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Valandaslara savım ve kontrol 
memurlarına düşen vazi.leler 

< • ., ': • 

'ı.. . .. ~ • . _.. ... . . . .. - .,,. . ..... .. -· - . . 

İstatistik U~um Müdürü dün radyoda 
çok güzel ve mühim bir konuşma yaptı 

! 
. . M""d""ru" B Celal Aybar dün saat 14.45 te Ankara rad-

statıstık Umum u u · .. .. .. 1 k · . f 'qtir Umum Mudurun, 20 1 teırın 1940 pazar 
yosunda hır kon erans vermı:ı: · . k 

.. •. 
1 

il ·· c" nüfus sayımında vazıfe alacak sayım ve on-
gunu yapılacak o an çun u . . . 

b"t"n vatandagları etraflı hır §ekılde tenvır eden bu 
trol m~murlarını ve u u . . 
değerli konuşması her tarafta alaka ile dinlenmııtır. 

Yenişehirde Dahiliye Vekaleti top
• _ •• 

0 
• __ • -

7 
• - - p sır la?tı. salonunda, Cebeci'de Siy~sal 

ftJWSV - ..vvcUV Bılgıler Okulu salonunda ve şehırde 
1 1 

ı ( H p Halkevi salonunda toplanan binlerce 

Bacvekllınnı . • . sayım ve koı:ı:trol memuru, buralara 
'1 konan hoparlorlerden konferansı ta -

kip etmişlerdir. B. Celal Aybar'ın bu ,..., 1 Sekrelerlı'g""'ınde hasbihali, gelecek pazar günü başla-L'Jne yıp bitecek otan sayımın mükemmel 
bir tekilde başarılması için icabeden 
bütün malumatı vermiş, memurlarda
ki ufak tefek tereddütleri izale et -
miş bulunmaktadır. Şimdi, herkes va
zifesini müdrik bir şekilde gelecek 
pazarı beklemektedir. 

S yın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam dün öğleden evel C. H: 
p Genel Merkezine gelerek Partı 
G.encl Sekreteri Dr. Fikri Tuz~r 
tarafından karşılanmış ve hır 
müddet Parti işleriyle meıgul ol. 
muşlardır. 

O gün yapılacak işin, memleket 
ölçüsündeki ehemiyeti ve faydası da latatiıtik Umum Müdürü 
bütün vatandaşlar tarafından iyi bir 
şekilde anlaşılmış bulunmaktadır. Bu B. Celal Aybar 

wrs o dJS O UIS 6 6 COS 6 d J70il itibarla, üçüncü umumt nüfus sayımı· -----------.:..-----
nın, ilk iki sayımdan daha muntazam ı 
bir şekilde ve daha kısa bir zamanda 
ikmal olunabileceğine muhakkak na
zariyle bakılabilir. Lüzumsuz 

ıJn ~nmansız 

münakaşalar 
Falih Rıfkı AT AY 

Arkadqnnuı: Ahmet Emin Yal· 
illan, füe)erde adet~ m~~e~. ~~ sak~t 
Oaınanh tarih ve dıl ku,lturune do
nülmek hissini veren bır ura yazı 

et · ti'r "Aka.ttt"da Necmet-
neır mıı • :r-- b k 
tin Sadak, ilim ve reali~~l~r .. w ~ ~: 
mmdan, bu iddi~m çurüklugunu 
pek iyi tahlil ett.ı. .. . . , 

Bir defa ıunu aoylıyelım ~ M~
'f Vekaleti tarafmdan, lıselerın an _ • , .::. • 

eon amıflarında, ihtıyan ..-tınce 
dersi konduğu havadisi üzerine h~
men Arabi, Farisi ve Osmanl_ıca m.u· 
nakaıaııını aç~a~, b!z~ eskı devır· 
lerin tavizci zıhnıyetını h~tırla~ıt
tır. Ahmet Emin Yalm~ ID böy}~ 
bir meyilde olmadığmı bılmez degı· 
liz. Fakat arkadaınnız yazılann· 
dan böyle bir tesirin almmıı olma· 
amı, ai.dece iyi niyeti ile menede-
nıez. • 

Osmanlı anane ve tarihı mesele-
• de "Vatan" baflltuharririni bu· 

aın , rc:1•w• • ..rk t 
gün mekteplere ve ıgımız ~u .•: 
rihini bir defa gözd~ geçı?"~a!nı 
tavsiye ederiz. M~1~~ ki ~ızı~ 
ilk gençliğimizde ıkı turl~. tarih ki
tabı vardı: bir kısmı, Abduı:rah~~ 
Ş f rhumun "Devletı Alıyeı 
ere me • • h • 

O • Tarihi" gıbı, er nevı 
smanıye ··ı·h 1 tenkit ve hakikat mu a aza ~rmı 

bir tarafa atan, hanedan m~th~ye • 
l . d 'b rett'ı Bunlardan ımtıhan 
erın en ı a • b · 

verirdik. Bir kısmı da, Myrat f yın 
t "h' 'b' daha serbest yazı mıt 
arı ı gı ı, 'd. B unla 

yasak tarih kitapları 1 ı... unk b' 
beraber her ikisinin de muıtere ır 
vasfı vardır ki o da uzun ve mu~z· 
zam tüııl< tarihini, Osmanlı devdn· 
den başlatmak, ve Oamanh hane a· 
nından gnyri, türk ha~edanll'lrl ve 
Anadolu türk beyliklerı hakkında 
kin yahut yabancılık telkin etmek, 
bu milletin ç.ocult1armı yalnız ınu
ayven bir hanedana borçlandırt?ak 
ve bağlamak için, türk medenıyet 
tarihini, tiirk düşmanı fren.kl~r ka· 
dar, bilerek bilmiyerck, _ıstıy~r~k 
istemiyerck, tahrif etmektır. Bazım 
veni tarih',.rimizde her tarafta kur
duğumuz hüldimetlerin reis ve ku· 
nııuıdanlnrını, Selçukları, l~t~nt~I 
Fatihini veva Karaman heyını, ıç 
b'r 'erd inhisarı veya han~~an m~et
hivrciliği !?" vreti gütmcksızın~ ~un
hasırım vcsil<n ve metinlere ıstınat 
ederek oldukları gibi öğretmeğe 

' • b'•t•• hane çalışıyoruz. Bu tarıhtc u un • 
dan! rm kuvet ve zaflarJ, şeref ve 
zilletleri. ayrı ayrı anlatılmaktıı..dır. 
Yeni neslin ırk nıillet ve medenıyet 
mazisi Osmanİı mekteplerinde oku
yan n;si!lerin ,....~.;..in.et..., ~inler~e 
aene dai1a &ü.J'ümÜA ve aenıı!emıı: 
tir. Cümhurf'ret nıekleplerındeki 

lSo• il. inci ı&Tf ad•). 

(B. CelS.1 Aybar'ın, bütün vatandaş
lar ve bilhassa sayımda vazife alacak 
memurlar tarafından okunup öğrenil
"lDeınnuc ÇUk .rayoa ~ouıuıınnuz~on• 
feranaın tam metnini neırediyorus. 
İlk kısım bugün 2 ind uyfamısda
dır.) 

Botni k6rlnini oe Aalantl 
adalarım pıterir harita 

Sovyetlerle 
Finlandiya 

Aaland adaları 
ve Botni körfezi 

işinde anlaştı 

Başvekilimiz Romanya 

Büyük Elçisini 

dün kabul etti 
Batveıkil Doktor Refik Saya.ün 

dün ... t 11 de Romanya Büyük 
Elçisi Bay Cretzescu'yu kabul 
etmiıtir. Romanya Büyük Elçilli, 
Bqvekilimize arzı veda etmit -
tir. (a.a.) 

Maarif Vekilimiz 
Af yonkarahisarda 

Afyonkar&hlııar, 12 a.L - Maarif Ve
klli Huan • Alt Yücel dUıı ak1a111 buraya 
gelmlıtır. Huan - AH YUcel belediye ta
rafından ıerefln$ verilen ziyafetten ıoııra 
geç Takte kadar Vlllyetln maarif itleri Ü

zerinde allkadarlar ve öğretmenlerle gö -
rUımelerde bulunmuıtur. 

Maarif Veklll buraya gelirken Dlnıı.r ve 
Sandıklı kaza merket.lerine de uğrayarak 
mektepleri teftlı etmletlr. 

Mareşal de Bono'ya 
Moakova, 12 a.a. - Tus Ajanıı 

bildiriyor : boyunduruk nişanı 
Sovyetler Birliği ile Finlandiya a • 

rasında Botni körferl hakkındaki an • Madrid, 12 a.a. - General Franke, 
ıa~ına dün Moskovada B. Molotof ve Mareıal de Bono'ya boyunduruk ve 
Finlandiya elçisi B. Paasikivi arasın- ok niıanının büyük haç rütbesini tev· 
da imzalanmıştır. cih eylemiıtir. 

Metinde, bu anlaımanın iki mem - De Bono, Jose Antonio Priıno de 
leketin "Emniyetlerini ve Baltık de- Rivera'nın mezarı önünde eğilmiştir. 
nizi bölgesinde barış,, temin arzusun- Marepl yann Sevillaya hareket e-
da oldukları için aktedildiği tasrih e- c ktir. 
dilmektedir. Gl. Frankoya italyan niıanının 
Anlaşma derhal meriyete girmiıtir. en büyük rütbesi verildi 

Anlaşmanın musaddak suretleri on Madrid, 12 ı.a. - DUn general Franlı:o'· 
gün zarfında Helsinkide teati edile - ya Anunziata italyan niıanıntn bUyiHı: rllt
cektir. bninin tevdii müna.ıebetiyle yapılmıı olaıı 
Anlaşmanın birinci maddesi muci • merasim eanasmdı, mareıal de Bono, ıe

bince, Finlandiya Aaland ad~~arını as- nerali İtalya kıralı namına ıelamlamıı ve 
kerlikten tecrit etmiye v~ ~ıger de.v -. Frınko da kendisine ıu ııöılerle mukabele 
lctleriıı askeri kuvetlerının emrı?e etmiıtir: 
vermemeyi teahhüt eyleme~tedır. Faıist arkada~lırımızın Afrika meırıle
Aaland adaları bölgesinde ne Fınlan - ketlerinde ltalyı'nm kahramanlık anaııe
diya ne de diğer devletler tarafından !erini tekrar etmekte bulunduklan bir aı· 
aske~i maksatlarla kullanılabilecek radı askerlerinize ve Duçenize kartı hiı
hiç bir tesisat yapılmıyacak. asker! ha- ıiyatı pelı: cotkun bulunan millotimi:ıln 
va ilsleri tesis edilmiyecek, mevcut ıiı:lere karıı <>,lan tam tesanlidiiııil ifade et-

( Soı:uı ~ laci aqjllll• iı>. mllk laterim. 

... 

Arad §ehrinde bulunan mqhur O.ıra - Romana fabrikalarından bir görünü§ 

ALMAN 
ASKERi HEYETİ 

BÜ KREŞTE 

Almanlar garda 
törenle karıılandtlar 
Bükreş, 12 a.a. - D.N.B. ajansı bil-

diriyor : . .. . 
Romanya hükümetinin talebı uzerı -

ne rumen ordusunun talim ve terbiye
sine yardım edecek olan alman askeri 
heyeti azası bugün öğle vakti Bükre§C 
muvasalat etmiılerdir. Gar alman ve 
rumen bayraklariyle süslenmi~ti. B8:§9 
vekil muavini ve lejyoner hareketın 
kumandanı B. Horia Sima ile hariciye 
nazırı B. Sturdza, genel kurmay reisi 
general Joniti ve bir çok yüksek riit· ı 
beli subaylar garda hazır bulunmuı • 
laYdıt'. 

JC-esa Almanya - İtalya elçileriyle 
(Sona ş /od ••1f/N•) 

111111111111 

Po vadisindeki 
İtalyan ordusu 

Manevra kabiliyeti yüksekmiı 

Arnavutluğa, 12 adaya 

şimali Afrika'ya 

Habeşistana kolayca 

sevkedilebilecekmiş 
Roma, 12 a.a • - Po ordusunun B. 

Musolini tarafından teftifi hakkında 
tefairatta bulunan Stefani ajansının 
diplomatik muharriri ıu satırları ya -
:zıyor : 
"Hudutları müdafaa vazifesiyle mü

kellef olmıyan Po ordusu manevra ka.. 
biliyetini ve istisnai muharebe kud • 
retini haiz bir ordudur. Bu ordu müt
hi§ surette seyyaldir. İtalya. İtalyada 
ve deniz aşırı arazisindeki kıtaatın • 
dan müstakil olarak bu orduyu her an 
gerek ltalyada ve gerek deniz qın 
arazide en uzak noktalara meeelA. Ar .. 
navutluğa, 12 adaya, tima.l Afrikası
na ve Habetiıtana kadar ıevkedebl • 
Ur." 

MİHVERİN 

BALKAN 

POLİTİKASI 
Taymis muhsrlrinin Türkiye 

ve Yunanistan hakkında 

dikkate deler bir yazısı 
1;-ondra, 12 a.a. -Brenner görüıme

lerınin muhtemel neticeleri zaviyesin
?en. ':11U~hede edilen balkan vaziyeti, 
ıngılız dıkkatini çekmekte ve Hitle -
rin Musoliniye boğazları, ortıe. Asyayı 
ve Süvey§i vurmak için balkanları as
keri i§gal altına almak niyetini bil -
dirdiği hakkında Berlinde bitaraf 
menbalardan ıelen raporlar, gazete -, .... ,. ,.. ..,,.., 

Bükrqtcn bir manzara 
Bratiano caddesi 

İngiliz sefiri 
Romanya'yı 

terke hazırlanıyor 

1 ngilizler Köstence' den 

lstanbul'a gelecekler 
Bükre,, 12 a.a. - D.N.B. ajansı bildi -

riyor: Siyasi mahfillerden alınan malt\ma
ta göre, Bükreı'teki in~liz elçisi Sir Re
ginald Hoarc., işleri bir maslahatgÜzara 
bırakarak harekete hazırlanmaktadır. 

Sefaretin diier erltlnı ile bir kısım ga
zeteciler ve İngiliz tebaası da memleketi 
terketmek llzeredirler. 

