
PAZAR 
28 

ULUS Basnnevi 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: ULUS Ankara 
BARAJ GAZİNOSU 

ll:MMUZ TELEFON Ankara'nın saf hava ve güzel man-
1 C} 4 O Bqmuharrtrllk 1371 zarası ile tanılan BARAJ GAZİNO-
--.. Yaz.ı tııerı MUdUrU 1061 SU mükemmel bir surette açılmıştır. 

g MUeııaese MUdUrU 1144 
kURUŞ Yazı hlert ıos2 Her gün CAZ vardır. 

--~-------tdar ___ e ______________ ıo_s_•_;_ ________ ~~~--------------==================::~~~~~~~~==~~~~~~----------------J_---------------------------------_J 

Yeni Erzincan şehri 

hrin kurulacağı sahanın . 

istimlaki iCin Droie hazırlandı 
lstimlôk edilen yerler zarar gören 
Erzincanhlara parasız dağıtllacak 

Yeni kurulacak Erzincan ıehri yerinin 
istimli.k edilmesi hakkında bir kanun pro
jesi hazırlandığını kıaaca yazmııtık. Hükü
met bu projeyi en kıaa bir zamanda çıkar
mak karariyle Büyük Millet Meclialne aev
ketmiı bulunmaktadır. Projenin hazırlaıı
maaı mucip sebepler llyihaaında töyle izah 
edilmektedir: 

"Vukubulan zelzelede tamamen harap 
olan Erzincan şehrinin mütehuaıslar ta • 
rafından tesbit olunan mahalde yeniden ku
rulabilmesi için geniı mikyasta arazi ia
timlikine ihtiyaç bulunmaktadır. Beledi • 
yelerce yapılacak istimlaklere dair bulu • 
nan 3710 sayılı kanunla bu maksat temin 
edilemiyeceği cihetle bu hususta istiana! 
bazı hükümleri havi ayrıca bir kanun ted
vinine lüzum ve zaruret hasıl olmuıtur. Be
lediyelerce yapılacak iatimliklere dair 0 • 

lan kanuna ıöre teıkil olunacak komis _ 
yonlarca takdir olunacak fiyatlardaki dü
şüklük ve yükseklik dolayısiyle istimll.k 
sahasındaki ıayri menkul sahipleriyle be • 
lediyelerin mütekabilen zarar cörnıeleri 

Erzincan'da muvakkat inıa edilen barakalar (Sonu 2. inci sıyl•d•) 

üldkatve 
Yanatlar 

Falih Rıllu AT AY 
yeni münakatalar iki ha • 

'e toplanmııtır: biri Salz
lill\ilakatlandır; diğeri Alman 
~ Mazın Doktor Funk'un iktı· 
~pa rejimine dair beyana· 

Dün gece yarısından sonra 

Koyunpazarında büyük 
bir yangın oldu ! 

Gazetemizi 

kadar 

makineye verdiğimiz saate 
yanmııtı 12 dükkan ve bina 
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Baıvekilimiz 

İstanbul' da 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bqveklll

miz Dr. Refik Saydam bu sabah eksprese 
batlı hususi vagonlyle İatanbula gelml§ -
tir. Haydarpqada Rlyasetlcllmhur Umumi 
Katibi Kemal Gedeleç, Başyaver, Kalemi 
Mahswı MUdUrU, Vali Lütfi Kırdar, İstan
bul Komutanı, ParU Reisi Tevfik Fikret 
Sılay, Üniversite Rektörü Cemil Bilse!. 
latanbul'da bulunan mebuslar, hUkUmet ve 
Parti erkA.nı ve bUyUk bir halk kalabalığı 
tarafından k&r§ılanmııı ve aelllmlannııııtır. 
Dr. Refik Saydam Acar motöriyle doğru 
Filorya'ya giderek Relsictimhurumuza mU
IAkl olmu§tur. Öğleye doğru ıehre dönmU§ 
Parkotel'e gitmiştir. Dr. Refik Saydam 
burada Vali ve Belediye Reisi Dr. LUtfl 
Kırdar'ı kabul ederek ıehlr iıteri hakkın -
da kendisiyle görUımll§tUr. Bqveklllmlzln 
birkaç gUn §ehrimlzde kalması muhtemel
dir. 

' U1ll1J' oa sa sa arınan 

Akdenizde 
İngilizler 

ticaret gemilerine · 

yol açtılar 
Kızıldenizde ltalyan 

denizaltıları batırıldı 

ve bu yol da açıldı 

~ haberler Salzburg mülakat· 
IAdece iktısadi mahiyette 
1l bildirmektedir. Bunun 

p olınadığmı iddia edecek de
•kat bu iktisadi mahiyet Ma· 

-...__ - Ye Bulgaristan'la Roman • 
... -"'lllldaki arazi kavgalarına sıla 

Dün gece Samanpazarında Koyun- ı olamamıştır. Atef, kahveci Halil na· 
p1azarı cadd~sin:e bürdükd _ bi

1
r y~n~ıkn mındkma birisinin dü~kinından saat ~.15 Bir İngiliz balıkçı gemi.i taralın

o muı, ve ruzg .. rın ıı etıy e gıttı - te çı ııtır. Bu dukkin tamamıyle dan Ad 'd akal bü' ··L 

çe büyüyerek sabaha kadar devam et- yanmıttır. Yanında bir bakkal, bir a- • ~n e Y ~an )'UR 

l.~ilı olmasaydı, müzakere • 
laaat Fiihrer'in meıgul olım

tüphe yoktu. Romanya ve 
Avrupa bir kıtlık kıtma 

~)aldatırken, bu kıtanm batlı
"'"~t memleketlerindeki hasat• 

lillh altmda bulundurmakta· 
•• lfalbuki ziraat memleketle

. ~i tek bir vazifeleri vardır: 
~ vıası ile değil toprak siyi 

flnak ! Ve aralanndaki ihtİ· 
1 hallini harp sonuna bırak· 
-.ıt~lınanya ve ltalya lngiltere 
i~clele devam ettiği kadar, 

arda harp olmıyacağmı te-
~lctedirler. 5oyYetle1' Birliği 

"'J'a ile kendi emniyet planını 
"-ıı ıörünüyor. Bu sırada 
~ eanrine airen bir devletle, ge

... emrinde bulunan iki dev-
~Yerin hakemliiinden ve 

den baıka bir teye bel bai· 
~le orak ve pulluklarmm ba
• U)iik harbin ordularına ve 
~ '-enıleketlerinin halkma ek

• • lcatık yetiıtinneleri lazım· 

~I mülakatlannm ikinci 
"-•Yeti, üçlü veya dörtlü mü
"-ıallerinin milletler tarihine 

· . olduğuna bir delil teıkil 
~ ... 
'L:'tor Funk'un beyanatmda bit· 
,, bir ıey yeni değildir. Al
~.,...,. aenelerdenberi hayat sa· 
.)•••ma istinat eden iktısadi 

) •~eri bunlardır. Ancak eski-
~ Fransa kendi müttefikle
tıd vere kal'§ı kafi bir ağırlık 

') •rlcen, iddia daha müteva· 
~: aahasınm hudutları da da· 

, •lll idi. Şimdi bu hudutlar 
lcıtasmm Sovyetler Birliii 

~-.._a kadar dayanan sınırla
t._ lesbit edilmiıtir. Yeni re

tlıca esası, bütün Avrupa 
~liye ve iktıaadiyatmm, tek 
~r:_ve iktıaat murakabesi al
~ eıidir. Naznn para al-

-., olacağı gibi muYazene 
C&oau s. iacı ••y/ada) 

mittir. Yangını eveli bu civarda dev- yakkabıcı ikr hurdavatçı bir boyacı bır ıtalyan denizaltısı 
riye gezen bir bekçi görmUı ve derhal bir tuhafiye dükkinı bir ev, ve bun· ( Yu1S1 S. iaci uy/ada ) 
kop.rak polis noktasına haber vermit- dan başka 5 küçük ahpp bina daha 
t~r. ~unun üzerine derhal itfaiye ye- y:ı-nmı§tır. İtfaiye yangıl)(önlemek İ· 
tışmıı fakat gerek bu · mıntakanın ta- çın gerideki binalardan bazılarını yık
mamiyle ahpp olması gerek rüzgirın mııtır. 
tesiriyle att!i çabuk önlemek kabil (Soaıı s. iaci ••y/ada) 

Çukurova pamukları 
Ticaret Vekôleti bütün 
stokları satın alacak 

Bir menıucat labrikaıında pamuk İflenirlten 

Adana, 27 a.a. - Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu dün tayyare ile Ada
naya gelmiştir. Adana ihracatçılar birliğinde yapılan toplantıda, Ticaret 
Vekili, Çukurova pamuk mustahsili ve pamuk tüccarları elindeki bütiin 
stokların Ticaret Vekileti tarafından mübayaa edilecetini bildirmittir. 

Nazmi Topçuoğlu yarın çiftçiler, fabrikatörler ve tüccarlarla tekrar ko
nuşmalarda bulunacak ve pazar günü de Mersin'e gidecektir. Dün &ece Sey• 
han parkta Vekil tcref ine bir ziyafet verilmiıtir. 

Sulh • • 
ıçın 

teklif mi? 
Londra, 21 LL - Royter: Amerika.da 

lntltar eden bir habere nazaran B. Hltler, 
İsveç kıralı m.ıeıte Gwıtave vuıtaaiyle 
Londra'ya bul 8Ulh tekllflertnde bulun
m111tur. 

İllgills htlkUmetl tarafından Btokholm
den hiç bir 8Ulh tekllfl alııun&dıll remıen 
beyan edilmektedir. 

İtalyanlar 
yanhşhkla 

iki kendi tanarelerini 
DÜSÜRDÜLER 

BU HARP ROMA 
ÜZERİNDE OLDU 1 
Londra, 27 a.a. - Times gazetesi

nin havacılık muhabirinin bildirdiği
ne nazaran, salı gecesi İtalyanlar ken
di tayyareleri üzerine ateı açmıılar
dır. İtalyan ve Alman gazetelerinin 
yazdığına göre, bu hadise esnasında 
bazı sivil ahali de ölmüttür. 

Mezktır muhabir ıunları ilive et
mektedir: 

Londra'da resmt makamattan ha -
her aldığıma göre, o gece Roma'nın 
üstünde hiçbir İngiliz tayyaresi uç· 
mamıttır. Esuen, İtalya harbe girdi
ğinden beri hiçbir İngiliz tayyaresi 
Roma üzerine gitmemittir. Demek o
luyor ki İtalyanlar kendi tayyareleri 
üzerine ateı etmitler ve ikisini dil -
filrmliflerdir. 

Bir parClfÜtçü parCJ.fÜtünü 
hazırlıyor 

Salzburg'dan sonra 

Paraıüt~ülerimlı 

Antalya' da 
güzel 

atlamalar 
yaptı 

Antalya, 27 a.a. - Hava kuruma 
tayyare filosuna mensup tayyarf'lerle 
dün buraya gelmiş olan paraşiıtçiıler 
tayyare meydanına vilayet ve Parti 
erkanı ile binlerce halk tarafındaa 

(Sonu S. inci say/•d•) 

Salzburg'a giderken 

Romanya B. Filof'u 
Hİ( BİR FEDAK!RLIK Dobrica kıy af efll kızlar 
yapmıyacak 

Dün Romanyada yan resmi bir 
tebliğ netredildi ve icab edene 
ıiliha aanlacağı teyit edildi. 

Bükreş, 27 a.a. - Burada neşredilen ya
rı resmi bir deklirasyonda şöyle denmek -
tedir : 

Başvekil B. Gigurtu ile hariciye nazın 
B. Manoilesco'nım Almanya ve halyaya 
aeyahatları Romanyanın Tuna ve balkan 
devletlerinin mütterek ha1atına ve Avru -
panm doiu cenubunda barıım muhafaza -
ama fiU bir surette badim olmak arzusu
nu cöstermekteclir. Romen devlet adam -
lan bu istikamette lüzumu olan anlatma
larm husulüne, milli mirastan hiç bir su
retle vaz seçmeksizin hadim olacaklar • 
dır. 

Roma.nyanm fedaklrbklara lmade bu -
lunduiu intibaıru veren her türlü neıri -
yat asılsızdır. Müsalemetperver bir siya
set takip eden· Romanya, komtulariyle o
lan iyi münasebetlerinin daha ziyade se -
lüı bulacağına itiınadı vardır. Memleket
te milli menfaatlere dokunulmasına mü • 

(Soau s. inci sıyl•d•) 

uğurladılar 
Bulgar batvekili ve barici1e 
nazm dün Salzburg'a vardı
lar ve B. Hitler'le göriittüler 

Sof ya, 27 a.a. - Royter: Bir anane .,.. 
uğur temennisi olarak, Dobrica köylllst. 
~ıyafetine girmiş genç kızlar hava yo 
ıle B. Hitlere mülaki olmak üzere bugilm 
hareket eden bulgar murahhaslarının ö • 
nüne toprağa su dökmüştür. Viyanadaa 
sonra Salzburga doiru yollarına trenle de-
vam edecek olan murahhaslar harekethrl 
esnasında İtalya. Yuıoılavya sefirleri. • 
raya mensup zevat ve yiılı:sek hiıkilıaet _. 
kinı tarafından aelimlanmı$1ardır. Rom.o. 
ya ve sovyetler bu merasimde temsil e • 
dilmemekte idiler. 

Sol:zburg' daki. mülakatlar 
Salzburg, 27 a.a. - D. N. B. ajansı 1'11-

dtriyor: 
Alman hUkUmeUnln dAvetl Uzerlne, ~ 

gar ba§vekill prof PalSr Filov ile bulgar h~ 
rlclye nazın B. Popof, bu sabah Sal., 
burg'a gelml§lerdfr. 

Bulgar hUkUmet &damlan letaayonda 
(Sonu s. inci sıyl•d•) 

Ziraat Vekilimiz dün bir 
tetkik sey~hatine çıktı 

Ziraat Vekilimiz g~en ıene Antalya'ya yaptığı tetkik seyahati 
esnC111nda buğday mahsıillerini tetkik edi)or 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen re- Niğde, Akauray'a uğrıyacak ve bu 
fakatinde ziraat mütehassısları bu • 
lunduğu halde otomobille Orta Ana- havalide umumi zirai durum ile bu • 
doluda bir tetkik gezisine çıkmııtır. ralarda çahştırlmakta olan ziraat ma
Ziraat Vekili bu gezisi esnasında kinelerinin işletme vaziyetlerini tet• 
Konya, Afyon, Eakiıehir. Kütahya, kik eyliyecektir. 
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Harp ekonomisi 

Romanyo'n1n petrolleri 
Umumi harbin tahlil ve tenkitlerinde 

petrole genlı bir yer verllmiıtir. Ferdlna.nd 
Friedensburg 1936 da ynzdığı "DUnya hnr
blnde petrol .. "Daa Erdöl in Weltkrleg e
serinde g!Syle der: "Denizaltılar için daha 
be§ aylık mazotumuz vardı. Tayyareleri
miz için benzin de bulabiliyorduk.,. !"o.kat 
halkın sarfiyatı t\zaml derecede tahdit e
dllmlııti. Ev ihtiyaçları için petrol buluı'l
mo.ması, tenvirat vesairede çekilen ılru-lık 
memleket mtınevlyalıııı çok saramıııtı. 

Evet, memleket mtıncviyatı ! .. Bunun ne 
kadnr mUhlm bir zafer lunlll olduğunu 
1939 muharebeleri de bize bir kere do.ha öğ
retti. Onun için artık ordu teçhizatı kadar 
hnlk ruhunu da takviye etmek bir zaruret
tir. Esasen Almıınya'nın sivil lstlhUl.kte 
takyldatı orduda kendini hissettiriyordu. 
Almanların garp cephesinde kullandığı 27 
bin motörlU vasıtaya muko.Öll 1'rnnsızların 
cephesinde 92 bin kamyon, tıınk ve salrc 
iııllyordu. Bu do. Verdün zaferindeki en 
mUhlm mUesslrlerden biridir. 

Alman ordusu tarafındıın Romanya'nın 
iogallnden evci lnglllz resmi mühendisleri 
tarafından petrol lcuyularının tahribi u
mumi harbin neticesinde çok ehemlyetıl 
roıu olmuıtur. 1918 te 1.936.000 ton olan 
istlhaaltıt 1916 do. 1.277.000 tona, 1917 de 
531.000 tona dUıımllştü. Ho.ttfı bUtUn çalııı
mnlara ve gayretlere rağmen Romanyanın 
müteakip 1918 ve 1919 da umumi lstihsa
ltıtı 945.000 tonun üstüne çıkamamıştır. 

Bugnü ajansların tebligatında öb't'endl
ğlmlz tnglllz ve son sünlcrde fransız mU
hendlslcrinin Romanya'dan hudut haricine 
çıkarılması - umumi harpten alınan ders
le - böyle bir tahrip suykasdının önUnc 
geçllmek olduğunda vUphc edilemez. 

Hatttı umumi harbin tenkitleri arasında 
ı!Syle bir cümleye de rastlıyoruz. 

Eğer rus orduları Galiçya'yı terketme
den evci petrol kuyulannı ve stoklarını 
tahrip etmi§ olsalardı, harp daha çok evel 
biter, çar hUkümetl de - bUyük bir ihti
mal ile - dahili ihtll0.11 önlemi§ olurdu. 

İ§te bugün Almanya kazandığı askeri 
zaferleri - umumi harbin hatalarını göz 
önUnde tutarak - Avrupa ekonomisini 
tanzim etmekle istismar etmek istiyor. 
Dunun için her ışcydcn evel Balkanları, bil
hassa petrol menbalarına sahip olan Ro
manya'yı, hnrp tahribatından korumak az
minde olduğu görUlmcktedlr. 

Şimdi biz harbin bu mühim ekonomi 
mevzuundan Romnnya'nın petrollerlnl ve 
harbin üzerindeki tesir kabUiyeUnl gözden 
geçireceğiz: 

Romanyn'nın gtlmrUk ar§lvlerfnden an
laoıldığına göre ilk petrol ihracatı 28 ey
lül 1625 tarihinde Hnlm Cozak adında biri 
tarafından 2:i0 dekalitre pacoura tabir edi
len ham petroldUr. Fo.knt Uıtlhsnll'ıt çok 
ııonra bl191runı§ 1840 tarihinde de ilk taktir 
yapılmışsa da haklltl rnflnaj amellyesiyle 
petrol Iampnnt 1857 de lstıhsnl olunmuş, 
aynı sene de BUkrf!§ sokakları petrol llm
balarlyle tenvir edildiği gibi, sene ilk de!a 
olarak 200 tonluk petrol ihracatı yupıldı
ğını beynelmilel istallstlklerdcn anlıyoruz. 
bte bu to.rlhten bugüne kadnr Romanya 
petrol lruyulnrından istihsal olunan petrol 
mlkdarı 120.000.000 tondur. Bir fikir ver
mek için UG.ve edelim, kl 1939 senesinde 
de Birleşik Ameriko.'nın bir yıllık istihsal 
yeıntnu 171.355.000 tondur. 

HA1en Romanya.do. petrol tstlhsnltıtı ya
pan arazi genişliği 4.9.500 hektar olup, he
nUz tşletilmiyen petrolU ihtiva etmesi çok 
muhtemel olan M.kir saha l:I0.000 hektar
dır. 

Romanya"da petrol istihsal edilen mın
takalar §Unlnrdır : Prnhova, Dambovltza, 
Buzau, Bncau'dur. Bunların arıuunda Dam
bovltza, en zengin olup, istihsaııı.tı diğer 
üc; sahaya tekabUl eder. Prahova ikinci ge
lir. 

Romanya petrolleri cins itibariyle ha-

Yurdun bazı yerlerinde 
yağan yağmur 

zararlar yaptı 

Yazan: Sadreddin ENVER 
fit ya~. benzin istlhsallne çok müsait olup 
ağır yal':', makine yağı verimi pek azdır. 

İstihsalAtı umumi harpten sonra bil
hassa l!l20 den sonra muntnzam bir artıı 
gösterml§, flzamı lstllısalAtı 1930 ııcnesln
de 8.704.000 ton ile ldrfık etmiştir. Fa.kat 
bu tarihten sonra lstlhsaltıt yeniden dUıı -
meğe başlamıştır. 1939 da umumi hıtıhsa -
lAtı 1938 den 400.000 ton kadar noksanly
lo ancak 6.239.000 ton olmuştur. 1940 ta 
lstlhsaltıt vaziyeti ancak, "Zmltzen,.deki 
&alınlarda kuyuların derlnleııtırllmesl saye
sinde eski seviyesi tutulmaktadır. 

Romanya'dıı petrol endüstrisinin inklııa
fına mııni sebepler arasında htılen tatbik 
edilen mO.den ve petrol kanununun bugUn
kU lktısadl onrtlara uymadığı ileri sUrUl
mektedir. Bilhassa Romnnya hUkUmetlnln 
petrolden aldığı vergiler çok ağır bulun -
maktadır. Nnk!lye fiyatları da muasırları 
ile mukayese edllmlyecek kadar yllksektlr. 
Meseıtı: demlryolu bif ton petrolU 250 ki
lometre bir mesafeye nakil için 290 ley 
nldığı halde Amerlka'da aynı mal ve aynı 
mesafe için yalnız 80 - 90 ley arasında bir 
ücret talep edllmektedlr. 

Petrol fiyatının yüksek olduğu seneler
de vergi ve nakliye tarifelerinin fazlalığı 
ehemlyetl haiz değildi. Fakat Irak petrol
lerinin lşlctmlye vazı, petrollln Hayfa ve 
Trablus'n katlar döııenen demir borular, 
(l'lpe - llnes ı ile Akdeniz havzasına nakli 
1929 da Romnnya'do. 25.400 leye satılan 
petrolU 1936 da 7.500 leye düııUrmUştür. 

Son zamanlarda. hUkUmct her §eyden e
vci petrol istilısaltıtını arttırmak, jeolojik 
teşklllHını kuvetlendlrdlğl gibi 1938 den -
beri diğer sahada tetkikat yapmaktadır. 
İnkl§af için derpi§ edilen ısl!hatta mMen 
kanununu ttıdll etmek, vergi ve rUsumu in
dirmek, nakliye vaziyetini tashih etmek, 
petrol endUstrlslnln hariçten getireceği 
malzemeyi kolaylaştırmak, ödeme lmktını
nı vermek gibi husuııat vardır. 

Harp, Romanya'da petrol kıymetlnl iki 
mlsll nrttırmıııtır. l"alcat dünya petrol pi
yasalarına htıklm olun Amerika'da böyle 
bir fiyat tere!füU yoktur. Bunun da başlı
ca sebebi lnglllz ve tı.ıman mUbnyaa reka
beti yUzUnden lktısadt harbin bir tecelll 
oeklldir. Artık askeri zııterlerlyle lnglll:ı;
lerın Ucart rekabetini ortadan knldıran 
almanlar - bilhassa kendi mUbnyaalarm
da - petrol<; yeni bir kıymet veya mllbade
le ölçüsü bulmasını dUşUnmek lmktınsız 
değildir. 

Şimdi akla her §eyden önce §U sual ge
lir: acaba Almanya petrol ihtiyacını Ro -
manya petrolleriyle temin edebilecek mi? .. 

Sualin cevabını adetlerle arıyıılım: Al
manya sulh senesi olan 1938 de petrol ih
tiyaç açığını hariçten getirdiği beş buçuk 
milyon ton ile kapnnııştı. Bunun ancak 
12, ~ 8) l kara yolu ile nnkle<lllmlş, mU
tebakisl deniz yolu ile ithal edllmi§tl. Al
manya'nın harpte petrol sarfiyııtı artma -
dığı - bir an için - kabul edilse bile Ro
mo.nya'do.n alabileceği ııetrol gene kftfi 
gelmlyeccğlnl söylemek ho.kiko.tl ifade e -
den bir tahmin olur. 

ÇUnkU: A,lmanya yaptığı bir ticaret an
ll19maıılylo Romnnya'druı bir senede talep 
ettiği petrol tonu yekftnu 1.560.000 tondur. 
Fa7.la nakline esasen Tuna ve denılryollo.
rının bugilnkU vesaiti müsait değildir. Nl
teklm ilk ayda ancnk 883.169 ton petrol 
naldcdebllmlıstlr. Tunn"nın donduğu ikinci 
ktınun ayında 28 bin, §ııbatta da 31 bln 
tondan ibaret kalmıştı. Bugün açığı kapa
mak için lll.o.kal ayda 200.000 ton petrolün 
Almanya'yn gönderilmesi oarttır. Halbuki 
bugüne kadar 130.000 tonluk vasati aylık 
nakliyat tutulamamıııtır. Ne kadar vesait 
tAdll ve tashih edilirse edilsin bu mlkdarın 
pek mUhlm bir ölçUdo UstUne çıkacafını 
kabul etmek pek fazla nikbin bir dUııünce
ye kapılmak olur. 

· İ nkılôp nahiyesinde 

dünkü konferans 
Cümhurlyet Raik Partisi merkez kaza

sına bağlı :tnkılll.p nahiyesi Pıırtı tızaları -
na ve halka bir konferans tertip etmiştir. 

İsmetpD.§a mektebinde Partililer ve 
halk eant sekizden sonra toplanmı§lardır. 

ParaşUtçUlUk mevzuunu Şakir Hazım 
anlatmı§tır. Muhittin Doğan İnözü de 
propaganda ve dUnya vıızlyetl kD.r§ısında 
siyasetimizi izah etmiştir. 

ParU9fltçU1Uk bakkındl\ kıymetli fikir
lerini söyllyen mUtelıııssısın konferansını 
halk alAka ile dlnlemıetır. 

Yugoslavya ~ Türkiye ticareti 
İstanbul, 27 (Telefonla} - Yugoslav -

yadan ticaret müzakereleri yapmak U:ı;ere 
dıt ticaret umum müdUriinUn riyasetinde 
bir yugoslav heyeti tstanbul'a gelmiştir. 
Heyet reisi pa2'.artesi glinU sabahı Anka -
rada bulunacaklarını. pı:unuk, yopnğı ve 
saire alnw.k hususunda bir anlaşma müza
keresinde bulunacaklarını söylemlııtir. 

lstanbul'un buğday stoku 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Şehirde bir 

buçuk aylık buğday ve un stoku vardır. 
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Türkiye yüzme birincilikleri 

Ankara takı.mı 

Türkiye yüzme birinciliklerine diln 
Karadeniz havuzunda jandarma mızı
kasının çaldığı istiklal marşı ile ve 
büyük bir kalabalık önünde başlan -
mıştır. Seyirciler arasında sporcu me
buslarımızdan Ali Rana Tarhan, Sami 
Erkman, Atıf Katçıl ve birçok müm -
taz zevat bulunuyordu. İstanbul, An -
kara, İzmir, Kocaeli, Seyhan, Bursa, 
Kayseri, Antalya ve Samsun bölgele
rinin seçkin yüzücülerinden 60 ı mü
tecaviz yüzücü bu miısabakalara işti
rak etmiştir. 

