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u terem Qf11e ı ınuz · . k d. · b. d. ma makinesi)•lP bızzat en ısı tes ıt e ıyor. 

Beden terbiyesi 
ve modern harpler 

Falih Raika ATAY 

Alman Feldmareıah fon Richeau 
bir parkm içinde, mayo ile, . koıu 
idmanı yapıyor. Pol~n>:~ harbı ıır~
ımda, Viatül nehrinı yuzerek geçıp 
)bür yakadaki kıtalarmm ~aşı?~a 
rörünüvermittir. Bed~n t~r~ıy.eaı ıle 
ıporun Almanya'd~kı bırıncı ıınıf 
•hemiyetine dair bır yazı netreden 
alman mecmuaıı, makalenin batına 
meıbur bir alman hekiminin ıu ıö
fÜDÜ koymU§tur: "Harbi kazana
cağız, çünkü ııhatteyiz ! ,. Yeni al-
...... nc:tıtuıu ""·"~"'°' ... u.,....,__ ı..:. 
terbiye 1rörmüıtür. Çocuk, doğduk
tan aonra, itina cörm•I• baılıya
rak, hayat mücaaeleıinin 90nuna 
kadar, beden terbiyeıi ile fikir ter
biyeaini biribirinden ayırmıyarak, 
meıleğine ve yaıma göre idmanları
nı yapıyor: 1933 ten eve) mektep• 
lerde yalnız iki aaat jimnaıtik derai 
vardı. Bugün bet aaat jimnaatik ol
duktan baıka, öğle üstlerinden ikisi 
oyunlara tahıiı olunmuftur. Tetki
lat teferrüattna giriımiyelim. Müte
lıauıılarımız, ıüpheaiz, hepsini İn· 
ceden inceye tetkik etmitlerdir. 

Almanlar, yeni zaferlerini, yalnız 
tanka, tayyareye ve topa değil, be
den terbiyeaine ve apora borçlu ol
duklannı güvenerek .öylemektedir· 
ler. Miaal yalnız Almanya değildir: 
lıüriyetlerini müdafaa eden bir avuç 
Finlandiyalmın tahammül ve mu· 
kavemetini temin eden de aynı teY· 
dir Bir franıız muharrir, Finlandi
yal~lar hakkındaki yazııma, "Hü~~
yet içinde ruhlarını ve ıporla vu
cutlarmı terbiye eden ... " ıözleri ile 
baıtıyordu. 

Hemen kendimize dönelim: mek
teplerde beden terbiyeıi yoktur, de
necek kadar azdır. Saatler aon de
rece mahduttur. idmanlar, can arkı· 
cıdır; cazibeli değildir. Halb~i ~~ 
den terbiyeJinde eıaı, her g~n. ~z 
yıkar diı yıkar, tıraf olur ~ı~ı ıd
ınan ~apmak, ve çocuklar .ıç~n dde 
id 1 • uıullerden ııtıfa e 
_ _ımankan! >:enkı ı'-akh1'· Mektepten 
.aere , cazıp un _ -ndelik 
çıkıncıya kadar, çocugun gu 
idmanlan doğrudan doi_ruya m~~k 
rifimize ait bir uıeseledır: g~nç ı 
teıkilatının temin edeceği imkanlar· 
dan istifade edilmekle beraber, °J; 
nun vazifelerini bundan ayırm1'· 
l&znngelir. Haftada bir veya 1 1 

defa birkaç beden hareketi ile ço • 
cukların ne bünyeaine kuvet, ne de 
kendilerine ıpor zevki vernıit ?lu· 
l'Uz. Tarlada hudayinabit y~tııen 
ham kuveti dahi itletmek, atıkleı • 
tir•Tuı!k ihtiyacındayız. . 

Mekteplerde muntazam, devaml~ 
•e gündelik idmanlar, gıda m.eı.eleıı 
ribi, batta &'elen bir dava &'ıbı ele 
almmak lazım! Stadyomlan ya~· 
makta devam ediyoruz. Diğer bır 
ekaiğimiz de biraz yatlanmıt olan• 
lann, ve bilhaaaa, Ankara'da oldu· 
iu ~ibi, çok oturma~a mahkUoı va· 
t,..,d~~ı11rın idmitn ihtivaçlarınr te
min etmektir. Gariptir ki bunu 
lüks gibi adderJenlerimiz var. E!1 
hazin misali. Anl<Rrll golf ıuthıuı hı· 
lcayeaidir. Bu aah11 için lngilt.ere· 
den huauııi bir mütehassıs geld~, ~
raziyi intihap etti, yetitecek çımı!' 
cinsini buldu, planını çizdi, batta 
parti kendi bütçesinden para ayıra· 
rak iıtimliklere bile baılandı, fa• 
kat ıeneler ceçti, henüz hiç bir f~Y 
Tapılmamıftll'. Ankara'da devletın 

CS012a S. i12ci 117..l•d•) 

BQfveküimiz Doktor Relik Saydam Elwer petrol aonJaj aalıcaırtıtla 
petrol kuyusu bQfında izahat alıyor 
( Dlfer reslmleriml• befincl aayfamızdadır.) 

Muhtelif noktalardan 

Almanlar 

Romanya' ya 

· giriyorlar 

Muntazam Alman kılalan 
T ımıovar dvannda bulunuyor 

10 
a a. _ Reuter: Alınan ileri 

Blikreı, · 'f k 1 d R '-·lerı muhtelı no ta ar ı o-
kıtalarının "' , ve ezcümle Banat ve romen 
manya ya . · · .. t d 

11 allına glrdıklerını ıos eren e-Trans vany 
ıı. 1 aktadır Munta.z:am alman lı:r· 

!iller ço.a m · . 
. d' Timıovar cıvarında bulunmalı:-

taları ıım ı .. 
.ninü mahdut miktarda motor-

ta ve cuma •- . 
ili krtalarm muvasalatı beldenmektedır. 
Dün ö&leden sonra Arıd'dan relen ~ir çok 
alman askeri Timıovır'dan ıeçmiıtır. Fa
kat ıiıli bir surette yapılan bu hulul al-

(Soaa 4. üııcU uy/ad•) 

Romanya ile 

İngilizler 

münasebeti 

kesecek mi? 

Romanya'nın arllk düpnın 
telakki edileceği söyleniyor 
Bern, 10 a.a. - Stefani bildiriyor 

Londradan haber alındığına göre, 24 
saattenberi İngiltere ile Romanyanın 
diplomatik münasebetleri çok nazik 
bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 
J .ondranın ıiyasi mahafilinde, Ro • 
manyanın badema tngiltereye düfDWl 
~ larak telakki edilmesi lazım geldiği 
söylenmektedir. Dün Londrada, Bük· 
reı ile diplomatik münasebetlerin ka • 
tedilmeıi ihtimallerinden bahsedilmek 
teydi. 

Zelzele mıntakasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yapllacak insaalln 
vasdları teshil edildi 

Son zelzelelerde zarar gören yerlerdeki 

resmi binalar için 1.800.000 lira ayrıldı 
Zaman zaman zelzele felaketine ınJiruz kalan memleketin~.izin jeolojik 

tetkikleri henüz bitirilmiş olmamakla beraber, umumt ıurette, zelzele mın
takalarını gösterir bir zelzele haritası da vücuda getirilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca zelzele mıntakalarında bundan sonra vücuda getirilecek olan resmi 
ve hususi binaların sarsıntıya karşı mukavemetli bir tarzda yapılması için 
de bir talimatname hazırlanmıştır. Talimatname, Başvekaletin direktifi 
dairesinde Nafıa Vekaletince ihzar ve Başvek!lcte takdim olunmuştur. 

Talimatname, zelzele haritasında 
zelzele mıntakası olarak işaret edil -
miş olan mıntakalarda yapılacak res· 
mi ve hususi binaları muayyen bir 

1 tarzda inşa mecburiyeti tahmil et
mektedir. Ancak şimdilik bu mecbu
riyet resmi inşaatta tatbik edilecek, 
hususi eşhasa ait inşaatta tavsiye su
retiyle mümkün mertebe talimatna -
menin tatbikına gayret edilecektir. 
Bu hususlar Başvekalet tarafından 
lazımgeleniere tamim olunmuştur. 

Zelzeleye mukavim inşaatın 
vasıfları 

Zelzeleye mukavim inşaat hakkın -
daki tfılimatnameye göre yapılacak 
binalar, duvarların kalınlığı, temel 
inşaatı, çatılarında ve sair kısımların
da alınacak tedbirler bakımından da
ha büyük masrafa mütevakkıf bulun
rr.aktadır. Bu talimatname hükmünce 
ahşap ve kargir binalar azami iki kat
lı, tuğla inşaat üç katlı yapılabilecek-
tir. 

Talimatnamenin mühim bir faslı da 
köylerimizde yapılacak kerpiç inşaata 
aittir. Bugünkü şartlar dahilinde köy 
leriıniz için hatıllar ve direklerle 
takviye edilmek şartiyle kerpiç inşa
ina müsaade eailmiştir. Bu kerpiç 
Jd5y evlerinin çatıları içhı ttJhııaatna
me kiremidi tavaiye etmekle beraber 
konulan kayıtlar dairesinde ve çok 
itinalı yapılmak şartiyle damlar top
rakla da örtülebilec:ektir. 

~eni planlar yapılıyor 

Avrupa'nın 

ekonomisi 

Alman iktısat naz1rı 

İtalyan naz1riyle 

bir hafta görüşecek 
Berlin, 10 a.a. - DNB. bildiriyor: İyi 

haber alo.n menbalardan öğrenildiğine ıöre 
Bcrlin'i ziyaret eden İtalya kambiyo ve 
döviz nazırı B. Riccardi ile B. Funk ara
sındaki müzakereler S ili 7 gün sürecektir. 

Berlin siyasi mahfilleri, alman iktısat 

nazırının bir kaç gün evel yabancı gazete
ler için söylediği nutukta Avrupa'nın ik-

(Sonu 5 inci sa;vlı~a) 

• 

B. Willkie 

Amerika' da 

Cümhuriyet~ilerin namıell 

B. WİLLKİE 
DiYOR Ki: 

Eğer harbe girersek 

laf eri elde edinceye 
kadar döğüıeceğiz 

Nevhaven, 10 a.a. - Cilmhuriyet partisi• 
nin reisicümhur namzedi B. Wilkie çar. 
pmba akşamı söylediği nutukta ezcüml• 
demiştir ki: 

Bizim siyasetimiz bir yatııtırma siyaseti 
değildir ve hiç bir uman olmryacıktır. 
Diktatörlere karşı yatışrıma siyaseti tat
bik etmiyeceğimiı gibi Vaıinrton'da v~ya 
baık.a yerlerdeki komünistler~ kartı da 
böyle bir siyaset tatbik etmiyeceğiz. Eğer 
reisicümhur seçilirsem müdafaaya lhım o
lan imalata daha ziyade hız vereceğim. 

Muharebe aramıyoruz. Fakat bir ~ere l:"'J• 

harebeye giriırsek zaferi elife edincey• 
kadar döiüıeceğiz. 

Memleketin son uğradığı büyük 
zelzele felaketiyle harabe haline gel
miş, kısmen veya tamamen hasara 
uğramış şehir, kasaba ve köylerimi· 
zin yeniden inşasında hilkümet tali· 
matname hükümlerini tatbik edecek
tir. Zelzeleyi müteakip Başvekaletin 
emrinde toplanan müsteşarlar komis
yonu bu hususta icabeden tetkikatı 
yapmıı ve zeb:ele mıntakalarında ya
pılacak reamt binaları teabit etmişti. 

(Soaa 5. iaci Hylıdı) S I Y.AM 

Antalya' da 

Maarif .Vekilimizin 
yaphğı tetkikler . 

KA/180-C 
SAİGON 

Antalya, ıo LL - :Maarif Veklll Ha
aan - Alı YUcel dUn liseyi, akıam ıanat o -
kullarım tettlf ettikten ıonra yeni yapıla
cak olan tnönU kıs emUtUsUnUn temellnl 
atmıft,ır. 

Huan • .lu YOcel bugUn de Almıdakl 
k&y emtltu.Une giderek eııatltUnUn yapıl
mıı olan blnalariyle yapılacak olan diğer 
blnalann yerlerini g!Srmllt ve etıtmenler 
tarafından venlen mUaamerede hazır bu • 
lUDm\lftUJ'. 

Şimdiye kadar Çine mühim?1at ve askeri malzeme nakli için kulla. 
nılan, Yunnan 11e Bırmanya yolunu gösterir harita 

Nüfus sayımı için 

ve 
memurlar1 

kontrol 
verilecek 

Amerikanın Pasifik 

filosu kuvetleniyor 

Harp 
onbeı gün i~inde 

patlak 
verir mi? 

Birmanya yolu 

Çin'e açılınca .• 

• Japonya 

Hindi~ini' deki 
işgali 

genişletecek 
Vaşington, 10 a.a. - Harbiye nazırı Calcutta, 10 a.a. - Hind milli konıresl 

B. Knox matbuata yapmıı olduğu be - reiıi Mevlana Aboul Kalan Azad •taiıd ... 
20 ilkteırln 1940 nilfus sayım ve kon yan~tta, Amerikanın Paaifik denizin - ki beyanatta bulunmuıtur: 

trol memurluğu vazifel~riyle tavzif 1 dekı donanma kadrosunun takriben 

1 

Biz hindliler hcpı'm·ı ç· · 'd s · 

konferansa 
davet ediliyor 

• • • 4200 ki ilik bir takvi e ile derhal ik- ' ı ın e ıı en ır-edılecek memurlara 14 te§rınıevel 940 
1 

d~I ~· . . .Y . . manya volunun tekrar açılışını hararetle 
cumarteıi günü saat 14.45 de radyo J ına e 1 ecegını bıldırmıştır. kar&ılarız. 
~sıtasiyle istatistik umum müdürlil . B. Knox'a, Birle§ik Amerikanın 15 I 
ğ~ tarafından verilecek konferansı ! güı:ı zarfında Japonya ile harbe gir -ı (Sonu S. ıncı sayfada) 

dınlemek üzere Yeni§ehirde oturanla- ınek ihtimallerinden bahseden gazete• --------------
rın Dahiliye vekAleti toplantı salonu- 11.!r hakkında düşündüğü sorulmuştur. 
na, .Cebecide oturanların Mülkiye mek . B. Knox derhal (Hayır) cevabını 
tebı konferans salonuna, tehirde otu •

1 
\'ermiı ve bunu kimsenin bilebileceği 

ranlann halkevi aalonu~ gelmeleri ni zannetmediğini ilave etmiştir. 
rica olunur. Diğer bir ıuale cevaben, B. Knox, 

uzak şarkta bulunan amerikan donan
masiyle bahriye silabendazlarının va
ziyetlerinde bir değişiklik husule ge
tirebilecek hiç bir sebep mevcut olma
dığını bildirmiştir. 
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Ekonomik meseleler: 

Türkiyede toprak meselesi 
"Mesleğimiz, topraksız köylüye kendi malı yapaca-" 
"ğımız tarlasında çtılıımak imkAnını hazırlamaktadır:• 

9. XI. 1929 İSMET İNÖNÜ 

lamail Huarev TôKIN 
Dnlet malı olan toprak1!arııı fakir klly-IJ bir ic;tfmat ıahslyettlr. Toprakta kökü ol

JUye teV%ii fçiıı Jıilkflmetçe hazırl&nmıf o-, dutu için kendisini milli varlığın rnukad
lım tallm&tna.me mihuuıebetıyle '"Yeııt A-ı deratlyle alakadar hiııaeder. AUe sevgisi, 
dam,. mecmuuının 298 inci sayunnda cı - toprak muhabbeti ve bağlılığı olmıyan 
km bir makalesinde Yunwı K4zım Könl, köylUde yurt aevgtsl olablUr mJ f Harp so
toprak tevzlatmm ıckll hakkıı:ı.d& alAkaya\ nu devrinde mtilk sahibi köylUnUn içtimai 
ıaymı bir nokta! nazar mUdafaa etmekte- heyelanlara karşı da en sağlam bir tah • 
dir.. Muharrir, topraltların köylUye mutlak kim umuru olduutnu cllrdllk. Toprak sa
surette verilmeyip yani temlik ~lmeyip hlbl köylü, yalnız sol dalı;R.lara kıı.rıı bir 
kira Ue vmlmealni tekli! ediyor. Diyor baraj değil, aynı zamanda memleketin en 
ki: "Biz dt!Vlı:te ait arazirrin bir kararla' fyl mUda!aa potanırtyelldlr. Bugün birçok 
ve mutlak olan.le Jcöylüye temlik ~ilmcsi-1 memleketler hudutlarındaki köyHlyU top
ne, pf!ŞİD. uya borçla uul.mauna lıuuml ralı:landırmak suretiyle bir nevi ııosyal 
gormÜ7fJTIU. DağıtılaD toprak devletindir. müdafaa hattı tesis etmektedirler. 
Omın içill devlete mfiJ.Sup olmıyan Jııimse.ı KlJ71llyU mfilk ısahlbt yapmayıp sadece 
yani vatıtJllaş olmıyan ld.mse. mç bir za. kiracı vaziyetinde bırakmak, köyde sosyal 
m.ıı toprak sahibi olamll.Z. Toprak üzerin- dAvıı.yı halletmlyccektlr. KöylU ortakçı 

ddi müliiyet bıılıılu da mutlak olmalıdır. iken zaten kiracı idi. Şimdi de devlete ki
Toprafı 41eten ondan intiJa et.meli Jd:at ra.cı olacaktır. Kira uııulllnUn, orta çağ 
bibe ve leral ~ememelidir. Bu suretle toprak betıt kölellttnden farkı nedir? Bu 
toprak daima tosıraktıın ysşıyanların kalır. usul bir ekstremdPn diğer bir ekstreme 
Sahibi toprağından ayrılmak istese bile kaymaktan başka ne ltade eder? Kiracı 
toprak sahibini bırakmamalıdır. Toprağı psikolojisi ile mal sahibi psikolojisi ara. 
.atabilmek imklnıları uırdide çiftçi ailele- aındaki farka bilhassa nazarı dikkati cel· 
rini şehirli yapıyor • ., KöllinUn lktısadl ve betmek isteriz. Kiracının kendi mülkU ol
soysal ihtiyaçlarını gldermak için yapıla- mıyan, hiç bir zaman öz mnlı gibi baka . 
cak "mücadeleleri kolaylqtuacalt. bir t~- mıyacağı toprağı llstOnde emniyet duy rak 
bir lt.öylüye toprağı temlik etmeyip sadece ~ıı.lışmasına imkln tasaV\"lır olunabilir 

u ı.: u s 

1 Pazar günkü 
cinayetin muhakemesi 

makum oldu 
Pazar gUnü Şükriye mahallesinde 

itlenen bir katil suçunun muhakemesi 
Ankara ağır ceza mahkemesinde neti
celendirilmiş ve katil Ahmet İdris 
Gökçimen 12 sene ağır hapse mahkfun 
olmuştur. 

Hadise şöyle vukua gelmişti: İfade
sine nazaran sarhoşluğu yüzünden po
lislikten kaydı silinen 53 yaşında Ah
met İdris Gökçimen'le yirmi yirmi beş 
yaşlarında Rifat adında biri hapisha
ne civarında kapu komşusu olarak o
turmaktadırlar. Rifat karısını baska 
yere gönderdiği için bekardır ve İd -

........................................................ 
Vatan, öteden beri dillerde 

gezen Lir benzeti§e göre bü
tün milletin mÜ§terek evidir. 
Her ferd naad kendi evinde 
kaç kitinin ya§adığını bilirae 
müıterek evde oturanlan da 

1 
Devlet öylece bilmek zarure
tindedir. 

Te§rinievel ayındaki Umu
l mi Sayımm gayesi de bu mÜ§· ı 
J terek evi sakinlerine ve onu 
f idare edenlere öğretmektir. 
i BAŞVEKALET i 
J latatistik Umum Müdürlüğü J ........................................................ 

·Türk Hava 
Kurumuna 

yardımlar 
risin söylediğine göre evine ara sıra Türk Hava Kurumuna yapılan yar
yabancı kadınlar gelip gitmektedir. dımlara dair aldığımız haberlere gö
Bu "yabancı kadınlar" meselesi iki re, Antakya merkez kazasında kuru -
komşunun arasını açmış ve İdris Gök- ma aza yazılanların sayısı 600 ü bul -
çimen bu hale son vermesini Rifata 

1 

muştur. Bundan başka Antakya ilk 
bir kaç kere ihtar etmiştir. Araların- okul öğre,tmenleri aralarında topla -
da evelce de ağır münakaşalar gemiş • dıkları 55 lirayı da kuruma tevdi ey-
tir. !emişlerdir. 

Nihayet pazar akşamı f oris kapısı- Samsunda Altaylı oğullariyle de • 

1iralanıaltır. Bu kira bedeli vergiden iba-
rtt ktılmalıdır .. , 

nın önünde rakı içerken, Rifat yalnız mir tüccarı Popof hava kurumuna üç 
olan:k evine gelmiştir. Biraz sonra yüzer, Hamami ~ar.deşler 200, Albala 
da İdris de Rifatm kapısını açarak Altaras, Ragıp Bılgın, Bohor Gavrıyel 
içeri girmiştir. İki komşunun arasın • Bensiyon Şapkalıoğlu yüzer ve Meh
da şiddetli bir münakaşa başlamıştır. met Balcı 40 lira teberrü eylemişler • 

mi? Tam mlHklyet, emniyetin e3a11ı oluuğtı !dris bu sırad'.l l>içağını çekmiş ve Ri- d" 
gibi hUrfyetln de kaynağıdır. J{lr cı hiç b r ır. 

Toprağa kavuşan köylU, bir mllddet 
aonra herhangi bir ekonomllt veya soysal 
tesir altında gene toprağını satarak mWk· 
aüzlqeblllr. Yunu" K.lı:ı:ım K6nl'Iıln de 
ifade ettiği gibi "kovlıiyc toprak vermek
le lr.öylü toprak sahibi olm z. Dalıtılın a
razinin bir muddet sonra köylünün elin· 
den kaçması mümkiindur... KöylUnlln e
linden toprak niçin kaı;ar? Muharrir, bu
nun aebcplertni ıöyle sıralamaktadır: "lı
letme vesaitinin yo1cluğu, borçlanmcı, ma
liyet fiyatının pahalılığı yüzünden uğra -
nılan zararlar. zirai mahsullerin değer
lendirilmemesi, köylünün maddi ve mane
vi 11b11tının bozulmıııı. 1ehrin cl.zibesi ve 
nire., Şu halde bu g'ibl tesirler altınds 

ki5yUlııUn toprağını ellndm çıkararak top
rakaıııı kalmama8'1 için toprak UstUndekl 
ıahst mutklyetı kabul etmemek icap edl -
yor. Toprak, kollektlvltlnin, devletin malı 
olarak kaldığı takdirde köylil bunu ıata • 
mıyacaktır. Muharririn ifadesine göre 
*Dnln billiil ,iltp olan lcöylüye İ!tilade 
«leceli topralı uzun müddet jle battS, 
mU,tud:eZJ lıullanmak ıartiyle varisleri
n• de ılmil olacak ıurett• lt.iralamalıdır. 
Bu suretle başı sıkılan veya çiftçilikten 
bılran köylü, toprağını eldeıı çıkarmak pa
basına miras y~ilik yapamaz. Bu suretle 
lr.öylUyU Kaddarca borçlu çıkararak top -
rağını 8Ub~en alanın da bilr.mni vUcu
du kalmaz ... 

Yunus Ktı.zım Köni'nln toprak tev.zlatı
ııın ıekll hakkında ileri 11Urdllğü bu tekli! 
bize hiç yabancı gelmiyor. Bunu başta 
Franz Oppenhelmer olmak Uzere agrer 
ıoayaltıtlerln programlarında görUrllz. 
Soysal tezatların meD§elni toprak üzerin
deki ıahst mlllklyette bulan agrer aoııya
llzm, lçttmat aulhun tecuUsU tçfn toprağın 
devlet tarafından nuyonalize edilerek 
köylQye kira ile verilmesini tekllt eder. 
Aslında dogmatik olan soııyallıt mektep
lerin içinde muhakkak en dar görUşlUsU 
olan bu cereyan, bazı memleketlerde top
rak alyuettne mUeulr olmamıı da delil • 
dlr. Blr kısım Avrupa memleketlerinde 
bazı hu1U8l hallerde toprak ıahlbl yapıl

mak istenen köylüye arazı temlik suretiy
le delil, kira ile verllmlıtır. Mesela. Al
manya'da eıkl rejimde lskft.n komisyonları 
t>azı mıntakalarda toprağı köylUye temlik 
etmete veya kiraya vermeğe salft.hlycttar
!ı. İngllterede ziraat amelealne verilen a
~azlnln kiralanması mutattır. Hollanda'da 
turutulmakta olan Zuldereee iç denizinden 
razanılan arazi, çiftçiye kira ile ve ba -
ı>adan evlllda intikal etmek Uzere veril· 
11ektedlr. 

