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1 • 

ayım Tam Muvaffakıyetle Bitirild 

ı _ Memurlar, aiinilD erken saatlerinden itih~ren mıntablannd ak1 evleri 
dolqmaya baıladılar. 

•• 
Z - Say{m ıfinO dünyaya l'eJen bir :vavra hastahanede, anasının 

kolları •ruında 
.. 3 - Bir devriye, vHlf'~I dolaVl ıııile serhedçe dnlaımaya mezun 

bir bayanın vesika ı;ına tetkik ediyor. 

NETiCELER T ASNIF EDiLiYOR 
Belgral Sefiri 

vyet Rusya fiNGIL TERENiN r S ovyet' erin 
Vaziyetinde 
Değişiklik 

~ Yugoslavya d 

1 Almanyaya 
Doğru Kayıyo 

lllanya 
e Boğazlar 

"-.. 
~ın aıkutu, Sov,.et - Al
i....""'. hududunun Saltıktan Kara• 
~ kadar u:ı:anmaaı ve So'VJ'et
.._ için en bQyük tehlikenin Al· 
~)'a bulunmaaı dolayıaile, Bo
~uı ehemmiyetini 800 Ud a
\ içinde bAklm oluı prensipler 
\.,~drolıu içinde milıalia etme
.. ~ HAdlselerln mantık!, bir 
~ll~r meselesinin ihdaaılu em

Ankara Vilciyetinin •:::~:a~~:~:r 
Nufusu 602 956 diri ~efir~. I~~ Şehrimizde 

4 Devlet Konferansı 

Haberini Moskova 

Resmen Tekzip Etti 

iki Taraf Arasında Bir 

Ticaret Anlaıması 

imza Edildi J Bır Goruşme Yapacak 
Londra, ZO ( A.A. >;- Sovyet. 

lerin, Alman)· .. ltalya ve Ja
ponya ile beraber i~tirak '4fe
t:ef• 'l>h dört devlet lloafe
ran11nıa toplanacatrnı tlin 
eder. haberlerin resmen l\IOL 
kova radyosu tarafın~an tek
zip edilmesi, Londrada büyük 
bır alaka ile karşılanmakta 
ve birbiri ardından gelen iki 

'eınektec:Ur. 

Sadri ERTEM 

~ "1ayetler, rivayetleri takip 
tıt.. ed.yor. Bazı hildiseler de 
-~10JIX düşmanın mücade
~ş,ayacağı saatın yakla1-

01auğu hıssıni verıyor. 
Romanyanın Al.tnanya 

cıan işgalı ve bu işgalın 
h taraundan Sovyet .Rus. 
b<ldırilmemiş olduğu hak-
. Tass ajans:nın haberi ri.. ' 
e daha çok dinamizm 

istanbulda 
Sayım 13,55 

de Bitti 
8 Doğum, 5 Ölüm, 

1 Yangın Baılangıcı 

Hadisesi Kaydedildi •· yanın i§gallnden bekle
•Ye bir taraf tan Balkanlar 

e maliım vasıtalarla te.. 
Yaparak Balkanian Ho. Ankara. 20 (TAN muhabiri 

• ·· ı.· be tm k, di bildiriyor) - Üçüncü wnumi 
t... orne&ıne nze e - nüf· us .... vtmı, bugün. bütün mem-
"'lftan Balkanların kilidi -,, -· 
~'°rnanyayı Sovyet Rusya. lekette büyük bir ıntizam iç nde 
~ kapamak ve Karadenize yapıhruştır. Bir çok vıliyetler, 

4r sayımın neticesini İstatistik U-
ü • ktm deha ö mum Müdürlüğüne bildirmişler. 

0 
pa nce ya.. dir. Bir kısım neticeler de ancak 

,t laıi antJcomıntem paktı 1 yarından sonra alınabilecektir. • 
•l aahasmdan çıkararak 

1 

Muvakkat rakamların pazartesi Vail. EyUp kaza merkezinde 
bir sahaya sokması işin akpnu neffedilmesı ihtimali ~ 
~e sosyal sahadan siyase- k tl.idir 

· gibi ~J.l' u~ı~eyi de u~ riayetinin nüfusu. bu Mancta Şiddetli 
ttınektec:Ur. 'Oçüzlu paktın günkü sayımda 602.956 olarak S 
~ ~ahatle Sovye~.R~ tesbit edilmiştir. 193~ sayımında • 

Hı..~: 0Jik davası ~lan .dun. 534,261 olduğuna göre aradaki Bır T Opl!U 
~" ~':~ ye~me mih~e- fark 68,695 tir. ·Belediye budu.. 'S 
~ ağı dunya n.ızam,, !. fik.. du dahilindeki nüfus ise 156,044 D •• il 

tnıalttadır. Bu, komunist olarak tesbit edilmiştir. Artı~ ue osu Oldu 
kup açı~ bir merdan nisbeti senevi binde 24 tlir. 
~ başka bır_şer değıld .r. Ankarada sayım tam bir tntL . 

•tos ~939 t~.rihlı Sovyet • zam içerisinde cereyan etmış ve b d 
ıı:e1!1ıtecavuz .ll!uahedesi saat 12.20 de sona erm"ştir. Sa- Bom ar ıman 2 Saat 

• e iki devlet ıçm kendi: yım esnasında 5 doğam, ı ölüm 
~adar eden meselelerı vakası kaydedilmiıtir. Sürdü, 7 Alman 

.,lenne bildirmek mecburL • 

~dır. Halbuki Romanya ısTATISTIK UMUM Tayyaresi Oücürüldu·· 
'il daha önceden bildir~ M'ODCR'()Nt)N SÖZLERi 1' 

t Ob:nuı bu muahedenin Dünkü sayım faaliyeti hükm.. 
llak~da §Üpheler tevlit 1 da. İstatistik Umum _Müdürü Ce
lnabıyettedır. Tuna sey. ıaı Aybar şunlan soyJemıştir: 

komisyonu hakkında ••- Sayım. bütün memlekette 
~ talebi henüz müspet ı muvaffakiyetle yaptlmıştır. Netl

ltpla karşılaşmış değildir. celeri peyderpey alıyoruz. Bu se
t.~~nın bugün böyle b~ ta· ferkl sayımda, bitiriş itibarile 
6-ı;uııınu~ sebeplen de Ankara birlncf, İstanbul ikinci, 
~bı.~e get..rilecek olursa, ya. lzmir üçüncülüğU kazanmıştır. 
~rıyanm kara Avrupasında Ankara nyımt hOvQk hlr muvaf-
~"lldan daha çabuk muvaf- Sonu; Sa; Z SU; 4> 

•a&ı §arkta ademitecavliz 
~~sile kurduğu muvazene. ~~ 
Ilı 1ııyon yapmasına sebep 
~11 • ınası zıhınıerde bir takım Nasıl Saylldık? 
~ıt CeJere yol vermışt r. 

eı lara1tan di.ınya üzerınde 
/•· Almanya. İtalya tara-
~ 1rrtıa ed.len üçüzlü ?ak Un 
ı._lesire mukabil İngiltere, 
~ Sovyet Rusya arasında 
•derece yaklapnalann hu. 

Yazan: Na~l Sadullah 

latanbalda nüfus sayımı aa-
111 g~ti? ArkadaflJllız Naci 
Sadullah. ilçilncfl sayfamn:da
ki rop6i1ajında bunu ılze aa. 
latacaktlr. lebneat ve yeıU bir dü~' 

ilesinin meydana çıkm"'Uı 
(Sonu; Sa; Z Sil: 1) • Cllllı,...llillllllllllllll ___ .._..._...___._..._...,_ 

Londra. 20 (A.A.) - IJzun 
menzilli İngiliz toplan, bugün 
ölleden biraz evvel, faaliyete geç 
m; ı ve en şiddetli bombardıma
nını yapmıştır. İngiliz toplan, 
Manş'ın öbür kıyısına salvo üze
rine salvo gônderm!ştir. 

Almaa topçuıu, lncilia ıızun men
ailli toplarmrn bombardnnanma ce
vap vermiı ve Douvree muıtakasma 

obüsler dütmüttilr. lncilia ve Alman 
utun menzilli topları araamdaki düel
lo. iki saat ıilrmüttilr Douvret mın· 
takasına düşen bir çok Alman obiisfl, 
b\r kaç mil munlufunca Hhili un
m1'tır. tılr tahminlere söre bir ölll ve 
iki ,.aralı vardır. Heyeti umamı,..., 

itlt>.rile haHr bo.,,bardımanm dehfe
tlne niıbetle pek hafiftir Genit blı 
14hııda camlar lnnlmııtır. 

Daha sonra. un açla iki Mener
adıınldt, Douwes Umanı illerindeki t>. 
raJ t>.Jonlarma bir bücame yeltenmlı 
ise de hiç bir balona isabet vaki olma
mıı " bava daft batanalı'"nm ıid· 

(Sonu; Sa; Z SU; S) 

kaymakamdan izahat abyor 

Irak Adliye 

Vezirinin Tan'a 
, 

Beyanatı . 

Naci Şevket Bey 

Yarın Ankaraya 
Hareket Edecek 

Bir kaç ıfindenbert şehrlmız
de bulunan Irak Adliye veziri 
Naci Şevket Bey, salı ~nü An
karava ıridecek ve oradan Bai 
dada dönecektir. Vezir, kend'slle 
JeÖrüeen bir muharririmize beya
natta bu1unarak demiştir ki: 

.. _ Türkiye - Irak mllnasebet. 
lerl. daha ivisf o1Am.ıv"cak kadar 
doııtane, ve kardeşcedir. Arals.. 

Stefanl 'ye Göre: ~ 

Türkiye, Yeni Bir 

Dünyamn Doğduğunu 

Markovlç Diyor 

11 Siyasi işbirliğinin 

Kuvvetlendirilmesine 
Farketmiyormuc. ! tekziple Sovyctterin şimdiye 

,. kadar takip ettiği tavrı hare- Hiçbir Mani Yoktur .. 
Londra, 20 <A. A.) _ Timeıı ketnı bariz vasfı olan ihtiyat. 

~azetesi yazıyor: "İnJ(ilterenln kirlıJ- n biraz çıkmaya baş.. Belgrat, 20 (A.A.) - "Avala,,: 
Ankara bü_yük elcisi Knatchbull ladıtı müşahede edilmekte- Almaı: . Yugoslav daimi akon 
Hugessen. Saraco,'tlunu ztvaret dir mı komisyQnunun on ıkincı ı 
ettikten sonra. İstanbula ıitmi$- SovyetJerfn hu ta,·zlhl. ma devresi çalışmaları netle 
tir. İnJ(iliz büyük elçiıılnin Sa. So\ yetler Birliğinin hidisele- de hazırladığı nihe.i protokol. d 
racoilu ile bu l{Örüsmesi. Roman. rin aldığı şekilden memnun akşam Hariciye Nezaretinde 
yaya Alman kıta'annın ıönderil. olmak için hiç bir sebebe ma. zal~nmıştır. Bu protokolla, 2 
mesinden beri ilk J(Örüşmelt"ri. ilk olmadığı hakkındaki "ftirk Eylüldenberi Belgratta yap1 
dir, fakat bu. bilhassa bu hadise düsüncesine uymaktadır. Ha- makta olan müzakereler netle 
den do~amıstır. di!!eler, Balkan mıntakaınnda lenmi, bulunmaktadır. Bu pro 

İnRilterenln Sofya elcisf Rı>n . :nkişaf ettikçe Sovyetler ak- kol, ekonomik ve mali mahiye 
deli de İstanbula ıelmiştir Reı sillimel1f'ri daha bariz bir şe- baz: mesele&erı halletmektedır: 
deli. Knatchbull _ Hutessen'in kilde tayin edeceklerdir. Rayşmark kursunun yüksel 
İstanbulda bulunmasından bilis. "- ~ mes• h&kkında evvelce trnzal 
tifade kendisi i~e ıörüşt"cektir "'------------ mış anl&şmadan başka. bu pro 

İnılilterenin Belırad elcisi Sir kol halen meri tercih hakkı &İl-
Ronald Campbell de. Ankara bü Mussolini Fiume'de temim ilga etmekte, önümuzd 
yük elçisinin çarşamba ıünü An. Nevyorlr. 20 <A. A.) - Roma rad· k ; seneki Yugoslav ihracat ve 
karaya dönmesinden evvel, ken- voıundan N~vyorktıı alınan hir haM· halat kontenjanlannı tesbit ~ 
d. · ·ı - ·· re •öre, dün öit1eı,1en sonra M•ıssC'lin 
ısı ı e eorus~ektir. .. lemekte ve bir çok diğer mesel Yueoslavya valı:ininde tarlı: hndudunu 
Bu ziyaretlerin esas sebeblnJ, blr- tefrit etmelr üzere Fiwne'ye barekeı lerı ha.lletmektedir. Protokol, 

~aç zamandanber:I TürkJ;yedekl tngt- etmittir. (Sonu: Sa, 2 Sil; 7) 
Uz Büyük Elçül ile Sotya ve Bel
ıırattakJ arkadaşlannın aralannda 
göri\şmelcrde bulunmamıı olmalan 
teşkil eylemektedir. Fakat Balkanlar
dakı fnglUz diplomatlarının lıtan
bulda umumi bir konferanıı bahıı 
mevzuu oldujunu s6y1.i7en baberler, 
asıJuzdır. 

S'l'EFANİYE GÖRE 
Sof)"a, 20 (A.A.) - Stefani Ajansı 

bildJriyor· suııar ai)-ast mahfilleri, 
Tilr.Jdye ve YunanJatanm menfaatle
ri hilltını olarak İngiltere taraftan 
aJya1et S(ltmekte olduklan Balkan- I 
laı ıla lnklpl etmekte bulunan vazı- , 
yeti end!,e etmeksizin takip etmek
tedir. 