Sefirin ceneral Antonescu ile yaptıit 
ıon görüşme hiç bir netice vermeml,tir. 

D.N.B. aJ&nSlna göre, ıefir general An
tonescu'nun bir ıualine cevaben "alzln ye
rinizde olaıı.,ydım ben de aynı ıiyaseti ta • 

(Sonu $, fne/ sayfada) 

150 ALMAN 
TAYYARESİ 

BÜ KREŞTE 

İtalyan öğretmenlerin 

gelmesini bekliyor 
Bllkreş, 12 a.a. - Reuter ajansı bildiri• 

yor: 150 alman muharebe ve bombardı • 
man tayyaresi dün akşama doğru bir grup 
halinde alçaktan uçarak Bükreş üzerinden 
geçmi&lerdir. Bu tayyarelerin bir kısmın
da alman, diğer bir kıımmda da romen 
iıaretleri görülmekte idi. Tayyareler şeh
rin Uzerinden bir kaç defa geçerek halkın 
dikkatini çekmişlerdir. Tayyareler arasın
da Stuka tipinden pike bombardıman tay• 

yareleri de görülmekte idi. 
Diplomatik mahfillerde unnedildiğine 

göre, bu hava geçidi ingilizleri korkutmek 
için nazilerin ilhamiyle tertip edilmiştir. 

Bu ta77areler ıçinde Almanya'dan yeni 
celenler mevcuttur. 

Alman askerlerin.den mürekkep bir grup 
biiyülı: bir alman nakliye tayyaresi içinde 
askeri hava meydanı olan Banersa'ya mu
vasalat etmiştir. 

BüJcre&'de general Antonescu'nun beya
n.atma nazaran Romanya ordusunun "ta -
lim ve terbiye" fırkaları erkanını yerleştir
mek lı;ln hazırlıklar yapılmaktadır. Dün 
öğleden sonra sarayın önündeki meydanda 
bir kaç alman tayyarecisi görülmüştür. 

Galaç'dan gelen haberlere göre Tuna'nın 
deltaııında ııimdi iki bin muntazam al
man askeri bulunmaktadır ve civarda 24 
alman vapuru sayılmıştır. Karadeniz lima
nı olan Köstenceye yüzlerce İtalyan mual
lim ve tc.knisiyenin muvasalatı beklenmek
tedir. Bu İtalyanlar Kostcnce civarındaki 

Mamaia hava meydaniyle deniz tayyaresi 
üssünün lnıasına nezaret edeceklerdir. 

Bu arada Bükreı'de iktisadi hayat faali
yeti birdenbire azalmıştır. Romanya bor
aaımda kıymetler ıüratle düşmüştür. Dün 
borsada neıredilen bir tebliğ telaşa düt
meğe aebep olmadıfmı ve kıymetleri h .. 

(Sonu S inci uy/ada ) 

Ankara'nın yeni Erkek 
lisesi binası açıldı 

Tedrisata baılıyan mektep talebesine 
Maarif Vekilimiz bir telgraf gönderdi 

Yeni Ankara f r kek Liaesi binası 

Y~nişehir'de elektrik ve h~vag.~zı ı b~lunuyor. Tam modern bir mektep 
fabrıkaaının karşısında epey hır mud- I bınası olarak yapılan hu bina, bu sene 
dettenberi büyük bir binanın yüksel- için yatısız olarak açılmıştır. Fakat 
mekte olduğu~u görmüş. ol~n ok~rla- tesisatı tamam olduğu cihetle ~ele _ 
rımız da belkı bunun hır lıse bınası cek yıldan itibaren yatılı olarak "Ç·· 
olduğunu da öğrenmişlerdir. İşte bu lacak, hem Ankaramızın, hem de"' ci
binanın esaslı inşaatı artık tamamlan- var vilayetlerin biıyük bir ihtiyacını 
mıt ve burada Ankara'nın en eski karşılıyacaktır. 
mektebi olan Ankara erkek lisesi ıo l Tedrisata başlandığı ilk gün öğ 
ilıktetriııdeıı beri tedriaatı.na baflamıı (Soa• ,ı;. ı.acı Hylada). ' • 
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Üçüncü " umumı nüfus sayımında 

Sayım~ kontrol memurlarına 

ütün vatandaşlara düşen 

mükellef İyetler nelerdir ? 
ve 

• 

B. Celôl Aybar'ın değerli 
konuşmasını yazıyoruz 
"- Sayın arkad~larım ve aziz dinle -1 kalmıı olabilir. İşte, mıntakalann z!yare-

yicilerim: ti esnasında bu ıekilde numarası:ı: bina bu-
Buciın, memleketin her tarafında ye - lunursa bu bina bir mıntakanm içinde ol

k:lnu yüz elli bine yaklaşan sayım mcmu- duğu takdirde onun binalar cetveline ya -
ru ve daha biiyiik bir dinleyici kütlesi, bir zıhr. Eğer iki mınta!:a arasında ise kont
hafta sonra, 20 llktcışrin paza.r günü yapı- rol memuru bunu mıntakalardan birinin 
lacak olan nüfus ı;ayımı işi için toplnnmıı cetveline llnve ettirir, ve bu suretle o bi
bulunuyoruz. nalarde.ki nüfusun da sayımı temin edilmiş 

Bir yıldan beri yurdumuzun bütün teş- olur, 
kilat ve kuvcUeriylc hazırlandığı aayım Kontrol memurlariylc tanışmanın d'l hu
gtlnü muhakkik ki türklüğün milli birli- susi bir ehemiyctl vardır. Sayım günü sa
ğinc en güzel bir belge teııkil edecek ta - Yrm memuru rahatsızlanabilir. İşini baş -
rihi gilnlcrden birisidir. O gün bütün kasına devredebilmek için ilk baş vuraca
yurttaki insanlar ya saymak veya sayıl - ğı yer kontrol memurudur. Ve yahut ken
mak için milli bir vazife almış buluna - disine tahsis edilen mıııtakada yazamıya
caklardır, cağı mikdarda fazla nüfus zu}ıur eder. Bu 

Ben, burada bilhassa, aayım lııin<le me- takdirde de yardımcı sayım memuru teıla
ıuliyet ve vazife yüklenmiş bulunan idare riki için tavassut edecek olan gene kont
tmirlerimizle, sayım ve kontrol memuru rol memurudur. Sayım memurunun sayım 
arkada$1arıma hitap edeceğim. Fakat, iza- defteri bitebilir. Gene birinci derecede 
batımı diğer yurttaşların da dinlemesi sa- müracaat edilecek yer kontrol ıııe"lluru -
yım işinin daha kolaylıkla başarılmas~na, dur. Buııdnn maada sayım bitince defter • 
yardım edecektir. !er kontrol memuruna verilecektir. Bunun 
Sayım memuru arkada5larımın vazlfele- için de kontrol memurunu tanımak ve hnt

rini izah etmeden önce çok muhtasar bir ti kendisiyle görilşerek sayım sonunda 
şekilde n •' •q sayımının mekanizmasını buluşulacak yeri birlikte tcsbit etmek la-
anlatmn' m: 

Hepin ıriz ki bir akrabayı, bir dos-
tu veya ! h:ıngi bir şahsı bulmak için 
onun adresini bilmek lizımdır. Adres ol
madan her hangi bir kimseyi bulmak müş
küldür. Baziuı gilnlcrcc aramayı icabctti
rir. Bir ferdi bulmak için nasıl onun otur
duğu yeri bilmek !lizımsa: bütün nüfusu 
bir ründe bulup sayabilmek için de onla
rın oturdukları veya oturmaları ihtimali 
olan yerleri tanımak lazım ııelir. İşte bu 
esastan hareket edilerek sayım tarihinden 
çok evci bütün memlekette insan otura -
cak yerler numaralanmııı ve bunların lis· 
teleri vücude getirilmilitir. Sonra, valiler 
kaymakamlar ve nahiye müdürleri kendi 
idari sa.balarına giren köy ve şehirleri bu 
listeler üzerinde sayım mmtakası dediği
miz parçalara ayırarak bunların her biri
ne bildiğiniz &ekilde sizleri tayin eyle • 
mişlcrdir. İııte, sizlerin sayım günü hep 
birden mıntakalarınızdaki binaları ziya -
ret ederek oralarda bulduğumuz nüfusu 
yazmanız suretiyle bütün memleketteki 
insanlar bir ıünde sayım defterlerine ka
yıt ve sayılmış olacaklardır. 

Herkes bulunduğu yerde 
yazılacaktır 

Şimdi ıize, her §eyden evci sayımın doğ
ruluğu ba.kımmdan çok mühim olan bir 
noktayı anlatmak isterim, Acaba, binala
rı ziyuete giden arkadaşlarımız hangi nü
fusu yazacaklar ve hangisini yazmıyacak
lardır. Bir evde oturan her hangi bir aile
nin bir kısım hasr, meseli; çocufu difer 
bir şehirde, mektepte, askerde veya seya
hatte olnbilir. Acaba, sayım ~nünde ev
de bulun:ınlarla beraber o 'aileye mensup 
olan ve fakat ıahsen evde hazır bulunmı
yan bu ıibi kimseler de yazılacak mıdır? 

Keza, bunun aksine olarak, esasen baş
ka yerde oturdufu halde misafireten o eve 
gelmiıı akraba veya yabancı kimseler de 
bulunabilir. Bunlar da yazılacak mıdır, 
yazılmıyacak mıdır? 

Hulasaten arzedeyim ki; &ayımın gayesi 
her mevkide, her şehirde, her köyde ve 
her sayım mıntakasında o gün şahsan ha· 
zır bulunanları kaydetmektir. Binaenaleyh 
her sayım memuru ziyaret etti~i binada o 
anda mevcut '!ı!llunan bütün insanları yer
li olsun, yabancı olsun, ecnebi olsun, mi
safir olsun biUikaydı şart defterine yaza. 
caktır. 

Buna mukabil ziyaret edilen evlerde o 
aile efradından olup da o ııün ora.da her -
hangi bir sebeple bulunmıyanlar asla kay
dedilmiyeccklcr<lir. Çünkü sayım, aynı gün
de her tarafta yapıldığına göre onlar da 
bulundukları yerlerde tabiatiyle yaıılmıı 
bulunacaklardır. 

zımdır. 

Sayımdan evci yapılacak di{:cr bir iş de, 
sayım deftcrinin kapağındaki villyet, ka-
7.a, nahiye veya köy ismine ait yerleri dol
durmak ve kentlisinin isim ve hüviyetini 
yaznıaktır. Bu iz.abat sayım zarfının üze
rinde de bulunacaktır. 
Sayım mıntıkası numarası ile villiyet, 

nahiye veya köy ismine ait yerler sayım 
defterinin her ııayfuında da aynen mev -
cuttur. Bunların da sayımdan evci doldu
rulması işinizi kolaylaştırır. 

Geçen sayımlarda bazı sayım memurla
rı defterlerdeki vilayet, kaza ve nahiye 
adlarını her sayfaya yazılan nüfusun şah
~iyle allkadar zannederek o eahsın doğ
duğu yerin adlarmı ya1..mışlardı. Halbuki, 
bu mevki isimlerinin aahıslarla hiç bir ala
kası yoktur. Buralara: sayım yapılan vi
liyet, kaza, nahiye veya köyün ismi yazı
lacaktır. 

Sayım günü 

İKİNCİ SAFHA : 
Sayım ııilnü ıarfedilecck mesaiye taal

luk eder. Sayım sabahı bu i~i görmek için 
erken kalkmak ve mütemadiyen dolaşıla -
cağı için karnını mümkün mertebe doyur
mak ve her ihtimale karşı yanına taşına -
bilir biraz gıda almak llizımdır. 

Sayıma memleketin her tarafında en geç 
ıabahm saat sekizinde başlanmasını tali -
matnameler emretmektedir. Fakat bazı 

yerlerde idare amirleri sayıma baılama sa
atini daha evci tesblt ctmiı olabilirler. Bu 
sebeple sayıma başlamak için tesbit edilen 
ıaatte kontrol memuriyle bir defa temas
tan ıonra derhal elinizdeki binalar cctve· 
linin ilk numarasından ltlbl.ll'en nüfııeu 

yaznııya başlarsınız. Nüfusu yazarken bU
tiln fertleri mesel!, çocukları veya hasta
ları birer birer ıörmiye lüzum yoktur. Si
zi, nilfus ııi:r.Ienmcsindcn şüphelendirecek 

bir sebep olmadıkça aile reisinin vereceği 
izahatla iktifa ederek mevcut nüfusu buna 
göre lcaydetmek lhımdır. Fakat bazı aile 
reisleri ihmal ile, da.lgınlıkla küçük çocuk
ları, evlerinde bulunan misafirleri, yaban
cıları veya hizmetçileri yazdırmayı unu • 
tabilirler, ve yahut bunlar, aile efradın -
dan olmadı1darı için, ya.zılm•"'1alarr lazım 
geldiğini zannederler. Bu gibi yanlışlık • 
!ara mahal kalmamak üzere cevap veren 
kimseye evde yazılmanmı insan kalıp ka.1-
madığmr mutlaka sormak lhımdır. Bunun 
aksi de olabilir. 

Mesel!; aile e!radındandır, diye bazı 
aile reisleri o ıırada evde bulunmıyan as
kerlikte, aeya.hatte, veya mektepteki ço
cuklarını da yazdırmak isterler. Bu gibi 
yanlııılıktara da mani olmak için yazdırı-

u I! u s 

• 
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1 
her fcyden önce kendini yani 
kuvct ve aınıflarmı çok iyi bi· 
len inaıınlardır. 

t Bütün muvaffakiyet ve iler
leme tedbirleri bu bilgiye bağ-
lıdır. Fertler için münakaşa 
götürmiyen bu hakikat millet
ler için daha doğru ve Önem· 
lidir. Çünkü ulusu teşkil eden İ 
fertlerin bütünü hakkında fÖY· J 
lece etrafımıza bir kere bak-
malda isabetli bir kanaat elde 
edemeyiz. Bütük kütfeleri ta- 1 
nımak onları birer birer say· + 
mnk ve vasıflarını ynzmakla i 
kabil olur, İ§le bu i~i, üçüncü İ 
defa olarak 20 lLKTEŞRlN t 
PAZAR günü yapacağım. i 

BAŞVEKALET i 
istatistik Umum Müdürlüğü : 

ı .................. " ..................................... . 
Teşkilfülandırma müıaviri 
Ticaret VektUetı teakllt!.tlıı.ndırma u

mum mUdürlUğUnde açık bulunan 300 llra 
llcretıl mll,şavirllğe İstanbul yıııı meyva ve 
sebze tarım aatııı ltooperatıflerl birliği u
munı müdür mua\'lnl Hehl Tekell tayin o
lunmuştur. 

lan oclı.:-ın evde bulunup bulunmadığını 
sonışturmak icap eder. 