Toprafın köylüye temlik edilmeyip, 
ltlratanmuı uaulU, Türkiye ıartıarına uy • 
run bir ıiyaııet tellkkl edlleblllr mi f Bu
m, muhtelit bakımlardan mUtalea kabil· 
jlr. 

zaman hUr değildir. Bir gOn kirayı vere fatın muhtcli~ yerle ine .s~plamıya Bayburtta Nevres Atamer kızı Hic-
memek endişesi içinde dalma ıstırap du- ı haşlamı tır. ~fatın .. kanlar ıçın~e ye- ret düğününden tasarruf ettiği yüz 
yacaktır. Toprağa, rulıt bir bağlılık hisset- r~ yııvarlandıgını gorcn suçlu bırden- lirayı hava kurumuna vermiştir. A -
mlyecektlr. YuvRBını emnJyette ör ı . . bıre korkmuş ve kaçmıya başlamıştır. yancıkta Zıngal şirketinin Çangal 
cektır. BlltUn sosyalist nıektep~eruı ;~ı Arkasından Rifa_t da sürline sürüne mıntakasında çalışan civar köy halkı 
agrer soeyallzmln de hata..qı, ferdin asli kapıya çıkmış, hır kac kere bağırmış, ve memurları aralarında topladıkları 
yetini teıkll eden bu ruh haletini hesalı:ı. fakat yaraları ağır olduğu için oraya 944 lirayı kuruma vermişlerdir. Ordu
kalmaması ve insanı mlhanlkt bir mahlult yık·lıp kalmıştır. Rifatın sesine koşan da hava kurumuna Sadık ve Halil Ka
addetmesldlr. polisler ve yolcular kendisini bir oto- lafat kardeşler otuzar, Ahmet Sarım, 

b) Toprak mesullyetı ile köyde teknik m:ıbile atmış, derhal hastaneye götür- "ükrü Deniz yirmi beşer, İsmail Hak
inkıl&p arRBında da 11kı bir münıuıcbd müslerdir. Rifat o gece hastıınede öl- kı Önel 20, Söğütte Küreköylülcr 181, 

müştPr. Hamitabatlılar 82, Esir köylüler 140, 
Suçlu İdris Gökçimen'e gelince, ka- Bercaklılar 109, Tıızaklı1ar 67, Ko • 

ranlıktan istifade ederek suçu işle<liği yunlular 78, Sıracaköyliller 51, Ergat
yerden uzaklaşmış ve geceyi Abidin - lılar 30, Akçasu köylüleri 25, Budaş 
paşa köşkii arkasında kırlarda geçir - köyü halkı da 21 lira vermişlerdir. 
mistir. Diğer taraftan Turğutluda tüccar • 

Sabah olunca nerede olursa olsun dan Hasan Şevki Özeren, Samsunda 

mevcuttur. Ortakçı, yarımcı, maraba, ke· 
slmcı llh ... olarak c;;atıııan bir müstaJıslİden 
kendi malı olır.ıyan bir toprağa, bunun 
mahsulUne karşı herhangi bir maddi ve 
ruhi aIA.ka bcklemlye lmk!'ln var mıdır? 
KöylU tarlasını, bahçesini, bağını kendi öz 
mlilkU olarak gördliğU muddetçP., mahsu
l ün ıslahına, ziraatın verimliliğini arttır- aranıp bulunacağını, yakayı ele vere- Muzaffer Kemal Bünat, Muşta emni
mağa heves duymaktadır. Fındık sahasın- ceğini hissettiği için erkenden Ma • yet amiri Hasan Basri Güç ve eşi, Kon 
dan bir banka mUdlirUnUn ııu müşahedesini maktaki üve~ anasının evine gitmiş • yada LCıtfi Berkmen ve eşi, Süreyya 
misal olarak zlkredeblllriz: "Fındık mUs- tir. Suçun tahkikatına gece el koyan Ural ve eşi, Bergamada Münevver Çal 

oolis, tahkikatı sabaha kac'lar tekem- lı, Karsta Fehmi Orhun, Antakyada 
müt ettirmiş ve auçlu Ahmet İdrisi 23 temmuz okul baş muallimi İbrahim 
üvey anasının evinde yaka?amıştır. Aleytu evlenme yüzüklerini hava ku

tahsili, borç yilziinden yarımcı vaziyetine 
dtlştUğU yerlerde fındık bahçesine karıtı, 
tlddetll bir kayıtsızlık göstermekte ve bU
tun fındık mahsulilnlln harnp olmasına A.
mll olmaktadır.,, Topratı beslemek, zira-
at usullerini, mahsul cinsini ıslah etmek, 
ziraatın verimliliğini yükseltmek, kısaca 
modern tekniğin köyde tatbikini imkAn 
altına almak lçln köylUnUn toprak sahlbl 
olması ıarttır. Bunu İsmet inönU ne kadar 
açık ortaya koymaktadır: 1936 da Millet 
Meclisinde ziraat siyaseti hakkında verdl-
11 beyanatta diyor ki: "Bir toprak en çolıı 
mahsulünü yalnız bir vaziyette verebilir, 
bu vaziyet de o topralıı işliyeniıı malı ol
masıdır ... Kiracı vaziyetinde çalııacak köy
lU de tıpkı ortakçı cfbl, ıelah itlerine lA.
kayt kalacaktır. Toprak sahibini sabote 
eden ortakçı, devleti sabote eden kiracı 
vaziyetine girecektir. KöylU toprağı öz 
malı bllmelldlr. 

c) Toprağı kira ile vermekle köylUnUn 
köye b&tlanacatını zannetmek ıafdillik o
lur. MUstahsll, zlraatlnden bir kazanç te
min etmeyince, toprak kendlslnlı:ı olsa da, 
olmasa da, arazı devletten kira ile alın -
mıı bulunsa da, gene köyUnU ve toprağını 
terkederek daha kazançlı tılere koııacaktır. 
Mesele zıraatl müstahsile cazip kılmaktır. 
Krediden, tohumdan, ziraat Aletlerinden 
mahrum kalan, mahsulünU kll.rla sata.mı

yan bir köylü için toprağın temlik ıure

tıyle veya kira ile kendisine verilmesinin 
hiç bir ameıt faydası yoktur. KöylUyü ıe
hlrll yapan Amil, toprağı satabilmek ser
beıtıel delil, ziraatın kll.rıız bir hale gel
mesidir. 

d) Köylüye toprağın kira ile verllmeel, 
ağanın borç verme tonktıfyonuna mani ol
mıyacaktır. Köylü ucuz kredi bulamadığı, 
malını kft.rlı aatamadıfl mUddetc;e, latlh • 
sal! ve· ıstthllld için ağanın vereceği bor· 
ca muhtaçtır. Kredi, malına mUoteri b\ılıı.

mıyan köylU, devletten kira Ue aldığı a • 
razlde alacaklı ağa hesabına çalıııacaktır. 
Binaenaleyh, kira usuıu k!Syde toprak dO.-

Ankara ağır ceT.a mahkemesinde ce- rumuna terkeylemişlerdir. 
reyan eden muhakemede muhtelif şa-
hitler dinlenmiştir. Delillere göre suç 
sabit olmuş ve bu davada iddia maka
mını i~al eden B. Hasan fık~ov'ıın 
&crdcttıgı 10.Ciianame dairesinde suı;lu 
ceza kanununun 449 uncu maddesine 
tevfikan 18 sene ağır hapse mahkOm 
olmuştur. Ancak hadisede takdiri ha
fifletici sebepler görüldüğü için bu 
cezanın üçte biri düşülerek 12 seneye 
indirilmiştir. Ceza evine gönderilen 
katilin beş ~ocuğu vardır. 

Trabzon'da Partinin 
tertip ettiği konferanslar 

Trabzon, 10 a.a. - C. H. Partisi ta
rafından kaza ve rıalliyelerde verdiril
mekte olan konferanslar halkımızın 
büyük bir aHlkaaını uyandırmış bu .. 
lunmaktadır. Binlerce halkın bu kon
feransları takip için göstermekte ol -
dukları tahalük buna güzel bir misal
dir. Bu konferanslarla halkımız hadi -
selerin inkişafını yakından takip ey • 
lemek imkanını bulmaktadırlar. 

vasını halledecek bir tedbir değildir. Esa
ııen tUrk köyUnUn sosyal ve ekonomik me
selelerini sadece toprak meselesi zaviyesin
den almak hatalı olur. Problemi bir sis
tem halinde mUtalea etmek icap eder. Kö
yUn, bir su, bir toprak, bir kredi, bir la • 
tlhsal, bir satıo, bir tohum, bir Alet, bir 
ev, bir maari! meselesi llh .. gibi birlbirlne 
bağlı bir ııra meseleleri vardır. Bunlar 
bir bUtUn halinde ele alındığı takdirde kö
yün lhtıyaçlnn tam olarak kavranab!llr. 

Yeni ·ilk mektep 
muallimlerimiz 

Edirne kız muallim mektebinin ey
lül devresinden mezun olanların ta -
yinleri yapılmıştır. 

Bn. Bn. Hayriye Ttitiln ve Melek 
Koral Seyhan vilayeti emrine, Mela • 
hat Meriç ve Şükriye Özütürk Çorum 
vilayeti emrine, İsmet Arın Hataya, 
Hikmet İşçimen Kırklareliye, Hasibe 
Mestanoğlu ve Nimet Madanoğlu An
karaya, Hamdiye Ünler ve Merzuka 
Erdoğan Edirne, Mukaddes Baysal 
Antalyaya, Hadiye Ergin Sinoba, Aki
le Işıldak Eskişehire, Macide Öner 
İzınire, ve Münevver Akal Ankara vi
layeti emrine verilmişlerdir. 

Köy enstitüleri için kurulacak 
sandıklar 

Maarif vekaleti, yurdun muhtelif 
yerlerinde kurulan köy enstitülerin -
de teşkil olunacak yardım ve muave -
net ile mütedavil sermaye sandıkları
na ait talimatnameleri hazırlamıya 
başlamıştır. 

Sargılık kağıt mukavvaların 
ihraç müddeti 

. Dış memleketlere sevkettiğimiz 
malların sarğıları olarak kullanımak 
üzere yurdumuza muvakkat muaflık • 
la sokulan kağıt mukavvaların ihraç 
müddeti iki seneden üç seneye çıka
rılmıştır. 
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Ekonomik meseleler: 

1940 Avrupa bugday vaz ·ye • 
1 

Milletlerfn laşeslnde b8f rolU oynıyan 
buğday ancak cenubt Asya memleketlerin
de bu rolü pirince terkeder. FJlhaklka or
ta Avrupa memleketleri için çavdar ve 
patates de mlihlmdir; fa.kat bunların dUnya 
ticaretinde hemen hemen mevkileri yok -
tur. Herhangi bir yerde ekmeklik ihtiyacı 
bq gösterirse llk önce mevzuu bahis olnn 
buğday ithalı1tıdır. 

Evela. bir dünya buğday istihsalini tet
kik edelim; verilen bUtUn adetler milyon 
ton olarak 1934 -1938 vasatisldlr: 

DUnya lstfhsall 
Avrupa istlhsall 
(Sovyet Rusyasız) 

milyon ton 
138,0 

42,0 

Dr. lihami Masar 
yüzde y!rm1 aşağı olmasını tnblt gorru lt 
ltı.zımdır. Nitekim Sovyet Husya ız A·. J· 

panın buğday mahsulh bu s nr r 
memleketlerin ma!Omat ncşr tm r ' 
rağmen 35 milyon ton kndıır tllhnıln 
maktadır. Demek normal senelerde ıı 

milyon ton olan olan Avrupanın bu" y 
eksiği bu sene yirmi milyon ton olar. Uır. 
Avrupa memleketlerinden yalnız İcgllt re 
l;endl ihtiyacı olan beş milyon tonu denla 
aşırıdan ltlıal edebilecektir. Dlter Avru
pa IUıalo.tçıları Balknnlardan da mUhlm 
mlkdarda buğdny alamıyncnklo.rdır. ÇUnkU 
zaten ihracatları istllısıı.llcrinin yüzde yir
misini geçmiyeJl bu m~mleketler mevzuu 
bahis 20 o/o eksiklik karuısında kendi ken-

Avrupa dllerlni besllyebllecekler ve ancak bu se-

Fransa 
!taıya 

Almanya 

8,0 
7,2 
5,1 

istihsali ne iyi olnn mısır ve patatesi kısmen buğ
yUzdesl day yerine ikame ederek bir mlkdar buğ-
18,2 o/o day ihraç edcblleceklerdir. Memleketlmla 
16,3 o/o buğday ihracatını durdurmuatur. Avrupa 
11,6 o/o demek oluyor ki ancak Rnsyadan buğday 

Romanya 
Yılgoslavya 

Macaristan 

3,3 
2,4 
2,2 

7,5 
:S,4 

o/o alabilecektir. Besarabya l. ndlslne geçtik
% ten sonra Rusya ihracatı belki 2 mllyoı:ı 

tona yaklaştırabllecektlr. 5,0 % 
3,9 % İngiltere l,7 

Bulgaristan 1,5 3,15 o/o 
Avrupa 

istihsali ne 
nlsbeti 

TUrklye S,4 7,7 % 
Normal zamRnlnrda da garbi Avrupa 

memleketlerine lstlheallerl kA!i gelmez. 
Bu memleketler senede 9 milyon tonu de
niz aşırı m"mleketlerdcn ve Sovyet Rus -
yadan, 1,5 milyon tonu TUrklye ve Bal . 
kanlardan olmak üzere ortalama bir he
sapla senede 11 milyon ton kadnr buğday 
iUıAl ederler. 

İtltalı\tçı memleketleri a,ııağıya yazıyo
rum; bunlardan Almanya normal seneler
de buğdayla kendi kendini besllyecek va
ziyettedir ve görlll<'n lthalAtıa ııon sene -
!erde beş mllyon tonluk bir stok vUcudıı 
getlrilmlştır. 

İthala.t: 

milyon ton 
Dünya ticareti 13,80 
Garbı Avrupa lthalA.tı 11,00 
Bu mlkdardan muhtelif Avrupa ıtha-
memleketler ithala.tı lft.tı yüzdesi 

milyon ton 
İngiltere t5,14 46,7 % 
Belçika 1,06 9,6 % 
Almanya 0,82 7,4 c' ,o 
İtalya 0,70 6,S % 
Hollanda O,t54 4,9 o/o 
İrlando. 0,41 3,7 % 
Fransa 0,31 2,8 % 
Danimarka 0.2:S 2,2 % 
Norveç 0,17 1,15 % 

Bu adetlerden görUlen en bArlz nokta 
İngiltere ith:ı.11tının Avrupa IUıalA.tının 
U~t"'\.(lllro..- •••1••- 1 

Şimdi ihracatçı memleketleri tetkik e
delim; garbi Avrupa'ya senede ı.~ milyon 
ton kadar buğday satan memleketler ıun
lardır; bunlardan yalnız Romanya ve Ma
caristan istihsallerinin yüzde ylrmJ kada
nnı ihraç ederler. Diğerleri ancak istihsa
lin küçük bir mlkdarını harice astarlar: 
İhracat: Kendi tsUh-

sallcrinln 
milyon ton yüzdesi 

Romany 0,68 20,6 % 
Macaristan 0,42 19,0 % 
Yugoslavya 0,17 7,0 % 
Dulgarlstan 0,09 6,0 % 
TUrkiye 0,08 2,3 % 

Denizaşırı memleketlerinden en büyük 
ihracatçılar ıunlardır: 

DUnya ticareti 
milyon ton yüzdesi 

Kanada 4,3 81,0 % 
Arjantin 3,2 23,0 % 
Avusturalya 2,0 14,7 % 
Sovyet Rusya 0,6 4,2 % 

Blrle&lk Amerika 1932 ye kadar buit
day ihraç ederdi; fiyatlar dUştUkten sonra 
ltlıala.tçı oldu ve ancak 1937 den sonra ih
racata b8.§ladı: 1937 ihracatı 0,9 ve 1938 
ihracatı 2,4 milyon tondur: 

1940 buğday mahsulll Avrupada dU§Uk
tUr. EvelO. 1989 sonbaharı ekim lçfn yağ • 
murlu ve gayri mUsalt gitmiştir ve bunu 
takip eden kıg donları çavdara o kadar te
sir etmemlııse de buğdayı mllhlm surette 
mutazarrır etmiştir; bu tesirlere harbin 
yaptığı zararları da na.ve edersek Akdeniz 
havzasının az mliteeefr olmasına ragmen 
umum buğday mahsulUnUn norınalden 

Fakat ne de olsa İngiltere ve Sovyet;.. 
!er Birliğini hesaba katmazsak, dlfer Av
rupa memleketleri buğday ıcın yüzde otu• 
nlsbetlnde bir eksiklik hlasedeoeklerdlr. 
ve bu ekslklllt Akdeniz havzasında ve mU· 
hlm mlkdarda çavdar ve patatea yi:yeıa 
orta doğu A vrupasında nlsbeten u ve b\1-
na mukabil Hollanda ve Belçika fle flmall 
Fransa.da kendini daha bArta bir tarzda 
gösterecektir. 

C. H. P. Doğanbey 
ocağının toplantısı 

Cümhuriyet Halk Partisi Misakı 
Milli Nahiyesi Doğanbey ocağı kon· 
gresi dün gece nahiye merkezi bina• 
sında yapılmıştır. Kongre reisliğine 
Mıı:,;.ı~ı Milli nahiyesi reisi avukat 
Hüseyin Fevzi Sakman, ikinci reisli
ğe SaJahattin Knhyaoğlu, katiplikle· 
re Sedat Doğu ve Süleyman Erbil se
çilmişlerdir. 

Reis Hüseyin Fevzi Sakman kısa 
bir hitabe ile Türkiye'nin bugünkü 
durumunu anlatmıştır. Müteakiben 
dilekler tesbit edilmiş ve yeni idare/ 
heyeti seçimi yapılmıştır. Yeni ida
re heyetine Bilal Akba, Dr. Rasim 
Ya~at, su işleri müdürü Mehmet Ali 
Erdem, İsmail Hız ve Nezihe Arpa1 
seçilmişlerdir. 

Konsoloslar arasında 
ıs.ıcencıeffye öaşltonso1osu Mu ittin 

Raşit Palsay merkeze nakledilerek ye· 
rine Anvers başkonsolosu Firuz Ke
sim. Basrada ihdas olunan konsolos -
luğa .merkezden baıkonsoloa !smail 
Hakkı Okday, bu konsolosluk muavin 
konsolosluğuna Tokyo büyük elçiliği 
ikinci katibi Ha.san Cevat Çobanlı do
reccleriyle tayin edilmişlerdir. 

Tekaüt maaşı alanlar tesbit 
ediliyor 

Maliye vekaleti bütün yurda esld 
ve yeni tekaüt kanunlarına göre as • 
keri ve mülki tekaüt, dul ve yetim 
maaşı alanlarla aldıkları maaş ve tah· 
sisat fevkaladcleri miktarını tesbit et
mektedir. 

Vilayet merkezleı ine tayin 
olunacak muallimler 

Maarif vekaleti, yeni tayin olunan· 
!arla bir vilayetten diğer bir vilayete 
verilen ilk mektep muallimlerinden 
zaruri sebeplerle vilayet merkezlerine 
tayin olunacakların inhalarının ay • 
rı yapılmasını alakahlardan istemiş • 
tir. 

Gümrük müfettişlerinin maaı 
ve masraflan 

Bizde bir kısım köylU topraksız olduğu 
için başkaaının arazisinde ortakçılık ya
par. Bir kısmının toprağı ya krıtl değildir, 
yahut kıraç ve verimsizdir. Bu kısım kÖY· 
.u de başkasının arazisinde ortaklama ça
lııımak suretiyle malıetınl temin eder. Hiç 
:oprağı olmıyan yahut toprağından kafi 
ınikdarda istifade edemlyen köylUnUn bir 
rısmı da ziraat ameleliği yapar. BUtUn bu 
:opraksız veya b8fkalannın toprakların

Sa çalıııan köylUnUn adedi henUz meçhul -
für. Fakat mü~ahedeler, bunların hatın aa
nlacak derecede kalabalık olduğunu göe
:ermektedlr. Dugllıl TUrklyo'de devlet sl
nuıetlnln hedeflerinden biri ıııte bu köy -
UyU toprnk sahibi yapmaktır. 

ııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Gümrük muhasebesi olmıyan yer· 
lerde Gümrük ve İnhisarlar vekaleti 
müfettişleri maaş ve masraflarının mal 
sandıklarınca verilmesi kararlaşmış • 
tır. 

Topraklandırma ıly&!letl. ıosyal·jUrldlk 
)akımdan bir mOlklendlrme, kttylUyU mUI· 
ciyet sahibi yapmak siyasetidir. Bu aiya
ıetın iki asıt unsuru vardır: biri köy!Unlin 
ıoııyal varlığını tahkim etmek, diğeri de 
istihsal verimini, mahsul kalitesini yük· 
ıeltmektir. 

a) KöylUnUIJ toprağa kavuıımuı, mUlk 
ıablbl olması, onun için en bUyUk emniyet 
Amllldlr. MUlk sahibi k~ylU, halinden ve 
Atisinden emindir. Sahibi olduğ'U toprak 
üzerinde emniyetle evini kUrablllr ve em· 
niyetle ailesini yerleştirebilir. Bu emniyet 
hleııl, ihmal edllmlyecek esaslı bir ruh 
faktörlldflr. A vrupadö arazi reformu yapı· 
lan memleketlerde toprağa kavuıımuıı köy
lüde tevellUdatın artmakta olmasında, bu 
emnly~t hissinin teessüs etmlı bulunmaaı
nnı dıı bUyUk bir hlsaeaı vardır. Kendl öııı 
tor nda kendi öz evinde ailesiyle Yafl· 
yan ve devletin himayesini sören köylü 

Soramadığrm bir sual ! 

Bit Ankara mağazasının cam
larında en aşağı 144 punto 

ile basılmış ilanlar gördüm. Bun
larda ~u kelimeler yazılı idi: 
"M•ğazamız tasfiye o/uyor.n 
Türkçemizde "tasfiye olmak" di

ye bir mastar yoktu; bunun doğru
su "tasfiye edilmek" ti; yahut "tas
fiye olunmak" tı. Ne diye bu kos
kocaman afişlerde böyle iti yarı 
bir yanlış yapmışlardı? 

Bir aralık, müşterilerle beraber 
içeriye girip mal sahibine şöyle bit 
sual sorayım, dedim: 

- Türkçede tasfiye olmak yok
tur, tasfiye edilmek ve yahut tasfi
ye olunmak vardır. Ôyle iken siz 
neden bu yanlışı yaptınız? 

Fakat bu arzu zihnimde kaldı; 
aklıma gelem· yapmaktan vaz geç
tim. Çünkü düşündüm ki: mal sa· 
hibi bana soracaktı: 

- Peki ama siz necisiniz? Ne 
hakla bu suali bana soruyorsunuz? 

O zaman ben de: 
- Gazeteciyim! diye cevap ver~ 

cektim ve allf nriı araındı adı· 

mın vereceği şu kat§ılığı alacak
tım: 

- Gazeteci misiniz? Öyle ise bu 
işe hiç katı§amazsınız. 

- Neden? 
- Nedeni var mı bunun? Dizil-

miş ve basılmış yazılarda dil yan
lışı, şive yanlışı yapmak modasmı 
sizler çıkarmış değil misiniz! 

*** 
Siı ve rücu 1 

Bir t:oraf iddia ediyor: bit kere 
sisler çöktümüydü artık ondan son
ra ingiliz adaları istili edilemez/ 

ôte taraf iddia ediyor: hele sis
ler bir bassın da o zaman adaların 
istilası ne kadar kolaylaşacak/ 

Sis de geçen senenin bitarafları 
gibi iki tarafın da kendisinden ya
na göstermek istediği bit şey oldu. 

Birisi diyordu ki: 
- Sis, istili kuvetlerine yardım 

etsin, zannetmem. Bit milddet son-

ra bu belJJ o"'1aca"tına g6re şimdi
den bu iddiada bulunanlar o zaman 
ne yapacaklar? · 

Cevap verdim: 
- Rücu ederler. 
- Garip olmaz mı? 
- Neden garip olsun? Tevfik 

Fikret bile "Sis" ten sonra "Rücu"u 
yazmadı mı? ... 

Totaliterler ve 
... 
Anglo - Saksonlar / 

Falih Rıfkı Atay'ın dünkü ma
kalesinin başlığı karşısında bir 
müddet düşündüm. Başlık şu idi: 
"Totaliterler karşısında Anglo-sak 
sonlar" Totaliterlerin de, Anglo· 
saksonların da kimler olduğu ma
Jtlm. Birisi "yeni nizam" dininin 
sa/ikidir, birisi de demokrasi mez
hebinin. Fakat beni dilşUndUrea 

orası olmadı: Totaliterlerin baş a
kidesi ırkçılık olmak gerekken on
lar, en az üç ırktan mürekkeptir/er. 
Ôte taraf, ırkçı değildir; fakat bir 
tek ırka bağlı iki milletten terek
küp ediyor. 

*** 
Kibrit kutusundan ev! 

On sekizinci, on dokuzuncu ve 
yirminci asrın çok muhkem sanarak 
yaptığı binaları zamanımızın bom
baları birkaç dakika içinde yıkıve
riyor. Bu böyle giderse, insanlarda 
sağlam ve muhkem yapılar kurmak 
için, belki de, heves ve iştah kşlmı~ 
yacaktır. 

Netekim cenubi Amerikada Bravn 
isminde bir adam, 2862 tane kibrit 
kutusundan ": ev yapmıştır. Bu 
kaşane/ nin rnşası tam on beş ,qy 

sürmüştür,· içinde elektrik tesisa 
da vardır. 

ır. !. 

ilk okulu bitirme diplomaları 
İlk okulu bitirme imtihanına okul 

dışında girip kazananlara nümunesine 
uygun olmak şartiyle ilk ollul mezu " 
niyet diploması verilmesi kararlq 
mıştır. 

Defterde»rlar arasında 
Açık bulunan Erzurum defterdar -

lığına Urfa defterdarı Fazıl Orhun, 
Urfa defterdarlığına sekizinci kor 
muhasebecisi Kazım Karadenizli nak· 
len t;ıhvilcn tayin olunmuşlardır. 