Balkan devletleri nezdindekJ fnıf
(Sonu; Sa, 2 Sil; IJ 

~immler, Maclritte 

General Franco ile 

Bir Saat Görüıtü 

( GÜ N LER GEÇERKEN ) 

Dememiş miydim 
YAZAN: REFiK HALiD 

Politika bahsinde bir ~k muharrirler 3iftnme vesilesi 'b 
luyorlar: "Dememiş miydim? İşte ,u it yazdıjun gibi oldaı 
mesele tahmine uygun (ıkh, ıördUnib ya. o hususta siyledikle.i 
rimde tamamen haklı imi~im!,. Müsaade edenenlz ben de 
nebze bu zevkten kendime hisse (ıkaracatım: 

- Dememiş miydim? Soluklar hdndtep-lnln birinci Ye 
on beşinci ailnilnU beklemez: hararet derecesi (ok önceden d 
hem de son rttnlerde gördiiiilmüz gibi dt'8ncla bese, dörcle kad 
dii$er: i(eride ise (ıksa çıba. nefes zoru ile on iki. haydi bi 
daha gayret, on üçü bulur. Kaloriferi yanmamış a~arhman 
titrenlniz. aynca. zaten pek ne~U olmavan dünya size daha 
tuk. daha SHmf'tli, daha Umltslz ıörünür. Allahrn memleketim 

nnda tam bir dostluk anlaıması Madrlt, 20 (A.A.) - Alman s. S. 
mevcut olan bazı meml~k·tler ııatalan v• polis idaresi eef1 Hintm-

• ler, bu sabah refakatinde AlmıtD 80-

ze ihsanı olan kömür bolluğundan ı~tifade edttek rahat 
ıncak sıuk soha ha$ında ~çlrehilece!fniz f!flnl~ri. hnıı v .. re. ı 
~tafata kapıldıl'ınrz için dona kahla, şevksiz ve sefaletle v 
.anız. Etmevin, yapmavın. o kahl1 konturat1ftn imz1t11tm11vm. 
torifer 9e.ktfnde. harfmf fsmf'tfnfze, fCU !Hlhfbf denen flfkfatÖ 
ahtapot kntlannı sokmayuns. hoyundun1ia eirm .. vinfz ı~1nm 
~izin ellnizdf' ol,.un; vahanl"ının ke~vflne. k8etfne. lktıudt n11ın 
esir olma~1nn. fstlkİAlinizf koruyunuz! SoJuktan tnqf b .. kJ 
mez: clfl,man orffu~a gibi. ln•anı en zayıf, en haınrhkınz aama 
da bastınverlr. Daha evvf'Men aranızda a,-.unus, blrleşlnb, 
fa tutunuz. So11 11itmanhk fn·da vermez!" 

zam"n 7.11m11" tf'f~rrü"t fhtll R'lR yük Elçlsı Von Stohrer ve l1P&n1oı 
nndan vareste kalamazlar. Hal- 1I Emniyet Müdilrlı Kont Ma1alde ol
bultı Türkiye ile Irak arasmda d\1111 bsld..-. 'Madrlte ıelmiftlr. Himm
rıe esas. ne de teferrfütt bıık•mın.1 ıer. Burıoe'da dOn akşam General 
~an en ufak bir fhtflAf bllt> mev ~anco tarafından aktam ,.rnetıne 

7'\JU bahtı deiti1dlr... al!~m1S':A~m MULAKAT 
iKTiSADi MfiN ASEBETLF.R 
Haydarpa'8 • Basra demiryo. 

ıunun Ud memleket aru1ndakl 
!ktıaadl milnasebetlerin lnk4şa. 
fında büyük bir rol ovnamak 

(loaa; Sa; Z Sil, Z) 

'tadrt\, 20 fA.AJ - Serrano Su
ner. bug(li: Hlmmler"l kabul etmJı ve 
ltendlıl ili' uzun bir ıröriıımede bu
lunmuıtur Blllhııre Rtmmler, 1a
mnda Alınan B(ly(lk ~lçlsi oldutu 

Sonu; Sa, z sn, 4J 

Bazı d~vletlf'tt vaın1an fltaslar. naıııfhat1u trfbf henfm !!JI 
rim de rflme «itti. Simdi dostlar, telf'fon tel~fon tlıtftne: "Dnn 
voruz. perfı.an halde:v& ne kadar h•kh imlssfn! .. divnrlar, 
rinfn hile titndiflnl uzaktan hlssedivonrm. kaTinp o.tamdaki 
mometTeye bakıyorum ve ytldhnde l11 TOrk antraıltlnln h11 
renkli alevi dalplanarak, memnun, tana okuyoram: - ZZ! 



! TAN 

[~~~~Ş~I~~~~~QJ 
Yazan: PAllip Walton- Kerr 

4-
Franaanın kendl banedauma 

p bU Prensin İspanyada hüküm 
esine razı olmı,.ac:alJ.nı biliyor
• 79zden Prens Leopold"'e tek
kalıMI: ~tavsiye etli ve 

1111 ..-ıtlrl•. Anaalr Stteber'ın lıatı
,..., inti,.,- ettikten sonra, P'ran.tızla

nn njp:B J'ellildıklerı tavnzzuh et
llliıJdr. Plwtztaıaı Mttftn straıejık 
wel:ıalk:s Ms tMr:a ........ cila. Pnıs 
vahlar nereye &!derlerse, "sabit bir 
m~ le karşılaşıyor, ve bol bol 
ma)üm.a a.lqmlardı Sadowa'da oı
lutlt gilw. ..tunun yapaC'Stı ı• ,.. 
1"ısa,. mulMıaaınMın baslnm.....-U ~
vd T<tP•ışaa. Gerek Fr811.5anm, p
relr baştta bir memleketin, Stieber 
tardıııdaı. kurulan bir t~kllAta ben· 
zer teşkllAt. yolı:tu , 

i""sÖNON.°MESELESI 1 
:.... ..... T --------· 

Geliyor! 
Yazan: Naci Sadullah 

E vet ıeliyer. 

Hem bu ıelea. ne ·~ 
dı~ ne de dost. Ve: 

Sayım, Bütün Yurtta 
Muvaffakıyetle Bitti 

Blsmark'ln '-1 bnhane;?t kul• 
harp ~rıaıwaa .iakAa kaı. 

(DEVAMI V AJl) 

in* A•ye Vezirinin 
Tan'a Beyanatı 

- Gelen nedlr1,, sualinin 
doğr~ cevabını bulabilmek, M 
hulun neticesini kestirebilnd
tee ltiJr ardar. IJıtbnal ,iradi 
sb deria bir merakla tefekklre 
dalacak. e sualin esnre..rnleş. 
tfrdiğim cevahlru l>ulaf>nmek 
•çln eksiklerimi11in listesini ha. 
yalen gözden ıeçirecek. sonra 
keııdı keadıaise 110racaksuus: 

"- Bbe - pleblllr'I .. 
Anbyerum: 
Zihinlennis, raytlall (iYi1e. 

'1i~tu. lı::alaya, dikiş fiamiaden 
makanı tlresJae beyıır nalından 

(Başı l incıde) etoMObU listiti•e, veya kalaycı 
wtfdMmcia olduğunu kaydeden n"84fırmdaa feli\ bandaja kadar, 
Vezir, Bağdat _ Haydarpaşa yolu- ehemmiyetJ!. ehemmlvetsb bir 
mm 72 saate indiğim Bağctaı yığm meta ıanine talubyor: Ve 
B.ra aruumı da U5 'saat oJctU: 1Eendi kendinize tekrar soruyor-
lunu IÖyleyeıQ demift.ir .ki: aanaa: 

""Bb ba 7olla Amerika, Hindistan. .. _ Acaba bunlardan hangisi 
1~ hıcnt.en .. A~• ıefiyor"., 

.... ...._ s.a.t ıbraç maUanmw sevluıtmdle7ta, Evet. reliyor! Fakat maalesef 
~ ~ ~~:J:; ite l"ie• dilşUndülrlerlnizdea 
•~IDda dotrudan ~· npur _. itle amma hk- h1 rioıi ıfci-ilı.tir Ve 
'-llri de "'•'•m•ı bulurunakı.dlr, sihlnlHlnhri bevhade hir l(ayreL 
.. J'Oldan bb1ıa Udu Tl1rll lbrac:at- le daha fazla yormadan ~ÖYlive.. 

1 
~ dit ... ,..,,... mtımk8nder. 11m ki. hadutlanmrz• dntTu ~ .. 

--· ..... blırllaaf oldutuma e.. ~ bmla candan ıemennı e- palan dsli bir Y•~ta, bekletttL 
lerntıkle _ını...._ -.....U. Eni ....._ leriıniztn hepsini A"eride lttrakL 

Bılaııtubıı ......_ libl istik- Jlt&KTA VAZİYET nk birin~i ~elecek olan -· ~ 
de ..-IJ. temiııuıl WWaektlie ~ lftl'i7° 1 ..-,, ' vr 

..._ 11zmn da .. aaaie ,,. lfad Sevtes Be:J. lnkta elabUI n- man ~ 1 •n n havvan•t hah(e. 
llilllelllill ~ "-a••'"u:ra clellr ~ ba7ll dOaeJditJni. kabine lzıw sillf' Mısırdan ~elhedllea may. 

.............. da ..._ elmil*l. U'MIDda tam bir aalııpna mırmat ol- ntua. .. Evet maymundur! 
r....ı. - ._. ,....... .._..,. l)utanu a6)oledlkten 90IU'a. IWllan .._ 

Setir, Knllm '* ricadıt baJDD- ..._. etmlttlr. Belediyede: 
kral da bu ricanın Ulzumsuz '"Irak ordusu da tensik edılerek 

Q anlaıtnıtb. Gerek Prum7a •ilıLemnaellef\lrilmiştlr. Ordu, sıya-
•erek .Fransız ha1kı. Mı-p 18- aetıa. uaaJr. &aınamen kendi lşile meş 

u. Gerçi kQçücQk Napoleon, gul v.: yurdun biltünlilk ve se1Ame-
18brdatıyor, ve .Fransanın tfru mildafaay ı azmetmlı ve yek vQ
dan bahsediyordu, fakat c\at bfr kuvvet haline konmuş ve i

_ _,.,., 9'db ~-~ 19e daresi genç, dınç ve vatanperver za
Clkarmın ametrnfl olclıııtu için, bit?uin eline tevdi edHmlfUr ... 
bir kalem alarak, teJirab işle- Vezir, beyanaunı öyle blUnniştlr: 
batlada. Netiıoede w.ntf müte- ''Tilrld7e, benlal ikinci vatanımdır 
Wr D1111ıtnt aırm,tı. Fransız On:ı ben de al.ıl• kadar ae•.-im • 
blr hakaretten farksız olan "Çarşamba gQn(l Ankarada b~lu
bulunmut ft Kral ıalebi r.ı. nnrak, kı7m.W Türk bOkQmet rlca-

kalnl.aılllf. :Praı.aa Wlri- lbıe veda ettfkten aonra. yine ilk tır
blr daha kendialle ~rftşmeme- satta tekrar bu g(Jzel yurdu ztyart>te 

~ verdill 7m1. sek· ıelmek armsDe Turlt13"edeo a)'Mla
_._.._..__._ _ _.__ _.___ l..._. catnn. Necip Tftrk mllletıııe refah ve 
---~ --"ı ıuu RL~met dilerJm 

Yol lnıaatı lcin 
Tahsisat A ynlacak 
:rnayet ve Beled ye bfitcelerinP 1_ 

l~ve olarak alıııan iki buçuk mil 
lirahlr "°' tııbsfs tı bftmi'- tıılrııt ::_ 
ı;oJr Hlmmhı inşaat hen07 bltirflme
mlş ve bir kı!i:mına da başlanmamış
tır Bunuı: lcln !Jeledlye dııl~ mtı
dilTlerl buritn Valf ve R~lediyt- refııi
nln rlv:ıııetJnde bir toplıantı v~pııc~k 
\'e mevcut tatıııisııt fasıllarındtın hıın
ırlslnden para arnlaCllJb tesbl 
l E'N' tı.-tt r t tıdJ-

(8aşl ı lneide> 
rakıyetJI eenııJ11D etmistlr. Ankaranın 
'lilfusu 90,143 ıı erkek ve 85,401 f 
klldua olmak a.r. 111,0tt llr, Ge
cen sayıma naaran aı.a24 fulalık 
vardır, 

m dcld sa~a •• ertet- 51 
ıı:adın, 935 tekı sayımda ise 64 kadın 
isabet ediyordu. Bu seferki sayımda 
100 •utt 72 kadın ._bet etmekte
dir in, tebrin kMlın. erkek nOtwıun· 
da bir muvuenet hasıt Gbnaktadır 

İstanbulda ... 
NOtus sayımına eehrimlı.de sabah 

.. , 7 d4ı başlandı ve b~ bir in
tizam ıçinde, saat 13.s& te albayet 
verildi 

&yun memurıan ve sayımla aıa
k•dar kimseler g(lnOn erken A•Ue
rlnıte-- itibaren vazifeleri blaeına ıeı
nıif bulunuyorlardı. Denlı A:Jlm bO
l'O&J ha!arı sabah saat betten tUba
r'C!ll ınıntakalarında t.ftlşler yaptılar 
~ 1 da 'VilAyette toplandılar 

b&anbu.'ur Belediye buduUan cla
hffiııdet-. ı ı kazaaı l(in •7"lan 11 tl'
Ubııt memuru da 9YDI saatte telefon 
baıında 9Ulte alm~ bulun~lardı 

Bu müddet sonra kaza irtibat m..= 
muı lan, AJ'ımın her &ann. blatl•dı
ltııı bildirdiler Befilltq. OlltOd•r • 
Famı v~ BaltırkO, kaaalannın uat 
7 d'1 dfterlerinin de 'UO da SQUn• 
b3ıiadıkları anlatıldı. 
~ emuıda Emın6nQ kaza irtibat 

mennıru. sokakı. VHifeaiz blr •dam 
J'•blandıtını haber Verdi Fabt bl
ru sonra bu :yolcunun deniz ıuaı,.e
•ine mensup oldutu anlasıldı ve lt
fal7t efnıdının serbea~ dolasmaıa
rırı:ı mlin.ade edlldltı tctn serbest 
bırakıldı 