Türk milleti çok mlsatırpcrve.rdlr. Ka
pıııını calırn iter !el'rll 17.az ve ikram etmek 
ister. Slzl<>re do belki böyle ikram teklifle
ri ol c·~kl ır. Fakat billyoraunmı; ki ml\n -
hasıran s vım işinin gccllmıcmesl ve h(ll· 

kın hilrl) linin !azla tahdit edilmemesi i· 
çln t'll!rnatn·ıme ikram yapmayı ve ikram 
knbul etmeyi menctml~tlr. HııtUl bunun 
için ilallmatnamclerdc ce7.a bile vardır. 
Dığer bir noktn dn baz.ı suallere pek ender 
ltlnu·clcrln cevap vermek istemesi ihtima
lidir. eu tal<cllrde hu glbllerle mUnııka§ıı 
ve mlkadcleyc !'!zum yoktur. Bir inatçıyı 
Umn için binlerce v.'ltaııdn§ı bekletemeyiz. 
Bunl:ırn hareketlerinin cezayı müstelzim 
old ığu ihtıır edlldlktrn sonra kendilerini 
olduğıı gibi bırakmak ve B'lyun sonunda 
hllki.meto haber vermek :>erinde bir hare
ket olur. 

Bazı sayım memunı arl<adaşların, sn -
yım gUnU vuı<u lıulacal< doğum ve ölümler 
için nD.Sıl hareket edileceğinde tereddüt 
ettlltlerlnl lı;ıitıyorum. Mesele basittir. 

Snyım bitmeden do{!'an çocuklar ya:u -
Iır. Sayım bitmeden evel ölen kimseler e -
ğer yazılmııııarsa isimleri s!llıılr. 

Sayım ve kontrol memurlarının kendi
lerine gelince: s::ıyımın esaaı, herkesin bu
lıınduğu yerde yazılması olduğuna göre 
sayım memurları kendilerini ellerindeki 
defterin sonuna yazacaklar ve kontrol 
memurları da kendllcrlnl nuntakalnnndan 
blrhılnln defterine kaydcttlreccl<lerdlr. 

Suallerin etraflıca izahı 
Şimdi sayım defterlnln suallerini birer 

birer gözden geçirelim: 
Sualleri, ıılmd1 bulunduğunuz 11nlonda 

asılı duran bUyUk sual vara.1<asından t!klp 
etmenizi rica ederim. 

Sayım başlnyınca defterin ba,,ındakl 
bina numnraııı yerine ziyaret edilen bina
nın numarası kaydedlllr. MUteıı.klben her 
sayfaya sual sorulan şahsın adı ve soyadı 
yazılır ve mUteaklbcn eaas suallere ges;l
Ur. 

Blrlncl sual cinsiyete aittir. Bunu lza.ha 
ihtiyaç görmüyorum. 

İkinci sual yaııa alttlr. 

Nüfusun yaşı hakkındaki sual, aayım 
işinde lstatlatll{çllcrin en çok ehemlyet 
verdikleri bir sualdir. Bunun cevabı mem
leketin maarif, idare, aıhat ve nafıaya 
müteallik birçok mühim meselelerini ay
dınlntır. Bu sualln cevabını toplarken he
men her memlekette sayımlarda garip bir 
haleti ruhiye Ue karııılqılır. Yaşı ıorula.n 
kimseler, çok defa senesi aenerılnc yaşları
nı 11öylemekten üşenirler. Meseld; 44 ya -
ııındakl bir adam 45 indeyim der. öte ta
raftan 36 yıışındakl kimse de 35 yqında 
olduğunu e6yler. Bu fena itiyat veya lh • 
mal alınacak iatntlstlk neticelerinin fay
dasını azaltır. Bunun için sayım memuru 
arkadaıılardruı ve bUtUn a&yılanla.rda.n rt -
camız, ynşlann, tamamı tamamına Pöylen
mesi ve kaydedilmesidir. 

Yaşı tahkik için nUfuı tezkerelerine 
veya sair vcsalka rnUracaat edilmesi za -
rurl değildir. Ancak, cevap veren kimse -
nln kasten yB§ını yanlış beyan ettiği hlsae
dlllrse vesika talebine ıayım memurları· 
nın hakkı vardır. 

(Sonu yarın) 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne 

ahnacak talebeler 
Yüksek Ziraat enstitüsü orman, ziraat 

ve veteriner fakülteletine alınacak talebe 
için yapılan müsabaka imtihanına. lştirll: 
edenlerden aşağıda isimleri yazılı 62 si or
man, 49 u zira.at ve 12 si veteriner fakül
tesine ıirmiye muvaffak olmuşlardır. 

Orman F akülteıine kabul 
edilen talebeler : 

Remzi Mete, Vehbi Kızılkan, İımail Sa
rıoğlu, Fuat Topbaş, Cel!I ÜçııUrz, Meh
met Acıbal, Rifat Giirbllz, Osman Kara -
göz, Öıner Temelli, Ahnıet Altuntaş, Hü
seyin Avni Yüksek, Kamil Çeltik, Orhan 
Ataman, Mahtap Tanyeloğlu, İlmıhim 
Tazoı;ıu, Abdullah Endürülı:lil, Şükrü Yil
dunm, Hüseyin Bayhan, Turı:ut Berbök, 
Mehmet Cantürk, Turgut Türksoy, İbra -
him Arın, Burhanettin Oyüksek, Zekeri
ya Topsavul, Sami Işık, Necmi Gürkan, 
Kemal Aşk, Salalıattin Koç, Ethem Baı -
er, Sabit Avcı, Husamettin Taru -
man, Mehmet Dü:ımez, Hilmi Karakaş
oğlu, Kemalettin Yükcelen. İsmail Çn -
kıroğlu, Ahmet Cevdet Özberge, İsmail 
Akbaş, Fehmi Çancı, Zubeyir Demirı:üç, 

Ş~rif Ö:r.dor, Orhan Camcı, Şakir Yılga, 
Fikret Aksaı;, Suat Yalçın, Cavit Bnyknl, 
Mehmet Yurduran, Niyazi Karabayır, İh· 
san Sabri Asmaz, İlyas Sami, Saliihattln 
Sözen, Aziz Çağlayan, !sınai! Çağtunçer, 
Zeki Kurtııy, Kemal Sarıgüzel, Hüseyin 
Atar, Hüseyin Dunlbal. Orhan Türker, 
Mehmet Aııer, Nurettin Ba'fak, Hakkı Öz
kan, Halil Gökoğlu, Cemal Kartinay. 

Ziraat F akülteıine kabul 
edilenler : 

Hüseyin ÖztUrmen, Ahmet Ulaş, Ahmet 
Yavuz, Kahraman Karakaş, Kadir Gözil· 
büyük, Şemsi Sönmez, Kemal Cağcı, Ham
di Yctğiner, Kamile tnlacıl:, İsmail Mir -
bey, Oğuz Atabey, Kemı:ı.1 Bilı;iç, Meh -
met Hemşinlioğlu, Haydar Danışman, 

Muhittin Karaziııcir, Mehmet Şener, Su
at Kunclık, Vecihi Sezen, Muhsin Keskin, 
Zl"hra Gür, Sabahattin İrem, Hasaıı Kaya, 
Fahrinnisa Okan Emine Türkyüknek, Sa
kibe Tarımoğlu, Mllzaffer Kılavuz, Hay -
rettin Ertaş, Mehmet Kantar, Burhan 
Çağlarer, M.ehmet Köseoğlıı, Taliit De -
mircioğlu, Niisret Ulus, İsmail Uzman. 
Sü!cyman Aksu, Rasim Doğu,, Mehmet 
Özer, Fahrettin Kumlıasar, Mehmet Zor
lu, Veli Durkan, Münevver Hatıpoğlu, Ah
met Özuntur, Rıdvan Turan, Fikret İş -
menkız, Münif Akmanoğlu, Necati Gök -
men, Abdulleh Necati Sertçelik, Rama -
zan Türker, Esat Temizer, Kazım Ger -
çeker. 

Veteriner F akülteıine kabul 
edilenler : 
Dumıuı Gökmen, İsmet Çarkçıoğlu, A

liettin Kurtsa!, Abdullah Okat, Orhan 
$alıinoğlu, Mehmet Demirn.lp, Mehmet 
Gürün, Mehmet Ergin, Cihnt Ortun, Meh
met Çinçin, Cemalettin Omutağ, Abdul -
!ah Ergin. 

Orman Çiftliğinde staj görenler 
Haber aldığımıza göre, Yüksek Ziraat 

enstitüsü ziraat fakültesinin orman çiftli
ğinde ıtaj ııörmckte olan talebeleri, 10 bi
rlnciteırin perşembe gUnii orman çiftli -
ğinde Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Zi • 
raat En~tittisü rektörü Süreyya Genca, 
Ziraat Velllilcti erklnı ve ziraat fakülte
leri profeoorleri huzurunda muvaffakiyct
l$ imtihanla.nru verınitler . ve enstitüye 
nıı.kletmlıılerdir. Bu •ene kombinalarda 
ça.JIŞan bu gençlerin hepsi yeni gelen ma • 
kineleri muvaffakiyetle idare etmişler 

ve Ziraat Vekili Muhlls Erkrncn tarafın
dan takdirle tebrik edilmiıılerdir. 

Yüksek Ziraat Enıtitü&U yeni yıl ted
risatına 14 birinciteşrin 940 pazartesi iÜ
nli başlanacaktır. 

Gümrükler umum müdürü 
Açık olan 100 lira maşh gUmrUkler u

mı. -:1 rnUdürllltune, kadroya dahil da.ha 
yUksek maaşlı memurlar arasında~ehll ve 
münaelb bulunmaması dolayıslyle ha.len 
bu vazifeyi veklUeten ifa etmekte olan 
gUnırUkler umum rnUdUrlUA'il tarlte uubesl 
birinci mlldUrU 80 lira malt§h Pertev Du
ru terfian tayin olunmu:ıtur. 
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Pazar müsahabeleri 

Karadeniz yolunda 
Yazan : Selim Sırrı T ARC AN 

Saat tam on iki f Galata rıhtımı ö - j olmuş. Yerine kamarot bir uzunca ka
ntinden palamarlar çözüldü. Gidenler-, zık okmuı. Karadenizden avdette ka· 
le kalanlar arasınôa mutat olan göz • zık hala yerinde duruyordu. Ama bu 
yaşlariyle ıslak mendiller sallandı. İki sefer çok ihtiyatlı davrandım ve kazı
röınorkör başta ve, arkadan halatlarla ğa sürünmeden girip çıktım. 
bi:ıi rıhtımdan çekip ayırdılar. Süva - Yolcular arasında içtimai vaziyet
ri<lcn lostromasına kadar hepsinin de leri yolunda tüccarlar, zabitler ve 
beyaz keten caketleri temiz ve ütülli, ! mektepliler var. Ooo ... 1şte bir deli -
hepsi de şık 1 kanlı pijamasını giymiş güvertede 

Vapurun kumandanı yaşı kırk sula- dolaşıyor 1 Ne yazık. Trenlerin kori • 
rında İngilterede, Almanyada, Fransa- dorlarına (Pijama ile gezmek yasak -
da bulunmuş, Amerikayı ziyaret et - tır f) levhası asılı olduğu halde gene 
miş almanca, ingilizce biliyor. Güler bir çok gençlerin güpe gündüz pija • 
yüzlü tatlı dilli bir bahriye centilme- malarını giyerek vagonların pencere
ni. ~ sinden etrafı seyrettiklerini teessür • 
B0ğazdan Karadenize çıkarken ye· le görmüştüıiı. Burada da aynı lauba· 

mek kanıpanası çaldı. Müşteriler ken- lilik 1 Bu gençler pijamanın bir yatak 
dilerine gösterilen yerlere oturdular. elbisesi olduğunu ve bu kıyafette her
Sessizce, sükut içinde nefis yemekleri 1 kesin içinde dolaşmanın gecelik enta· 
yerken radyo bir taraftan alaturka risi ile gezmeden farklı olmadığını 
yanık şarkılarla gönüllere küşayiş ve- elbet bilmez değillerdir. 
riyon.lu ( 1) Salonda yaşlan on beş ile yirmi a· 
"Ağla gönül, yan gönül hasrete kat- rasında gençler vakit geçirmek için 

l~n gönül! Arkasından dizlerine ka- tavla, iskambil ve domino oynuyorlar. 
pa113am, kana, kana ağlasam!,, Yanlarındaki arkadaşları da kemali 

Deniz çarşaf gibi. gözün alabildiği· d~kkat~e onların ~yununu ta • 
ne cilıllanmış muazzam billur bir satıh kıp edıyorlar. Bu vazıyet beni en • 
gibi parlıyor. Yıllardanberi bu Trab- d~şe~e düşl).rdü, gönül isterdi ki bu _gi· 
7.on yoluna gider gelirim. Bu ucu bu- bı eglenceler yeni nesil için tarıhe 
cağı görünmiyen ummanın bu kadar ~~rış~ın, o;ı~ar daha küçük yaJ~ ha 
uslu olduğunu görmemiştim. ışın ~ıryak.ısı ?l~sınlar ... Mnndol.ın ve" 

Giineş batasıya kadar güvertede sey- ya gıtara ıle ıkı sesle guzel neşıdeler 
rine doyulmıyan sahillerimizi hayran- okusunlar veya piyanoda gönill aç_ıcı 
hkla gözlerimle okşadım. Birbirleri • parçalar çalarak bütün yolculaTın min· 
nin omuzlarına yaslanmış yemyeşil nettarlığın~ kazansınlar • 
dağlar, tepeler. Dantela gibi girintili Salona gırdim, akordu bozuk pfya• 
çıkıntılı koylar, burunlar, tek ti.irk noda bir çenç tek parmakla bir foks • 
yelkenliler uzaklarda birer marti gi- trot hecelıyordu 1 
lıi süzillerek dalgacıklar üzerinde se- Akşarn saat on birde yattım. Genç 
kiyor. mektepliler bir koro halinde türküye 

Sakin denizlerde seyahat etmek ne başladılar. Koro dediğime sakın inan. 
kadar gönüle ferah verirse, fırtınalı mayın hep bir ağızdan bağrıyorlar ! 
havalarda yolculuk etmek de o derece Bilmiyorlar ki insan ancak başkaları
insana elem veriyor. Şimdi bu karşım· nın hukukuna riayet !1Clrtiyle hürdür. 
da gülen neşeli çehreler, hava ile bir- Yok:::ı hüriyet etrafındakileri hiçe 
Jikte bir anda bozuluyor. saymak ve herkesin rahatını kaçırmak 

Üçer, üçer sözleşmiş gibi vapurun değildir. Bağırdılar, bağırdılar saat 
bordasına çarpan dalgalar koca ge - on iki oldu. Nihayet hele ~ükilr sustu
miyi bir beşik gibi sallıyor. Vakıa be- lar. Susmadılar süvarinin şiddetli bir 
ni deniz tutmuyor ama, keşke tutsa emri ile susturuldular. 
d~ ben de fazla içip sızan sarhoşlar gi- İneboluda, Samsunda, Sinopta san-
lıı kamarama kapansam. dalcılar, mavnacılar, motörcüler, satı. 