Tapu kadastroda tayinler 
Tapu kadastro muamelat müdürlil • 

ğUne teftiş heyeti reisi Agah Bilgin • 
alp, teftiş heyeti reisliğine de muame
lat müdürü Ahmet Kavaklı almakta 
oldukları maaşlarla. münhal bulunan 
üçüncü sınıf tapu kadastro müfettiş -
liğine de Kadıköy kadastro müdürU 
Halit Akişin naklen tayin olunmu§lar
dır. 
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DIŞ POLiTiKA ............... ............................ 
Birmanya yolu 

1 'it '·ı Ja~nya arasındaki 
-.:: ngı beretl ı e Bı'nnanya yolu deni-..... nase e er, k .. 

Romanya' da 

Macarlara 
zülüın 

len mesele üzerinde temer 
1
uzç· e,t-

rniıtir. Jııponya üç sene eve ,;,,_ne yap J yordlU§ 
karıı açtığı muharebede ~ang- ay- l 1 
Şek kumandası altındakı ordula.rı -

Petrol vermek 
istemediğinden 

U L 

Yunanistan 
Romapya'yı 

•• 
nı WIAp ed .. -eyince, bu memleketın ag u ...... . . ç· , . 

1 
d ı 

mukavemetini Jurmıık ıçın ın e sı- M 1 d c m 1 B!ikrq, 10 a.a. - Reuter: Yunan elçlı! 
lah ve harp malzemesi /irmÇe~i~e acar ar a ıJ Yunaniıtan'a petrol !hracınm menedilmesi 
nıani olmıya çah§J11akta rr.. ı.n ~ münuebetlyle romen hükümeti nezdinde 

protesto ettı 

dört yoldan harp malzernesı gıdı- acaklar te~ eblfüste bulun~tur. Bu teıebbllı !ize. 
yordu: mı'sı'lleme yap rine, romen h!iklimetiyle &ktedilerek s teı 

ı _ Çin'in kendi limanlarından; . rinievele kadar tasdik edllmlı olan bütün 
2 _ Sovyet Birliği topraklarm- 10 a.a. - Macar a1ansı ihraç mukaveleleri tatbik edilecek fakat 

d 1 Budapeıte, bu tarihten sonra hiç bir mukavele imza. 
anı b 0 ld' · • "k'"met par-3 C ta fransa'ya tabi olan 1 ırıyor • clisinde b~ UT .1 lanmıyacaktır. Bu kırar Yunanistan'a teı-

Hindi .• enjp dan• . ~ebusla~eB Cıelenyı, ransı - rinievcl niyetine kadar •klfi miktarda pet-
çmı yo un 'ı O f A 

0 
tısı azasın o d o rnacarlara karşı ya • rol ithali imklinını verecektir. 

4 - Ve nihayet ngıltere ye tabı vanya köyl~rın ~ dolayı bütün macar Romanya'run, Almanyan'ın tcıvikiyle, t-
olan Birmanya yolundan. pılan mezaJıınd~ına tercüman olmuş- talya ve Almanya hariç olmak üzere bütiln 

Japonya Çin'in limanlarını itgal milletinin ff'er bütün insani hukuku yabancı memleketlere petrol ihracını me
ettiğinden bu yo1la.rı kapaınııtır. I tur. Rumen efınaktadırlar. Mevzuu • nctmek ilzere olduğuna dair 13yialar do • 
Fakat Sovyetler, Fransa ve lngilte- ayak altına a sanıan zaınan husule ge· !aşmakta ise de, siyasi mahfillerde böyle 
re'ye tabi olan memleketlerden ge- bahsolan .~e~ değil. kütlelere. karşı ya- bir tedbirin Türkiye ile aktedilen ticaret 
çen yollar açık kalmıth. Fransa'nın len teza~~lerdir. Bu mez~h~ kabul anlaıımasının da feshine ıebep olacağı ve 
•ukutund.:ın sonra Hindiçini yolunu pı~an su. olan rumen ahalı mubade.le halbuki bu anlaıma ile Romanya'nın pamuk 
Cla kapamııtır. Hatta son zaman- edılmeGUt bren tahakkukunu temın 1 gibi pek ziyade ihtiyacı olan maddeler mu
larda bu yolu Japonya İ§gal altına pHinını~esadiyle macarlara Roman • kabilinde petrol vermeği taahhüt ctmiı bu
alarak .bu cepheden Çin'e karıı ta- etmek §41118k jınkanl~r;nı bır~a -

1 

ıunduğu bilhassa kaydedilmektedir. 
ar:nıza geçmeğe hazırlanmaktadır. yada {~n yapılan t~ıkılath mezal.~m • Yugoslavya ve Bulıaristan'la da buna 
Sovyet yolunun kapatılması için ma.k ·~rettir. Şimdıye kadar zulum • benzer anlaşmı:ı.lar mevcuttur. 
Japonya bugüne kadar tetebbüste len ~a an 40 binden fazla macar hu-
butunmamıthr. Fakat lngiltere A.,,. den u a~rnııtır. Bunların bazı.sı ç.ek -
rupa'da Almanya ile me§gul iken, d~d oldukları istırap!arın netıcesı de
ja.ponlar bunu bir fırsat telakki e· tt~mutlardır. Macarıstan, hukukunun 
derek İngilizleri tazyık etmiıler ve muhafasaaını talep.~derek ~omanyayı 
üç ay evel Birmanya yolunu da ka• beynelmilel teal~hU. atına rıay~t. et -
patmıılardı. Binnanya yolunu ka· ıııiye her vasıta ıle ~cbar etr:ıetıdır. 
parken Uzak-fark'ta Japonya ile Söz alan başvekıl Telekı şu beya-
yalnız başlarına kar§ılatmak iate· natta bulunmuştur : . . 

· • a ' l' l · b • t 'le ,·apon "Viyana hakem kararını mUteakıp mıyen ın.ı ız erın, u Jes ı .. . . . 
husumetini önliyeceklerini üınit .. de~- rumen hlikumd eğtınınb~t;.ığy.et.e itamamen 
tikleri anlatılmaktadır. Fakat h~ ı· hakim o~~ ı 1~1 ı ı ı ıç n maca.r 
aeler İngilizlerin tahmin ettiklen ıe- hUkilmet.ı. ~!r m!'ldbdetk sabır1~1 bekledı. k 'ld · k' f t · t"r BirnıanY• :Macar hukumetı u ararı ı e. macar ı e ın ışa e memış ı . • . . . . 
yolunun kapanmasına rafme~, Ja· kıtaatiyle ıdare makanızmas· nı.n ı.stır-
ponlar fngilt r 'ye kart• ~r- dat edılen mıntakalara nasıl gırdıkle
te dev~m et~ıİer ve bu tazYıık n: rini ve Tr~n~ilvanyadaki macar .":'e 
giltere ile Am rika araaında Uzak Saxon abalının bunları nasıl tezahu -
ıark'taki men~aat ve ati.kalalm ratla karşıladıklarını göstermek iste
korunması için karıılıklı an!afllla .a· miştir. Fakat Macaristan Romanyanın 
nn yapılmasına Mtbep t'!'kıl etmı!• makul bir vaziyet takınmasını boşuna 
tir. Japonya da bu inıibz - -~lent- beklemiş oldu." 

b. -·vap teg-ı e • B T 1 k" T ·ı dak" acar kan tesanüdüne ır - t ] .1 . e e ı, ransı vanya ı m 
mek Üzere Almanya. ve ta ya 1 e ,ahalisinin yirmi iki yıldır rumen ha • 
anlatarak iiçıü paktı ~zalamııtrr. kimiyeti altında çekmiş olduğu isti -

Bu tartlar altında Bınn.~n~a if9 rapları hatırlattıktan sonra sözlerine 
lunun kapalı kalmasında~ umı~ e . ı- §Öyle devam etmiştir. 
ii istifadeyi temin edemıyen ngıl· "Rumen hUklimeti, memurların vesa
tere, bu yolu ıelecek haft.an.m B ir kimselerin yapmakta oldukları bu 
nuncla açmıya karar v~~§tı~. . u mezalimden macar ahalisini kurtar • 
haberin Japonya'da buyük ınfıal mak için hiç bir §ey yapmamıştır. 22 
ayandrnlıiı Tokyo' dan gelen haber- senedir devam etmekte olan bu vazi -
!erden anla§ılmaktadı.r.. Japony~, yetin de ğişeceğine dair hiç bir ema
L.- ." ... '-: :-:r:'··- •7 ... 7-.7--.!'- t.-~· re rıe gortfıemennştır. Buna muxaım, 
aını yenı ıltıbak ettıg~ '!çlu pakttan her tabakaya mensup mac:ar ahaJial 
ayırmak mabadını ıat!hdaf ~en macar ordu•unun gfrdlfl ilk uatler -
bir manevra sezmek.tedır. Hakikat- den itibaren daima geçen 22 aeneyi u
te ingilizler, bu tazyıkla Japonya; nutmak arzusunu izhar etmit ve hiç 
nın üçlü pakta iltihak ederken polı: bi.r intikam arzueunda bulunmamıt -
tikasma verdiii iatikamettend. ,erı tır. Macar halkı, ordu ve mesul ıah
döneceiini ümit etm~ekte. ır er. •iyetler daima uzlatmıya meyyal bu -
Fakat yolun açılma•• .ıupheaıa ~~- lunmu,ıardır. Bu mezalimin gayesi, 
Ponya'nm b'! harek~tıne karıı ır evela Romanyanın kendi talebettiği 
cevaptır. lngıltere Bırman!a .. yolu- ve kendi imzaladığı Viyana hakem ka
ııu, JapOA'[a ile aras~!'d~~ı munaıe· rarını tadil ettirmektir. Viyana ha -
betler aali.h bulsun umıdıyle ~~~a· kem kararına muhalif olan bu cephe 
mııb. Bu iae tahakkuk etmedıgın1e Avrupada her halde layiki veçhile tak
aöre, inıilizler, artık yolun kapa. 1 dir edilecektir. 
kalmasına lüzwn görmüyorlar. Bır · Bu mezalimin ikinci bir gaYe:ai de 
bakıtta yolun açılması Japonya'ya macarlar hakkı hiyarlarıru istµnal et
karıı meydan okumadır. Fa~at da- mlye mecbur kılmaktır. 
ha doj'ru bir görüı bunun bır mey• Macaristan, rumen ve macar noktai 
dan okmna olmayıp, Japonya'nm nazarları arasındaki Jarkı isbat et -
nıeydan okuyufuna karıı cevap tit- miye çalı§tt ve hududun her iki tara
kil etmeaidir. Yolu kapam~k!a ~ fında takip edilmesi lazım gelen hattı 
giltere Japonya hakkmdakı iY} nı- hareketi de tayin etmek iatedi. Fakat 
yetini ~östermifti. Bu doeta'!e. Je•te artık kupa tatmııtır ve evelisi gün -
kal'fı Japonya Almanya'nm. ıt~ıfakı- den beri misilleme tedbirleri tatbik. e
lla giruıekl• mukabele etm~ttır. Bu dilmektedir. Şahsi sebepler dolayı.•ır
fartlar altında japonlar Bınna!'ya Je olmayıp ıırf rumen hilkilmetinın 
yolunun kapalı kalmasını beklıye· takınmıı olduğu vaziyet yüzünden 
mealerdi. kısmen münevver tabakaya mensup ol-

F akat acaba Japon hareketine mak üzere 850 romanyalı hudut hari
k 1 ahnan bu tedbirin mukabil cine çıkarılmııtır. Romanya kendi 
t.:i'l·r· ne olacak? Japonlar, yolu memleketi dahilinde nizamı tesiae mu. 
bom~ 1 dıman edeceklerini bildir- vaffak olmadığı takdirde miktarlan 
nıekt:~irler. fakat yolun Çin top- fazlalqtırılara~ aynı tekilde harekete 
rakt d n geçen kısmı nıı, yokaa mecbur kalaca~ız. 

ann a parçası nu 
Birınanya'dan ı.eçen i tasrih edil- Macari•tan, Romanyadakl macarla-
bornbardnnan edılecei toprakları rn kartı fena muamelelere nihayet ve-
ın kt d" B'nnanya eme • ır. 1

• k Japonya rilmeaini ve Macarlstanda bulunan ru-
bombardıman edılece se, k t 
ln ·ıt ' k akeri hare e e menlere verilmiı olan hakların Ro • 

gı ere ye arşı a . tte A- da ·ı 
seçecek demektir. Bu vaz~Y~ T _ manyada bult;ınan macarlara verı -
ınerika'nın Uzak-tark'ta bır ıngı. ıcl mesini talep etmektedir." 

Yunani!lan'da terhisler 
Atına. JO a.n. - Talim görmek Uzere 

evelcc· slll\h altına d!vet edllmtıı olan 1933 
eınıfı 1htlyatları, bugünden itibaren terhis 
cdllccektlr. 

Resmt gazete, bir kararname neııret -
ml§llr. Bu kararname mucibince hUkUme
tln esrarını l!§a edenler hakkındaki ceza
lar arttırılmaktadır. 

Mare~al de Bono 
Madride gitti 

Madrid, 10 a.a. - Mareşal de Bono'
nun rprasctinde bir İtalyan heyeti, bugün 
öğleden sonra tayyare ile Madrl.d'e gel
miş ve tayyare meydanında bir~ok İspan
yol nazırı, ordu mümessilleri ve italyan, 
alman büyük elçileri tarafından karıılan
mıştır. İtalyan heyeti, İtalyan kıralı adı
na İspanyol devleti reisine Annonciade ni
~ının büyük kordonunu verecektir. 

Bulgariıtanda 

alman zabiti yok 
Bof7a. 10 Mlp - Ro~: BuJpr ordu -

nnda alman sablUerlDla mwıllbD oı..11: 
bllluadukl&n haldnDdald ...,.....,. remneD 

tekzip edilmektedir. 

Kahirenin tahliyesi 
haberi asılsız 

Kahire: 10 LL - ~llzlertn emri llse
rı.ne Kablreııln tahliye edlldlllne dair Ber
llrı ve Roma'daD verllen haberler DU8U'lıla
n etlendlrmektedlr. Hiç bir tahliye hare· 
keti olmadıtı gibl harp bqladıtı vaklt Ka
hire ve İskendertye'yl terkeden birkaç JdİI 
bu ıeblrlere dönmUt buluıımaktadırıar. 

K1ral Aleksandr'ın 
ölüm yıldönümü 

Belırad, 10 a.a. - Memleketin vahdeti· 
ni temiıı etmlı olan Şövaliye - Kral bl.ıift
ci Alebandr'm feci bir aurette ölümünün 
altıncı yıldönümll mllnaaebetiyle memle
ketin her tarafında dini meraıim )'at)ılmıt-
tU'. 

Muhtelif mezheplere ait klUıeleria klf· 
fesinde iymlar icra edilmlıtir. Gueteler, 
hatıratı yldedilmek icabeden buıGne tah
sis etmiı oldukları makalelerde bii,.WC hll
kilmıdarm hatırasını tebcil ve bütün mil· 
letin tarihinin • bailffl ve c::ı ıerefli AY· 
falanna ırkı bir ıurette merbut olan K.,. 
rayorri hanedanına brıı araılmaz batlı· 
lıirndan bahsetmektedirler. 

Polonya hakkında 

Almanlarla Sovyetler 
japon harbine kartı uzakta~~ -".fı:e· Baıvekil sözlerine nihayet verlrken, 
~alacaiı tahmin edilem4:Z· "'~ '§ille• anlayıf ve aklıselimin nihayet galebe 
~a'nm Uzak-ıark ~arbıne .f'rıbuna alacağı ve bugünkü sistemin nihayet 
•ı, nıihvercilerin üçlu pak~ ı ede it- ~uıarak mültecilerin yuvalarına dö - müzakereye girmemiştir 
bağladıkları Avrupa harbıne.k ile nebilecekleri Umldini gösternıiı, bil -
!iraki demek olacaktır •. ~~'? d'p- t'"n ınacar milleti gibi hUkilmetiıı de 
ıtbirliii bir aenedenben ı!'ıılız d'- u büyük enerji ile hareket edeceğini 
lomasiainin en çok ehemıyet ver 

1 ~~ eylemiştir. 
ii bir hedef olmuıtur. Eğer Japonya ı ve • • , • 
l:.u Birmanya yolunun açılmaamı ba· Rumenlerın ıJJuın 
hane ederek lngiltere'ye kartı ha!'I! 
-çacak olursa, İngiliz diplomaaıaı 
en ileri ıayesine varmıt bııtunacak· 
trr. 

Bununla beraber, Japonya'nm ln: 
Riltere'ye kartı harekete geçec9J.ı 
çok ,üphelidir. Bombardıman teh ...:
di, Birmanya yolunun Çin topr • 
larmdan geçen kısmına ait. olmalı· 
dır. Ve İngilizlerin bunu bır harp 
Yesilesi addetmeleri için ae~ep .yot 
tur. Hadisenin muhtemel ankıta • 
tarzı bu olmakla beraber, neticelerı 
Yalnız Uzak-tark'a münhasır k~l : 
ınayıp mücadelenin bütiiıı ıekhnı 
değiıtireceiinden Birmanya ihtila!ı 
dikkat ve alaka ile takibe layık bır 
ıneaeledir. 

A. Ş. ESMER 

BUkreı. ıo a.a. - D.N.~. bildiriyor: 
vekil muavini B. Horıa Sima, Bro-

Baı en _ macar milnasebetleri 
ı:ovdı rum i 

da b·r nutuk söylemiıt r. 
hakkın 1 art 

T ansilvanyadan Mac • -B. Sima r 
d·ı kısımda romanyalı-

tana terke ı en 
elelere maruz kaldık-

ların fena muam Vi 
. katarı saym11 ve -

tarı mUteaddıt va ahmil ettiği 
yana hakem kararının t k i i tak -
teahhiltleri Romanya~ın. ço y 
dir ettiğini ilbe etmıştır. 

d turan macarlara yapı-
Ro'::ıe~~ değişmediğini ve. a • 

lda-~-~ilham ettilini ıöyliyen B. ~ımad ' 
.- .1 alı rumenın e 

1.400.000 tranıı vany . hakları 
insanca bir hayat geçınneye 
olduğunu itlve etmi~lr. 

Moskova, 10 LL - Tası ajanıı bil
diriyor : 
Yabancı matbuat ve ezcümle Deyll 

'.elegraf ve Morning Poıt gazetele
riyle United Press ajansı ve Vradini 
ismindeki yunan gazetesi .zaman za -
man haberler neşrederek aovyet hll -
kUmetinin Almanyaya geçen eski Po
lonya bölgesini alman hilkilmetinden 
istediğini ve bu huauata iki memle -
ket arasında müzakereler cereyan et -
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

TaH ajansı biltUn bu haberlerin ha
kikate katiyen uygun olmadığını ve 
tahrik maksadiyle yapılmıı uydurma 
feyler olduğunu bildirmeye mezun -
dur. 

Van seferberlik müdürlüiü 

Hatayın Süveydiye nahiyesi müdil
rü Hliseyin Kaya bir derece terfian 
Van vilAyeti ıeferberlik mildilrlUIUne 
tayin edilmittlr. 

u s 

General 
de Gaulle 

Kamerun' da 
• 

Londra, 10 L&. - HUr tranaı:ıı kuveUerl 
başkumandanı general de Gaulle'Un son 
48 saat zarfında franıız Kamerun'unda 
bulunan Duala'ya gltml11 olduğuna dair 
gazetelerde ıntııar etmiı olan haberler, 
Londra'nın salll.hlyettar maha!lll tarafın
dan bugün teyit edilmektedir. 

General de Gaulle"Un, hUr Fransaya ilk 
iltihak edenlerden biri olan bUyUk mUs -
temlekeyi ziyaret etmlı olmaaı tablt g6rill· 

mektedir. 
ao eylülde Dakar ht.dlseslrıden ıonra. 

general de Gaulle, Slerra Leonede'de 
Trentovn ıehrlnde, bulunan Royter' ajan
sının muhabirine, fransız UstUva Afrika -
sındaki hUr fransızlarlll en kııa mUddet 
zarfında temasa geçmek arzusunda oldu
ğunu beyan etmif bulunmakta idi. 

Petain 

Sulhün esash 
ıartını söylüyor 

Vichy, 10 a.a. - Havaa bildiriyor: Dev
let reiıi marcıal Petain, yeni nizam ha.k
kında Franıa'ya hitaben n~rettiii mesa
jın.da, evell, Fransa'yı harbe ıürükliyen 
rejimi tenkit etmiı ve yeni nizamın _ya
bancı rejimlerin bir kopy111 olmıyacııını 
ve hataların yeniden avdetine müsaade et
miycccğini bildirdikten ıonra harici siya
ıet hakkmda demittir ki: 

Yeni nizam, milli olmak istiyorsa, ismine 
ananevi denen fakat filiyatta iıtikrarsızlık 
çıkaranların ve ıillh ticareti yapanların 
nefine olarak tarih boynca değiımckten 
hali kalmıyan dostluklardan veya düıman· 
lıldardan kendisini kurtarmalıdır. 

Yeni reJim, her ıeydcn evci, milli birli
fi, yani anava.unı ve deniz aşırı Fransa'yı 
müdafaa edecektir. 

Yeni rejim, yalnız kendisini göz önünde 
tutmıyarak enternasyonal i:tbirliiine var
mak i~in kendi hudutlarını aş.an hakiki mil
liyetperverliği ıeref mevklinc çıkaracak-

tır. . 
Franıa, bu iıbirliğini, bütiı:: lı:omıularıy-

le her sahada aramağa hazırdır. Esasen ıu 
cihet maldmdur ki Avrupa'nın ve dünya
nın ıiyui hart111 her ne oluna olıun, ma
zide bu derece ehemiyetsiz ıurette üzerin
de durulan Franaız - Alman münasebetleri 
meselesi, iıtikbali tayinde devam edecek· 
tir. 

Filhakika, Almanya, ıilihlarımıza karşı 
kazandığı zaferden sonra, bir ananevi ta
hakküın ıulhu ile bir yepyeni işbirliği sul
füı araıından birisini tercih edebilir. lı4~ 
sfdeW-~ ,,..ı Mr _... pd.-.
celf MfaJ.e .. Jaırpeallİldar .. t-*UJ- ..,. 
pek muhalııkak ~ık anlaımazhldara. Al
manya. salip için canlı ve herkes için .re
fah :yaratıcı bir aulhu tercih edebilir. 

Tercih halckı, evell ıalibindir, fakat bun
da maiUlbun da tesiri olabilir. 

Eier bise biitlin yollar k.apanaceık otur
sa, bekleıneii ve ıstırap çekmeği bilece
llz, Eier, biUkis, dünya üzerinde bir limit 
,.ıikaelirae, bacaletlmlze ve yaalarımıa hl
kim olmtyı bileceiis. Zaferine hikim ol
mayı bilecek plip karıııında. bis de mai· 
lilbiyetimize hlkim olacaiız. 

Şuna -kina bombardımanı 
Haııcçeu, 10 LL - D.N.B. ajansı Do

mel ajuuıının blldlrdlflne atfen, Seldang 
eyaletinde bulunan ve Hangçeu'dan GO ki· 
lometre mesafede olan çay sertyatı mer -
kesl Llnan ıehrlnln dün akıam Japon kı • 
taab tarafından lıpl edtlmlt oldutunu 
haber vermektedir. 

Japon kuvetlerl aynı gtııı ıatakla bera
ber, 8UDS • Klng'in yeni tetkll etmıı oldu· 
tu 21 lncl fırkaya k&l'll blr taarruzda bu
lumnqtur. 

1 ngiliz tayyareleri 
Almanya'ya 

HARBE 
DAİR 

Japonya ya 
karşı İngiliz 
tedbiri 
[Bu yazıda ismi geçen yerler hak
kında birinci sayfadaki haritaya 
müracaat edilmesi.] 

Birmanya yolu 

Büyük Britanya, Japonya'ya 
karıı, kati vaziyet takınma

ğa batlamııtır. Birmanya yolu
nun tekrar açılması hakkında ve
rilen karar bunun neticesidir. Bu 
suretle İngiltere, Japonya - Al
manya ve ltalya arasında Ber)in
de aktedilen ittifaka karıı ilk 
müspet tedbiri almıttır. Yani İn
giltere, Çank-Kay-Şek hükümeti
ne Hindiçini'nin garp sahilinde 
bulunan Birmanya yoliyle yar
dıma devam edecektir. Japonya 
ile bundan üç ay evel. bu yolun 
Çin'e kapanması hakkında yapı
lan anlatmanın tekrar yeniletti
rilmiyeceği Tokyo hükümetine 
bildirilmittir. Bundan dolayı Bir
manya yolu, anlapnanın biti.§ ta
rihi olan 17 ilktetrinde tekrar a
çılacaktır. 

törcil'in sözleri 

I• ngilterc'nin bu karan İngi
liz Batvekili Çörçil tarafm

dan Avam Kamaraımda izah e
dilmiıtir. Çörçil bundan üç ay 
evel, Birmanya yolunun kapatıl
masına karar verildiği zaman, ja
ponların çinlilerle anla~caMarı
nı tahmin ettiğini aöylemiıtir. 
Mevsim dolayıaiyle bu yoldan Çi
ne yapılacak ihracat zaten dur
mağe mahkUın bulunduğundan 
İngilizler. Birmanya yolunu kapa
mr l.:ta bir bei• görmemitlerdir. 
~inlbuki Japonya Çin'Je, iki tara
fı da tatmin edecek, adalete müs
tenit bir sulh imkanları anyacak 
yerde üçler paktına girmekle sa
de Çin'e değil, lngiltere'ye de 
meydan okumağa baılamıı, ve 
Uzak-§ark'ta guya nizamı tesis 
etmek vazifesini tek batına Üze
rine almııtır. Bu nizamın ne de
mek olduğunu lngiltere'de bilmi
yen yoktur. Onun için Büyiik Bri.
taa;ra ldlk._.d ,._.., Japaalara 
lr&r11 aarilıı bfr Yasiyet almak .lü
zumuna kail o1muıtur. 