Büyük bir intizam altında cereyan 
eden müsabakalar çok heyecanlı geç
miş ve eskidenberi bu sporda büyük 
bir varlık gösteren ve klas yüzücülere 
malik olan İstanbullular dünkü yarış
larda da diğer bölge sporcularına te
fc..vuk etmişlerdir. Müsabakalara bu
gün de devam edilecek ve bu suretle 
birincilikler nihayet bulacaktır. 

Dünkü yarışlarda alınan neticeler 
şunlardır: 

100 Metre serbe.t : 
1 - Mahmut (İstanbul) 1.5.7, 
2 - Nejat (Ankara) 1.13.4, 
3 - Muzaffer (Bursa) 1.14.4. 

200 M etrc /•1rrbağlama : 
1 - Yusuf (İstanbul) 3.5.4, 
2 - Muzaffer (Seyhan) 3.30.9, 
3 - Mahmut (İzmir) 3.32.4, 

400 Metre serbe5t : 
1 - İsmail (İstanbul) 6.27.5, 
2 - Cevat (Kocaeli) 6.34.2, 
3 - Yusuf (Samsun) 6.45.4. 

Türk bayrak yarııı : 
1 - !atanbul takımı 5.44.4 (Fuat, 

Yusuf, Mahmut). 
2 - Kocaeli takımı 6.18.9. 
3 - Ankara takımı 6.27 .3. 

Kule atlama : 
1 - Muzaffer (Ankara) 73.32. 

Yüzücüler Atatürk anıtına 
Çelenk koydular 

2 - Kemal (İstanbul) 66.04. 

Su topu : 
Son olarak yapılan su topu müsaba

kasında İstanbul, Ankara'ya 11-0, Ko
caeli, İzmir'e 4-0 galip gelmiştir. 
Müsabakaların puvan tasnifi şu ne-

ticeleri vermiştir. 
1 - İstanbul takımı 73 puvan 
2 - Ankara takımı 35 puvan 
3 - Kocaeli takımı 29 puvan 
4 - Seyhan takımı 16 puvan 
5 - Bursa takımı 12 puvan 
6 - İzmir takımı 7 puvan 
7 - Samsun takımı 7 puvan 
8 - Antalya takımı 2 puvan 
9 - Kayseri takımı - ,, 

Müsabakalara bugün saat 15 te de-
vam edilecektir. 

Yüzme müsabakalarına i§tiriik eden takımlar 

PAZAR MÜSAHABEL:ERİ 

Oturmak zevki 
Oturmak bir zevk değil, bir 

Maarif ailesi arasında geçen 25 yıl
lık hayatımda müfettişlik memuriye
ti bana aziz vatanın dört bucağını ge
zip görmek fırsatını verdi. Şehirlerde 
kasabalarda, köylerde gördüğüm bir
çok iyi şeyler arasında canımı sıkan 
keyfimi kaçıran beni üzüntüye düşü
renler de var. Bunlardan biri belki 
en esaslısı kahvelerdir. Evet o ıigara 
ve nargile dumanlariyle boru lan ha -
vası ile, tavlasiyle, daması ile iskam
bili ile laklakiyatı ile hayatı zehirli
yen kahveler! Gariptir. Hayatın hare
ketle kaim olduğunu hep biliriz. A
yaklarında vücudunu taşıyacak kud
ret hasıl olan her çocuğun en büyük 

, zevki yürümek olduğunu goruruz. 
Sonra nasıl oluyor da birçoğumuz i
çin oturmak başhbaşına bir zevk teş
kil ediyor 1 İşte buna benim bir türlü 
aklım ermiyor. 

İki arkadaş sokakta karşılaşmış ko-
nuşuyor: 

- Bu akşam bize gelir misin 1 
- Hayırola saz falan mı var? 

- Hayır canım, Ahmet beyler de 
gelecek, otururuz 1 

İstanbul'da Beyoğlunda Tokatlı
yan'ın camekanının arkasında iyi gi
yimli genç bir zat koltuğa yaslanmış 
gelen geçenleri seyrederken bir dos
tunu görüyor ve sesleniyor: 

- Nereye böyle? 
- Evde pek bunaldım şöyle ~işli-

ye doğru bir gezinti yapacağım 1 
- Gel otur allahı seversen t Ü şen

miyor musun bu sıcakta taban tepme
ğ~, otur gel, bir çift laf atarız t 

Haydi ihtiyar, yorgun, dermansız 
kimseleri bir derece mazur görelim, 
ya gençlere ne demeli? Evet o genç
ler ki hayatın ancak hareketle kaim 
olduğunu ve ciğerlerin daima oksi -
jenli hava ile yıkanması Jazımgeldiği
ni bildikleri halde, kırların cana can 
katan temiz havasını bırakıp o kapa
lı, havasız yerlerde zehirlenme kürü 
yapıyorlar, öuna acınmaz mı? 

Gönül istiyor ki cümhuriyet devri
nin yeni yetişen nesli bizlerin bu sa-

Yazan: 
a1:, 

kim itiyatlarına kendini kaptı zeri 
Açık havaya, güneşe, suya. ha aııa 
gönül bağlasın. Tabiati sevsitl ~t 
yaşamayı, afiyetli yaşamayı ga ba~ 
dinsin. Bunun için oturmaktan Yet 
hareketten zevk alsın. '.1rc 

Bizler bugünün gençliğinde de 
kım vasıflar arıyoruz: irade, t hl( 

t' azim, sebat, cesaret, feragat, fi ./ 

disiplin! Bu vasıflar bir keli 'I 

hulasa edilir: karakter. Bun 
başka canlılık, çeviklik, atiklik. 
nıklılık da arıyoruz 1 Bunlar 
kelime ile ifade edilir: fiziki ~Ilı 

Bir insanın şahsiyetini mürtı' ~: 
lan karakteri ve fiziki kudretidı! ıııu, 
iki vasfın tekamülüne hadim ol tay 
gane vasıta harekettir. 
Zamanımızda hayat milcadel 

kirle olduğu için insanlar um 
le oturdukları yerde çalışmağa 
bur oluyor. Bütün memurlar t 
ya otudrukları yerde çalışır. 'f 
lar, bankacılar, muallimler, rnu 
ler hep oturdukları yerde iş 
Ondan başka evlerde tiyatrolar 
nemalarda, lokantalarda, gazino 
trenlerde, tramvaylarda, otobiİ 
hep oturuyoruz. 
Oturmıya o kadar alışıyoruı 

rarını gördüğümüz, bildiğirniı 
oturmak birçoğumuz için başlı 
bir zevk oluyor. Dikkat edili 
kolaylıkla görülür ki oturmak 
kimseleri yağlandırıyor, seıni 
Hepsi de bu halden müştekidir 
buldukları mazeret yürümeğe 
ti olmayı~ıdır 11 
Hayır, hayır yeni nesli bu o 

zevkinden kurtarmalı, onlar kalı 
de atıl oturmayı bir zevk değil· 
lem bilmeli ve boş oturmayı is 
veya tavla oynamayı vakti ho~ 
ren bir vasıta değil, insanı uyıı 
vakti öldüren bir düşman bilıtı' 

Cümhuriyet genci zevki otıı 
değil, yürümekte bulduğu için 
bizler için dinlendirici, eğle!! 
bir mahiyeti olan kahveler onl• 
üzücü, can sıkıcı, hayatı zebİ 
birer ihtiyari mahpestir. 

Yeni ~rzincon şehri 
(Başı 1. ınci sayfada) 

muhtemel bulunduğu cihetle bu mahzuru 
önlemek için istimlak bedelinin arazi ve bi
na vergilerindeki kıymet esasına istinat 
etmesi muvafık görülmüştür. Yeni kurula
cak ıehirde inşaata bir an evel ba5lıyabil
mek ve arsaların hemşerilere şehir imar 
planına göre tevziini tesri edebilmek için 
gayri menkullere kanuni formaliteye ha -
cet kalmaksızın. vaziyet edilebilmesi mak
sadıyle projeye hükümler ilave edilmiştir. 

Eski Er~incan :ıehri sakinlerinden olup 
zelzeleden zarar gören hemıerilerin yeni
den kurulacak şehirde toplanmalarını te -
mln için bunlardan uhdei tasarruflarında 
goyri men.kul bulunduğu vergi ve tapu ka
yıtlariyle anlaşılanlara yıkılmış veya yan
mış bulunan ev ve ticarethanelerinden bi -
rer tanesi için birer kıta bedelsiz arsa ve
rilmesi muvafık görülmüştür." 
Hazırlanan projeyi aynen yazıyoruz: 
''l - Erzincan şehrinin yeniden kurul

ması için tesblt olunan saha dahilindeki 
gayri menkulleri değer pahası peıin veril
mek prtiyle istimlake Erzincan belediyesi 
satahiyetlidir. Bu gayri men:..uııerin sahip
lerinin rızasiyle istimHi.k yoluna gidil -
meksizin mübayaaları da caizdir. 

2 - İstimlak edilecek arazi için istim -
15k bedeli, istimlakin yapıldığı mali yılı -
nın vergisine matrah olan kıymet ve bina
hır için de aynı mali yılın vergisine mat -
rnh olan irada göre bina vergisi kanunu 
mucibince taayyün eden kıymettir. İatim
lıikin yapıldığı mali yılın vergisine mat -
rah olan kıymet veya irat ferdi ve mevzii 
tadil talebi dolayısiyle katile,memiı ise 
tadilat komisyonunca takdir edilen irada 

göre taayyün eden kıymet iı;timlalc 
lidir. 

3 - İstimlllkine karar verilen gaf 
kullerin istimU.kin yapıldığı mali 
vergide mukayyet kıymet veya i 
lunmadığı takdirde vergi kanunları ~ 
!erine göre takdir ve binalarda ir• 
tayin edilecek kıymet iıtimlak bed' 
lır. 

4 - İstimlakin amme menfaatle 
gun olduğuna karar verilmiş o)all 
menkullere, ba§kaca kanuni merasi 
cet kalmaksızın 2 inci ve 3 üncü rI1 

göre taayyün eden istimlak bed 
yüzde 20 faı:lasiyle milli bankalard 
sine yatırarak belediye vazıyet ede 

5 - Uhdei tasarruflarına geçrnif 
nan gayri menkullerle bu suretle 
olunan mahalleri sehir imar pJaııııı' 
henı:Jerilere tevzie belediye mezull 

l h - • d . • .. c{ yer er es ap u:ı:erıne tapu aıresı•· 

alınmaksızın tescil olunur. Eski ı; 
şehri sakinlerinden tapu ve vergi 
!arına nazaran uhdei tasarruflarıııcl' 
ri menkul bulunduğu anlaşılanlar!• 
mış veya yanmıs bulunan ikametll's,ıı 
carethanelerinden birer tıtnesi iı;iı:ı 
siz yalnız birer arsa verilir. ~ .. ~ 

6 - İı;timlS.lc işlerinde sair '111 • .I ~ 
3710 sayılı kanun hükümleri dairpıır ~ 
reyan eder. • r~t 

7 - İstiml!k sahasındaki mili• 
bilabedel belediyeye devrolunur. cııl 

8 - Bu kanun neşri tarihinden 
dir." 

Yeni Dahiliye 

Şehrimize gelen malUmata göre aon ıfi.n
ler.de yağan yağmurlar ve dolu Amuya'nın 
Suluova nahiyesinde mezruatı yüzde 50 -
70derecesinde harap etmilitir. Bu vaziyet 
karşısında halk iaseıini temin edemiyecek 
hale gelmi:ıtir. Alakalı makamlar maddi 
yardım etrafında me5gul olmaktadırlar. 
Şebinkarahisaruı.da yağmurlar 387 hektar 
buı::day, arpa ve fasulya mahsulünil harap 
etmistir. Erzincan'ın Ermelik nahiyesinde 
yağmurlardan sekiz evi su basmıli bazı eş
yaları seller götürmüştür. 70 dönüm buğ
day harap olmuştur. İtimail Şi5li adında 6 
yaşında bir çocuk sellerden boğulurken 
kurtarılmıştır. Çoruh'tıı Arhavi nahiyesin
de yağmurlardan Papilot köyünde bir ev, 
bir değirmen, bir aerender ve nahiye ile 
köy arasında S nh:ıap köprü yıkılmıı. bazı 
yollar bozulmuGtur. Başköyünde 2 ev ta -
mamen, 1 ev, ıerender, değirmen kısmen 
yıkılmıGtır. Bazı evler su altında kalmı:ı 
ve bazı e5yayı sular alıp götürmüştür. 
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Müsteıar1mıı 
Erbaa' da zelzele 

Erbaa, 27 a.a. -Dün gece burada 
beş saniye süren şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Zayiat yoktur. Halk kor -
kudan geceyi dışarda geçirmiştir. 

$arki Akdeniz limanlarında 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Yunanistan 

vapurları enrki Akdeniz limanlarında fa -
aliyete ba.şlamı5lardır. Bugün İ&tanbul'a 
bir yunan vapuru gelmiş Mısır ve Yuna
nistan için hamule yüklemiye ba,lamıştxr. 

Nikôh 
Güneş kundura mağazası sahibi 

Ahmet Girgin'in kızı Ruhiye Girgin 
ile kabile Hasibe Hamdi Üçer'in og
lu Hukuk Fakültesi mezunlarından 
Munffak Üçer'in nikah merasimi 26 
temmuz 940 cuma günü Ankara Bele
diyesi salonunda yakın akraba ve dost 
~rının huzuriyle icra edilmiştir. 

Her iki tarafada güzel günleı ve 
saadetler dileriz 2998 

İstanbul'u ve boğazlarını 

sevenler cemiyeti ! 
Kurulması ötedenbcci düşünülen 

" lstanbul'u Sevenler Cemiyeti ,, e
velki gün, ilk topldntısını yaptı. Bu 
toplantıda bulunmadığım için konu
şulan şeylerin hepsini biimiyorum. 
Fakat bir gazetenin yazdığına göre 
lı.onuşulan mevzular arasında §U da 
vardır : 

" içtimada güzel Türk yemekle -
rinin ihmal yüzünden dejenere ol -
makta bulunması ve Türk yemek 
tertibinin alafranga yemeklerle im
tızacına gayret gösterilmesi esefle 
yadedilmiş ve bunun üzerine Türk 
yemeklerinin modern mutfak tekni
ğıne uygun olarak ihzarı ve unutul
muş eski yemeklerin meydana çıka
rılması için toplantılar yapılmasına 
karar verilmiştir . ., 

Bu maksatla yapılacak toplantılar
da araştırmalar tecrübe usulü ile o
lacaksa birçokları bulunmayı istiye
ceklerdir. 

'#AN l~l IL~R 
• Bu müzakere ve karara bakılırsa 

yeni kurulan cemiyete, bence " ls
tanbul'u sevenler ., değil " Boğazını 
sevenler ., cemiyeti adı konulmalı -
dır. Cemiyetli bir ad olur İ çünkü 
cemiyet üyeleri gibi, lstanbul'un da 
boğazı vardır. 

* 
Elendi./ 

Peyami Safa, bir iki defadır, kim 
olduğunu anlıyamadığım bir mes -
lekdaşına, bir arkada'jına terimler 
bahsinde okkalı ve sunturlu cevap -
/ar veriyor. Bu meçhul ve gizli mes
lekdaşın !itin - grek kökünden ge
len terimleri kabule yanaşmadığı Pe 
yami'nin ise bu fikirde olduğu anla
şılmaktadır. 

Son yazıda bu meçhul muharririn, 
eğer grek - /atin kökünden türeme 
terimleri alacak olursak, onlara uşak 

ve köle olacağımız iddiasına cevap 
veriliyor, birçok milletler ve bizim 
milletimiz içinde birçok zümreler 
uşak ise efendinin kim olacağı soru
luyordu. Keşke arkadaşımız, " Efen
dı ,, kelimesinin de rumcadan geldi
ğine işaret etseydi I 

* 
Kokulu filmler ! 

Bir gazete, sesli, sözlü filmlerden 
sonra bir de kokulu film icat edil
diğini yazıyor. 

Bu yeni icat taammüm edecek o
lursa o zaman aktüalite filmlerini 
gösteren sinemalarda barıt, benzin 
ve duman kokusundan geçilmiye -
cektir. 

* 
Hal işinin halli ! 

" Han ihtilafı hallediliyor. ,, Bu 

bir gazetede çıkmıştır ve şehire ait 
bir haberin başlığıdır. 

Eskiden çıkmış olsaydı, pekala bir 
cinas sayılır, belki de edebiyat ki -
taplarına geçerdi. 

* 
Becayif ! 

Bilmem şu haberi okudunuz mu ? 
" Malatya'nın Kahta kazasının Kı -
ran köyünde oturan Ayşe adında 

genç bir kadın yine Ayşe adında di
ger bir kadının kocası Hasan'ı seve
rek birlikte kaçmıştır. 

Ayni zamanda ikinci Ayşe de bi
rinci Ayşe'nin kocası Ebuzeri sev -
mekte olduğundan o da sevgilisi ile 
beraber yaşamağa başlamıştır. 

ller iki taraf bu değişmeden 
memnun olmakla beraber etraftaki
lerin şikayetlerine maruz kalmış -
!ar ve adliye bu değişme etrafında 
tahkikata başlamıştır. 
Çok defa tehevvürlere, kıskançlık

lara, hatta cinayetlere yol açan aş
kın böyle mantık dairesinde ve be
cayiş yolu ile halledildiği görülmüş 
müdür ? Şimdi mesele adliyenin bu 

1 

Ethem Aykut İzmir' 
hararetle teşyi edil 
İzmir, 27 a.a. - Dahiliye ~ 

~artığına tayin edilen eski 1, 
Ethem Aykut bu sabah ekspr.e:01 
karaya hareket etmiştir. İzrııır 

11 
lunduğu müddetçe bütün haıtcı f 
rin saygı ve sevgisini kazantı11 

··st B. Aykut, istasyonda rııU ~ 
mevki komutanı ile tümen ıc~f11~ 
Vali muavini, belediye reİS1• f1 
konsoloslar, milli, iktisdi ,,e 
müesseseler müdürleri, vila}'etı 
diye, matbuat erkanı ve sayıs1~ır 
l~rı tarafından uğurlanmış, b8 ıı" 
hır askeri kıta polis ve jandar ıı 
rezeleri tarafından seHimlanıtı1f 

Vali muavini ile jantlarına. ıJG 
tanı Ethem Aykut'u vilayet ?ı 
na kadar uğurlamışlardır. 
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İngiliz Hava 

Amerika' da 

İngillere'ye daha 

büyük yardım 
ezaretinin tebliği 
ra, 27 a.a. - Hava Nezaretinin teb-

yapılması isleniyor ac,anı . ·ı· 1 • • b"l ıcr· ıngı ız tayyare erı genıı o -
ıı ın:Je büyük mikyasta harekatta 

• a:rdır. Eve ikilerde olduğu gibi 
r,bn· da hedefi, benzin depolarım, 

ba drıkalarını ve hava meydanları-
11;1 ıı~an etmek uretiylc alman 
tır 1~{1nin taarruz kabiliyetini a • 

Nevyork, 27 a.a. - Royter: Bugün 
Nev-york Times ve Herald Tribune 
gazeteleri, amerikanın harbe girmesi 
hariç, her suretle lngiltereye daha 
büyük bir yardımda bulunulmasını 

istemektedirler. 

(: u suretle Bremen, Sterkrade, 
d'c b astrop, Aauxel, Dortmund ve 
leas enıin depolarında yanı:ın çıka
hr1~el,. Eschvege ve Gothe tay
>'h larıyle Hollanda ve Almanya

. re meydanı bombardıman edil-

~' h;:ıerıerden baska Dortmund -
fu' ambur~ dokları ve Ruhr'da 
k ~nlar ve marşandiz garları da

boınb Zere diğer bazı askeri hedef • 
td Brdıman edilmiştir. 

lcı:bt,8!1 tayyarelerimize hücum 
l:ııişr· üs eden bir düşman avcısı 
t.ı ur. 

>'l'arcmiz üslerine dönmemiııtir. 

i Alman tayyaresi 

düşürüldü 
ıı· 27 a.a. - Hava Nezareti tebli-
ız ha k le . va uvctlerine mensup avcı 

'r rınden mürekkep bir ke&if kolu 
"11 denizi üzerinde öğleye doğru 
~ avcı tayyaresi dü:sürmü§lerdir. 
{(IXelerimiz öğleden sonra da ce-
t •llhilleri a~ıklarında bir ikinci 
•cı tayyaresi dÜljÜrmüşlerdir. 

eriye'ye hava hücumu 
e, 27 a.a. - Bahriye nezareti teb

~ erkenden İskenderlye mınta
)~ e bir hava hUcumu yapılmıştır. 

ll1 saat sUrmüştUr. Birkaç bom-
t lıa~-da hasar ve telefat olduğuna 

"l!r alınamamıııtır. 

Aıfriko' da ki hava 

harbi tebliği 
e, 27 a.a. - İngiliz hava nezareti 

ta. hUcunıa uğnyan Trablusgarp'ta 
~are meydanı Uzerlı:ıde yapılan 
Cid Uçu§Unda dört düşman tayya-

d! hasara uğradığı teyit edil -

eırn t 
l'eıı ayyareleri tayyare meydanı 

'l)'IJ.tl bir hücum yapmışlardır. DUg
. il ~lerı Üzerlerine bombalar dilş
~ u tıçu,, sırasında alınan !otog-

t "eya altı tayyareye tam isabet 
eyıt etmektedir. Tayynrclerlmi

atcı11allmcn üslerine dönmil:Jlerdlr. 
ııııı r tayYarelert bombardıman tny
d~ Setir maksadlyle uçmuşlar ve 
~. an avcı tayyaresine rasUama

ı,.o•ct 
ı.,_,<!ac ~=b'da bnhrJycı depolarına 
~1 ll8keı1 hedeflere hava hllcum
~ı§tır. Mllle'de tayyarelerimiz 

lard bardıman tayyarelerlni bom
~ltır. Bombardıman tayyareleri-
d en dü;,man bombardıman tay -
~en duman yükseldiğini görmüş -

e Uç düşman tayyare filosu :Mal
h-ar Uçmuşlardır. Derhal havalanan 
lfıç ~lertmlz düşmanı pllskUrtmU, -

lr bomba atılmamıştır. 

İliz sahillerinde 

an tayyareleri 
•. 27 
tcbı·-~.a. - Hava Nezaretinin bu 

tttaf ıgı: Bu gece düşman sahille • 
·~ılı biraz faaliyet göı;termiştir. 
li cenubu şarkisinde bir kaç 
Zerine bombalar atılmıştır. Bir 
~e bazı evler de hasara uğra • 

. ca zayiat azdır. Bir kişi öl -

ltrt' ı_ 
~L ıı'll cenubu garbisinde münfc

"'t .. 
'ıtı Uzerine, Pays de Galles'e ve 
ltıııı •iınali şarkisine bombalar atıl
'r. ~~le gelen hasarat pek tali de • 

ır tek kişi hafifçe yaralanmış-

>ar1 
t ' 1ndan az evci bir düşman bom-

~ :~Y.~resi cenubu şarki sahili a-
~ 111Urülmülitilr. 

etraf depola nno 
~Qpı lan· hücum 
t, 27 
<İti· a.a. - Royter: Hava Neza • 

'1 Boınbardıman tayyarelerimiz, 
lıı.iııo~ elı:trik santralına ve Hollan • 

d "e Vaalhaven tayyare mey • 
1»~ u~ i~pegilndliz hücum etmişler

r. ~-~rırnizin hepsi ı;alimen dön -
iu~İitıa Uıı. akpm ıayri müsait hava 
....... ,~ en hava bombardıman hare -
oı de Cherburg, St. Nazaire ve Nan

~iltillolarına yapılan h:. .. umlara in
t. r. l'ayyarelerimizden biri dön-

D bi~i) müdafaa hava kuvetlerine 
b~aYYaremiz Norveç sahilleri a

>tııc ır diisrnan muavin gemisini mu
b boınbardıman etmiştir. Mü -
u &Ctniyi terkettiıi:i görülmüş-

illan .. bl' ..... ~ resmı te ıgı 
~7 

~~ t!ba. - Alman orduları bıışku
"'Jtı liğ ediyor: 
•ı~ l:'enıııerlmlz mühim muvo.t!a
~ 3 ~lnılşlcrdir. Bir denizaltı ge-

t~tı ba't Oo tona baliğ olan altı tıca
lllu!{ 1rrnıştır. Diğer bir <.lenlzaltı, 
tı!ıı 1ıtemı batırmıştır. ~ ı~ 1tı evelce bildiri imi§ olan 

L~ de .i;lltz destroyerinden bnşka., 
;ıııbrllızaıtı gemimiz. ~.2fi0 tonluk 

ıı,,tıııı e lUccar gemisini batırmış -
·~ bıııkuvetll bir ntıkllye karnesi 
~ bıı unmakta idi. 

!t ~dirllmııı olduğu gibi, alman 
r~Ultııııu lnglllz cenup sahillerine 
f" to arı bir akın esnasında, ce -
1~ ~ gelen dört gemi ile iki bin 
f lr tüccar gemisi torpillen -

~~t~lan havaya rağmen, alman 
• Şhetland adaları, İngiltere 

Herald Tribune diyor ki: 
Destroyerlerimizin, yeni bombar

dıman tayyarelerimizin ve torpille 
mücehhez yeni motorbotlarımızın ba 
zılarının satışı imkan dahilindedir. 
Ve azim edilince yapılır. Müdafaa -
mızın Avrupadaki son kalesi daha 
muhafaza edilebilir. Bunu yapmak i
çin memleketin bir cüret ve şiddet si
yasetini takviye edeceğini zannedt~ 
yoruz. lngiltereye B. Hitler'e karşı 
yaptığı mücadelede daha fili bir yar
dım yapmaktan imtina ediyoruz. Çün 
kü çok uzak dahi olsa bir harbe sü -
rüklenmek tehlikesinden kaçınmak 
arzusundayız. 

Hazer denizini gösteren harta 

UZAKŞARKTA 
Ve 

HAZERDE 

Sovyef filosu 

manevralarda 
Moskova, 27 a.a. - Moskova radyosu 

dün akşamki neşriyatında sovyet ~e~iz 
kuvetlerinin uzak doiuda Amur nehrı u -
zerinde büyük mikyasta bir manevra yap
trklarım bildirmiştir. İ11:gilizlerin 

yakaladığı 

Rumen petrol 
gemileri 

Nevyork, 27 a.a. - "Nev-york Ti
mes" gazetesinin Bükreş muhabiri -
nin bildirdiğine göre Romanya bah
riye nezareti evelki gece, 4.501 ton -
luk "Bucegi,. ismindeki Romen şile
bi ile 6.394 tonluk "Oltenia,, ve 3.152 
tonluk "Romania., isimlerindeki Ro
men petrol gemilerinin Portsait'te 
İngiliz makamları tarafından müsa -
dere edildiğini bildirmiştir. 