Bu sefer hamdo1sun ne semada. bu- cılar her deniz yolculuğumda gördü • 
lut, ne havada rüzg§.r, ne de denızde ğüm gibi aynı kargaşalıkla, aynı gü • 
datr.a var. . • . , .. . .. rültü ile aynı şiddette vapura akın et· 

Vapurun ıç1nde eskı bır mufettış go- mekte berdevam. Bu hücumlar hazan 
ziylc dolaştım. Kamaralara girdm, gil- gece yarısından sonra pek meraklı 0 • 

vert~ye. çıktım. Her taraf tertemiz. luyor, insana korku ve dehşet veriyor. 
Bellı kı kumanrlan meraklı bir zat 
Yalnız her vakitki gibi üçüncü aınıf ·Ne ise Uç günlük bir yolculuktan 
:7-1~-ı--·--·· t.-11~-: .. _--:' -"---=··'.- ~°..r:,rua ~R,~d~LV'f,c~R~~· lJF&nfüf}ı~ 
p~rış~~ ! Onların s~faletı anlatılır gı- gönül bağladığım bu ~ipşirin temiz 
bı degıl. İnek, at, ınsan koyun koY:u- ylizlil şehrin çok samiml halkına ge • 
na sarmaş dolaş yatıyor 1 Bu yetmı • ne kavuştum 
yormuş gibi bir de balyalarla her çe- · ----
şit anbar eşyası tıklım tıklım! 

Kaptana aordum : 
- Hava bozarsa bu zavallıların ali 

ne olur ? 
Cevap verdi : 
- Çok acıklı olur l 
- Peki 1 dedim, vapurun bat taraf 

anbarlarını insanlara, arka cihetini 
hayvanlara tahsis etmek bu insanları 
hayvanlardan ayırmak mümkün değil
midir? 

- Maalesef hayır 1 bu vapurların ya
pılışı buna müsait değildir. 

Hava Kurumuna 
yapllan yardımlar 
Türk Hava Kurumuna yapılan yardı~ 

lara dair aldığımız haberlere nazaran İl
tanbulda SUreyya Yücel hava kurumuna 
500, ayakkabıcılar kooperatifi 400, Refail 
Toledo 400, İron Altunyan ve N. Altay 
300, Hilmi Nakı 300, S. Barzll 250, Aron 
ve Nesim Toledo 100, Tenta Clbut tiO, A -
rlf Ferit, Bıçakçı İbrahim 25 er, Kocamıuı 
Altınçlzme Mehmet ve Hayrettin 25 er 11-

Ben kendisine hak verdim, çünkli 
bu elim hal aenelrdcnberi devam edi· 
yor. Millet bu sefaleti çekiyor, müm
kün olsa elbet deniz yolları idaresi bir 
çare bulurdu. dedim. ra vermlelerdlr. 

Kamarota sordum : Samsunda Tenekecioğlu BlzanU 2:50, 

- Oğlum ben alafranga abdesthane· 
ye gitmek ihtiyadındayım. Vapurda 
böyle bir defi ihtiyaç yerlniz var mı? 

- Var efendim. Geliniz de göste • 
reyim 1 dedi ve beni penceresiz ka • 
ranlıkça bir aralığa götürdü. 

Sabahleyin bu yüz numaraya git • 
tim. Alaca karanlıkta kolum sol ta -
rafta sivri bir değnege dokurunasiyle 
bir borudan tiddetli bir su fışkırdı. 
Pek güçlükle iki karış uzunluğunda 
odun parçasını yerden bulup deliği tı
kadım, tıkadım ama tepeden tırnağa 
mükemmel bir duş yedim. Meğer ora
da bir musluk varmış her nasılsa yok 

Kohen biraderler 176, Zenni Zerin, Şahin 
oğulları, Kaltan biraderler, Sabuncuoğlu 

ıılrketl ve ttçkardeeler 100 er lira, Klni 
Tulaz 60, Mustafa. ŞlikrU :55, İshak Levı.. 
İlyu Tezartes '50 oer, İsmail Atlı 25, Nu
ri Rcoıt, Süleyman Balkan 20 §er lira t&
berrU eylemlıılerdlr. 

Gönende Sarı nahiyesinin Hafız Haaan
bey köyU halkı 300 ve ayııı köyden Mus
tafa Çengel ve Mustafa Şenel adında lkl 
vatanullf elll&ıer lira, Sivrihlsarın Menlt 
köyUnden GUlsUm Eren ve Emine Eren 
otuzar, SUleyman Eren ve Alt Eren on 1-
kiııer lira. 

Kuşadasında Akıncılar nahiyesinin Sel
çuk köytl halkı 12:1 lira. Teklrdağda İne-

Bu miıhim noktayı sayım ve kontrol me
muru arkadaşların ve bütün yurttqların 

çok önemle nazarı dikkate almalarını rica 
ederim. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
clk nahiyesi halkı 201 lira, Trabzonda 
Bııyburlu Nevres Atamar 100 lira., Bursa
da fen memuru Turgut 100 lira ve Gebze 
halkı adına da 226 llra teberru edllmıııtır. 

Sayımdan evel yapılacak İ§ler 
Aziz arkadaelsrım: 
Sayımın müsbet ve faydalı netice vere

bilmesi her ~eyden önce sayım memurla -
rının iyi çah$malarına mütevakkıftır. 

Bu çalışmanın yegıine muvaffakıyet ıar
tı da kendilerine verilen talimatnameyi 
dikkatle ve bir kaç defa okumaktır. Bu ta
limatname okunduğu zaman 11imdi de izah 
edeceğim veçhile görülecektir ki çok ba
ıı,it ııöriılen ıualledn cevaplarını ıayeye 

uygun olarak toplamak büyük bir itina ve 
dikkati ieabcttirir. 
Sayım ve kontrol memurlarının vazife

lerini üı; safhada hullisa etmek kabildir. 
BİRİNCİ SAFHA : 
Sayım gününden evci yapılacak iııler • 

dir. Bu esnada en miıhim nokta talimat • 
nıımeyi okumak ve kontrol memuriyle ta· 
nışarak onunla birlikte sayımını yapacağı 
mıntakayı dolaıımnktır. 

Bu dolaşmanın gayesi sayım günü ziya
ret edeceği binaları kolnylıkla bulabilmek 
ve derhal işe başlamak için zaruri olduğu 
ıibi diğer bir bakımdan da chemiyeti ha
i7.dir Numaralama t"I ne kadar itina ile 
yapılrnıs ve kontrol edılmiı olursa olıun 
bz.zı sahnhrda tek tük numarasız binalar 

Edebi anketler 

ve siyaset! 

Edebiyat meraklısı gazeteciler, 
şair dost ve arkadaşlarını ko· 

nuşturup konuşturup sütunlarına 
alaka uyandıracak yazılar topluyor
lar. Bir gün soruyorlar: 

- Şiir ifrazat mıdır? 
Bu sual kaqısında kalan genç 

şair veya edebiyatçı, 
- Hayır, öyle saçma şey olur 

mu? Hiç şiir salya, balgam ve ya· 
but sümüğe benziyebilir mi? 

cevabını verse, zamanenin düşU
nüş modasına uymıyacağından, söz
lerine paradoks karıştıramıyacağın· 
dan korkuyor ve: 

- Evet, diyor,· avrupalı zeydler 
ile Amirlerden misaller getiriyor. 

Bı'r başka gUn gazeteci soruyor: 
- Şiirde m§naya lüzum var mı-

dır? . 
- Evet, vardır/ cevabı hem de

mode olacaktır,· hem de bu cevabı 
veren şaire m§nalı şiirler yazmak 
mecburiyetini yükliyecektir. Onun 
için bu da menli cevao alıyor. 

Artık oldu olacak, bir buçuk, ya
hut iki sütunu doldurmak lazım de
ğil mi ya? Gazete bir sual daha 
ortaya atıyor: 

- Msnzumelerde kafiye olnıalı 
mı, olmamalı mı? 
Cevabı tahmin edersiniz: kafiye 

yapmak budalalıktır,· !jaheserlerde 
kafiye bulunmaz: gerçek şiir kafı'
yesiz olur. 

Genç şairlerin kadro harici ettik
leri kafiyeyi, galiba, "siyaset" ken
dine mal etti: son günlerde siyasi 
yazılar la adı en çok geçen "Ro
manya" ile "Birmanya" nın kafiye, 
hem de mukayyet kafiye olmasını 
başka neye ham/edebilirsiniz? 

••• 
Kalbişikeste : 

Bilmiyorduk: türkçe şiirler ya
zan bir musevi şairi varıı:uş ve bu 
zat, vaktiyle "Kalbişikeste" isim • 
li bir de şiir kitabı çıkarmı~ imiş. 

Sordum: 
- Acaba neden "kırık kalp" de· 

ğil de, Kalbişikeste t O zaman da
ha sAde dil - sanki bugün moda 
imiş gibi! - moda değil miydi ki? 

Cevap verdiler: 
- Evela, belki de, moda değildi; 

sonra "kırık kalp" terkibinde "kı
rık klip, kırık küp, kırkının da kul
pu kırık küp" tekerlemesinde ol
duğu gibi tenafür vardır. Fakat 
daha mühim bir sebep de bulunabi
lir: ihtimal ki bu musevi şair bir 
terkipte üç tane (k) harfini kul • 
!anmayı tasarrufa uymaz, bir israf 
saymıştır/ 

• • • 
Kim kullanacak ? 

Gazetenin birinde şöyle bir ba.~
lık gördüm: 

"Almanya'dan Romanya'ya harp 
levazımı geliyor." 

Birisi sordu: 

- Bunları kim kullanacak? 
- Binlerce alman muallimi gön-

derildiğine bakılırsa Romanyalılar 
bunları kulJanmasını beceremiyor
lar, demektir. Gene almanlsr kendi
leri gider, kendileri kullanırlar. 
Çocukluğumuzda bir şerbetçi A

li ağa vardı. Bundan on paraya bir 
bardak şerbet alır, fakat gene ken
disine içirirdik, 
Aşağı yukarı, onun gibi bir şeyi 

• • • . 
Bir iklim meıeleıi ! 

Suriye'de bulunan 500 fransız 
tayyaresinin birdenbire havalanıp 
meçhul bir semte doğru uçması ol
dukça enteresan bir hadise/ Hatt§ 
bir başmuharrir, sadece bu mesele 
hakkında bir başmakale yazmakta' 
haksız değildi. 

Yalnız şu var ki hA.dise Arabis
tan'da Suriye'de olduğuna göre bu
nu ,yadırgamak lazımgelmez. Çün
kü, malum ya, orada vakti gelince 
leylekler ve çekirgeler de, kimseye 
danışmadan, havalanıp uçuverir/er. 
Mesele bir iklim meselesidir! 

T.t 

Seferlhlııarda Halin Ordon ve Ahmet 
GUrer de evlenme yUzUklerlnl hav kuru -
muna terkeyleml§lerdir. 

Urlacla göçmen evleri 
İzmir, 12 a.a,- Urla kasabasının yangın 

Nhaıinda yaptırılacak yüz göçmen evinin 
inıaaı dün müteahhide ihale edilmiştir. 

fJir memlekette nüfusun ıırt· 
maı r demek, halka, güven, sü
kUn ve çalııma imkanı veren 
bir rdarenin varlıP,-r demektir. 

Kalabalık Tiirkiye bayındır 
Türkiye gibi Cümhuriyetin e
seri ve §erefidir. 

Be§ yıldanberi ne kadar 
arltığmuzı önümüzdeki sayım
la öğreneceğiz. Sayım memur- ı 
!arına en doğru malumatı ver
mek bu itibarla cümhurivete 
bağlılığrmızı, onun faziletİeri- i 

ı ne İnancımızı gösterecektir. • 
i BAŞVEKALET J 
İ istatistik Umum Müdürlüğü . .......................................... ......... 
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Romanya'dan sonra nereye ! 

Halkı uzun sürecek fedakar

hklara hazulamak için 
Alman matbuatı 

telkinlerde 
bulunuyor 

Müphem sulh teıebbüsleri 
ıayiası çıkanhyor 

J d. 

Sovyetler 
- ve -

Japonya 

Tokyo dosta.ne bir 
i~birliği istiyor 

Romnnya'ya gönderilen alman 
askerleri etrafındaki earar perdesi 
Yavaı yavaş kalkmaktadır. Verilen 
rıon haberlere göre, alman.askerleri 
bu memlekete, eylül ayının ilk gün
lerinde, Sovyctlcre terkedilen lop -
raldardnki almnnların nakli için 
gönderilmişti. Fakat ilk günlerde 
sivil kıyafetle ve nz miktarda gelen 
askerler gittikçe nrtnuş ve nihayet 
a~n hafta. içinde muntazam kıta ha
lınde nlman askerleri gelmeğe baş
lamıştır. Son haberlere göre de al
man askerleri ansızın Bükreş'te zu
hur cdiverrnişlerdir. 