8'1ü paktım sonra 
• J ngiltere'nin aldıiı bu karar-

da Birletilr Amerika ile ya
pılan temaalann büyğk bir dahli 
olduiu muhakkaktır. Bundan üç 
ay evet İngilizlerin japonlarla 
Birmanya yolunu kapabnak için 
yaptıklan anlatma amerikan mu
hitinde büyük bir infial uyandır
mıftı. Amerikalılar, japon tahak
kümüne karıı üç aenedenberi ken
dilerini müdafaa eden çinlilerin 
kahramanlığını daima sempati ile 
karırlamrılar ve o zaman, İngi
lizlere fena halde sinirlenmitler
di. Filhakika İngiltere, o esnada, 
.ade Çin'le Japonya araamda mu
adelet esasına dayanan bir aulh 
temini için değil, aynı zamanda 
Japonya'yr kazanmak için de böy
le bir karar vermiıti. Fakat hadi
.. ümit ettiii tekilde inkitaf et
medi. Japonya, Çin'.i değil, fran
•ı.a Hindiçiniaini, hatta Felemenk 
Hindiatanını bile yubnaf a karar 
Yerdiğini kapalı bir surette ciha
na ilan etti. 

Ve işgal altlndaki yerlere Tehlike karıısmda 

hücum ettiler 
Londra, ıo a.a. - lncilis bombardıman 

taYnrelerinin' d!ia ı•ce Almanya'da ukert 
hedeflere ve m!ia&kal• yolları ile iıral al
tında bulunan limanlar Uzerine hücumlar 
yapımı oldukları resmen bildirilmektedir. 

Biri. Amerika'da 
iıçilere 40.000 ev 

İnfa ediliyor 
VA1incton, 10 a.a. - DNB. ajanamm 

ötrenditine ıöre mebuaan mecliıi, ordu ..,,. 
!Wıriye menıuplan •• harp aanayil amele
leri için lnp edlteeek 40 bin eve alt 150 
mltyon dolarlık tabalaatı kabul ~ıtlr. 

Londra bombardımanı 
Londra, 10 a.a. - Londra mıntaka

ıının 40 nahiyesi, 9/10 ilkteşrin gece
si bombardıman edilmiıtir. Alman 
tayyareleri, bombardımanlanna gece
leyn mutattan erken bqlamıılardır. 
Galles memleketine de haftalardan -
beri tahit olunmıyan geniı mikyas
ta taarruzlar yapılmıttır. Bir nahiye
ye 20 bomba atılmıt iae de hiç kimse 
varaJ•nm""-· 

T ehlike kendisini göatennit
ti: bu, sade lnıiltere için 

delil-, aynı zamanda Birletik A· 
merika için de nazik vaziyetler 
dofuruyordu. Birmanya yolunun 
açılmaaı, hiç ıüphesiz, lngiltere
nin Vatington büyiik elçisi ile, 
Birleıik Amerika Hariciye Nazı
n araımda son zamanlarda aık
laf&D müzakereler neticesinde 
kararlaıtmlmıı bir keyfiyettir. 
Moskova'daki İngiliz büyük elçiai 
Stafford Crippa'in B. Molotof'la 
yaphfı temaslarda bu meselele
rin bahis mevzuu olup olmadığı 
hakkında bir havadia sızmadığı 
için, timdilik Sovyetler cephesin
den Birmanya yolu hakkında bir 
mütalea dermeyan etmek imkin-
11zdır. 

Çine giden yol 

Bimıanya yolu ne biçim yol
dur? Eier bir harita açar 

da, Hindiçini'nin nziyetini tetkik 
edenek bu yolun ehemiyetini ta
mamiyle kavrarız. Çin'in bütün 
sahilleri hemen hemen japon it
ıali Yeya kontrolü altmda bulun
daiaa• ıöre, Çin'e yard- için 
So.7etl•r taı-afı hariç, cenupta 
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Trakya' da 
gençlik 
teşkilôtı 

Edirne, 10 (Hususi) - Beden Ter
biyesi Genel Direktörü General Ce
mil Taner, gençlik teşkilatını teftiı 
etmek üzere bugün şehrimize geldi 
ve burada ve Uzunköprü'deki teşki
latı teftit etti. Yarın sabah Edirne
den ayrılacak olan Cemil Taner Trak 
ya'daki gençlik tetkilatı hakkında ba
na ııu beyanatta bulundu: 
"- Bu aabah stadyomda Edirne 

gençlik tetkilatını teftiş ettim. 780 
kiti ile gençlik kulübü bir alay halin
de ıahada hazır bulunuyordu. Genç
leri kendilerine verilen vazifeleri yap 
mak hususunda hevesli gördüm. Bun
lar ordunun gerisinde icabında yurt 
müdafaasına hazırlanacak ve bu ba
kımdan lizımgelen bilgileri kazana -
ra.k pek kısa bir zamanda yurda fay
dalı olacaklardır. Buradan Uzunköp
rüye gittim. Vali ile kaymakam ile 
görUJtüm. Orada haftanın iki günün
de üç yüz gencin çalışmakta olduğu• 
nu öğrendim ve gençlik kulübü ile 
spor sahasını teftit ettim. Gelirken 
Silivri ve Tekirdağına da uğramıı
tım. Tekirdağında gençlik kulübünün 
açılma töreni Cümhuriyet bayramın• 
da yapılacaktır. Çalıpa devam edi • 
yor. Hulasa Trakya'da gördüğüm va
ziyetten son derece memnunum. Ya
kında tekrar gelmek üzere yarın 
Kırklareline gideceğim, oradan da 
Lüleburgaz yoliyle latanbul'a döno • 
ce2im." 

Amerika Uzak· ıarkta 
buGday ihraunı tahdit etti 

· Vaıinıton, 10 a.a. - Royter: Amerika 
hUkümetl, mUstahııllleri hUkUmettcn yar
dım gören buğdayın Flllpin hariç olmak 
üzere bUtUn Uzak-Şark limanlarına ihra
cını menetmlıtır. Bu hususta hiç bir resmt 
tefılrde bulunulmamıı olmaklll beraber, q. 
mumiyetıe bu tedbir, Japonya'ya karvı dl
ter bir ekonomik tahdit tedbiri olarak te
lAkkl edilmektedir. 

Hindiçini ile Tailand 

arasında gerginlik 
Viıi 10 a.a. - Havas bildiriyor: Hindf. 

Cini tebaaaından Maichanta'nın lllUmli do
layııiyle vukua ıelen ıon hudut hldise.ı 
hakkında tahkikat yapmak üzere bir komi• 
yenwı tayini üzerine Hindi - Çini ile Tbaio 
lımd ınaaclakl s•rsinlUrt• bir sevıeııae m. 
aıJ olmaıtar. 

iki yol .,,ardır. Bu yollardan biri 
Yunnan hattı namiyle m&nıf o
lan ve Çin denizi Nhillerinde 
Haiphong'dan merkezi Çin'de 
Yu-Nan-Fu'ya ıiden 859 kilomet
relik bir demiryoludur. Bu yol 
timdi japonlarm itıat ettikleri 
Hanoi'den geçer. Yu-Nan-Fu Çi
nin en zenıin kömür, demir ve 
bakır maidenlerini ihtiva eden 
bir mmtakaaı olduğundan fran
aalar 1902 den 1910 a kadar ça
hflllJflar •• bu çok arızalı me•· 
kide bu demiryolunu inıa etınit
lerdir. 

Yunnan yolu 

E ier Çin'i bir Çin akrobat ma
aasmın üatüne benzetirsek, 

bu Yunnan demiryolu farkta, 
Birmanya yolu da garpte bu ma
sanın iki mühim ayafıdır. Daha 
ıeçen aene japonlar, Çin'e yapı
lan aevkiyatı behane ederek Yun
nan demiryolunu bombardıman 
etmiıler ve Çin arazisinde 87 inci 
kilometrede bulunan büyük bir 
köprüyü yılunıılardı. Bu suretle 
Çin'in ayaklarından birini kıra
rak Çin muvazenesini bozmak 
ıayeai güdülüyordu. Halbuki ja
ponlar timdi Viti hükümetiyle 
yapılan anlatma mucibince Ha
noi'ye ıirmiılerdir. Artık bura
dan Çin'e mühimmat deiil japon 
aakcri sevkeclilecekt.ir. 

Netice 

8 irmanya yoluna gelince, bu
rası, Çin maaasmm ikinci 

ayaiıdır. Binıale körfezinde Ran
aon'dan kalkan bir demiryolu, 
timale doiru amut bir surette 
tırmanmakta, ve Mandalay'dan 
iki kola ayrılmaktadır. Bu kollar
dan birisi Çin hududuna çok ya
km bir yere Laahio'ya, diğeri 
Mytkyina'ya uzanmaktadır. Bu
radan ilerde demiryolu yoktur. 
Fakat Binaale körfezinden Tibet 
eteklerine tıpkı bir incir lalesi 
teklinde uzanan bu yoldan aon
ra pelede Çin'e nakliyat yap
mak gayet kolaydır. Şimdi İngil
tere itte bu yolu açacak, bu su
retle çinlileri daha uzun zaman 
japonlarla uiraıacak bir hale ge
tirecektir. Bu Taziyette de Aaya
da "yeni nizam" bir Birmanya 
yoliyle önlenmif olacaktır. Çünkü 
Çin bu tek ayak Üzerinde de iıtik-
111 muvazenesini bulacaktır. 

Miimfa Fui.k FENiK 
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Muhtelif noktalardan 

Almanlar 
Romanyaya giriyorlar 

(Başı 1 ınci sayfada) 
mantara hfls u ul dahUlnd yapılmaktadır. 

Bukreş'in iyi malQmat alan mahfillerinde 
izhar edilen kanaate gore. Uomanyıı'nın 

ı mdiye kadar verdıği temınatların artık 

doğru olmadığı onumuzdekı iki gun zarfın
da sabit olduğu takdırde İngiltere'nın Ro
manya ile munasebetlerini kesmeğe karar 
vermesi sakınılmaz bır şekıl alacaktır. 

İngiltere elçısı y lnız petrol saıayıi ile 
munasebeti <Han ıngılız tebaasını Roman· 
ya'yı terke davet etmış olmakla bcr-aber, 
dıger bır çok ıngılizlcr de gayrı mesut 
bazı unsurların tehd dı karşısında hareket 
etmektedirler. 

Hukümet tarafından neşredilen resmi 
teblığde, eski harıciye nazırı B. Titulesko
nun Romanya'daki hali hazır vaziyete kar
ıı siyasi mahıyette bir hattı hareket ittiha
:r:ı niyetinde olduğu tekzip edilmektedir. 
Almanya'nın doğu • cenup Avrupasında 

almak tasavvurunda olduğu tedbirler ne o
lursa olsun hadıselerın ani bir istihale 
ıostermesi pek az ihtimal dahılındedit, 

Almanlorın nakli 

Amerikalılar 

Cinden 
ayrılıyorlar 

Şanghay, 10 a.a. - Royter: Şang -
haydaki <merikan konsolosunun ya • 
kında resmi bir tebliğ neşrederek Şan
ghay bölgesinde bulunan 300 ameri -
kalıyı müstacel işleri olmadığı takdir· 
de Çinrlen ayrılmıya davet edeceği 
bildirilmektedir. 

Cinde ikamet eden bütün amerika • 
lıların tabliyes; mevzuubahsolmadığı 
zira lüzumu kadar vapur mevcut ol • 
madı ~ı kaydedilmektedir. 

Önümüzdeki üç ay içinde Amerikan 
President kumpanyasının vapurların
da bütün yerler tlıtulmuştur. 

Bununla beraber müstacel bir vazi
yet hasıl olduğu takdirde amerikrılı • 
ların tahliyesi için vapur gönderile -
ceği zannedilmektedir. Tahliye haberi 
Şanghay borsasını altüst etmiş ve hir 
çok kıymetlerin sükutuna sebep olmuş 
tur. 

Urfa'da konferans 
Urfa, 10 a.a. - Buraya gelen Bıtl s me· 

Şu anda alman konsolosluğu doğu busu Sı.ıreyya Örgeenen Halkevinde bir 
Karpatlarına dağılmış bulunan alman ek 1- konferans vererek iç ve dış politikamızın 
lıyetıne mensup 170 bin kişınin Almanya- hcdeflerıni anlatmış ve türk mıllet'nin 
ya nakliyle meşguldur. Bu muazzam mu- başta M ili Şef oldu u halde B. M Mecli
haceret profesı Baltık devletlerı Sovyetler s'ne ve onun hukumctine karşı olan sarsıl
b rligi d hıhndekı alm~n ekalliyctlerinın 

1 
mıız ıtlmadını ve milli birliğimizin bıiyük 

nakli planına benzer bır plana dayanmak- kudretini teb:ı.ruz ettirmiştir. 
tadır. Muhtelit alman • romcn komısyonu 

ne bir misal olmak üzere İngiliz elçiliği-

........................................................ 
f Geç.miıte ve gelecekte bütün f 
l ulusal ve soysal i~lerin temeli nü-ı 
i fustur. Nüfus siyasası da ancak 
i nüfusu tanımakla kurulabilir. ı 
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genel nüfus sayımı bize bu siya·ı 
sanın yolunu gösterecekitr. 

BAŞVEKALET 

fstatistilt Umum Müdürlüğü J ......................................................... 
Malta'da hava 
akını seyri ! 

.Malta, 10 ıı.a. - DOn gece ay ıııığında 
Malta'ya yapılan hilcum esnnsında cereyan 
eden hava muharebe ini binlerce kimse 
seyrctml tir. İtnlyan tnyynrderinln uçuş
lnrı projektorlcrlc tcsbit edilmiş \'C lngl· 
Uz h:l\'a kuvctıcrl avcı tayyareleri düşma
na hUrum etml lcrdır. Bir lnglllz avcısı 
bir dıl mnn tayyaresini d ıslırmlış bir dl -
gerini de ciddi ur tte hnsıırn uğratmıştır. 

Yardım gören asker aileleri 
İstanbul. 10 (Telefonla) - İstnnbulda 

şimdiye kadnr kenr1ilcrine muhtelit suret
lerle yardım ı>dilen kimsesiz askPr ailele
rinin sayısı 25'.?G yı bulmuştur. 

Erzurumda yerli mallar pazarı 
İstanbul, ıo (Telefonla) S lın1,;rbo.n-

kın Erzurumda bir yerli mallar pazarı a
çacağı haber verılmcktedlr. 

lstanbuld,.ki beyaz peynir 
miktarı 

Jatanbul, ıo ITclc!onlıı) Son zaman-
larda yapılan fiyat ınllnnlmşaları üzerine 
tatnnbulda 1,870,000 kilo beyaz peynir bu
ıunduğU anlıı.şılmı tır. diln Biikreş'de cenubi Bukovına'dakı alman 

ekalliyetine mensup 45 bin kişinin muha
eeretine milteallik müzakerelere başlamış
tır. Bukovina'daki alman ahali bu bcilge
deki ormanların kereste sanayiiyle meş

guldür. Fakat vilayetin şimaline ruslar gel
dıktcn sonra ihracat ticareti felce ucramış
tır. Besarabya ve şimali Bukovina'dan ge
len yüz binlerce alman koylüsıinü hamil 
ilk kafıleler şimdi Galaç'a muvasalat et
mektedir. Bu ad mların Almanya'ya mu
h cereti ışı Galaç'daki alman hucum kı

nin Bukreş'ten şifre ile veya açık olarak Esrarlı b\r kaçırma 
çekilmek üzere romen telgrafhanesine tev- İstanbul, 10 (Telefonla) - Hüviyeti 
di etmiş olduğu 12 telgrafın aclreslcrine anlaşılamıyan bir takım kimseler dün gece 
varmamış olduğunu zikretmek kabildir. Mecidiye koyünde hiiviyeti henüz tesbit 
Şayanı dikkat diğer bir hadise de Bük- cdilemiycn bir yolcuyu bir otomobile koy

re5'deki kıral sarayı yakınında cvelce mu- muşlar ve Buyukdere istikametine gotür
hafız alayının umumi merkezi olan binanın müşlcrdir. Otomobilin numarası 184-4 dür. 
askeri talim ve terbiye etmek uz ere gel- Henüz izleri bulunmamıştır; tahkikat ya. 
dikleri iddi aolunan alman fırkalnrı için pılmaktadır. 

kararga merkezi olarak tamir edilmekte 

talan tarafın.dan tanzim ve idare edilmek- olmasıdır. 
tedır. Bu muhacirler Belgrad'daki kamp. 
tan geçerek Tuna uzerinden Almanya'ya 
gideceklerdır. 15 bin kisilik dığer bir al
man kafilesinin de şimal Dobricasından 

tahliyesi ıeap etmektedır. Fakat Roman
ya'nın Banat vililyetinde takriben 250 bin 
ve Transilvanya'da da 350 bin alman kala· 
caktır. Bu ekalliyet romenlerle aynı huku
ka malik bulunmııktadır. Bu ekallıyetc 

mensup alınanlar kendi bolgelerindcki dev
let teşkilatında mühim mevkiler işgal et
mektedirler ve romen ordusunda askerlik 
de yapacaklardır. 

Kaçamal .. lı cevap veriyorlar 
Romanya.•nm Almanya tarafından askert 

i gal altına alınması hakkında İngılter 

tarafından yapılan suallere Romanya'nın 

cevaplan büyük Britanya sefaret heyeti
nin Bukreş'te hlıp kalmıyaeağı meselesini 
henıiz muallakta bırakm:ıktadır. Romanya 
hukumeti tarafından Roınanya'da garnizon 

Macar hükümeti Macaristan'dan 
alman askeri{'lin geçtiğini 

yalanlıyor 
Budapeşte, 10 a a. - Macar ajansı tcb

lig ediyor: Alman askerlerinin Romanya'. 
YB Mncaristan'dan geçerek girdiklerine da
ir bazı ecnebi istihbarat ajansalarının ne3-
riyatınn muhalif olarak macar ajansı alman 
ordusuna mensup hiç bir teşekkülün Maca
ristan toprağından geçmemiş olduğunu be
yana mezundur. 

Bir kaç nümune ! 
Mo kova. 10 a a. - Roytcr: Sovyet 

gnzetelerlnde çıkan haberlere göre, yalnız 
alman ıuıkcr1 m l nvlrlerlyle alman ordu -

sundan blrkaı; ntimune kıta.eı Romıınya'yn 
gelml tir. 

Rumen genel kurmayı 
BUltr ı.ı. 10 a a. - D.N.B.: General An· 

halinde alman askerleri mevcut bulunmadı- tonesco'nun riyasetinde toplanan rumen 
fma dair verilen teminatın hakikate muta
bı kolup olmadığı hiç bir şüpheye meydan 
bırakmıyacak urette tahakkuk etmedıkçe 
blıyük Britanya ile Romlınya arasında si
yasi munasebctlcri katetmek için ortada 
hiç bir acil sebep mevcut addedilemez. 
Yalnız zannolunduğuna göre, romcn htikil
mctınin cevabı kaçamaklı addolunacak de
recede muphemdir. Bu sebeple lejyoner 
romenlerin kendi itirafları tahtında mihver 
htikumetlerinin bir ze~li olması hasebiyle 
verdikleri teminata bir kıymet atfedilip e
dılmiyeceğıni tayin Lon.drn'ya aittir. Yal
nız romen makamatının ahten butun dun
yaca tanınmış olan diplomatik hukukta ne 
dereceye kadar cehalet gosterebılecekleri-

genel kurmayı ordunun yeniden tanzimi 
için dlrckU!ler hazırlamıştır. 

Bükrcştc sığınak yapılacak 
Bükreş, 10 a.a. - Royter: General 

Antonesco ve genel kurmay başkanı, 
bugün rumen milli müdafaa nazırla -
rının yaptığı içtimaa iştirak etmiş
lerdir. 

Neşredilen bir tebliğe göre, ordu -
nun yeniden tanzimi ve teslihi için 
mütemmim yeni tedbirler alınmıştır. 
Kararlaştırılan tedbirler arasında, bü
yük miktarda Almanyadan gelmekte 
olan harp malzemesi ıçın yeni 
depolar inşası ve hava hücumlarına 
karşı Bükreşte yeni sığnaklar vücuda 

- Gizella, çocuğum, biraz kendine gel. Ben, böyle 
bir teklifi kime yapabilirim? 

- Başvekili tanımıyor musunuz? Ona söyleseniz ..• 
Vilmoş da, Rudolf Ravberg de, Gizella'ya düşün

celerinin çocukça olduğunu izaha Siahşıyorlardı. Dı
rektör, genç kadının yüzünü okşıyarak anlatıyordu 

Bir şilep battı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Lidö adındıı 

bir Yugoslav şilebinin Romanya sahillerin
de serseri bir mayna çarparak battığı ve 
marettebatının kurtarıldığı haber veril
'llcktedir. 

Almanydaki italyan amelesi 
Berlin, 10 a.a. - Stefani: İş nazı

rının naşiri efkarı olan Sozial - Politik 
gazetesi, Almanyada bulunan 90 bin 
italyan amelesinin, mesleki kabiliyet 
ve disiplin noktalarından gene Alman
yada çalışmakta olan 950 bin yabancı 
işçinin en iyi kısmını teşkil etmekte 
olduğunu miipht'Jlr .r.trru'!kt,._nı,, 

getirilmesi varclır. 
1941 sınıfının antenman ıçın, nor -

mal olarak 1941 de silah altına çağrı -
lacak iken 20 teşrinisanide çağrılması 
kararlaştırılmıştır. 

Askeri sahalarda, bilhassa havacılık
ta sabotajın önüne geçmek için de 
tedbirler alınmıştır. 

Alman askerleri Yugoslavyadan . 
geçıyor 

Nevyork, 10 a.a. - Belgraddan ge
len haberlere göre, altı alman vapuru, 
bugün Belgraddan geçerek şarka doğ
ru yoluna devam etmiştir. Bu vapurla
rın nehrin ortalarında seyretmesine 
rağmen, Tunanın iki sahilinden, va
purlardaki alman askerlerinin ünifor
maları müşahede olunmuştur. Bu as -
kerlerin Romanyaya gitmekte oldu -
ğu sanılmaktadır. · 

Nail Kurt 
Nafıa ailesinin çalışkan bir fen ele

manı olan Nail Kurt İstanbul'da vefat 
etmiştir. Bu acı haberi bütün arkadaş
lara elemle bildirirken büyük karde
şi Nafiz Kurt'a ve kederli ailesine 
baş sağlığı dileriz. 

Teknik Okulu mezunları 
Birliği 

4086 

Bulgar ticaret anlaşması 
takas müddeti uzatıldı 

Hükümetimizle Bulgaristan hükü -
meti arasında mevcut ticaret anlaşma
sında yazılı 6 aylık takas müddeti bir 
seneye çıkarılmıştır. 

(in kaya kazasmda nüfus 
saymu haznhklan bitti 

Kaza kaymakamı Bay Daniş Yurdakul 
kazanın içinde 3 neti genci nüfus sayımın
da vazife alan 800 memura her biri ayrı 
ayrı zarfların içinde bulunan sayım def
terlerini tevzi etmek maksadiyle dün sa
at 9 da Yenışehir'deki Ulus sinemasında 
toplıyarak bunlara nüfus sayımı hakkında 
geniş ve etraflıca izahat vermiş ve bu iş

teki en buyuk muvaffakiyetimizin temina
tı siz munevver arkadaşlarımın vazife al
mış oldu unu soyliyerek izahatını 1'itir
miş ve burada sayım propagandası hakkın
da bir de filim gcisterilmiştir. 

Çalışlrnn kııymnlmm sayımın sıhatıı ol
ması ve çabuk bitirilmesi için de mümkün 
olduı;u kadar fa7.la memur vazifelendiril
miştir. 

ö.:ledcn sonra da aynı maksatla Cebeci 
nııhiyesinin 700 &ayım memurunu Mülkiye 
mektebine toplıyarak burada da Ulus sine
masında olduğu gibi sayım memurlarını 

tenvir ederek defterlerini dağıttırmıştır. 

masla haf güzarlanm (ağırdı 
Vaşington, 10 a.a. - Hariciye nezareti, 

Ber!in·deki Amerikan maslahatgüzarı B. 
Alexandcr Kirk ile Roma'da.ki Amerikan 
mıı.slahatgiızarı B. Edvvard Recd'i istişare 
için Amerika'ya çağırmıştır. Amerikan ha
riciyesi, bu c;aı:ll"maların hiç bir hususi ma
nayı haiz bulunmadıGını bildirmektedir. 
Mamafih, iki diplomat Vaşington'a gelin
ce göriışulccck esaslı meselelerden bir ta
nesini mihver devletleriyle Japonya ara
sındaki yeni ittifakın teşkil edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Hariciye nezaretinden bildirildiğine ıö
re, B. Kirk'in bilahare Roma maslahatgü
zarlığına tayini mümkündür. Çünkü Ame· 
rika Birleşik devletlerinin Roma büyük el
çisi B. Phillips, derhal memuriyete döne
miyecek kadar hastadır. 