8 DOGUM, BEŞ OLUM 
DUn sat ah saat 7 derı, ıayımın bl

•Js •aatl olan 13,55 e kadar Sı!hrlml:ı
'ie il do:wn ve 5 61Um vakam b7-
ded:ldi 

tık dotum vakasına E9ıtnano mıo
ıtıkası haber verdı Blrltecide P!bue
ııuuı caddesinde T4 numaract. oturan 
kolacı Davidin kanın Roza, sabah sa
at 5 te sancılanmış. devriye gezen 
ııol!sler vuıtasile ebe geUrtllmie ve 
&ayım memurları eve &lrect-klerl sı
rada ela çocuk dQnya" 191ml.U. YH 
run sayım gOnil dolup sayıma tthaJ 
edildi~ ıı:tr "Sa,......, ltd1 kondu 

Bundar. sonra LAlelıde Fethlbey 
caJdesındf' oturan ruete m!lveu.li 

,..mdeD netefendller ve Von Roon ·------- ODUN FİYATLARI _ Bete Me.>ımedır bh kız çoeu4ı1 oldu Ve 
fktısat ?ılüdf1rlüWnUn !'aııtırdıtı ~~~ ı •ay·mın sonuna kadar sıraaUe. Fatih
kılı:aı nctlc-PS!nde. mnnı?al k/Srıflrllniln ta Se:1tı AU snkağındlı oturaa Teğ• 
bu~nkO fiyatından kılo ba'1nda 2. ır.er• Mwıtııfanın bir klaı. Ca!'flkapıda 
odtmUT1 ~t>klsinde dl' 20 kuru te z1 otur•r. berber llmıtaf"ND bfT otJu. 
lfıt vapılm11sı milmltiln ~arüım' kte':,I - Beıı ktas Kazan sokak 12 numarsıda 
Od Jn, nıırh konulurkPn VRş ;e k~ Ostteğmerı Şerefin bir kızı, şı,ıı Ha-

-~rr9Dduve 
barrı llftflne içtiler. 

aQa. AvrupaD&D WlUln mat-
bu t.ellrafl, fakat Blmuırk'ua 

l!lldl dalrelinde ~ w 
De l'rama arasında harbin 

6nQne aeı;llmn bir ~ 

Sovyet Rusya 
Üllmtya 

Ve Boğazlar 

....... Rmya ile Ahnanya a
btr harp vukuu ihtimal

.. hu lebeplere clayanmakta
So\t)'et RUS)'a De Almanya 

bir harp vuku bulduğu 
ba hadise fftpbesiz bizi 

llbya alAbdar eder. 
ya bizi de kendi sahası 

alarak Jnkifaf eder, yahut 
tıal ...U sabada bırakarak 

• Alman hudatlan üze
elli)aD eder. Her iki lhtL 

mtıa.ıaa edelim. 

* * lı1ncl ihtfmaJ, harbin Bo-
lular JDJDtakuı etrafında 
•tlaı..V. 

ihtimal ne zaman varittir? 

R AD Y·O 
BVGUNKU PRflf;lf.A M 

l.OI Pnıanm il OJ OrLestra 

11,40 fukdu 
11,U llQdJı 

........ (Pi.) ............ ........ , ... , 
ı,so YUIMk llatnl H,ıo Haberler 

it.O Su • 11.H l'Ncr-
11,U laa 
11.IO H...._ 
u ..... 
u.n .... 

• il.Ol....,_ 

zo.ı.r Rad.Yo suec .. ı 
J0.41 s.ıo 

.u ........ 

1 

Jl,JO K-... 

2ı,41 On

IUO ~ 
ıı.u llapuq 

~ Sovyet Rusyanan Karade.. 
Dizde müdafaası dıye bir mesele 
)'O~ Çliııkü Almanyarun bu 
denizde donanımaSJ olmadığı eihi 
yatın bir zamanda da böyle oir 
ıey elde etmesine imkan yoktur. 
Aynı ZBmaııda Sovyet donanması 
kendini müdafaa edecek bir va. 
ziyettedır. Böyle bir yardım 
me\•zuubahJs değildir. 

SovyetJere Bolular vuıtaaıle 
malı.eme göndermek bugün ıçi.o 
maddeten mümkün olamaz. Jn. 
giltere bizzat harp iç ndedir 
Sovyet)er de fhndiye kadar ten
di müdataalan için IAzım olan 
malzemeyi haıırlamı§lardır. s·. 
naenaleyb gönderilecek mal~ 
meyi yolda alıkoymak için 80_ 
ğazlan tutmaya lüzum yoktur. 
Büyük Harbi bundan sonraki 
harplere de bir misal diye alma
ya imkan yoktur. Şartlar tuna. 
men değişmiıtlr. 

Gene bu harp devam ederken 
lngilterenin kara ordusu teşkıl 
ederek Sovyetlere yardıma &OL 
dermesi mümkün değ klir. o 
halde Bolulan Almanya .uçın 
elde tutmak mecburiyetini hisse. 
decektir? 

Ü dün.:.~ ıö-
bu ihtimal ._.. lle Sov. l'ransanm sukutu, Sovyet -
Rmyanm fiili bir surette i§- Alman hududunun Saltıktan Ka. 

,apm•-.. b91hcbr. rad•niu kadar uzanması, ve 
lfbirUll dendlfl zaman Sovyetler için en büyük tehlike. 

tleeret heabl gibi tatl. nin Almanya bulunması dolayısl . 
easlara lltlnat etmek le Boğazlann ehemmiyetini son 

Müphem, mtlfevvel. Uıct asır lçınde hakim olan pren
blr çok lndyalara mü- lipler ve kadrolar içinde müta. 

tıerlmlerl bir tarafa bıraka- laa etmemelidir. Hldiselerin n:an 
MdlMntn nuına girmek I&. tlk1 bir Boğazlar meselesinin ih. 

duan emretmemektedir. 
Jşblrlllf !ngllterenbı Sov- İtiııd ihtimal harbin Sovyet -

R1111aya: Alman hududu boyunca uıkıp-
- Donanma ıöndermek. fıdır. Eter iki taraf arasında 

- Malzeme ~ bir mücadele mukadderse bunu 
- Askeri kıtalar aöndt!r- ltaradenizle Baltın arumda bek. 

temek makul olur. Maamafih şu 
11111.tllı. J•pacalı tefriki w- noktaıyı da hatırlatmak lazımdır 

ki iki devletin hudut boylan ıra. 
bariclnde İqiltenntn rakip ıfrmektedlr Karakışta 

&1111• ile 1apaeağı bir ik• taraf taııklannın da hareket 
mevcut cleiildir· IDı ite. kabiliyetinı kaybedeceklenne gö. 

Scw78t Rusya al"MIDdald re a.han beklenıek iktıza eder 
1• ancak Boğaz>ar vuıtasL Bahardaki dOnya vakaJannı g0r-

11ıkı11JU1Dül eder. Pabt blfle dtilrten 10nra böyle bir harp 
,.an bqilnkü prtlar ~ batblda tefhislınb:t daha sağlam 
mnaabtıılll9 deiMb'· Ç6ak6 bir anda orta;ra atmak lmklnı. 

be bir donanma gltnde- m balarm. 

olaralı; f17at tesblt edlleeektlr mnanam solrall 48 num•rada Mart-
• b'lm bir otlu. Nltantae Zat... sok•ll: 

-------------- Amasyıı apartımıınında Sofyanın bir 
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ispanyada Feyezan 
Afet Haini Alch 

Barır:elon. 20 (A A.) - HaYU: lır:
panyanm ıimalindc bllkiim ır:tlren leye. 
ıanl&r, buyük feliket mabi7etini al
maktadır 36 ır:enedenberi lapan:ract. 
buna benzer feyezan ıörülmem etir 
Yalnız Torello tehrinde, 130 kurban 
vardır ve hasar. 40 rnil:ron peseta tah 
ınin ed lmektedır Mmtab, fellkeı 
ınanaaraaı •rzeylemelıteclr Bir çolı 
lııö1 n altmdadır evler 9e fıbrikıılar 
harap olmuıtur 1t tamanılyle dar-
11111,tur. Pırinç ve zeytin rekoltesi colı 
tehlıkodedir 

Kataloı:ıya~ 400 kişi boiulrnuıuu 
Telefon ve telıraf batl!lnnın boaulma 
111 J'ilzlinden ölenler ve yaralananlaı 
we basar hakkınct. tam maltmıt alı
ıtamamaktadır. Buı tehirler karanlık
ta kalauttu. -------

Roosevelt'in Büyük Bir 
Ekseriyetle Reisliğe 
Seçileceği Anlaşılıyot 

••:rork, J0 (A A ) - aeıner •J&DUauı 
•111ıelıirtcn ,...,....._ Blrteılk Amerlhn n 41 
••le11aı4t ,.._.. ......... '"~ ... aht:reııı.. 
deki intihap :rolrlamaaıDda a-.. lt'ı. • 
llıincheırinde ı.tri~ lııiır .... ,..... ıntlha• 
edflecefl tea'bı• edOmiıtlr. 

a. ııeerOMtUn neılcesınde, ltoo-lt'I• 166 
........ M ... lecte. Wlllıle -le 115 ~ 
olaıa 14 ..... ...._ ııı.n-U:tan ,...., oe..., ... 

Reuw eJa--. ltll da ıtowet..u ead 
laban bak•ıııda ır•ıı.t Oldllfv volıluı 
Roo .. nıı·ın ladha'bı., lıaılnıı. ıııwW..:':':: .. ,. .. ,,.,,.~. 

Leon Blum el. itham 
Ediliyor 

Vtcby, • (A.A,) - ı..a.. ...... 
Rıon mahkemesi tarafından BqveJdl 
olduğu sırada VHifeminl su1Jathnaı .._. 
metle ıtham edllml,ur. 

Mahkemeye eski Bafyekll Paul 
R~aaud bakJQnda da baaiM a~ 
ne suilsttmaJ 1Uçundan tahlı:lbt ev
raL gelmıfilr. 

AFRİJ{ADA HARP 
Ro-. N (A A. ) - "Teblii,.: A 

ym 19 uncu seceai atır bombarıbman 
tanareleriıruır:den bir Rfo 4.500 lrilo 
metrelik uzun bir u~an ııonn Baı 
ra körfeıınde Wr tnııl11ı müıternlelre-
111 olan Bahrein •d111mdalri mühim saet· 
roJ merkeshıe bir hllc11111 IMntltetJ ,._, 
mışlardır. TuflJ'ehaneleri, petrol ..ıı. 
1lne maJmıa bonıJan, bJ'tllan •• de
DOian ihtlYa eda lledef lH()ede 99 
teır:lrU bir sarette bcımbudıman ...a
mittir. 

kızı dilJU'lln ıeJdl Bunlardan yaJnız 
berber Mustafanın ~ 1.5 a;ylık 
ohuall tiotdult. !(in. biraz tonr• 61d0, 

Y ne bu saatler ~nde 1 61ilm va
b:ttı olmuştur BD70'kderede M•ltız 
eaddemndt. otu1'9n 715 :rasınd• t:ıblt
badda. J1ne BOyQllderede Asmalunes
elt 90btında 85 711flnd• Ekonomidla. 

JJU-UN-~ADA. 

• ~ .. , ..... , - .... &ı .._.. 
~-................ .,~na.o 
~ ...... ...._. ,,... ....... ~c .. ..... .............. ... .. ..... __.... 
titi ............. . 
ee.-~J .... ......- ...._. 

mHde• 0..... ....... ,.... o..nl J• 
... ıııo.- ~ oıMMlil n- ııütlru. 
-•teııllı a....a ................... 19 
&ırıl&ıaı-. 

0'iUILTQBOg 

• 1-ılra. .. (Ü) - .............. 
......... •nbe _..ı Qlrtma~·· ..... 
taıafnıda" Mtrnldrta• 1ıildlr9elrt..U.. ,, .... 
ıerı11 nlııır eıı.ıen.. _...., ııı.w ..U. 
ıaııllr. 

AMERIKADA. 
• IHfnıftd-, 10 (A.A.) - l"Yeıldent 

Tafı A"'erııı.. ••PU1'11, w.ıene 4-rılral• 
ıaabMirf ,,. .... _it •- d9• ....... tfMlııl• 

,,. ı.anıı .. ~·· 
• Lo!M!ra, 20 (A.A.) - loll defe çewlr· 

diıtı acı:r111r dilıtetllT" toh•ll nıı.ıe '6htell 
W ket •ı.. anan. _.. ..._. ,.Muı ~· 
le Daıı,, ilan ıaaeteaıoe .,.,,..an• lıl•luu 
~alı ceauı 1,..rliı milletin• ııaraı ııba,..Sap 
ı..naıılıfo aıı1ettut " sok ı ... ...,... eden 
tcıtather reJıaı. - ........ ,..._.cetını 
bunu.. ıeçlc• olcl•lun .a,.ı.-ıttlr. 

Hiınmler. Madritte 
r8a91 1 lnC"lde 

halde hrdo Sarayııte cttmlıttr 
PArdo Saa:ayındıı General l'ranco. 

tllrrmler'• kabul etmı. ve kendiıı ile 
bir saat .aro.ınoıtnr Bu aıDrQemede 
Suner de hazır bulunmustur 

• ltaip - lapuan Ye Almaııya - is-
panya mtinuebetleri ,.olanda ıılster 
dikleri faaliyete mllrlfat olarak. Ge 
aeral Pruıco Mareeal ICeftel'e Alnmt 
dalailln BUlfl Dr Frtck'e. Dr. ....,.. 
devıet ...., Dr 11......-e ve ma-t•
..,. Boble':rc. "bnparatıorhık •• bo7911 
danılr 98 o• Di18JU,, D111 bflyik haçıllJ 
Yerftdttlr llir çolt diıteı' ltalyuı Ye 
Alamı tahalretl.tne de mütellf Dl· 
18nlu "'ilınltttr 

lılacbit. ıo (A. A.) - D N.B: Ha 
ber ahndıtnuı ı6re. tapan1a han "'i• 
te.-.n Buruaca ile bır be mGt,haı•u• 
iki memleket araır:ındıı tııın tıeYfU"" 
ferlen balrtrmct.ı JDlnırerelerdP bu'a" 
'11alr ilsere Alman .. ,.. hU"~lr•t etmıı 
terdir 
INGJLIZ SEFllUNIN fEMAsl 

Madrit. 20 <A. A.) - Rnter: la· 
silten blbiJı eldei llr lalMt'I H.n 
C111DU'tal aabalu Genen! Fraaco Deo 
(Olr ......... llrttme ".......
tqiltwe • lapean -da ....... 
talıe'-bltla uı• -
bch "sslttlr. 