Londra, ı 2 a.a. _ Reuter a aosının ıp-
loma•ilt muharriri yazıyor: Son zamanlar
da aİman matbuatında, yakın bir zaman 
zarfında katt zafere varabilmek ümitleri
nin aönmüı olduğunu gösteren bazı emare-

Tokyo, 12 a.a. - D.N.B. ajansının 
hususi muhabirinden : 

Yeni japon sefiri general Tatako • 
venin Moskovaya hareketi münase • 
betiyle mutat iki memleket arasındaki 
münasebetlerin ıslahı lüzumunu yeni -
den kaydetmektedir. 

Alman hükümctinin ve askerlerin 
Romnnya'ya girmelerinden meaul 
olnn Romanya devlet adnınlarınm, 
bu hndise etrafında dışarı mümkün 
olduğu kadar az haber sızmasına 
dikkat ettikleri anlaşılmaktadır. Al
hlan ?'ndyosu, en ufak bir alman te
febbüsünün muvnffakiyeti için Ö· 
'VÜnmck fırsatını hiç bir zaman ka
çırmadığı halde Romanya gibi bir 
tncmleketin mücadelesiz ele geçi
rilmesinden bahis bile etmemekte -
dir. Romanya Başvekili Antonesku 
bu mesele hakkında yapılan istiza· 
lıa baştan savına cevap vennit ve 
Önce alman askerlerinin Romanya'· 
Ya girdiklerini inkar ettiği halJe 
•onra üç bin kadar n&kerin muallim 
•ıfatiyle geleceğini söylemiştir. 

Romanya'ya giren ve daha da gi
recek olnn askerlerin miktarı ve va-
2ifelerıi hakkındaki haberler biribi
rine uymamakla beraber herhalde 
Romanya'nm kendisini Almanya'ya 
teslim ettiği anlafılmaktadır. Al • 
manlar Romanya'da yerleıtikten 
sonra atılacak olan adım etrafında 
bir takun faraziyeler yürütülmekte
Üir. 

Bir faraziyeye göre, Almanya, 
Romanya petrollerinin daha kolay 
istismarını ve tevziini temin etmek 
için Romanya'ya gitmiştir. Bir defa 
bu memleketi .işgali altına aldıktan 
sonra orada duı·acaktrr. Mihver po· 
litikaıınm bugün içinde bulunduğu 
çıkmaz göz önünde bulundurulacak 
olursa, bunun daha uzak bir ihti -
mal olduğu söylenebilir. Almanya 
ve ltıılya, İngiliz mukavemetinin 
kendilçrini içine attığı çıkmazdan 
kurtulmak, yani harbi nihayetlen • 
dirmek için büyük bir hamle yap • 
mak mecburiyetindedirler. Roman• 
ya'nın itgaliylc temin edilecek ben· 
zin ve diğer istifadeler kafi değil
Cfir. 

Şu halde ya timale doğru yahut 
da cenuba doğru hamle yapmaları 
19 
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lırk~, ~erhal ufukta Sovyetlerin 
vazıyetı en ehemiyetli bir mesele 
halinde belirmektedir. Üçlü mihve
rin kurulmasiylo SovyetJerin kötü 
bir vaziyete dÜ§lÜkleri inkar kabul 
etmiyen bir hakikattir. Acaba mih
ver Sovyetlcre karıı yapılacak bir 
teıebbüıe hazırlık için mi kurul
mU§tur? Yoksa cenuba doğru yapı· 
lacak olan hamlede Sovyetleri hare
ketsiz bir halde tutmak maksadiyle 
mi tesis edilmiıtir? Henüz hadise
ler böyle bir suale cevap verebile
cek inkişaf aafhasma varmış bulun
muyor. Fakat mihverin, her iki va
ziyette de tehlikeli bir maceraya 
atılacağını izaha lüzum bile yoktur. 
Almanya'nın ve ltalya'nm İngilte • 
re ile boğu§tukları bir sırada Sov
yetleri de dü§manları arasına kat
mak istemeleri, içinde bulundukla· 
rı vaziyetin zorluğunu izah etse bi
le bunun çıkar bir it olmadığını an· 
lamaları için uzun vakit geçmiye -
cektir. Sovyet memleketleri her 
müstevliyi yutacak derecede geniı
tir. Diğer taraftan cenuba doğru 
yapılacak bir hamle, tereddütsüz, 
Türkiye'nin mukabelesiyle karşıla
§acaktır. Mihverin bu noktada en 
uf ak §Üphcsi varsa, bu şüphenin 
derhal bir tarafa bırakılmasmda 
büyük fayda vardır. Şunu söyleme
liyiz ki Almnnya'nm ~öyle bir niyet 
besledicine dair elimizde bir emare 
yoktur. Fakat Romanya'nın iıgali 
Üzerine dünya matbuatı Vf! radyo,
ları tarafından ileri sürülen farazı
yeler karşısında bizim esasen vazıh 
olan vaziyetimizi bir defa daha tav• 
zih etmeği lüzumlu görmüyoruz. 

A. Ş. ESMER 

Yunanistan - Almanya 
Ticaret ve seyrisefain 

muahedesi tasdik edildi 
Atina, 12 a.a. - Stefani: Resmi ıazete, 

1928 senesindenberi mevcut elen • alman 
ticaret ve seyrisefain muahedesine Bo -
hcmya ve Moravya himaye idaresinin de 
idhal edilmesi hakkındııki ticaret anlaşma· 
larının tasdik olunmuı; bulunduiunu net· 
""'trniştir. 

Macar - Slovak 

dostluk tezahürleri 
Budape5te, 12 a.a. - Macar ajanıı bil

diriyor: Macaristan ile Slovakya araım
daki iyi komşuluk münasebetleri nefine o· 
bırak nailt Horty, i1d memleket arasında 1 
teşrin.e-r•"de ıttedilen ınla5ma mucibince 
bazı ıı.ııu•imler iı;in af ilin etmiııtir. 

ler görlilmektedir. 
H kikatte halk yeni ve uzun sürecek fe-

d!!k:rlıklara hazırlanmakta ve bu fikri ko
laylıkla telkin edebilmek için, İngiltere'
de vaziyetin Almanya'dan da berbat oldu
ğu ve büyük Britanya'da alman bombala
rımlan kurtulanların sefalet ve açlıkla kar
eılaşmakta bulundukları ileri sürülmekte· 

dir. 
Bundan başka, alman kontrolii altında 

bulunan civar memleketlerin matbuatında, 
tamamen bozguncu olmamakla beraber 
kuşkulandıncı mahiyette bulunan bazı ha
vadis ve işaretler de kaydedilmektedir. 
Bu neşriyatta harbin uzamasından müte • 
vellit bir bıkkınlık ve &ul}ı mUzakeratının 
iyi karıılnnacağına dair imalar görülmek· 

tedir. 
Serbest olan inı:iliz matbuatına gelince, 

bu matbuatta harbe karşı alınacak vaziyet 
hakkında tam bir ittifak müşahade edil· 
mektedlr. Bu fikir birliği nihai zafere kar
Şi._ ı.arsılmaz bir izim ile mücadele etmek 
k'trariyle ifade olunmaktadır. 

Tokio Nişi Nişi gazetesi, B. Molo
tofun 1 ağustosta irat ettiği nutukla 
Prens Konoy,enin ve B. Matsuokonun 
üç taraflı paktın ak<li münasebetiyle 
yaptıkları beyanatların Sovyetler Bir- ı 
liği ve Japonyada bir uzlaşma hava
sının ihdasına pek ziyade hadim oldu
ğunu müşahede eylemektedir. B. 
Matsuoko'nun valiler konferansında 
söylediği nutuk Sovyetler Birliğine 
Japonyanın hakiki maksatlarını anlat
mış bulunmaktadır. İki taraf anlayış 
''e samimilik gösterdikleri takdirde i
ki memleket arasındaki münasebetler 
yalnız salD.h bulmakla kalmamalı, aynı 
z~nda inkişaf etmelidir. Japonya 
Sovyetler Birliğiyle devamlı, musliha
ne ve dostane bir teşriki me;aiye vü
sul ümidindedir. 

Diğer taraftan, Stok11olm'dnn Vi§i'den, 
Zürih'ten ve Me.drid'den tıı.biatiy'e İ'lgil
tere'ye atfedilen milphem ıulh tesebbüs
lerl ıayiala.rı ıelmektedir. Bu gibi şayanı 
dikkat ıayialar, ezcümle Madrid'deki in
ıiliz ıefirinin B. Suner'e beş mühür taşı· 
yan bir .zarf tevdi etmiş olduğu gibi tafsi
litla takviye edilmektedir. 

Reuter'in diplomatik muhabiri, mütte
fikler bakımından ı;ok limit bahliolan bu 
ve buna benzer ıayia ve temayüller zikret
mekte, müttefikler tarafında bu yolda bir 
güna temayülün mevcut olmadığını bilhas
aa kaydeylemektedir. 

Bulgaristan' da 
Alman askerleri 
olduğu yalan 

Berlin, 12 a.a. - DNB. bildiriyor: Bul
garistan'da ıanki alman i:ıtalan bulundu
ğu hakkında baım haberleri ve $ayiala.n 

Berlin ılyast mahfilleri ıu ciheti tebarfiz 
ettirmektedir ki halen Avrupa'nnı cenubu 
şarki memleketleri, yeniden inııiliz propa
gandasına bir merkez tetkll etmiştir. Ve 
bu propagandanı11 hedefi, en1işe yaratmak, 
cenubu ıarkl milletlerinin sulh içindeki 
mesaisine enıel olmak Te Avrupan'ın bu 
mıntakaaında bazı memleketlerde halen 
vukua ıelmekte olan kalkınmaya ınani teı;· 
kil eylemektir. 

Bulıariıtan'da aankl a.lman kttalarının 
bulunduğu hakkındaki haber bu ingiliz 
harp propaıandası ,erı;eveıi içinde yapıl -
mı5tır, 

Aksi takdirde, bulgar i:ıtalarının cenubt 
Dobricaya ıirmesi münaıebetiyle alman 
fotoğraf ve ıinemacılarınrn Bulgaristan'da 
bulunmasını Londra'mn bir askert tehdit 
telikki ettifine inanmak lazım gelir. 

Bulgar - Alman 

Ticaret görüşmeleri 

Berlin' de ba,Iıyor 
Sofya, 12 a.L - DNB. Öniimilzdekl pa

zarteıi günü, Berlln'de başlıyacak alman • 
bulıar ekonomik ıörüşmelerine iııtirlk e
decek olan bulıar heyetine bulpr harici 
ticaret odası reisi B. Zonef riyaıet ede
cektir. Bulgar heyeti, cumartesi ıünü Al· 
ıtıanya'yı hareket eyliyecektir. Görü5meler 
esnaamda, 1941 niunına kadar yapılan mil· 
badele tesbit olunacaktır. 

Avusturalyada mebus 
seçimi sona erdi 

Melboume, 12 a.ı. - Reuter: AVlfltu· 
ralya'dı mebuı ıeçiminin kıt! neticeleri 
dün bildirilmlıtir: 

Alman i~gali esnasmda 
~alman fransu tabloları 

Londra, 12 a.a. - Deyli Telgraf 
gazetesine göre, bir kaç gün evel Ber· 
mudes adalarına muvasalat eden Ex -
calibur vapurunda meşhur fransız res
samlarının takribe9 200 bin ingiliz li
rası değerinde tabloları yakalanmıştır. 
Du tablolar alman işgalinin ilk gün
leri zarfında Fransarlan çalınmıştır. 
Adedi 500 Ü bulan bu tablolar harbin 
sonuna kadar emin bir yerde muha • 
faza e<lileoektir. 

Birleıik Amerika Sovyellere 
ait makineleri serbest bırakh 
Va§ington, 12 a.a. - Birleşik Amerika 

hüklimetinin Sovyetler birliğine ait olup 
cvelce ambargo konulan yedi milyon dolar 
ıı:rymeunat!lı:I maklnaıa.n ıerbest bırakmiii· 
tır. 

Bundan bqka Blrlealk Amerlkaya ait ve 
mecmu hacimleri 100 bin tona balif olan 
sahrınç gemilerinin de Sovyet Rusya tara
fından te!jhiz edilerek kullaaılme.larına 

deniz komisyonunca müsaade edilmiıtir. 

Runienler 
Macarlarm ıikayellerini 

dinlemek i(in muhtelit bir 
komisyon teklif ettiler 

Macarlar 

Viyana hakem kararına 

dayanıyorlar 
Budapeşte, 12 a.a. - Macar ajanıı bil

diriyor: Budapeıte'deki romen heyetinin 
ıefi Valerpop 10 tqrinlevelde macar hü
kUmetine blr muhtıra vererek Romanya'
daki macar ekalllyetlerinin ıikiyetlerinl 
tet'kik eylemek üzere muhtelit bir komis
yonun t ~şk:linl teklif etmiıtır. Macar hll
kümeti 22 senelik tecrlibesine istinaden 
böyle bir komisyonun !aallye!i:ı:I en hiı;blr 
netice beklememekte, bilakis bwııın bir 
çok hftdiselere sebep olacağını bilmektedir. 
Buna binaen macar hUkümeti Viyana ha· 
kem kararlanna dayanarak gittikı;e fena· 
la11an vaziyete iki büyük devletin dikka
tini çekml5tir. Macar hükilmetl, iki kômıu 
memleket a.raaında yakında normal mtın&
ıebetlerin teessilı edeceğini kaydeylemek

twir. 

Yeni parlamento, hükümet taraftarı u. 
nited Avusturalia partisinin 24, hüklimet 
taraftarı çifçl parisintin 14, komünizm •· · 
leyhdarı işçi partiıin!n 4 ve işı;I partisinin 
32 mebuıu vardır. 

Romen Transilvanyasındaki ma
carlar protesto mitingleri 

yapıyorlar 
Budapeşte, 12 a.a. - Macar Telgraf •· 

)ansı, Tranıllvanyadald Szaaazreıen ıehri
tlln macır aııkinled tarafından maruz kal· 
dıklan mezıılimi protesto için bir miting 
yapıldığını bildirmektedir. 