Naha memurlan arasında 

t1akil ve f ayinler 
Kırliehir viJaycti müheııdiıi Cevdet Cd· 

lar Edime nafa tose ve köprüler mühen
disliğine, umum 11tma milcadcle ıu mühaı
disi Necati Suer Bursa belediyesi bat mü
hendisliğine, Samıun yapı itleri bat fen 
memuru Faik Utkan Gaziantep yapı itleri 
mühendisliğine, Kastamonu ıtoscler fen 
memuru Necdet Üner Mut nafıa ve aose
lcr mühendisliğine, Afyon yapı işleri baı 
fen memuru İsmail Hikmet Eronat Anka
ra yapı işleri m!ihendiıliğine, Demiryollar 
inşaat dairesi baı fen memurluğundan mil
tekait Nuri Süer demiryollar inoaat reisli
ği ressamlığına, Kocaeli yapı iıleri fen 
memuru Rifat Amasya'ya, Ankara inşaat 
usta okulu mezunu Turıut Başoğlu yapı 
işleri tesisat ressamlığına, dördiıncü umu
mi müfettişlik sıhat müşavirliği kltibi 
Mehmet Ulucak Tunçeli nafıa kitipliğine, 
GUmüşsne yapı işleri mühendisliğine Trab
zon b11ş fen memuru Cemil Karaoğuz, orta 
mektep mezunu Seyfettin Sangedik de· 
miryo!lar inşıı.at dairesi tetkik müdürlüğü 
memurluguna, Lise mezunu İbrahim Rüş
tü Demirok evrak müdürlüğü memurluğu
na, yüksek miıhftn<lis m6ktebi muallim mu
avini Mukbil G~kdoğan aynı mektep mu
allimli~ine, Ağrı şoseler fen memuru Re
şat Ozansoy Kocaeli şose ve köprüler fen 
memurluğuna, Ankara Niımune hastanesi 
mübayaa memuru Ali Şencan malzeme mli
dürlilğü mutemetliğine. Denizli yapı işle

ri fen memuru Razi Ural Balıkcıı.ir'e, Mar
din yapı işleri baş fen memuru Feriılu'1 

Eıl'ge Siirt y11pı işleri baş fen mcmurıu~u
na naklen tayin edilmişlerdir. 

Adana talebelerine 
yardım yapılıyor 

Adana, (Hususi) - Okullarda oku
yan fakir ve kimsesiz çocuklara yar
dım maksadiyle faaliyette bulunan 
Kızılay ve diğer yardım heyetleri yar 
dıma muhtaç talebelere azami yardı
mı esirgemediği ve bu sene de eski 
senelerde olduğu gibi milli mensucat 
fabrikası müessisleri de geçen sene • 
lere nazaran daha esaslı bir surette 
yardım görecek talebeye giyim işle
rini temin edecekleri sevinçle haber 
alınmıştır. 

Aleni teıekkür 
Tifoya tutulan kızım Gülay Gül'il mu

hakkak bir ölümden kurtaran Nümune 
hastanesi çocuk hastalıkları müteha111ısı 

profe,sör Göştayn, mütehassıs doktor Hal
dun Tekiner ile doktor Neriman Ün.alır'ın 
yüksek hazakatlarına ve can<lan ılakaları
na ve Nümune hastanesinin müşfik bir yu
va olduğunu bir kere daha isbat eden de
ğerli idare amiri sertabip doktor Bay 
D::........: n ... - ..... • ..... -•-- •-a._ı,.ı,.;;. -..J-- -i-

rin minnet ve sayıılanmı sunarım. 

Kmlbey maliye şubesi tahakkuk 
şefi Tayyar GÜL 

........ suGON ...... -... 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 - 17,30 da 

DEVLET KUŞU 
SONJA HENİE 

16,30 - 19 da 

Günahkarlar Cenneti 
Gece 21 de 

DEVLET KUŞU 

(_R_A _D v_o_J 
TÜRKİYE 

-( Radyo Dlfllzyon Postalan ,_ 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rady 
----cc Dalga UzunluğU >>----
lMS m. 182 Kcıı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A.. P 

19.7' m. l!H9!\ Kes./ 20 Kw T A. 
CUMA: 11.10.1940 

8.00 Program ve memleket saat ayan. 
8.03 Müzik: hafif program (Pi.). 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik: hafif programın 

(Pl.). 
8.50/ 9.00 Ev kadını • yemek listesi. 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.33 Müzik. 

ı. Şerif İçli • nihavent prkı: (Gece 
hilden açıp ıandalı). 
2. Reşat Erer • nihavent liarkı: (AşkıJI 
ile ey nevcivan). 
3 .•••.• Ürgüp türksü: (Bağa (irdim 
zümc). 
4. Sadettin Kaynak • hicaz türkü: 
nim yarim ıelişindcn bellidir). 

12.SO Ajan!! haberleri. 
13.05 Milıik. 

1. Udi Mehmet • hicazklr prln: (S 
candan ıeverim). 
2. Ruşen Kam • hicaz.kir prla: 
nevcivandır e.şubu candır). 
3. Yesari Asım • hüzzam prkı: (SahfU 
pek yakın bir yuva kurdum). 
4. S. Kaynak - hilzz.am türknı (Çıkar JAıi 
celerdcn haber ıorarım). 

13.2'0 14.00 Müzik: karışık pro~am (Pl.). 
18.00 Proıram ve memleket saat ayan. 
18.03 Müzik: radyo "Svin~ kuarteti (~ 

rahim Özgür ve ate, böcekleri). 
18.30 Müzik: fasıl heyeti. 
19.00 Müzik: muhtelif ıarkılar. 

1. Mahur ,arkı: (Hill kana.yan kalbi 
aşk ateşi dağlar). 

2. Rast ıarkı: (Atlasam her Ulıza ha 
kım yok mudur). 
3. Zekii dede • hisar ıarkı: (Vuılata na 
il de etse). 
4. Mustafa çavuş • hiaarpuselik şarkı 

(Dıi çcşmimden (İtmez). 

5 • .•••• şehnazpusclik şarkı: (Yandı 

deminden). 
6. Sedat Öz toprak • şchnazpuselik şarln ı 
(Yazıktır camzcne ıöyle). 
7. Kürdilihicazkar prkı: (Hançeri ebru· 
ıu saplandı dile). 
8. Arif bey. kürdiliihaczkar prkı: (D 
'er mi ~nına). 

19.30 Memleket uat ayan ve ajans hab 
!eri. 

19.45 Müzik: radyo ince uz heyeti. Ka 
cığar köc;ekteleri. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (iktisat saati). 
21.45 MUzlk: radyo salon orkestrası (Vf 

lonist Necip Atkın idaresinde). 
1. Niemann: Asr! danslar ıuitinden - valf 
Boston. 
2. Mozart: Sihirli flüt operaımm uv ..... 
türü. 
3. Zikoff: Romaneıka (fantezi). 
,.. _ ... __ . . ,, .. _ --· -------- -----· 
potpurisi. 
5. Hanı Schnelder: valsler potpurisi. 
6. Paul Linckc: Olimpiyat oyunlarında. 
7. Joıcf Strauss: Dinamlden (esrarcnri 
kuvetlcr). 
8. Moussorgsky: bir cö.zyaır. 
9. Humphrieı: eski z.amanlar rilyasr. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajanı ha 
leri; ziraat ,esham • tahvillt, kambiye 
nukut borsası (fiyat). 

22.45 Müzik: ra.dyo ealon orkestrası pr 
ıramırun devamı. 

23.00 Milzik: danı milziii (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki pro~am ve k..a.panıı. 

Bayan Afife 
MODEL ŞAPKALARI ile yeni kı 
lık koleksiyonunu 15 Birinciteşrin 
den itibaren Yenişehirdeki atölyesi 
de göstermiye başlıyacaktır. ... 

tediler. Fakat, Vilmoı buna razı olmadı, Araba getirt

tı. Bavullarını arabacının yanına yerleştirdi. Çocuk· 
!arını öptü: 

- Annenizi üzmeyin, yaramazlık yapmayın, hay· 
di, allaha ısmarladık 1 

Gizella. faytona kocasiyle birlikte bindi. Yolda .. 
lini avucunun içine aldı. 

- Vilrnoş, içimde müthlt bir korku var 1 Diye ha~ 
ğırdı. Göğsüne kapandı. 

- Gizella, sen çok iyi bilirsin ki; ben, seni öz ev -
Hidımdan daha çok severim. Senin her arzunu yerine: 
getirmek isterim. Fakat, genç bir adamın vatani vazi
fesıni ifa etmesine mani olunamaz. Her şerefli ve na
muslu erkek bu vazifeyi yapmak mecburiyetindedir 
Bundan her hangi suretle olursa olsun kaçmak, kur
tulmak istiyen bir alçaktan bir hainden başka bir şey 
değildir. Sen, kocanı, hayatından çok sevdiğin bu er· 
keği mevkide görmek ister misin? Hayır, değil mi? 
Milleti idare edenler, milli şeref ve haysiyetin korun
masını ve vatan hudutlarının muhafazasını Üzerlerine 
alanlar, durup dururken harbe karar verirler mi hiç? 
Bu kararı verebilme kiçin kim bilir ne kadar düşün
düler, taşındılar, nihayet başka çare kalmadığına ka
naat getirince harp ilan etmeğe mecbur kaldılar. İm· 
paratorluğun veliahdiyle karısını öldürdüler .• Buna 
tahammül edilir mi? ..• 
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Çocuklar, daha arkalarından sesleniyorlardı. Vil· 
moş, döndü. Elini kaldırıp onları selamladı. Sonra 
ıol kolunu karısının omuzundan geç.irdi. Kendine 
doğru çekti: 

Vilmoş, tasdik etti: 

- Şerefli bir millet böyle bir hakareti asla haz
medemez. Ya onlar bizi ezecekler veya biz onları e

zeceğiz. Bunun başka yolu kalmamıştır. 
Gizella, yaşlı gözlerle ve hayretle erkeklerin yüz

lerine bakıyordu. Sözlerini duyuyor, bu yeni, bu teh· 
ditkar, bu sert sözlerin kasdettiklcri manayı seziyor, 
fakat tamamiyle kavrıyamı} ordu. Bizi niçin ezmek 
istesinler, buna ne lüzum \'ar? Diye düşüniiyordu. 
Anlıyamadığı diğer bir cihet daha vardı. Bu erkek· 
Jer, şimdi neden bu kadar mağrurdular? Gözleri ni
çin böyle parlıyordu? Daima her şeyden, herkesten 
1üphe eden Rudolf Ravberg ile, hiç bir şeyi beğen· 
miyen ve yapılan en doğru işleri bile tenkit etmeği i
tiyat edinen Vilmoş'un, biribirlerine hak verdiklerini 

Uk defa eörüyordu. Biribirine tamamyle zıt iki insan 

olan bu iki erkeğin bir saniyede anlaştıklarını, hatta 
seviştiklerini hayretle seyrediyordu. 

- zaten bu iş o kadar uzun sürecek de"ğildir. Ni
hayet bir kaç hafta iSiinde bitecektir. Hem, sana her 
gün mektup da yazacağım. 

Gizella gözlerini kuruladı. 

- Sahi her gün yazacak mısın1 

- Tabii! 

Eve gidiyorlardı. Hava müthiş sıcaktı. Gizella, ko
casının elini tutmuş, dudaklarında hülyalı bir tebes· 
süm vardı. Gözlerini uzaklara, çok uzaklara dikmişti. 
Üç çocuk onları, bağırışarak, gürültüyle kapıdan kar
şıladı. Üçü birden babalarına sarıldılar. Ellerini öptü
ler. Vili'nin boyu hemen hemen babasına yaklaşmıştı. 
Tabii, artık on dört yaşına basmıştı. Yalnız biraz sol
gun ve zayıftı: Sarı saçlarının çerçevelediği ince yü
ziinde bir büyük adam ciddiyeti vardı. Ağır bir sesle 

~basından sorc.lu: 

Sen, şimdi Teğmen 'sin değil mi baba? 
Evet, oğlum. 
Ne zaman üst teğmen olacaksın? 
Ne vakit terfi ettirirlerse. 
Yüzbaşı da o~abilir misin? 

- Elbette. 
- Niçin piyade oldun? Topçu olsaydın daha iyi 

değil miydi? 
- Topçu subaylığı daha mı hoşuna gı\diyorl 

- Hayır ... Fakat ... 
Viti'nin vaziyetten memnun olmadığı, babasını 

topçu ve hem de hiç olmazsa albay olarak görmek 
istediği anlaşılıyordu. 

Madam Burinka, sofrayı hazırladı. Yemeğe otur
dular. Lokmalar Gizella'nın boğazına diziliyor, canı 
hiç bir şey istemiyordu. Fakat, hayret 1 Çocuklarla 
Vilmoş, büyük bir iştahla tabaklarına konan yemek
leri silip süpürüyorlar, neşeyle konuşup, gülüşüyor
lardı. Bi rara Vilmoş ile Vili arasında bir milnakaşa 
başladı. Harpten, askerlikten hararetle bahsediyorlar
dı. Gizella'nın canı sıkıldı. Şimdi bu münakaşanın za
manı mı idi? Kocasiyle biraz baş başa kalmak, onunla 
konuşmak istiyordu. Ne söyliyecekti? Onu bilmiyor
du. Erkeği ile yalnız kalmak arzusiyle yanıyordu. 

Yarın artık burada bulunmıyacaktı. Kimbilir, bir da
ha ne zaman görüşeceklerdi? Bu çocuklar da ne kadar 
saygısız şeylerdi. Gülüşmenin, gevezelik etmenin ıı· 
rası mıydı? Dikkatle kocasının yüzüne baktı. Vilmoş, 
hiç oralı değildi. Oğluyla meşguldii. Kalbi burkuldu 
Vilmoş, ayrılığın acısını hissetmiyor muydu? Karı

siyle son bir defa sevişmek, öpüşmek arzusunu duy • 
muyor muydu? Ondan, bir yabancıdan ayrılır gibi, 

sadece elini lilktp mı ayrılacaktı? 

v. 
Gitti. 
Çocuklar. babalarını kıslaya kadar tqyi etmek ı.. 

- Korkma yavrum, korkacak bir şey yoktur. Şiın
diy ekadar kaç harp gelip geçmiştir. Üç dört haftaya 
varmaz dönerim. Bu da aramızda bir masal olur. Sen, .. 
gene güzel gilzel işine devam et ... Dikkatli davran ye· 
rime bir başkasını almasınlar ... Eğer buna başka türHl 
imkin bulamazsan, benim işlerimin bir kısmını da il· 
zerine alırsın ... Ama, aakın kendini çok fazla yorma.. 
Vili ile biraz fazlaca meşgul ol, malllın ya oğlan artılr 
büyüdü... Bazan gözlerinin dumanlandıeını farkedi

yordum. 

- Gözleri dumanlanıyor mu? 

- Evet. Bu yaşının icabıdır. 

Bir müddet konuşmadılar. Nal seslerini dinlediler. 
Evler, ağaçlar, birer birer arkalarında ıkalıyordu. Gi· 
zella gene bir çığlık kopardı: 

- Sevgilim 1 Ruhum 1 

- Yavrum! Ne var, ne oluyor? 

- Gizella, kocasının üstüne kapanaı: 
- Bilmiyorum ... Bunu ben de bilmiyorum .. B<> 

ğazun tıkanıyor ... Kalbim sıkışıyor 1 
- Sakin ol güzelim, bu da geçer. 
- Yalnız senden bir ricada bulunacağım Vilmo• 

Kendine dikkat et. 

- Merak etme. 
-Sonu var• 
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TEBLİGLER 
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..................................................... 
Almanyada bir~ok yerler 

bombardıman edildi 
Londra, 10 a.a. - İngiliz hava nezaretı 

tebliği: İngiliz bava kubetleri bombardı
man tayyareleri dün gündüz, Hamburg'da 
bir petrol deposuna, Hollanda'da Halde'
nin cenubunda Annapavvlovvna • kanahnm 
birleştiği noktadaki köprüleri ve mavna
ları, Varendorf ve Hamburg garaj yolla
rını ve Texel'de bir tayyare meydanını 
bombardıman etmişlerdir. 

Havre limanında bulunan ticaret gemi
lerine karşı da bir gündüz hava hücumu 
yapılmıştır. Tayyarclerimizden biri üssüne 
dönmemiştir. 

Gece fertıı havaya rağmen bombardıman 
tayyarelerimiz Almanya'da ve alman işgali 
altında bulunan topraklarda askeri ve sınai 
hedeflere geniş hücumlar yapmışlardır. Sı
nai hedefler arasında Co!ogne'de bir pet
rol deposiyle bir cephane fabrikası, Gre
venbroich'de alominyum fabrikası, Essende 
krup fabrikaları, Reisholz'da bir elektrik 
aantralı vardır. 

Gremberg, Cologne, Komgshofen, Dus
aeldorf, Wessel, Brüksel'de dcmiryolları 
ve emtia garları ve muhtelif düşman tay
yare meydanları bombardıman edilmiştir. 
Manş denizinde, Amsterdam ve Havre 

limanlarına yeniden hücum edilmiştir. Sa
hil kumandanlığına mensup tayyarelerle 
birlikte hareket eden donanma tayyareleri 
Brest'de ticaret gemilerini, nhtımları ve 
atölyeleri bombardıman etmişlerdir. Düş
man torpido muhripleri üzerine tam isa· 
betler kaydedilmiştir. 

Tıı.yYarelerimizden biri üs;üne dönme-

ntlştir. 

Kliseye bomba 
Londra, 10 a.a. - İngiliz hava nezar~~i 

tebliği: Londra üzerine yapılan son bu: 
lardan birinde bir düşman tayYaresı 

~~t • Paul kilisesi üzerine bir bomba 
atmrşttr. Bomba kilise dıva.nnı şark kıs
ından delerek ayın mahallini tahriP et· 

:iştir. J{i!iseye bir şey olm3lllıştır. Yaralı 
'yoktur. 

lngiliz hava kuvetlerinin 

Afrika'daki faaliyet leri 
JC;ıhire, 10 a.a. - İngiliz hava kuvetleri 

kJlrarıahmın dünkü tebliği: 
ı:ıün Bardiya tanare iniş sahasnıda yer

deki düşman tayyareleri arasın.da bomba
Jarın infilak ettiği görülmüştür. 

Sollum da bombardıman edilmiş, kışlalar 
.,.e binalar üzerinde bombalar patlamıştır. 

sugora bölgesinde müdafaa ateşlerimiz 
bir düşman tayyaresini yere düşürmüştür, 

Eritre'deki Assab üzerine üç taarruz ya
pılmıştır. Liman, rıhtımlar, kışlalar ve a
telyelere tam isabetler kaydedilmiştir. U
çüncü akın yapıldığı zaman ilk baskın es
nasında vukua getirilen yangın henüz de
vam etmekte idi. 
Düşman tayyareleri Aden üzerine akın 

yapmışlarsa da hasar vukua getirememiş
lerdir. 

' Avrupanın 
• • 

ekonoınısı 
(Başı ı. inci sayfada) 

nya ve t talya ta.. 
tisadi teşkilatının Alma tını hatırlat-

! - 1 beyana 
rafından yapı acag b"lhassa bu mev-
maktadırlar. Müzakereler ı 

zu üzerinde yapılacaktır. ki iktisadiyatı-
d b ka cenubu şar 

Bun an aş . ··mrüklere ait me-
na nakit siyasetıne ve ~ 

1 d ·· "şülecektır. se eler e goru ··rüşülecek 12 me-
Müzakere programı go 

seleyi ihtiva etmektedir. 

Riccardiye göre Avrupa 
_ Stefani ajansından: 

Roma, 10 a.a. d"' ·z nazırı Riccardi, 
Mübadeleler ve ~vdı neşredilmiş olan 

zctesın e 
Messagero ga a'nın mihver devlet-

. k 1 . de AvruP 
bır ma a esın. . .. c ikttsadi bakımdan · ı · kkısıne gor lerinın te a . saslı noktalarını gös-
yeniden tensikinın e 

termiştir. .. takbel iktısadiyatınm bi-
A a'nın mus 

vrup . . Avrupa iktısadiyatınm ta-
, · prensıbı • 

rıncı . ' hadim olması lizım ol-
. le sıyasete • 

mamıy . d d"r Avrupa'nın coğrafı ve 
d - şeklın e ı · . . . 

ugu d vaziyeti tanzım edıldıkten 
· i bakını an 

sıyas ve İtalya tarafından tesis 
Almanya . t 

sonra . Avrupa iktısadıyatı, talya 
d"lecek yenı ff e 1 t rafından kabul ve muva a-

ve A!mıınyba .ka edilmiş olan kooperatif e
kiyetle tat ı 

. . aynı olacaktır. 
konomının ,. .. 

b . prensip de Avrupa tesanudu 
Diğer ır 

olacaktır. 

Nazır, diyor ki: 
.11 tler arasında bir meratip silsilesi 

Mı e h ' il . . .. . .. d getirilecek ve er mı et, ıptı .... aı 
vucu e . . h 

dd 1 d e bir hıssesı bulunmak akkın.a rna e er 
J"k ola.caktır. Halihazırda mevcut olan 

m~. 
1 

mleke imparatorlukları, bu meratip muste . . 
.1 ilesi hesabına katılmak suretıyle ve 

Beden terbiyesi 

ve modern harpler 
(Başı 1. inci Hyfada) 

b üyilk küçük memurları,· eğer a t 
&poru yapacak kadar ferah k"eli 
veya meraklı değilseler, oturdukla· 
n yerde çürümektedirler. Halbuki 
devlet merkezinde ne§eli bir çalıt
ma esastır, ve oturgan insan lar a a 
çık hava r.porlarından başka hiç bir 
§ey kafi ne~eyi ve onun kuvetini 
vermez. 

Bir y~ından son yaşına kadar, 
bütun vatanda,larımızın spor ihti· 
yaçlarını düşünmek, ve türk milleti· 
nin verim keyfiyetini arttırmak za
ruretindeyiz. itiraf etmek lazımdır 
ki bugün en az ilerlem e sahamız, 
beden terbiyesidir. Halbuki en çok 
ilerleme temposunu da onda gör
mek istiyoruz. 

Falih Rılkı ATAY 

Birmanya yolu 

Çin'e açılınca .. 

Japonya 
Hindicini' deki 

.> 

işgali 

genişletecek 
Ası 

5 
pa milletlerinin mümeyyiz vasıflan-

vru · d'l ek (Başı 1 inci sayfada) nıı. ve zaruretlerine yeniden tevzı e ı ec -

· Tokyo, 10 a.ıı.. - DNB. bildiriyor: Yo
tırYeni iktısadi nizamın diğer bir prensipi miuri Cbinbun gazetesi japon kıta.lan fran
de otarşi olacaktır. Hemen hemen bütün sız Hindiçinisinde bulunduktan sonra Bir
iktısadi menabi ve imkanlardan, Avrupa'da manya yolunun eski ehemiyeti kaybetti(ini 
olsun, müstemlekelerde olsun istifade edi- yazmaktadır. 
lecek ve bunlar ahenktar bir surette işle- Gazete diyor ki: 
tilecektir. Avrupa.'nın otarşik siyaseti, İ- İngiltere ile Amerika yalnız bu yol için 
ta)yan _ Alman otarşisine istinat edecek- Japonya'nın pazarlık yapacağını ıannedi
tir. Bütün eski milli ekonomiler, mihver yorlarsa büyük bir strateji bilgisi aahibi 
tarafından tesbit edilmiş olan tek bir is- olnıadıklarını göstermi' olurlar. 
tikameti tanryıp kabul edeceklerdir. Çin harbinin tasfiyesinde Japonya'ya 

Hakim paralar, yekdiğerine sabit bir müşkülat çıktıkça İngiltere doğrudan doğ. 
mübadele nisbeti ile bağlı ola.n iki mih· ruya mutazarrır olacaktır. 
ver devletinin paraları olacak ve esas o Çin için Amerika'nın mili! mukaddera
paralara bağlı olan devletlerin paralan ise tını tehlikeye sokacağı muhakkak olma -
sırf kendi topraklarının hududu dahilinde · ma.kla beraber vaziyet gittik~ rerginliğe 
tali bir kıymete sahip bulunacaktır. doğru inkişaf istidadını göstermektedir, 
Nazır, altının yeni Avrupa iktısadiya- Tokyo Nichi Nichi de diyor ki: 

tında ehemiyeti pek cüzi ve belki de az bir İngiltere, Japonyan'm ihtarına ehemiyet 
zaman için bir rol oynryacağını beyan et· vermiyerek yeni bir uzak §ark ıiy8.9etine 
miştir. Beynelmilel mübadelelerde altın başlamıştır. Birmanya yolunu tekrar aç • 
muhtemel farkların kapatılmasına yarıya- makla da amerikan ingiliz işbirliğini açık-
caktır. ça meydana vurmuştur. 

Esasen bu farklar, birçok taraflı müba- Japonya hükümeti, siyast mUzakerelere 
deleler ve bu mübadeleler neticesinde ~ girişmeksizin İngiltere'nin yapacağı h.aro
lacak olan bekayanın takas sistemi sayesin- ketlerin hepsini dikkatle takip edecektir. 
de pek o kadar ehemiyeti haiz değildir. Çanka.yşek'e yapılan yardım meselem 

hakkında J aponya as;ıks;a nok t.ai nazar.mı 
Şimali ve cenubt Amerika ile yapıla.calı: izah ettiği cihetl e m üzakere cereyan et

mübadelelerin formülü "mala karııı mal,, 
meıi lüzumsuzdur. 

olacaktır. Roma, ıo a.a. - Stefanl ajanııının dip-
Nazır, netice olarak, Avrupa'nm yeni lomatık muharriri diyor ki: Hano1 ve dl

iktısadiyatının mülhem olacağı prensiple- ğer Hindlçln! Uslerinin işgaliyle japon ku· 
rin tatbikı hususunun her halde muhtelif vetleri Çankayşekçilerln sllAh ve mühim
devletlerin coğrafi, siyast ve iktısadi za- mat tedarik edebilecekleri yolların hepsi
ruretlerine intibak ettirileceğini ve bu za- ni abluka altına almış bulunmaktadır. Fa-
ruretlerle hemahenk kılınacağını söylemiş- kat B.·Çörçil avam kamarasında, Lord 

Cenup Afrikası hava filola.n düşman 
toprakları üzerinde bir çok keşifler yap· 
mış ve Elbuak'daki düşman mitralyöz ka
rakolunu bombardıman etmişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz bu harekattan sa- tir. 
limen dönmüşlerdir. 