Tarabyada 83 :J&tuıda Rllae)1n, Be
Yoğ .und• • yqında Muraı, Betlk
taşıı: • 71 7811Dda Şaziye sayıma dahil 
C»l&rMmı IHmOşlerdlr, 

HUMJ'tlALJ PAALIYET 
Saat 11 • dotru tehrln dört blr k6-

eesinde ııayımııı neticeJenmek bere 
.,ld .ığunt. göstereıı emareleı tıelirı
yordu Bırçok mahalle ve oahıyeıer, 
UJ'.mı tamamJamlf}ardı Bir &aratt.n 
da ıazJa kalabalık temtlere prdımcl 
1Dt•r.urJa. gönderiliyor. aa7UD• bitiren 
mıntakaJard1ıı kontroller 7apılarall P
~lıruyar klmk kalıp kalmadılJ •raa
\ınlıyordu 

Dah1li1~ Veklll Faile özıraJt. aaJUD 
esruwndı ParJcoıeJde idi. Sayurı me
mu, Jarı. Vekili orada 7uchlar r.ıll 
bztrak bu esnada ıuetedlere dedi 
iti: 

.. _ Her medeni memlekette otdu
tu ırtbi, biz dt muanen umanJarda 
sayımızı ve artışımızı bilmek ve öt
renmc' maksadlle bunu ;yapıyoruz 

kuh•kkak kı. memleket ldn cok ha
YırL bir teeebbüstQr llemleketımı· 
a:uı notu. meselesi. Qzerlnd• çalıaace
tımu ve çabama kta oldutumm bir 
ltt!t Bizi ııevindirecek netkeler aıa
eıa~unw llmlt edlyonım,,. 

Sa7UD dolaywle. dOn IUt 11 de 
tm:lft bareket etmem lc.p eden Aklu 
npuna. pce saat 24 te. tut 18 da 
Kaıacleniı postasın• k•lkmdl ıap e
den Ermnım vapuru uat 11 de tıa
rt'ket etmlıtlerdlr tmroa postası da 
aa"t 9 daı 11 e tehir ecHlmlıtir Mu
danya vapuru _., it da hareket et· 
mietlr 

Edirne treni her sin oldah sibi 18· 
•t 1,47 de Sirhddea har .. ket etmlı 
fakat hic bir yoku blnmem11tir. 

Avrupa ekspres· saat 9.15 d' Slr
kecly' gelmiştir Trenön t2 kişiden I· 
baret olan yolcuları ist81!1yonun b;rın
ci mevki ulonuna davet edilerek sa
rımları yapdmıttrr Yolcular nvımll' 
.onıına llradar baract. be1tlrmieJerdir 

Limanda nprlan sayım da tam bır 
intizam içinde ı«miştir Yalmz Ka· 
vakta fazla fırtına oldutu icin bazı 
müıılrülltla karşıla,.lm1$tır Fabı bl· 
llhara •hnan tert'batla ba,..dı da H· 
yun ır:aat 1 ı de bitirtlmiştir. 

Çamur dola:ıMUe Beylrozun buı 
ld5ylerfne otomobil ı,ıe:remedifi ieln 
mennarlar atla siderek •vnnı tamam· 
'8aı1$lardır 

YANGJN BAŞLANGICt 
layım, tehnmazde had aeatz gec;mış 

tir denilebilir Sadece. saat 10.30 da 
Onakoyde Çevlrmecl sokatmdakı v 
meni manastırmda yangm cılanıs rtf•
ınnin vakfncle yetişmeai aayesinde 
bir miktar kapl:ıma tahtası yandıktan 
sonra ıtöndürülmii,tlir Gene Ortaköy 
ele lılr lııatlm nahı bir ille ıcwra ... 
lılrlemae .ılmeti saısıermlt .._.._. 
neye kaldırılm9'Ur 

Uç lri•• Sokakta dolatırken ,.ıı.. 
181111111, fakat YC91kal3rını almadaa çU! 
tıklan anl-.ıldıtın"8n bunlar da MI' 
bat bı,..lnlml"lu-'rr 

. SAYIM BiTiYOR 
laJ'IDU ilk&ıce Bakrrko,, bır:uı bl· 

tlrmit Ye aut 11,25 de merkez bGron-
1111 netice7i bild'rmiıtlr. Daha aonn 

Hava Harp!erl 

aruUe ı 1,40 da limanda, 12.50 ela ita· 
dıkörinde. 12,50 de 0..Udarda. 12.5" 
ele E:yiipte. 13 de Be:rotlanda. 13 de 
Adalarda. 13.10 da Beykcnda ll.» 
de San7erde 13,50 de Fatihte. tu• 
te Betiktasıa. t 3.55 te Emlı:ıönUnclt u 
.,.. bit:mAttlr 

Belediye buduclu handndekl kua
ıaı ıçinde SiliYri, sayam 12.20 de ta-

amnlamqtır Dlterl.-i de - IS • 
lladar bltimriflerdir. 

Vali Latfl Kırdar ........ - ,._ 
clia·nden beri bltibs mmtablardm tef
dtJerle megaJ balana'l'Ol'da 14 • W· 
na tekrar Yilbete ıeldl 

Sa•t lS.55 de Belediye lladladan • 
IUlinde bıshınan kualardl saymnn ta· 
mamlandıtı baberi ıeHr ıeJma. Be
yuıt kul.-ıne te1efoo ettin yalma bar 
tek kelime söyledi: 

- Heybelll 
Ba. önceden brarıa.tJnhnlt MT pa

rola idi we kuledeki aıemara ba7"alr 
celrmeaini bildirl70rda Kaleye ...,,.. 
çekilir çekilma "hrin muhtelif Mlllt· 
!erinden toplar atı1dı, ba nrede • 
Yl1IUD nihayete erditi halka IJln ..._ 
4a 

VALiNiN BEYANAT! 
IQlmdan tonra Vali, kendi.Ue 16· 

-ita caır:eteciJere ......, a6yl..,ie 
tu: 

- 8aJ'UIUll ... , 12 ele bltec.tin 
tahmin etmittDı llUlftllfth 2 u•tlH 
secilnne. çok mtlhim bir .., WUclir 
Biitiin menuarJar canla. batla çal•tılar 
Teftielerim nnaır:mct. hic bit abütıta 
tabit olmadım. 8aJ'llll 11111datamuda r 
et.ha bOJ'ilr bir indam lcinch aedce
tendl-

Müteferrik: 

Bayram için Hal• 
Hatipleri Aynhyor 
~hurt~ı B•yramı için lnarutan 

kutlama komiıyonu J'U'111 vııı
... l\.. topıanaealr w b9ynım Precra
mın tesblu başJıyacaktır. Komısyon. 
es:ıa oıarıık meruımln Sultanatwıet· 
tt'n baslayıı;. Takainle k:adar denmı
nı ve geçi• resminin yeni açılan T•ll· 
tim sana11na1:ı yapılınasuu k•bul et
mı.,ur 

Malk~v;.-rı. halk "91'9ftleriftde nu
tııR ııdyl•yt:eek hatipler• tesblı etmek
tcdı r Ht:>ı kfozada on yedr hııtip s6z 
soy •vec:·eı. vt- Hıılkevlerınde yaptl•
cak mı.ısıımerelerdeıı önce konferam
lar vt-rU<'f'ektir 

RUGDAY TEVZIATI 
Arılcara. 11 <TAN) - Devlet ıe

şekr<Uller tarafır.dan lstanbuldn bult 
dı.y ötiltmek üzere anpJe edilen de
linnencller butdaylann kendilerine 
Y:ıktlndt tesbm edlbnedlttnden dola· 
11 zarar ettiklerini ıddla etmlelPl'dir 
Bu v.:ıı7etJ nuan ifibara •lan TtC9-
ret VekAl<'U. bu detırmenlere istan
buıda bUtda, vermek tçın yem tsır 
karar almıştır Bu IW'etle bem t'letir4 
menellertn fikAyetlm önlenmı, ol•
cak, hen: de bu devlet teşekküllerine 
hıığlı bulunan müeaeselerin un lbti
varı karşılarunıt bulunacaktır, 

kip ilk ıaatler sarfmct. daha tıddetlı 
olmuştur Taarruz ba,ııca Loodra 

ı Baıo ı nC"ıd.- nıerlreaı lnaıltere ve •lalali sarbick 
dedi ateta Alman tıl7"nlmnf bC' bulunan •ehırler üzerıne ıevcih edil 
ma,,. mecbur etmi•th nı,t' Son ıln taarruz ıece yansa nı· 
INGILIZLERIN MUKABELESi lıayet buJ111Qft11r Pakat l.oaclrara kar 

Lcındra JO (AA.) - Reute· Al- tı yapıla~ hilcwnlar, aabahın ilk U· 
•tlen mtiır:teır:aa olmalı ii&cre bitin 

ınan uzun menzlW &oplannın bu •k- cece ~"9m etınittir Londn ;e ban
flUD l(b; batarken yeniden Douvreır: lı;,öıunde bıi7ülı bir arui sathı ü.ır:eri
nurtalluuu bombardımana &eeebbüa ne inf.illı bombalan •tılm 
eımeJen ll&ertM. İnlilız bombarcb- ço~ " Ye b naJar il •e t>ıı 1 hasara utraaı-1r ınaı &anarelerl Gr11 - Nez tsumun- Bır çolı vanamlar et. .... 
ülL Almuı uzun menzilli M)plan ratle n öal . ç*mreaa da, ıu 

. enDUf ••7abııt •dtiriil 
mevzl1erhw ço1s slddetli bir &8arnız muıtuı Bu mıntalrada buı lamaeı., 
Ja~·dır. ·llınuıs ve yaralaam1ttır 

&enı KonUllf\. sab11Jerinderı ou Merke:u lnı heredek; taanıu .._., 
taa:TUZU "7"C1enlerin ıfadeterinı c6- ~a bır ıtehu · -•· 

t d 1 uzenn, Hpılmqtn Bu 
re. nıtlb bombar ımıın tayyare ~rı, ,ranırnJar çılcmıt •e evler. matanıa.' 
ctalcıkada yUz bomba atarak mevz.ı- t caıelbaneleı b 
len blı ınflllk maddesı va~muruna ÇOt ' llKL.AR ÇIKA asraın~uı 
wtmUJlardır tntıllıklann durmadan lAndr RlLIYOR 
bua>lrinl takip,. eden tarakaları \tan- a. ZO <A.A.) - Londr•dallı 
ma OJ , __ ,,._,.an öbw tarafına -ı. l.elı mahfıUerınt- gore, 8erllnden talı .,,.. ... ...-.u..... ..- rlbeıı ıo bin çoa,ı. ı -
ııih' emeier1 libl auetmıetir MRnı'ın rrnır. bomt>ardıınaıwu-DCilız ıanarea.
fngiltere sahilındekı eehlrlerdt' pen- lonva7~ aakledilırıek : •• ~·1 Po-
c.:r,.Jer \it kapılar sarsılmı~ur Bom· va•-·· 4000 -- PUda 

"· uuz çoeutuı. bu t>ö•ft 
balıınn Y• fişeklerin ışıklan. 1Dk1il· derptş edUmıttı D ,. .. eye nak1ı 
ulnO c1Ydınlatm11tır. J.aı da Dotu Pru ı .ez bircok çoeull-

tNGiIJZLERIN FAALiYETi ı ya 91 Cdoalo~asına. Avuuur7a
IADdra. 20 (A. A.) - ffaq oezare· lenttr. •7a Daltledilecek· 

tının tebliti: Havanın muhalefeti dn-
layııile l9/20 seceai lns lia bombar
danan tayyaıelerinin taarruzlar1 pek 
küçiilı bir mıkyu lberinck ic:q edil
rnlıttir Almanyada bır vıııron tevıı • 
taır::ronu ve Ho!Jandaıun shnıılindf' •ı 
pi altında balanın ıraııidr bh '8'· 
nre mevdanı bombardıman edilmı•11t 
DUNKV HAVA FAALiYETi 
Londra 20 (A A) - Hıva Vf dı. 

bili emniyet nuarf'tler1nin tehliı}l 
Buriln puar cilnli ılmdİ7f lradaı dii•· 
manm faaliyeti. bilhaıu tnıiherenır 
an:ıbu earlrf mrntalraır:ı berinde Ya 

kua nimi• 
Ölleden ene! Ye 6ileden aoen ell 

uis• na ft na - baaıbarclnna ta1 
yarelerinden mlreldııep düemarı t~k 
külleri, bir çolı defa, Kent kontlup 
aahlllnt atmışlar Ye cok J111rıelcten 11 
çank Londraya Ye Tbametı menaabı 
na dotn 11erlemi,lerdlr Bu t•nar• 
1erden 'bir ha. Lctnctra !Tlırttııka<nrı" 
varmata ma.ıfhlr .,ıma.,lardn 

l.ondra &zerine ft Kmt " ~•H• 
<ontlulrt"""" bornbelıır ıı•rlr"ıır:tır P 11 
luıt •md Ye lraıtıı• •'marı •arıorJarı ~ 
t hasar dn defltdir lrarbıı"laı !f 
ut. deridir Vedi .ffiemarı .,,,..., ... 
·~ .. ff•fl'-~ 
INr.11.TEREYE HUCUMLAK 
l.on~, 20 (A. A ) - Han Yr dah 

h __._ Dearetlerfahı tebl'tf: De. 
cmaın c1ta sweelri ...._ ıaarruu ..,,, 
~- .. bbD Mr atflı
~ lserinde len cflın 'allr. K..._ 
--- li61etl ............ ---

lngiltere Sefiri 

ıı '" ..... 