"Bucegi,, iptidai maddeler, hubu
bat, pamuk ve lastik yüklü idi. İki 
petrol gemisi ise boş idi. Bu gemile
rin bağlama limanı Köstence'dir. 

Aynı muhabirin ilave ettiğine gö
re Romanya lngiltere'ye karşı muka
belebilmisil tedbirleri ittihaz etmeğe 
hazırlanmakta ve Tuna'da bir çok İn
giliz ~emileri bulundueunu bildir -
mektedir. 

Köstence'de bulunan İngiliz ge
mileri bu limandan ayrılmışlardır. 

Gaf enko gele<ek ay 

Moskova'ya gidiyor 
Bükreş; 27. a.a. - D. N. B. bildiri -

yor : 
Romanya'nın Moskova sefaretine ta

yin edilen sabık hariciye nazırı B. Ga
fenko hususi bir vazife deruhte ederek 
10 ağustosta hareket edecektir. 
Şimdiye kadar Moskova sefiri bulu

n.an B. Davidesco ayni tarihte hariciye 
nezareti emrine alınacaktır. 

Yugoslavya Başveki li 

sayfiyeye gitti 
Belgrat, 27 a.a. - D . N . B. bildiri

yor: 
Başvekil B. Svetkoviç bugün tay-

yare ile Bled mınatakasındaki Veldes 
deki yazlık ikametgahına gidecektir. 
İyi haber alan siyasi mahfiller, Baş
vekilin Kramburg civarında Bado'da
ki şatosuna Naip prens Pol tarafın -
dan kabul edileceğini tahmin etmek

tedirler. 
B. Svetkoviç, prens'i nazırlar heye

ti içtimaında görüşülen meselelerden 
haberdar edecektir. Aynı zamanda 
Mason localarının kapatılması mese
lesi üzerinde de konuşulması muhte
meldir. 

ve İskoçyanın blitiln şark sahilleri Uzerln
de keşif uçu:Jları yapmışlardır. 

Alman muharebe tayyareleri, Kardl!, 
Aberdthov ve Hastlngs limanları tesisatı 
il rine hUcuın ederek birçok yangınlar hu
sule getirmişlerdir. Tunblrdge - Vells il
tisak hattı ve Thameshaven petrol tank -
ıarı lizerlne sair hUcumlar icra edilmiştir. 

26/27 gecesi, lnglllz tayyareleri Alman
yanın §arkl ve cenubu garbisi U:ı:erlnde u -
çuşlar yapmışlardır. Atılmııı olan birkaç 
bomba ha.qarat yapmamıştır. Bir hava mu
harebesi esnasında bir dUşman tayyaresi 
ve hava mlldaf:ın toplnr:yle de hlr dlP.:eri 
dilşürülmüştUr. Manş denl:ı:I üstünde cere
yan eden bir hava muharebesi esnasında 
bir alman tayyaresi düşmüş ve bir diğeri 
,•e dönmemiştir. 

Molta'yo yapılan 

hava hücumları 
1talyada bir mahal, 27 a.a. - İtalyan or

duları umumi karargAhının 48 numaralı 
tebliği: 

Gece zarfında Mıı.ıta üssı:ı bahrlsl ıılddet
le bombardıman edilmiştir. DUn dUşUrill -
düğünü bildirmiş olduğumuz Gloucester 
tipindeki tayyareden maada aynı tipte bir 
tayyare daha imha edllmlııtır. Diğer cep
helerde milhim bir oey yoktur. 

Hazer denizindeki sovyet harp gemileri 
de pazartesi günü manevra yapmak üzere 
Baku'da toplanmışlardır. 

Panomeriken 

konferansında 

Amerika'daki Avrupa 
müstemlekelerinin 

him yesine doğru 
. 

yenı bir adım atı l d ı 
Nevyork, 27 a.a. - Nevyork Times 

gazetesinin Havanadan haber aldığı
na göre, Amerikadaki Avrupa müs -
temlekeleri üzerine konulacak kontrol 
ile iştigal eden komitenin toplantıla
rı, bir itilaf husule gelmeksizin niha
yet bulmuştur. Yazı işleri komitesi bu 
sabah toplanmıştır. 

Bu komitede aza bu1unan arjantin 
murahhası B. Melo, "lair aureti ....halle 
varmak istiyoruz ve buna muvaffak 
olacağımızı zannediyorum, hüıınüni -
yet oldukça bütün meseleler halledi
lebilir." demiştir. 

Derin bir ihtilaf mı var ? 
Nevyork, 27 a.a. - Panameriken 

konferansında şimdiye kadar elde edi
len neticeler hakkında mütalea yürü
ten ve Havana'dan Nevyork Times 
gazetesine gönderilen bir telgrafa gö
re, iktısadi mesailin Vaşingtonda top
lanacak Amerika devletleri mümessil
lerinden müteşekkil mali ve iktısadi 
bir istişare komitesine havale edilece
ği anlaşılmaktadır. Bitaraflık mesele
leri Rio - de Janeiro'da bulunacak ve 
Amerika devletleri mümessillerinden 
mürekkep daimi bir komiteye havele 
edilecektir. Avrupa harbine taalluk e
den umumi meseleler her ihtimale gö
re şiddetli noktainazar ayrılıklarına 
meydan verecek ve belki de bu nısıf 
kürenin şimal ve cenubunun ayrılma
sına sebep olacak bir mevzu haline g i
recektir. 

Bu suretle konferans, A vrupa har
bi yüzünden doğan vaziyet karşısında 
hiç değilse yeni dünyanın ittihaz e
deceği hattı hareketi cihana ifşa et
mekle vazifesini yapmış olacaktır. 

F ranıanın nok tai nazarı 
. Clermont Ferrand, Z7 a.a. - Havas A
Jansı bi!diriyor : 

B .. Cordell Hull'un Avrur:ı müstemle
kelerı meselesi hakkında Panameriken 
konferansına verdiği proje fransız mat -
buatının .alakasını çekmektedir. Fransız 
gaze.telerı bu hususta frnnsrz hükümetinin 
tavzıhte bulunarak mütareke hükümlerinin 
fr~sız .müstemlekelerinin statüsünü asli 
~uteessır etmediğini bildirmiı bulundu -
gunu hatırlatıyorlar. 

Journal des Debats'da Bernuı, projenin 
frnnsız topraklarım alakadar etmediği 
~'tkında Vaşin.gtonda yapılan beyanattan 

0 ayı memnunıyet göstermektedir. 
Le Temps, bu Amerika beyanatından 

kaydı mnlUmat ettikten sonra şunları ya
zıyor : 

"Buna ~a~men baki olan bir ıey var ki, 
o da, hadıseler vesilesi ile Amerika,;da 
Monroe .P~cn~!l'.'.~nin muayyen hallerde 
bu. prensı~ı. bu tun devletlerin meıru hak
larıyle telıfı zor hale getirecek b' t-t t f · t .. ı r sure 
~-ı e sı r ve evsııne matuf garip bir tema-

yu mevcut olduğu görülmekte olduğu • 
dur... 

1 

Müstemlekelerin himayen 
Havana, 27 a.a. - Zannedildlğlne göre 

tAll kom~t~nin ha:ı:ırlamakta olduğu anlaş~ 
ma metnı Uç kısımdan mllteşckkildlr: 

1 - Gnrp nısıf ktirC'.si toprnklarının mu
kadderatlarını sC'rbestçe ve bi:ı:zat tayin et
melerini ve bir devlet idaresinden diğerine 
geçmek gibi her Uirlll devire karuı oimaU, 
cenubl ve mcrkczt Amerika devletlerinin 
kendilerini himaye hakkını teyit eden bir 
Havana beyannamesi neşri, 

2 - Bu beyannameyi müessir kılacak 
bir nizam tesls eden bir ttllA! akdi, 

3 - Daimt bir nizamın tesisine inttzaren 
meydana çıkabilecek her tUrlU vaziyete 
karşı koymak için bir komitenin ihdasını 
istlhdn! eden karar ittihazı. 

Koınltenln hazırladığı itilaf pr ojesi A-

Musolini matbuat 

mümessillerine sordu 

Hasta mıyım? 
. 

Gazeteciler <evap verdiler 

Hayır ! 
Roma, 27 a.a. - D. N. B . ajansı 

bildiriyor: 
Kindar bir propagandanın, İtalya 

hükümet şefinin sıhatinin harap ol
muş bulunduğuna dair, zaman zaman 
yapdığı haberleri, B. Benito Musoli-
ni tekrar tekzip etmiştir. ' 

Otuz beş ecnebi gazeteci, Duçe,nin 
mutadı üzere günlük vazifesine ba§
lamadan evel yaptığı at gezintisine 
şahit olmuşlardır. 

Saat sekizden bir kaç dakika evel 
çok neşeli olan Duçe, Hanovra şehri
nin kendisine hediye etmiş olduğu ve 
en sevgili atı olan "Le Tiene,, ile bir
likte manej yerine gelmiştir. B. Mu
solini, trıs ve dörtnal ile bir kaç tur 
yaptıktan sonra, bir metre elli beş 
santim irtifaında manialar atlamıştır. 

Bilahara matbuat mümessillerine 
hitaben "hasta mıyım? yorgun mu
yum?,, diye sormuştur. Bütün gazete 
ciler, bir sesle kanaat getirmiş bir a
dam sesiyle "hayır,, cevabını vermiş
lerdir. 

Duçe, at gezintisinden sonra, işe 
başlamak üzere Venedik sarayına git 
mi~tir. Saat 14 de Villasına avdet e -
derck, beynelmilel matbuat mümes
silleri huzurunda her günkü tenis 
partisini yapmıştır. 

Şimali İrlanda sahillerinde 

Londra, 27 a.a. - Haber alındığına 
göre, alman tayyareleri şimali İrlan
da sahilleri açıklarında bir nakliye 
gemisi kafilesine hücum etmiştir. Ha
va müdafaa topları derhal harekete 
geçmiştir. İngiliz avcılarının bu mü
sademeye iştirak ettikleri zannedil -
mektedir. Bir düşman tayyaresinin 
düşürüldüğü tahmin ediliyor. 

İngiltere 
Japonya 

Münasebetleri etrafında 
İngiliz sefirinin Japon 

HiJriciye Nauriyle teması 
Tokyo, 27 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: 
Tokyo inglliz sefiri Slr Robert Craigle 

bugün Jnponya yeni hariciye nazırı B. 
Matauokl ile 40 dakika süren bir mUAkat 
yapmı§tır. 

Domei ajansının bildirdiğine göre, ha
riciye nezaretinin bir eö:r.cllsU mUlAkat es
nasında Japonya ile İnglltere arasındaki 
milnasebatın bahis mevzuu olduğunu söy
lemiştir. 

Sözcü mUlAkat esnasında qağıdaki taf
slldtı vermiştir: 

Sefir, iki memleket arasındaki mUnase
betıerl düzeltmek için earfettlği gayretle
re rağmen ııon Uç senenin n!hoş bir devre 
olarak geçtiğini ve vaziyetin gilnden gü
ne fenalaştığını söyleınlştlr. Maarnafih in
glllz hUkUmeti vaziyeti saltı.ha doğru 
sevketmek için her ıeyl yapmı§tlr. ?ıieselA 
bizzat kendi memleketinde tesadüf ettiği 
muhalefete rağmen Blrmanya yolu mese
le.sinde Japonyayı tatmin etmeğe ga)Tet 
etmlııtı. Bu h!dlse İngllterenln Japonya i
le mlinasebatını ıslilh etmek arzusunun sa
rih bir delilidir. 

Bununla beraber Japonya'nın, "mihver 
devletleri" ismi verilen devletlere karıi t e
mayülü hakkında deveran eden şayialar 
münasebetiyle B. Craigie, B. Matsuoka -
dan Japonya ile yapılan müzakerelere, şim
diye kadar t akip edilen hatlar esası üze -
rinden devam etmek için 1ngiltere'ye hali 
hazır vaziyetin müsait bulunup bulunma : 
dığını sormuştur. 

B. Matsuoka, cevaben Japonyanın hari
ci ve dahili siyasetinin şu sırada pek dik
katli müzakerelere mevzu teikil ettiiini ve 
bu yüzden ingiliz sefirinin sorduğu suale 
bütün teessüflerine rafmen cevap veremi
yeceıi:ini bildirmiştir. 

rnerlkanın himaye plAnına alt teklifi bil· 
hassa nazarı itibara alınarak kaleme a
lınmakta ve aynı zamanda Arjantlnin müs
temlekeler milletlerinin haklarında tedbir 
ittihaz edilmeden fikirleri istifsar edilme
leri hakkındaki teklifini ihtiva etmekte -
dir. Brezilya ve KUba'nın, müstemlekele -
rin devri tehdidi kar§ısında derhal hareke
te geçilmesini müsait kılan bir nizamın te
sisi de projeye dahildir. 

İtilM, kanunu esasllcri icabı bazı dev -
Jetler ve rıarlA.mentoları tarafından tasdik 
edilecektir. 

Folkland adalan bir müstemleke biln -
yesine sahip olarak kabul edilmediklerin
den diğer müstemlekeler hakkındaki müo
terek himaye hükmüne tAbi olmıyacaklar
dır. 

Bu adalar hakkında Arjantin hususi 
haklar talep etmektedir. 

Konferansın bltarnflık komiııyonu bu
gün Amerika tarafından teklif edilen bir 
karar kabul etmiştir. Karar be11lnci kolun 
fc:ı.llyetıne aittir. Bu karara nazaran boz
guncu faaliyetler hakkında malümat mil -
badele, diplomatik mümessillerin hakları 
tahdit edilecek ve yabancı sefaretler dip
lomatik imtiyazlardan istifade edebilecek 
çok kalabalık bir kadro bulundurmaktan 
menedlleceklerdlr. Nihayet, itl!A!a dahil 
devletlerden herhangi birinin hAklmlyeti 
bozguncu !aallyetler yllzUnden bir tehdide 
mAruz kalır ve bu devlet yardım isterse 
müştereken harekete geçilecektir. 
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ISTANBUL G 
Cümhuriyel 
Bizim hüriyetimiz : 
NADİR NADİ, bu baılık altında dö

vü§le edebiyat araamdaki münasebetleri 
tetkik ettikten sonra "hiıriyct uğrunda 

harbcdiyoruz" iddialarının bo~luğunu te
barüz ettirerek diyor ki: 

"Bir defa biliyoruz ki, milletler yal -
ruz hüriyet uğrunda silaha ıarılmıı de
ğillerdir. Ve sonra gene biliyoruz ki, 
bir tarafın anladığı hüriyetle, diğer ta -
rafın kasdettiği hüriyet arasında da41ar 
kadar büyük fark var. Kavra, aynı keli
me ile ifade edilen iki ayrı gaye uğrun
da yapılıyor ve bu beşeridir," 

Nadir Nadi, bizim huriyet tellkkimizi 
ve bu hüriyeti kanımız pahasını da olsa 
müdafaa azmimizi belirterek diyor ki: 

"Bizim hüriyetimiı ferdi değildir, 

millidir. Yani bu topraklar üzerinde hür 
olabilmek, her §eyden önce türk olmıya 
bağlıdır. Kendini türk duynuyan bir a -
dam bizim aramızda bizim haklanmıza 
malik bulunursa, biz rahatsız oluruz, ra
hatsız olmak ne kelime, hattl hür ol -
maktan çıkarız." 

Bizim teker teker hüriyetimizin ce -
miyetı hüriyetinden birer parça oldu
ğunu söyliyen muharrir diyor ki: 

"Bu itibarla biz, silah omuzunda hu • 
dutlarımızı beklerken en siddetli disip -
lin kaideleri altında en çok hürüz. Va -
tanımızın topraklarını yabancı çizmele
re ezdirmemek azmile burada ölmeyi dün
yanın en büyük saadetine tercih •ederiz. 

Biz hüriyeti böyle anladığımız içindir 
ki hiç bir zaman esir olmadık ve olmı
yacağız." 

TAN 

Almanya ile yaptığımız ticaret 
anla,muı : 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında türk - alman iktısadi münasebet
lerini tetkik etmektedir. 

İnriltere ve Fransa ,ile ittifak mua • 
hedcsini imzalamazdan evel ihracatımı
zın yüzde elli ikisini alan Almanya'nın 
şimdi yüzde beşini ancak mübayaa cde
bildiiini kaydederek diyor ki: 

"Birincisi ifrattı. İkincisi tefrit oldu. 
Avrup.a'ya hakim bir devletle münasebet
lerimizi sıfıra indiremezdik. Onun bize, 
bizim ona muhtaç olduğumuz &ahalar 
vardı. 

Siyasi iktısadi istiklalimize halel ver
memek prtiyle, her devletle normal ve 
müsavi ıartlar içinde ticaret yapmaklı -
fımız tabii idi. 

İşte bu defa alınanlarla yaptıfımız ye
ni ticaret anl&ljması, bu ihtiyacın bir i -
fadesidir. Tamamen normal liartlar için
de yapılmıştır ve normal prtlar içinde 
seyrini takip etmesi temenniye ~ayan -
dır." 

AYDA 3000 
TAYYARE İ(İN 
38 yeni tayya re 

fa brikosı lôz ım 
Vaşington, 27 a.a. - Royter: 
Milli Müdafaa komisyonu imalat 

işleri eksperi B. Knudsen, İngiltere 
ve Amerika için ayda 3.000 tayyare i
mali hakkında Lord Beverbrook'un 
bahsettiği 'planın tatbikinin motör ve 
parçaların imali ve tayyarelerin mon
taj ı için 38 yeni fabrika tesisine mü
tevakkıf bulunduğunu beyan etmiştir. 

Japonya'n ı n 
d ış siyaset i 

T okyo, 27 a.a. - Yeni beynelmi -
tel vaziyet dolayısiyle takip edilecek 
politika hakkında, hükümet ile impa
ratorluk genel kurmayı arasında tam 
bir mutabakat hasıl olmuştur. 

Bu mutabakatın s~rbest ve sami
mi noktainazar teatilerinden ve bir 
çok müzakerattan sonda husule gel -
miş olduğu da ilave edilmektedir. 

Amerika Kıulhau ve 

Fransız mültecileri 
Marsilya, 27 a.a. - Havas Ajansı bil -

diriyor : 
Amerika Kızılhaç cemiyetinin fransız 

mültecileri için yaptıiı ilk yardım sevki -
yatını hamilen buraya ıelmiş olan Ame
rika bandralı Keesport vapuru N evyorka 
dönmek üzere Marsilyadan ayrılmııtır. 

lstanhul' da paraşüt kulesi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Hava ku • 

rumu İstanbul'da bir ııaraşüt kulesi yap -
tırmak üzere belediye ile temas etmekte • 
dir. 

a. a. Matbuat Sırvisi . 
VAKiT 
21 Milyon liralık anlqma : 

ASIM us. bu bqlık altında Türk • 
Alman ticaret a.nlqmasından bahsede
rek diyor ki: 

''Bize kalırsa Türk - İngiliz - Pra.ıı
sız paktının imzasiyle eu 21 milyon li
ralık TUrk - Alman ticaret anl~ma&
nın imzası arasında iki memleket mU
nasebeUcrinln tanı:lml bakımından ear
fedilen gayretlerin muvazenesini tarihe 
bırakmak dJ.ha doğru olacaktır. Temen
ni ederiz ki şu muvakkat anlaşma Tilrk· 
Rus münasebetlerinin bulandırılmaeına 
mlltuf gibi ı;örUnen vesikalar meselesi· 
nin henUz zihinlerde pek canlı olarak 
y8.§ayıp duran hatıruını silmek yolun
da ııa.r!edllmcslne lüzum görülecek alil.
kanın da nlsbetini arttıran bir b~lo.ıı
gıç olsun.,, 

Yeni Sabah 
Avnıpa'nın cf endileri 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN bu 
başlık altında diyor ki: 

"Avrupanın şimal ve ~arp tarııfl ı 
ölilm süldltu içine dalmı§ gibi gorWı ı
yor. Norveçten, Danlmarkadan, Hollan
da ve Belçlkadan, Lehistandan, C kos
lovakyadan, Avustun•adan, hatlA. Fran
sadan hiç bir haber almıyoruz. Vi§i hU· 
kUmetl namına arada sırada gelen tel
grafları büyük Frnnsanın ııesi dıye ka
bul etmekte ıılmdlllk ~zuruz. öteki 
memleketlerden ise bu kadarcık bir ha.
vadis bile sızmıyor . ., 

Milyonlarca lnsanm üzerine meoum 
bir kefenin çöktUğünü söyllyen muh&l'
rlr devam ediyor: 

"Çilnkü oralara alman lstiltuıı gir
ml§tir. ÇilnkU buralarda hUr hayat or~ 
dan kalkmııstır . ., 

Hüseyin Cahlt maka.lesini oöyle biti. 
rlyor: 

"Mihver devletleri Balkanlar aram 
lhtilAfta ne karar verirlerse versinler, 
bunun umumi Avrupa düzeni bakımın
dan bir ehemiyetl yoktur. Bugtin aıııl 
merakla beklenecek ve derin derin tet
kik edilecek muele yeni Avrupayı ne 
suretle tanzim etmek istemeleridir. Bu 
umumi düzene nlsbctıe Balkan meselesi 
ancak tıut ve mahalll bir !§tir. 

FJ\kat bahis bu yeni Avrupa nizamı
na gelince Avrupanın efendisi tavnnı 
takınmak lstıyen mihverin sırıklığl ve 
blitün bu gösterl§lerln blötu göze çar
pıyor. Vaziyetlerinin çUrük!Ufilnü ken
dileri de pek A.l! idrak ettikleri içlndlr 
ki A..,Tupaya katı olarak ne §ekil ver
mek istediklerini itirafa cesaret edemi· 
yorlar . ., 

İKDAM 
Salzburg' da siyasi f aaliyd t 

ABİDİN DA VER, Salzburg'dakl si· 
yas! faaliyetin müteveccih olduğu isti
kameti ar8.§tınrdıktan eonnı ou hUkme 
vAsıl oluyor: 

"Şimdilik malQm olan 11ey, Almanya 
ile İtalya'nın: cıarkt - cenup Avnıpaaına 
kendi istedikleri hııdutları ve nlzatnı 
kabul ettirmek istediklerinden ibaret
tir ... 

-Avrupan ı n yen ı 
• 

nızamı 

Londra, 27 a.a. - Avnıparun Hitlere 
göre (Yeni nizamı) hakkında tcfıira.tta 
bulunan Deyli Tele&raf ıazetcsi, 1ıbyle 
diyor : 

"Hitlerin düısüncesi hakkındı icraat ve
ya beyanattan ziyade mlipbem telmihler • 
den mfuııılar çıkarmak mümkiın olmakta • 
dır. Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi 
memleketlerin sanayiden tecride, hemen 
hemen tamamen ziraate münhasır kalarak 
mahreçleri için Almanyanın tabii hale gel
miye davet edilecekleri anlafılmaktadır. 
Böyle bir sistem bu memleketlerin refnh 
t:eviyelerinin fevkalade tenezzülünü ve ik
tisadi hüriyetlerinin ellerinden alınmasını 
intac edecektir. 

Bunların siyasi va~yetlerine gelince, 
bundan bahsedilmemektedir ki bu da hayra 
alamet değildir. Hitler haritasını goster • 
miye mütemayil olmamakla beraber, İn -
ıilter~ mağliıp oldu~u takdirde Avrup:ıyı 
ne yapmak istediği hakkında kimsenin şup
hesi yoktur. Hitler bu takdirde bildin Av. 
rup:ı kıtası şu veya bu :ıekilde iktisadi ve
ya siyasi esaret haline koyacaktır. İngil
tere Avrupayı, kendisini ve diğer kıtalan, 
bu akibetten kurtarmak için harp etmek
tedir. Mihverden olmıyan bütün mcmle -
ketler, artık fikirlerin! bildirmek için ser
best olmıyanlar dahi, hüriyetlerinin iadesi 
ve İngiltere ile birlikte müştereken iste • 
dikleri gibi bir Avrupa nizamı intih"bı i
ç(n İngiltereye teveccüh etmektedirler 
Bize olan inanlar inkisara uğramıyacak : 
ttr ... 

Romanya'yı terke 

mecbur Fransızlar 
Bükreş, 27 a.a. - Royter: Roman

ya'yı terk etmek emrini alan yirmi 
Fransızdan sekizi dün hududa sevk
edilmişlerdir. Bunlar arasında "Co -
l~bia,: ~etrol kumpanyası idare mecli
sı reısı B. Pierre Coulond da bulun -
maktadır. Dört fransız da bugün ha
reket edeceklerdir. 

lefonya'nrn londra'daki 
sefiri vazifeden aff edUdi 

Riga, 27 a.a. - Royter: Habere ve-
Haliç idaresi rildiğine göre, Letton hükümetiı 

İstanbul, 27 (Telefonla) _ Haliç idare- Londra sefiri B. Zarius'u vazifesin -
ıinin denizyollarrna bağlanması muhte _ den affetmiştir. 
meldir. Belediye, Dahiliye ve Münakalat Ancak Royter ajansının öğrendi_ 
vekaletlerine gönderilmek üzere bir rapor ı ğine. nazaran ~ond~a'daki Letton se-
hazırlamaktadu. faretı bu haberı teyıt edememiştir. 
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Nil'deki bahklar gibi... 
Ulus okuyan sayın zatlardan biri 

geçen gün, bir arkadatının sigara· 
smdan kendi sigarasını yakarken i· 
kisinin elleri biribirine yaklaşınca 
ikisi birden "müthiş" bir elektrik 
aadmesine maruz kalmı§lar ve bir 
elektrik prizi kontak yapmış gibi 
güriiltülü bir cereyan ikisinin elle· 
rini biribirinden uzaklaştırmı§ ••• Bu 
hadise üzerine ikisi birden, insan 
vücudunda elektrik bulunduğuna 
karar vermi§ler ama bir kere de ga
zeteden sormayı münasip görmüş

ler .•• 
Böyle, iki insan arasında geçen 

elektrik hadisesinde, her ıeyden ön
ce, iki insandan birinin kadın, biri
nin erkek olup olmadığını bilmek 
pek lüzumludur. Öyle olursa, biri
birinden ateı alan iki ıigara sahibi
nin hissettikleri sadmenin elektrik -
ten değil, hormonlardan geldiğine 
hükmetmek daha doğru olur. Za
manma göre hormonların da insanı 
elektrik gibi titrettiğini herkes bi • 
lir ... Sayın okuyucumuz bu noktayı 
tasrih etmediği gibi hissettiği aad
menin elektrikten geldiğinde ısrar 
edildiğinden, biribirinden sigara ya· 
kan iki arkadattan ikisinin de er • 
kek olduğunu kabul etmek zaruri
dir. 