Hallfaks da lordlar kamarasında yakında 
bu hudutların açılacağını blldlrml§lerdlr. 
İngilterenln bu kararı ancak Japonyaya 
kar§ı blr meydan okuma olarak tefelr e • 
dllebillr. 

Alman tebliği 
Berlin, 10 a.a. - Alman başkumandan

lığı tebliği: Dün sabahın ilk saatlerinden 
gtllı batıncıya kadar tnglllz payta.hbna 
tevcih edilen bllmiııll mukabele hUcumla
nna hııfif ve ağır muharebe tayyarelerimiz 
fasılasız olarak devam etmişlerdir. 

Bu hUcumlar biter bitmez, ağır muha· 
rebe tayyarelerinin gece hUcumları baş~~ -
:ınış ve ıo uncu teşrin sabahına kadar sur
:ıntiştUr. Times kavslnde bulunan doklar 
vahim haaara maruz kalmıştır. 

Şehrin merkezinde bulunan demlryolu 
teııisatına da milhim hıuıar verdirilmiştir. 
Gece blrtok yangınlar müşahede edllebll-

nı.ıotır. 
Cenubt İngiltere llzerlnde mUnferit u -

(llll yapan muharebe tayyareleri Umanları, 
k ları demlryolu rampalarını ve esli-

amp ' U·•nk bombalarla ve 
ha fabrikalrını çok b '" . 
rnuvR.ffaklyetle bombardıman etmlşlerdır. 

kezt İngiltetPde Salnt 
Cenubi ve mer 'de mUte. 

EvA.l Perrhose ve Satnt MerrY 
' 1 bombardıman e-

addıt tayyare meydan arı '1!"lar kı;:ı. 
dilmiş ve tam ısabetıerle hang ' 
lalar ve yerde sıralaruruD bulunan tayyare-

ler tahrip edilmiştir. balar şid • 
Kardlf havuzuna atılan bom tir 1nfl· 

detıı intlldklara sebebiyet vermiş · 
llkları milteakip yangınlar çııc.mıştır. dil 

Denizde tahminen 4000 tonluk bir k ş
:ınıuı tJ~aret gemisinin ortasına biri 

1
aç 

1 !er ç n· bomba isabet etmiştir. Gemi a ev 
de durmu, ve batmağa başlamıştır. 

Bir denl7.altı ceman 7000 ton hacminde 
iki dtışman ticaret gemisi batırmıştır. 

Gece düşman tayyareleri tarafından 
garbi Almanya ve işgal altında bulunan 
mıntakalara atılan bombaların yaptığı 
maddi hasar ıüratle tamir edilmiştir. Bir
kaç mesken tahrip edilmiştir. Ateş alan 
bir ,.lftllk kül olmuştur. Düşman diln on 

.,, d b'rl tayyaresini kaybetmiştir. Bunlar an 1 

tayyare dııfi bataryalarımızm ateşiyle dU
flli'UlmUştUr. Alman tayyarelerlnden dl>r
dU Uslcrlne dönmemişlerdir. 

İta iyon tebli ği 
lt.alya'da bir rnahel. 10 a.a. - ltaly:;.-u

ınumi ka:-aq;ah;nın 125 numaralı te ıgı: 
Şimali Aftika'da: dü~an hava k.uv~tlerı 
Tobruk'a bombalar atarak üç kişinın olme-
• 1 k' . . !anmasına sebep ııne ve a tı ışının yara 

D tayya-
olmuşlardır. Hasar a:ı:dır. onanma . d"' 

. bi dü an ta""""reıı u-r e dafı topları r ştn u-

ıürmüşlerdir. 
§uki Afrika'de.: Keı17a'da Mar • Deı· 

Zeliele nuntakasında 
(Başı ı inci sayfada) 

Haber aldığımıza göre tamamiyle ye
niden yapılması icabeden Erzincan 
için ı milyon lira tahsisat ayrılmış 
bulunmaktadır. Diğer yerler de kıs
men veya tamamen inşa ve tamir olu
nacak resmi binalar için de 800 bin 
lira kadar masraf yapılacak böylece 
2 milyon lirava yakın bir para i.le re~
mi devlet daire ve müesseselerıne aıt 
binaların yeni ve zelzeleye m~_kav~.m 
inşa tarzına göre yapılması mumkun 
olabilecektir. 
Nafıa Vekaleti yapı işleri, bu kış 

yapılacak binaların planların.ı hazır .. 
hyacak, keşiflerini yapacak, ıhale ev· 
rakını tekemmül ettirecektir. 

1941 inşaat mevsiminde derhal fa
aliyete geçilecektir. 

Mansta uzun menzilli 
.> 

toplar gene faaliyetle 
Londra, 10 a.a. - Royter: Fransız sa· 

hilindeki uzun menzilli alman toplan, gün 
batarken Manş'ın bir t~rafına ya.rı~ s~t 
ate~ etmişlerdir. Hiç bır hasar ve hıç bır 
'!Ü ve yaralı yoktur. 

0 
Alman uzun menzilli to~ıa:ı~ın bombar

. nından biraz sonra ıngılız hava ku-
dıma b'' "'- ı·1 1 b t . mensup uyıa. ı o ar, u op vetlenne . .. 

.1 . ·u·zerine muazzam bır hucum ya-
mevzı erı _ 

k b mevıileri bomba yagmuruna tut· 
para du Aynı zamanda Cala.is üzerine de 
mu5lar ır. 
bir hücum yapılmıştır • 

. 1 rimiz düşman kuvetlerine 
lo'da müfreze e k püskürtmüşlerdir. 
b. b kın verere 
ır a~ . b• şarkisinde Colabati ci-
Wajır'ın cenu ı . 

. mahalle bir bava fılomuz tara: 
varında bır h mda bir düşman a.skerı 
fındaıı yapılan ucu d' lmi~tir. Diğer bir 
'- bombardıman e ı • . 
.. mpı . d Aden limanında gemıle· 
hava fılomuz a · · 

l bobardıman etmıştır. ri ve antrepo ıı.n A b 
k tıerı. Cheren, ssa , 

0 .. n hava uve 
uşma Gura ve Maiedega üzerine bom-

Decamere, . hasar olma-
balar atmışlarsa da zayıa~ ve . "lti 

Yalnız Assab da bır miktar o ve 
mıştır. 

1a1'&lı vardıı'. 

Fakat lngiliz devlet adamları, Hlndiçl· 
nldekt yeni üslerden hareket eden bava 
kuvetlerinln Birmanya yolunu bombardı • 
man edebileceklerini ve keseblleceklerinl 
unutmuşlardır. İngiliz yardımının netice· 
!eri hissedildiği takdirde bu yolun müessir 
surette kontro!UnU temin makeadiyle Ja
ponyanın Hindlçintdekl işgal mıntaltalar~
nı genl§letmesl muhtemeldir. Netice itlba· 
rlyle tnglllz tahriki japon kuvetıerl tara
fından yapılacak yeni işgalleri ancak haklı 
göstermeğe yarıyacaktır. Bu fırsatta da. 
lnglliz siyasetinin evelden görüş eksikliği 
kendin! meydana vurmuştur. Fransızlar, 

japonla.rın son anl&§rnaları genlıı bir ııu -
rette tefsir etmelerinden ııtkdyetçidlrler. 

Fa.kat bu tefsir önüne geçilemez bir halde 
ve her zaman daha geniş olarak yapılacak 
ve mesuliyetl de milnhasıran Fra.nsanın 
eski mUttefikinln hatalarına alt buluna
caktır. Esasen Fransa da geçmtı hataları· 
nı ödemektedir. ÇünkU o da Çankayşek'e 
all!h vermiş ve bu dilrUst olmıya.n müda· 
halesiyle Japonyayı vurmak tstemıııtlr. 

Gazeteci H earst japon - amerikan 
anlQ§ma&ı tara/tarı 

Nevyork, 10 a.a. - 1.tç taraflı paktın 
imza edildlğlndenberl böyle bir nokta! na
zarı ilk defa olarak mlldafaa etıni§ mu
harrir olan B. Hearet, Japonya'nın AsY&
daki gayelerine karşı ııempa.tisinl ifade e
den ve amerikaı:ı hllk!imetınln vaziyetine 
karşı muhalefet gösteren blr makale yaz
mı~tır. 

B. Hearst, devlet adamlarının "ceng!
vera.ne,, beyanatına rağmen, Amerika ve 
Japonyanın da.ha sıkı bir anlaşmıya var· 
mala.rını temin için, her iki memleketin 
matbuatına milra.caat etmektedir. 

1 ngi ltere' de sivillere 
mit ralyöz ateşi 

Londra, 10 a.a. - Reuter: Dahili 
emniyet nezareti parlamento müste • 
şan B. Mabane, Avam Kamarasında 
sorulan bir suale verdiği tahriri ce • 
vapta, 15 eylüle kadar İngiltere'de 
alman tayyarelerinin sivillere mitral· 
yöz ateşi açtıkları hakkında 26 vak'a 
tesbit edilmiş olduğunu ve o .zaman• 
danberi de birçok başka vakalar ol • 
duğunu bildirmit tir• 

Başvekilimiz Hatay' da 1 

Baş~ekilimiz Soğukoluk'ta düı·binle güzel 
manzarayı seyrediyor 

'tl§Veküimiz Antalya'da belediyeden çıkarken 

-

Başvekilimiz lskenderun teneke labriluı.uulıı 
izahat alıyor 

Talebeler, lskenderun'da BQ§vekilimia 
alkışlıyor 

E/ırJer ~etrol ıondaj aaha.ındaki binGda ütiraltaı 
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odMı •..akulJ!• makGr a11D n ... u. meltrl 16aııncbr. 
S tfalkeYleri •• ~al.n ! K. K. T.Wetl Jlaft laba .Alma Ko- komb)'on& mtıneaatıan. (8465) eartnameler paruıs olarak ADkarada - = . . -mlqoaaDda: ! . . 

11 
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: ·•• ı-...naıas~= .,_ ~ - -: z.... ...... ı s ? .. ftıll. ·=· K. K. VellAletl Ban 11aba Alma Ko-: .-.-. uı 1 ...... , .. _ .. ___ _ 

5 ... ,. Dıll • sa; n sae h e = - .. .udetlllde Od portatif ...... 

Askeri fılll'lkıl• Umum mi-, 

dOrlllünden : 
Kırıkkelede ı.tUıdam edfhneJr llHre bir 

lluta belrıca hemttn elıaeqelrtar. 
tateJrıuerlD 'ftllka ft lstldelar171e g, 

mum mtıd0rlt119 manıeutıan. (tım) 
1eaa = ...,. &\&. •• • • •• • ... = ., lilttakl -, •• ------ .... -5 -. , ~ • • t. • ı ıs 5 _. ._ ~--;=: ;;, 53 ton petral •hnecak 

: Ylllt u ... .,. w.-., ... ..__ ! . Mü...,... llede1I 800 Ura Aalrerl Pabrfblar Umam lllcllrlUiil 
5 • Olf- AiJ6 ...... - S.... : .... lıılıtl Wntnet ınDldan Ti Undar. Pa, Jletkea 8Mm Alma it~ ı = .,. ı· ,...... - -·-ı: .... u.ıo.ND ~ stbdl ... 10,JO : a. ..._ 9cıloll),, 'lllds a.nr ._.,,j _ .. ___ .._ .__

1 
_ ___., -•·- Tahmin edilen bedeli (11DM) 11~ (50) 

• tt ,,,_ , 
1 
- -"" - __ ,,......._ ,,. ... _ lnınq olan 53 ton petrol Askeri Pabrik&n 

: ..... • 1181 - • - .-ld:m'. tııakltlcla maana sUD •• •· lar amam mUdflrltlP merkn Rtm alma 
: ,., .. I& ...,... 99 .._ JWlll'lı \.: ... lıılll..,.... ft lramml belpln1J'I• ko 5 - sn h -re t • ,.., ... = 7 1 t ... •'m. (1171) 1.W komlı-,onunca 22/10/940 ah ..... t 115 
: • ...., • ,. l• • .,.... JIWlım.. : Ü kapalı sarfla lbele edilecektir. lartn&n 
: m · .... ,..._ 1 JlellDtıdell w mı parana olank koml17ondan Tetillr. 
5 w · inim 

1 
ı g ' 0 <--' ,.. • Taliplerin ma•aktaıt teminat ola (419) 

5 • ... ~ .,..__ • .,. uMI 5 NAFIA VEJC.lLETI lire (44) lnanqa baTi teklif mekt1lplannı 
: 1. IJA) : mnktr dnd• aut ıs • bclar komil70DI 
5 ~ mr ıl_. ı ......... a 5 T.a- .,. imar z.ı-: Ham •ermeleri •• kendllerlnla de S4IO llWll• • 

: -. • .-il' w ..-••• 5 - .,_-. nJı bnmnm 1 •• 1. maddeleaiadald Te • : • • "*' · ., .. , .. ~ = l •'11• VMMdlllllea ı l&lkl• kClllll•JODCtl o1mecl*Janna •• 1111 it-i & f L 5 le eJlbclar tlccardu oldülerma dair ti-

D. D. Yollan S.tm Alma Kcımla70D11D
dala: 

1. DDGU lfletme Ultl)'BCI IQID bir ııeaıe 
sarfında döktUrlllecek olan ve elelmtlfre
dat mllıdarlll'lyle mulıammeD bedeli 11• 
lıda -,uaıı buluma ıspn. soba tt Dıaıd
u ...... llU'taı.nnctaa ibaret döktım ili 
2'382,40 lira muhammeD bedelle n kapela 
urt U8UllYI• mOıuıbeap kCJDIDUltur. 

KQaekua SUO.NO Plrlembe s0Dt1 ... 
at U de Sirkecide ı uaau lfl•tme blaem• 
de A. ıı:. llomlaycau taraflDdu -,&pll&oü
tar. 

heeklllerlD 1821,11 Ura muvakkat t• 
mtdt Te kanuni Teaikelartyle teklif mek, 
tuplannı ihtiva edecek olan kapalı zaıfl&n 
nm aynı ,un saat 10 a kadar komisyona 
vermeleri lbımdır. 

eartnameler peruız olarak komlayonz 
dan vertlmelrtedlr. (9M1/ H33) 

lııllkdan Nevi. K. bedel' 
lı:tıogn.m lira 
81931 mül• ....... paroalan 7884,40 

108600 aabo 15M0.-
8800 ıspra 1088.-

16Mt 

ANKARA V ALILICI 5 ... _... ı • : ıA - .......,. bau1an ft: AnJra. cant odw nıllsuf7l• meüer da•• u-
: _... ~- Mllılll ........ : nt• lata edilmekte bulunan Atattlr1r atte ~.,_. mtlraceatıen. (1511) -------------

! bıl tarlll ldtabL ·Bul ~ ,urıem S lllelli llbe Jmmına yapılacak kalori· 
111577 Hükümet ko~ğı tamiri 

5 dair.) Nelılt Bun wuu. 5 fer w 9lhld ı.lat itidir. Muhtelif ciYata ve IOlllunlarla 
: ~ ı :ile GoNao - ~ W.U 

2324 
1aa çank kapak sinchferind Adar• Vflllllladeo ı 

: - ...,., • .,. -ne .-1F s 11• 5 .._..,. 5 15 bruftur. •L.-~ .__ 1_ en 1 - Ketif bedeli (7086) Ura 92 ku-5 fi Ollıtl'lll Allm.. w. Dsllllld. • : 2 - -m. IS. 10. 940 ÇUtUDba •~ 14 aanmı malzeme rpftan ibaret olan Ankara villyeti 
5 Mini& IDdll .,_ '"DJtll tıı «'> 5 ....... • ... Rafla nklletl,. A*-" J'abrlkelar umum KOdUrtUlll hükUmet konaiının tamiri ltl açık 
: at. 5 fi W ... ltlld ebl1tme komlayono 11..-. llatua Alına Komisyonundan: ekıiltmeye konulmuıtur. 
;UlllllllllHlllllllllllDllHH_.r' o 1• • -..aa wf ...U1le ,.,.... Tebmla edlleD bedeli (11822) ıtra (80) 2 - İbate 14-10-1940 tarihine te..-
----------~-- aıkW. • kurut olaD muhtelit caftt& •• somunlarla dif eden pazartesi ıtlnil saat 15 te AJ1, 

ı - B1im1Jtme ....... ,,_. n buna Q&nk •• Upalı sblclrlll'lndea o.ret H kara defterdarlığında mUtetekkil k0z 
it 1 f..-1 enek bir lira ı& kanat w,. kalem melume ulrerl fabrlkal.ar anmı misyonda yapılacaktır. 

• ~.• lıp.t ~~ = ... -•alılllrMle 1&pl " imar itleri mOdOrlQIQ merka atın elma Jaıml870z 3 - Muvakkat teminat miktarı (531) 
-- ....-.... .,~ awta11111ıı1111ııa aJtneNUr: mmaa 22.10.NO aelı ptt mt 16 te bpalı lira 52 kuru,tur. 
- l&m sıbı .... lr. ,..,._ • • sarııa lhel• edilecektir. eartauıe l*'Ul• 4 - Bu lte alt ketff, fenni fllrtna-
- ••kM •u • ......_ 4 - DaQhn.,. ıtrebiJmek lçla !. olarü komlqoDda ..wr. Tellplstn me, mukavelename, ebiltme 'f&rtDa • 
,.. ~--.... ........ .... ........ 1743 om yedi ,u. 1ark it) lllllftldmt ...... olu (f.U) Ura (19) meli ve resim defterdarlık milU em • 
....... kUl Wr •W- illi- .. 44 (lmk dlrt) lmnflak maftldaat ımr... luwl tüUt melıtaplanm iDIDOr lik mildilrlUğUnde her Kiln görillebl , 
... ........... t ·- ..-lerl w Jlafıa "1rl1ett. _..... mı 1'• bdar komtqoaa 'N'llle- lir. 

TOkKIYE COMHURIYETI 

ZlRAA T BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajaım adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 
--""~~t%~~~~ . 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ft lhbanıs Ttamıf beaplannda 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ..-lı· 
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Lin.lık 4000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 lAra 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lir:a 
120 Adet 40 LiraLk 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylBl, 1 Biı1ndklnun, ı Mar• 
1 Haziran tarihinde çoldlecelrtlr • 

OIKKA T : HeeaplarmdUi paralar hir MDe içinde 50 
liradan atalı düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde 
~ 20 fazluiyle verilecektir. 

Bayrak alrmcak Çam tahtası aabfı ~"'2.::: ........ p...,__ ılolr oha- - .. - .. - - ... 5 - Eblltmeye glrebllecelderln bu ;;;,i .. _,,..._ _, ..... ..,.,tmeı.l Jlnmcbr. lla llllll1Dl 2" 1. meddel.mdeld nı "'le k0n lte alt Yitayet nafıa mUdUrUiiUnden 
:.....11 ....__._. 1~ _ _.ı_ı.. .. ,._ ....-.1g1a eb1Jtmm1a )'llpl!acalı gGn m1qoacu olmadaldm " 1111 .,.. alaka- alacakları fenni ehliyet •elikaaı, mu- .Amara Beledlyeeindea: Dumıııbe7 Devlet Orman t,ıetmell 
~- ..,,.._ ~ -· - ._ -. _, •:AJ dar ttıccardeD oldaldanaa clelr Uoant o - vakbt teminat malıı:bun veya banka ~.,..._ WrW •• ı aıı•. ... • u -. a-- snı& bir wuda ile dw ...uıul71• maktr sGa " .. u. k0z mektubu ve tlcarrt odaıı veıllr.uiy1e 1 - Cllmhariyet bayı-anımda ıoblda- Rem Amlrllttnden: o. ....... 11 .. d .,_ lfafaa ftHletiDI mlraaatlan ft dl- m1qoae marwetım. (1111) 11G18 adı geçen gGn ve ıaatte kÖmlayona na teı)'inf için 300 adedi amldısh ve 100 1 - İll•bnemiaba Dumuıbq ı.tuJtoma 
lise • Wlılk .all .......... lekçeledM ea u bir blemcle (50.000) mllracaatlan. (6252) 16197 adedi de parti l1&retU olmak bere ceman cıvanndald kereate falırllcumda depoda 
lla dwwww•• ft - lehlrf Hrahk 1ııa ip ......_ it ,aptıklamta Una -........ ~ • 400 ldet pli ıU. bı-,rafı puarhkJa ~ a.uıte mevcut 7!509 adet muadill lU met-
w I ta.ı. .... alım11d ıtr- .. iti Jqbna Wen1mleD aJ•mmt prtıiyle ihale Wilaindm idwen Tamirat yaptmlacak caktır. nmlldı» • delllmetre mlldp cam teııtua 

8ASVEltALEI' ...... D.,......... maktulcllr. Bu 31-5-1941 tari1aiD9 ... r IC8tfik Aaiu• Val0lfl9w a - llabammm bedeli (4000) liradır. açık arttırma 11
• aetıııta cıJsanlmıltar, 

Lladltik 0-......... il.._ fm4e ..ura ..,,.,binde hor v ~ ı - Temlset - llaıılR. 2 - Arttırma 2G.10.9t0 bırUı1De mlludU ................ _____ ..... ..__.. auw w - a ossattA 7etml,. p:,..UW Ketlf w.u • ura a. km14tan lb&- oame sUDU M&t 15 te Dununbe7 reTtr a.. 
~===========::: I_,_... ........,. sfnml,eceJ. .... wılc ret 1ıulanan IW& kamı kaymakam mnln 

4 
- t&rtnuneeia1 ~rmek f.atfy~l-!- mlrutl blnu•ada toplan•cü komı.,.. s..llr. ,.humınında 1APt9 edl1erudrttr 

5 - fstekmer teM!f meitnp1anm puartell gtınU saat 115,SO da vUAyet dal· e · · ı ıunu aaat 1 ,30 da e e- 3 - Bu loe alt oartname lStaabal, ..._ 

N6betçi Ea.aneler ihale ,ene olan 23.. lO. 940 çarpmba Merkez Satın Alma Komı..,oıumdaa ı mi eacOmenlDdı 79ımeır o... açık eJr, cli:r• eacllmenfne mliraoeatıan. Ura. hm1r ve Balıkeetr on:na cıe.trP 
g(lnll IUt 9D 48rde kadar komisyon Beher ldloeune 2 lmruf plflrm• Oc:retl lllltmQe llolnılnnaftur, (Ge50) 11141 mUdtırlWderlDde •• revir lmlruttndeld 

INMt .. 1 ... l1/llll40 ... • 
ıı.larııı•elerlD .... 1111Mtc9tTell 

nlaHllM _..._ mabb1Hn4e tnHm telmdD edll• ,.anda 7Ulh ümek pt, Teli• =ı-~~ san'" aette "H· •,~~~~-=~~ .. - -·- mi· em.lerl ........ llrme lfl ulred talıl1kelar umum mlclQr- N - ......._t ~le 'idi'- ____ .,....,. ... ____ _..... ~ ---- - .,.,..y-w 

Polltada ot.ak treelnN1er lrabul • lllltl ..na 8ltm alma komlqommca ilkte Ylli7'et daim! eDCDaıenı-. prtaame DEVLET ORMAN iŞLETMESi klbma muhemmeD be4eJ otu Hlds Jlra 
• H bll'tJlıDltetrl NO pueıteal stbıQ Dit ft ~ stmnelr latt7eDJerbl c!ı --------...iii---- eltmıt bel kuruflur . 

Jf' 17 (1417) 18520 ıe da 8Glk elallltme ile ibate edneoelrtlr. daimi WOmen kalemine mtıraeaatıan t- r.- kaJuı sa•-ı G - Kerettelertn tutar becleU tlserlD4ea 

l• T.a ...,.. l il il 4 il • 
t• 11.- ... 1 il 14 1 il rl • • f.'° ... • 14 il • 17 • 
•• .... ... 4111t , ••• 
...... ,... lllrl 111• ........ •ıt• •••l 
, • .....,.... '•• ıt ti 

-------------~ ~ e1are1r komla;rollda..... llD oJUDQI'. <nü> 1em ~ ·~ )'tlzd• f,G temtut aıc• '10 Ura ts Jm .. 
rllll\ ...... ,._._ mDYeldaat temlut olu ,..,._ Dunwıbe7 Devlet Orman +aı,,_,_. ruıtur. 

•· Ce19ell ... • il • 11 il 
M. M. V. DENiZ LEVAZIM (to; .;.(ii);_. n w mm:anJ. Jra.. ulOIDObil l&atiii al-oelı Revir AmlrlltlDden: ..-~ e - 1etekınertıa muvelrbt temlDatl~ 

------------- m 1 w 1. ~ yureM• Jro. Alıbra Ve1Ullba4m: 1 _ İlletmendshl Dammbe)' 1atu7onu I• birlikte lbale sQDUn4e reTlr lmlrlllhle 
.. ~- a. _, k mlqonoa olmadlklerma n 11111119 alDa- mOracaet etmeleri ıtısumu UID olDDUI'. ..... ,. ..... a dar tGccarda olduldm ... U...t On • .,.. ~ .... ebnecıalg olan clyermdaJd kereste fltılJrlkuı depomusda (9611"620) ıeeae 

<•> lll1et ...... (1) at ............ :mmı.. *'- .ut adet ma.aw - IMtre mi-

t•T.ıseMt... t • 11111 it•......... it ti • il .. Uitlr=· llll iM• .,., .... _,....,.., ........................... ...................... ._. 
~--~~--JA • •11•-:ıwr. Dil•• ... , .. ,..,.. IJltl,..t ..... 

tatil ,,...ıan bW edDmlttlr. 