Zelzeleden 
Zar• Görenler• 

Kolaylıklar· 
Ankarı. 20 <TAN, - ~ 

IAketzedelerine tebernı edildi 
,....Wce&. ,.., verilnMden "° maJJardu ı.AAU&&ed ...... 
y9~arır.. tatmıne yaramıyanlatll 
buk bozuluı nevider olanların 

ıa1 watından satılm8Sl karar 
fÜIUltll Buaı.m t>edetı vl~ 
lut7edeNr'L tahaia ohanecaktır. 

Bund•r ba.U fellkeı mınta 
ela bO~ter bordıın11uı 

ıayrı 'Jlenkın maJ almıe oııı 
borcJarı ıçm ~ bez.ı kolaylıklar 
trl-.ırdr Bu ......... bttll
rafındmı llerlia .bir liyflu 

tir. a. 117ibe -•nu 
blL binaJudan J'(klllllll 

..... adkıan. bomm bal~..,·~· 
lndtrtleeelrtlr. 

Tefviz edilen araziden .... .._ ..... n 

bar\;la· -. 1143 Haziranma 
_., edtlecekUr Bu unun 
kadar 6lnıQf olanlarm vir 
bu haklanlaa illtifade edebil 
dlr . 

Erciyeşte tık Kar 
Ka,..n 20 ıA.A.) -~ 

kan bu pce Erdyete .,._..,, 
ErC17.. eteklerindeki ~ 
mmlt " hıbnlll! tabmineD ... 
~~uıtur. 

SADAKA! FiTi& .... ._ 
K. K. 

• • .. .. .. , .• ...... .......... ..,_ .-............... .., ........................ 
.._ ......... ,,. ·----· "._.. ...... ............ 

IOY8rt luımandanlanıwlaa o. .. nl 
mı •~h- o.iter ile mllı111 .. • _..__ 

Hq-. llta1•deın ır.,.ı~ııa 111 lftC1 

ıaan ......,. it•>-- -· 
ride lfltid., t a .... ...,._. .... 
.... ,ıenıır. 

~ - 11a:J&11 ,..... 
Ue Karabilk fabrikası memurl 
Tahır PillQmer 19 BirlnC1teşrll' 
martesi ıonı evlenmişlerdir. 
evl'lere .aaadeUer dilerla 

VEFAT 
Leruı • Tef.. red70lan prır.d 

{ladeni• ~aia IMb•... •-• tUll'. 
•lkH lııeuD ..ıı Cellı Göoeaı. r. 
tca• uııebeeınden Necdet Sönmu,. 
11&11 farlı t•mendılert llırıncı aınıl 

lerındel' Nun 16nme• _" .. ' liltıl 
velaı etmııtw C.-anı -..... '1 
Orı.a,...,, c....._lftde 41 .. mereh " 
OWlrtlenıl 'f..UW. ...... 

Öl 0 M 
r..1r11 ~. lllnlleuu " ltılaYW 

ı.rınd.ar Jlehml Kartel velaı euaiıtil 
.... aa il H40 ... dDI itada .. 
detirnıcn Ta ılıba,.r aolıalı H numarııtı 
d.., alınaıraı. Onı.nep caaılin4e ctfN 
cına ..... it.. ıtaneWa .U. _,..,..., 
eoh11ıe<"elınr. 

YugoslavyadCI 
fBaşa 1 ıP 

şılıkb t·caret mübadelesınd• 
len men prensıplerı ehemı»l 
suretl4t deği.ştirmektedır . 

MARKOViÇ'İN SÖZL 
Belırad. 20 (A A.) - Y 

Karicı:ye aann Clncar lla 
rnan - Yaıoelav ekonomiJr 16 
rinin neticelenmesi mihlaır:e~• 
buat miimeıaillerine beyanatta 
muı Ye escUmlf' demiıtfr ld: 

•- YaroıılıtYYanrn Alman'911ff 
,..eatı t 938 senesi sonunda 5fl 
'l'Oli ctinardu 2 milyar dinara, 
• 4 terı "'136 "' cr-.ıu,tı 

BqQn Alml'nya YaıOIJaY?9 
catuurı llf.60 au ~'l"tmek•edir .. 
heple Alm.nn V•ıırn•lıı,,.,. iclt' 
tıaeb btrır:f tanfmdan nıtala-.:...M 
~f'lr lradar mtilrinı bır ie orı-'". 
l'llQ"11r YasnalayYllnm A 
ftpeeatı lh,..c:at ile Atrnan,..da' 
.. q, ithaltt halrkm•Jri ,_; 
ıanlamt ba defa teablti. llrl 
arama ak ~ doata11e bir 
........ " kartıl•tı ~lıari,.C 
klıılarm taınn111111 otmuını 
t•dlr. 

"S- dhetı mtltahô edebaw" 
lkı memleoket birbirine «>ati~ 
ırıtm. dostıuk ve ıuırsılıklı anl•P 
•llllftıde Vuıoelavyı ile ~1mıı11t' 
raır:ında >lftftereıertnl v•rerı y11l,.
kan'llft1tı ,hlı lıt olm&mıetır 
•aıık' tı•u' 1Sbırht vardır •' 
lırıar '\f'f.ittler· ile bizim m•"'' 
rntı ıçır r.art ver•M !Uln \'e 111 
ııt 'nınrılar •erınt yapıcı 
1e ruık oıc:utunı.. lfÖltermiıhr fJI 
blr•ıt dYB11f'tıne i"am edil 
ve ınıvvetıendırtlmesfnt ntçblt~ 
-nlr, -.ını etmt'mektedlt. co11•• 
buMfk l7i aıd8'111111S lntmhlrll 
fHtı~ lf'lrebG, etmektMIP,., 

8udndem IUbarwı BükHf, fffll 
tar.ı•mik karanlık ktiıtfllkU1 
evlfır .,. nakfı vasıtaları ••' ,. 
'81-"fı. k'wdar 1B1ltl11nn ,ırıerll 
lerdtr r .. ı.mv"~ •er"'" .. ınf .,.. 
'f' 1fh TP' Vf'rflf'('f' it• ır 

RAUOif l :\ Hl , 
ı k re ( A ~ 1 
~ • .,," ,,..,.,y, ,.,, .. , 

elrled Mlıt ı, """'~ , " , 
• .,~ n"lro•an-.r lı rb rter ~· .. , .. 
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Yazan: Sevim SERTEL 

l:Y H ....... v ....... Gelnlz. 

Gemilerl lafrClll Kumandan • 
Vapuru Kapcm Aclalll 

a~vimde 

~blr~aprah 

Öllliir Törpüsi 
• Nam....W taltlolw, •nm. 
Btrlaci tablo. (K&nilr tefti 

U. •ilca dllfterl•le utra111. 
nuled& burnu kJaamut, lllılllrlaıılıl 
sular akarak. eotuktaD ~ 
lurdatarak faklqır .) 

slavyc;da 

- Ef•dhn OD btlf ..... 
nt17oraa. ller mu•=• 

8 U::.!:110::-m!:ıef! Vapuru Kaçıra Adam Kömlrii • •akit alac.,,., 
...._.. -n .. n •-•- • 1 k k ... _ ıı..a...ı .,._ aı.n.-:--·--'ur. u- - Ne yapabm? e. pa.. O it. l ,._,,.1111.- u ... n u un "'~a~. enu •eçmea bir eaddesl: KöprD isti uca~·._ ........ ,,_ ~ • tleill ile... 

: tn61 ıza 'JO(Jl"UI N ı s 1 d k ? :::a.-._: ~h:.ı ~,::! 1-::. ~= .:..:; ra l~I= TA8LO 

.a::.:::~~~e~~m::;: :r:: a Si a y 1 1 ~:~-=-~;~ ~ ==--ba~.~= ~:ı::.-.:. :::-.. 3r ... - ...... 
'lalaaan .ticaret anlaşma.. jl • fazluım da ib..__1 __ vardır. iN =: bu ~bildendir. - Ne 1apabm7 Sb illet 

~lmanyanın bu Balkan a İf&e bum~· h Bu pncı tam bir Qdır fasla ala1onaaaa. llaYDQa 
etinde temin etfği iktı. bar nutuk veren t--·n~o:r. berbanal bir vapurda it almak wt. 
ni iki taraf ara•n•akl Nezaret& erUnmd~bl; t-.!. çin mür11eaat . e~tedir. Her 000NC0 TA~LO 

"1d mesaiyi de anml liz kadlnlanna .. at...._. nedense kendisbWı en büyük - Mavnadaa vermıyorlar, 
t kolayla.ıınnıştır. !u D ün .~~ah ~endis!I': gö~ y saymı memurunu geceyatısma a. bul . Mle bir teklifte tmıellerlnden biri Omitburnu yo. rablill kömürü imi• Bu 

beyanatta bulunarak iki bir neşe içinde: mıdı kt:11ncc, yarım paket sıgara, ·~ lb~ ftl'~ dan birine yerleşmektir. En ni· I mal bulduk, masraf etlilL. 
Yugoslavya harici) e na. tuğum bır mahkum hazın 1 azan: -~ 1.ı.kuymak ısteyen, ve bundan ü. .. 1;,&Jf!:;,ıanı tile Hlndistana giden vapurlar. ne ola<"ak? Kamyon tuttuk. 

t ara"lında hakiki ttM- "- İhtimal, diyordu, btmm, Naci Setdullala k.ah~e. Jımoı;ıata iç.rmeden, reç~.; ruaaa "'- nw'ded4ın ,,..;. •• :, tencr;: hayet ~enlerde bir gün bir VL 1 - Ne yapalım, ... Yarın ..... 
••ıa .. ı l.almadıiını anlnl. biı kaç gün evvel af d lcnmcmiz, _ bıskuv!. yedırmeden k~yuvermı-,re. llu&. ea&al. bacak. ber ne kadar pur kumpanyasından fÖyle bir DÖRDÜNCÜ TABLO 

hür vatandaşlarda hiç bir allka yen mukrım vatandaş upı... ~ van.. bepGnj bbe ...tıUa; yerine mektup aeım ştir: - Komw geldi&iıu baber 
~Jet Yugoslavyanıw hem uyar.dırmanuş~. r~at şimd~, tun in..'lAnlannı yutmuş olan ev. Soy adım kazayla yanlış ya- tab•aclu rapıtmq inama kullam· "Ue ıtaıı sonra hareket edecek Pa· dm. Gene kamyon ve bıamallıılll 

hem siyasi t-akı.nıdan şu sayıı» sayesınde, b dm derdı· !erde, ap~rt.ınanlarda. kan.nluı 1.an sayım memurunu: rua illa. liliı tıeb4ıel&illtzı. kaza~, 1ariiı vapuruna kamarot ta.Jin olun- bulduk, götÜl'dük. VermiJerı... 
devletlerlae boyan eyme mızden birer lokma da onlar tat. iyice doymuş birer yamyam &ok· "- R•ca cderım.. Rıca ede-ı tartmaı ~ ~. Bize ~ Bu vulfeyi kabul edip ebnl· - Ne yapabm? Bele4iye 
•emete tercih ettitini tılar. Onlann, büsbütün O&fka luğu var gibiydi. Ben kendi be rım. Bugün sizin elinize ver ıen ~:.':'"= :aı.:; •eo=lln!r b1ae blldlriniz... . tar memurunu balunm. 
r şartlar içinde de olsa, yarımpr ıabıma pencerelerden caddelert- k&lt-m, vatandaşların ı;oyl.a.rına >lw:ut.. Tabıatile ~k h~en _ ~us. HtlN~l TABLO 
Yupslavyanm 411ahm 1~ .. ~P•. kalmala!:" b.~ tat~ hasretle bakan ınsanlara b1"ŞI suikast yapmak için kullanılacak ltıe fimdJ lnciliz kad•nlan bet ~!•P verıyor ve uç gunu ıp. - Aman! Yetifia-. Ma ...... 
hakkında bir kft~ gün. bır unut verıyor. Ve Çektiklen- tuhaf b.r merhamet duydum. Fa. bil ıi.18h de~ldir. Saydığımı teY fabrıkalara &önderilmek üzere l~ çekiyor. .En ~yet vapura amelebap karasıaa k•m•1s ili 
gelen baherler, onun bu mizi bütün millet anladı!,, diyo. kat, şu körolası "imüyaz., uı ne hay\•an değıl, tabak. çata), fite: aıutJaklanndalf aJüm.i g.tmek v~ '-elıy'!r. O ne olur dl etti 

-..--nıııa ea mühim 'ie ea ruz . ., - h •• müfsit bir lezzeü old~u da değil, ınsandrr. Biraz gözünüzü yayı iftiharla ~•ma= ::!" ne olmaz duşuncesıle yola beş - Ne yapalım? Zalıltap 
bir şey olan ittihRttaa Ben, böyle duşunen ve: her zamandan ziyade dün gör açın qer uykunuzu alamadıysa- Zira bunda vatani b" azli ır r. sıaat evvel ç~ıyor. Zira bulundu· rat"aal edin. 
eldufmiu bildiriyordu. ~-Şimdi. fU anda. bOtiht mil- düm: Çünkü. sayım ve &ontrJ>i nız. bu mı?i ~~ifeyi ~alarına maıwı zevkini duy~ıam:~p. ğu Y~ gemın.n yanqtıjt nht~ AL TiNCi TABLO 
a4fa Alman lmi\line letın bizden ne farkı var?,, diyip memurları, tenha caddelerde bt- bırakın Sızc Arsoy.. dıyorwn. dan uç buçuk saat mesafededır. - Köm&iJiln kamyond• 

l~ln kullanılan bir A iman hazin bir teseltı bularak gillen rer fatih znlri duyarak doİaşı.. Niçin. "~~soy., yazıyorsunuz? Ha 4 4 B_u erken hareket yetipniy~rmuş şaltılması ıçin H kvut Da& 
tinden başka ayni maksa. mahkumu tamamile hakslz göre. ,yorlardı ve kollarındakı baıu. j karetınızı i:-de ederim size: ·•Ur,, Gemilen' c:?--.... K··---..1-- gıb aynı zamanda bir taksıye de nıuı .•. Anıele yok. Bir iki 
olan bir Macar P.kalli:vt'ti medlm. Çünkü dün, mütevekkil, bentler ~nlara. birer mareşal a- einôni~!, dtye haşlayan asabi. ha- ~- u.wauumı bllllyor . buJduk. 60 karuı •üyorlu • 

