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RomanyA JMfrol mıntakaıınclan bir görünlif n g i 1 t d . r ······· ..................................... , ------- -------

450ereye ün Romanyaya Alman i Japon Hariciye 
Alman . kıtaah ~ollandığı J Nazırının 

tayyaresi rıvayetlerı karşısında! b 
h.. YAZAN eyanalı 

~ UCU m 8ffi Emekli general 

~ ea. 7 (A.A.) - İngiliz hata ve H. Emir Erkilet 
l. tiuı..-:. nınb~et. nezaretıeri tebliği: 

Nazır " Üçüzlü pakt 
Japonyanın Avrupa 
harbine girmesi de
mek değildir, diyor 

"ll&U"ll ll'90 cBon P~ta, nın asker! 
~ lerey k d~an tayyareteri muharrırı 
ttı iiıe/ hücum etmJ.,Ierdir. Lon -
~ll tary uıe cem'an 450 kadar düş -
~ ebbu.,rı are.sı tarafından b84 hücum 
t~~e /aPUmı.ştır. Kuvvetli avcı 
h~ ılolarınuz düşmana karşı 
~GJc d.~ler ve düşman tilolarını bo
~ 1~tmı.şıardır. Bu hücumların 
t;~a nı ISinde düşman tayynreleri 
Ila llı~aırtntakasına kadar Derleme_ 
• ıı.,ba ak olmuşlar ve ıız miktar
ı_~t 

17 
atnıı.~ln.rdır, 

~~9.lutı Ye kaı11:ır gelen raporlar 
tı~~~ e'il cenub ve şarkında müte -
~ ~ erın Ylkıldığını birkaç ölü 
~~ o~~ll.IDnen znyiat miktarının 

sı; tı,._lö,tı-l'tn ın :muhtemel bulunduğu -
tı ~~ltıda Cektedtrler. Bu hücumlar 
"~ ~ l.lutund ~tbourne, Douwre, Kent 

lı tb.eıtun· a di~er ibazı §ehirlere ta
~iill a~?et.ı hatz hasar olmuştur. 
'4. lı itatb~_en eonrıı. İngilterenin ce
~ ..lıtıış~ ~ıne de iki h ücum tevclh 
t~ tır. ~ RaPorları henüz alınma -
\~ 12 du.:n eelen mnliunatn naza -
~ 8 av an tayYaresi d!Lşürfilmüş