Onların verdikleri karan tasdik 
veya nakzetmeğe kendimde bir se
lahiyet bulamamakla beraber, insan 
vücudunda elektrik bulunduğu hak
kındaki fikirlerinin, benim bildiğim 
kadar da, doğru olduğunu söyliye
ceğim. Ancak, insanm vücudunda 
elektrik' bulunduğunu kabul etmek
le, iki insan eli biribirine yakla§ın
ca "müthiı" bir elektrik sadmesi 
hasıl olacağını ve • sayın zatın de
diği gibi • vakit gece olsaydı elek
trik ıeraresinin de göriileceğini dü
ıünmek arasında haylice mesafe 
vardll'. 

rı vakit kuvetli cereyan çıkardıklan 
gibi - biribirlerine bağlanmı§ birçok 
hücrelerin bir araya gelmesinden 
hasıl olur. Bu sayede, torpil balığı 
30 dan 70 e kadar vot kudretinde 
elektrik cereyanı çıkararak önüne 
gelen balığı telef eder ••• 

Acaba, sayın okuyucumuzun ya
hut sigarasından sigarasını yaktığı 
sayın arkadaşının parmaklarında 
da böyle, biribirlerine bağlanmış bir 
çok hücrelerden teşekkül etmiş ku
vetli bir elektrik pili mi vardır? 

Bakınız, bunun hakkında bir §ey 
söyliyemiyeceğim. Bu meseleyi tet
kik etsem bile, elektrik işlerinde hiç 
ihtisaArm olmadığından, halledebile
ceğimi de hiç zannetmiyorum. Yal· 
nız şu kadarını söyliyebilirim ki, in
sanlardan bazılarının parmakların
da kuvetli elektrik cihazı bulunabi
leceği bir gün öğrenilirse bu elel<
trik cihazı asıl torpil balıklarının e
lektrik bataryalarına değil, Nil neh
rindeki Malapterurus balıklarının 
elektrik cihazına benziyecektir. Çün 
kü derisinden elektrik çıkaran yal
nız bu balık vardır, ötekiler elek
triği adalelerinden çıkarırlar. Nil 
nehri mübarek sayıldığından o su -
yun içinde gezinen bir balığa benze
mek de elektrikli insanlar için ıe
refli bir meziyet olabilir. 

Fakat, o halde de, elektrikli in· 
sanların zencilerden pek ziyade sa
kmmalan lazım olacaktır, Zencile
rin o balığı çiğ çiğ yemekten pek 
hoJlandıklarmı rivayet ederler. 

G. A. 

Fransa'da devlet 

içinde bir devlet 
Cenevre, 27 a.a. - Stefani: Faris' 

ten alınan bir habere göre, Brötanya 
milli meclisinin icra komitesi vaktı 
geldiği zaman Brötanya'nın milli dev 
let olmasına karar vermiştir. 

Şarki Afrika'ya gönderilen 
İngiliz kuvetleri 

Londra, 27 a.a. - Royter : Harbiye Ne
zareti, Cote d'or ve R iviera'dan gelen kı
taatın bir kac; eün evel ,arki Afrikaya 
vardıklarını bildirmektedir. 

Japon işgalindeki Çin'de 

ULUS 
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Anl<ara lokantalarında 

Yağlı yemeklerden ziyade 
haşlamalara rağbet ·var 

Merkez şehirlerinde yolcu ve esha
bımesalih çoktur. Ankaraya işini ta
kip için gelenler gündüzleri meşgul 
oluyor, ancak dairelerin tat ilinden 
sonra biraz nefes almak, ahbaplarla 
yarenlik etmek imkanını buluyorlar. 
Hele allahın bu sıcak günlerinde as
falt üzerine açık gagaları ve düşük 
kanatlariyle serilmiş serçeleri gördük
ten sonra, akşamları serin bir lokanta 
köşesine çekilerek sere serpe oturmak 
hayli zevkli oluyor. 
Ankaramızda lokanta belli başlı bir 

eğlence ve müsahabe salonudur. Fe
lekten kam almak istiyenler, talihine 
küsenler , hepsi lokantadadırlar. 
Yanımda İstanbul'dan yeni gelmiş 

bir arkadaşla lokantalarımızın bahçe 
ve traslarında, olmadığ ı takdirde se
rin bir köşesinde münasip bir masa 
ararken o, yepyeni Ankara'ya hayret 
ve muhabbetle bakıyor, kolunu ikide 
birde bir işaret memuru gibi havaya 
kaldırarak: 

- Şu apartmanın enteresan üslCıbu
na bak, diyor. Ve arkasından sanki 
kendisi de bir eşini yaptırmak niye
tinde imiş gibi hemen bir sual soru -
yor: 

- Acaba mimarı kim? 
Adım attıkça fikirler yürütüyor: 
- Siz ankaralılar yaradana şükre-

din ki. tramvay beHisına uğramadınız. 
- Siz ankaralılar çok bahtiyarsınız. 

Günün muhtelif saatlerinde muhtelif 
isimlerle çıkan , muhtelif puntolu ga
zeteleri ciyak ciyak bağırarak satan 
müvezzilerden uzakta yaşamak bilse
niz ne tatlıdır. 

- Siz ankaralılar çok mesut olma
lısınız. Vekaletler burnunuzun dibin
de bir işiniz düşünce kendiniz takip 
edersiniz. 

••• 

tinde kalıyor. Mesela Şeyhülistamlar 
devrinde bir (sarıburma) tatlısı vardı 
ki, şimdiki gençlerimizden birçoğu 
bunu bilmezler. (Bir sudan mektup 
yazılsın çağlıyan ayanına) diyen man
tıkla bugünkü Avrupa siyasetinde bir 
rôl sahibi olmak ve harplerin iktısadi 
sebeplerle zuhur ettiğini ispat eden 
bir dünya karşısında (içeriz düşman 
denen haini su yerine) demek ne ka
dar mümkün değilse telefonlu bir a
partman dairesinin mutfağında da 
(keşkülüfukara) pişirtmek o kadar 
imkansızdır. 

Ben arkadaşımı dinlemekten ziya· 
de, etrafı süzüyorum. Genç Bayanlar, 
ince yazlık elbiseleri içinde bir de -
met çiçek kadar taze ve o nisbette e
siri birer mahluk gibi duruyorlar. 
Garsonlar buz ve soğutulmuş içki ta
şıyorlar. Arkadaşım dekorla ve hava 
ile münasebeti olmıyan mevzuuna de
vam ediyor: 

- Sen hiç dikkat ettin mi bilmem, 
diyor. Yapılan bir sürü inkılabın yanı 
başında, kendiliğinden, sessiz sadasız 
bir mutfak inkıliibı oldu da kimse far
kında değil. Nerde o bol sarmısaklı 
yoğurtlu tatar börekleri. Hani o, müc
verler, nerde kuşkonmaz arıyanlar. O 
devir çoktan geçti. Şimdi rağbet, haş
lanmış sebzelerle iskaralara. Bunu ga
yet tabii bulmadı, smokinle işkembe 
çorbası içilmez ya. Evelce, mideleri -
mizi nasıl harap edermişiz de farkın
da bile olmazmışız. Mis gibi domates, 
marul dururken işkembeli nohuda il
tifat edilmez ya. O, işkembeli nohudu 
pişirtmekteki külfete bak bir kere. 
Ayrıca günlerce ıslatılması, saatlerce 
kaynatılması da caba. Vakit nakittir 
beyim, vakit nakit. Zaten otomobille 
birlikte hayatımıza giren sandviç a
laturka yemeğe ilk isyan bayı;ağını a
çan gıdalardan maduttur. 

Kief radyosunun 
Romanyaya 
bir ihtarı 

Bükreş, 27 a .a. - Royter Ajansı b ildiri
ıor : 

K ief radyosunwı. (Hudut tedbi rle rine) 
işa ret eden bir neşriyatı romen hükümet 
mahfillerinde endişe ile karşılanmıştır. 
Sovyet radyosunun spikeri her gün Ro • 
manyadan binlerce mülteci geldifini ve 
bunların romen rejiminin meza limininden 
şikayet ettiklerini bildirdikten sonra : 

"Bu muamelenin islahı iyi olur, aksi 
takdirde sovyet hükümeti (hudut tedbir -
leri) almıya mecbur kalacaktır. ,. demiştir. 

Besarabyadaki alman 

tebaasının tahliyesi 
Moskova, 27 a.a. - Tass Ajansı bildi-

riyor : 
Besarabya ve şimali Bukovina'dan çık-

mak istiyen alman tebeasının tahl iyesi 
hakkındaki müzake reler 23 temmuzdn 
Moskovada başlamı$tır. 

Milletler Cemiyeti Umumi 
Katibi istila ediyor 

Bern 27 a.a. - D.N.B. bildiriyor 
Milletl~r Cemiyeti Umumi Kati°bi B. 
Avenol 31 ağustostan itibaren mute -
her olmak üzere istifasını vermiştir. 
Öğrenildiğine göre, bu tarihten itiba • 
ren Milletler Cemiyetinin üç yüksek 
memurundan miiteşekkil bir komite 
umumi katiplik işlerinin idaresini de
ruhte edecektir. 

T ransvaldeki infilaklar 
Jolıanneshurg, 27 a.a. - R oyter: Tranı· 

vnlde birib iri ardından infilliklar olmuş -
tur. R oo.d epoort'de m~ğaza cnme.ka~la~ı 
hasara uğrnmıstır . Heıdelbergde bır ınfı· 
lak olmuştur. Dün gece Nigel ile Heidel -
berg aarsında yüz metrelik bir mesafe • 
de demir volu tahrip edilmiştir. 

Polis müttehimleri aramaktadır. Adliye 
nazırı, bu suyk:ıstlerin siyasi maksatla ya
pılmadığını beyan etmiştir. 

Fransanın Somali valisi 
Cibuti 27 a .a. - Fransız hükümetinin 

miimessii i General Germain dün Cibutiye 
muvasalat ederek askeri ve sivi l vnl i l iı: i 
deruhte etmiştir. Mütareke şeraatini mü
zakere etmek maksadı ile bir İtalyan ko
misyonuna da. mülaki ol~ak .üz~re ~ir 
fransız komisyonu te~ekkul etmıştır. Cı -
butide idarei örfiye kaldırılmıştır. 

RADYO 
TURK1YE 

--( R adyo D ifii .,.on Postala1ırı 

TÜRKİYE Ra<lyosu - ANKARA 
----( Dnlga Uzunluğu ) 
16't8 m . 182 Kcs.1120 Kv: 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 KW 
19.74 m. ı,.sıgş K es./ 20 K\\" ~ 

PAZAR 28. 7. 1940 ~ 
8.30 Proı.rram ve m eml eket snı.ıt 
S.35 !.iUzık: liç S trauss'tan val ~, 
9.00 A jans haberleri ~ er 
!>.10 E v kadını yemek listesi 
9.20/ 
9.30 Mlizlk: bando pl lıklnrı 

12.30 Progrıı.ııı ve mfmlrkc t snııt 
12.35 Müzik: saz cSC'rlcrl 

Çıılonlar : Ruşen K am, Veci!: 1 a 
K ozan :'lerj 

12.M A j an!'! hnbcrlcrl 
13.05 !>llizlk: şarkıl ar "' g 

Okuyan: M it?. yyen Senar 1 0 
1 Seda t Öztoprak - su .\c 
kı : (N e çok çektim hnsretitıı~ 
2 Refik Manyas - suzl Ja 
(Zevkin ne ise stsyle) la 
3 - Refik Mnnyas - HicııJ 
(Diln g ece yeslleJ 
4 - Şerif İçli Hicaz oarl<IJ te. 
mi um mana döktüm) ,, lerj 
5 - Halk tUrkUsü: ( sıırmeı"i~ t 
!erine) ~ 

13.25/ · ol 
H .30 Milzik: Radyo salon orkcS İıl 

olon i.!l t Necip Aşkın idaresi •lt.h• 
1 L•mls Grossman: Çard~ ıy 
2 - Bruno Marka: KUçUk ıw- ~e 
3 - Raf f: Kavatın 
4 - L ope: Galltto (İspnnY"' ile 
5 - F.rnest Reeves: Hoborn tii 
roınnnsı ) et 
6 - R lo Gebhardt: Ninni (:- • t 
7 - Jolı. Brnhıııs: Macar d dı 
v e 2 an 
8 - Drigo: Arlökenln mllY ili 
r ennd) • 1', 
9 - Pnul H olzner: SakSO~ a.l 
dansları 

10 - Hanns Löhr: R Uya gect 
18.00 Program ve memlek et saııt 
ııt05 Mii:ı:ik : İspanyol muslkiııl 

telif pa r çala r { Pi.) 
18.45 Ml\zik : Radyo caz orkest . 

him Özg llr ldnrcslnde) tı 
19.30 MUzik: Okuyan: Muznf~~. ~ b 

1 - Muzntfer İlkar Kur.,. 
kı : {Aşkına tutulrlu gön!llıl1 
2 - R ef ik 1''ersan - K Urcl 
kı: (Gözlerin m avi mine ) 
3 - Sndettin Kaynnk - ıtl 
( .Meğer ben aldanmışım) 
4 - Sadettin K nynak - 111 
(Benim yarim gelişinden bt 

19.45 Memle ltct snnt ayan ve aj 
20.00 MUzik : H nlk türkUlcri 
20.15 MUzlk fn.o;ıl heyeti 
20.45 Komışmıı 
21.00 M llzlk: :Müşterek ve tekJ 

Çalanlar: Cevdet Kozan, 
şen Kam 
Okuyanlar: Muzaffer İlkat 
yen Sennr 

21.30 Mli:ı:ik : İzahlı bir opcrn:; 
22.30 Memleket saat ayarı ve llJ 

22.45 Ajnns spor servis i 
23.00 Mllzlk: eazband (Pi.) 
23.25/ Evclce bazılarının iddia ettiği gibi, 

ecnebi müzisyenlerin hudutlarımızı 
terketmesine rağmen lokantalarımız 
hiç de sükuna dalmadı. Pekata hepsin
den bir saz veya caz sesi geliyor. 

Yavaş yavaş son masalar da dolu -
yor. Müessese sahibi arkasını vantila
töre verdiği halde telefon çaldıkça 

terlemeğe başladı. İlk zamanlarda, 

zat, masamıza yaklaştı. Sıkıldığı ha
linden belliydi. Ellerini uğuştura u
ğuştura, 

- Aman bey biradar, dedi. Resim
ler gazete içinse, hangi akşam olduğu 
yazılmasın. Çocuklar bizi İstanbul'a 
gitti bilirler, aile saadetimi bir tara
fa Oırakın, ölünciye kadar hacili şe
remsar olurum. 

23.30 Ynrınkl program ve kapıı,tı! 
• • • • • 
1 R A N 

Vakıa, ya9ryan her hücre gibi, İn· 
sanm da her neacinde, hüceresinde 
bir elektrik cereyanı vardır. Her 
hücrenin sathı müspet, içerisi menfi 
olduğundan elektrik cereyanı hasıl 
olur. Bu cereyanın kesilmesi hüc
redeki llayatın sönmesi "demektir. 
İnsanın vücudun"daki bu elektrik ce
reyanından dolayı kalbinde ve be • 
yinde mahsus aletlerle bazı hasta
lıklar bile te§his edilmektedir. Şu 
kadar ki hücrenin sathı ile içeri5İn· 
deki potansiyel farkı ancal. 36, ni
hayet SO milivolt olduğundan bu 
kadar 7.:ıyıf cereyandan elektrik 
sadmeAi, elektrik ıeraresi hasıl ola· 
maz. O zayıf cereyandan i•tifadc e· 
derek hekimlikte kulla~ılan aletler 
de o cer~yanı biraz kuv~tlcndirerek 
İ§Iİyebilirler. 

Tokyo, 27 a.a. - Jnpon ve Wong-Ching
Wei hükümeti mümessilleri arasında cere
yan eden müzakereler hakkında verilen 
haberlere göre Japonya ile işgal altında 
bulunan Çinin münasebatını tanzim eden 
bir muahede projesi üzerinde bilkuvve bir 
anla~ma hasıl olmuştur. • 

Ankara'nm ağır başlı lokantaların· 
dan birine girdiğimiz zaman hırçın 

bir macar valsi terli alnımızı okşadı. 
Gardrobun dopdolu olması lokantanın 
adamakıllı yükünü aldığını gösteri· 
yor. Ankaralılar çalışma ile geçiril· 
miş sıcak bir gün sonunu birkaç ka-
deh içip, yemek yiyerek tathya bağ
lıyorlar. Büyük taflan ve limon sak
sılariyle süslü teraslar, muntazam tarh 

- Hay hay, hazır efendim. Terasın 
sol kö esinde dört kişilik bir masa ha· 
zır efendim. Teşrif buyurunuz efen
dim, diye acele acele cevap verirken 
şimdi: 

- Bir şey uydururuz efendim, di • 
yor. Siz gelinciye kadar elbet bir ta
raf boşalır. Halihazırda zatıalinize 

münasip bir köşemiz yok efendim. 
Telefonla masa ayırtmak istiyenle

rin talihleri kapalı. Kendi işini kendi 
görmek ve bilhassa erken davranmak 
her zaman hayırlıdır. 

Müzik en mutena parçalarını çalı -
yor. Yükselen kahkahalar daha reha
vetleşiyor. Gözler biribirlerini daha 
güzel görüyorlar. Fakat bizim İstan
bullu ahbap hiç bir şeyin farkında de
ğil. O hala, eski yemeğin aleyhinde 
atıp tutmaktadır: 

Bugün 

ULUS Sineması 

Hayat sahibi bütün hücrelere şa
mil olan bu kaidenin torpil balıkla
rında bile istisnası yoktur. Onlarda 
da her hücrenin çıkarabildiği cere
yan ancak 40 milivolt kudretinde· 
dir. Torpil balığmın pek kuvetli e· 
lektrik cereyanı çıkaran, birçok ba
lıklar gibi, insana da tesadüf eder
se onu yddınmla vurulmufa döndü
ren cihazı da - birçok zayıf elektrik 
pillerinin biribirlerine bağlandıkla-

İZ MİR 

Enternasyonal f uanna 
hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1940 

lı, havuzlu, biraz loşça bahçedeki ma
salardan ılık ve gevşek kahkahalar 
yükseliyor. Vart"tilatörün tam karşı· 
sında bir yer buluyor, ilişiyoruz. Buz 
gibi bira bardaklarından ilk yudumu 
alırken İstanbullu arkadaşım yemek 
listesine bir göz atıyor ve neşe içinde 
tefelsüfe başlıyor: 

- Şurası muhakkak ki, diyor, bir 
milletin edebiyatı, zanaati, askerliği 
ilmi ne veçhe alırsa, o milletin mut
fağı da o veçheye uymak mecburiye-

Temiz örtülerle bezenmiş, çiçekle -
rin arasına sıkışmış bir masada üç de
likanlı oturuyor. Papyon kıravathsı 
arkadaşına hararetli hararetli bir şey
ler anlatarak dip masadaki bir genç 
kızı gösteriyor. 
Fotoğrafçımız, muhtelif resimler 

çekti. İşini bitirip yanımıza oturur -
ken pek şık, saçlarına ak düşmüş bir 

- Şaraplı şarapsız soteler durur
ken, ala tereyağlı haşlanmış bezelye 
varken patlıcan oturtması yenmez a. 
Kaç gündür Ankara'dayım. Hemen 
hemen dolaşmadığım lokanta kalma
dı. Bir türlü döner kebap bulamadım. 
Geçenlerde bir şiir okumuştum, şairi 
her ne fenalığını görmüşse görmüş, 

(döner kebap dönmez olsun) diye 
inim inim inliyordu. Herhalde beddu
ası tutmuş olacak ki, bu kebap lokan
talardan kalkmış. - Ertuğrul Şevket 

2 Film birden 
10 - 14'30 - 18 ve 21 

LONDRA Post 
( Loyds of Londot1 

T yrone Pover 
12-16,30 

ÖLÜM ŞV 
~- BORIS KARLOf 

ğimden ve işi balledinciye kadar bana mühlet ve 

nizi dilediğimdendir. 
Rudolf Ravberg, başını sallı yarak homurdandı : . 
- Bu işin yoluna girebileceğine pek aklım kesıı1' . ,, 

Bu çocuk ya seninle evlenecek veyahut evlenrnı}' 
Evlenirse senin calı"'mana imkan kalmıyacak. pro 

' - ,"$ e 
sör Lo~onsi gibi, meşhur ve zengin bir adamın g 
nasıl çalışır ? Bu herifin ne kadar kolay ve ne ı: 
çok kazandığını biliyor musun ? Nereden bi}eceı:: 

- Efendim, beni buraya alacağınız zaman nişan
lı olduğumu söylemiştim. Evlenmek üzere bulunu • 
yorduk. Fakat, büyük bir hata işl~dik. Nikah ve dü
ğünümüzün yapılmasını beklemeden, karı ve koca 
bayatı yaşamağa başladık. Bunun, ağır bir suç oldu
ğunu iş işten geçtikten sonra anladım ... Sizin de bu 
gibi meselelere karşı çok hassas davrandığınızı öğ
rendim. Ancak, ben bugün sizin himayenize muhta
cım. Aksi takdirde pek feci bir vaziyete düşeceğim. 
Çünkü; evlenme işlerimiz alt üst oldu. Tıbkı, sizin 
oğlunuzun başına gelen bizim de başımıza geldi. Ni
şanlımın ailesi, evlenmemize müsaade etmiyor. 

Yazan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY. - 65-

Yirmi dakikadan fazla sürmiyen bir apandisit ameli 'le 
için, yüksek dereceli bir memurun, bir ayda aldı~ it~ 
aştan fazla para alıyor. Ve bir günde, böyle kaç ''ah 

Rudolf Ravberg, başını sallıyarak dinledi. Duy • 
duklarından fena halde canı sıkılmıştı. İnce dudaklı 
ağzı, sakalının içine gömüldü. Gözleri kısıld. Boğuk 
bir sesle sordu: 

- Pek ala, nişanlnın babası kimdir? 
- Bilmem tanıyor musunuz? Profesör Viktor Lo-

ıonsi, diyorlar. 
- Ha, şu meşhur operatör mü? 
- Evet efendim. 
- Tanırım, tanırım. Bütün ailesini bilirim. İlahi 

çocuk! Loşonsi'yi, bizim eski Leblang'ı bana tanıt· 
mağa uğraşıyors'un ha? 

- Hayır, efendim. Leblang değil. Loşonsi. Profe

sör Loşonsi. 
- Tamam canım! Onların asıl soyadları Leblang'· 

dır. Babasını da tanırdım. Babamın arkadaşıydı. Bor
sada, zahire borsasında babamla birlikte çalışırlardı. 
Zavallı babam, ondan beş sene evel öldü. Leblang, hı
ristiyan oldu. Mühim bir para teberru etmek suretiy
le hükümetten asalet unvanı aldı. Soyadım da Leb
Jang'dan Loşonsi'ye çevirdi. Çok zeki bir adamdı. 
Fakat, dinini değiştirdiği için yahudiler arasında çok 
düşman kazandı. Hatta, bu yüzden babamla da araları 
açıldı. Babam, vaktiyle ondan çok daha zengin ve ta· 
nınmış bir damdı. Fakat. iktisadi hayatta vukua gelen 
b,uhranlar pek kısa bir zamanda bütün servetini silip 
süpürdü. Profesörün babası, daha akıllı çıktı. O, za· 
manında iş hayatindan çekilerek, parasını emlake ya-

tırdı. Oğluna mühim bir servet bıraktı. Ben ise, beş 
parasız kaldım. Bugünkü ı;ervetimi kendi gayretimle 
meydana getirdim. Babam öldükten sonra onlarla mü
nasebetimiz tamamiyle kesildi. Biz fakir olmuştuk. 
Onlar ise zengin ve asil olarak yaşıyorlardı. Babamın 
ölümünden az bir zaman sonra biz de hıristiyanhğı 
kabul ederek, yahudilikten ayrıldık. Doktor Loşon· 
~i, servetine dayanarak, Macaristan'ın çok eski ve a
sil bir ailesinden bir Barones ile evlendi. Bana ge· 
lince, ben kendime denk, fakir bir kız aldım. Viktor 
Loşonsi'nin karısı, aynı zamanda güzelliği ile de meş
hurdu. Çocuklarını hiç görmedim. Oğlu nasıl? 

Gizella, kızardı. Dizleri titremeğe başladı. Ya-
vaşça cevap verdi: 

- Uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı ve ... 
Rudolf Ravberg, sözünü kesti: 

- Senin tarafından pek beğenildiği malfun! 
- Sordunuz da onun için söyledim. 
- Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? 

- Üniversite talebesi, fakat aynı zamanda şair ve 
muharrirdir ... Hani, size bir kere şiirler göstermiştim. 
İşte o şiirleri nişanlım yazmıştı. 

- O mu yazmıtı? Peki, bunu bana niçin o zaman 
ı;öylemedin? Şiir olsun, hikaye olsun, her ne olursa 
olsun, yazanın kim olduğunu da söylemek Hlzımdır. 

Çünkü; çok defa kötü bir yazı, yazanın hatırı için 
neşredilir. Yazıyı yazan adam enteresan bir kimse i
se ve halkın alakasını uyandıracaksa yazısının iyili-

ğine veya kötülüğüne bakılmaz. Loşonsi'lerin çok ge
niş bir muhitleri vardı. Onların sosyetesine dahil bu
lunanlar, onun yazılarını merakla okurlar. Bu bir ti
caret meselesidir. Bu gibi şeyleri öğren. İş hayatında 
yetişmek ve muvaffak olmak istiyenlerin bunları bil
mesi lazımdır. 

- Çok teşekkür ederim, mösyö Ravberg. 
Genç kızın, bu mütevazi, hatta memnun teşekkü

rü, mösyö Ravberg'e asıl mevzularını hatırlattı. Bir
denbire kaşlarını çattı. Homurdanarak sordu: 

- Pek ala, şimdi ne olacak? Sen, bir üniversite 
talebesiyle aşk münasebetlerine giriştin. Oğlanın, ba
bası evlenmenize müsaade etmiyor. Halbuki; senin 
de çocuğun doğacak. Mesele bu değil mi? Bu vaziyet 
karşısında ne yapacaksın, ne düşünüyorsun? 

- Bilmiyorum efendim. Ben de şaşırdım. Vil
moş ... 

- Kim bu Vilmoş? 
- Profesör Loşonsi'nin oğlu efendim. 

- Ya 1 .. Peki sonra? 