Hükümet iki mebuıluk ekseriyeti haiz. 

dir. --
Amerikanın Siyama bir tc• -· : i 
Vaşington, 12 a.a. - Stefani ajansı· 

nın muhabiri bildiriyor : 
Amerika hükümeti Siyam hüküme

tine tebliğatta bulunarak Hindiçini 
de dahil olduğu halde uzak doğuda 
statükonun muhafazasında menfaat -
tar olduğunu bildirmiştir. 

Londraya düten bombalar 

Berlin, 12 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Alman hava kuvetleri, son 24 saat i -
çinde, yalnız Londra üzerine yeniden 
215 bin kilo bomba atmııtardır. 

Romanya'da macar gazete ve 
mecmuaları yaıak edildi 

Budapeşte, 12 a.a. - Macar ajansı Ro· 
manya'da bulunan macar ıazete ve mecmu
alarının yasak edildiiini bildirmektedir. 

Budape§te'de üniverıiteliler 
nümayi§lere bCJ§ladılar 

Budapeıte, 12 LI. - Macar aJa•sı bil
diriyor: Üniversite ıençliti romen Tran
silvanyo.'ı!aki macarlıı.ra karıı yapılan m~ 
zalimi protesto lı;in blly{ik bir nlimayiı ter· 
tip etmiştir! Telebe alman ve İtalyan eı,ı. 
lildcri önünden de ıeı;erelı: ıeınp&ti ıeaa

hilratındı bulunmuıtur. 

HARBE 
DAİ R 

İngiliz hükfuneti 

Harbin idamesi için 
yeni kredi istiyor 

,Romanya 
! htıdisesi nin 
inkişafları 

Londra, 12 a.a. - Reuter'in diplomatik 
muhabiri bildiriyOT": 

Pek yakında, harbin idamesi için parll
mentodan yeni kredi talep olunacaktır. 

1 

\ Bükreıte Alman mahmuzu 

İçinde bulunduğumuz mali sene zarfın· 
da, mecmuu bir mılyar 700 milyon ingiliz 
lirası tutan buna m nblh iki kred t bl 
parli.mcnto tarafından tasvip edilmi§tl. 
Mali senenin bitmesine daha hemen altı ay 
kadar vardır. Bunu nazarı dikkate alarak, 
bu mali sene içinde harp milli hesap pu
sulasının asgari üı; milyar İngiliz lirasına 
baliğ olacağını tahmin etmek mümkündür. 
Bu hesap pusulasının kati umumi yeldlııu 
her ne olursa olsun. bu, maliye nazınnm 
dediği gibi, İngiltere'nin, zafere kadar ma
li veyahut her hangi difer hiç b'r gayreti 
eslrgemiyececl hakkındaki kati azminin 
yeni bir bürhanını te:ikil edecektir. 

·-"' 
T ollyodaki İngiliz büyük elçisi 

Craigie 

İngiliz - Amerika 
iş birliği 

Bunun ilk tezahürü 

'Birmanya yolunun 

açılmasıdır 
Vaşincton, 12 a.a. - B. Ruzvelt uzak 

şarktn yapmış olduğu uzun bir seyahatten 1 
avdet etmiş olan Panamerican Air Ways 
şirketinin idare meclisi reisi B. Whitney 
ite perşembe günü uzun bir görüşme yap-

mıştır. 

Zanncdildiflne göre. görüşUlen mese-
leler meyanında Holanda Hindistanındaki 
vaziyet te mevzuubahis olmuştur. B. Whit
ney, beyaz saraydan çıkarken bir gazeteci· 
ye yaptığı beyanatta, gezmi~ olduğu bütUn 
memlekette herkesin japon tehlikesini ta
mamen müdrik bulunduğunu söylemiıtlr. 

Şarki Holanda Hindi - Çinisindeki mü· 
dafan tertibatını takdir eden B. Whitney, 
bu bölgenin hava kuvetlerine mensup bin
baıx Huelen'in yakında Vl!.':tg"ton'a ge. 
Jeceğini illve etmiıtir. 

1 B. WhitneY sözlerine ııöyle devam et-

miştir: . ı 
Amerika hükümeti hafta başındanberi it· 

tihe.z ettiği hattı hareketle uıak ııarktaki 1 
japon iddialarına karsı almış olduğu metin 1 
vaziyetten sarfınazar etmiyecefini ıöıterc \ 
miı bulunmaktadır. 

Japonyc.nın resmen söz söylemeğe salahi-
7ettar bir ıahaiyeti.ıdıı aoıı zamanlarda ta
kıDDU9 oldU6'U milliyim t.,•ırlar, Uç taraflı 
paktın imzaıını müteakip yapılmış olan 
ıüriıltillü tezahüratla bir tezat teıkil et -
mektedir. Mamafih bu değiıiklik büyük 
blr ihtiyatla karşılanmaktadır, 

Japonların henüz çinlilerle harp halinde 
bulundukları bir sırada birleıik Amerika 
ile bir harbe ıiriıımek iıtemiyecekleri ta
biidir. Fakat blrlesik Amerika. malı:amatı, 
Japonların uzak ıark meselelerini musli
hane bir tarzda halletmek arzusunda bu -
lunduklarına dair olan iddialarını daima 
ihtiyatla karıılamağa meyyal bulunmak -
tadırlar. 

İlk tezahlirU Birmanya yolunun açılma
sı olan ingiliz • amerikan isblrllfi devam 
etmektedir. Amerika'nm Inılllz sefiri B. 
Lothian, Vaı;lngıonıa ıtkı temasta kalabil
mclı: iı;ln, ~velco kararlaıtırmı1 oldufu 
Londra ıeyahatinden 11rfınazar etmiıtir. 

Ananevi ıiyasetlerine sadık kalan blrle
ııik Amerika evetinden tenhhiltlcre g{ris -
memiıtir. Fakat Amerikan'ın umumi göril
ıil vo almı, olduiu va~iyet malllln bulun
dutu cihetle, teahhütlere girişmete lU -
zum dı bırakmamaktadır. İki anılosakıon 
devletin hbirliği yapmasının yakın netice
lerinden birinin ımbarıo ıiya&etinln daha 
baıka harp malzemesine teımil edilmeıi O• 

lacalı tahmin edilmektedir. Bunun mini· 
111 ımbırgonun benıin ve bakıra da tctmi
li olabilir. Ve hurda demir üzerine konula
cak ımbarıonun daha ıukı olması beklen• 
bilir. 
Bu yolda yapılacak olan nakliyat 

azami hadde çıkanlacak 
Şunı - King, 12 a.a. - Çin münakallt 

nazırı, 18 birincite~rin.de Birmanya yolu 
açıldığı zaman bu yol !le yapılacak ~1111 
nakliyatın azami haddine ı;ıka.rılacağını 
bildlrmivtir. 

Nazır sözlerine ıöyle devam etmiştir: 
Son liı; ay ıarfında yol tamir edilmiştir. 

Tüneller takviye edilmlDtir. Fazla kanı • 
yon temin f'dilebildiii takdirde, günde 300 
ton ola.n nakliyat hacminin artmaaı limit 
edilmektedir. Benzin depo menzilleriyle 
tamirat atelyelerinin adedi de !azle.lalitm
lacakbr. 

Miinııke.Ilt nezareti Kumminı'de nakli • 
yatı idare etmek için bir bllro teslı et
miıtir. Çin posta idaresi posta serviılerl
nl .temin maksadiyle yol boyunca yeni bil
rolar vlicuda ıetirmiutir, 

Uzak doğudaki amerikalıların 
tahliyesi 

Vaaıngton, 12 n.a. - Nevyork Tlmes 
gazetesine göre, hUUkmet uzak doğudaki 
Amerika tebaasının tahllyeal lçln ı.tanhat
tan ve Vaşington vapurları da dahil ol· 
mak Uzere bUytlk Amerikan vapurları gön
dermP.k taaavvunındadır. -

VS1lngton'un en geç perıembe gUnU ha
reket edeceği 11Ave edilmektedir. 

İzmirden yapılan ihracat 
İzmir, 12 a.a. - EylQl ayı içinde İzmir 

limarunda yapılan lhracatm lı:ıymeti bir 
milyon yedi yl1z lı:Uıur bin liraya balii ol
muıtur. Bu ihracatın en yükaok Juamı A
mi:rlkaya yapılnuıt bulunmaktadır. 

Müslüman memleketlerine 
taarruz edilecek olursa ... 

A
lman ar.keri heyeti Bükreş'· 

tedir. Alman zabitleri ıim
di Bükret'in en meıhur ve en ~a
labahk caddesi olan Kalea Vilt
torya'da mahmuz şıkırdatarak 
gezmektedir. Öğretmenler tale
benin ayağına gitmittir. Bunlar, 
bir dü§11tan hücumu veya taarru
zu karşısında, nasıl müdafaa ya· 
pılacağını rumen askerlerine ta· 
Hm ve tedris edeceklerdir. Al· 
manya müderris, rumenler tilmiz 
ve Bükret bir medreaedir. Al
man nskeri heyeti dün Bükret'in, 
almıın ve rumen bayraklariyle 
süslenmiş olan meşhur garında 
askerlikte henüz mektebe başlı
yacak olan sırmalı zabitler tara
fındl!\n törenle kartılanmıı ve bu 
esnada, 150 kadar alman tayya
resi, rumen paytahtının üzerinde 

Bombay, 12 a.a. - Hint birliği müs
lüman cemiyeti reisi Jinnah tarafın ... 
dan neşredilen bir beyannamede Hin
distanın bütün müslümanları 1 İkin
citeşrine "Müslüman memleketlerin 
hakimiyet ve istiklallerine yapılacak 
her türlü tanrruza karşı hint ntUslü -
mantarının diğer müslüman mcmle • 
ketlere derin sempati hislerine ter • 
cüman olmak üzere" tezahürat tertip 
edilmesi bildirilmektedir. 

uçarak, iraei satvet eylemi~tir. 
Romanya'nm askeri iıgali tamdırl 

Romanya ve İngiltere 

Beyannamede müslüman memleket· 
lerc bir taarruz vukuu halinde mlisltl
man Hindistanın bu , memleketlerin 
yanı başında yer almıya ve bunlara 
mümkün olan bütün yardımı yapmıya 

ı mecbur kalacağı ilave edilmc~tedir. 

. Bu vaziyette Bükreı'teki İngi-
liz büyük elçisi Sir Regi

nald Hoare beyhude yere bir gay
ret sarfetmit ve iıgalin mahiyeti
ni hüve hüvesine öğrenmek im
kanlarını aramııtır. Aldığı cevap 
ıudur: Romanya'ya gelen, bir İt· 
gal ordusu değil bir yığm öğret
mendir 1 Bunlar, ti.limü ilmü ma
rifet ile meşgul olacaklardır. Bu 
vr iyette bittabi İngiltere İIF Ro
ı .. anya arasındaki münuebetler 
çok gergin ve çok müıkül bir hal 
almı§tır. lngiliz sefiri bu iıin bir 
rahlei tedriıtten çok ileri bir tekil 
aldığını görerek, evelki gece ya
rısından itibaren Romanya'da bu· 
lunan bütün İngiliz tebaasına 
memleketi tahliye etmelerini teb· 
lii ebniıtir. 300 den fazla İngiliz 
teb•••r. yarm, Köatence'd- ayrı
lacak ,,.. samah haçan hakim ol
duğu Romanya'da, divanı har'1e 
verilenler hariç, hiç bir ingiliz 
kalmıyacaktır. Hatta bizzat İngi
liz aefiri bile Bükreı'i terk İçin 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Romanya'nın vaziyeti 

H adiıenin, İngiltere 'bakımından inkiıaf tarzı budur. Fa
kat daha henüz mesele bitınit de• 
ğildir. Çünkü İngiltere'nin Ro
manya'ya kartı çok ciddi ve esas
lı bir vaziyet alacağma muhak· 
kak nazariyle bakılmaktadıt'. İn· 
gilizlere göre meaelenin tahlili ıu 
olmak lbnngelir: 

1 - Ya Romanya müstakil bit' 
devlettir. 

2 - Ya it1al altında bir dev· 
lettir. 

Eğer Romanya müatakil bir 
devletse, hudutlarmı alman iıtili.
ama açmakla Almanya ile ittifak 
haline girmit demektir. 

Romanya iıgal altmda bir dev
letse, o zaman, ona tıpkı, Belçika. 
Polonya, Norveç, Hollanda ve ni
hayet iııal altında bulunan Fran
sa'ya karıı tatbik edilen muame
leyi tatbik etmek Jbımıelecektir. 

isgal alhnda Romanya 

Ş imdilik İngilizlerin, Roman.
ya'ya i11al altında bulunan 

bir devlet nazariyle bakacaklan
na hükmedilebilir. Bu takdirde 
Bükreş'toki İngiliz büyilk elçiıi 
Romanya'dan ayrılacak, fakat 
belki de aiyasi münasebat reamen 
kesilmiyecektir. Bu, hukuku dü
velin bir inceliğidir. O zaman in
gilizler, Romanya'ya karıı res
men muhuamata giritebilecek
lerdir. Fakat bu muhaıamat doi
n.ıdan doğruya Romanya'ya de-
fil, itgal altmda bulunan Roman
ya'ya olacaktll'. İngilizler nasıl, 
iıgal altında olan fransız toprak· 
larına mesela Şerburg'a, Kale'ye, 
Brest limllnına veya Belçika'da 
Anvera'e taarruz edebiliyorlarsa, 
Bükreı tayyare meydanlarma, Tu
na deltasına, Giurgiu'ya, Bra§O'\', 
Bezav, Plueıti müaelleai araaında 

•bulunan petrol kuyulanna hücum 
etmek imkanlarına malik olacak
~rdır. Çünkü harpte, haa.mm her 
türlü maddi mağnevi vasıla ve 
imkanlannı tahrip etmek mübah
tır. Yani itin türkçeai, belki de 
p~arteai ıününden aonra ingiliz
lerm Romanya'ya kartı vi.&i bir 

. hava hareketine geçmeleri muh
temel gibi görünmektedir. 

iıte sürat lazım 

i ngilizlerin Romanya'ya kar§I 
tatbik edecekleri hareket 

teklinin çok gecikmiyeceği a§ikô.r 
telakki edilebilir. Çiinkü alınan
lar, burada geniş hava üsleri vü
cuda getirmektedirler. Hattiı, 
dün akşam İngiliz radyosunun 
verdiği mallımata görı:, Karade
niz'e parçalar haV.nd..., denizaltı
lar da getirilmekt• ve bunlar Kö:ı
tence'nin yaram şaııl ilerisindeki 
Mamaya plajında monte olun
maktadır. O halde İngilizler, ha
va dafi topları, yeni yerine yer
leıtirilmeden, tayyare meydanla • 
n kurulmadan, daha doğrusu ta
arruz üsleri harekete geçecek bir 
hale ifrağ edilmeden cvel, sürat
li bir karar almak mcv:kiindedir. 
ler. 