Q:ıı..:~ra ~~ tayYaremi.z kayıbdır. 
~ • <A.A.> - Ingillz hava ve 
~~~~1~t nezareti tebliği: 

A lmanyadan Romanyaya 
gitmek üzere bazı aske

ri kuvvetlerin yolda oldukları 
bildirilmektedir. 

Bu yeni Alman askeri hare • 
ketine Romanyaya verilmiş o -
lan garanti ile Rumen ordusu -
nun tensiki gibi sebebler göste
rilmektedir. Fakat eğer haba 
doğru ve Romanyaya gelmekte 
olan Alman askeri kıt'alnrı e -
hemmiyetli miktarlarda iseler o 
zaman gösterilen sebebler bi -
rer bahaneden ba§ka bir §ey o
lamazlar. 

Bu halde bu yeni hareketten 
hakiki maksad ne olabilir? Ve 
bu münhasıran Romanyayı iş
gale matuf bir hareket olabilir 
mD Yoksa bu hareketi\1 altın
da daha uzak hedefli batka mak
sadlar var mıdır? 

Romanya A~man rejimini ve 
Alman himaye siyasetini kabul 
ettikten sonra Almanyanın mah
za Romanyayı i~gal maksadile 
büyük askeri harekata lüzum 
göstermesi için Romanyada fev-

(Deva.mJ 8 üncu tıayfadaJ 

Tokyo 7 (A.A.) - Yapılan bir 
valiler toplantısında Japonya ha:i
ciye l~azın 1\Iatsuoka üçüzlü paktın 
aktt>dilmesinin Japonyanın Avru -
pa hnrbine girmesi demek olmadı
ğım beyan etmiştir. 

Matsuoka sözlerine şu suretle de
vam etmiştir: 

Amerika, lngiltero ve Avustralya 
arasında aktedilen tedafüi anlat -
manın Amerika ile Kanada arasında 
aktedilen anlaşmanın benzeri ol -
ması muhtemeldir. 

Hali hazırda cereyan eden cihan 
ihtilali Japonya ile Sovyetleri•ı U
zakşarkta kavga etmesine müsaid 
değildir. • 

Japonya Change-Kai-Chek' e yar
dım eden her devlete muannidane 
karşı koymıya mecburdur. 

Japonya iki büyük mesele kar -
şısında bulunmaktadır: 

1 - Çok olan nüfusunu nasıl 
bealemelidir. 

2 - İngiltere ve Amerikanınkin
den çok aşağıda olan servet sevi -
yesini nasıl yükseltmelidir? 

atınan hücumıar hakkında bili
<t> raPorlar İngilterenın ceQ ~anu 3 üncii sayfada) Amerikanın hattı hareketi hak -

kın da da Matsuoka demiştir ki: 
(Devamı 3 üncü sayfada) arı b bir (100 lira) '-............................................ ..-~ 

hikayesi 450 lise mezunu genç 

l , Qt, .... 
ıııti "' 0 i:lu 
'itıd t""elJc~da oturan İhsan adıni:la 
~cl e Re~~ k akgam, İstiklal cad de -
dtt ~~ te~d 7.~· genç ve güzel bir 
'-!'1~ u k~d u et~iştir. Bir müd -
cli.itı k~dınlt'ı ı takıb eden İhsan bir 
~e birlrlc~n Yanına sokularak ken 

0 d,. e &rezmelerini teklif et
I •-....... . 
e be n~n. .. ı· 
h 1ç taber Yuz. ıra verirsen senin-
·~._:dın1n ~~zenmı> demittir. 
~l'ı derhal anu.s~ıw kabul eden 
hll.tl "t~ kendısıne istediği yüz 

1" '~l'l'ııtlard '\'e beraberce gezmeğe 
1o-0Jc lt, 

:Qıd" ı k ıso. s" 
,.tı. ~ haanın uren bu dostluk esna-
l~" kttç kadıYan~da yürümekte 0 • 

~. ~tıfarak n bırdenbire kalaba -a ortadan kaybolmu§-
1\ ll • d~ "a~ıYet k 
'4fıt tıı bı' l arşısında neye ug .. 
~ emi 1 -fh.~at etm· ~en hsan, zabıtaya 
.... lltn . ı,tır. 

b~k lirasını aldığını id -
adının Vasiliki adı~ 

mnhendis olmak istiyor 
Müsabaka imtihanlanna Ankara lisesini 

birineilikle bitiren Ömer İnönü de iştirak etti 

lmtihandan bir inhba (Sai kötedo Ömer lnönüf 
Yükaek Mühendis mektebine bu dünkü müsabaka imtihanlanna işti

sene almacak talcbelerin müsabaka rak etmiştir. 
rına dün ba~lanr.-.ıştır. fm- Müsabaka imtihanlanna bugün 

tihı!~iJIIIf-'450 ic:ndar olgunluk imti- de devam olunacak ve kazananların 
muvaffakiyeıle vermiJ lise seçilmesine yarından itibaren baş -

lanacaktır. 
"""''71"'" ~~tir: Milli $ef smet 1 h l d mti an ar a iyi derece alanlar -

Haziran d evre - dan 120 genç leyli m eccani olarak 

tMakineye 
1 verilirken 
Roınanyaya Alman 

k1taat1 gelmedi 
Bükreşte neşredilen 
resmi tebliğ,· gelecek 

olan Alman askerleri
nin Romen ordusunu 

tanzim e 
olduğunu 

memur 
söylüyor 

Bükreş, 8 (A.A.) - Rador a
jansı bildüriyor : 

•• 

Uniuersitenin neşreDiüi 
an1as11maz bir hitab 

'--------------------Eser Türkiyede verem bilgisine hizmet 
etmiş değildir; çünkü bunu okuyup 
anhyacak, hatta okum1ya tahammül 
adecek insan bulunacağini zannetmem 

Fakat bu eser bizzat türkçenin ağır bir 
verem devresi içinde bulunduğunu gösteren 
bir radyoğrafi vesikası kadar mühimdir 

YAZAN: MUHITTIN BIRGEN 

d 

Yabancı matbuatın yaydığı asıl
sız şayialar hakkında 3U cihet tasrih G özüınün önünde bir kitab var. sını gözönüne gewme~e çalışarat 
edilmektedir ki, Rumen ordusu fil- Bu kitabı bana genç bir dok- cümleyi şu şekle koyabilirsiniz: 
hakika, pek tabii olarak, Mihver o~ t.or verdi. Genç dokoor, bu kitabı ra- cAncak, bldayette bütün cımuvaf 
dularını hakiki bir açık arkadaşlık hat rahat okuyabilmekten ümidini fakiyetıı, Vlllemin'in, umumi kannat
i~ birliğini arzu etmektedir, Bu he- kesmiş oldu~u içindir ki onu bir kere lere mugayir olarak çıkardığı netice. 
defe varmak için, bilhassa Alman- d~ benim görme~i i.)temiştir. Kitab, !erin en ileri gelen meşhur müdekklk.
yanın en iyi vadieri mevcuddur. erstanbul Türk Universitcsi Y~_yım - ler tarafından §iddetle hücuma u~ra.. 
Tekmil techizatın tekamül ettirilmı> ları. ndandır. Sayısı 120 dir. Ustün- masından ibaret kaldı.1 
sine devam olunması pek tabiidir. de Tıb Fakültesinin damgası da vnr- İşte size ikinci bir cümle: 
Bu işin başarılmasında ise Rumen dır. . cW1rchow batınının araştırıcıları 
ordusu Alman endüstrisinin füli ~tab~n. is~i cin_san Akciğer _yere- ak~~er veremi hakkındaki öğretim
yardımnıdan istifade edecektir mıne Gırı.şt tır. Muelllfi pro!esor Dr. lerını akci~er veremi ctohumunun1 

Bu mesel e etrafında herhang. · b'r i>chwartz'dır. Türkçeye çevircni de cistidadınınt veraset tarafından ta _ 
11 r··n el diğer şayia asılsızdır. gene pro esor r. M. Er 'dir. Eser, yin edilerek rüşeym dahilinde mev. 

Royter ajansına göre k&ğıdt? kıt ve pahalı, bütçemizin ~e cud oldutu suretindeki an'anevi ka-
Londra 8 (AA ) R t b'l ağır yukler altında bulunduğu devır- naate ıstinad ettirm~lerdir.1 (S ll) 

• . . - oy er ı - d h 1 l :.~ -diriyor: e en pa a ı par ak k .. e;ıd uzerine ba- Birinci cümlenin bünyesi bozuktur: 
Dün akcıAmki Londra ga t 1 • sılını.ştır. Eserin ilmt kıymeti hakkın- bu ikinci cümlenin de kellmelerl: Es. 

...- ze e en, d .. ll bll k . . . «petrol kuyularını nıibotaja k a soy ye ece mevkıde de~ilım. kıden batın ve nesil kelimeleri nynl 
himaye için bir fırka kadar Aır::§~ Fakat, sö~llyebilirim ~ bu eser~ isti- manada kullanılırdı. Fakat, pek çok 
askerinin Romanyaya gelmit oldu- n~en, t:turkçe ver~ı.net ald bır te- zamandanberi batın kelimesi orta _ 
ğun hakkında, Amerikan membala- orı tesis etmek kabıldır. dan kalkmı.ş, yerine nesil getirilmiş -
rından verilen sansasyonel haberleri . * Ur. Nesil kelimesini bırakıp tekrar 
büyük manııetler altında neşretmi§- .. MeselA, eserm ilk sayfasından bir batın kelimesine gitmek blr irtlca _ 
lerdir. cümle alıyorum: dır. Fakat, bu bir §ey değil. Bu cüm-

Ancak dün ak~am üzeri Bükre~ ~~~ak evvela crmuvaffakiyeb Vll- lenin rolinasını anlaşılmaz yapan ke-
ten gelen bir Royter telgrafı, hiçbir lemın'~ çıkardığı ve umumi kanaate lime «Öğretim, dir. Almanca hakkın
Alman kıt' asının henüz Romanya a- mugayır olan neticelerin başta gelen da llmi bir bilgisi bulunınıyan hio 
-rııriaine gelmemiş bulunduğunu, fa~ en ın~hur araştırıcılar tarafından kimse burada müellifin ne demek ts
kat bu Alman kıt'nlarının pek ya- ~iddeUe hficuma maruz kalmnsmdıın tedftini 11nlıyamnz. Bebebinl. iz!Lh: 
kında gelmelerine intizar edildiğini, ıbnret ~aldı.~ deyim: Alınanenda ib1r cLehrea keli. 
aksi halde bunların petrol kuyula- Bu cuınleyı anlamak ve ondan bir mesi vıı.rdır ki cöğrenmek ve cıöğret
nnı muhafazaya değil, fakat yeni.. mana çıkarabilmek için dU bahsinde meko e dair olan bütün mefhurnların 
den tanzim edilecek olan Rumen hususi bir meleke sahibi olmak ve hiç cezri ile alft.kadardır. Almanlar bu kc
ordusunun talim ve terbiyesine me- olmazsa Avrupa dillerinden birini, limeyl bazan teori mukablli olarak da 
mur olduğunu bildirmittir. bünye bakımından çok iyi tanımak kullanırlar. Müterclm sırf almanca-