- Vilmoş'un, kısa bir müddet için Macaristan'dan 
ayrılması icap etti. Gelinciye kadar beklemek lazım. 
Ayağa kalktı. Artık düşünemiyordu. Kendini tama

miyle hislerine terkederek sözlerine devam etti : 
- Mutlaka, yakında gelecek ve benimle evlenecek · 

tir. O zaman herşey yoluna girecektir. Yalnız biraz sab
retmek şarttır. Size meseleyi açmaktan maksadım, ha
kikati başkasından değil, benden duymanızı arzu etti-

yat yaptığını tahınin edersin ? En aşağı sekiz, ot\ 4 tt 
İ h • 1 1 tJf> " d"• ta geçiyor elinden. nsanların epsı çı tarmış. , o 

bir sancı duydular mı, doğru meşhur prufesör LO "~"fil 
d d ıus11 'tij .. si'ye koşuyorlar. Karınlarını yar ırıp, avuç o lıitı. 

ra veriyorlar. Bö_vle bir adam, gelinini ayda altı111 ~,ı ~il· . 
. k. ı - ttıf" . trı rona çalıştırır mı ? Farzedelım ı; ay ıgını ar 1 bir 

Yetmiş, hatta seksen korona çıkardım. Bu para• .> ~tıı 
Loşonsi'nin nazarında gülünç bir meblağdır. Yafl1~ ·il 

nin buradan ebediyen ayrılmaklığın icap edece ~ r, as 
Şimdi gelelim ikinci ihtimale, Vilmoş seni alttı"' : 'o~ 
cakdirde ne olacak ? gün geçtikçe Karnın büyilY' )~~. 
Burada çalışanların hepsi işin farkına varacak· r) ~. ~ı 
türlü aklım ermiyor, bu işin içinden nasıl sıvırılS 1 >~; 
sın ? 1~ ~ 

Gizella, telcişle atıldı } \.1 ~ 
- Henüz birşey belli değil. Ben, kimsenin fs! 

varmaması için elimden geldiği kadar gayret ede'' 
·rı ı 

Yalnız, doğum zamanında sizden bir haftacık izi 
yeceğim. Bir haıta sonra yine işime döneceğirn· ~ bel 

- Pekala, çocuğa kim bakacak ? Burada mı e ~ 
ceksin ? Yoksa, her saat başında evine mi koşacalC5 1~ kt 
Ayıp değil ya, hütün bunları kafam almıyor. Z' ~tUi~ 
ilk gündenberi senden şüphe etmiştim. ~' tıld 

- Şphe mi ettiniz ? \~ t 
- Evet 1 Bir genç kızın, çalışmak, para kaısrı , 'I' h11 

istiyorum, diye sızlanması ha.na garip görünmUştil 'bi~j 
bebini şimdi anlıyorum. b,.., 

(Sonu .,st) 



gi.f tere 'ye 
\\'rıarruz 
nt 
1 

ller değişti 
~ ta irkaç gündür her gelen hava· 

it.! dis, almanların İngiliz ada-
l~~ karşı yapmayı tasavvur et· 
!il trı? ~eya ilan ettikleri taarru· 
I i•thkçe uzakla§an bir ihti· 

u .6, olduğunu göstermektedir. 
taba, almnnların Büyük Bri
~a adalarına bir taarruz yapa
ltını bekliyecek yerde, timdi, 

101 
;-111arın daha ziyade, bir ingi· 

· ~\ l~t'l"uzunu umduklarını, yani 
"l~trın tamamiyle altüst olmağa 
~ tuttuğunu söylersek hata et· 

J,'~.0lur ınuyuz? Fakat gelen ha
~~ler de bu ihtimali teyit eder 
~1Yette gibi görünmektedir. 

-ol il egela dünkü İngiliz tebliği, 
)'j~ alınanların birçok harp sa-

1 bıerkezlerinin çok tesirli bir 
(?> J~te bombardıman edildiğini 

'tınektedir. Bu meyanda 14 
·,~ hava meydanı mahvedil

ıı; • ır, İngilizlerin bütün gayret· 
fy alrrınn tayyarelerini, evela 
h il.re fabrikalarında iken, yani 

t a do.. d ··1d·· k d -a. gına an o urme , ogan· 
t da hayat sahası bırakmamak, 
~ l~~a.re meydanlarını adeta e

r ~ tbı huni gibi delik detik ede· 
6 t Unları felce uğratmaktan i
l tltir B b"l • ·1· l · · d 0 

I')> • u ı e ıngı ız enn tım ı 

>' teşebbüsünü doğrudan doğ
.,' ellerine aldığını gösteriyor. 
~-~eye sahip olup da meyda-
~ ~ıp olmamak, at var meydan 
, la birinin başka türlü ifadesi· 

urn nereden olacakh ! 
1l İngiltere'yi müdafaa ıçın 

i alınan bir tedbirdir. Halbu
~I> ~2İlizlerin ba,ka sahalarda 
~ti 1 

il.tak hücumlara kartı da ted-
tr ald ki ··- • &·ı· ı arını ogrenıyoruz. 
1 ıyorsunuz ki lngiltere'ye hü
lneselesi bahis mevzuu oldu

~lrıa.n evela herkesin dikkati 
t l kta Üzerine toplanmııtı: 

1......., Doğrudan doğruya İngiliz 
trı. 

~~Akdeniz' de Süveyt'e yapı· 
' 3 bir hücum. 

p l Akdeniz'de Cebelüttank'a 
t 1 ~cak bir hücum. 
~ıltere'ye hücumu almanlarm, 
trıi:z:'de Süven'e yapılacak 

ıtcllnıtı da İtalyanların idare ede
, ıı.ı ekleri hesap edilmİ§tİ. Halbu
.\~a.n bir Reuter ajansı telgra· 

1 n deniz'de bütün tehlikenin 
# t.,l~lduğunu bildirmektedir. Sü-

1~ t "e Mısır'a bir hücum ya· 
la.r''' §Öyle dursun, ıimdilik bu
k 11 tecrit edilmiı vaziyetten hi· 
~~lıı-tulmuşlardır. Hatta işin en 
tİlı •te değer olan tarafı, İngiliz· 

t A.kdeniz'de münakaleyi ar• 
fl.ttı • • 1 d aınen tanzım etmıt o ma· 

~ rr. Reuter ajansı İtalyan fi
l ~~hlikesinin tamamen berta-
~lt •ldiğini söylemektedir. lngİ· 
~" 

1
A.kdeniz'de kendilerine yol 

' ~f llr, bu yoldan mühimmat 
d,•ker sevkine dahi baılamıt-

r, 

filosu . ......_____ 
l lillyan filosu tehlikesi nasıl 
t, lııertaraf edilmiıtir? Bu hu· 
~·ı}l.euter'in tebliğinde hiç bir 
lt~j •~ahat yoktur. Fakat ingi· 
\ '•h~ ıtalyanlarla beraber ltal • 
4 et •.ilerini tehlikeli mıntaka i
d"lıklerini ve buralara mayn· 

'11. r;"tüklerini hatırlamak ital
"tu 1 

.. 0 sunun mahsur bir vaziyete 
1di/~düğünü izah etmeğe ka
'lle . 'tarda bulunan İtalyan ku
l birı de birkaç defa seri ve cid
~tr takibe uğramışlardır. 

~· lıter" 1 f d . ·1· -·14 ın te gra m an, ıngı ız· 
)~ıı. ~frika sahilleriyle, İtalyan· 
'~' t bulunan Pantellarya adası 

>' ~ tır.a. bu ada ile, Sicilya adası 
~ ç~'1rıe boğazı vasıtasiyle ital· 
~. ~~lrıesinin burnunu kapattık· 
)ıl'tı> e A.kdeniz'i bu suretle ikiye 
~ ~ farkını tamamiyle bir ingi· 

1 ~'lu:z:u haline ıoktukları mi.· 
a çıkmaktadır. 

oı 
nasıl a~lldı ! 

~tiki de İngilizler bir mayn 
~· k ~ ~ Oridoru yapmıflar ve de· 
lııtİJje"'1anlarını, tıpkı, aımanların 
~ 1)) ~ ildalarına ihraç pli.nların-
~4 ~U~u gibi bu lcotidor arasın
' t h S1rrneğe baflamıılardır. Fa-
2'hiı~ takdirde de bir sual varit 
'it b,ır: hadi İtalyan filosu mah· 

ır ha.le kondu, fa.kat İtalyan 

tayyllftl1eri bu kervanlan izaç e
demez mi? 

Bu varittir. Fakat gelen telgraf
taki sarahatten öğrendiğimize gÖ· 
re İtalyan tayyareleri de henüz 
bu kervanlara müessir hücum ya
pacak vaziyette değildirler. Ve 
yahut İngilizler tayyarelere karfı 
müdafaa sistemlerini adamakıllı 
takviye etmişlerdir. 

Herhalde ortalıkta İtalyan filo
sunun ve hava kuvetlerinin hare
ketsiz bir hale geldiğini gösteren 
deliller var ki Reuter ajansı bu 
kadar sarih bir ifade kullanabil
miştir. 

İtalyan havae1hği 

Fakat ftalya'nın havacılığı 
hakkında da fazla bir hul

yaya kapılmamak lazımdır. Dün 
Taymis gazetesinin havacılık mu
habirinin bildirdiğine göre, sah 
gecesi İtalyanlar, Roma üzerinde 
İngiliz tayyaresi zannederek iki 
İtalyan tayyaresini düşürmü~ler
dir. İtalyan ve alman gazeteleri
nin yazdıklarına göre bu hadise 
esnasında bazı sivil ahali de öl
müıtür. Hatırlardadır ki, İtalyan
lar, bundan iki hafta evel de Af
rika'da gene sırf bir zühul eseri 
olarak kendi karakollarına hü
cum etmişler, ve kendi karakol
larını zaptetmeğe çalıımışlardı. 
Bu ikinci bir zühuldür. Ve yahut 
en doğru tabirle, bir futbol oyun· 
cusunun ikinci defa kendi kalesi
ne gol yapması demektir. Futbol
de böyle bir oyuncuyu diskalifiye 
ederler mi etmezler mi bilmiyo-
rum. 

Dördüncü hedef 

Şimdi umumi vaziyete baka-

. cak olursak, lngiltere'ye 
karşı hücum için tasarlanan üç 
hedeften ikisi bertaraf edilmiıtir, 
diyebiliriz. Yani mihverciler, ne 
Büyük Britanya adalarına, ne de 
Süveyt'e hücum edemiyecek bir 
vaziyettedirler. Cebelüttarık'a ge
lince, burası için de icabeden ted
birler alınmıştır. 5 kilometre mu
rabbaı sahasındaki Cebelüttarık 
sivillerden tahliye olunarak tama
miyle askeri bir hale konmuftur. 
fspanyollar, henüz harp ilan et· 
medikl rine v İtalyan filosunun 
da Akdeniz'c'.efkİ vaziyeti malUm 
olduğuna göre, Cebelüttarık'e tim
di doğrudan doğruya bir teca
vüz bahis mevzuu olamaz. 

Bir dördüncü hedef kalıyor: 

sulh! Fakat alınanların İsveç kı
ralı vasıtasiyle lngiltere'ye bir 
sulh teklifi yaptıklarına dair nef· 
redilen havadis de teyit olunma
mııtır. Ve İngilizler 1941 eve hat
ta 1942 ye göre hesaplarını yap
maktadırlar. Bugünle bu tarih 
araamdaki zaman, Almanya'ya 
karşı yapılacak bir harpte her • 
hangi bir gizli silahtan daha mü
himdir. 

Mümtaz Faik FENiK 

Paraıüt~ülerimiz 

Antalya' da 
güzel 

atlamalar 
yaptı 

(Başı 1. inci sayfada) 

coşkun tezahüratla karşılanmıştır. 
Hava Kurumu tayyare ve paraşüt

çülerinin Antalyayı ziyaretleri ile is
tihdaf edilen gaye ve paraşütçülüğün 
istikbali, Hava kurumunun faaliyeti 
etrafında söylenen nutukları mütea
kip yapılan paraşütle atlama gösteri

leri büyük bir alaka ve takdir ile ta
kip olunmuştur. Genç tayyare ve pa

raşütçülerimiz şerefine askeri mah -
filde bir öğle ziyafeti ve Halkevi sa
lonunda Parti tarafından bir çay zi· 
yafeti verilmiştir. 

Akşam da Belediye tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

Hava kurumu gençleri bu sabah 

İsparta'ya gitmişlerdir. 

Türk Hava Kurumu 
Kamplarında 

Ankara, 27 a.a. - Hava Kurumu 
gençlerinin havacılık kamplarındaki 
çalı§maları hararetli bir duruma var· 

m~~tır. Bir haziran tarihinden ıs tr.m 

muz akşamına kadar İnönü kampında 
11.655 Etimesgut kampında motörlü 
~ayyar-elerle 8,280 uçuı yapılmııtır. 

Salzburg'dan sonra 

Romanya 

HİÇ BİR FEDAKARLIK 
yapmıyacak 

(Başı 1. inci sayfada) 
saade etmemek ve icabında bu menfaatle
ri silahla müdafaa eylemek azmi mevcut
tur. Romen hükümeti müsalemetperver 
vazifesini birle$miş bir milletin ve birleş. 
miş bir ordunun müzaharetiyle ifa etmek
tedir. 
Romanya'da mücadele iracleai 
Bükreş, 27 a.a. - Royter: rumcn matbu

atı dün millete ve hükümete bir hitabe ner 
rederek memleketin vahdet, vekar ve top • 
rak bütünlüğünün muhafaza edilmesini is
temiştir. Rumenlerin mücadele iradeleri -
nin kuvetlendiği görülmektedir. Gazeteler, 
son harp esnasında müteveffa kıra! Fer
dinand'ın hattı hareketini misal olarak zik
retmektedirler. 

Romen nazırları Roma' da 
Roma, 21 a.a. - Royter: Romanya baş -

vekili B. Gigurtu ve hariciye nazırı B. 
Maooilesco bu sabah Roma.'ya muvasalat 
etmişler ve istasyonda B. Musolini namına 
Kont Ciano tarafından aelamlanmışlardır. 

Rumen nazırları öğleyin italyan hariciye 
nezaretine giderek Kont Ciano ile ilk mü
lakatlarını yapmıljlardır. 

Bugün öğleden ı;onra B. Musolini tara -
fından kabul edileceklerdir. Bugün "Villa 
Madama" da Kont Ciano tarafından bir öğ
le ziyaefti verilmiştir. Akşam Romanya se
faretinde bir akşam yemei:i verilecek ve 
ziyafeti müteakip bir resmi kabul yapıla • 
caktır. 

Musolini romen nazırlarını 
kabul etli 

Roma. 27 a.n. - D. N. il. bildiriyor: 
Romanya başvekili B. Glgurtu ve hari

ciye nazırı B . .Manollesko tam saat 18 de 
Venedik meydanına gelmişler derhal Du
çe tarafından kabul edilmişlerdir. Harici
ye nazırı Kont Ciano mültıkatta hazır bu
lunmuştur. 

Romanya gazetelerinin 
yazdıkları 

Btikreıı. 27 a.a. D. N. B. Bildiriyor: 
Rumen matbuatı rumen devlet adamla

rının Almanyada yapmakta olduktan zi • 
yaretle mcııgul bulunmaktadır. 

Curentul diyor ki: 
Almanya ve 1talya'nın hedefleri Avru

panın cenubu şarklsındeki milletler ara
sında bir umumi &"Ulh hali tesis etmektir. 
Romanya bugUn Roma - Derlln mihveri 
siyasetine tanıamiyle iştlrtık etmiştir. Bu 
siyaset csa.cıen Roınnnyanın mi!U ve iktısa
di mcnafline uymaktadır. 

Romania. gazetesi de rumen devlet a -
damlarının Almanyadn Almanya lle Ro
manya arasında hüküm süren doRtluğa te
kabül eden büyük bir emniyet ve anlayıcı 
havası bulduklarına işaret etmclttedir. 
Dobrice'nin Bulgaristan'a terki 

ve lngiltere 
Londra, 27 a.a. - Taymis gazetesinin, 

romen hükümetinin Almanyaya teslimiye
ti hakkında tefsiratta bulunan diplomatik 
muhabiri diyor ki : 
"Romanyanın ingiliz • !ransı:ı ııaranti • 

sinden vaz geçmesi, bazı ingiliz tebeaları
nın teb'idi, Tuna üzerinde vapurlarının 
tevkifi ve ingiliz ve Hollanda maliyecile
rine ait bulunan (Astra Romana) petrol 
korporasyonunun kontrolü için bir komi
ser tayini, bütün bunların Romanyayı yeni 
toprak tavizlerinde bulunmaktan kurtara -
maması muhtemeldir. İngiliz hariciye ne • 
zaretinde uzun zamıı.ndanberi mevcut ke. • 
naat şudur ki, Bulgaristanm cenubi Dob -
rica hakkındaki mutalebesi yerindedir ve 
İngiliz diplomasisi bu isteğin bir anlaşma 
ile tatmini için bir kaç defa nüfuzunu kul
lanmıştır. Şimdi romenler İngiliz garanti
sinden vaz gec;mi$ olduklarına göre, İngi
liz hükümeti Sofyaya tebligatta bulunarak 
Dobrica meselesinin uzlaşma suretiyle bir 
sureti tesviyeye bağlanmasını müsait bir 
surette karşılıyacağını bildirmistir.,, 

Romen nazırları döndüler 
Roma; 27. a.a. - D. N. B. bildiri -

yor : 
Duçe, romen nazırlarını, daha evel 

kendisiyle bir buçuk saat görüşen ha
riciye nazırı Kont Ciano hazır bu -
lunduğu halde saat 18 de kabul et -
miştir. Romen devlet adamlarının 
Duçe ile yaptıkları mülakat saat 19 • 
40 da bitmiştir. Bu akşam Romanya 
sefaretinde Kont Ciano şerefine bir 
akşam ziyafeti verilmiş ve bu ziya • 
fette romen nazırları ve romen sefa -
retinden başka bazı İtalyan ve romen 
erkanı hazır bulunmuşlardır. Başve -
kil B. Gigurtu ve hariciye nazırı B. 
Manoilesco sonra Bükreş'e hareket 
etmişlerdir. 

Dün geceki yangın 
(Başı 1. inci sayfada) 

Yangını haber alan polis müdürü B. 
Şinasi Tolga ve belediye reis muavini 
Tahsin Kayaalp derhal hadise mahal
line gelerek icabeden tedbirleri almış
lar ve emirleri vermişlerdir. Yangının 
nasıl çıktığı malUm değildir. Kahve
ci Halil nezaret altına alınmıştır. 

w Yangın mevkii biraz yüksek oldu -
gunda:ı ve hava da biraz rüzgarlı bu
lundugundan alevler şehrin birçok 
yerlerinden görülmüştür. 

Yanan dükkanların sigortalı olup 
olmadığı tahkik edilmektedir. 

İtfaiye canla başla çalışarak ateşi 
söndürmeğe uğraşmıştır. Gazetemizi 
makineye verdiğimiz esnada ateş hala 
devam etmekte idi. 

Yangın bcqlangıcı 
Dün saat 10.55 te elektrik şirketi 

karşısında Birlik apartmanında 6 nu
maralı dairede B. İsmail Fettah ailesi 

benzinle ipekli entarilerini yıkarken 
benzin parlamış ve yangın çıkmıştır. 
Yetişen itfaiye sirayete meydan ver· 
meden yangını söndUrmii§tür. 

B. Mandel 

FRANSA'DA 

Harbin mesulleri 
ARANIYOR! 

Sabık nazırlardan 

Mandel tevkif edildi 
Cenevre, 27 a.a. - D. N . B. ajansı bildi

riyor: 
Fransadıın gelen haberlere nazaran, sa

bık nazırlardan B. Georges 1\landel, devlet 
emniyetini ıhltıl etmekle itham edilerek 
tahtı muhnkemeye alınmıııtır. 

General de Gaulle 5 •eneye 
mahkum oldu 

Vlchy, 27 a.a. - General de Gaulle, a
demi itaat suçu ile itham edilerek gıyaben 
beş sene hnpsc mahkOm olmuııtur. General, 
bu kararı, askeri temyiz mahkemesi nez -
dinde temyiz etmiştir. 

Gazetelerin miitaleaları 
Clermont - Ferrnnd, 27 a.a. - Birçok 

gazeteler mfltalealarını mcsullyetıerln a. -
ranmasına hasretmektedlrler. 

Ouevre gazetesinde D.•Dcat, "Harp par
tisi,. ismini verdiği ve muhtelit unsurlar -
dan mUrekltep olduğunu söylediği tcşekkU· 
lü tenkit crlerek, lıunun Fransn'yı !e!P.ke
te sürüklediğini llfıve ediyor. 

B. Deat, s<lzlerlnc §Öyle devam ediyor: 
"Harp partisinin., mesulleri hatAlnnnı 

ödemelidirler. Bir adam öldüren bunun ec
zasını çekmelidir. Halbuki bunlar Franaa· 
nın hayatına kıyml§lnrdır. 

Echo de Parlıı gazetesinde B. Fernand 
Laurent şöyle yazmaktadır: 

Mesullyetlcr mUteaddittlr, fakat bun -
lann en kR.hlr olanı Ulllm ve terblyectlere 
rAci bulunmaktadır. Nnzırlar, prefeler, 
maarif mUfettııılerl, hüll\sa maarifin büttin 
mesul ı;ıetlerl, hfldisat ve vaziyetlere göz 
yumdukları nlsbette, memleketimizin mA
nevl za.!ından dolayı töhmet altında bu
lunmaktadırlar. Bunlar mııhtellf dereceler
de olmakla beraber, memleketin felAketin· 
den mesut oldukları muhakkaktır. 

Amerika'ya nakledilirken 

Avrupalı 

çocuklar 

Almanların bir 
tecavüzüne uğrar mı 1 
Vaşington, 27 a.a. - Royter: Avrupalı 

çocukların harp mıntakası haricine ame • 
rikan gemileri tarakndan nakline ait ka. 
nun projesi bugün mebusan meclisi harl • 
ciye encümenince tasdik edilmiştir. Ka • 
nun projesine nazaran bu maksatta kulla
nılacak her gemi muhariplerden bir temi • 
natname alacaktır. 

B. Ruzvelt'in gazetecilere 
beyanatı 

Vaşington, 27 a.a. - Bugiinkü gazete
ciler toplantısında B. Ruzvelt, ingiliz ço
cuklarının tahliyesine yardım etmek için 
Amerikanın elinden geleni şiddetle yap
mak arzusunda bulunduğunu ve şayet bu 
mülteci çocuklar Amerikaya amerikan ge
mileri tarafından getirilecek olurlarsa tam 
bir emniyet içinde nakledilmeleri ic;in ma
k~l ~eminat talep edebileceğini beyan et • 
mışt.ır. Her şeyden evci çocukll\rın İngiliz 
gemıleri ile nakilleri husu~unda İngiliz hü
k.ümetinin alabileceği tedbirleri öğrenmek 
!azı~ geldiğini söyliyen B. Ruzvelt makul 
temınat alınmadıkça çocukları nakletmiye 
teşebbüs eden amerikıın ıemilerinin bü -
yük bir mesuliyete maruz kalacakları hak
kında nazarı dikkati celbetmiştir. 

Amerikan vapurlarının giremiyeceği 
harp mıntakasının Amerika tarafından 
İspanyol sahillerine de teşmil edileceğine 
dair deveran eden şayialar hakkında so -
rulan suale B. Ruzvelt, İspanya sahilinin 
acık kalan yegane münakale yolu olduğu
nu ve kabil olduğu kadar bu şekilde kal -
ması lazım geldiği cevabını vermiştir. 

Almanlar ~ocukları batırırlar mı? 
Nevyork, 27 a.a. - Royter: İngiltere • 

den çocukların deniz yolu ile tahliyeleri 
meselesi etrafında mütalea yürüten Nev
york Times gazetesi diyor ki: 

Bu suretle askeri bir istifade temin et • 
meyi ümit ettikleri takdirde almanlarm 
meleklerle dolu bir vapuru batıracaklarında 
hiç şüphe yoktur. TD.hliye iç.in amerikan 
gemilerinin kullanılması imkaruna tema& 
eden Nevyork times, neticesinin ancak res
men bitaraf bir milleti hiddetlendirmek o
lacağını bilirlerse alınanların bunlardan 
hiç birini batırmıyacaklannın muhtemel 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Pettt Journal ga7.ete.cılnde B. La Rocque, 
mesuııerin lsimlcrJnln tlAn edllmeıılnde 
fazla istical gösterilmesini talep etmekte
dir. B. La Rocque, yazısına §Öyle devam e
diyor: 

Muhakemelerin mUtareke devresi esna
sında icra edilmesinde bir fayda yoktur. 
Bu mUddetl sebeplerin aranma.sına haıırct
mek daha mtifit olacaktır. Bu suretle ağı
mızı örerek, bUyUk olsun. kUc;Uk olsun. 
gene; olsun. ihtiyar olııwı. nezaretleriıa 
bekleme ae.ıonlannda dola.şan ve yahut ini
ne girmiş bulunan avlanmızın, &#!arımı • 
zın deliklerinden llıaQm~anııa mbı.1 olmuı 
bulunuyorua. 
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Son giinlere kadar "h!ıyat sahası" ndan 

(Başı I. inci sayfada) 
ve tanzim amili de alman sanayi a- bahsederek faaliyete geçtiler. Fakat, aynı 

Müldkatve 
beyanatlar 

usulü başkalarr da tatbik etmiye başladı • 
leminin ihtiyaç ve icapları olacak • lar. Bundan tabii bir şey olamazdı. Çünkü, 
tır. ltalya bu nazımhğa kudreti ka· bunun patentası yalnız bir iki devlet ve 
dar tefrik edilmekte, Sovyetler Bir· milletin inhisarında kalamazcfı . Hele kim
liğine de, Avrupa kıtası iktisadiya- senin kimseye hesap vermek ıstemediği ve 
tının hammadde tedarikçiliği ve kafa tuttuğu bugiınkiı dünyada, devletler 
mamulat müşteriliği vazifesi veril- ve milletler arasında bundan daha tehlike-
mektedir. Kıta bir kül te§kil edecek, li ve bundan daha az pratik bir çığır açı -
rekabet olmıyacak, her memleket lamazdı. 
kendi iktısadi ıelahiyetleri ne oldu- Her devlet ve milletin aynı usulün pa • 
ğunu bilecek, ve böylece bütün kı- tentaıını kullanmak istiyeceği yer, hiç şiıP-

hesiz ki, küremizin mahdut olan sathı ola
tanın kuvetleri ve kabiliyetleri na- caktı. Her devletin şimali ve cenubu - do· 
zrm veya nazımlarının idaresinde ğusu ve batısı var; her devlet bu istika • 
diğer kıtalara karşı seferber edil • metlerde ve bu küre iızerinde yayılmak, 
mit olacaktır. iki nokta henüz müp- konu ve komşusunu, kendi menfaatlerine 
hem kalıyor: milletler arasında İ§ boyun eğdirmek isteyince, bu yeryüzun • 
taksimi nasıl yapılacaktır? Millet. deki insanlara sulh içinde yaşamalı: n sip 
]er bu iş taksiminde kendi menfaat- olabilir mi ı Hayat sahası adı altında dun
] erini düşünmiye ne kadar mezun yamızda dolaşan bu zihniyetin suratındaki 
olacaklardır? lktısadi tabiiyetler buruşuklar, onun, milletler aileı;i arasına 
rejimi ile siyasi istiklaller rejimi a· nsırlardan beri katılmış bir acuze oldugu-

nu bize anlatmaktadır. Bu acuzenin n.e ma-
rasında nasıl telif ~artları buluna • ·r ti k k . ~ 

k ? ı . , . . rı e er yapma ·udrctınde oldugunu, ta -
ca tır f taksımlerınde mılletlerın rı'hte go"'rdu"k · d ' d b' lda b · b" 
h 

.• ; şım ı e ır yı n erı ız-

ayat standardı musavatı tanılacak zat buna şahit oluyoruz. Gördüğümuz şey. 
mı, yoksa eski sömürgeler ve met- , ler, "hayat sahaları" değil, "ölüm sahnele
ropol münasebetlerinde olduğu gibi ri" dir. 
bir hukuk ve refah hiyerar§İSİ mi Şimdi de bir "yeni nizam" dır, tutturdu. 
teessüs edecektir? Henüz hepsi lar. İşin iç yüzüniı bilmiyenler, bunun ın • 
meçhul! sanlık değerlerini koruyan, devletler ve 

Almanya'nın zaferi istikametleri mi11etler arasında sınıf farkı yapmıyan b:r 
daima malum olan l 'kt d' ilerilik olduğunu sanırlar. Halbuki, bu ye--a man ı ısa ı . . 1 b ü .1 • .. .. 
hedeflerinin ufku d nı nızamcı arın ug n ı erı surdukleri ve 

. 
1 

t . • d'nu sonk erece ge· ona adeta maşeri bir mahiyet vermek iste-
nıı e mış, ve !im ı ona, ıtanın irin- d'kl · · · · .. ·· d b · b ··ı l :r ı erı ışın ıçyuzu, Avrupa Jntasını ve do-

e ır 0 ge er aras_ı müca~~len o~- layısiyle diğer kıtalann daha birçok yer -
maktan çıkararak cıhanın ıçınde bır !erini yeni bir taksime tabi tutmak dav~ 
kıtalar arası mücadelesi mahiyeti sıdır. İşte bu taksim ameliyesinin adı 
vermiştir. Diğer kıtalar Avrupa "yeni nizam" dır. Bu güzel Uifın yanına: 
memleketleri ile ayrı ayrı münase· yeni bir Avrupa inkıliibı, Avrupa ihtilfü 
bette bulunamazlar; binaenaleyh gibi sözleri de katıştırmak suretiyle, gu -
ister istemez bu kıtaya hükmeden ya, beşer tekamülüne doğru gidiliyormuı 
kuvetlerin menfaatlerini tanım k intibamı da vermiye gayret ediyorlar . 
veya onun her elden k il a_ Bu yeni nizamın, yenilikle hiç bir al§!tn-

k ti r
. .