Hedef neresi ! 
8 ütün bu izahattan anJa~ıldı-

fma göre, harp, ıimdiki hal
de cenubu-ıarki Avrupasına inti
kal etmiıtir. Bunun hedefleri ya
vaı yavaı anla§ılmnktadır. Bu he
def nedir? Şimal mi, cenup mu? 
Yani Sovyetler Birliği mi, yoksa, 
aıağısı mı? ••• Dünkü yazımızda 
da zımnen anlatmak istediğimiz 
noktalara bugün biraz daha vu. 
zuh verebiliriz; alınanların Ka
radeniz'e inmelerine kar§r, Sov. 
Y.~tler Birliğinin henüz hiç bir ak
aü.Iamel göatemıediğine göre bu 
hareketin hedefi daha ziyad~ ce
nup olmak lnzımgelir, dersek ha
ta mı etmiş oluruz? Cünkü orta : 
da bir baıka delil d;ha vardır: 
o da Po vi.diıinde yapıllln italyan 
m.anevralarında bulunan Stefnni 
aJansı muharririnin bir yazısıdır. 

Netice 

s tef ani muharriri diyor kiı 
"Po vadisinde bulunan as

kerler filhakika hudut mmtakıı
amda değildir; fakat bunlarm 
manevra kabiliyetleri çok yük
sektir. Bu askerler istenilen an • 
da, mesela Amavutluk'a, mesela 
12 adaya, §İmali Afrika.'ya veya 
Habeşiıtan'a sevk edilebilir." Ste
fani muharririnin Kiğı sarayından 
direktif almadan böyle bir yazı 
y~zm.~sına imknn yoktur. Demek 
d~~ku r.azımızda ileri aürdüğü
muz mutalealar varit olabilir: 
~lmanya, Akdeniz havzasında bir 
ıtalyan hareketini tutmak ve yu
kardan tazyık edebilmek .• Tu .. . ıçın, 

. nll. uzerıne yerleşmektedir. 
Ş!;p~ı maretal de Bono'nun Mad
rı ..• e general Franko ile yaptığı 
mulakatın mahiyeti daha iyi an
l~ı~lır. Bütün bu hareketler biri
bırıyle hemahenk şeylerdir. ltal
ya,. Akdeniz' de bir harekete ge
çebılmek İçin Almanya'nın yar
dımını beklemiştir. Şimdi bütün 
bu • hadiselerden çıkaracağımız 
nehce fudur: iş hazırlanmıştır. 
Fakat ilk tetebbüıü kim eline a
lacak? Bunu anlamak için İngiliz 
t~b.aa~ınrn ~onıanya'dan cekilme
ıını mı yanı pazartesini, ve en geç 
aal,yı mı bekliyeceğiz? 

Mümtaz Faik FENiK 
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Vücudumuzun maden ihtiyacı 

kolunun çallşma ları 
Filmi,· yoksa eşek mi ? Bir milddettenbcd §ehrlmlzde mü
Birleşik Amerikada seçim müca • tevazı kadrosiyle çalışmakta olan An

delesi var, hızla devam ediyor. Bu ıe- karagücü temsil şubesi gençleri dün 
!erki mücadelenin geçen seçimdekin- gece kendi sahnelerinde ''Yanlış Yol" 

B d d h -" ı Jd • ·· h k piyesini temsil etmi•lerdir. Temsil u sütunlarda sebzelerden ve ye- runun vücudunda bu ihtiyat mağ- en a a mana ı o uguna şup e yo - :s 
mi§lerden söz açtığım günlerde, on- den haznesi henüz te§ekküJ etme - tur. ~merikadan gelen.telg:aflara, ı:Ö· çok muvaffakiyetli olmuş ve seyirci
lardan her birinin terkibinde bulu- miı olduğu gibi, büyüyecek çocuğun portaJlara bakılırsa, B.ırleşık Amerı - ler tarafından zevkle takip olunmuş
nan mağdenleri, yüz grama nispet- mağdcnlere ihtiyacı olgun adamın 1 kanın hemen her şehrınde. toplantıla: tur. 
le bir miligramın kesirleri heaabiy- ihtiyacından daha ziyadedir. Çün. oluyor, ba~ları?da an~nevı sem~llerı 
le gösterdiğim vakit, belki, içiniz- kü büyümek için uzvi maddelere, olan eşek ıle fıl o.~d~gu halde, bır .. ta- Halkevi temsilleri den gülerek, bu kadarcık §eyin ehe- vitaminlere ihtiyaç olduğu gibi mağ raft~ derı_tokrat~ar obur t~rafta da cum
miycti mi olur, dersiniz. deni ere de ihtiyaç vardır. Vitamin- hurıyetçıler, .alayla~. tertı_P ederek cad-

Vakıa, pek yakın zamanlara ge- ler uzvi maddelerin iıe yaramaları· delerden geçıyor, numayışler-yapıyor
linciye kadar insanın vücudunda nı temin ederler, mağdenler de çı· 1~.r. D~varlar namzetlerin afişleriyle 
uzvi dediğimiz, azotlu, yağlı ve ıe- kardıkları iyonlarla çocuğun büyü- suslenıvor. Fakat bu namzetler ara -
kerli maddelere büyük ehemiyet ve- me-sini, hücrelerin çoğalmasını ha- sında amerikan yığınını yalnız iki i
rilerek mnğdenler hiç hatıra gelmez rekete getirirler. sim aliikadar ediyor; bu iki isimden 
di. Vitaminler öğrenildikten sonra Annesinin karnındaki yavru, bu bi, i, Ruzvelt, öbürü de onun rakibi O· 

da zihinler daha ziyade onlo.ra bağ- j ~?~~en iıi~d~, doğduktan sonra lan ~Villkie'dir.. . . . . 
lanmı§ ve mağdenlcr gene bir taraf- buyumek ıstıyen çocuktan daha Mucadelcye gırışmış olan partıler ı
ta unutulmuştu. Halbuki gün geç- mutlu sayılabilir; çünkü kendine kidir: fakat, demkratların programı 
tikçe mağdenlerin cherniyeti art- lüzumlu olan mağdenlcri annesinin ile cümhuriyetçilerin programı, esas
makta ve hayatın kimyası yalnız kanından, uzuvlarından çeker nlır, ta, hemen hemen birdir: Milli mücla
uzvi maddelerden ibaret olmadığı Onun için lohusa bir kadının vücu- faa me elesincle tamamiyle anlaşmış
meydana çıkmaktadır. d~ mağdenler bakımından tüken- larclır: C:eniz, kara ve hava bütçeleri-

Hayntımızın dnha İptidasında, rtıış kalır. Halbuki doğduktan son- ne istenilen tahsisatı her iki taraf da 
çocuk yumurtası henüz annesının ra büyüyecek çocuk lüzumlu mağ- itirazsız olarak kabul etmiştir: mec
karnmdayken, yumurtanın terkibin denleri ancak annesinin, babasının huri askerlik meselesinde de mutabık 
de ve annesinin yediği gıdaların ter- kendisine vereceği yemeklerde bu - talmışlarclır; hasılı, kabul ettikleri 
kibinde mağdenlcr bulunmazsa ço- lacaktır. Onlarm da bu işe akılları kanunlarla ve milli müdafaa emrine 
cuğun uzuvları le§ekkül edemez. ererse... verdikleri milyarlarla, yakın bir ati • 
Mesela, yumurtada kükürt ve man- Çocukların yemişleri sevmeleri de dünvanın en kuvetli ordusunu kur
yezyom bulunmazsa çocuğun hazım yalnız keyif için değil, yemişlerde 1 mava azmetmişlerdir. 
cihazı olamaz. İnsan şeklinin teme· bulacakları mağdenler içindir. Diğer taraftan bir memleketin iti -
Ji tohumlarının hücrelerinde bulun- G. A. barda olabilmesi için kuvetli olması 
makla beraber o temelin meydana ve bu itibarını icabında silahla miicla-

Cuma gecesi, Halkevi gençleri se -
zonun ikinci piyesi olarak Hülya 
Gözalan'ın yazdığı (Yanlış Yol) piye
sini temsil ettiler. 

Yanlış yol takip eden bir aile rei
sinin, boşluğunu dolduran ve ideal 
bir kadın olan eşi, çocuğunu yetişti
riyor memlekete müfit bir doktor ya
pıyor. 15 yıl sonra hapisaneden yara
lı olarak evine dönen baba, oğluna ya
rasını sardırdıktan sonra kendini ta
nıtmadan ve aile huzurunu bozmak 
istemiyerek mahçup, müteessir çıkıp 
gidiyor. 

İçli olduğu kadar aile efradının 
müşterek vazife ve fedakarlığını te
barüz ettiren bu .piyeste vazife alan
lardan Bayan Dürncv Türkan, Bay 
Burhan, Fethi 1mre çok muvaffak 
oldular. Bay İlhami, Hakkı, Ekrem 
Tok, Muammer ve Küçük İrfan da 
rollerini başardılar. 

Temsil, seyredenlerin aliika ve tak
dirlerini toplamış. muvaffakiyetle ba
şarılmıştır. 

çıkması mağdenlcrin bulunmasına Taymı's ga .. rete~ı· bı'naları faa etmesi lazım geldiğini amerikan 
bağlıdır. ~ milletinin artık anladığına şüphe yok· Okul müdürleri arasında nakiller 

insan büyüyüp olgun adam olduk tur. Eyüp orta okul müdür Sadi ,Aykıt 
tan sonra da, kimyaca terkibinde ÜSfüi:e düşen bombalar Amerikalılar. üç bµyük devletin üç Bakırköy orta okul müclürliiğüne, Ge-
yüz grama nispetle ıu nispetlerde kıta<la. her şeyclen eve! kendilerini lenbevi orta okul müdürü Osmen Çer-
mağdenler bulunur: 1,5 kalsiyom, Londra, 12 a.a. - Taymis gazetesi- ~üşiincrek kurmak istedikleri yeni men Zeyrek orta okul müdürlüğüne, 
1 fosfor, 0,35 potasyom, 0,15 sod- ne ait binalaı Üzerine düşen bir ağır nizamla. Birleşik Amerikanın hem e- Zeyrek orta okul müdürü Hamdi Ka
yom, 0,25 kükürt, 0,15 klor, 0,004 bomba, bürolar dahilinde mühim ha • konomik ve hem de sosynJ bünyesini yalı Gelenbcvi orta okul müdürlüğü
demir. Bu nispetleri pek küçük ve sarat yapını§ ve binaların harici kı • kökünden yıkmavı istihdaf ettiklerini ne, Eyiip orta okul müdür muavini 
ehemiyetsiz görmemeli, çünkü bu sımlarında Ja bazı tahribat husule ge- her halde müdriktirler. Bu itibarla, Reşat Heparı aynı okul müdürlüğü -
sayılarm her birini, olgun bir ada- tirmiştir. Gazete inkıtaa ıığramaksı • hiı scned ı- ,..beri cercvan eden ve son ne, Mersin orta okul müdür muavini 
mın. a~_ırhğını 7'!_ ~.il~ fa.rzed~r~k, zın intişar etmeğe devam eylemiştir. ~ünlerde tereddüt e~ilece~ bir tarafı ı Fo~r.~k Ediz Iğdır orta okul müdür
yedı yuz defa buyutursenız, bır ın- Başvekil B: Çör_çi~. ~imes Publ~shi~ç kalnuyan dünya hadıselerı, demokrat luğune. Kars akşam kız sanat okulu 
sanın vücudunda haylice mağden Company ,şırketının ıdar: he~etı reısı veya cii:nlııırivetçi dive bir şey ayırt j moda öğretmeni Yaşar Talay aynı o
bulunur demektir. Zaten vücudu - B. Pas tora ya.zm~ş ?ldugu hır mek • etmeden. doUrııdan dogruva amerikan kul müdürliiğüne, İstanbul lisesi öğ
muzdaki mağdenlerin hepsi de bu tupta, P,'azetenın ıntışarına deva~ ~t: 

1 

milletini tehdit etmektedir. retm~ni Yunus Kazım Köni İstanbul 
kadar değildir. Onlardan daha az mek~e bulunmasından dolayı k~ndısını Üç kıtada üç devletin niifuz mınta- Taksım lisesi müdürlüğüne tayin e-
nispetlerde baıka mağdenler de tebrık ederek şöyle demektedır : kal ki' d 1 . d k d'l . dilmişlerdir. 
vardır. "Taymis gazetesini okuyan hiç bir arı ş.e ın e e.ve ~mır .e e!1 ı erı-

M .d l • .. d d - okuyucu gazetenizin bürolarının tah ne tahsıs etmek ıstedıklerı gelır kay -
ag en erın vucu umuz a gor· • • nakl d kl t 1 l · A 

d "kl • . Ad . 1 . k'b' rip edilmiş olduğunu tahmin edem· - arın an uza aş ırı an nr -
u erı 1§ sa ece ncsıç erın ter 1 ı- • ı merika endüstrisinin ve bu endiistri -