Bükreşte resmen tasrih edildiğine lazımdır. O zaman hayalen almanca- (Devamı 2 nci sayfada) 
göre, Romanyaya talim kıt' aları 
gönderilmesi, Viyana sulh anlaşma
aı esnasında Almanya tarafından 
Romanyaya verilen garantinin nol"
rnal bir neticesidir. Öğrenildiğine 
göre, mühim bir A lman askeri rüc
lünün son zamanlarda Bükreşe 
yaptığı bir ziyaret neticesinde, Ru
men başkumandanlığı, Rumen or
dusunun Alman idaresi altında yeı
niden tanzim olunmasını kabul et
miştir. 

Bu sabahki İngili~ gazeteleri, ay
ni zamanda, Rumen propaganda 
nezaretinin tebliğini de neşretmek
tedir, 

Berlin dün gece 4 
saat 45 dakika 

bombalan dt 
Alman hava nezareti 
binası bombalandı 
Londra, 8 (A.A.) - Beriinde 

neşredilen bir tebliğe göre dün gece 
Ingiliz tayyarelen Berlin üzerine 
dört saat 45 dakika süren bir akın 
yapmışlardır. 

Associeted Press muhabirine gö
re, Ingiliz tayyareleri Beriine birçok 
yüksek infilaklı ve yangın bombala
n atmışlardır. Birçok binalar hasa
ra uirarruştır. A lman hava nezareti 
binası üzerine de bombalar isabet 
etmittir. 

Ayni ajansa göre, Beriinde iki 
büyük yangın müşahede edilmiştir. 
Berlinden kalın siyah duman süturu
ları çıkmakta idi. A lman tebli~ine 
ş-,öre, birçok eder harab olmuştur. 
O lü ve yaralıların sayısı pek çoktur. 

Almanya, libyaya henuz 
asker göndermedi 

Londra, 8 (AA.} - Royter a
jansının Serneden aldığı haberlere 
&'Öre, henüz Alman asker ''e harb 
malzemesi Libyaya vo.ramamıştır. 
Ancak, bazı Alman sübaylnrı ile 

e bombardıman tayya-

• 
Ikilsad Vekili yapiiği 
tetkik seyahatinin 
inllbalar1n1 anlatti 

Hüsnü Çakır, gayri müsaid şartlara rağmen 
istihsal hacminin kömürde, şekerde, bakır• 

da olduğu gibi diğer bazı şubelerde de 
artlığını memnuniyetle ka!rdediyor 

Bir müddettenberi Anadolunun I 
muhtelif mıntakalarında bir tetkik 
seyahati yapmakta olan lktısad Ve
kili Hüsnü Çakır, dün, 14 de Ego, 
vapurile tehrimize gelmit ve rıhtı.mo-' 
da vali ve belediye reisi Lütfi Kır -
dar, vilayet, parti ve bdediye er • 
kanı ve Vekaletler ileri gelenleri ta
rafından karşılanır ·.ştır. Vekil bir 
müddet vapurda :ııli ile gÖrÜ§tük
ten sonra Sümerbankın İstanbul şu
besin . gitmiştir. İktısad Vekili bu -
rada bir müddet meşgul olmu~. bu 
sırada kendilerini zi}·aret eden bir 
muharıirimizi kabul ederek ııu be -
yanatta bulunmuştur: 

«- Seyahat ettiğim mıntnkalar
da Vekaleti alakadar eden işietle 

.. 

Hüsnü Çıdnr 

meşgul olduğum gibi; halkla, ma -
halli teşekküllerle ve hükilmet adam 
larile mahalli i,ler h.,kkırv'- k.onu~
mak fırsatını ':u;oum. Bu suretle 
Turhaldaki antimuvan madenlerile 
şeker fabrikasından ba§lıyarak Mur
gul bakır iı,letmesini, Artvindeki 
Kuvanıhanı bakır izabehanesini gez
dim. Hemen her tarafta vatandaşla
rı dahi\ çok çalışmak lüzumunu his
setmiş ve o yola koyulmuş buldum. 
Yakın zamanlara kadar eksiklik, 
sıkıntı uyandırmıyan seyler müteza
yid bir şiddetle kendisini hiuettiren 
ihtiyaçlar haline ~elmiş ve halk da 
bunları tatbik için Rayretini arttır -
mıştır. Bu medeni ve içtimai seviye 
yükselişinin sarih ve memnuniyeti 
mucib bir ifadesidir. 

nin faaliyetinden edindiğim intıba 
da iyidir. Bilhaua bugünün şartla -
nnda bu nevi faaliyetler üzerine 
gayri müsaid tesirler .)'apan bir ta
kım arnillerin mevcud olmasına rağ
men istihsalin hacmi, evaafı düşme
miş, ~biUıkia kömürde, tekerde ve 
bakır<ia olduğu gibi diğer bazı şu -
belerde de artmıııtır. 

F abriknlarınuzın ccnebi meml&
ketlerden getirtmek ihtiyacında ol -
dukları parçalardan bir kısmının a
telyelcrimizin velev pahalıya da 
malolaa bild iklerini memnu .. 

• 
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Bulgaristan bundan sonraki oyunlara Muhtelif limanlardaki 

• 
lnh·sarlar Vekili M nisada 

tütün müst ilinin 
şi AY t v k r"ni dinledi 

ta Ada.na 7 (Hususi) - Milli Pi- iştirak edeceğini bildiriyor mavnalar ateş 
lidng? !da!'eai üçüncü planın son ke- yagw m uruna tutu'du 
)'o:ını bugün saat 16 da Şehir etad f 1 Manisa 7 (A.A.) - $ehrimizde ha1letmiştir. Bu sene üzüm mah.suli 
'ap llbdn Yeni otomatik kürclerle dareci ve antrenörlere madalya ve kupalar verildi Londra 7 (A.A) - Ingiliz ha- bulunmakta ola:n İnhisarlnr Vekili az olduğundan idnrcrun mübayaa e 
~· • va neznreti istihbarat bürosu İngiliz Raif Karaeleniz şerefine dün gece eleceği tütünlerin Manisada i§leıı 

du~n hinl. erce kişinin hazır bulun- V li bd d d k R f- ~ K" hava kuvvetlerinin Man~ ve Şimal vali tarahndan şehir klübünde bir mesi suretile ameleye i~ temini içi lnı k d J 1 a · ve e iye reısı 0 tor omnaya eaerasyonu anunu - d '-1 • ah'll · k d'' ziyafet verilmiştir. Müstahsiller tü - vaki dileg-in de tetkik ediJ ....... c;;., lan..... C§l eye stikJi'ıl marşi e ba§- Lıltfi Kırdar dün ak m Parkotel - saniye kndar vaziyetini bildirecek~ f eknlızıben 
1
8 ı kerbıne .. a~~~l dun !la - ----

'-- "'ıf çeJci}' fh J h )k t 8 a 8 gun og e en tün satışlannda tÜtÜn ÇUVaJının Bik- vadeylel"'"';o:tir, •"ld ' ı' sa 8 an 8 ara " de Balkanlı sporcular iClefine bir tir. a k dş ıyadr u d h"' elon- .• ...,. 
eli) ... aln .büyük bir ala ka ile takib e ... · f . . 0 .. k.. ı d B ı h raya a ar evam e en ucum an I etinden fazla d anı inclirildiği ve çu- Vekil bu ~m Akhisardan Ma 

.• , §tır zıyV elit. vedrmkı§br. Kırd B Jk 1 h unB ·~-top afnbd n u gar m ur~.- haldon da npğıdaki tafsilutı vermek valiann da jnde edilmernekte ol " .nisayn dönerek geceyj şehrimizd· 
111 Bl u k~şidede kazanan numaralar n 1 °1!orl ar, la k·an 1 ası, u~ar e crabsyondunun ır tedir duğunu aöylemi§tir. Vekil bu dileği geçirecekler ve yann Aiyon trenil 

n aldır: sporcu an se am nmış ve ge ece- 0'- mesııjıru okumuf ve un an sonra B· b d ı · · · muhik görerek işi müstnhsil lehine "ehrimizden nvrılacak.lardır. 
yunlnr için muvaifakiyetler temen- Bulgarisıanın Balkan oyunlarına ev- ldom H ı~an ~yyarll erjız ~- --------------""-----J-----...&......--60 bin Jira kazanan ni etmiştir. velce olduğu gibi iştirak edeceğini mk ad e ı ar ıngekn den 

1 
•0
1 

uhedognfel a S t J A ·k R 
B .. k'b ~lk la B JL ı·-· d B ı a ar o an mıntn a a sa ll e e- ovye - apon merl a - usya ve ç.·n unu muten ı a an oyun n ve n .ı;.a.n genç ıgı arasın a u gar . .

1 
h" . l d' 

875 komitesi reisi bir nu k söylemiş ve gençliğinin de ayni sporcu duygu- rıne a: ~kmı k\bucdm etb., ~ r· müzakereleri arasmda yeni bir mihver 
20 Balkanlı aporeular nanuna valiye larla yer alac~ğını bildirmiştir. d I uyb~ h aldı re be l om n 1111~ bl·n lı·ra kazanan ll" . . Konfed • . • b tı o u ır El e u unan e ı 

tqe ur etmııtır. erasyon reısmm eyamı. k d d" k . rı~k Tokyo 7 (AA) _ Şimdiye ka-
Atletizm federasyonu tarnEmdan İstanbul 7 (AA.) - Balkan o- ~ar. m;.vn~ya b uşhre 1~.~ a dar Sovyet Rusya büyük dçiliğinde 

1 9 2 7 64 hazırlanan madalyalar takım idare- yonlarının hitamı münarebetile. Bal- .. t~r. 0.~r bo~ ba nbtnndn duşlg- müst .. .,...rJık yapmı• olnn CJıichidn. O b' 1· k 1 ·ı · lt la d k mf alı k tl · k f d • · muş ur. ıger ır om a a n a ....- v In tfa azanan ar cı erme. u~~l rd n tak ı Ln"ntf'çK t- Aan da le~ on e b~rosyohnu ~~· kırann isabet etmi,tir. Dördüncü bir Tokyoya avaetinde gazetecilere şu 
9 tıran antrenor ere o tor u ı ır- na o u aJansınm ır mu arrınne h b Ca t h d b'' ''k beyanatta bulunmuştur· 

029, 90557 dar tamhndan alkı§lnr arasında ve- şu beyanatta bulunmuştur: b?m adi rno. bAatvuzul n ? . uyuB Moskovada edinmi" .oldugumv ka 5 b rilm ·u 11 · · Balb 1 · ır ar ıyeye ısa ~ ey enuştır. u ~ ~ .. 
20 

in lira kazanantar ıt:ub. In k . d" mcı ~k n oyul~ a'"! or~~~ .. hücumu mütenkib bir bombardıman naate göre Japonya ile Sovyetler 
, 1 23549 9886 • ı 68538 la n oyun n ongresı un .an 1sybnu d mu ·eik-t ı~eth '!t da - tayyaremiz Messerchmitd tipinde 12 arasmda cereyan etmekte o)an dip-

2 b .. topG ltısık ya!k·ı~~: b kala R ~·e .. ~"? Ô~-e~nn ulpiın· :n avcı tayyaresile knrşılnşmı, Ve dön- lomatik müzakereler, Molotofun iki 