1 
u ~nadcagı sı yoktur. Tarihte, bu taksim işi bırcok de-

bütün kıta uve e ı ı e muca ele f . . t k k.. d k I ki alar yapılmıg, tecrübe edılmış ve herren 
e m~ .. mev ıın e a. aca ardır. hemen her millet, bu hususta bir de1: l, bir-
~utu~ bunlar lngıltere mağlup çok sefer talihini denemiştir. Bunların da, 

edılmedıkçe tahakkuk edemezler ve ilk, orta ve son çağlardaki neticeleri hepi
bu rejimin netice ve tesirlerine ma- mizin malumudur. 
ruz kalacak olanları da (Amerika Evela şu malUın olmalıdır ki: dun.yanın 
ve saire) §İmdiden tedbirler dü§iin· ıstırabı yetmiyormuş gibi, üstelik bir de 
meğe ve vaziyetlerini tesbit etmeğe milletler ve devletler arasında bir sınıf 
sevkedebilir. farkı ihdas edilemez. Saniyen. bir tek veya 

Falih Rılk AT AY bir çift devletin cihana dikte etmek istedi-
ı ği bir nizamname ile de dıinya işleri düzel-

Salzburg'a giden 

B. Filof'u 

Dobri<a kıy af elli kızlar 
uğuı·ladılar 

(Başı 1. inci sayfada) 
hariciye nazırı B. Von Ribbentrop, devlet, 
parti ve ordu ricali tarafından karşılan
mıı,ılardır. Kendilerine resmi t.Azlm ita et
mi§ olan askeri kıtayı teftiş etmiıılerdir . 

Von Rlbbentrop misafirlere Asterre
ichischer Hof oteline kadar refakat ctmlıı
tir. Bulgar nazırları biltıhare alman hari
ciye nazınnın sayfiyelik köşkilne gltmiıı -
lerdir. 

Hitler bulgar nazırlarını 
kabul etti 

Berchtesgaden, Z7 a.a. - D.N.B. bildiri
yor: Fübrer öğleden sonra saat 16 da B. 
von Ribbentrop'un huzuruyla bulgar baş -
vekili Pr. Filoff'la hariciye nıızın B. Po -
poff'u kabul etmiştir. Protokol şefi Baron 
von Odemberg ve Sofya alman sefiri ba -
ron von Richthofen, Oesterreichischer o -
teline giderek Pr. Filo!f'la Popof'u almış
lar ve Berıhof'a kadar kendilerine refakat 
etmişlerdir. Bulgar nazırları Berghof'un 
avlusunda B. von Ribbentrop'la Führer'in 
yaverleri tarafından karşılanmışlardır. 

Fübrer, bulgar devlet adamlarını Berghof 
büyük holünde ı;etamlnmıştır. 

Führer'in Pr. Filoff ve B. Popoff'un a -
rasmdaki g(jrüşmeye B. von Ribbentrop'tan 
maada Bulgaristan'ın Berlin sefiri B. Dra
ıanof ve Almanyanın Sofya sefiri Baron 
Richthofen iştirak etmişlerdir. 

Mülakat ıamimi oldu 
Berchtesgaden, 27 a.a. - D.N.B. ajan

sı bildiriyor: Führer'in bulgar baljvekili 
Pr. Filoff ve hariciye nazırı B. Popoff'la 
yaptığı mülakat saat 18 de bitmiştir. İki 

saat süren mülakatın, umumi harpteki si -
lih arkadaşlığı ve iki millet arasında o za
mandan beri hiç bir değişikliğe uğramıyan 
ananevi dostluğun samimi tezahüratı için
de vuku bulduğu öğrenilmiştir. Mülakatı 
müteakip bulıar devlet adamları Führer'in 
davetlisi olarak onunla birlikte ~ay içmiş
lerdir. 

Führer'in köşkünü terketmeden evci bul
gar başvekili Pr. Filoff maiyetindekileri 
Führer'e takdim etmiştir. Bu merasimden 
sonra B. Hitler bulgar misafirlerinden 
müsaade almıştır. Bulgar nazırları alman 
hariciye nazırı B. Ribbentrop tarafından a
rabalarına kadar götürülmıişlerdir. 

Bulgar başvekili ve hariciye nazırı ken
dilerine refakat eden protokol şefi baron 
von Doernberg ve Sof ya alman sefiri baron 
von Richthofen'le birlikte Salzburg'da in
dikleri O~terrieichischenhof oteline git -
miı;lerdir. B. von Ribbentrop buradan ken
dilerini alarak Salzburg garına kadar refa
kat edecektir. Bulgar devlet adamları saat 
19.30 da Viyana tarikiyle Bulıaristan'a av
det edeceklerdir. 

Bulgar nazırları döndüler 
Salzburg; 27. a.a. - D. N. B. bildi

riyor : 
Bulgar nazırları bu 

riıtan'a dönmHtierdfr. 
akşam Bulga
Ahnan hari -

tilip müstakar bir sulh kurulamaz. ''Zor" 
değil, "gönül rızası'' dünya nizamında şıar 
olmalıdır. Her liCYden evci, "itimat" deni· 
len manevi müesseseyi yeniden kurmak la
zımdır. Bu müessese yeniden kurulmadık • 
ça, bütün gayretler hem beyhude ve hem 
de menfi bir tesir yapmaktadır. Bu menfi 
tesirin tezahürü, cihana muazzam bir 
komplo hazırlanmakta olduğu intıbaıdır. 

Böyle bir intiba karşısında, huzursuz -
luk içinde çırpman insanlığın en buyük 
hasreti, yeni nizamdan ziyade eski nizamı. 
na kavu~ktır. 

Hi-Tu 

Akdenizde İngilizler 

ticaret gemilerine 
yol a~hlar 

Kahire, 27 a.a. - Royter Ajanııı bildi .. 
riyor : 

İngiliz filosunun ı;on üç hafta znrfında • 
ki icraati yalnn şark milletlerinin İngiliz 
nihai zaferine olan itimadım takviye et -
miştir. Mısırın tecrid edilmiş bir vazi • 
yette kalması endişesi çimdi zail olmuş -
tur. Filhakika, İngiliz filosu İtalyan filo • 
ııunun ortn.sından geçerek İngiliz ticaret 
seyrisefainine yolu açmıştır. Akdeniz ka
filelere açılmıştır ve bu kafilelerden bir 
c;oğu askeri mühimmat ve diğer malzeme 
ile 5alimen İskenderiyeyc varmış bulun • 
maktadır. 

İngiliz filosu Sap denizinde denizaltı -
!arı batırmak suretiyle İngilterenin Kap 
burnu üzerinden Süvey!je de yolunu aç -
mıştır. 

Diğer taraftan Libya ve Habeşistan ya
rı yarıya tecrid edilmiş vaziyettedir. 

Muharebenin cereyan edeceği yer henüz 
~elli olmadığı için, ingiliz • İtalyan harbi, 
ızac; stratejisine dayanm!lkta berdevamdır. 
Bu stratejide ilk mülahaza malzemenin ko
runmasıdır. Bu hususta İngiliz kuvetleri 
vaziyete çok daha hakim bulunmaktadır. 

Sudanda, kahir bir ı;urette faik İtalyan 
kuvetlerinin çok zayıf bir surette muda -
faa edilen karakolları zaptetmek suretiy
le elde ettikleri sözde muvaffakiyetler, İ
talyan propagandası ~uafından Habeşi& • 
tanda tecrid e~ilmiş vaziyetteki İtalyan 
cenup ordusu ıle İtalyad:ıki sivil ahaliyi 
teljcİ ic;in izam edilmektedir. 

Hiç bir. zn!11.an şimdiki kadar sıkı olma
mış o.lan .ıngı!ı;z - Mısır dostluğu ile. •ı
sır mı}letı lngılterenin nihai zaferine ku
vetle ınanmaktadır. 

Tu?us Umumi Valiliğine 
Amıral Esteva tavin e<l' d! 

. 'funus, 27 a.a. - Tayin olundu u na • 
hılıye •. umumi katipliği vaz"fcsine baş'n • 
mak uzere tayyare ile Bizerte'den hre . 
ket eden Peyrouton'un yerine Tunus umn
mi valiliğine tayin edilmış olan Amiral 
Esteva vazifeye başlamıştır. 

SOVYET - AMERiKA 
ticaret anla~masınm tecdidi 

meselesi tetkik ediliyor 
Vaşington, 27 a.a. - ,B. Summer Wclles 

6 af,ustosta müddeti munknzi olaccık ola~ 
Sovyet . Amerika ticaret anlaşmasının tec. 
d!di ~şi?in tetkik edilmekte olduğunu bil _ 
dırmı~tır. 

ciye nazırı Salzburg garına kadar mi
safirlerine refakat etmiş ve oradan 
kendilerini seJamlamıştır. Bulgar dev 
let adamlarını hamil hususi tren saat 
19.30 da Sabburg'u terketmiştir. 
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1 1 
Büyük AJk Romam 

Müracaat yeri : Akba 
Kitapevi 

• Fiyata 100 kuruı • 

Ulus'da tefrika edil 
diği aırada büyük bir 
alaka ile takip edilen 
ve çok düzgün ve kıv· 
rak bir üsHipla türk· 
çeyc çevrilen bu gü
zel romanı karileri
mize tavsiye ederiz. 

~ ...................................... ... , 

Nöbetçi eczaneler 
L 7. 940 gUnUnden 81. 8. 940 ak§ıımına 
kadar eczanelerin gece nöbet cetvell 
1 - Sebat eczanesi 1 12 23 3 H 25 
2 - Halk 2 18 24 4 15 26 
3 - Sakarya ,. 3 H 25 5 16 27 
' - Cebeci " 4 15 26 6 17 28 
tS - Yentechlr " 6 16 27 7 18 29 
& - Ankara " 6 17 28 8 19 30 
7 - Çankaya " 7 18 29 9 20 31 
8 - Yeni " 8 19 30 10 21 
9 - Merkez ., 9 20 31 11 22 
10-Ege ., 10 21 1 12 23 
ıı-1stanbul .. ıı 22 2 1s 24 

KAZALAR 

Bir makinist alınacak 
Nizip Belediyesinden : 

ı 

Volf buhar makinesinden ve elektrik i&· 
!erinden bilen (ı3S) lira ücretli bir maki
nist alınacaktır. Taliplerin evrakı müsbi -
telcriylc Nizip belediyesine müracaatları. 

14128 

POLiS 

Kürsü, arra vesaire yaptınlacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Ankara polis enstitüsü için mevcut nü -
munelcrc göre açık eksiltme ile 80 adet is
kemle, 29 adet ders sırası, 2 adet dersane 
kürsüsü ve 2 adet siyah tahta yaptırılacak
tır. Nümunc ve şartnameleri her ıün enı
titudc görülebilir. Taliplerin ı4S lira mu
vakkat tcminatlariyle beraber 1. 8. 94-0 
perşembe ~nü 16 da polis enstitüsü satın 
alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

(4ı2S) 14101 

Bulunmuş para 

Emniyet Müdürlüğünden : 

Bir miktar para bulunmuştur. Sa
hibinin müdüriyetimize müracaatları. 

(4129) 14115 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

Benzin alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vek.i.letinden: 

1 - Vekalet makam otomobili ile mo· 
tosikletinin ihtiyacı olan 4500 litre benzi
nin bir ay içinde satın alınması pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Buna ait 11artname her gün vektlet 
levazım müdiirlüğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 84 lira 37 ku· 
rustur. 

4 - Pazarlık a/S/940 c;arıamba günü sa
at 14 de vekllct levazım müdürlüğünde ya· 
pılacıı.ktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisyon-
da hazır bulunmalan. (3716) ı3721 

P. T. TELEFON Md. 

Kurşunlu kablo alınacak 
P. T. T. U. Müdürlüğünden : 

1 - Taahhildün ademi ifasından dolayı 
acık eksiltmeye konulan (SOOO) beş bin 
metre uç nnkilli lı:urşunlu kabloya 24 -
temmuz . 1940 tarihinde yapılan mlinaka
sasında talibi cıkmadığınd:ın eksiltmesi on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedel l'Z50 bin iki vüz 
elli, muvakkat teminat (93,7S) doksan üç 
lira yetmiş bes kuru~ olup eksıltmesi 3 -
ağustos • 1Q40 cumartesi gUnu saat 11 de 
Ankarada evkaf apartmanı:ıın 3 üncü ka -
pısındnn girilen birinci lcatındaki P .T.T. 
satın alma komisyonunda yı:pıı .. c;ıktır 

3 İstekliler muvakl.:at teminat veya 
makbuz veya banka tcminnt mektubu iıe 
kanuni vesıkalarını hami:en mezkür gi.:n 
ve saat•~ o komisyona m!.ır caat edecek • 
lcrdir 

4 ·- Sartı nmeler Anktrada l>.T.T. le -
va:r.ı'tl lsta.ıbJ'da Valide hanı:ıtla ikinci 
hatta P.1' T . :•\ r.ıım ayn'yJt $Ube müdür
lüklcrindcn 'ld,.lsiz olarak vcrilectktir. 

(4092) ı4107 

Makinist alınacak 

J<adyodifüzyon Müdürlüğünden : 

Sanat mektepleri elektrik kısmın

dan mezun veya bu derece tahsil 
görmüş elektrik ve radyo işlerine va· 
kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 ağustos 
1940 tarihine kadar Radyodifüzyon 
müdürlüğüne müracatları. 13960 

1940 iKRAMiYELERi: 

T. İS BANKASI 1 adet 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 .. 1000 3000.- • 
6 .. 500 3000.- " 

1940 Küçük 

Cari Hesapla.-

12 .. 
40 .. 
75 

210 .• 

2:50 
100 
w 
25 

" .. 3000.- .. 
4000.- .. 
37:50.-
1'12:>0.- .. 

İKRAMİYE PLANI 
Ke§ideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
lerinde yapılll'. 

, D E R İ SATISI 
Mezbaha kesimi kurutulmu§ ve muhafaza edilmi§ tahminen 

3500 ADET KIVIRCIK KUZU DERiSi 
200 ADET KOYUN DERiSi 

9 - 8 - 1940 cuma günü saat 15 te açık arttırma ile müdüriyeti-

mizde satı§a çıkarılacaktır. 
ORMAN ÇİFTLİGİ ,, ... __________________ .._. ____ ~ 

Marmara Üssülbahri K. 

Su ıte.iaa.tı yaptırılacak 
Marmara tissübahri K. Satın Alma Ko -

misyonu Başkanltğrndan : 
1 - Çene dafından Derince iskelesine i

sale edilecek ıu tesisatı işi kapalı zarf u
suliylo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6477S lira 3S 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8. ağustos. 940 perşembe 
günü saat 16 dıı. İzmitte terlll\ne kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. Bu 
iiC ait muvakkat teminat 4488 lira 77 ku -
ruştur. 

4 - İstanbul'da ıuhur edecek istekli
ler, bu iııe ait fenni şartname, plan resim 
vesair evrakı takım halinde Kasımpaşadıı 
deniz levazım satın alma komisyonu baş. 
knlığından, Ankaradaki talipler de M. M. 
V. deniz levazım şubesi müdürlüğünde ve 
komiıyonumuzdan 324 kuruş bedel muka
bilinde alabilirler. 

5 - İsteklilerin şimdiye kadar bu mik· 
tar ve buna benzer taahhüdatı ifa ettikle
rine dair icap eden vesika, mııhnlli emniyet 
müdürlüklerinden alacakları hüsnühal ka· 
ğıtları v~ yukarda yazılı ilk teminatlariyle 
birlikte tanzim edecekleri teklif mektup
larını muayyen gün ve sa:ı.tten tam bir sa
at evcline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri ilan olunur. (6384/3978) 13987 

Sade yağı ilanı 
Marmara Üssübahri K. Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 2SOOO kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12/Ağustos/940 pazarte
si günü saat 16,30 da lzmit'te tersane ka -
pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Yağm bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 130 kuruş olup muvakkat teminatı 2437 
lira SO kuru,tur. Buna ait 3artnamc 163 
kuruş bedel mukabilinde komisyonumuz.dan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek istekli -
!erin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhilc 
bu işle alakadar olduklarına dair ticaret 
vesikalarını ve yukarda yazılı ilk teminat
larıyla birlikte tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatten tam 
bir saat eveline kadar komisyon başkanlı· 
ğın.a vermeleri. "6S39-41S4" ı4126 

HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

3 Kalem muytabiye alrnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harita genci direktörlüğü kıtası 
hayvanatı için ıışağıda cins ve miktarı ya
zılı 9 kalem muytabiye açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29/ tem.1940 pazartesi gü. 
nü sat ıs de Cebecide harita. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (800) sekiz yüz 
lira olup muvakkat teminatı (60) altmış 
liradır. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı ıtün ve 
saatte vesaik ve teminat makbuzları ile ko
misyona müracaatları. (3730) 

Cinsi 
Meşin yular başlığı 
Zincir yular sapı 
Yem torbası 
Gebre 
Kıl keçe belleme 
Meşin belleme 
Kıl çul 
Timar fırçatr (domuz kılından) 
Kasığı 

Adet 
12S 
20 

200 
300 
25 

6 
17 
80 

100 
13722 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Ankara Okulları Satınalma Ko misyonundan : 

Erzakın adı 
Ekmek 
Hiyar 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Taze yaprak 
Havuç 
Ispanak 
Semizotu 
Domates 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan 
A. K. Fasulye 
Çalı fasulye 
Bolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Pırasa 
Balkabağı 
Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Karnıbahar 
Yerelması 
Tn7.e bezelya 
Enginar 
Taze sarmıııak 
Kırmızı turp 

Toz seker 
Kesme ııeker 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Pirinç 
İyi su 
Buz 

GazyRğı 
Makina yağı A.F. 
Makina yağı B.B. 
Benzin 

Yıı~sı kadayif 
Ekmek kadayifi 
Tel kadayifi 

Miktarı 
333000 

1S650 
6640 
1200 
1000 
S250 

19350 
S750 

30000 
3660 

29800 
12%0 
S066 

274-00 
2ı4so 

ı6SO 
98SO 

76000 
3490 
3440 

14SOO 
21400 
5100 
8700 
7SOO 

12S80 
760 

S600 
lSSO 
800 

SS50 
540 

20SO 

Kc. 
Tane 
Kg. 

" 

" 
" ., 

Dem. .. 

.. 
Tane 
Kc. .. .. .. 

.. 
T~~o 
Deıı "' 

" 

40SOO Kıt. 
15700 

" 

4320 Ton 
34-0 

337SO Kr. 
4ı 7SO Teneko 

1000 Kc. 

176 Teneke 
125 
ıs 

880 

.. 
" 

1400 Kg. 
800 Çift 

1390 Kg. 

Tahmin tutarı 
F. L. Kr. 

10.50 3496S 
3 469 so 
9 597 60 

13 1S6 
ıs 1so 
5 262 50 
8 1S48 
7 4-02 so 
1 2100 

10 366 
1 298 
1 124 60 
1 so 66 
8 2192 
9 1930 50 

10 
10 
3 
ıs 
8 
s 
5 
5 
1 
3 
4 
s 

12 
3 

10 
7 
1 
1 

38 
42 

2600 
2000 

28 
'.2.SO 
3 

262.SO 
1200 
,200 

45S 

2S 
2S 
30 

16S 
98S 

2280 
S23 50 
275 20 
72S 

1070 
255 
609 
2SS 
S03 20 
38 

672 
% 50 
80 

388 50 
s 40 

20 50 

119.120 

1S390 
6S94 

21984 
11Z320 

6800 

1191920 

9450 
S2ı8 75 

30 

S243 75 

462 
lSOO 
ı8o 

4004 

61% 

350 
200 
417 

967 

tik teminat 
L. Kr. 

1%3 60 

1648 80 

2622 31 

8934 

708 75 

393 f' 

460 g5 

53 

İhale rün ve 
saat 

2 - VIII • 1940 9.30 

2 - VIII - 1940 10.00 

2 - VIII - 1940 9.00 

2 - VIII - 1940 10.ıs 

2 - VIII - 1940 10.4S 

2 - VIII - 1940 ıı.ı5 

2 - VIII - ı940 11.30 

2 - VIII - 1940 ı2.00 
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Ambar -- • 
ın aa ı ---------- Toprak mahsülleri ofisinden : 

= 1) Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare h' 
:= sile sair işler götürü olarak kapalı zarf wiilile eks.iltnıe = konulmuştur. Keşif bedeli 35858.15 (otuz beş bin sekiz = elli sekiz lira on bet kuruştur.) 
§ 2) Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mii 
= dürlüğünden alınabilir. 
:= 3) Eksiltme 5. 8. 940 tarihinde saat 15 de Ankara.' da O 
- binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf. tr 

makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tesl 
= edilecektir. 

4) Muvakkat teminat mikdan 1792.90 ( bin yedi yüz 
= san iki lira doksan kunıttur.) 

5) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil 
mek içrn ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten al• 

--
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (4048) 14016 
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Gayri menkul satışı 
Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokak 
Misaki Milli Suluhan 
Misaki Milli Suluhan 
Kızıl Elma .. " .. .. 
. .. .. 
.. " 

Kırşehir 

Cıkrıkçılar 

Öğdü 
Ebe 
İlhan 

Hacı Eshap · Şengül 
hamamı 

Ada 
167 
168 
403 
539 
399 
402 
400 
189 

Parsel 
39 
16 
7 

10 
9 
3 
8 
3 

Mikdarı' 

M2. 
54 
76 

141 
30 

112 
71 
86 
58 

Muhammen 
satış bede. 
Lira Kr. 
216 00 
304 00 

1410 00 
120 00 

1120 00 
213 00 
430 00 
232 00 

Tt 
Lirt 
17 
23 
ıos 

9 
90 
16 
32 
17 

1 - Yukarda cins ve evsafı ile muhammen satış bedelleri yazılı 
menkullerin mülkiyetlerinin ayn ayrı ihaleleri yapılmak üzere açılc 
maya konulmuştur. 

2 - İhale 6-8-1940 tarihine müsadif salı günü saat 15 tc Defterd• 
toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar hizasında g 
len muvakkat teminatını defterdarlık veznesine yatırmaları lazımdı!· 

4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır. . 

5 - İsteklilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuziyle bt 
komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek ve sair izli 
mak istiyenlerin her gün Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne l1' 
atları. 13850 

.:!.lııııııııııııırıırrıııırrııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

YENİ MEVSİM İÇİN ------
KOK KÖMÜRÜ 

----
--= Satışlarına başladığımızı sayın müşterilerimize arzede 

FlY AT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir vagon )· 
Depoda teslim tonu 24. • lira. --- Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. TelefoSS = 3450, 3451, 3452. 

- Ankara Memurlar Kooperatifi; Anaf artalar caddesi, ~ 
:= kara. Telefon : 1428· ,1 = Bilı1mum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satışları = peşindir. 2446 
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ma posta şefi aranı)' 
' İzmir ıark sanayii kumpanyası Türk Anonim ıirketi 
Fabrikamız için boyalı, fantazi ve kaput bezleri imalatt;. 

re edecek bilgili bir dokuma posta şefine ihtiyacrmrz var 
Şeraitimiz Qfağıya yazılıyor : 
1- Fabrikamızda çalışacak posta şefi Türk olacak .,e 

tabiiyetini haiz bulunacaktır. 
2- Yaşı, otuzdan aşağı, kırktan yukan olmıyacaktır. 
3- Mutlak surette türkçe okuması, yazması olacak ve 

ma işlerile alakadar hesap işlerini bilecektir. r 
4-- F abrikamızm imalatını yapan mümasil . bir iıns;, 

veya fabrikada muhtelif dokuma işlerini bilgili bir sur 
ettiğine dair bonservis ibraz edecektir. ~ 
5- Hüsnühal varakası ile birlikte ne mikdar aylık alrıı 

duğuna dair vesika ibraz edecektir. 
6- Talip olanlar; 
Şirketimizin İunir' deki merkezine müracaat edebilirler• 

Şehitler - İzmir. Posta kutusu : 55. 