. i'akat YqHlevyadaki sabırlı. fakat hürıiyeüne işık polett kadar verlyonhı tip tipı.. Gelgelelim yan yolda iken bir- - Ne yapahJD1 ·•· l!PıtmılltJJ 
anlan bunlardan iba. milletime, yalnız yanm ıün ba. Bir memur so~a rsmın .. ş1: J t .. ,,.,..,.~ini mf'11kiıt trP.C- D enia barbiniD en aldaırcı d~nbire ~lar çalıyor ve bir YEDiNCi TABLO 

ldir. Slovenlt>re mcnn
11 
p~ ~~ bile o kadar an pL lini yıkamıtlt lç.n gGtKeeiniD ; •. t seniz olmaz mı? Türkçeden başka ~ biri de m.. dut~ hücumudur başlıyor. - Kömürü tar&taL MI ldle 

riietHlntn Alman ttrnf miştJ kı, bır vatandapn: rısını caddey çık olan !>b hsan bılmıyonım amma bunu sanm yapu&a lf&eD umamıle Şatör leybımiae fark vu. B-
t•ptıJdan ve Hırvat rii- "- Acaba sizin mahallenizde kadına. • arDUf 1 vusantr btr ~16. yazmaqnız emm oJama,)'lfldD'. Bir mucade- -Ben canımı 80~~ta bulma.. den ma tartalma? 
~rnda da bir tak1m ihti. bugün doğan çocuk var mı?,, su- "- Bayan, içeri • 1 dl 1 bir türlü' Bfld•llml va1.arsanız lEdea IOIU'a ba&acak .derecede a- daD. diyerek. otomobili bir kena· - N• 78,.._,_ 111111 

hac: gösterdiği bildirili. al ni soran gazeteciye verdiği ce. kıştı Belliydi ki, m!:kkaty:n~ l'Jt,. ım;ıha!1a ~@kiv':ri.Tler mah ğ~r 1aralandı&ı sanılan bir pmı. ra ~ ve bir sıiJnap hfu. an ,..... 7•••ftrr. 
dalım bakımdan Yugos. va~ şu ~lmuştu: yazma. bu kadarcık teeav&z e> <.'llP d~L Bı~~~ıtim_i yaza!. lllD uç gun 90nra tekrar ID8Jda. yor. C~ aeı bb '-7at ~ .. 

Ahnanyaya lıun~ı bnyu- ·- Bız;m mahallemizde do.. lunması bile, ona hodbin bir bu.. I sanız ıht1mal e~ınun b!nnd.- fO.. na cılrtıi- ıorülmu§&ür. Klark ~ ~- bombardıman .ı llabe. ---. "'8• .... 
it bir vnlyet almaktan ~an çocuk olup olmadıllnı bilmi. aurauzluk ri ord , 1 • capar da terfıimiw entrel olur lıhaınfekı İngiliz but•DNmde çabuk biter umıdile aJIU •jlnak- eaa ~ı::r .;::t:"'.) 

\fr sey yapamıyauiı ili. yorum. Fakat artık o kadar sıka)- ve y u. 1 O hanevl bos b1raks11nw. ftf' et· ap 7aralı yatan ltaı7u Umbcr. ta beklıJor. Fakat bakı1w al va. ClllO ..-... lrAlmGr ...,.. 
or•u. dık ki. eğer sizler, ellerinizi. a. . • • ~..,. mlrf~? Maksat velnln dol. to Navaro'nı.ın bqma böJle bir punm ~etm~ bir .. ı kaldı'1 belli. •• .._._. ....... • 
Yu1toslananın tlerdi, yaklarımzı çabuk tutmaz da bu Şlmdı, sayım m.e~uru soruyor. ··-... 1. • itil mi? .. diye. evbamlı vaka aeimıştir. baJde düpnan lideceAe benzemL ledtD aı.m. lmanlue. • 

fahm delildi. Oııtf'Jik ha.. işi çabuk bitirmeıaıenla. ıopqmm yazıyor, bız. ~e dinlıy~ruz. Mu. mesrıur tıpf... . . . lki gün baygın yattıktan son- yor 9Ular akarak. ecıtuktan ıılliılı.tııııl 
eri ve mneleleri de var. birden dokuz dotu,...,.,..f.. hatiıbmu&, ~ odalı bir apar~ _ B.u arada Asıze. benı hnb l(Ül. rb kendıne gelen kumandanın Ne oluna olaun .cliJerek yola kırdlıwak blı alıcı pır,apr,) 

* 
manda. km Uıe bAl'ük&e o&w..a duren bir vak1a"1i"l da anlatma- ilk sual nerede olduğunu !IOr ~ıJuyor fakat tendi9ini nhtıma - Bfeadlm. Pederia nılbllıııll 

n, zahfTde AmaV'-'ttnk * Yafb bir bayanda. Ona tevem ~ <Mn •ecemivecetim: mak olmuştur. • götürecek bir vuata bulamıyor. aalteft • ....atr atraill 
ken4i hesabına Vu.-os- .. _ Evveli "Lutfl.. den batla· lunan suallerden birisi de fUdur: NC.ntuında bir eve ırtrf"YO- _ Mısırda bir lngiliz hastane. En nıhayet güçbell UDdiaini de. kimlri • nklt alaeatw' 
hfr taknn arazi tal~ yalım değil ıw?,, .. _Neyle geçiniyorsunuz?., nar. tJtvtnmls. kuşanm ... takmı" •inde• cevabını alınca· niz kenanna acı,or ld ne 16nün? - Ne ppabm? .. Pe••lllıta 

bulunmstk Ozere bulnn. Dwı sabah, 111.at tam on bu.. ... _ Evlidım... Anlatayım da 1 '"'"....,.......,,., ~1"" ~1tv1t"m ~...,,., - Evet. şimdi ~tırlıyorum. Vapur gıtm!f... d8. ~'!'-mu kaybetti. 
\\ha b"c:lca bir takım ara. çukta. bu suali sayım memuruna dinle ... Mademki, devlet soru. m~munına muntam- bnlu"dufu d~ikten sonra sormU§tur· Klark ıooıerle bu aksi ıe.a. cebınn Bu Jabm pua ile 

töz diktiği söyleniyordu. soran bayan, Valı Lutfi Kırdarıo yoı Allahuı bildiğ ni kuldu ne Afikar. Ba>:an oldukça iri yapılı. - Bizi batıran bangi -- diafüıı. dWıyadakı bu• bü~ sara Ue-
taraftaa 1nlhvercileT. refıkası Hayrıye K.ırdardı. O an- saklayalım? Allah sahip olanlara J{cnd.lne nıabden uek uek t~fek eli? emelinın böyle mimasebetsiz bir (Dran. devam eder.) 
nnr, V\ıı-oslavvaya ge. da teftişte b~unan Lütfi Kırdar, bejıtluın. benım i.kı o&ıum var- sa=~= da TaNnda ll'ıtltat - A~ IEnavuktl 8ld. mııe ~ .,....... t'dztı..C.: 
ı d • r d f 

1 1 
kendlSlllın de yazdırılması ifinı, Birili trende, 6tıekl de be••ada o. "*"'""' lftr!Ui tfol' •• .,. tutuyor. F~t dlirt gün Sonraki 

tt{,.;kAt 1~~~1~0,.~t~:S But refikasına havale etmif. l'Uat çalıflJor. BüJtik olhın\ -a aL run kansam.,.or .. Bent ld. olan. lf&e tumanct•nm baynU bara- ı~telerde fOYle bir havadis gö.. 
d aayım memunı: sgn, llulalrlan çmluın, bar ay, ~a ferman w ~e beyanm elin da IOh dereceyi bulmuftur. IUD<' çarpıyor: 
.~ :~=a~!~!~~::.v~ "- .Maalesef, dedl, oıau biz ya. OD bet lira sönclerir. Fabt ıelge. de.. Zatftl. nSt~m hö\r~ 01 

- NasıJ olur demiştir; buna "Blrıta .. ıiln evvel Hlndlltam me-
,,adaa istemeye ıe.vik zamıyacağız. Çünkü b,zun vuife- lelim öteki nankör, qifteniD bi- dutu. baTin_ k'!Bfetinden de M· imkan yok. Zira benim blldltiıne \ev~ihen 7oıı. çıkaa Palaria vapuru 

._ mi%, sadece, b&ırada ıaevcut bu. rlne!- lasıl"°~· C'ünku s1rtındakf ftlta göre bu geimyi bir taç gün ev. ıçık der.izde meçhııl blr surette bab-
lann Romanyayı da it- lunan va&andaşlan 7umô:br. .._ Hamm .. O Jr.dar tafaillu l"fnbı onündelcf le~~ı.r. bavın vel biz batırmı~ ~nıetır MOrettebatın besısl kQıı>-
1 Ya, LUtf• Kınlan, bir bafkas da lfizum JOk. Km il•!" matfalrtan 01khjtını ıfşa edtyar. 
f'Tf Dzertne her tal'aftan yazdı'\."&a?,. uu---, --ıı..U-iyor .... S.T1m nwmuru 10"1TOT'. MYI"" == 
~in. siren Yugoslavya J ._......, -.u ...,.. ib 
\'eti, bJ~ şüphe yok ki Bayan Hayriye Kırdar, her ne- .. _ Tuhaf 191... dlyGI', ma- cenp j""'1:-Y: 11 

aftt. nl'll 
. Ve tam llom11nvanın kadar; *ınki IÖJle&miyecettiııia. ne IO. '°'! IU;,e " · utraıaak tehllkesile "- HaJll" ... Ö,.le oba, bana rayonunua? Eter bar pyl üstün. nn? • 

19 yapıyonunm be. ~ 
)'Ordu. kendisinı de_ yudınnamı söyle. k6rii yezacabanıı, fte1e çıktınız Ba~ Onuh> bt dil .. erem Mıkrop1arının .-arkları 
... ndyet karştınnda me~i!, .. d~_ıyse de, usul haricin. ortaya? Ben nud pçlndllimi c:fürih·t~ 'i,.,. Orke ~~.::. ka. ...... 
lerle iktısadi ve siyasi de bu l§ gormemek hususunda devletten ..ıdayaeü delilim Y•? n91yor. Ve: ltiDw ...::4!..: =~-.! ~-= =.:-:=...-:: 

iye karar ftldijl-. pek ütlz davranan laJIDı memu. Her te)'in dolnwunu bir, bir ••- Efendtm. diyor. IUl!'telf'r ad ıelecettel ~ ~lıil-* ~ ro...._. ai8beti ,.. • delitlr. Bo-
ru Lutfı Kırdaz:ı ™:t•ba katma- siyley~m!" nzıvonfu: tEvfı1 bfttOn I•'"""' tirit •• ._.. •'llralı9 .....,_. m.. ..,.... •• ...,. an ....... , 
dl. F~t •. ~uıyeti ~.etti. * * kendisine lriSrdOrdOtft a"1,.811a" ~ .... '* ,....,. tt' • riade. Bir-~ lire.'-,..... 
receğını bılclirerek, bir J'Uhflılm Emin oluD ki, ·bayanı ~Jr\ bö•lelertnfo etmenisi rica. edecetha- dae ...ıa '°"'...,.. ...._ ...... 
meydan bırakmıyeeatuu qledi. _, __ .. ~~11!"1 ·•e'1 ta41mı .. df'ft~ftl.. Venm •ım.lanU1 WT tlrl8atl lılam ..._.. ,... e .ıılıu. -tır 

Eğer, o vatandat. ba vadini _...... ~. y-.-.. 11- * * imanlara maaalbıt olanlanlıır. ı.... cilllbıia ....,...... ... 
unuttuysa nüfuawnuzun 1ÜÜ \iyen vatandaflar ıçın, kaçını. ed ~ lcht ~•ter- lac'lterede dtl çl7 oluü lcme7i 
nunu ya~cak onlanlara a.atuıa: mu bir fırsattı. Çünkü, muh&e. Nlpntapndan Harbiyeye dö. 11 ,,...... nürelManut ~ ...._ e- •nodil:lai-. .,.,.ki '-tl-6-
tayım ki. sayıl.mail unuUalmut lif ıuuflara. m~telif ~liyetlere nerken.: sair Vuımf ZivP beaal7etl Yokttır. W'llıll .. .,. altlnl ler .... mtlıimdlr: Bo,..aa,.. ita 

bı·r va+ .. ou1 ... kaldı·. t_ .. _ _.. __ , Va· menaıp ailelenn barimine .n- . 011. aele da rörüstüm: Pencere. ~lar .awlerae de. ~ emst• leri ....... çıoc1llılana ,..... IO _. 
_...,_, u--.. büın .... - ln k re• b .. wrenıB ohlna ~aıtr onan kemllı ,,....._ tllt1llım .,.....,."" 

liai Lutfi Kırdar! ek, onlana zevklerındeki. te- sm camını vunre beni ealı ffhMbtl .. tllndeaı .,.. ttlrll • •- ~ u eiDde •tu duiafn .,...., 
Fakat merak etmesin: Biz onu Wdrilvindeki bus~yetleri IÖ- ~ Yusuf Ztye: .... h m.....,._, llala ıua. Be:N ..,, 

ne zama Isa , rebilmelr. ve ltirbirine biç beme. - Yahu. dlvordu. ne olur. l'abt ...,....._.eti ,,..mr, dttl .............. ........,, ela aw artır 
n ° sayarız. mlyee .... "tip., leri tamyablL ııun? Bes on dakflra olsun eet'" lcllir. - içim .,..... mfltropfanmn cia.t ....,._ •• 

• • malt lmklıaı bulabilmek IÇln. ·ahı\'""" Yoksa. 719nhzhktan ca~ lıa~lllara -.118t otan cetftlerlnf -----=------
D ün, - caddelerde azametle wat. bir .. ,_ ID8lllW'8 hOrrl- tıyacalımJ.. biım.. .. ..- kıonmmatr lem 

LOKMAN HEKaM•N öGUTLERİ 

SUAL· CEVAP 

............ _ ......... . ,_ ....... _ ..... ,_..,_ .. ........... _ .... __ 
lır •• - ........ _ .... .., .. ............... .._....,,,_ ....... - ..,._ ..... ..... ,_ ......... .... 