Boston 7 (A.A.) - Komünist 
lerin Amerika reisicümhurluğan. 
namzed göstermiıf oldukinn Bouv 
eler, söylemiş olduğu bir nutukt 
Vaşington., Mosko,·a ve T choun . 
king arasmda tesisi lıizım gelen Mil 
verden bahsederek böyle bir mih 
verin manen nıımağlCib olacağını Vf 

ni:ıam ve refahı temin edeceğin 
söylemiştir. lg41 in lira kazananlar e ccEeed ae 1 mukacı bua 1' edr o- ustüb ud. ıger k' BnlL~ et eninın meden evvel düşman avc.ılanndan memleket arasındaki münasebetler 

4 manya erasyonu ıı erse de un an sonra ı n .ıuın oyun arı b· · · d .. •· .. f' B 1 hakkındaki beyanatı dairesinde iler-
)/](4 32030 47394 76307 ~ükreşt~ eBtmlezaeddYugosla~ fe - j~in Telürkleri örnek ittihaz etmeleri o:~:de~rar:e~ik;e v:umO::ala;: lemelctedir. Yeşilköyde hususf bir hava 
l6g398 94904 148557 165268oernsyonu egra ayapacadır. lazımır b brcl d'! 't' k 1 1 

191692 om a ıman e ı nııg ır. - . o u u açı ıyor 1 Holanda üzerinde uçmaktn olan 1 •lt e e dü 450 Alma 
3672000 lira kazananlar Başvnkı·[l·n Toprak otı·sr· bir bombardıman tnyyaremiz gnrbi ngı er y n n Haber aldığımıza göre, Nuri De 

l4g90 3977 9278 10497 u ll Almanyaya nüfuz ederek Bremenin tayyaresi hliCUm etti mirağ Yeşilköy hııvo meyclanmd 
279ıo 16560 17788 20798 H t d t \J 1. 50 kilometre cenubu garbisinde ı559 dönüm nmzi satın ıılmı§bt 
1273s 35684 39460 42.358 a ay a yap 1g1 1\anunu Deipholz tnyyarc meydanını bom ... (B:ıştar.ıtı 1 inci saytııda) Nuri Demimğ burada büyük ve hu 
Ssaa4 44808 47620 5.5755 hardırnan etmiştir. Diğer bombar - nubu garb!sinde blr şehirde ve Lon- sus~ bir hava meydanı tesis etmek 
%sag 61246 62604 63395 telkl. kler tadi.! edi. ecek dnnan filolanmız da Holnnda sahi- dranın Iki mıntnknsında. tıcaret ev- tedır. Bu meydana aynca tamir V 
7Sgg8 67054 67745 7425 7 1 linde Horlisten nhtımını takiben lerine hasa.r olduğunu göstermekte_ montaj atelyeleri de yapılmaktadır 
798ıs 7761 O 7863 7 79589 Soğukoluk 7 (A.A..) _ Bu Ankara 7 (Hususi) _ HükU _ müteacldid gemileri ve Meuse neh- dir. Zayiat miktan evvelec bildiri _ B_urada l 000. cl7n fazla talebe ala 
84158 80365 81321 82543 ~ek.il Dr. Refik Saydam sabah me4 toprılk ofisi kanununda tadi. rinde mavnaları bombnrdı_!Dan et - ıcn mlktn.rdan yüksektir. 28 düşman bılecek hususı bır hava okulu .kuru 9

1 Oa 7 8 7 516 88 790 90286 saat J 1 de valiyi, vilayet nafia su lat yapılmasını Büyük Millet M ec- mişlerdir. tayyaresi dii9ürülmüştfrr. Tayya.rele- lacaktır. 
10340 94685 97471 102521 i§leri müdürlerini kabul ederekA- lisine teklif edecektir. Holandadıı Denhlder açıklfmnda rimlzden 14 ü kayıbdır. Pilotlardan 6 ................................................. .. 
11419~ 109643 111678 113980 milt ovaamn bataldığının lcurutul- Bu tndilattan maksad, ham af- iaoe gemilerine hücum etmi~ v~ ge- sı sa~ n salimdir. 
lııosg 1 16786 ll 7259 f 2031 7 muı, vilayet yol i§lerini tetkik et- yonun da inhisar altına alınmaBJnı mil~rin şiddetli muknbele!<ine Tağ - 1940 - 1941 senesinin en büyük 
12922ı 122 ı 24 124902 J 28852 mitJerdir. temin etmektir. men Helder Jimanına gitmekte o - J H . . N CASUS FILMi 
'••932 137555 140545 144863 Öğleden .onra refakatlerinde V&- lan 800 tonluk bir geminin gerisine apon arıcaye azlrmm YARIN Matinelerden 
·•9ıo 145522 146709 ı47706 li, komutan, parti müfettiti ve Mı.hver bı·r barış bir isabet vaki olmuştur. Birkaç da- beyanati itibaren 1 6ıa/ !54428 l58209 161610 meb'ualar olduğu halde E.k.v~rk kika sonra ayni mahalle dönen ta~ 
11635! 164239 1645 74 Jı.74283 mevicündek.i oetroı atnına .ahasına yare gemiyi görememiştir. (Baştarafı 1 inci sayfada) A.LK.A.Z.A.R, 
:6(ı41a ı 6 ı ı 07 18 ı 377 182777 gİtmif Ve buradaki meaaiyi görmüş- taarruzunda Amerl·kaltlar h arbe - Amerikanın Ingiltereye yap - sinemasında 9'1sı 3 1892 ı O 19 ı 966 19289 3 lerdir. tığı yardımın fiddeti Almanyanın c u 
l Son .. l94681 197337 197809 Avdetlerinde ISkenderun civann- bulunacakmiŞ Ingiliz adalanna yaptığı kesif hii -
~la.l\ 'i~ Tak~mı (031) ile nihayet daki hurmalıklan görelükten sonra gl·recek er ı· ne cumla birlikte artmaktadır. 
~ 06 O biletle gene son üç ra- geç vakit Soğukoluğa dönmüııler - Üçüzlü paktın., paktı imza eden- TAYYARECI.LER 

Uet }''' 
1
) le nınayet bulan 200 dir Beme 7 (AA.) - Mihverin lerle Sovyetler arasındaki münase -

s~ u~~r lira kaunmı~lardır. • muazzam bir bnn§ tnarruzundn bu- muhakkak nazari le betlere tesir etmiyeceği hakkındaki ~Ooo h~ rakamı (86) ile biten Iktisad \'ekili yapltg""~ lunacağını gösteren alfımetler \'ar- maddeyi z.ikrettikten sonra Mntsuo-
l OO) la ~e, gene aon iki rakamı du. Bazılanna göre bu teşebbüs bakıyorlar ka af&ğıdaki beyanatta bulunmuş -
O ~ta al nihayetlenen 2000 bilet lelkik .S'Byahatinin Brenner görü~melerinin neticesidir. tur: 

2 Soı;ı &caklardır. intıbalarım anfaHt Basler Nnchrichten gazetesinin - Bununla heraber hiç bir za -c.~·OOo "l:·ı (0) la nihayet bulan Berlin muhabirine göre. Almnn ga- Nevyork 7 (A.A.) - Royter: man komünizmin Japonya, Mnnchiu 
~ IQ ı et de S lim kazanmıştır. (Bqtnnfa 1 incJ sayfada) zetderi <ıİngiltere ile bir kompromi Nevyork Times gazetesinin Va - kov ve Çine tahakküm etmesine 
e 4 lir nu I ( ı ) la biten 2 0,000 bilet Aıkadatlanmız hevesi e çalaııyorbr banşmın ha.ngi şartlar nitında m üm- şington anuhnbiri bildiriyor: müsaade edilnıiyeccktir. 
~ llu ~ ~ ~~ktır. a:- Bana en çok intirah veren :kün olabileceğini» münak.aşa et - Vaşingtonda gittikçe yerleşen ·-;::::;;;::;;;::;;;::;;;::=====::::~ 
6? ol n kılıvın en büyük ikramiy&- müıa}ıede iktıaa.cli devlet teşekkül- me:ktedirler. kanaate göre, Birlc~ik Amerikanın( • ) 
l,)6 b·ı(6~) bin lirayı kazanan lerinde vazife alanlarm arasında biT Bununla bember, mııhabir Ber - daha §iddetli müdahalede bulun - T .1 V A T R O l A R 
~r~ et~~ Yanm pa.l'Ç!\sı Diyar - çok güzide ve kıymetli arkadaşiann linde ekseri kimselerin harbin ikinci ması ve hatta hnrbe girmesi içtinab -
'-~ ııntı~e.r Yanm parçası da Si- hevwe çnlı,makta olduklan ve ba- kıtınn hnzırlnndıklan ıkanaatinde - edilerniyecek bir hal nlmıştır. 
~U~ bin 1r:nı~tır. şardıklannı izahtan ziyade yapın~ elir. Siyasi şnhsiyetler, ordu, bahriye 
t tt de n-alık ikrumiyeyi lkaxnnan lan Imm gden ve ıslaha muhtaç ve hava kuvvetlerine mensub kim-
4~tir A?nna ve Ankaraya isabet noktalan .ifade etmeleridir. Jşin ha- Ont"varsı·teıı·n neşrett'g"'i seler nnıııında şimdi sorulmakta o-f~~in n~nci 'o bin liralık ik \,. sı nda Ve içinde olanlar da eksik - Ci lan su al: «Acabn hnrbe girecek mi-
~ ı:>arc;a ır P&rça!ll Bnfrnda, di - leri, ınoksanlan gören ve gö .. teren . arıfaşrlmaz bir f{jfab yizh suali değil, «Ne zaman gi -
~ trıl)tk s~ııtanbulda. ikinci 1 O bir z.ihniyetin teessüs etmekte olmıı.sı receğiz~ » sunlidir. 
t>~ıı:.~ ._ ı ... :ramiyeyi ka:uınnn bilet ile t~k'ki yolunun en büyük amili- (B;ışt:ırlllı 2 nci sayfada) B~ bir his5İyat meselesi değil, 
),-..er h~~lll~ Burdurda satılmıştır. ni elde etmiş bulunmaktayu:. çük bir usul fikrinin dahi tesırı al - son haftalar içinde dünya. hG.dise -
~i' ~tn Yiik ıkramiyeler d~ T os - İçinde bulunduğumu7. bu dünya tmda d~il~ir. . . lerinin yarattığı hir ,·aziyet ve hale
t:le~t, e, Bergama, lstanbul. Ea- badm:leri k.arşısmda hnllomızın u- . 8 - _Aynı fi~ i!~de ıçin ki~bın ti ruhiyedir. Muhabir Vnşingtonda 
~lt, ~1\nltara, Buraa, Milas, Zile, yan&1ığı ve nefsine itimadı denebi- b~ yerınde cmunferıd verem., dığer ittihaz edilmesi dü ünülen başlıca 
c) dua onguldak, Mersin ve To - )ir fci hiç bir :zaman bu derece yük!- bır yerind~ ctec.rid edılmiŞ verem» tedbirleri saymaktndır. 
~ '~44~ıln~ışttr. Bu son ke.şidede se!k bir badde vnnnamı!it!r. Mi11etin denlliyor. llimde, bir fık.rin iki ıstı- Ingiltereye daha biiyük bir yar -
~~~ll'ıı§tırbılet, muhtelif ~kmm!ye Büyük Şef etrafı?daki ye~~re~~B lahı nasıl o:nbllir? Hıı.k1kıı.tte tecrid dım ':e. bu ?ı nd~ bilhn.ssa b?mbn at-