/'" Leyli ve Nehari • si 
SEN BENUA Fransız ERKEK LISf 

İstanbul • Galata Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurlan vardır 
OLGUNLUK iMTiHANLARINA HAZIRLAR l 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar Ytı 
Okul 16 Eylül Pazartesi günü açılacaktır. = 61 

ASKERi FABRiKALAR 

10152 Kg. ip alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

ıt' 
1 &ı ·vesikasiyle mezkur gün ve 59~4i1S 
misyona müracaatları. (4ı39) J. 

53 Ton petrol alınB' fi 
Askeri Fabrikalar Umum Jfd,o 

M erkcz Satın Alma Komisyorırıt1 lir' 

Tahmin edilen bedeli (10152) lira olan 
10152 Kg. ip at>keri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyonun -
dan lS/8/940 perşembe ıtiinü saat ıs te ka
palı zıırflıı. ihale edilecektir. Şartname pa-

Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 40 ve 43 ilncil maddelerine göre : rasrz olarak komisyondan verilir. Taliple-
1 - Yukarıda ıı.dları yazılı yiyecek, yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme 5artnametlno ,öre komisyonumuza bağlı okullar namına rin muvakkat teminat olo.n (76ı) lira (4-0) 

parti parti açık eksiltme suretiyle mü tıBkasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli (118S6). f• 
kuruş olan S3 ton petrol Askerı 1,p 
!ar umum müdürlüğü mcrkeZ ··~il fi' 
komisyonunca 13. 8. 94-0 sah '11., Ş' 
de kapalı :zarfla ihale cdilccek11 

• 

me parasıı: olarak komisyond~,ıı 
Taliplerin muvakkat teminat 0 eıctııf 
lira (2ı) kuruşu havi teklif ı:n ıcoııı 
mezkur &ünde saat 10 na kadııt gO tı 
vermeleri ve kendilerinin de 24 ııi ' 2 - Eksiltme An karada Bölge Sanat okul unda toplanacak komisyonda belli ciln ve ı aatlerde yapılacaktır. kuruşu havi teklif mektuplarım mezkur 

3 Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine ıöre ellerinde bulu • günde saat ı4 de kadar komiıyona verme
nan belgelerle ticarethane namına 150 gireceklerin iıbu kanunda yarılı ıartlar i c;inde noterlikten alınan vekaletname ile lcri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka • 
komisyona gelmeleri. nunun 2 •e 3. maddelerindeki vcsaikle ko-

4 - Teminatların eksiltme ıaatından daha cvel Ankara okular muhaaebecilifino yatırılması lizımdır. misyoncu olmadıklarına ve bu iııle alika -
S - Eksiltme şartnamelerini görmek istiy enler Ankara.da okullar muhasebeciliiinde komisyon kltlbine baıvurabilirlcr. 

(4102') 14103 dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda-

h kanunun 2 ve 3. maddelerinde ir' 
komisyoncu olmadıklarına ve ;u;r ı 
kadar tüccardan oldukların~·rı ~e .d 
odası vesikasiyle mezkiır gu ır 
komisyona müracaattan. 



Lv. Amirliği Sa. Al. 
Rönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

ıs Bina yaptırılacak 
. flir Kor Satın Alma Komisyo-

11taıy;a'da ıs adet askeri bina yap. 
aJ; hale kapah zarf usuliyledir. 

er binanın ke5if bedeli 4859 li -
11• olup beherinin muvakkat te-

i lira SO kuruştur. 
~l~r toptan ve beşer beşer olmak 
alıpliye de ihale edilebilir. 

~at rnukavele tarihinden itibaren 
'lO~n7de tamamen bitmi5 olacaktır. 

/940 sah günü saat ı6 da ya-
t'. 
tşıf, Plan ve şartnamesini görmek 
tlt.n~ara, İstanbul Lv. amirliği sa
~ınııyonunda ve Balıkesirde kor 

tb'J?rnisyonunda her gün iş saatın-
'l' ! ır, 
~ı1Plerin kanun! vesikalariyle bir· 
; ınektuplarmı ve teminat akça

lı: e .santından bir saat evetine ka-
1' ııı"k:r kor satın alma komisyonuna 

il /1. S0)11 ahili vermeleri şarttır. 
)1• ı3732 

ve Yulaf alınacak 
7'iimen Satın Alma Komisyo 

:: hayvanatının ihtiyacı için şe -
lafı dahilinde (300.000) kilo ar -

) ~ Ça.?'5amba günü saat 11 de ve 
ltt tılo yulaf aynı günde saat ıs de 

f Uıuliyle satın alınacaktır. Her 
~hl. ayrı muhammen bedeli ı6SOO 
tııe tik teminatları ayn ayn ı237 
'> l"lııtur. Isteklilerin 2490 sayılı 

l1ırı olarak tanzim edecekleri tek
ı,.._.larnıı ihale saatinden bir saat 
~Çatalca tümen satın alma ko-

' Jıa.kanlığma vermeleri, lazımdır. 
tTaafı tümen satın alma komis -
~ara ve İstanbul Lv. lmirlik-
-llllebilir. (3982) ı3972 

t.!aıcarna alınacak 
>!, tiııa, miktar, tutarı ve teminatı 
~ek maddesi kapalı zarfla ek
"'Ollınuıtur İsteklilerin ihale gii

t •ctikalariyle teklif mektupla-
eç ihale aaatından bir saat eve! 

•ermeleri. 
:t.liktan Tutarı Teminatı 
133000 36S2S 2744 

1. itin saat Şekli ihale 
94o lS,S Kapalı zarf 

(38S7) 13869 

11~ığrr eti alınacak 
• lıat. Mv. Satın Alma r:.omisyo-

~tı g • 'h . • . b' k. ~· arnızonu ı tıyacı ıçın ır ı-

te 11:1 edilen fiyat 16 kuruş olan 
e.lil Gole ihtiyacı için bir kilosuna 
, eıı. fiyatı ıs kuru, olan 120 ton 
taiıp çıkmadığından yeniden ka. 

4tQ ltıiinakasaya konulmuştur. 
ı2~n etin ilk teminatı 5050 ve 120 
~. lira olup ihalesi 2917 /940 pa-
12Q li •aat lS tcdir. 
te }~n etin evsaf ve ıartnamesinln 

"'00 ton etin evsaf ve prtnamesi 
llınak istlyenlerin her giin ko

'rttlıı:ıeıeri. 
Gııakasalara ıtreecklerln 2490 ... 

ti 2 ve 3. en maddelerinde yazılı 
~e ilk teminatlariyle birlikte tek
'rrııın ihale saatından en az bir 

l kadar Kars Mst. Mv. Sa. AL. 
ernı.e1ert. (3745) 13727 

Itundura alınacak 
leor Satın Alma Komisyonun • 

~lordu için 40000 çift kunduranın 
~flt 29-7-940 pazartesi cünil saat 
.. °D~ Yapılacaktır. 

1~ tutarı 240000 lira ve ilk temi
t ır&drt'. 

~uraıara ait ıartnameleri Erzu
'tb·~tın alma komisyonuna müra
l 1lırler 
~illerin .ihale ıünü ve saatinden 

tliııe kadar zarflanru satın al • 
) Oııııııa teslim etmeleri. 

13736 

. lfa.mam inFl&tı i: IC~r Satınalma Ko 
~liessesatından birinde yapı-

~o ınşaııı kapalı zarf usulile ek
i nınuıtur. Kapalı zarf usulile 

Ağuıtoe 940 perşembe günü 
Iİ:sh:işehir Kor satınalma ko -

1 ~ )'apılacaktır. Keşif, plan ve 
~ O~isyonda görülebilir. 
'llı 29399 lira S5 kuruştur. Mu 

~bt makbuzlarını havi teklif 
1 elli günde saat ıs e kadar 

(ı11Ati)'asetine vermiş bulunacak-
~) 13961 

Sanıan alınacak 
-t.s.teri Satın Alma Komisyo

t le 
~t evsarı dahtllndc aşağıda mlk
~ Yazılı samana ıs. 7. 940 gll-
1~ zartla yapılan eksiltmesinde 
lıt;e.1 lğ\ndan yeniden kapalı zarf
~ıtı 9• 8. 940 cuma gllnU İğnecede 
'-;:Q a!nıa komisyonunda yapıla -
~~e ve evsnfı tatil glinler ve 
· l~ her gUn komisyonumuzda gö

lhkllterin kanuni veaikalarlyle 
~ate saatinden en geç bir saat 
~;"Ut teklif mektuplarını komis -
: l-3~lınatarı llzımdır. 
bt11 1·00o kilo 

~t1S:~1 
26617 lira. 

.~ 11 lira 

~ • 13996 

~hf hayvan yemleri 

8er a.lınaca k 
't"i~ll Alma Komisyonundan 
~· • Marmaris, Milas, Küllük ve 

\)) ~· hayvanlarm ihtiyacı için 
) ~~lo arpa, (724000) kilo saman, 

"-•ıt~lo kuru ot ve (374000) kilo 
~, leJ e,.e konulmuştur. Arpalardan 

~ 
1
,.) ~~riı ıarnizonlarına ait o • 
~. lt·ılosıınun; samandan Marma • 
) ltiı ıillUk ve Bodrum'a ait olan 
'ttı~'11ııun eksiltmeleri açık suret
't i kapalı zarf usuliyle yapıla -

\... "lllıteı·r 
\...' i . ı ıarnizonların ihtiyaçları 

'>tıSın toptan veya gruplar halin
lJ~ 'hı ihale olunabilir. 
~~ ihtiyaç yekunlarına cöre 
~ Cri arpanın (S6920) samanın 
' otUa (49370) ve yulafın 

r, Muvakkat teminatları ar-

parun (4269) samanın (ı297) lira (49) ku
ruı, kuru otun (3702) lira (7S) ıuruı ve 
yulafın (1675) lira (50) kuruştur. Parça 
parça ihale edildiği takdirde muvakkat te
minat mikdarları da azaltılır. 

4 - Hepsinin ihale günü S/8/940 pazar
tesi giinü saat ıo • 18 arasındadır. İhale 
Muğla komutanlık satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler; Muğla, Ankara ve İz -
mir satın alma komisyonlarında görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını te
minata ait makbuzlariyle birlikte dördün
cü maddede yazılı 11attcn bir saat evci 
Muğla'daki satın alma komisyonuna ver -
miş olmaları 5arttır. (3777) 13834 

Buğday öğüttürülecek 
Cizre Askeri Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
1 - Cizre Hd. taburunun senelik ihtiya

cı bulunan 250.000 kilo buğdayın öğütülme
si kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/81940 çarşamba günü sa
at ı7 de C. Hd. karargahındaki binada sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı ı2SOO lira olup 
muvakkat temiantı 937 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda bi
l! bedel görülebilir. 

S - Taliplerin teminatlariyle birlikte ta
yin edilen gün ve saatte komiıyona müra -
caatlan. (3986) ı397S 

Erat fotini alınacak 
lzmir Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. birlikleri için pa -

zarlıkla 2543 çift erat fotini satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlık 31. temmuz. 940 çar5amba 
cünü saat ıs de kışlada İzmir Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 16530 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi ı240 li

radır. 

5 - Şartnamesi ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

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

7 - Pazarlığa iıtirik edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve liçüncü maddelerinde 
ve ıartnamcsinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleriyle birlikte ihale saatin
den evci komisyona müracaatları. (4ı09) 

ı4-099 

Ekmek alınacak 
lzmir Levazım Amir/ili Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İzmir tayyare birliklerinin 2S9 ton 

ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2/8/940 cuma ıünü saat 
16 da lzmir'de kıılada İzmir Lv. imirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 28490 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2137 li

radır. 

5 - Şartnamesi her ıün lı:omiıyonda gö
rülebilir • 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetiadialrler. 

7 - Eksiltmeye iştirik edece-kler 2490 
sa}'Jh kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve 
ııartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektupları ihale saatinden en az 
bir saat evci komisyona vermiş bulunacak-
lardır. (3834) 13839 

Et alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Ko. 
ı - Dlyarbakırdakl birlikler ihtiyacı 

için alınacak olan (280.000) kilo sığır ve
yıı keçletl kor satın alma komisyonunca 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ağustos 940 salı gilnU 
saat ıı de yapılacaktır. 

S - Muhammen bedeli 70.000 lira olup 
teminatı 47W liradır. 

4 - :Şartnamesi her gUn Jı zamanında 
komisyonda görtileblllr. 

5 - Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir saat evellne kadar kabul edilir. 

(3786) 18833 

Çizme alınacak 
Erzurum Kor Satrn Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Kolordu için 4000 çift çizmenin 

kapalı zarfla 29-7-940 pazactcsi i\inü saat 
11,30 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 38000 lira ve ilk temi
natı 28SO liradır. 

3 - Çizmelere ait ıartnamele-ri Erzu -
nım kor Lv. satın alma komisyonuna mü • 
racaatla görebilirler. 

4 - Taliplerin ihale günü ve saatinden 
bir saat eveline kadar zarflarını satın al -
ma komisyonuna teslim etmeleri. (376S) 

13737 

Telefon direği alınacak 
Çanakkale Müst. Mv. Satın Al. K~.dan: 

1 - Çanakkale Mst. Mv. ihtiyacı lıçn a
oağıda clruı ve mlkdan yazılı olan 2200 a
det telefon direği kapalı zart usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli hizasında gllate
rilmiııtır. 

S - İhalesi 8. 8. 940 pel'§cmbe' gilnU sa
at 11 de Çanakkalede Mst. Mv. Satın alma 
komisyonunda yapılacak. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel te· 
mlnat akçeleri olan 825 lira ve ihale kan
nununun 2, 3. Uncu maddelerindeki vesa • 
lkle birlikte komisyona müracaat etmeleri. 
Ciruıl: Telefon direği 
Mlkdarı: 2200 
Muhammen B.: 5 lira 
Muvakkat te.: 825 Ura 

(3997) 1399ı 

Cephane seme~i alr11acak 
!zmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için pa • 

zarlıkla ıooo adet cephane ıemeri satın alı-
nacaktır. 

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

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

radır. 
S - Şartnamesi ve nümuneıi her gün ko-

misyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin ticaret odasından kayıt

lı olduklarına dair vesika ıöstcrmek mec
buriyetindedirler. 

7 - Pazarhğa ietirik edecekler 2490 aa -
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 

ULUS 

ve ıartnamcsindc yazılı ve teminatı mu • 
vakkateleriyle birlikte ihale saatinden evel 
komisyona gelmeleri. ( 4110) 14100 

Sabun alınacak 
Konya Lv. amirliği Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Konyadaki kıtnatın senelik ihtiya

cı olan 40.000 kilo sabunun 22-7-1940 günii 
yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden 22-7-940 
pazartesi gününden itibaren bir ay içinde 
pazarlığa bırakılmıştır. · 

2 - İlk pazarlık 31-7-1940 çarşamba gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konyada ve İstanbul, 
Ankara Lv. amirlikleri Sa. Al. Komisyon
larındadrr. 1stekliler ıartnameyi komiı -
yonda görebilir. 

çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (21010) lira o -
lup muvakkat teminatı (1S75) lira 7S ku • 
ruştur. 

3 - Şartnamesi her gün iş zamanında 
komisyonda görülebilir. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını ek -
siltme saatinden nihayet bir saat eveline 
kadar kor satın alma komisyonuna ver -
meleri ilan olunur. 

(4113) ı4112 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yatak çarıafı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 

be cünü saat ıs.30 da vilbet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Şartnamesini ıörmek istiyenler her gün 
seferberlik müdürlü&iine eksiltmeye itti • 
rak edeceklerin de ihale ıünii viliyet dai
mi encümenine müracaatları ilin olunur. 

(4158) 14ı29 

Köprü tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara - İstanbul yolunun 129 + 176 

kilometresindeki Çayırhan köprüsünün ta
mir işi ı2-8-940 pazartesi günü saat onbeş 
buçukta vilay~t daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf uıuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

4 - Muhammen tutarı 18000 lira. 
S - İlk teminatı 1687 lira 50 kr. 
6 - İsteklilerin 31-7-1940 çarşamba 

K~if bedeli (10071) lira (22) kuruı mu
vakkat T. 7S5 lira {3S) kuruştan ibarettir. 

İsteklilerin teklif mektupları ticaret o
dası vesikası, teminat mektup veya ma.k • 

buz ve ihale tarihinden en az (8) giln evci 
Ko. da kapalı zarfla satın alınacağından vilayet makamına müracaatla alacakları eh
isteklilerin 937 lira SO kuru5luk ilk temi _ liyet vesikalariyle birlikte sözü ~eçen ıün
natları ile birlikte teklif mektuplarını ek _ de saat on dört buçuğa kadar daimi encü -
siltme saatinden behemahal bir saat eveli- men reislifine vermeleri. 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 12S 
yüz yirmi beş kuruş olan on bin tane ya -
t.ak çarşafı 12/ağustos/940 pazartesi günü 

14119 saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 

günü saat 11 de Konya Lv. amirliği satın 
alma Ko.da bulunmaları. 

(4134) 

Buğday alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - Edirnedeki birliklerin senelik un 

ihtiyaçlarının temini için 9000 ton buğday 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu5-
tur. 

2 - Muhammen bedeli ı5750 lira ilk te
minatı 1132 liradır. 

3 - İhalesi 12 - ağustos - ı940 pazartesi 
günü sa~t 17 de yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şeraitini &"Örmek istiyen
ler her gün ve i~teklilerin de belli gün ve 
sa.ıtten en az bir saat evci teminat mek -
tuplariyle vesikalarının Edirne Sanayi kıs
lasındaki satın alma komisyonuna verme
leri. (4112) ı4ııı 

Sade yağı alınacak 
Tokat Alay Satrn Alma Ko. Rs. den 
ı - Tokat garnizonu birlikleri için se

nelik ihtiyacı olan (10000) kilo sade yağı 
kimyevi hikemi evsaf dahilinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-8-1940 pazartesi ıünü sa
at ıs de Tokat askeri gıunizonundıı satın 
alma komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11.000) lira o
lup muvakkat teminat miktarı (S25) lira
dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti görmek istiyenler 
her gün satın alm'a komisyonuna müracaat 
ederler. 

S - Taliplerin ihale saatından bir saat 
evel teminat makbuzlarını ve kanunun 
emrettiği vesikaları Tokat satın alma ko -
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
şarttır. · 

6 -Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. ( 4114) ı4113 

Sade yağı alınacak 
Sivas Tüm. Sa. Al, Ko. Rs. den: 
ı - Sivas ve Zara garnizonları ihtiyaç

ları olan (30) ton sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (37500) lira ve 
muvakkat teminatı da (2812) lira (50) ku
ruştur. 

3 - İhale ı4 - ağustos • 1940 çarşamba 
günü saat 15 de Tüm. K. lrk binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. 

S - İsteklilerin belli gün ve aaatte ka
nunun tarifatı dairesinde kapalı zarfları -
m hazırhyarak ihale saatından bir saat e
vci komisyona vermeleri lazımdır. 

Postada gecikmeler mazeret kabul edil-
mez. (4115) 14.U4 

Nakliyat yaptırılacak 
ICa,.,ctrl Askctrf Sa. Al. ICo. Rs. dan 
1 - 940 mali ıenesi nihayetine kadar 

ıoooo ton miktarındaki Kayseri garnizonu 
dahilinde yapılacak erzak ve mühimmat 
nakliyatı kapalı zarf usuliyle talibine ve
rilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 18800 lira olup 
ilk teminatı ı372 lira SO kuruş. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö-
rülebilir. 

4 - İhalesi 12...S-1940 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. İlk teminat ile tek
lif mektuplarını ihale saatından laakal bir 
saat evci komisyona vermiı olmaları. 

(4133) 14118 

ne kadarmezkiır komisyon reisliğine ver _ Bu iıc ait kcııif ve ıartnameyi her (Ün 
mcleri. (4025) 14031 Nafıa müdürlüğüne getireceklerdir. 

Cilt malzemesi alınacak <4ı4S) 14 ı23 
M. M. Vekaleti Satrn Al~a Komisyo Kereste alınacak 

nundan : Ankara Valiliğinden : 
Hepsine tahmin edilen fiyntı 1000 lira Kızılcahamam yolundaki köprülerin ta-

olan 6 kalem cilt malzemesi pazarlıkla sa- miri için muktazi kereste mubayaası 
trn alınacaktır. Pazarlıcı 29-7-194-0 pazar- ı 
tesi giinü saat 10 dadır. Kati teminatı 150 1/ 8/940 per~embe günü saat ıS.30 da viH -
lira olup şartnamesi komisyonda görülür. yet daimi encümeninde ihalesi yapılmak 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. üzere pazarlığa konulmu5tur. 
Al. Ko.da bulunmaları. K~if bedeli "362" lira "SO" kuruı, kati 

( 4099) 14108 teminatı "38" lira "54" kuru5tan ibarettir. 
İkramiye mikdarları İsteklilerin ticaret odası veıikasiyle te-

M. M. Vekaletinden : minat mektup veya makbuziyle birlikte sö-
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları zü geçen gün ve saatte daimi encümene gel

' le ıehit yetimlerine isabet eden ikramiye meleri. Buna ait keşif ve ıartnamcyi her 
miktarları aşağıda gösterilmiştir. gün nafıa Md. de göreöilecckle

0

ri. (41-i6) 
Paraların tevzi komisyonlarınca dağıtı- 14124 

lış müddeti dört ay olduğuna göre sakat 
ve yetimlerin (rapor, resmi senet ve ikra -
miye cüzdanları ile birlikte) derhal ikra -
miye tevzi komisyonlarına müracaatları. 

Lira K 
1. derece subay 239 00 
2. 21S ıo 

3. 
" .. 167 30 

4. ,. ı43 40 
s. 

" 119 50 
6. 95 60 
1. inci derece ere 119 50 
2. 

" 95 60 
3. 

" " .. 71 70 
4. 

" 47 80 
s. 

" " H 23 90 
6. .. .. 23 90 

(4101) ı4109 

JANDARMA 

Kösele ve vaketa alınacak 
Jandarma Gn. K. Ankara /. Satrn Alma 

Komisyonundan : 
Bir kilosuna {260) iki yii:r: altmış kuruş 

fiyat tahmin edilen (9SOOO) doksan be$ bin 
kilo kösele ile bir kilosuna (3ıO) üç yüz 
on kuruş fiyat tahmin edilen (55000) elli 
beı bin kilo vaketa 15-8-1940 perşembe 
günü saat 16 da Ankara Jandarma Genel 
Koauıtanhk binaamda.ki J. Atm alma ko
misyonunca kapalı zarf e-kıiltmeaiyle Atm 
alınacaktır. 

Her iki kalem mal:r:emeye ait ilk teminat 
(20950) yirmi bin dört yüz elli liradır. 
Evsaf ve şartname yirmi lira seksen sekiz 
kuruş karşılığında Istanbul jandarma mu
ayene ve Ankara J. satın alma komisyo • 
nundan alınabilir. İsteklilerin (2490) sa· 
yılı kanunda yazılı belgelerle ilk teminat -
ları!1ı muhtevi teklif mektuplarını nihayet 
cksıltme günü saat on beşe kadar satın al
ına komiayonuna vermeleri. 

(4091) 14106 

ANKARA V ALILICI 

Matbaacılara 
Ankara Vali/ilinden : 
Muhammen bedeli "350" liradan ibaret 

bulunan nafıa dairesine ait evrakın tabe -
dilmesi işi 1/ 81940 perıembe günü saat 
15.30 da daimi encümende ihalesi yapılmak 
üzere pazarhfa konulmuştur. 

Kati teminatı "5.2" lira ''SO" kuruştur. İs
teklilerin teminat mektup veya makbuzu, 
ticaret odası vesika&iyle birlikte sözü gc -
çen &"ün ve saatte daimi encümene &"elme -
!eri. 

Buna ait evrakı matbuanın nümunesinl ve 
ı;artnamesini her gün nafıa müdürlüğünde 
görebilecekleri. (4ı47) l-il2S 

OKULLAR 

iki MüTettip alrnacak 
Harp Okulu Matbaası Müdürlülünden : 
Ucret 52 - 84 liradır. Mllrettlbln birisi

nin ayni zamanda pedal maklnaaında çalı
§abllccek kudrette olmaaı ve isteklilerin 
ilk tahsillerini bltirmlı ve ukerllklerinl 
yapmış bulunmaları ııarttır. Diğer şartları 
öğrenmek için her glln 10 dan 15 e kadar 
Harp okulu matbaa mUdUrlUğUne müracaat 
olunması. ( 4059) 14044 

ANKARA BELEDiYESi 

Toptan tuz satıt yerleri 

sahiplerine 
Ankara Belediyesinden : 
Şehirde mevcut toptan iri ve ince 

tuz satış dükkanları ve yeniden açıla
cak olanlar için Belediye Encümenin
ce ittihaz edilen sıhi karar icabı yapıl
mak üzere bugünden itibaren 15 gün 
z2rfında Belediye Sıhat İşleri Müdür· 
Iüğüne müracaat edilmesi ve ııhi ted
birlerini almıyan dükkanların kapatı-Mercimek k~pirme alınacak 

l zmir Lv. Amirlili Satrn Alma Komis -
yonundan : Elektrik lesi.satı lacağı ilan olunur. (3992) 13988 

ı - İzmir Mst. Mv. Birlikleri için pa- Ankara Valiliğinden : 
zarlıkla teneke kutu içersindc ıoooo çift Ank.ara merkc:r: Keçiören ilk okulunun 
paket çorbalık mercimek kompirme satın ele~t~.ık t.esisatı 363 lira 10 kunıı keşif be
alınacaktır. delı. uz~rınden pazarlığa konulmu5tur. İs-

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

-7-

altında beş dükkanı olan üç katlı ıs odalı 
kargir apartımanın üçte iki hissesi 15314 
lira muhammen bedel üzerinden kap3.lı 
zarfla bilmüz:aycdc satılacaktır. Satış be
deli nakit ve peşin olup ikinci tertip mü
badil tasfiye vesikasiyle ödenebilir. Müza
yede 5/8/ 940 pazartesi günü saat on beşte 
milli emlak müdürlüğünde toplanacak o
lan komisyonda açılacaktır. Muvakkat te
minat 1149 liradır Teklif zarflarınnı mü· 
zayedenin açılma saatinden bir saat eveli· 
ne kadar mezkftr komisyon reisliğine tev. 
di edilmesi lazımdır (S826/ 3604) ı368S 

Elbiselik kumaş alınacak 
lstanbul P. T. T. Müdıirlüğünden 1 
İdaremiz müstahdeminı İ!;in yaptırı

l&cak elbiselere esas olmak üzere 16000 
metre polis grisi kumaşın alımı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konuİmuş
tur. Eksiltme 31.7.9-tO çarşamba günü 
saat 15 de İstanbulda büyük postane 
icarşısında Valde hanının ikinci katın· 
d:ı idaremiz levazım ayniyat şube mil· 
dür muavinliği odasında toplanacak 
müdürlük alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Beher metresinin muham 
men bedeli 5 liradır. Hepsinin 80,000 
lira muvakkat teminat 5250 liradır. İs
t";clilerin olbaptaki şartname ve mu
kavelenamesini 400 Kuruş mukabilinde 
aimak ve muvakkat teminatlarım ya. 
tırmak üzere büyük postanede bulu· 
nan müdürlük idari kalem !evazım kıs· 
mına, eksiltme saatinden bir saat eve
iine kadar 2490 numaralı artırma, ek· 
siltme ve ihale kanununun tarifatına 
göre hazırlamış olmalan l:lzım gelen 
ıııektuplarını. teklif mektubu, 940 se
nesi i~in muteber ticaret odası vesika· 
sı, muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubunu havi olarak yukarı
da ismi yazılı büyük postanede bulu
nan müdürlük alım satım komisyonu 
reısliğine numaralı makbuz mukabilin.. 
de tevdi eylemeleri. 