.,... ı...ıe- lata .Alma Komlaıo- dell ~· mlllktr s1a"" ..ıte Jro. - .,, -- -- .... ,.. 111 n.ıo.NO -···- -..ft ..- ... - -. - c1ee1metre lldklp teıata .,. 121 a. 
...... JDl9"DI mtınıaıetlm. ( ... ) ı.. --·-- - .fa da Dlal..a ~•mü a... .- .-.ıtme. uat muadili fıD metre mlkAp 099 dealmetn 

l - Tı' le •• W.U (mllO) Ura 3000 Ks. 1 mısıtre _,. -ı ,. ~. mlkip oam lralal acık arttırma suretl:rle 
olla (1-) ldlo ead.,.._ il L Tepla ıoJ:!ı...mcle ft __ .. l il IDltre ~ 1Rahm81a (lllO) Ura llftl, l&bbt&_ tpbnlırufbr, 
MI ..ıt .... .at 11 ele ...... ...U.. 1 :::.ıux--da-ı;;• ..::~ .-1dıst fentMb (10l) ura (2I) lnıraltur. 2 Arttırma .M.10.NO terlhlDe m0ıse, 
al ,...ı.-.ur. •- ·~ ı.teldllerba lll1ITelrlr&t tnılnat mektap .,.. dit peqembe sUlal1 uat 16 te Dunuabe7 

1 - tık temlaatı (151S) ika (71) bnıe al1DH8lr ,. ....... ... uw.t odul .....um. f1• rmr lınirlltl blaemDde mtltepkldl ko-

olap ~ .bet dD lroml17oadaa pr,.. Albrt vabrtlrel• Umum llOdtırlQtl lıll'1llrte ıDd S-0- stlD .,. IUtte daim! llllqon hUZUl'DDda icra edilecektir. 
------------- ~ olarek ahMbilk. eilCtlJDIM plmelerL 1 - Bu ile alt lartu.m• ADJrara, tatua-
'-bJl MODAFAA VEJCAJ.E.TI • - ı ......... 2491..,... ...... 11era. 8ebD .Alme KmniqODUIMIHI - alt bllf ft 1U't1wu71 her san 1"11. hmır, Belık..Sr ormaD oevlrP mildUr 

JUllı ...........,.. blrlate ..ıu ... w TeluDla dl• bedeH (8000) Ura Cila adi• -~ senblleoeJrJtrl. lDklui)'le revlrlml&deld aabf 4oqumda 
AlphiD (staoaim) alew:.. saatte K11 ....... de W- .....,_ Jabnde ,.wh 8000 Jrs. bl' keo-1 Mb- (11111) lM81 llleYCUttur. • 

X. & Vllııllltl latua Alma ~ JDlrulatlan. il fabrtllela' _... mtldllltOll mll'k• .,. 4ı - Qem tebtelarl71e çam kalulanDa 
•tını (956411117) 1.., taa elma ........... M.10 NO ,.,..... alt cam •e ebetlermı sG.tertr liateler pıt. 

..... ~ Ulmda ... -- ........... Si ... ,_.ııkla lbel• .... ll&IU79 balhdır. 
- ....... - ldlo uplı1a ( ........ ) oelrtll'. IU'blW ..... ...... .... ANKARA BEJ.EDIYESl 1 - Kelu .. telıtelarm beher metre 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
gUn Manisa Sa. Al. Ko. gl!rllUlr ye ilk te
minatı tle mahallinde öğrenilir. Ot ve saman ah nacak ViLAYETLER metrelik kısmın şose esaslı tamiratı 

ile imalatı aınaiye ve bir adet küçült 
tip ekip binası inşaatı. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Eksiltmeye girmek Jstlyenlerln belli 
gUn ve saatinden bir ıaat evetine kadar 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

Niğde As. Sa. Al. Ko.: 
Cin.si Kilosu M. bedell İlk teminatı İhale gUnU saat 

Parke kaldırmı yaptırılacak 

Eski§ehir Belediyesinden : 
Yeniden tanzim ve tasdik kılınan 

keşif bedeli: (109,426) lira (71) kuru:r 
tur. Bina yaptırılacak 

Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan: 

(6477) 16465 

Un alınacak 
Bitllı As. Sa. AI. Ko. dan: 

Saman 1.330.000 83.250 2492 L. 75 K. 21. 10. 940 16 
K ot 1 .220.000 61.000 4575 22. 10. 940 16 

1 - İstekliler ııartnameyi her giln Ko. da görilr ve parasız olarak alabilirler. 
2 - Taliplerin ilk temtnatla.rlyle ve tek lif mektupla.rlyle beraber ihale günUnden l adet asker! bina kapalı zarfla 18.10.940 

cuma günU ıaat 17 de Balıkesir AB. Sa. AI. 
l{o, da ihalesi yapılacaktır. 

Ke~nt bedell 19998 lira 62 kuruş olup 
muvakkat teminatı 1499 lira 90 kuruıJtur. 
Ke11ıt pl!ln ön şartnamesini görmek is-. 

ttyenler Ankara. btanbul, Lv. Sa. Al. Ko. 
ve Balıkesir sa. Al. Ko. da görebilirler. 

1 - 450 ton unun ihalesi 16.10.940 çar • 
r;ıamba gllnU saat 15 te BitliBte Ta§ mahal
lesinde Kilisedeki sa. Al. Ko. da yapılmak 
Uzer kapalı zarfla eksiltmeye konulmuo • 
tur. 

ve saatından bir saat evel Ko. na. mUracaatıarı. (6353} 16357 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kayseri As. Sa. AI. Ko. dan: 

Eskişehir belediyesi tarafından yap 
tırılacak parke kaldırım ve bordür 
inşası işi kapalı zarf usulile eksilt -
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 17,500 lira ve 
muvakkat teminatı 1312,50 liradır. 

Şartnameler parasız olarak mühendis
likten verilir. İhale. 14. 10. 940 pazar 
ertesi günil saat on beşte belediyede 
yapılacaktır. Talipler muvakkat temi
natlarını ve ticaret odası vesikalarını 
ve 2490 No. lu kanunun tarifatı dai -
resinde hazırJıyacakları teklif mek -
tuplarını :hale günü belediye riyase-

2 - Eksiltme şartnamesi ve bur.a 
müteferri diğer evrak (550) kuruş he· 
del mukabilinde na!ıa müdürlüğün· 
den alınabilir. 

3 - Eksiltme (25. 10. 940) tarihin• 
rasthyan cuma günü saat (15) te Te
kirdağ hükümet konağında nafıa mil· 
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliy1e yapılacaktır. 

2 __ Muhammen tutarı 489000 lira mu -
1 - Aşağıda cins, mikdar, ve muhammen bedeli ve teminatı ve ihale şeldi ya

zılı erzak ve yem alınacaktır. 
vakkat teminatı 5750 liradır. 

Taliplerin muvakkat temlnatlı:ıriyle tek 
lif mektuplarını ve ıtanunun emrettiği ve
saiki ihale saatinden bir ·saat evel muka
bil komisyonumuza vermeleri şarttır. 

3 - Şartnamesini görmek l.stlyenlerln 
her gUn iş saati içinde müracaat etmeleri. 

4 _ Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat eve! Ko. na vereceklerdir. 

(6492) 16499 

2 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın alma komisyo • 
nunda Adana ve Kayseri As. Sa. Al. Ko. da görülilr. · 

3 - Taliplerin belli gün ve saatte kanuni vesaik ve teklif mektubu ve teminat-
larını ihaleden bir saat eve! Ko. na vermeleri liz'ımdır. (6556) 16560 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
!iplerin en aşağı (50 bin) liralık hu 
gibi şose işleri yapmış olmaları ve 
(6721) lira (34) kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve ihale gününden en az 
(8) gün evet Tekirdağ valiliğine mil
racaatla ibraz edecekleri yeni sene 
belgelerine göre komisyondan (ehli
yet vesikası) almaları ve (940) yılını 
ait Ticaret odası vesikası gösterme
leri şarttır. 

Soba ve boru alınacak 
Postada vaki gecikmeler muteber de • 

tildlr. (6127) 16112 
Cinsi Mikdarı Muhammen 

kilo bedeli Teminatı İhale gün ve saatı 
Lira Kr. tine vermeleri ilan olunur. 16201 

Sade yağı alınacak 
Mutia As. Sa. Al. Ko. dan: 

Ç kkale Sa. Al. Ko. dan : 
ana • b b. b 

1 
_ 300 _ 500 adet madem so a ın o-

ru 300 dirsek pazarlıkla satın alınacak -

Kuru fasulya 
Pirinç 

150000 
7i000 

720000 
375000 
720000 

Lr. 
37500 
45410 
64800 
24375 
47800 

2812 
1905 

50 
7S 

23/10/ 940 
23/ 10/ 940 

14 
14 

Bir garaj yaptırılacak 

Kütahya Tayyare Birlikleri Satın 

Alma Komisyrmu Başkanlığından: 

Yulaf 4860 00 23/ 10/ 940 16 1 - 154000 kilo ıadeyağı kimyevi tahli
le tabi tutulmak ve mevzuatı ile birlikte 
mahallerine testim ııartıyle kapalı zar! u
ıruıtyle eksııtmeye konulmtl§tur. 

2 - Şartnamesi Mug-ıada ve Ankarada 
ve İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da görillebill.r. 

8 - Eksııtmesl 18 blrlnclte,şrin 940 cu
ma gUnU an.at 16 da yapılacaktır. 

tır2 _ Muvakkat teminatı ~40.~ ~~radır. Pa
zarlığı 14;10/ 940 pazartesı gunu saat 17 
de Çanakkale Sa. Al. ~o. da ya~ılacaktır. 

3 
_ Taliplerin komısyona muracaatla-

Arpa 
Arpa 

1823 12 
3585 00 

23/ 10/ 940 16 
23/ 10/ 940 16 

1 - Kütahya garnizonunda 31385 
lira 37 kuruş keşif bedelli bir garaj 
yaptırılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplar1nı 
(3) üncü maddede yazılı saatten biı 
saat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım 
dır. 4 - Hepşlnln tahmin edilen bedell 81000 

Ura olup muvakkat teminatı 6075 liradır. 

rı. (~4-91!) 16503 

Odun alınacak 

Zara As. Sa, Al. Ko. dan : 

Sade yağı alınacak 
İzmir Lv. A.. Sa. AI. Ko.: 

1 - Birlik ihtiyacı için 25.000 kilo 
sadeya~ ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

inşaat yaptırılacak 

Merzifon As. Sa. Al. Ko.: 
2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy· 

ledir. . 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
15 - Garnizonların lhtlyaçları ayrı ayrı 

veya grup halinde ihale edlfdiğine 
göre muvakkat teminat mlkdan da o nis
bette değlr:ılr. 

1 _ ı.soo.ooo kilo odun alınacaktır. 

2 _ Odunun evsafiyle teslim . şartı şart
namesinde yazılıdır. 

3 _Şartname er 168 kuruş mukabilinde 
Ko. da satın alınabileceği gibi her gün 
J{o. da Sivas Sa. Al. Ko. da da görülebilir. 

4 - Tahmin bedeli 33480 liradır 

2 - Eksiltmesi ıs. 

15 de İzmir Lv. A.. Sa 
caktır 

1 - Merzifonda gösterilecek yerde bir 
garaj ve üç pavyon inşası kapalı zarfla 
aşağıda gösterildiği iizere münakasaya ko-

10. 940 günü saat nulmuştur. 

Al. Ko. ela yapıla- 2 - Eksiltmesi Merzifonda As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmesi 17. 10. 940 perşem
be günü saat 15.30 da Kütahya mer
kez komutanlığı satın alma komisyo
nu binasında yapılacaktır. 

4 - Garajın muvakkat teminatı 2355 
liradır. 

mez. (9468/ 6524) 16522 

Cezaevi binası in.şası 
3 - Tahmin edilen tutarı 33.750 liradxr. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2532 li

radxr. 5 - Keşif p15.n ve şartnamesini 

Airı C. Müddeiumumilifinden : 
6 - İsteltlllerin tekil! mektuplarım te

mmata alt makbuzla.rlyle birUkte ::Muğlr 
Sa. AI. Ko. vermııı olmaları. (6167) 

inşaat münakasası 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan: 

16137 
5 - Eksiltme kapalı zarfla 28/ 10/ 940 

pazartesi günü saat 14,30 da alay gazino 
binasında yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görüle.bilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

3 - Şartname, keşif raporları ve plan
ları her gün Ko. da görülebiijr. Ve 
157,432 kuruş mukabilinde istiyenlere ve
rilir. 

4 - İsteklilerin bu işlerin ehli oldukla
rma dair kanuni vesikalııriyle teklif mek
tuplannı eksiltme saatından bir saat eve) 
komisyona teslim etmeleri mecburidir. 

görmek istiyenler her gün, ihaleye 
girecek olanlar kanunun icabettirdiği 
vesaik ile birlikte ihale günü teklif 
mektuplarını saat 14.30 a kadar mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığı-

1 - Eksiltmeye konan iş: Ağrı vilaye
ti merkezinde yapılacak cezaevi binası. Ke
şif bedeli 42793 lira 42 kuruııtur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şun-
lardır: 

A) Eksiltme ısartnam~i. 
6 - İlk teminatı 2511 liradır. 

ı - Eskl~ehlrde bir mllessesede rnotör •e ınaklne atelyeaı binasının ınııası Jtapah 
zarf u8Ullyle eluıntmeye konmuıtur. 

7 - Teklif mektuplan 28/ 10/ 940 saat 
13 e kadar Ko. na verilmi~ olacaktır. 

7 - Eksiltmeye iştir8.k edeceklerin ka. 
nuni vesikaları ve teminat teklif mektup... 
tarım ihale saatinden en az bir saat evel 

Postada vaki gecikmeler muteber de
ğildir. 

B) Mukavelename proje~i. 
na vermeleri ilan olunur. 16339 C) Bayındırhk işleri genel ıartnamesL 

D) Yapı işleri umumi, fenni şartnamesL (6509) 16516 

Buğday alınacak 

Bahkesir Sa. Al. Ko. dan : 

komisyona vermiş bulunmaları. 
(6635) 166315 Cinsi 

Garaj inşası 

Yün fanila ipliği alına.caik 
1stanbul Jandarma Satın Alma Komı's

yonundan : 

E) Tafsilatı keşfiye hulasası keşif ve 
silsilei fiyat cetveli. 

F) Projeler. Kapah zart usuıu ııe eksiltmesi: 16. 10· 
940 çarııamba gUnU saat 16 da Eskişehir 
mıntaka As. Al. Ko. da yapılacaktır. ge-
11If, eksiltme, ve fennl hu.susJ ıs.rtııa.rne 

1gyonda genel ııartıııune ve projeler kom 
görilleblllr. Keıılf bedeli 158953 ııra 46 ~~ 
ruştur. Muvnkkat teminatı 4197 Ura 

1 - 1000 ton buğday Bahkesir As. Sa, 
Al. Ko. da 15/10/ 940 sah günü saat 16 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko.: 
1 - 300 ton sığıreti 14. 10. 940 pazarte

si günü saat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır. 

3 Ad. pavyon 
İlk teminatı 

Lr. 
235'2,76 
5566,48 

inşası 

Muhammerı bedeli 
Lr. 

31370,03 
86329,65 

Eksiltme günü 
Z4. 10. 940 

saati 
11 

1 - Jandarma dikim evinde fanila imali 
için "on beş bin" kilo yerli yün fanila ip
liği 18 birinci teşrin 940 cuma günü saat 
on beşte Taksim - Ayazpaşada J. mmtaka 
K. lığı binasındaki komisyonumuzda ka
palı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

İstiyenler bu evrakı Afrı C. Müddeiu
mumiliğinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 31. 10. 94-0 perşembe gü. 
nü saat 14 de Ağrı C. Müddciumumiliği o
dasında yapılacaktır. 

... mek
kuruştur. Teminat nıakbuzlarını bav• 
tuplannı bir ıaat evel Ko. Ra. verıni!l bu-

16397 
ıunmaları. (6387) 

Muhammen bedeli sekiz kuruş olup mu
vakkat teminat? olmak üzere kati temi -
natı 1~00 liradır. Taliplerin o gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (6535) 

2 - Etin muhammen bedeli 84.000 lira 
olup muvakkat teminatı 5450 liradır. Ta
liplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na müra-

24. 10. 94-0 
(6647) 

16 
16642 4 - Eksiltmeye girebilmek için istek

lilerin 3210 lira 51 kuruşluk muvakılı:at te
minat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olması şarttır. 

,, ,Arpa alınacak 

Manisa Sa. ,,o. Ko. dan: 
1 - BlrllJ<JerlD arpası kapalı ıı:arfla ek -

ıiltmeye koıımuııtur. İhalesi 26.10.940 cu
martesi ,.aıst 11 dedir. Muhammen bedeli 
ve ilk teminatı ne ııartnaınesl her gUn 
Manisa sa. Al. Ko. da görUlUr ve ilk te -
mtDatl ue mahallinde öğrenilir. Eksiltme
F• sınııek lstlyenıerın belll giln ve saatln
deD bir •aat eveilne kadar teklif mektup
ıarım ve vestkala.rtyle Ko. na mUracaatıa-
n. (6466) 16454 

Arpa alınacak 
Mania Sa. AI. Ko. dan: 

1 - Birliklerin arpası kapalı zarfla mU
ııakasaya konmuııtur. İhalesi 26. 10. 940 cu
martesi gUnU ııaat 11 dedir. Muhammen 
bedeli ve flk teminatı ile aartnamesi her 
gtlıı ManJsa As. Sa. Al. Ko. da görillUr ve 
Uk teminatı Ue malınlllnde görillebilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gUn 
ve ııa.atlnden bir ıaat evellne kadar teklif 
&nektuplan ve teminatıariyle birlikte ko
misyona mUracaatıan. (6467) 16455 

Arpa alınacak 
Manlsa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliklerin arpası kapalı zarfla mU
nakasaya konmuştur. İhalesi 26.10.940 cu
martesi gilnü saat 11 dedir. Muhammen 
bedeli ve flk teminatı Ue ıartnamesl her. 
g{ln Manisa Sa. Al. Ko. da görillUr ve ilk 
teminatı ne mahalllııde eksiltmeye gir -
mek lstiyenlerin belli gUn ve saatten bir 
ıaat eveline kadar teklif mektupla.rlyle 
Ko. na mUracaatıarı. (6471) 16459 

Arpa alınacak 
:Manlaa Sa. AL Ko. dan: 

ı - Birliklerin arpa fhtıye.cı kapalı 

tarna mllnakasaya konmuştur. 
İhalesi 26. 10. 940 cumartesi gUııü saat 

llS tedlr. Muhammen bedell ve ilk temina
tı 4698 Ura aartnamesl her glln Manisa Sa. 
Al. Ko. da görUlUr. Eksiltmeye girmek ts
tlyenlertn belU gün ve saatinden bir saat 
eveıtne kadar teklif mektuııtarlyle komis
yona müracaatları. (6472) 16460 

Arpa alınacak 
:Manisa Sa. AI. Ko. dan: t 
Birliklerin arpası kapalı .zarfla eksil • 

meye konmuştur. İhalesi 26.10.940 cumar· 
test gUnll saat 15 tedlr. :Muhıınunen bede
U ve Uk teminatı Ue ııartnıımesl her gUn 
?ıd:anisa As. sa. Al. Ko. da görillllr ve ilk 
tem.matı ile mahalli l!ğreniUr. EkSutmeye 
t1rmek ıstıyenlerln belli glln ve saatinden 
btr saat ev~llne kadar teklif mektuplarını 
ltornısyona vermeleri. (6473) 16461 

Arpa alınacak 

16536 

Un alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1000 ton un Balıkesir askeri mın -
taka Sa. Al. Ko. da 15.10.940 salı günü sa
at 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeU on beıı kuru~ olup 
yarısı muvakkat teminat olmak üzere ka
tı teminatı 22500 liradır. Taliplerin o glln 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(6536) 16537 

Saman alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 684000 kilo 

saman kapalı zarfla münakaaaya konmat -
tur. İhalesi 25/10/940 giinli sa.at 11 dedir. 
Muhammen bedeli 13680 ve ilk teminatı 

1026 liradır. Şartnamesi her gün Sa. Al. Ko. 
da görülUr. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün 

ve saatten bir ıaat evelino kadar teklif 
mektuplarını ve kanunt vesikalariyle Sa. Al 
Ko. na müracaatları. (6543) 16544 

Sama'n alınacak 

caatları. (6642) 16637 

Arpa alına.cak 
İzmir Lv . .A. Sa. Al. Ko.: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı 

için pazarlıkla. 500 ton arpa satın alına

caktır. 

2 - Pazarlık 14. 10~ 940 Ta. pazartesi 
günü saat 10 da Kışlada İzmir Lv . .A.. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 32.500 lira. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2438 

lira. • 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebi

lir. 
es - fsteklllerln kanuni •eaai'lr •• temf

natlariyle belli sün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (6643) 111633 

Saman alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko.: 
1 - 1.000 ton balya sıı.ınaru Balıkesir 

As. Sa. Al. Ko. da 15. 10. 940 da aaat lS,30 
d.a pazarlıkla aatın alınacaktır 
Muha~men bedeli beher kiloıunun 5,5 

kuruş olup yanar muvakkat teminat ol
mak üzere kat! teminatı 7500 liradır. Ta-

Un alınacak 
Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 500.000 kilo fabrika unu mukavele 

ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 80.000 liradır. 
2 - Eksiltme 2S. 10. 940 Ta. cuma gü

ttü saat ıs de Çanakkale Umurbey As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu i5e alt eksiltme şart
namesini her gün iş saatinde komisyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Muvakkat teminat 6.000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 25. 10. 940 Ta. 

cuma saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. mü
racaatları, (6641) 16648 

K~ alnıacalc 
.Afyon Sa. Al. Ko. Bık.: 
1 - 8.000 adet keçe pa7.arlıkla satın a

lınacaktır. 18. 10. 940 günii saat 15 de pa
zarlıfı yapılacaktır. 

2 - 8.000 adet keçenin tahmin bedeli 
37.600 ve ilk teminatı Z820 lit'adır. 

3 - Şerait her gün komisyonda görille
bilir. Pazarlığa iştir!k edec'eklerin muay
yen gün vo saatte teminatlarlyle Ko. na 
müracaatları. (15640) 16649 

2 - Muhammen bedel "kırk sekiz bin" 
ve ilk teminat "üç bin altı yüz" liradır. 

3 - Şart kaf ıdı ve nümune komisyonu
muzda her giin görülebildiği gibi şart ka
ğıdı iki yüz kırk kuruş mukabilinde alina
bilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım ~ir-
1iği muhasebeciliği veznesine yatıracakları 
ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ve şart kS.ğıdmda yazılı sair bel
geleri de havi teklif zarflarını eksiltme sa
atinden bir saat evetine kadar komisyonu
muz.da bulundurmaları. (9244/ 6284) 16343 

Hükümet konağı inşası 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
ı. - İhalesinin 2f/0/1140 tarfhJnde J'&pa

Jata._ UJae •••et-fnfn ı, 5, ıo, 15 .,,ıuı 
ve Tasviriefk4r gazetesinin S, 9 eylül ve 
münakasa gazetesinin 13, 17 eylül 940 ta
rihli nüshalarında ilin olunan "Elmalı hü
kümet konağı ikmali inşaatı" işine talip 
zuhur etmediğinden aşağıdaki ııartlar dai
resinde yeniden kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2. - Bu inşaata ait ıartnameler ve ev-
rak ıunla.rdır: 

A. - Eksiltme şartnamesi 

A) Bir defada 40 b in liralık bu gibi ı,._ 
leri yaptığına dair vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak ihale tarihinden en az sekiz 
gün evel viliiyete müracaatla alacakları eh
liyet vesikası. 

B) Yeni sene ticaret odası vesikası, 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncll 

maddede yazdı saatten bir ııaat eveline 
kadar C. M. umumlli~i dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile göndo
rilecek mektupların nihayet UçUncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olmasr ı~ 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edi~me:.ı. (668'2) 16657 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Kereste ve&aire alrnacak 
Ankara Vil§yeti Orman Çevirge MüdDJ-. 

lüğünden: 

Manlsa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: liplerin o gün ve saatta komisyona gel- Buğday alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Bık.: 

B. - Mukavele projesi 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

1 - Ornıan idaresi depolarında ve ye
diemlnlerde mevcut ve muhtelif ebatta 197 
desimetre mikip çam kerestesinin beher 
metre mikabı 30 liradan, 2,134 metre mik5.p 
çam yuvarlağın beher metre mikabx 25 u. 
radan, 1,386 metre mikip çam yonmanm 
beher metre mikabı 25 lira.dan ve 11 adet 
çam düğenin beher adedi 150 kuruştan, 240 
parça ve muhtelif ebatta çam kapak tahta
nın beher adedi 50 kuruştan, 74 adet çam 
sepetinin beher adedi 2 kuruıtan ve 1800 
kilo karışık odunun beher kilosu 1,25 aan
timden, 1077 kilo meıe kömürünün behet 
kilosu Z.5 kuru~tan ve 2680 kilo çrranm 
beher kilosu 2 kuruştan olmak tizert 
10. 10. 94-0 tarihinden 25. 10. 940 tarihin• 
kadar 15 gün müddetle açık a.rtmnaya k~ 
nulmuştur. 

1 - Birliğin ihtiyacı olan 648000 kilo meleri. (6644) 16639 
saman kapalı zarfla mUnakıısaya korunU§
tur. İhalesi 25.10.940 saat 11 dedir. Şart -
namesi her glln Manisa As. Sa. Al. Ko. da 
görillUr. Muhammen bedeli 12960 ve ilk 
teminatı 972 liradır. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerln belli gUn ve saatten bir saat e
ve! kanunt vesikalariyle Manisa As. Sa. 
Al. Ko. müracaatları. (6552} 16553 

Saman alınacak 
Manisa Sa. AI. Ko. Rıı. den: 
ı - Birliklerin ihtiyacı olan 2l 60000 ki

lo saman kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. 