dltı <4S · Kazanılan ıkrı:ımıye vatanın her köoesınde k en<! ısı nı gos- edilmiŞ» tô.birinl, rmünfer.id verem,. mak ıçın nışan nletlenne aıd teknik 
A ~ temıektedir., mefhumunu ifnde etmek üzere k~ - esrann verilmed, birinci sınıf horb 

~
il~li:l Şehir tlya.trosu 
' 1 1 Tepebaşı dram ikısmındn 

r,.1,U:;J aa.t 20.311 da 

~~ OTELLO 
n.AfİD F.IZA TiYATROSU 

HALiDE PİŞKİN beraber 
Bu ak§:ım Beyoğlunda Halk 

sinemasında 

Yataklı \'ııgonlılr Kontrolörü 

Ba.ş rollerde: 

JACK HOLT 
KA~"E DE MİILE 

şimdiye kadar yapılan easus fi
limlerintn en gftzeli ve en 

heyecanıısı 

Hakiki sezonuna 
• • 

gırıyor. lifr•k Vekil, bugün ele tetkiklerine de- lanmak yanlıştır. Alman~ c1solı.sh, malzemesinin gönderilmesi ve an _ 1 ada V Zl·yet vam eclocektir. fransızca. .isQIC kelimeleri turkçeye da- trenman için cenubdıı bulunan ta}"-
FrallSlz slnemncılı~n 19W zaferi 

lt~ ima ctec.rld edilmiş• olarak tercüme yare meydnnlnnrun İngilizler tara -
~ t a '1 (AA ) , Romanyaya Alman kitaatı edilemez. fındnn kullanılması. 
b~i teblii· · - 12

- numa - d v • l' · 9- Bir nüınune daha: Mütecrlm, Yaşington 7 (A.A.) - Stefnni 
~()totb ii tebliğd zihed'l • yollan ıgl rıvay2 ıerı populadık diye tıbbi olmıyan bir kC- ajansmdnn: 
~'ll d 

0~ filoti}fae cı·w b ~n d'~en k d ll.ıne lktıllaruyor. Bu, fransızcanın mn- Aynndan George, kongrenin 
~~ en~~tısı b~ ıger ır uj - arŞlSin a ruf teliinesının aımnncaya geçmiŞ cümhurreisliği intihabatı münascbe-

~ible11ne huvaz~ 
8 rnu~tı:d· $ap he>- (Ba$tuafı ı fncl sayfada) şeklidir. Bu kellmeyl halis Almnnlar tile kısa bir müddet tatil yaptıktan 

ı_·.e h' -· ve torpı o mu - bl k ha lk' . . • cl w l.:'t~ h llnaye eclil b' d" kalade sebebler meveucl olmak ik- hemen c; ullan..mazlar. Da nz sonra ·mcıteşrının yarısına ogru 
~ba d ""a ~p) ı en ~şma: tiza eder: mesela bu ınemleketin mübalatlı olan Avusturynlılarln al - toplandığı zaman iki teklif serdedi -
~ l)ii~ lltıan ed·t~rı:t m prktan tehdid ve iatiJayn ınnTUz bu- mane<ı ynzan Yahudiler kullnnırlar. leceği mütaleasındndır. 
t~tııb;u.d~n tay:y~~j~· Caltaban lunması gibi. Bunu bu şekllle tfirlrçemize geçirme.. Bu teklif!e-rdcn_ birincisi, b_itaraf-

Utt)ı·· ıtınn ed k cl" k · Böyle bir şey olmadığı ve Ro - tl.in ne mo.ıtası vardır? lık kanunu ıle Ingıltereye genış kro-
) ~a~1 "e altı :rk . ort ) as ·en manyaya gelm~te olan Alman * <liler açılmasını derpi' eden John -

"ı:>ıları ~ "e Ms ton yara ı;:mış!ır. kıt' alan büyük ve ~hcmmiyetli ol _ Bu gösterdl~im mlsa11er, eserin ük son kanununun tadiline dı:ı.irdir. 

Raimu - Jacueline Oe'ubac - Vvette Lebon'un 

H 
Hayatın, ıztıra.bın. a~k ve iht1.rasın romanı 

Ao. 

Perşembe Akşamı L A L E Sinamasmda 

TAKSiM SiNEMASlNDA 
'l'Orkçe 6özlü 

~· }llda ~ığet CÜ• e emmake l uzerıne duldan takdmle onlann bu hı:ıre- birkaç ~ayfn.sı Içinden .rasgele sec;U- lkindaİ ise, Jngilt~reye Amerika 
L11ı l'e.ı-1'1 .. mıuı ın an es - dlr htel ' f · ı 1 h ı~ t ı~ t ht':_ · ı A k 
'Q) l'araı ı erden 3 k' . ~ı .. 2 lkede iktifa etmemelerine ihtimal mlş şeyle!' . Mu ı ncvı er nden mn su a ve mamu a ını umı - filmi büyük muvaffnldyetle devam etme tedir. 