., ............. 1 ·---· 
....... ,_ .... q •• ·-
....... - Celıft • llou. • - .... 
- 1 - 0..L' - alr Mna ~il• 
·- ..... c....-Aı.-Mr ..... 
....... CNaJar-.,... ....._._ ........... . 
O..·••-•· ... ·Al•-

Aa.. 1-Yu·l'lıa.1-•·•P 
T• • AL a - ile • StJ. t = Ca .. • > dolaşan sayım ve kontroJ yetUe her eve 11ıtp ÇlbbUmek Sordum: l&amchr. 

memurlan müstesna. ıehrin bü. lümı. Hele tipler- BYiDe -'- •-Seni de .ndtlar mı?.. Bir bre. ... eh•lı.+. - llWl'l ---:::------;=:============::e--· ..-- Bir ltbel nft~ bulmanın key. • .. .....,.. .,.... mlkrolıa ltelıl-- 39 - - Ne bir lll:r ~ • '* ~ 11W- ~e aıvunlutu dMtla-a m_......ur 
1
.,.. farHm. • fartiar, tabii. 1'· 

·~ Yap• lr.OOMrllde.rt • - , ... ,,.. •11!111----------.ı ......... -.............. ......... 
~ ı le. Onun &ıtlnde ""'-bir ''" -" boratwarlarclıa ~ eclflr. Pmbt ırr. 

"'lalb ..... ,. DJ'betinek- ~ r c e mal _,, mektup aç- ·ahkahaınn1 atarak cevap verdi· dMI ....... ......... .... ......... 
da saf, un. te!katli ola- ~---.. wdum: "-Yeni sal~er bizi adam ye. i..._ tm etmes c11Je bmmbllftar 
illeYcut olan b• tQiınJ Yazaa ANNll vlVANTI ~ .. - >ine savmıvorlar amma. cnk şü Onan lçia. lrqlarm "taYllklana d-

~IU)'ordunı Cmrea: AOvıvoı ttNAN04LU - Mektup mu? Ne mektubu? l(ür sayım memurlan o kadar in. ti ohu• da. etlalnl .. ı.._m ola-s; hllketf~ tnıst lbertnde ._ __________ __. - Acma. dbonn ....._ safım detll: Hamdolsun saydı ratı 7i"'9111nhıls. (Bur hflarm ter-
Olablı- aık&lla benüa iıalblml Jaaırul ,&nOlmtıı. blrQc -"-.aer tM- Bu muam•dı emirle Pfllua.t beni lar!,. kl.-ce ıtlte bennr. fabt aitten cıok da· 
~-n o yumıışak elln ıutu- •- ..ıona dotna lW, Ben de nıt.aıınmJ .\l .\l ı. lo'9 Haa:dan .,.,_ + on lnua-

d9e -ıllı midir 1 
• Cı ~""' r......_ .... it ......,. 
dnlnlP 9Q8 ~ ....... Mtlt ...... 
.._. mlaaberetiM maJllı itle 1ı1r ,... ................................... 
...................... •ıteri .. -- ... 
llllde illi lıooperatU ...... ,. a..ıana .. ae• 
m&8, • .. lıllde faal~e ~il beDI ._.ıı. 
dlr. 

Oku)'Oftl Dilekleri 
Sa istiyor 

..... " ........ -•ıW c...a 
u-rMa-Ali T...a ..._ 
lr.alUablr. ,.rı olu mahalleleNIM le 
.. laulıaa.cl•lnu ,. ... ,. ................ 
le alllıada• oıauı- ~-

~~h:'nca. , barab17e dolru rar ıör07ordum. O. " tapılacü ~ ael.Arnlamü Ozere ıdrdl•. • lem ....... ) 
~ cıa,tu Granla, kan eıvaplan ~· Saat tam 13.58 da. YHh ba•h Bir ele _,.lılımıh ha~lardalri • * * kQbolmuı ve Uc*'lf dolapp duna- Kotat KamarcwıkT)e Mın aelJ'dan. •ıatandaslar.ın bile. teneffüs zllf verem mlboplan ftl'dır. Palnt n <unema dttnnamm ea PARLAK YU.DIZI e:sstz GUZEL .. 
'-"-· 1or1ardı Ve sevgili ölülerine atlamak beorı de baall linlrlenlrdtln. Kaybet- .. Ö7.1Pven bfrer talehf l8blr.nzb • ..,...._ ........ olalar bile ..,._, H E D D J L A M A R R 
"-aı-m olundu; benim pa:rım için, bana da ıeUyorlardı, Kanıarovs- ~ Emll79'11 için oaan acası. muhak- "ile bekledllrlerf azad toDu rir mlıroplan -imaa sfbi kam llCÜ 

ı aaçılıp dağıldı. krden para istemek nezaketalzllk o- kak aam1ml ve derindi; amma kendi- '--dt· VP tenha fstanbul !akak ...- _. lıııab --.ı.ra t911r et- VB 
:.._~a clöndüm. Ve kendıml lwdu, mDthla bir ff!1 olurdu. alnl teaelll etml7e yeltendJllm zaman. ... R Q 8 E R T T A Y L O R ~11111.-...o.. ziyade para uru.reıi i- Prilutot. hll6 lls l'9flan tapa __.,.de. 

1
Arl. IPÖt'Ü1mftMI~ btr ~1f'lltl- tn. ,b~ ...._ miJareplan .. 

buldum, _ Seı. iaU)'eliD. d_,hn. dd. wl• lltırep&u .._ ....,. • ...ıtı- 1tnla. ,Or(iltüvle doldu· O za. rant+ • 1Dil1üllall ..,_ cimiae Teıılılılıl. .. ellitfal ..ı. aaatam.,.alm• NBFll lltlt 
ordum; pek ıllater'lfll 11- - Peki, o ba1deT ı.r 16rilrdOm; eUmJ sıkarken. ..u ...,an. sa.ım mn'ftn"1an hn•"" .....U.t olu ,..,.. mikrobaclıar. la- 8.AHDDD• BUWSTULAR. 

~---~~: ~ıu;.:mee=:~ ~;eı::.·ı. UDdiaJnl ba aJqam :.r:-olnu7BD ~ır:: =~-=- ~"na:u~ı:eaı::!':~t!:~ : :u~ ~yl= .. r~ ... = s E y E N K A D 1 
~lncıaru:~ ıa~· ::ı::: : ~~kaimi. :P = 0 0:-.!:ı. uma_:-~ '~ki, artık daha k""• dn :'..J: 1~ ~ ~:;.':r Cartamba a~samt MELEK Sinerna·WılllN'!IJA... 

rçlarımın ıırdabı içınde ~ baa• ettba. h .. bma llrenlrdlm. 0 zaman. bu 11madıklan "fmtlvaz .. etırtı•tn ÜllıuıJan tesir eder. Bereht Yel'Iİ &... 

lidı1ordta. Prilukortan pa• ·e. SPhrt bf_..~n'hl.... d4'1dn-n n ki medeni memlelretlenle her tlrliı ~ ---- ·----------------\&rrl 
0 

da ver•y .. rd" Kaımarovsk1, daveti. rnlmıettar ft adam• ... _ l...;-de bir Mke Ye d"•· m •... ·'" -- eti 1.__.._ j -
l'\ıbir liln pldı • ker;d.stnden he,ecanb kabul ettt ve ltendlnclet manhk d~ tendlnU ondan ;:. "'"anam ririlltüvr ~tmlstl' ~rda u:'1~7e';dl~ ~ R A s-ı D- R ı z A 

~ L b!Aı ıatechiım zaman. 6nc• bir bOyOk ıııeı ~ lf6.,.,. ktrdlm f.t•""'"' lr•v .. ~nıt .. hn~vf"tfn ehttılft •"' ••• 
' " c Bud d .. allı ..... vanm ..:ı.nlu"'- -ah---tyetl• '--. 

111 
""eminden ltroım,._.. lcfrı ~ evııbını verdı S mra. me- uvarım a na bekl17en -t Fakat on"' me11nkoUk eocutunu ır;u "' ... • .... , '" A....... peprlacaıtr ~ bir naedııalbı~ S!(ftl• 

1ltrı lıyım dıyı> •lA\·• euı. yPnıeğ• Kalm ık ısıemıyerı Prllukof. e-IJnde nataralt.. 1ua ıctnde 10lı\Jn 1n1f'!l'l'nb: 1Mz~tlnt ve nee@flir mit ed , ... ~ •.. Jt .... M? A- HALİDE PiŞKiN Beraber 
c rıde tuıykıruım hP.y.ısıı t>ır rillüşle ırüllerP t>ekıJOrdu. uJı•daııa. g6rQnce Jtlrettm QzOIOr. 'rlAı-keın ı1ab11'hl,.vin k<'nust11 cabl insanlar •eremll inek ıtitilnde" 