İhalesi 25.10.940 gUnU saat 11 dedir. 
Muhammen bedeli 43300 lira ve ilk temi
natı 3240 liradır. Şartnamesi her gUn Ma
nisa AB. Sa. Al. Ko. da görtiltir. Ekı!utme
ye girmek Lltlyenlerin bell1 gUn ve ıaatten 
bir saat eveline kadar Ko. na müracaatla-
rı. (6553) 16554 

Saman alınacak 

Manisa As. Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 1380000 ki

lo ıaman kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 25/İo/940 aaat 11 dedir. 
Muhammen. bedeli 27600 vo ilk teminatı 

2070 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 
Sa. Al. Ko. da görülilr. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin belli giin ve ıaatten bir saat e
vel komisyona müracaattan. (6554) 16558 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko.: 

1 _ Erzurumda teslim edilmek şartiyle 

250 ton un alınacaktır. 

Sade yağı alınacak 

İzmir Lv . .A. Sa. Al. Ko.: 
1 - 39.600 kilo sadeyağı kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 26. 10. 940 cuma günil 14· 

at 16 da Kışlada İzmir Lv. A... Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

.3 - Tahmin edilen tutarı 53.460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akıresi 4010 11· 

radır. 

5 - Şartnamesi lı:omlıyonda görül!lr. 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıt· 

it olduklarına dair vesika göstermek mec· 
buriyetindedi rler. 

7 - Eksiltmeye iştirik edeceklerin ka· 
nunt vesikaları ve teminat akçeleri ile iba.
le saatinden bir saat evel komisyona m!i-
racatları. (6645) 166-40 

Sığır eti alınacak 
Geli11olu As. Sa. Al. Ko. : 
1 - Birlikler için as.ağıda yazılı ıdörıt 

parti ııığıreti aatın alınacaktır. Beher ki· 
losunun tahmin edilen fiyatı her partinin 
hizalarında gösteril.ın!gtir. 

2 - Eksiltme 25. 10. 940 tarihinde ııaa-t 
16 da Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktrr. 

3 - Eksiltme kapalı urf uıuliyledlr. 
4 - Muvakkat teminatları hizalarında· 

dır. 

5 - Teklif mektupları 24. 10. 940 ve sa
at 18 e kadar Sa. Al. Ko. na verilmiş ola
caktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil
mez. 

1 - Birlikler için 300.000 kilo buğday 
pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Buğdayın beher kilosu 9 kuruştan 
Z7.000 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 25, 10. 940 cuma giinU saat 
15 de Sa. Al. I<o. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
tem.inat akçeleri olan 40SO lira ve vesika
lariyle komisyona müracaatları. 

(6639) 

Buğday alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. B~k.! 

16650 

1 - Birlik ihtiyacı için 100.000 kilo 
buiday pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bufdayuı beher kilosuna 9 kuruı
tan 9.000 lira biçilmiıtir. 

3 - İhalesi 25. 10. 940 cwna ıünil aaat 
16 da Gelibolu Sa. AI. Ko. da yapılacak
Ur. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir sa.at evel 
teminat akçaları olan 1350 lira ve vesika
Iariyle komisyona müracaatları. 

(6638) 

Un alınacak 
Erzurwn Sa. Aıl. Ko.: 

16651 

1 - Erzurum'da teslim s.artiyle 250 ton 
un satın ahnacalı:ıtır. 

2 - Pazarlığı 15. 10. 940 cumartesi gil
nii aaat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır, 

3 - Toplu tutarı 45.000 lira vo katt te
minatı 6750 liradır. 

4 - Evsaf kolordunun blitlln garnizon
larmda vardır. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gün ve 

D. - Hususi şartname 
E. - Keş.if cetveli 
F. - Proje 
3. - Keşefi bedeli "30559" lira "34" ku· 

ruştur. 

İstiyenler evrakı keşfiye ve müstenida
tını nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4. - Eksiltme 22 birinci teşrin 940 salı 
günü saat onda Antalya nafıa müdürlüğün
dt:ki eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile ve 
vahidi fiyat esası üzerinde yapılacaktır. 

6. - Eksiltmeye girebilmek içİn "2291" 
lira "93" kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmeleri lazımdır. 
Nafıa müdürlüğü müteahhitlik komla-

yonundan alınacak vesika 
Ticaret odası vesikası 
Muvakkat teminat akçesi makbuzu 
7. - İstekliler eksiltme vaktinden bir 

saat evel tekliflerini uı;ulünde hazırlıyarak 
komisyon riyasetine vermeleri ljarttır. 

(9279/ 63215) 16351 

Transformatör alınacak 
Bursa Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz elektrik işletmesi 

için 1200 Kv. A. takatinde yağ ban
yolu 5600/390 voltluk l adet transfor
matör sif İstanbul kapalı zarf usuliy
le alınmak üzere eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Alınacak motörün muhammen 
bedeli 7000 lira olup muvakkat temi
natı 525 liradır. 

2 - Artırma 26. 10. 940 tarihine mUsa. 
dif cumartesi günü saat 10 da Ankara or
man çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Emvalin mecmuunun % 7 ,5 temi· 
nat bedeli 27 liradır. 

4 - Taliplerin yevmt mezkurde temi
nat akçeleri makbuzlariyle b irlikte ko
misyona müracaat etmeleri ve satış şart
n.a.ınesini görmek istiyenlerin orman mü
dürlüğüne müracaatları. 

(6629) 16633 

KAZALAR 

At sahiplerinin nazarı dikkatine 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
YetiştiriciJ•re bir yardım olmak ü

zere müessesemiz suni tohumlama la
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis 
ettirmek istedikleri kısraklarının id
rarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde 
haraya göndermeleri: 

Manisa Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Birliklerin arpası kapalı zarfla ek

.. ltmeye knnmuştur. İhalesi 26. 10. 940 
cumartesi gUnU saat Hi tedlr. Muhammen 
bedeli ve lll< temlnntı 6264 liradır. Şart· 
nameRI her gtın Manisa Sa. Al. Ko. da 
&'<lrtııur ve ilk teminatı ile mahallinde öğ
reot!lr. 

2 _ Pazarlığı 18. 10. 940 cuma günü sa
at l5 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla-

caktır. . 
3 

_ Toplu tutarı 45.000 lira. 

4 
_ Evsafı kolordunun bütün ıarnizon-

6 - Taliplerin ihaleden blr saat evel 
teminat mektuplan ve vesikalariyle ko
misyona milraca.atları. 

saatte komisyona müracaatlan. 
(6637) 

Ot alınacak 

16652 

..3 - İhalesi 14. 10 .. 940 pazartesi gü
nu saat 16 da beledıye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin ihale tari
hine kadar her İ!J günü ve saatlerinde 
beled~ye elektrik işletme müdürlüğü
ne muracaatları ve isteklilerin ihale 
saatinden 1 saat evetine kadar teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver· 
meleri lüzumu ilan olunµr. 

1 - Gebelik teşhisi için gönderile· 
cek idrarın kısrağın son sıfat tari
hinden yüz gün sonra alınmış olma· 
sı, , 

EkRlltmeye girmek tatıyenlerln bent 
g\\n vo saatinrleo bir ıa.at eveııne kadar 
teklif mektuplar1yle komisyona mtiracaat-
ları. (6476l 16464 

Arpa alınacak 

Manisa Sa. Al. Ko. dan: 
1 - D.rlfıderin arpası kapalı zarfla mU

nake.aaya konmuştur. İhalesi 26.10.940 au
martesl cllnU ıaat ıı dedir. Muııammen 
bedeli ve ilk teminatı ile ııartnameıı her 

larmda vardır. . . 
5 - İsteklilerin tayın olun.an Pn ve sa. 

atte komisyonda bulunmaları. 
(6633) 16153<4 

Yulaf aıhnacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko.: 
l - 500 ton yulaf kapalı zarf usuliyle 

satın alınacaktır. . Al K 
14. ıo. 940 saat 10 da Gelıbolu Sa. . o. 

da yapılacalctır. . . 
2 - Yulafm beher kilosuna taiınıın edi

len fiyatı 8 kurut 12/5 aantim ve kati te
minatı 6093 lira 75 lmnıııtur. 

(6i34) 

Cinsi 
Sıfır eti 
Sığıı-eti 
Sığıretl 

Sxğıreti 
Miktarı 

Kilo 
80.000 
ızo.ooo 

150.000 
1so.oo0 

Beher kiloaunuıı 
tahmin edilen 

fiyatı 

Kr. 
25 
25 
25 
25 

Muvakkat teminat 

(6046) 

Lr. Kr. 
1.500 OD 
2.250 00 
2.812 50 
2.812 50 

16641 

Kırklai'eli Aa. Sa. AL Ko.: 
1 - Evaaf ve eartnamesi dahilinde aea.

jıda cins ve miktarı yazdı yem maddele
rinin 4. lD. 940 cuma günü talip çrkmadı
ğmdan Yeniden ayn ayn pazarlıkla alma
ları 17. 10. 9-40 perşembe günii İmecede Sa. 
Al. Ko. da Yapılacaktır. 

İsteklilerin vakti muayyende kanuni ve
sikalariyle kamiıyona müracaatları. 

Cinsi Miktarı 
Ot 500 ton kilo 7 /2S lira 36200 

ihal• aut 14. çuvallı arpa 500 8/75 43750 
14,30 •aman 500 5 25000. 

(6eS6) 16653 

(6454) 1fi444 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Şarköy

Gölcük yolunun (O + 500 - ıo + 
300) kilometreleri arasında (9800) 

2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı 
ve gilzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - ~ısrak sahibinin açık adresi 
;e kısr~g~.n so? sıfat tarihi yazılmalı 
. e ta.hl~l ucretı olan BİR liranın şişe 
ıle bırlıkte gönderilmesi lazımdır. 

(9353/ 6411) 16448 

Zayi - Ankara birinci ortıı. okulundan 
aldığım IS. 5. 940 tarih ve 1932 numaralı 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hlikmü olmadığı ila."1 o-
lunur. 

4083 Milmin oğlu SeyfftPOLAT, 
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KENO.iN 

T. İS BANKASI 
:> 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 ııralık - 200\J ıır11 

ll 1000 8000.- • 
6 .. 600 .. 3000.- .. 

12 

'° .. 7l'I 

210 

2rıo 

100 
M 
2l'I 

.. .. suoo.- • 
4000.- .. 
87M.- .. 
1'121\0 -

• u ı; u s 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. = -
~ M 1 L L İ P İ YAN G O §· - -- -
~ 29 i lkteşrin § -- -
~ Cümhuriyet 

-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• -
pıyangosu § 

İkramiyeleri hem büyük 
hem çeşitli hem de fazladır 

h 

Te~P.m 
mükafatı 

ikramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

Rn O"'l 

84.563 

48 
84.616 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 . 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

250 
Yekun 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.0fl'l 
430.000 

1? 000 
492.0QO 

-------~ -------------------= -------------------------------------------Bu plan zengindir. (60.000) liralık bir büyük ikramiye \'ardır. : 
Ayrıca (20.000) liralık ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer talr- : 
hiniz bunlara erişemezse gene müteessir olmayın. Çünkü iki tane : 
de (10) nar bin liralık ikramiyeleri kazanahilirsiniz. Bu çekilişte : 
dört tane (5.000) liralık ikramiye, (80) tane (1.000) liralık, (80) § 
tane (500) liralık ikramiyeler vardır. Planı iyice tetkik ederseniz : -daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça görürsünüz. İkrami- : -yelerin miktarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler : 
kuvetlidir, fazladır. Bu fevkaHide piyango biletleri 8 Birinciteş- § 
rinden itibaren satışa çıkarılmıştır. E 

Bu piyangoda mevcut (400.000) biletten (84.616) tanesi yani : 
yüzde 21,l ri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bi- : 
Jet (2) lira, yarım bilet (1) liradır. Unutmayınız ki tam biletle-r : 

ı ı:ıt0/1940 

Fenni malzeme ahnacak 
Maliye Yeki.Jetinden: 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına ballı toprak tevzi talimatna
mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadoıtro tahririnin icrası için 
aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Planımetre 25 60 

Yekfin 100 
2 - Keıif bedeli: 24750 liradır. 

Tamamının bedell 
Lira K. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

Yekfin 24750 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 25 kurut. 
4 - İhale evrakını görüp al:nak istiyenler Maliye Vekaleti Millt Em • 

lak müdürlüğüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: kapalı zarf uıulU ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine milıadif çu

şamba günü saat 15 de Maliye Veklileti Miııt Emlak mUdürlüğilnde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine mUsadif pazarteıi gUnU sa • 

at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak mildilrlUğilnde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Veklletl 

Milli Emlak miidürliiğUne teslim edilecektir. (5865) 15938 

Tekirdağ vakıflar idaresinden : 
Seneleri Kental Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat KevJdl 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

94G--941 100746 20149 20 1511 19 Karaküllerde Koca~ 'N 
Dedepınar 

940-941 83489 20859 75 11164 •s Dertndere ve Kolmrlll 
94~941 63162 13895 64 1042 18 Osmanata kıılaa 
94G--941 47187 11796 75 884 75 Uncuyolu n Palamut4-e 

ı - Sarayda mUlhak Ayaııpqa vakfı ormanlannın )'Ukarıda hiu.lannd& ....a 
yazılı ıekllde kapalı zart uııullyle arttırma ve ekllıtmeye tronulmııttur. 

2 - Arttırma ve ekıdltme 16.10.940 çarıamba ıtıntt aaat 14 te TeJdrdal Talalı 
tar tdar{•sinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yukarıda yazılıdır. 
4 - Müzayedeye ııtırAk edecek mU,terller 2•90 sayılı kanunda ya.zıh ~ 

ra ibrazı mecburdur. 
6 - Teklif mektupları 2 inci maddede yazılı saatten bir nat evellne ~ ..,.. 

kıflar idaresi komleyon relıılltne makbuz mukabilinde verecektir. Poft& Ue ~ 
rllecek mektuplar nihayet 2. incl maddede yazılı saate kadar selmlf olmaa ft .. 

zarfının mllhUr mumu ile iyice kapatılmıı olmam ıarttır. Poftada olan .-ıcmeı• 
kabul edilmez. 

6 - Bu ıı hakkında yazılan ıartnamen in muhtevi bUlundulU mevaddın •Gitlll 

İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 şubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih· 
lerinde yapılır. --

' 1 
==- ikramiyenin tamamını, yarım biletler yarısını alır. E_-

10 tam biletli ve 10 yarım biletli karnelerle talihinizin tamamı-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : nı veya yarı~n~ iki ikramiyeyi de mutlaka kazanmak suretiyle E 

tarafından tamamen kabu!U zaruridir. le432 

Tekirdağ vakıflar idaresinden : 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
~ Alôkadarların nazarı dikkatine ~ - -------------------------------

------TiiTkiye Cümlıuriyet Merkez Bankasından : ---Milli Korunma Kanununun 28 inci maddesinin verdiği selahiyet = 
çerçevesi dahilinde Ticaret Vekaletince hazırlanan ve VekillCr He- =: 
yetinin 20-8-940 tarihli toplantısında kabul edilmiı bulunan 2/ 14209 =: -numaralı tllimatname hlikümlerine teb'an Bankamıza gelmit ve ge- = 
lecek bulunan konşimento ve sair nakil vesaikinin talep vukuunda E 
Ticaret Vekaleti emrine amade tutulacağı alakadarlara ehemiyetle = · 
ilin olunur. 4087 E --- -

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Esnafın nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıluız salıf mecburiyetine dair kanun ahkamına ay. 

km hareketinin tekerrüründen dolayı Çıkrıkçılar yokuıun -
da 31 numaralı dükkanda manifaturacı Kiyork Halaçoğlu
nun dükkam bir gün müddetle kapatılmıfttr. (6680) 16656 

• 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 

Etibank umum müdürlüğünden : 
Buiday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mü,terinin ve• 

aaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 
Telefon No: 2012. 3956 

• :opt~.n siparişler H R. Kori 
ıçın muracaat yen 

92 aenedenbert bütün dünyaca tanınmıı 

Election Kronometrolan 
Metin, hassas ve garantilidir. 
Yeni zarif modelleri : Ankara
da Anafartalu caddesinde 25 
No. Abdülhalim Güngenci ma· 
ğazasında !latılır. Fiyatlar mak
•udur. 

Yeni gün 1331 inci i % mir 
Sokak No. 3 

5 tecrübe etmek imkanına maliksiniz. : - -: Cürnhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üzere (48) adet : 
: (250) şer liralık teselli mükafatı ihdas edilmiştir. 29 Birinciteş- : 
: rinde Ankara'da çekilecek olan bu zengin ve fe.;kalade piyango- §' 
E nun hususiyetlerini izah eden (Ş) sayfalık broşürleri bayilerden : 
: isteyiniz. : 
- = 
-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

• 

HARTA G. DlREKTÖRLOCO 

Beton yaptırılacak 
Satılık çimento 

Küçük Evler Yapı Kooperatifinin 

939 . senesl avanatan 
kental odun 

20000 
9000 
8500 
llOOO 
8000 

60500 

Muhammen 
bedell 

Lr. Kr. 
4000 00 
1800 00 
1700 ()() 
3000 00 
1600 00 

12100 00 

Teminatı 

muvakkate 
Lr. Kr. 
llOO 00 
135 00 
127 l50 
225 00 
120 00 

907 l50 

Knldl 

Gtlq&'1D• 
G~ 
Ko'lmıQfdere 

rtndıklıd ... 
Kazan kıfla 

ı - Sarayda mülhak Ayaapqa vakıf ormanlannın )'Ukanda hlnlannda n..tl 
yazılı ıekllde (5) parçanın ayrı, ayn açık arttırmata konulm111tur. 

2 - Arttırma ve eksiltme 18.10.940 cuma ~tt nal 15 te Barq "f'Ü1f -

idaresinde yapılacaktır. 
Hart& Genel Direktörlüiünden ı -H•~eot-.·-...... -... - .... ___ ... ______ ..,,.. ... __ mt==• - ....... ... ~ - -

1 - Hrt. Gn. Drk. de bir deponun pa -
zarlık suretiyle ahşap döşemesi sökülerek 
zemini beton yaptırılacaktır. 

2 - Keşifnameıi mucibince muham - 1 
men bedeli (464) lira 83 kur\1$ olup mu
vakkat teminatı 35 liradır. 

3 - Bu işin pazarlığı 12/10/940 cu • 
marteıi günü saat 10 da Cebecide Gn. 
Drk. K. SL Al. Ko. nunda yapılacaktır. 

İstiyenler muvakkat teminatları ile ko
misyona müracaat etmelidirler. (6338) 

16336 

..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -
§ Satıhk bina § - -

ba çimento açık arttırma ile satılığa 
çıka rılmıştır. 

Çimentolar her &'iin insaat mahal
linde cörülebilir. 

Taliplerin 12. birinciteırin. 940 
cumartesi ıünil saat 16 da belediye 
karşısında Kınacı hanında ıirket 

merkezine mliracaatları. 39?8 

4 - Müzayedeye t11tir:'lk edecek mU§terller (2•90> sayılı kanunda yuıh ~ 
ları ibraza mecburdur. 

~ - Bu ııe &it ınrtname, posta ücreti mQftert taratmdan nrtınıek ~ P9-
raaız gönderllecektlr. 

e - Bu it hakkında yazılan ıartnamenln muhte'f\ bUlundutu m.-n44Ul m11IUd 
tarafından tamamen kabulU zaruridir. 18451 

g11111111111111111111111111111111111111E 1 VAKIFLAR UMUM Md. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : iLK - ORTA - LiSE : ________ _.,. 

Dr. Kemal Arıcan 
CEBECİ RAST AHANESİ 

Deri, ıaç ve tenasül baıtalıklan 
mütehassısı 

Çocuk sarayı karşısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

39?4 

- -E Okul kitaplanmzı ve kırtaaiyenizl E 
: Samanpazan : - -
§AKAY KİTAPEVİ § - -- -: ve Yentıehirdeki eubeslnden herke• : 
E stbl al• de temin edeblllrainiL : - -- -....... ~~~~~~~~ .. ~ .. : Atatürk Bulvarı üzerinde sarı : - -- -: Tel: 8l58& 1833 : 

imam ve hatip alınacak 
Vakıflar Umum Müdilrlüitinden ı 

Ankara'da bulunan açık imamlık ve J.a,. 
tiptik hizmetleri için 5. 11. 940 tarihine 
milsadif sah ıünü saat on dörtte müsabaka 
imtihanı icra edileceiinden talip olanlana 
mezkGr gün Ye saatte Ankara merkez mlif· 
tİiHlğünde isbatı vücut etmeleri ve deha 
evet iıtida ile umum müdürlilh mllracut 
eylemeleri ilin olunur. (6601) 115625 

- -.. 11111111111111111111111111111111111111,. - - ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı : kö§k civarında İtalya sefirinin : 
: evelce ikamet ettiği bina bu de- E 
: fa müzayede suretiyle satılığa : 
: çıkarılmıştır. : 

y A y L A acıldı 
YENiŞEHiR 

ATA TÜRK Bulvannda 4067 OKULLAR : Müzayede 25-10-1940 tarihinde : 
: saat üçte lş Bankası dahilinde E 
: Tecim sosyetesinde yapılacaktır. : 11•••••••••••••1 
E Müzayedeye iştirak etmek isti-: --------------
: yenlerin % 7 1/2 pey akçesini : 
E teşkil eden 6.000.- lira bir te- E 
: minat ile müracaat etmeleri ica- : 

Dr. Raif Barbaros 
Dahili hastalıklar müteha•m 

Muayenehanesini Yenişehir Ata
türk bulvarı, Yeni,ehir eczanesi sı

rasında Güven apartmanında 1 nu
ınarah daireye nakletmi,tir. 

Den başlangıcı 
Siyasal Bilıiler Okulu Direktörlqu. 

den: 

E heder. Telefon: 1372 4085 : 

";11111111111111111111111111111111111111;:' 

, 
EMÜLZER 

Suya, rutubete karııı yeılne tec
rit malzemesidir. Adreı: Kınacı 

Han No. 12 4088 

~111111111111111111111111111111111111~ 

E Dr. Muzaffer Sezer ~ - -: Dogum ve Kadın Hastalıkları : - -: Mütehassısı : 
: Muayenehanesini Postane c\ddeıi : 
E Ticaret odası üstündeki yeni yapı.. E 
: lan Akoğlu apartmanına nakletmiş- : - -: tir. Tl. 2022 4089 : 

~111111111111111111111111111111111111~ , ....... ~:;:~;; .. :~:::~;;· .. ı 
931 modeli Fort spor gayet ehven j 

fiyatla satılıktır .. Ti. 6333 4082 i 
... ..1 

Tel: 6595 3945 

Siy11al Bilıiler okulu Blrincltqrinin 11 
nci cuma ıünü saat ıeldı buçukta tedd
sata baıhyacaktır. (65!IO) 16624 

.ıt---·-------·-. - 1 

U L L. ::ı :.ıı. ıucı yı ı. • 11. uo!H Bayan öğretmen ahna<ak Cebeci Hastanesi 
Dahiliye Miltehaasıılarından lmtiyu sahibi 

lskender Artun Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Umumi Neşriyatı idare Eden 

Yazı lıleri Müdilril 
Mümtaz Faik FENiK 

Müe911eııe MüdürU : Nqtt ULUÔ 

ULUS Baınne'ri ANKARA 

Çocuk Esirgem' kurumunun Keçl
örendeki çocuk yuvasına Bayan bir 
öğretmen alınacaktır. isteklilerin ev-
rakı mils.biteleriyle genel merkeze 
müracaatları. 4041 

Dr. ~kir (OBANU 
Yeniıehir'de Kızılay karııamda Pa. 
pkay apartmanında 9 numarada 
muayenehanesini açmıttır. Tl. 5395 - -._, _________ •ır 

YENİ Sinemada 
Bugün Bu Gece 

KANATLI KADIXLAR 
Seyircileri ıaşyeder 3 büyük 
yıldı• Alice Fay - Const.ence 

Benn~ - Nanc1 Kel11 

Seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Fiyatlar : Loca 250 Kr. Bal· 
kon 50 Kr. Hususi 40 Kr. Du

huliye 25 Kr. 

HALK Sinemasında ' 
Bugün Bu Gece 

Poliı hafiyelerinin en yükleii 

8ERLOK HOL.lılES 

(Kralın hazinesi) 
Türkçe ıö:ılil 

Baştan bap heyecan filmi 
Seanslar 

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
ŞİMAL OTELİ 

. 

Sus Sinemasında 1SüMER Sinemasında 
Muvaffalı:iyet lbidesi 

TAPTIÔIM KADIN 

Baı Rollerde : 
Harr1 Baur - Victor Franc~ 

Seanslar 

H . - 18. .. 18. - ve 20.30 da 

Buııün Bu Gece 
BUyUk muvaffaklyet fllml 

ESPANYOı.tTA 

Pllml her aeıaMJ komple 
yapmaktadır 

Yaratan : Dilber İspanyol 711-
dızı İMPERİO ARGENTINA 

Seanslar 
12 • U.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de 

Fiyatlar Fiyatlar 
Balkon: 50 Kr. S&lon: 30 Kr. Balkon: 80 Kr. Salon: 13 Kr 

. 
Y eniıehir Palas Oteli 

Ulus Meydanı Mildafaaihukuk 
Caddesi ı, Bankaeı kartısında· 
ki yeni binaına naklediyor. 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 
en modern ve en • Konforlu Otelidir 

• 