~~tır.~tnrnı,t1r. Bir\atbt~b~·yı- verilebilir. yalnız birer nümuneler~i aldıtım bu m~;e~rik~nn~ .. ~h~agrb~· ~~~e:mı~·;wıe8rillille~g11öl&n~d_.en.·l11m11e~~~~~i§§~~g~~~~~~~~==;;~~=:iiii:J~ 
İSTİKLAL KAHRAMANI 

~~ .'t\aç .. Her halde bütün mesele Ro .. garib ve anla§ılmaz. türk9C, büt~ sıne muteallıktrr. 
\~~ bi tu:nıan den.izalbsı fe}ı.ir m:ınynya gelmekte oldukları bil - esere hA.kimdir. Bu kı~abı, hattd mtı
~ t' lQ&hJ aç rnermi atmış hu.susi dirilen Alman kuvvetlerinin biiyük tehassls doktorlo.rın bile tamam an -
"tırt· liaı'i_ta i :ı.betler ka;dedil .. ve ehemmiyetli olup olmadıkianna lıyamıyaea.kları ve hatta okumaya 
t~· ~adJ~n 1 ölü ve 6 yaralı bağlıdır. tahnmmül edemlyccekle!i muhak-

l 1~ l'tQı d 1 ha,ar hafiftir. kakt.ır. Bugünlük şunu söylerim ki 
:~~ 1l'atıa b·tıannvı5lnm zayiatı Japon imparatoru Alman Tıb Fakültesi, ibu eseri neşretıncklc, 
tiı~i~n otel ( tnnhal 7 ( A.A.) murah'hcuını kabul etti Türkiyede verem bilgisine hizmet et.. 

~ti:tot: u atı urnumt kararguhı Tokyo 7 (A.A.) _ D. N. B.: miş değildir; çünkü bu eseri okuyup 
~ l:::t)Q Abnan hnriciye nezareti tnrahn- anlıyacak. hnttll. okumaya tahammül 
lıateıi: 1 1.\Yı.nda donanmanın dan üç taraflı pakt için Japonyaya edecek ınsan ibulunnc:ıtmı ~nnet-

, S 7 . . hususi bir vazife ile gönderilmiş o- mem. Fa.~t. bu eser blzza~ .türkçe -
kı~ olup üçü .ivil a- Ian ve Eyluldenberi orada ikamet nin a~ır bır verem devresı ıi}Lllde btı

~tmekte bulwıan orta elçi Stahmeri Iundu~unu gösteren bir radyoğrafj 

Yalnız İstnnbulu değil b!itün Tiir~iyeyi bir kah'mha kasırgası kaplıyacak 
Bütün Cihanın en şen - en ko:ni ve en gülünç filmi 

F ran&ızca sözlü Orijinal nfisbası 
YARIN AKŞAM 

TÜRKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 
PERŞEMBE AKŞAMI 

• 

Sinemasmda Sinemasinda 



~ Sayfa " S O N POST~ 
~ ·~====~==================~~~~=ı~~~-------===~ 

Levazım Arnirliği Sabnalma Komisyonu Ilanları or. IHSAN SAMI -- 29 llkteşrln ~--... .., 
Ti!v! ~.2 h~ı~r•~•Stu!ı. CUMHURiYET PiVANQOSU 
maaıu için teeiri bt'r. muafiyeti lkramiyeleri hem bUyUk hem çeşidtı· hem fazladlJ'. 

~a JU1}ı mevadın ta.pııJı zaıfl& eıcsutmeleri bizalarında yazılı gtln, ıru.t ve maballerdeld aıskerl Satın.. 

alma KCllll!Qonlannd'a y&pılaeat:tır. Tall)leıtn ka.nunt ve.slkalarlle teklif mektublannı &id olduğu mmJsyona 
1 

pek emin taıı:e qıd.ır. Her ecır;aude 

bulunur, Kutulll 4.6 kııru.Jbır. J P L A N 
ihale eaatmd.tıı bir saat enel vennelerL ea,rtnameleri .komJsyonlannda. gOrtwlr. 

01nsi. - İhalenin yapılaoalı Y~ Miktan Tutarı Xomlnata tbaıe günt1-.. IU.ti 
Lira Ltra. 

Kuru~ tı:mit. 84,500 tilo 5,670 S28 2S/ı0/g40 15 
Sabun. " Kırklareli Hil.k1lme\ Cd. QO,OOO • 36,000 2767,50 28 • , 11 
Otlrgen ~ Kırklareli Hil.tOlııet ~ 1950 ton 33,150 ı l4811,2l 28 • , 1e 
Arpa. 

...., IManJsa.. 1631 • 9'7,920 7!4t 86 1 • 16 
' A!'J*, Mania. 1392 , 83,520 62M 26 • , 16 
, Arpa. Matı.i.sa. 1044 • 82,640 !698 16 • , u 
l Arpa. Man~ 1392 • 83,520 6264 26 • • ll 
] Arp& Ma.nia& 1392 • 83,520 62M 28 • • ıa 

J Arıı& Manisa. 792 • 4(1,520 S56t 26 • • 16 
~~ Maniaaı. 2232 • 133,920 10044 16 • • lG 
J t1n. Erzincaa. 700 • 122,500 1 IH87,iCI 28 1 1 ı.e 
J IIAmf.D. Ma.nJaa. 648 • 12,960 97~ as • • ll 
ı Arpa.. Enineaif 1000 • 80,000 soo o so • • 11 

Same.& t.ıanisa, Jı60 • oi3,300 ı 824.0 25 • • ll 
Saman Ma.nJaa. 1380 1 27,600 2070 25 • 1 ll 
SamaD. .... Ma.ru.. 88t , 13,680 1028 25 • • 11 
Kuru ruuı,& 1) Adana. 7G • ı8,000 13ao 13 • • ll 
Kuru fa.suı,e.$ Es~ 68 • 19,040 1428 u • • lG 

1 Kuru ı~ Kayseri. ıso • 37,500 2812,50 23 • • 14 
.~. Kayseri. 77 1 45,410 1905,711 23 • • 14:,30 
,Yulal. KaY3U1 '120 • 64,800 (880 SIS 1 • 16 
~ ll Kaysert 375 • 24,375 1823,12 23 • 1 16,30 
aıı>a. 1 Kaysert 720 • 47,800 3585 23 • • 16,30 
Nd'al'. •• 'Eskigehlr. 24,000 • 1,920,000 " '11,350 23 • • 115 ... ( (1212 • 8585) . ' . 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
Aşatıda )'Ullı mevadın pazarlıkla eksiltıneleri hi.zalarmda. ya2'!1lı gün, saat ve mevtllerd.ekl a.sked aatm 

alma komisyonlarında yapılacaktır, Şartnameleri komisyonlarmda görülür. İstekillerin ihale gün n a&tinde 
aid oldulu tomıs,ona gelnıelerL U2ı3> (95871. 

Cin3i İhalenin yapılacatı mahal Miktan Tutan l'eminatl i:baıe gün 'fe aati 

Kriple ık:&ntlı11. Erzurum. 
SömlkoL • 
Sade yaiJ, l Kırklareli ituec• 
Zeytin yali. ' • 
Sabım. • 
Şeker. 1 • Üzüm. • 
K. Bflbel • 
Makarna ı • 

700 ton 
200 • 

U,796 kilQ 
5498 • 

5433 • 
5433 • 
6384 • 
614 • 

18,563 • 

Lira Lira 

21,000 
8,000 

17,694 
3572,4ı0 

2173,20 
2118,81 
1659,8t 

157S)ı 

600l 

• 2655X 
536); 
326) 

1 318)1 
249) 

37l, 
752) 

10/10/940 • 

) 16/10/940 ' 
1 G,30 
• 10 
• 10,30 
1 10,45 
1 11 
1 11,30 

Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi De
kanlı ğından : 
Fakültemizln coğrafya enatitilsüne 

atalıda. gösterilen. tartlar dahilinde 
ve imtihanla bir aıııiatan alınacak -
tır. 

a. Taliblerln co~a.tya tubeslnln e
saı di3iplinleriDden ll.lan& imtihanını 
muva.ffa.kiyetle vermı., olmuı vey&
hud o derecede bir imtihanı yabancı 
bir üniversitede vermif bulunm8.81 
IIU'ttır. 

b. Bir ecnebl d.Ulni lAJlklle bilme.. 
li. 

e. Namzedin bahis mevzuu olan 
ilmln bir veya.hud bir kaç tubeslle 
meı,ıcuı olup olmadıtını tasrlh etmesi 
l.A;rundu-. 