"~~ l\llah a$IUna. N~ler soy· fber :e '~ı:rıı• ,;:u~r.ınA~:!etl:S~ ~::;d~:tır~Q~~ı;~:., ·=·b~~ ::': ~::. :~!ö;'n~. h~ı~: ~::::;., ":.'f llutaı.e- ... tek tu· qu Ak$am Beyoğlunda Halk Sinemasında 
~ :kı etti*lnı ınlıyarnk gill· peu now. en vl'rronı bten d'autrea! bir MY,. Ue bana sarılırdı. "'m T&mıtlak ortak o1usumu~. 0 • "6 '811 __. ..... elll1 Amc· 1 
~~~~~uk!.dıreyım, de- çıç~~t ::ıe;-:::a~ ::: rtn~· -:-=.:~ :.U a.:: .,, avalh btr n~ ~ te.111 ftr ~,.!:e~= ~ HA B B E T E Y Z E Vodvil 3 Perde 
~ cek!) kıtb'Clı "Tlisti Ve simdi ihUmal o. ntnı1 (dmrcl*!an blilpmlarda aacü s defı1 
~karla yerimden sı;radım. zıı. davetltmln pldlliDI taaı... .... ~ l'01'I bdabHd1il bu masum hin' dnelnln ...._. mlhoba balaa· 
'~den mi? Asla! M- eli, Sinirt sbılrli Prllukot'a aordum: Bve&, ~ kimi uman ··s~ntden de mahrum kalmanın mattm . .,_. ili ...... el• ' ı _.... 
~ - r:r. aw ne nauua! KrdW- imar, km ..... ....... ......... arttı"'1fr MI' itirlyet 111>- rolıa6a ......... üdler ..... 

t;Jı. IClılluD. QmUll& " ne ae cti7..,UUT Q)BVAlll VAR) tasDe hıckn19orda! P9t aa41r IQialılDr. 

...... ,,,."_ Pz 1 1 ..... 111111111 ..,..., .... RAUt , ........................... . 
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r Büyük Türk Şekercisi HACI BEKiR ' 1 
Anadoludan lstanbula geldi ve hakiki Türk şekerini 

icat ederek dünyanın her köşesine nam verdi. 

ALİ MUHİDDİN 

' Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy. Kadıköy 

Siparlfleri Ticarethanenin Merkezi olan 
_________ B_a_h_ç_e_ka_p_ı_d_a_ki_·_m_a_ü_a_z_a_k_a_b_uı. __ e_d_e_r. ________ ,

1 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Kırklareli Daimi Encümeninden : 

Li-~ 11!1'4 4 IID ;llJ: l!U 
ferkibinde tYOD, TANEN 
ve GLISERO FOSFAT Vardır. 

TOR KiYE C Ü M H U RJ Y E T 1 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muamrlPl•..ı 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlreat Bankasında 
lirası bulunanlara 

kumbaralı ve lhba raı~ tHarruf neeaplarında aft ar 50 

ıenede 4 df'fa çeklleeek kurıı ile aıaCıdal<I pllnı cıört 

4 
4 
4 

40 
100 

Adet 
• 
il! .. 
• 

ikramiye daC ıtılıeıktır. 

1.000 Liralık 

600 • 

250 
100 

50 

• 
"' 
"' 120 • 40 • 

160 • 20 • 

4.000 Lira 
2.000 .. 
1 .000 ıt 

4.000 • 
1 .000 • 
4 .800 • 
1 .200 .. 

Dl K KAT: Resnplanııdakl panln1 btr ıene 1çlndf' SO liradan 11satı dOsmt· 
,.enlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlastyle verilecektir Kuralar 
E:enede f dc!ıı. l EylOl. 1 BlrtnctJı:Anun. 1 Mart ve l Hazırar 

tarihlerinde çekilecektir 

İktısat Vekaletinden : 

Kırklareli - Babaeski yolunun 19+000 - 27+000 inci kilometreleri a
<•ımda muaaddak 24157 lira 28 kurusluk keşiften müfre~ "16000" on altı 
hin liralık kısmın tamiratı esasiyesi işine istekli çıkmadıfmdan 11artname
sinde yapılan tadilSt üzerine mezki\r it yeniden ve kapalı zarf uıulile ekıilt
meye konulmuştur. 

l - Bu İ!le ait ıartname n evrak eunlardır: 
A - Eksiltme ,artnamesi, fenni ve huauai ıartname 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prtnameıi 
E - Keşif ve metraj cedvelleri proje 
İıteyenler bu şartname ve evrakı bilAbedel Kn1dareH Nanı mndllrtu

iünden alahU:rler. 
2 - Eksiltme 12. İkinci tctrin. 940 aah aiinü aaat 15 on beşte Kırk-

1ıııreli daimi encümeninde yapılacaktrr. 
3 - M"vııkkıııt trminat 1200 t'radır. 
4 - İşbu teminattan maadıı isteklilerin ekılltme cününıfen ıelriı ciln 

vvel Krrklareli villyetine müracaat ederek bu iş ic:ln alıı caklan mütıoah
ı1tlik vesikuıı ve 1490 !!ayılı kanun mucibince verilmesi lhım selen difer 
~~ik ibraı etmeleri. 

S - Muhasebe! umumiye kanununun 83 üncü maddesi mucibince mil
ahhide irae edeceği teminat mukabirnrlı- (3000) üc bin lira,.. kadar avans 
-rilecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yaztlı aaatten bir sa
l at evvelinr kadar Krrklarer daimt encümen riyıı~e•ine m<1kb'17 mukıoh' l i ndr 
1 vrr;le·· ektir Posta ile cönderilecek mektupların ikinci maddt'de yazılı ıaa

te kadar celmt, olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıo bu
'unması liztmdır. Postadaki gec'kmeler bbul edi1mez: . 

7 - 13.10.940 tarihli Uluı ve Tan gazetelerile bu it ha.kkmda ,..pdan 
illn hükümsüzdür. (10026) 

Ağn Defterdarlığından : 
1 - AiTı Viliyeu merkeıınde ını;/ 

~dilen h ükt'lmet binuınm bakiyei in 
şaatı 44327 lıra 38 kuruş bedelı lre~i l f 
kapah ı:arf usulile eksiltmeye c:ılra ro . 
mrştır 

2 - Bu ışe ait prtnameler ve ev 
k şunlardrr: 
a - Eks11tme •artnamesi 
b - mukavele projesi. 
c - Naha ışleri 11eraiti umumıydİI 

ve yapı i11lerı umum tenn şartnaım ... 
d - Sıhhi ve elektrik tesisatı ıa·~· 

'lameııı , 

e - Hu11u111 ısarmame, 
f - Metraj cedveli nü1hai lı:c~lt/ 

~ibilei fiyat cedvdı, 
c - Proje ve ıeferrüatı ıst 1 yenı~ 

t>u şartname ve evrakı iki vüz yı r ıı, 

iki kuru- mukabilı nde Ağrı Viltıv I 
Defterdarh!'!tndan ahbilirler 

3 - Eks itme 23 10.940 Çartam I 
günü saat 15 de Vilbct Defterdar • r 
tında yapılaca.kur. 

4 - Eksiltme lı:apalı rarf usu l• el 
vapılacakırr 

5 - Ekdiltmeye ıırebı lmesı ıçın ı ,J 
teklilerin 3324 lira r.o lı:u ruı muvı> k I 
tem nat vermesi bundan başka aşa •/ 
dairi vesikaları haiz olup ı:osıerm I 
llzımdır En aşağı 40 hin liralıl ' 
cibi işleri bir defodıı yapmr$ nlrlu 
na vc bu gibi su ve clektrik tes•F ı 
yapmış veya 1aptırmııı old ıkla 

1 
dair vesikaları bir istidavl!I bağlanıı• , 
ihale tarihinden en az il gün rvvel \•;) 
llyete müracaatla alacakları ehlı · I 
vesikası ve Ticaret Odasına kayıtlı f 
duklarma daır vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 f 
cü maddedl" vaz:ılr aaatten b ir uat ,. ~ 
"eline lı:adaT Ağn Villvetl Defterd "1 
lığına getirilerek elniltme komiıyo 'il 
re · sl : ğinr maltl;uı mukabltindl" veri'eJ 
cektir. 

Posta ile gönderi1 .. celr mektupla r'I! 
nihayet ilc;üncü maddede yazılı aar • 
kadar relmiş olması dış ıarfm müt- rl 
mumu ile iyice kapatılm~ bulunma 
lazımdır Postada olan reclkmeler k;ı,J 
bul edilmez . (9580) 

Yenişehir Kazası Söylemi~ 

Köyü Muhtarlığından 
:Cöyümüz orta mab arazisinden ıs

tih~aı f'dllen Uıbminen " 50000., kilo 
çeltık 3.10.940 rünllnden 23. 10.940 
Çarşamb& günlıne kndnr 21 iün mOd 
detıe açık artbrmaya çıkarılmıştır 
Çeltiğin beheı knosu "11" on bir ku~ 1 
nıstan oL"nak Qzere "1 T,5 muvakkat 1 
teminat akçesi "412" lira "50" kuruş.. 
tur 

Nafıa Vek&letinden: 
Yapı ve İmar İşleri İlam 

1 -Eksiltme1e konulan i•: Ankara Yapı Uıta Okulu karşıaındalri 11hada 
yapılacak Bölge Sanat Okuluna üç adet atölye binası in•aatıdrr. 

Keşif bedeli: 51967 lira 80 kuruştur. 
ı - Eksiltme 7 İkinciteşrin 940 Perşembe cünü saat on beşte Nafıa Ve. 

kAlcti Yapı ve İmar İtleri Eksiltme Komisyonu odaımda tapalı zarf uıulile 
'llpılacaktır. 

S - Eniltme tartnameal ve buna rnüteferri evrak iki lira altmış kurut 
bedel mukabilinde Yapı ve lmar İşleri Rcislifinden alınabilir 

4 - Bu iıse cirebilmelr için isteklilerin "'3848 .. üc: bin sekir ,UZ lork se. 
1riz: lira "40,. krrk lnırutluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa V~klJ,.tin
den bu iıe ıirebilceeklerine dair ahnmtŞ ehliyet ves:kaaı ibraz etmeleri il 
•nndrr. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günderı en aı üç gün evvel ıstekli: 
terin Nafıa Veklletine müracaatlan ve dilekçelerine en aı bir kalemde on be• 
'lin liralık bu lıse benzer bir iş yaptıklarına dair işi 1aptıran idarelerden :dın.. 
mrı vesika raptetmel.eri muktezidlr Bu müddet zarfında ve&ika talebinde bu
lunmıyanJar eksiltmeye giremlyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 7.11.940 Pertembe 
ırünü saat on dörde kadar Komisyon Re ial'fine ma'kbuı mukabilinde tesliaı 
etmeleri li.z:rmdır. 

Postada olacak ıecikmeler lı:abul edilmez. (6775 - 9924) 

f. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ . HESAPLAR 

fKRAMfvE PLANl 
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!<ANSIZLIGA, 
VEREME istidadı 
Olanlara ve SiNiR 

H aatalıkların.a Kar§ı 
Kullanılır. 

~czanelerde bulunur. 

Küçük Şişe 60 
Büyük Şişe 100 

Kuw-u~+ur. 

Bursa - Yenişehir Kaza Ebe K"" Muh "' ı _ KöYtimtiz .. sı oy tarhgın 
"50000,, elli bin kil~ or~ maline ekilmit araziden çıkacak olan t 
ylrmı bir cün mUdd Jeltık S.10.940 tarihinden 25.10.940 Cuma Pııibı• 

2 - Çeltıiin b e e •.çık arttırmaya çılı:anlmqtrr. 
375 liradır. ehcr kılosu on ktıruıtan olmak Uıere ,_ 7,5 ıJipotito 

3 - Sartrıameyi .. 
25.J?.940 Cuma günfi :_onnek ve ~ ıilrmek istlyenJer~ ~e sifı!O 
komııyona b;ııvurmaı •.t 15 de köyümüzde muhtarlık daireamde müt 

an il1n olunur. "9823,. 

AMPULLARJ 
Çok dayanıklı. çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır .. 

Satıf Deposu : 

Tahtakale. Uzuneu Ova 
No 12. 14 

İstanbul Belediyesinden : 
Belediye h kuk . 1 • 

ile rnenıu 
1 

u ış erı kadrosunda mevcut iki münhal için 

1 r 8 !nacaktır. Müsabalı:aya İ$tırak için: 

2 
- Tur k olmak 

3 - En az liıe mezunu olmak 
4 : x•şı l~ _d~n aşaif 3S ten yukan olmamıık 
5 _ li~er~.1 iını Yapmış veya askeri kle alikası kalmam~ but~ 
15 u~nuhal eshabmdan nlmak 

- Vazı f ı · . Talip! . . e erıne devamlarma manı bir ırıell(Ul ;yetteri bulunmıııı' 
erın şera:ti h . ld ki d i . acaatları v li az o u arına a r veıaık iıtidalarrna rapt ue 

,Üsadif cu~a ~~~ lşlerindf'n alacaklan vesikalarla 25/ 10/ 940 ti 
• ıına i,tirakl . ~nu "aat 10 d~ Hukuk İşlerinde yapılması mukarrer ı 

erı ıl1n olunur. (10084) 

"·tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdu"rlu"g"'u .. JJO 

1 - Tünel 
ıkla kira- .

1 
l•r ve arabalannın ilin yerleri bir acne müddetle 

2 ,u verı ecektir. 
- Pazarlık 7/ ıt/ .,c; katmda y ı1 1940 Per1embe ıünü, 1aat 15 de Metro 

3 ap acaktır. 

4 - ıMuvakkat teminat 127 1' _ ıtekl'Je . ,50 ırada. 
an almaları L rın parasız olarak verilmekte olan tartnameJeri t 
Ü ve aanuni .k 1 tA.. : n ve aaatte k • veaı a arı ve muvaaaat teminatlan 

oınısyonda hazır bulunmalan. {10070) 

Bel d. · 
1 

e ıye Sular idaresinden: 
darernız ı n ab . . 

'ıl)() rnakb oneman ıerv·aı •Cln kapalı ıarflı ebiltme ite 25000 lıl 
Eksilt uz 4800 bordro bastırılacaktır 

mey,. C•rmelt d 1 T . , rr atrviıind arzu e en eı aksımdelu ıdare merlıcennde. 
Ekıilt en paras17 olarak ,artnameıinl ılabtrrıer 

a~arteıı g~~ü 4 11 940 Paz:ıırteıl günü yapılacaktD' Teklif zarf1an _. . ıı 
ır lı:abul ed'I saat <ıs) e kadar kabul edilir Daha sonra cetirUecelı ____ ı m __ ez (lOCı91) 

------------------------, 
t·oyyd, 
0tomn~ 
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t 111 O Ru.ın {)e lc:UUcu "' :\. UUd.U. IJJ" 

OOS\.ı Galat• Karııkö'9 PalR• 
'ldn KRrırn11nd ;. 84 No l BRA H 1 Nı 
:•SCIOÖLlJ ve ORTAKLAR • 

" • "'.,, .. • .... .. • f" " ti: " """ ' --_, . ._. __ , 
K!RE8TE. BiÇMEK iÇiN 

Otomatik Bir Şeride 

Matbaası 
Kitap, gazete. mecnı~'(r 
ve her türlü tabı, cJ 
ve klişe işleri yapılıt· 
TAN Matbaası • istıı11' 
hnl Telefon: 2431 O 

35 lira maaşlı müfettit muavlnlifi için !7.10 9.(0 tarihinde ,..pdacatı 
ıvvelce ilan edölen müsabaka imt hanı 9.12.940 tarihinde Ankara ve İatan· 
bulda yapılacaktır Müracaatların 23.11.940 tar ihine kad.nr vekllet teftiı 
beyctJ reisliğine yapılması llımıdır. (6835) "10040'' 

Ş11rtnameyl gör:meıc ve pt"1 silrmek 
lstl'!;1o~mlenr. ihale gQntı snt Hl ya ka
dar Söylemls köyü lhtıyar meclısıne 
mOracaat etmeleri ılAn olunur C9822) 

ıaQ:dakl r.drese müracaat edebilirler 

1 

fhtıya, vardır Mevcudu olanlar a- Mlknatlslenmeden mOteeıısir oı1' 

Yemi~ vapuı lıkelesı Llmoncular 90• , KA TİYEN ŞAŞMA'/ ft• 
'<~O • lllo. 75 Nuri l91k Telefon . 23181 

_____________ ................. ...... 

_.. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüijünden : 

Tedrisata 4/11/940 Paurteaf ıflnll başlanaraktır. Allkadar talebeye bil· 
tfirmr. "9867,. 

Ramazan: 19 Pazartesi 
Utnr 17 ,21 • İmsak 4,40 

€MJ:AKiş ~ ~e -~tıcılanı Ankara Dil, Tarih ve Cogr" afya Fakültesinden : 
en buyük rehberidir. 1 .;aıauısaray L1'es't karııaı No Pakillteye alınacak bura talebeai için talebe kayıt ve kabul muameleai 

184 
Tell'lfon 49010 2 •• 10.940 .Pazartcsı tarihine kadar temdit edilmJ~tir. fstd:lilcrin Fnkillte ~-L--...;-----------' rektörlGt\lne milraeaatlan ilin olunur. "6727 - 9828,. 

DIŞ MACUNUNU 
Kunanarak dlşlerlnlzln se~lamlı~anı ve gOz kame~

taran parlakh~ını kazanınez. 

Hel" J8rde O E N T O L. diş macununu tstey1nız 

• Or H h . " .._ Yüksek cins saat 1 · or onını ,. 6 

1 
.. ı. ı.ı.ıarın • .ııtsı:ımıa ıtıııdaı ..,11 3 E 111 E L A. C E N T E 1. 1 I 

t!<'idF Vlvıınıı "ltelı vıın ındıılc 1 lıtan.tıu ı Kutlu Hın 1 ""' 
•ll llVf'nf'h~ neıoı ndr tedıtvi ~ .. , SATIŞ MAÖJ\ZALAfll : 

1',.l,.fnr '>.t 1 'H A ~ &. , BAROÇÇİ, Sult~nh~rrııı ~ 
~ ---•Z!ftl. PANC1ıd& ve SAVAtols. o 
TfPEBA8tND• ORAM l<l"l~INOA 

Bu ak'8m oyun yoktur. 
l1tı1rı1 . - •<ld~ıındo K ... ,... .. ,,, o( • •mıfld• 

Bu akpm saat 20.30 da 
YALI U$Ac)9 

Rer tarafa ot.obfuı la1Jyeeelı:ttr 

Kara köy , 
ı\lberto ASSANTE, İsUklAl 

K . AREVYAN, Slrkeel 

&311---======ı::ıa=r:lll:Pı
lahf• ..., Newrlnt MQdllril ı ıtınio ıJ 1 

Chreteclhk u Neırint T.L.8 .• Tf.rl ,.ı 