(6090/3784) 1382 

Etüv makinaıı alınacak 
Antakya Belediyesinden : 
Antakya belediyesi için 90 - 120 e

badında bir etüv makinesi mübayaa e
dilecektir. 

Etüvün İskenderunda Antalya nak· 
liye anbarında teslim edilmek §artiy· 
le bedelini bildirir teklif mektuplariy
le isteklilerin Antakya belediyesine 
müracatları ilan olunur. 13959 

Su projeleri yaptırılacak 
Tosya Belediyesinden: 
Tosya kasabası içme su teaisatına a!t 

etUd ve projelerin tanzimi iti kapalı zarf 
usulil ile eklllltmeye konulmll§tur. 

l - iıin muhammen bedeli 3000 liradır. 
2 - İstekliler bu ite alt t&rtname ve 

aair evrakı bllAbedel Dahiliye vekAletl be
lediyeler imar heyeti fen ıetllğinden v ya 
mahalli belediyesinden alabtllrler. 

3 - Eksiltme 28. 8. 1940 tarihi.ne raalı
yan çarııamba gllnU saat on birde mahalli 
belediyede toplanan heyetçe yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekll
lerin &§ağıda yazılı teminat ve vesaiki ay. 
nı gün ve saat ona kadar komisyon relsll
jine teellm etmiı olmaları lbımdır. 

a) 2•90 sayılı kanunun ıe ve 17 lnal 
maddelerine uygun 225 lira muvakkat temi 
nat. 

b) Kanununun tayin ettiği vesikalar, 
c) Kanunun • Uncu maddesi mucibince 

ekslltmlye girmiye bir mani bulunmadıtı
na dair imzalı bir mektup, 

d) Belediyeler imar heyeti ten wetııf;ia.. 
den münakasaya girme için alacakları ve
sika, 

5 - Teklif mektupları ihale ııünU saat 
ona kadar makbuz mukabilinde Tosya be. 
ledlye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektupl• 
nnın iadeli taahhUtıU olmaaı ve nthayet 
bu saate kadar komisyona gelmlı bulun· 
ması l!zımdır. 

Bu I§ hakkında fazla malQmat almak 
iaUyenlerln belediyeler imar heyeti feıa 
oefliğine veya Tosya belediyesine mllr• 
caat etmeleri. 14127 

A. LEVAZIM AMIRLlCt 2 - Pazadık 29 • temmuz • 1940 pazarte ~eklılerın lı:eıif ve ıartnamesini cörmek 
ıi. g~~~ saat ıo da İzmirde Kışlada Lv. l· uzer~ ~.er gün maarif müdürlüğüne ve ~~a.
mırlıgı satın alma komisyonunda yapıla· le gunu olan l-VIII-1940 perşembe gunii 
caktır. ı saat !S.30 da ve <;r,-7.5 teminat akçesini 

3 - Tahmin cdi1ıen tutarı 3300 liradır. hususk m~asebe ~ü~ürlü~.il ve~nesin_! ya. 
. 4 - Teminatı muvakkate akçası 248 tırar1a ". 1~ayet daımı encumenıne mura • 

1 - Şehrin muhtelif mıntakaların
da yol yaptırılması işi on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek-

siltmeye konulmuştur. Patlıcan alınacak 

lırndır. cııat arı ılan olunur. 
S. - İsteklilerin belli günde ve saatte {4137) 1-41120 

temınatları ile birlikte komisyona müra - Bir kamyonet alınacak 
caatları. (4111) 14110 Ankara Valililinden : 

Kuru ot almacak .. Ank.ara •ehri passif korunma teşkilleri 
Diyarbakır Ko S Al K R d . ıçm bır Fort markalı kamyonet ıatın ah • 

r. a. · 0 • s. en · nacaktır 
ı. - Kor birlikleri hayvanatının ihtiya- ı İh 1 i . . . 

cı ıçin alınacak olan (840400) kilo K. ot a e S/8/940 tarihıne miJsadıf pel'lem-

kolordu satın alma komisyonunca ı4-8-940 '-· -----------------

Zayi makbuzlar 
ral Kolordu seyyar hasta.nesi tanzim olunan aşağıda numaraları servis ve cilt numa -

l arı yazılı ayniyat makbuzları kaybolm U1tur. Zuhurunda hUkmU olmadı""ı HAD o-
unur. (4007) • 

Cilt N o. Varak No 2 . 
~ 

2 6 

Servisi 
A 
A 

Um. No. 
128455 
128456 

Muhtelif yaş sebze 

Orta kıamı 
Renkli 

alınacak 
14001 

!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko • 
Komutanlık birlikleri için a§ağıda di~ ve miktarı yazılı yaş sebze kapalı zart uısu

Uyle .satın alınacaktır. MUnakaaası 9. 8. 9•0 saat 11 dedir. İstanbul ciheti ile Sellmlye 
t~et~ ııe~ıerl ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin ıartnameyl görmek 
çenk ~r n ve münakasaya iıtirAk için de belli gün ve saatten en az bir saat önce-

Y1 a ar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermele-r. 
Cinsi İst. ciheti Kl. 

Ayşekadın faaulya 80000 
Patlıcan 80000 Domates 30000 
Bamya 12000 
Yeııll Sv. bUber 12000 

(4061) 140•6 

SellmJye ciheti Kl. 
75000 
75000 
25000 
10000 
10000 

Kuru ot alınacak 
Jğnece Askeri Satrn Alma Komisyonundan : 

M. Be. 
12625 
77W 
16W 
2750 
880 

256M 

İlk Te. 
948 88 
Ml 26 
123 76 
206 25 
66 00 

Ayrı ayrı ıerait ve evsafı dahilinde alınacak olan aşağıda mikdarları yazılı kuru ot
:arına 17/7~940 çar5amba gününde kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmadı
gından yemden kapalı zarfla cksiltmeleri 8/8/940 perıembe ıününde İincce'de 89 -

k~~t .. satı·n· alma ko~is~onunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı her gün komisyonda 
gor~lebılır. İsteklı_lerın kanuni vesikalari> le ihale iÜn ve saatinden en ıeç bir saat 
evelıne kadar teklıf mektuplarını komisyona vermiı olmaları lhımdır. (3984) 13974 
Mikdarı Tahmin bedeli Teminatı Saatı 
kilo Lira K. Lr. Kr. 

325.000 18i25 00 ı390 00 
481.000 27417 00 20S7 00 
325.000 18681 00 1402 00 

1521.000 86697 00 8503 00 

11 
11.3(' 
ıs 

1S.3C 

2 - Muhammen bedeli (l20.000) li- Anlara Levazım Amirlili Satın Alm• 
radır. Komisyonundan : 

3 - Muvakkat teminat 7250 liradır. ı _ 120 ton patlıcanın lı:apah zarfla ek. 
4 - İhalesi 9. 8. 940 cuma günü sa- siltmesi 8/ 8/940 saat ı5 de Ankara Lv. l ,. 

at on birde yapılacağından şartname- mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
sini görmek istiyenlerin her gün en- caktır. 
cümen kalemine ve isteklilerin de iha- 2 - Muhammen bedeli 9600 lira, ilk t .. 
le günü olan 9. 8. 940 cuma günü sa- minatı 720 liradır. Şartnam~i komiıyonda 
at ona kadar teklif mektuplariyle ve- görülür. İçinde kanuni ve ticaret odası v .. 
saikini usulen belediye encümenine sikaları bulunan teklif mektuplan saat ı4 
vermeleri ilan olunur. de kadar kabul olunur. (40ıO) 14004 

(3884) 13946 Yonca alrnacak 

200 Ton bitüm almacak 
Ankara Belediyesind~n : 
ı - Yol in5asında kullanılmak üzere a

lınacak olan 200 ton bitüm on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur, 

2 - Muhammen bedel (29000) liradır. 
3 - Temin.atı 2175 liradır. 
4 - İhalesi 13-8-ı940 sah günü saat 11 

de yapılacağından şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan ı3-8-1940 
salı günü saat ıo a kadar teklif mektup
larını usuleıı belediye encümenine ver • 
meleri. (4086) 14ı04 

Yol yaptmlacak 
Anlara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarında Ağazade hanı ci -

varında yaptırılacak oln yola istekli çık -
mamasına binaen bir ay içinde pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (8264) liradır. 
3 - Teminat (1239,60) liradır. 
-4 - Şartnamesini görmek iıtlycnlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 2-8-ı940 cuma günü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(4087) 14105 

ViLAYETLER 

Satılık apartman 
lstanbul Delterdarlılından : 
~eroğl~d.~ Kuledibindc Şahkulu mahal

lestnın lı:üçulı: ve büyük Hendek eski 
Karanfil Y.eni illı: belediye sokaiında eski 
29, 3ı yem 25; 27, 4t, 51, 30, 32 kapı nu
maralarını alan evelce ev ve matbaa halen 

Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - 24.000 kilo yoncanın açıl dsiltme
si 29. 7. 940 saat 15 te Anlara levazım .f. 
mirlili satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 720 lira ilk temi
natı 54 liradır. Şartnamesi lomisyond• 
göörülür. (3727) 13709 

Pancar alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alm• 

Komisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 11169 ki. 

lo pancarın açık eksiltmesi 9/8/940 saat ıs 
de Ankara Lv. amirliği satm alına komis • 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 33S lira 1 kurut 
ve ilk teminatı 26 liradır. Şartnamesi ko • 
misyonda görülür. (4009) 14003 

Köhne f ot in sahtı 
Anlara Levazım Amirlili Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 123 çift köhne fotin satı,ı paıar • 

lığı 2'9-7-1940 saat 11 de Ankara Lv. amir
liği Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25 liradır. İstek
liler fotinleri Anafartalar inzibat karako
lunda görebilirler. (4130) 14115 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazrm A mirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 400 ton buğ,dayın kırdrrılınaaı pa • 

zarlığı 29-7-1940 saat ı5.30 da Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen be.deli 6000 lira kati te
minatı 900 liradır. Şartnamesi komisyon • 
da cörülür. (4131) 141l7 
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onun 
Tam bilet ve tam ikramiye 

esası na istinat eden 

7 Ağustos 1940 çekiliŞi 
İkramiye adedi İkramiye mikdarı İkramiye lular1 

LİRA LİRA 

1 40.000 40.000 
1 10.000 10.000· 
2 4.000 8.000 
3 2. o 6.000 

40 1.0 o 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 çekilitte 200.000 numi\ra vardır. Tam hiletl~r 2 lira

ya; yarım biletler 1 liraya satılmaktadır. 400.000 lıralık sa
tıt hasılatının % 60 ı (240.000 lira) ikramiye olarak dağıtı
lacaktır. 200.000 biletin 42.247 si ikramiye kazanacağın
dan ikramiye isabet nisbeti % 21.1 dir. Yini 100 bilette 21,1 
bilet mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

2 Liralık tam biletle 40.000 lira, 1 liralık biletle de 20.000 
lira kazanabilirsiniz. On biletten mürekkep tam ve yarım 
karnelerle verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka geri 
alabileceğiniz gi.bi talihinizi de on Biletle tecrübe etmek 
imkanını elde edeceksiniz. 

Milli Piyango idaresinin Ankara' da Bankalar caddesiyle 
Yenişehir' deki resmi satış gişeleri talihlileri bekliyor. 

Resmi dairevemüesseselerin 
nazarı dikkatine 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden . 
Kok aatı§ı icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Bank'a veril

miş olduğundan resmi daire ve müesseseler kok ihtiyaçla
rını doğrudan doğruya Eti Bank'tan maktu fiyat üzerinden 
ve münakasuız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan 
veya vagondan alacakları kokları nakil için var ise kendi 
vaııtalannı kullanarak ve yok ise nakil hususunda müteah
hit bularak ihtiyaçlarrnı halka ait talep tehacümü vaki ol -
madan ve bir an evel temin etmeleri lazımdır. 3011 

•===========================• 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Su kaptajı yaptırılacak 
----

--
Çocuk Esirgeme Kurumu Gen~l. Merkezinden : . § 
Planına göre yaptırılacak Su KaptaJ ınşaatı pazarlıkla eksıltmeye : 

konulmuştur. İhalesi 2 ağustos 940 cuma günü saat 10 da Kurum : 
: Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve malCımat almak : 
: istiyenlerin Kurum Hesap İşleri direktörlüğüne müracaat etme- : 

Jeri. 2997 : 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

~ T. C. ZİRAAT BANKASI ıı 
~ ~ 

ikramiye plim 

4 tane 
4 tane 000 lira 
' tane 250 lira 

40 tane ıoo Ura 

ı.ooo lira 
100 tane 00 lira 
120 tane •O lira 
160 tane 20 lira 

Kuralar: 1 mart. ı haziran, l eyllll, 1 blrinclkA.nun 

Dikkat: heıııaplan senede 50 liradan ~ağı dUşmlyenlertn 
tkranılyelert ~ 20 fazlallllJır 

UL'US 

ÇAY KÖYÜNDE HORAK ÇİFTLİGİ 
T. C. Ziraat Bankası Tokat şubesinden : 

e 
:::S 
c :o 
~ 

o 
'::ı z 5 o. 

·;; E !I .~ 
•c_ ·- c: .S t:. ::::! '1::1 
u "' - >. ö ] .: 

.~::s c . .. 
- c ..... E ....... 

.... - .,, .ı:: :>... c :>... .... 
"' v "' ~ o e .ı.ı .... 

MEVKİİ 

1350 Nısıf 138/ 147 şubat 310 620,3Kaz ve çidemli tepeler ve nohutlu 

176 

920 

640 

128 

147 

735 

1575 

200 
015 

455 

300 

682 

tarla tarla 

.. 139/ 148 

" 140/ 149 

,, 141/150 

" 135/144 

,, 136/ 145 

,, 137/146 

,, 142/ 151 

" 
143/ 152 

" 
153 

.. 154 

" 
155 

" 156 

., 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 yazısı 

" 
729 Bademli çal 

,, 1010,9 YalancıoğJu 
,, 

.. 
" 

" . 

466,3 Şatoğlu ve boyalık ve on iki mevki
lerde 

209 Eski horuk ve tuzla tepesi nam ma
halde 

137,8 Çay tarla 

313,3 Çay köyünün önünde cehennem de-

Gayri Menkulün Hududu 

Şarkan, çay kariyesi toprağı, Garben yeni köy hududu ve yoğut 
ve değirmen acağının eski harkı, Şimalen Zileden Tokada giden Ş 

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

ve hüyük tepelerindeki tarlaları, C. Yeni köy suyu. • 
Ş. Çay kariyesinin arazisi, G. Söğütlü dere, §i. yeni köy suyu, C. 'f 

le Zile arasındaki şose. 
Ş . Sahibi senedin mandıraz mevkiindeki boyalık tarlası, G. Mand1 

kı, Şi. kuş oturağı kariyesinden İsmail beyin ve çay kariyesinin arli 
Tepeardı ve bahçe başı kariyelerinin arazisi ve mandıraz barkı . 

Ş. üç yol ağzı, G. yeni köy hududu, Şi. köyden pazar kariyesine 
yol, C. yeni köy'1en Dimorta ve çay kariyesine giden yol. 

Ş. Zile yolu ve pazar yolu, G. Yeni köy hududu, Ş. çay ve dimorta 

5 

}erinden Zileye giden küçük yol, C. Yeni köyden pazara giden yol. >a·,. 
Ş. Çay köyü hududu, G. pazar Dimorta ve çay kariyeJerinden Zil ı:ıı 

den yolların mültekası, Şi. Yeniköy ve Zileden pazar köyüne giden) ~t 
Zileden Çay köyüne giden yol. to 

Ş. Iloruk çiftliğinin deresi, G. Yeniköy deresi, Şi. üç Çakıl Kayası t, 

liğin Çalı, C. Göv Eşme ve Yeniköyün odun yolu. ttdi 

Ş. orta çal, G.Göv Eşme, Şi. dere, C. köy ve avlı çalı . ~ tt 
Ş. Kale deresi harkı ve Kazankaya deresi namı diğeri söğütlü d tıti 

Çay köyünün dağ yolu, Şi. Pazar kariyesinin yolu, C. Dimorta kari t U - ~ dag yolu. ı 

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

Ş. Çay köyünün dağyolu, G. Çay deresi, Ş. Çayköyünün dağyoJu. 
zar kariyesinin yolu. ~tf 

Şarkı şimalisi Kazankaya deresi, G. Çay köyünün dağyolu, Ş. Met• ''1 
resi Kazankaya yolu, C. Pazar kariyesinin yolu. 
Eski çay köyü üstünde sırtlar mev-. Ş. Hark ve mezarlık ve İdris efendi tarlası, G. Horuk çiftliğinin 
kiinde Ş. Yeni köy kariyesinin yolu, C. Horuktan kale deresine giden yol. 

450 ,, 157 
" 

206,7 

Çiftlik önünde harman tarla Ş. Çay köyünün deresi, G. Horuk çiftliğinin yolu, Ş. İdris efendi 
ve Çay köyü önü Cenuben ~a]e deresine giden Horuk çiftiliği yolıl 

450 
" 

158 
" 

206,7 

540 
" 159 

765 
" 

160 

376 Tam 66/ 163 
tarla 310/ 335 

HO ,, 162/ 169 
310/ 335 

64 
" 

161/169 
310/ 335 

,, 

" 

" 

,, 

" 

248,1 Çiftlik önünde kaş üstü 

351,5 Emir deresi ve hatıplık 

Bilyük hatıplık 
345,4 

Çoraklık 

404,2 
Çiftlik önünde 

58,8 
Tekkeşin tarla 

Ş. Horuk çiftliğinin sapyolu ve Çay köyü yolu, G. Sahibi senetle 
deresindeki tarlası Şimalen yine sahibi senetlerin tarlası, C. Yeni~ 
Çay köyü arasındaki yol. 

Ş. Sahibi senetlerin kaş üstündeki tarları, G. Horuk çiftliğine ge 
Ş. Yeni köy ve Çay köylerinin yolu cenuben Horuk çiftliğine gelen 

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

Mezarlık, ve Yeni köy hududu ve yoğunlu tarla sınırı ve yol ve der ~~ 
yolu, ~ 

Ş. Çay köyünün deresi G. Çiftlik haneleri Şi. Çiftlikten Kale d 
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 vadesind' 
mediklerinden mezkur kanunun beşinci maddesi mucibince borcun tamamı kesbi muacceliyet etmekle borç mukabilinde ipotek olan yukarıda seıı' 
rihi, No. lan, mevkii, hudut ve dekarları yazılı 20 tarladan üçünün tamamı ve 17 tanesinin nısıf hissesi Tokat vilayet idare heyetinin 11. 7. 940 tıı 'li 
394 No.lu karariyle ve tahsili envaı kanunu ahkamına tevfikan satılacaktır. ~'• 

15. 8. 940 tarihinde muvakkat ihalesi ve ihaJei müteakip 10 gün sonra iha lei katiyesi yapılacağından taliplerin müzayedeye iştirak etmek ü:ıtt' li~lt 
kat Vilayeti İdare heyeti kalemine müracaatları ve artırma tutarının % 7,5 miktarı pey akçesi olarak Ziraat Bankasına yatırmaları iUin olunur· t ıl 

.. t 

Bir daktilo aranıyor 
Geniş teşkilatlı ticari bir 

müessesede 

LİSAN BİLEN 
Ve seri yazan bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. 
Posta kutusu : 

498-Ankara 
Adresine müracaat olunması. 

2900 , 

Kirahk apartman 
Bakanlıklara yakın bir mahalde res· 

mi daire veya şirket ve müesseseler 
için elverişli 16 daireyi ihtiva eden 
Karanfil apartmanının tamamı kira • 

..ıJllflfflfllllllllfllllllllllllllllflllL. - --------
- Cebeci'de istasyon yanında ---- YENİDOGAN BAHÇESİ --: Kibar ve temiz halkımızın yegme _ 

oturabileceği bir bahçedir. : 
§ Her akşam : Çalgı ve asri ~ · 
- Elektrikli KUKLA 
: Temiz takım, mükemmel servis, : 
: iyi şarap, taze bira ve enfes : 
: mezeler ve meşrubat = 
'111111111111111111111111111111111111111;: 

• lstabuldan yeni gelen 

AR CAZ 
Klasik ve sigan orkestrası 

Her akşam 
ORMAN ÇlFTLICl BiRA 

PARKINDA 
En ucuz aile bahçesidir 

lıktır. ---------------
Talip olanların İş Bankasında Bir- _:!11111111111111111111111111111111111111&.. 

--tik İktisat Şirketine müracaat etme • : Kirahk hane ---lcri. 2885 ---
-

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL: : Kavakh<lere'de Güven evlerinde 17 = 
.. : numaralı 7 odalı, garajlı hane. mobil- : : A K 1 N - : yah ve mobilyasız derhal kiralıktır. : 
: : : İstenirse Frigider de veril ir. Sefaret- : - : : hane erkanına elverişlidir. Görmek : = PİYAN GQ GİŞESİ = : ve görüşmek istiyenlerin her gün 5987 : 
-
_ - = numaraya telefon etmeleri. 3014 : 

: Her keşidede büyük ikramiyeleri: .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 
: uğurlu eliyile dağıtan : 

M Ü Z E Y Y E N Ablanın : -- -_ Akın gişesinden her halde ta- -
: Iihinizi siz de tecrübe ediniz.: 
: Haksız olmadığımızı göreceksi- : = niz. Bankalar caddesi otobüs : 
: durağı. 2925 : =· ~ ., ı 1111ıı111111111111111111111111111111 ı r 

Ankara 5. ci icra Memurluğun-
dan: 

Ankrıra İtfaiye meydanmda 7 No. lu de
mirci dükkanında iken adresine çıkarılan 
tobliğat zarfı posta tebliğat memurluğun -
ca borçlunun yerini terk ile İstrı.nbul'a git
tiği ve adresi de meçhul bulunduğu me~ -

~===========~ ruhatiyle iade edildiğinden kendisine ila-

[ 

'\\ nen tebliğıa i fasına karar verilen İstifan 

u L US - 21. inci yıl. - No. 61)19 

İmtiyaz sahibi 
Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessesi! M Uclilr ii: Nnşit U L UG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Arnaviski'ye: 
12/ 4/ 940 tarihinde gıyabınızda yapılan 

haciz zabıt varakasını görmek ve bir diye
ceğinizin bulunup bulunmadığını bildir -
mek üzere 3 gün urfında dairemizin 
!>40/ 1529 No. lu dosyasma müracaat etme
niz tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 3009 

Piy~~Y~:~ ,.~,~~r~~•mi• 
tehas!lısı Mina lstanbuldan gel
Gar gaz inosu Telefon 1417 

2887 

'-lo 
!/==================-:;::::::::' ~-ı 

MEMURLUK MÜSABAKA İMTİHA 
T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur 

üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu o~ 

yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
18 den aşağı yaşda olanlar imtihana girebilirlerse de 

evet memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep me 

rı alınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on iki ı 
az olmamak üzere devam edecek staj müddeti zarfında oıt 
MEKTEP MEZUNLARINA 40 - 50 LİSE MEZUNLARIN.t\ 
75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dereceleriyle ın!l 
nasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle muayyeı' 
rece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj Ö y 
sini takiben yapılacak mesleki imtihanda iyi derecede muvaffl 
Jara TEKAÜDE TABİ DAİMİ AYLIKLI MEMUR KAVI' 
DAHİLİNDE DERECE MAAŞI TEDİYES1NE BAŞLANlıı. 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakk1~ 
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş '{teli d 

il Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya aıınıııJ d li 
askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. f ~ 

Müsabaka imtihanlarına ADANA, ANKARA, ANTALY~· ~.h, 
LIKESİR, BURSA, DİYARBAKIR, EDİRNE, ERZURU?tf,~ 1t' 
KİŞEHİR, G. AYINTAP, GİRESUN, İSTANBUL, lZ ~ 
KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA MALATYA, S 
SUN, SİVAS, ORDU, TRABZON, VAN, şubelerimizde ortıı 

r 

tep mezunları için 20, 21 ağustosta, lise mezunları için 22 ve23 1 

tosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakanın tafsilatı şubelerimizden elde edilecek 
!erde görülebilir. 

İste~li~~ri·~-~üsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki. ı;; 
şube mudurlugune ve Ankarada Bankanın Personel işlerı 
dürlüğüne 19. 8. 940 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır· 

YENİ SİNEMA HALK SiNEMAsı Sus SiNf~' 
Saat: 10 - 14.30 - 18.30 

seansları 

AŞK TERZİHANESİ 

Baştan başa renkli bir 
tser 

Saat: 12 - 16.30 - 21 
seansları 

ÇILGIN GENÇLİK 

Bu gece ııaat 21 de 
iki tilim birden 

1 - İntikam 
2 - Batakhane çocuğu 
Saat: 11 - 14.30 - 17.30 

seanııları 

İZCİLERE İMDAT 
24 kısım tekmili birden . 

Cebecl Yenldoğan Hamamönö aı;ık hava 
YANIK ESİRE Ali Babanın Mirası 

Türkçe sözlU arapça Tiirkçe sözlü ve şarkılı 

Sıı.ııt: 10 -14 • 

seansıııfl 1 
MACAR /.şf. 

~aat: 12 -16 • ' 

ıarkıh kahkaha revtisll 
~~=====================================::::: 

------------------------------------------------------------------------------------------------~--_.,,. 

YEN iŞEH i R PALAS OTELİ ti:=~t~ü;~49. İstanbul Şubesi Açllmıştlr !::1:'.i .. ŞTti: ~1;/ 