Bu evsafı haiz olan taliblerin 25/ 
10!940 Cuma günü tam :ıaat 9 da fa
lıültcde imtihanları yapılacaktır. İın
tihan yazılı ve sözlü olacaktır. Talib
lerin 20/10/940 tarihine kadar fakül
te dekanı~ müracaat etmeleri la-
zımdır. c5857• c8942• 

Bir ,;iJuek 

Mühendis Aranıyor 
Ankara ~ lrutu!u 154 e 

müracaa$. 

Es.kişehir Tayyare 
Fabrikası Genel Di
rektörlüğünden : 

29 1. ci Tetrln 19-40 "" 
Cümburiyet Bayramına mahwt ftvb.llde 

lkramiye 
adedi 

ı 
ı 
2 
4 

so 
80 

400 
4.000 

80.000 
84.568 

Teaelli 48 
mükifatı 

84.616 

Piyango plia 

lkramiyo 
miktarı 

Lira 
60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

soo 
100 
10 
2 

250 

YE KON 

lkr&mlre 
tutarı 

Lira 
60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

' 480.000 
12.000 

492.000 

Bu plan zengindir. 60,000 liralık bir b{lyQlt ibamiye vardı~ 
Ayrıca 20,000 liralık ikinci büyük ikramlye vardır. Eler talihiııi.ı 
bunlara erişemezse gene müteessir olmaym. Çünkü 2 tane de 1 O ,r 
bin liTBlık ikramiyeleri kazanabilininh. Bu çekilltte dört tane sooO 
liralık ikramiye, 80 tane bin liralık. 80 tane 500 liralık ikramiye1et 
vardır. Planı iyice tetkik edeneniz daha küçük ikramiyelerdeı.J 
tonevvüü açıkça görürsliniiz. 

İkramiyeler mikdan hem büyük, hem çqidlidir. Hele orta ikrŞ' 
mi~el~r k~vvetli~~r, fazladır. Bu fevkallde Piyanııonun biletleri ~ 
Birincıteşnnden ıtıbaren satışa çıkanlnufbr. Bu piyanııoda m ,veL 
400 bin biletten 84616 tanesi yani 2 1, 1 mutlaka ilcramyı~ k~' 
nacalc.tır. Bu tertipte tam bilet 2 lira, yarun bilet 1 liradır. Unu~ 
mayınrz ki tam biletler ilcramiyenin tamam.uu yarım biletler ysrt' 
a.mı alır. 

On tam biletli ve on yımm biletli karnelerle mutlaka amortiterltı 
tamamını veya yansını ve belki de büyük Uuamiyeyi kazanmak 111' 
retile talihinizi tecrübe imkanına malikeiııiz. O 

Ciimhuriyet Piyaııı:osunda bir yenilik olmak üzere -48 aded 2S 
ter liralık teaelli m:tUfatı ihctas edilmiştir. 29 Birinciteşrinde ~· 
karada çekilecek ol•n bu z~nKin ve fevlc.allde piyanaonun hususl " 
yederini izah eden 8 sahifelik brotürleri bayilerden isteyiniz. 

Şebrb'e. ıl 
Tuz. 

• 
• 

6753 • 
11,871 • 

245,60 
5012,01 
1823,3! 
830,91 

3920,88 
2137,41 
4166,50 
2461,41 
1659,~ 
2122, 7'1 

274) 1 14 
125) 1 14,30 

Fabrika teknlk muhasebe t~klll -
tında çalı.,tırılma.k üzere memur a
lınacaktır. Evvelce işletme muh&&eb~ ,_BIIIIliiiiZ•aı=~:~Bm::S::ı:ı::cB•••••••••••••~' 

Pir ing, • 
No hud. • 
Fasulye. • 
K . .MercJmek. • 
K . üzüm. • 
Şeker. l1 • K.Bii.bQ. l • 
Quvallı vpa.. ) ~ klareli iınect. 
Kuru ot balye.) • 
Odun. [ • 
ot. )' Kırklareli İğneot. 
zeytinya.li. ı; • , 
Sabun. [ • • 
S:ı.de yali. Kırklareli ~ece. 
Sade yaeı. Edirne sanayi kı.§lasL 
Kırmızı mercimek. Edirne eski m~irtyet g, 
Ye.mekli:k tuz.) Edirne sanayı kışlasınd:a 

Yemlik. ) • • 
Pirlnç. ı)' » lll 

Nohud. )' • • 
Tulumba teferrüatı. Edirne eski müşlrJyet D. 

10,597 1 

12,573 • 
16,025 • 
11.721 • 

6384 • 
5443 • 
614 • 

177,000 • 
166,000 • 
'100,000 • 

73,000 • 
5546 • 
5433 • 

11,796 • 
15,000 • 

so tom 
30 • 

5 • 
15 • 
15 • 

Kunduı:a. Kayseri. ı4,500 çif' 
Arpa.. l Konya, Lv. AmirliltL 4000 ton 
Yulaf. • • 1000 111 

245,60 ~ 

15,045 
12,783 
12,250 

5621 
3604,90 
2173,ıl 

17,69t 
22,650 
10,00() 

1650 
275 

6037,~11 

3037,50 
2000 

111,000 

Nohud. llldirne eski mü.ştriyet U, ' 100 • 18,000 

** ı ıoo ton 1az rall paza.rlıkla satın t.ımacaktır. İhalesl 17/ı0/940 Per. 
tembe günil saat 16 da Ballkeslrde Askm1 BaOıruı.Ima. KoanJ.ıcıom(nd.a. 
ya.pılaeakta-. Tahmirı bedeli 23 kurut ilk teminatı 3450 liradır. Tallblertn 
Komlısyooa gelmeleri. (1215) (9589) 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnları 

ı. - Tn.hmln edilen bedeli c46500D lira olan ı5000 metre erat şayat 
t~m. 11/I.T~in/94.0 tarihine rastıı.yan Cuma saat ı6 da. pazarlı.tla 
ek.sntme.sl yapılacaktır. 

2. - Kat't teminatı c6975~ lira. olup şartnamesi hergil.n. c:233• kur~ 
bedel mukabilinde alınabilir. . . . .... _ ... , . , 

3. - İstekillerin 2490 sayılı kanuntıa. yazılı vesiltalarile birlikte belli 
eün ve saatte Kasımp~da bulunan Kom.tsyona müracaatıB.n. c9427• 

** 9/I.Teşrin/940 tarihinde pazarltk eksiltınesi yapılac~ ilin olunan 
10.000 ld1o yUnün pazariılı görülen lüzuma ·binaen geri bırakılmı.ştır. 

c9565• 

ALMANYA- İTALYA 
ve Merkezi Avrupadan timendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
Tafsilat için: K. A. MO LLER ve Ski. 

Minena Han Galata Telefon: 40099 P. K. 1090 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Di
rektörlüğünden : 

Fa:brita motör ve tayyare atelyesine ~ıda yazılı evsafı haiZ olmak 
bere ımtlha.nla (35) motör tamtreisi ve (6) tesviyeci ru;taısı alınac::ıktır. 

6) Motör ~Uerile tesv.tyecl ustalannın San'at Okulu mezunu 
olmalan :veyahu<l hariçte ye~ bulunmalan aayanı ter -
eihtı.r. 

b) Bu san'atkOo.rlara imtihaDda. gösterecekleri ehiiyet ve liyakat 
derecelerine iöre (248 - üO) .kl1I11Po .kadar yevmiye verllebı.. 
lecek.tır. 

C) İmtflu:ı.nlar 21-10-940 Pazatte.sı günü Eskişehir Tayyııre Fabrl
tmsında ynpılacaktır. 

d) iFabrik.ayıı bbu! 1ç1n fmtlhanda muvaffak olmak şarttır. 
e) ll"'abrikaca 'hiç bir tnahhüdü tazıunmun etmemek ve bütün 

589~ 
321): 
626) 
370), 
249) 
319), 
an. 

2257), 
1918) 
1828), 

844) 
541) 
327) 
655 

3397,5Q 
1500 
247,50 

41,25 
905,6:1 
455,62 

16,650 

2700 

• 16 
• 11,80 
• ll 
1 1S,15 
• 16,30 
• 16,45 
• 17 

17/10/940 g 
• • • 8.30 
• • • 10 

15/10/94G 

• • • 
• • • 
15/10/940 
12 •• 
15 •• 
8/10 • 

• • • 
10/ıO/ • 

• • • 
ll • • 
ll • • 

9/ı0/940 
15 • 1 

11 
11,30 
11,30 
lO 
ıs 

14,30 
15 
18 
10 
l..D 
ı4,30 
14 

10 
15,30 

~lerinde çıılı.şmıt olanlarla Tjcaret 
mektebi mezunlan tercih edilecek -

ı 
tır. 

Alınncak memurla.t'a. 1ıntthanda 

1 
gö.sterecekleri liyakate göre ve 3656 
numaralı kıınun mucil>ince 60 - 170 
liraya kadar ücret verilecektir. İ!t&t
lilerin nihayet 25-ı0-940 tarihine ka-
dar Eskişehir Tayyare Fabrikası Ge
nel Dlrektörlüğüne dllekçe ve evrakı 
müsbitelerile nıüracaıı.tıan. (9597) 

Maltepe Askeri 
Lisesi Md. den : 

Okul için bir marangoz alınacak -
tır. Şeraltı öğrenmek üzere tallblerin 
Topkapı Milltepe askerl lisesine mü-
racaatıarı. (1167) (9365) ................................... ·-··-·-.... ··-
Son Posta l'tta.tbaasl: 

• 
Neşriyat llüdü.rii: Selim Ragıp Emeç 

SA.IIİBLERİ: S. Ragıp EMEQ 

A. Ekrem UŞAXLIOİL 

ŞA iYO 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Satıı depoau a 

Tahtakale, Uzuncu Ova caddesi 
No. 13 .. 14 

ı Istanbul Belediyesi lıinlan ı 
Tahmin İlk 
bedeli temlı:Ia tı 

4864,40 3M.83 Ha..!6t1, cerrahpa.,a, Zilhrev1 hastalıklar hastanele-
rlle zeynebklmll doğum evi, Beyoğlu, ÜSküdar ve 
İstanbul sad hastalıklar mücadele merkezleri için 
alınacak 34680 kilo arpa, 21,500 kilo saman, ı2,100 tl
lo ot. 

1665,0Q 124.88 Ha.seki, Cerrahpaşa, Beyo!lu ve Zührev1 H.a.stalıklar 
hastanelerile Zeynebkı\mU doğum evi için alınacak 
1300 kilo beyaz ve 650 kUo ~ar peyniri. 

2163,00 ı62,23 Haaekt, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührev1 hastalıklar 
hastanelerile Zeyneb.kAmil d~um evine alınacak 
3605 t1.lo ceçel. 

Tahmin bedellerile llk wminat miktarları yukanda yazılı mevad aatın 
alınmak üzere ayrı ayrı a.çık ek.siltmeye konulınu§tur. Şartnameleri Zabıt 
ve Muamellt Müdürlütfi kaleminde görülecektir. İlıale 19/10/94.0 Cumar
tesi günü saat 14 de Datmı Encümende yapılacaktır. Taliblerin Uk te _ 
mlnat maıır.buz veya mektublan ve 940 yılına. aid Ticaret Odası vcsika
larile ihale ıünü muayyen aaatte Daiml Encü.mend.e bulunmaları. (9455) 

1 Kütahya Tayyare..l Birlikleri 
Komisyonu Başkanlığı~dan : 

Salınalma 

ıı - Kütahya. garnizonunıda. beher adedi 25170 lira 85 kurU§ ke§lf be _ 
delli iki aded era.t pavyonu eksiltmeye konulnuı.ttur. 

2 - Eksiltınesi kapalı zarf usullle olacaktır. 

s - Ekslltm.e 15/10/940 saıı güaü saat 15.30 da Kütahya Merkez Ko • 
mutanlığı satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

' - Beher erat pavyonunun muvakkat temlnııtı 0900> liradır. 
ti - K~if. plAn ve şartnamesını görmek isteyenler her trün, ihaleye 

!recek olıınlar kanunun icab ettirdij;ı vcsalk Ue birlikte ihale gO.. 

Cebir, Hendese, Fizik, Kimya 
Ve lisan dersleri: Hariçten orta ve Hile imtihanlanna hazırlan'~ 

olanlarla yeni sınınarının derslerini g11ç bulan mekteblller içinde p 
veya 2, 3, 4 kişilik gruplarla 14 Birlnclt~rtn Pazartesi gündüz ve gec~e~ 
deralere başlanaca~mdan; kayıdlar 'ba.Jlaın]4tir. OkuYUcalınu cter~ 
göre tediy!l.t haftalı.ktır. (Çemberlltaş tramvay durağı karşl3ında ylltı 
diller ve Rlyaziye Kız-Erkek Okuluna) müracaat J 

Müdürü: ZİYA ÇETINJ(~1' 

Salılık köknar tomruğo , 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Rel'lt 

Amirliğinden : , 
ı - Büyükdüz bölgesi kat'iyatında.n orma.nda. Manca.rcı deposun~~ı::~ 

tifde mevcud 644 aded muadili 706 metre mlk'a.p 464 desimetra JW" 

Köknar tomru~u açık arttırma ile sa·tııacaktır. ' 
J - Tomruklar soyulın~ olup hacim ol'ta kurur üzerinden hesa.ı:ıııı' 

mıştır. ıP' 
3 - Tomruklara aid satış şartnameli A.n.Icarada Orman urnuıtl ';! 

dürl\itünde Ankara, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge Müducınıl 
Karabük Devlet Orman İşletmesi Rev1r Amirlllinde görülebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli cıı. lira c3b kuruotur. ıl' 
5 - İsteklilerin % 7,5 pey akçeslle ı7/10/940 Perşembe günü aı.-t ' 

de Karabük Revir Merkezıne müracaatıan. c9530• 

KU$ T0V0NDEN 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak kese ve aıhhatinize faydalıdıt• 

BIR KUŞ TÜYÜ Y ASTIK 1 LIRADIF·f 
Çakrnakçıl-Yatak yorganlan da pek ucuzdur. Adres: Istanbul 

~ Ku§ Tüyü Fabrikası Telefon: 23027 -~/ 

Salılık köknar tomrutu if 
Devlet Orman Işletmesi Düzce Re~ 

Amirliğinden : el. 
Bolu - Düzce 400esi üzerinde Tatan mevtı.trıdeltl 1 numaralı d Ji, 

mevcud c670» metre ve c558• desiınetre kUp mua.dlll cl066• adedal 
nar tomrufu 14/10/940 Pazartesi i\inti ea.a.t 14 de Düzcede devıet e 1 
:l.şletm&i revi.r A.ınırlllinde müteşekkU koı:nJ&yonda açık arttırın• ~, ~ 
tılacaktır. Tomruk.ların bir metre kdpünün muhammen kıymeti • 1 e~ 
c60• Jı:uruotur. Satışa aLd şartnameler istanbul ve Bolu orma.n ç (if~ 
müdürlükleri, Ankarada Orman Umum MAdt1rlfttü lle Düzeede re 
mirlili.mizd.e ;ve tomruklar yerinds ııörülebillr. 

TalibleriD % 7,5 teminat ve evrakı lA.zimelerl lle beraber 
evvel Düzcede mezkür komisyona mtı.racaatıa.n. c8710a 

Kütahya Tayyare Birlikleri 
Komisyonu Başkanlığından : 
ı - Kütahya. garnizonunda 31385 ıını. 8'1 Jrurut ketlf bedelli bit 

yaptırılacaktır. 

1 - Elesiltmesi kapalı zarf usullledl~. 
1 - Elesiltmesi 17.10.940 Perşembe iüntl IU.t 16,80 da KütabJJ 

komutanlı~ satmalma kombyonu blnuında yapılaea.ktır· 
4 - Oarajın muvakkat ternınatı 2366 liradır. e~ 
6 - Keşif, plA.n ve şartnarneyi iOnnek tstıyenler her gün ~e 

recek olanlar kanunun icab ettlrdili vesaik ile birlikte w; 
tekllf mektublarını saat 14,30 a kadar makbuz muka.biUtı • 
yon başkanlıtma vermeleri llln olunur. c9324• 

Eskişehir belediyesinden: 
Esld4ehlr telediyesi tarafından yaptırılacak parke kaldıriD1 <~~ 

ınşası Lşi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. MuhaınJile 
17.500 lira ve muvakkat teminatı 13ı2,50 liradır. Şartna.meıer 
olarak mühendislikten verilir. İlıale 14.10.940 Pazartesi günii

1
e 

~te belediyede yapılacaktır. Tallpler muvakkat teminatıarını de 
odnsı vesiknlarını ve 2490 numaralı kanunun tarifatı daı.res!Jl 