· k J 'b' .. d vecektır . ne g!r!"re yapı ta§ w ~rı. gı ı v~cu un '" ye bağlı bulunanların ne kadar kor -
§ekl~n~ ku~ak ~egıldır. Vucudu~ Çukurova pamuk ihracatçılar kunç bir vaziyete gireceklerini, bu 
terkıbındekı .. uzvı mad~~ler kal.o~ı Swçim mücadelesinde endüstrivi tem-
çıkararak vucud.~n tabıı ~araret~nı birliğinin hayırseverliği sil eden B. Willkie herkesten ·iyi bi • 
muhafazaya, vucudun ışlemesıne Adana, (Hususi) - Çukuro\•a pamuk lir 
hizmet ederlerken mağdenler de ihracatçılar birliği hariç piyasaya sevke - · 
hayatın muhafazası için aynı dere- dilen pantJ1klardan fiyat farkı olarak top- Birleşik Amerika, dünyanın en bil-
cede lüzumlu iıler görürler. Mağ- lanmış bulunan bin altı yilz liranın sekiz yük endüstri memleketi olduı!u gibi, 
denlerden iyonlar çıkar, bunlar da yüz lirasını Adana Türk murif cemiyeti- en büylik çiftçi ve ziraat ülkesidir; 
vücudun terkibindeki sulu madde- ne ıekiz yüz lirasını da Adana Çocuk E- hiri öl1iiriinü tamamlamaktadır. Bunun 
lerin ve nesiçlerin hayatta kalma- sirgcme kurumu yemekhanesine terk ve için, dış politiklldtı hi .. ini tehdit edl!n 
lan için lüzumlu tazyıkı temin eder- teberrua kar-ar vermiştir. Birliğin bu ha - tezahür aynı nisbette diğerini müte -

'f ı··· k · ı k essir etmektedir. Bundan dolayıdır ki, lcr, vücudun içerisindeki ekşilik ve yır ve maarı ıever ıgıni ta dır e arıı -
alkalenlik muvazenesini muhafaza larız. ister eşek isterse fil kazansın, yani 
ederler, hazım usarelerinin asit ve- demokratlar veya cümhuriyetc;;iler ol-
ya alkalen olmasını da onlar temin BUGÜN un. dı!! politikada ayrı ayrı istika • 
eder. Sinirleri tenbih eden, adale • metlerde değil, bir tek aynı hedefe 
leri takallüs ettiren de gene mağ - ULUS Sinemasında ıoğru ylirüyeceklerdir. 
denlerdir. 1917 de amerikan ordusuna girmiş, 

Tabiat, bu mağden ihtiyacı itin. 2 film birden mı harebe meydanlarında bulunmuş, 
de, oksijen i§inde yaptığından daha 10 - 14.30 - ı 7 .30 varalanmış ve kendi kendine yeti~ -
ziyade ihtiyatlı olduğundan, olgun miş olan cümhuriyetçi B. Willkie, de· 
adam her günkü gıdasında, vücudu- O EVLET KUŞU mokrasi bahsinde, demokrat B. Ruz· 
nun İ§lemeaine lüzumlu mağdenle. ·clttcn aşağı kalmamaktadır. 
ri bulamıyacağını dÜ§Ünerck, nesiç- SONJA HEN!E B. Ruzveltin ise. ne çapta bir şah-
lerin arasında daima az cok mik - 11.30 - 16 - 19 da iyet olduğunu, dlinyadaki devlet a-
tarda bu mağdenıcrdcn ihtiyat oıa- Gu .. nahka"'rlar Cenneıı· damlarından ve onların ideo1ojilerın-
rak saklar. Mesela en çok lüzumlu den hangilerine sempati ve hangileri· 
olan fosfor ve kalsiyom mağdenleri ne de antipati beslediğini bir çok ve-
için kemikler bir mahfaza demek- Gece 21 do sitelerle yıllardanberi gördük. Onun 
tir. seçim rakibi olan B. Willkie de" ... Şa-

Fakat çocuk vücudunda, bilhas- DEVLET KUŞU yet harbe girersek, zaferi elde edin-
aa annesinin karnında bulunan yav- ceye kadar dövüşeceğiz 1,. demekle, 

- Dünyada tek başına bir insan olmadığını, karın 
ve çocukların da bulunduğunu unutma. 

- Peki, peki. 

Mektupçular arasında 
Sıvas mektupçusu Agah Akkan 

Seyhan mektupçulıığuna, Seyhan 
mektupçusu Agah Yiice Sıvas mek -
tupçuluğuna naklen tayin olunmuş -
!ardır. 

Maarif müdürleri arasında 
İzmir Maarif Mlidürü Ali Rıza Öz

kut Konya Maarif Müdürlüğüne, 
Konya Maarif Müdürü Halit Ziya 
Jl.:ılkancı fan>i.r n,.f:l.ll.Pif .M.ii .. rn..ı:~:<n .. 
naklen tayin olunmuşlardır. 

Kahve ihtikarı yapan bir toptancı 
mahkemeye verildi 

İzmir, (Hususi) - Ticaret V ckiletinin 
sattığı kahvelerden on çuvalını, kilosu 135 
kuruştan satarak fatura haricinde ayrıca 
beşer lira fazla para aln toptncı tüccardan 
Mehmet o~lu Bay Nuri Beşikcioğlu asli
ye liçüncll ceza hikimligine verilmiı ve 
tevkif edilmiıtir. Bu muhakemeye önU -
milzdeki pazartesi ıünil başlanacaktır. 

dünyada olup biten ~eyler karşısında 
na.sı1 düşündüğünü açıkça söyledi. 
Bunun içindir ki, seçim mücadelesi -
nin neticesi, bazı devletlerin umduk -
ları gibi, meydanı kendilerine boş bı
rakmıyacaktır. Yeter ki seçim yapılıp, 
Amerika bu dahili işini bitirmiş ol -
sun. Mamafih, çoğu gitti, azı kaldı l 

Hl-TV 

.. , __ ... , 
Btr devletin ba9hca ~devi i

dare ettiği ulusun menfaatle
rini korwn.ak, eksiklerini dü
ıünmeJc:, dertlerine çare ara
malctır. 

Devlet, bu vazifeleri yapa -
bilmek için her teYden evel u
lusun ne kadar olduğunu, ar
hp artmadığını bilmek mecbu
riyetindedir. Bunu bilmiyen 
bir devlet karanlıkta it gör -
müş gibi olur. 

Ulus hakkında bilgi derle -
yen sayım, devletin ulusa kar
şı ödevlerini yapabilmek yol
larmı da göstermiş olur. 

lıte bu maksatladır ki önü
müzdeki lLKTEŞRIN de genel 
nüfus sayımı yapılacaktır. 

BAŞVEKALET 

l..ıt ıti&tik Umum Müdürlüğü 

Çankaya kazası Mühya 

köyünün ocak kongresi 
Çankaya kaauıının Mllhya köyU semt 

ocağının kongrP.SI dUn saat 14 te ::\fUhyıı 
klSytlhün m>'ktebhıde toplandı. 

Toplantıda clvardıı.ld dlSrt köyUn Par
tllllcrl do lıazır bulunuyorlardı. Kongrede 
muhtelit mevzulara tcma.s edlllrken köy
JUlertmlz dllnya hAdlselcrlnl hassasiyetle 
taldp ettiğini gö"ııteren çok kıymetli nıU
talealıır beyan ettiler. Asıl kongre mUza
kereJerlnln hitamını mUtcaklp kongrede 
kaza adına mUııahıt olarak hazır bulunan 
Şakir Hazını Ergllkmen hUkUnıetlnılzln 

ve partluln köylUnUn işlerini dalma baııta 
tuttuğunu, umumi refahın lcöylllnUn refa· 
hından doğduğUnu, asıl halk çocukları o
lan bll~1lklerlmlzln dalma klSyJUyü dllşUn
dUklcrlnl ve bUyUklertmlze mutlak bir 
itimat beslemek borcumuz olduğunu slly
lemlş, dUnya hMlselerlnln mlllt birliğin 
hakiki kuvet olduğUnu lııbat ettiğini turk 
mlllctlnln buglln arzetmekte oldıığıı bir -
ilk onun yenilmez kuvetın parlak bir deli
li oldu[."Una işaret ederek TUrk ordusunun 
hiç bir devirde bu kadar kuvetll ve mll
cehhez bulunmadığını, topraklarımıza sal
dırmak dcllllğlnl gösterecek her dllşmıı. -
nın mahvolacağının bilinmesini, parnşUt

çUlere ve .bo"'guncu ruh taıııyanlara karşı 
dalma dikkatli bulunulmııııı gerektiğini 

sClyllyerck sözlerine nihayet vermiştir. 
Kongrede ha.zır bulunanlar, tek bir in· 

san ruhiyle kumandasında ha.rp ettikleri 
ve çok iyi tanıdıkları Mfllt Şefimiz İnö
nU'ye olan bağlıhklarmı, hllkUmete olan 
itimatlarını tekrarlamı~lardır. Kongre sa
mimi bir hava içinde bu ııuretıe sona. er
miştir. 

ANKARA V ALILICI 

ı aınırat yct.punıi1\..d..K. 

Ankara VSliliğinden : 
Ankarada Cebeci devlet konservatu

varı binası{lda yapılacak olan çatı ve
sair tamir işi 15/10/1940 ıalı günü sa~ 
at 15 de nafıa müdürlüğü komisyonuıt 
da ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli (3000) lira muvakkat 

teminatı 22 lira (50) kuruştur. İstek • 
lilerin muvakkat teminat mektup ve -
ya makbuzu ticaret odası vesikası ve 
bu işe ait nafıa müdürlüğünden ala -
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilecekleri. 

(6628) 16588 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valilitinden: 
Stadyom ve hipodromda yapılacak o-

- -
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(.___R_A_o_v_o___,,) 
TURKİYR 

(Radyo Difüzyon Postalan) 
TÜRKİYE ANKARA 

RadYoSU Radyosu 
- Dal5:a Uzunlugu -

1648 m. 182 Kcıı./120 Kw. 
!1.7 m. .9465 Kes./ 20 Kw. T A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

PAZAR : 13/ 10 940 
9.00 Program, ve memleket s3at ayarı 
9.03 Müzik: Marşlar ve hafif par(a • 

!ar (Pi.) 
9.15 Ajans haberleri 
9.30/9.50 Müzik programının devamı (pl) 

10.00 Ev kadını • lekelere dair konuşma. 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.33 Müzik: 1. Dede - mahur şarkı: (Sa.
na layik mi ey gülten). 2. Lemi - Rast şar
kı: (Sazın gibi sinem dahi), 3. Refik Fer· 
san - rast prkı: (Yakdı cihanı ateşin)., 

4. Nuri H. Poyraz - muhayyer türkü: (İz.. 
mirlinin yolunda). 
12.50 Ajans ha beri eri. 
13.05 Müzik: 1. A. Asiran Peşrevi, 2. Udi 
Mehmet - A. Aşiran Şarkı: (Neden kalbim 
seni sevdi), 3. Sadettin Knynak - Beyatt
arab:ın şarkı: (Ömrümün neşesiz g .. çti ':>•· 
harı), 4. Sadettin Kaynak - Muhııyyer tür
kU: (İşte seni seven benim), 5. Muhayyer 
türkü: (Ben babamın evin yıktım). 
13.25 Milzik: Radyo salon orkestrası (vf• 
yolonist Necip Aşkın idaresinde). 

1. Salnt - Sncns: Askeri marş, 2. Bruı -
selmans: Felemenk &niti, No. 2, 3. Noack 
Köy hikbeleri (su it), 4. Nicmann: Asri 
danslar suitinden - çarlston, 5. Rubinst~·n 
Kostümlü balo (suit), 6. Jcssel: Yapmak, 
sevmek demektir, 7. Joh. Strauss: Viyana 
şekerlemeleri (Vals). 
18.00 Program, ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası (İbra
him Özgür idaresinde). 
18.50 Müzik: ı. Lemi. Uşşak şarkı: (N~ 
ler çektim neler canan elinden), 2. - Uş -
şak şarkı: (Kalbim hasretle yanan bir 
çöldür), 3. Artaki Can • Uşşa.k şarkır 

(Sevdama yakın gel), 4. Şükril Şcnozruı -
mahur şarkı: (Bu sevda ne tatlı yalan), 
5. Muzaffer 1lkıı.r - Mahur şarkı: (Bir v~ 
!asız yar için), 6. Refik Fersan • mahur 
şarkı: (Dün yine günümüz geçti beraber), 
7. İs.ak Varan - Suzinak şarkı: (Ahu göz
lü ne de mahmur bakıyor), 8. Mustafa Na
fiz - Suzinak şarkı: (Ümitsiz bir ıevişle} 
9. Muhlis Sabahattin • Hicazkar şarluı 

(Bahar geldi gün açıldı). 
19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans ha • 
beri eri. 
19.45 Müzik: Fasıl heyeti - seçilmiı esfltlo 
ler. 
20.15 Müzik: neşeli musiki. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müzik: Milşterek prkılar, 
21.15 Konuşma (Kahramanlık menkıbele
ri). 

21.30 MUzik: modem sonatlar - L. Yana.
r .. ı. v .. N•o;ll ~il.um .Aı. .... .(!

1
.1 .... 1 •• ._v 

man • Gernarat; rıyan.o • ~ıozınger. 

21.50 Müzik: Seçllmiı opera aryaları (pi} 
Z2.30 Memleket ıaat ayan, ajans haberle
ri; Ankara sonbahar at yarııları neticel• 
ri, Ye dans spor ıervisi. 
22.50 Milzik: cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program, n ltaııaıııt. 

lan tamirat fııl H. 10. 940 pazartesi g1.ln0 
saat 15,30 da vilı'l.yet dalml encUmenlnde 
ihalesi yapılmak llzere açık eksiltmeye ko
nulmuııtur. 

Krıııt bedeli ~053 lira muvakkat temi
natı 378 lira 98 kuruııtur. 

İsteklllcrln muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve bu 
lııe alt nafıa mUdUrlU@nden alacaklan 
ehliyet vcsllmlıırtyle birlikte sözU geçen 
glln. ve saatte dalmt encümene gelmeleri. 

Buna alt ke:ıt ve ıııırtnameyi her gllD 
nafıa mlldUrlUğUnde görebilecekleri. 

(6168) 16120 

Gizella, tekrar kocasının göğsüne kapandı. Derin 
bir yeis içinde rast geldiği yerinden öptü, ôptü. Vil
moş, bir heykel sükunetiyle onu seyrediyordu. Genç 
kadının gözlerinden ip gibi yaşlar iniyordu. Gözyaş· 
ları Vilmoş'un dudaklarını da ıslattı. Araba sarsıldı. 
Dişleri biribirine çarptı. Gözyaşı tuzlu, buseler hara
retli idi. Bu saniyede Vilmoş'un zihninden şunlar 

geçiyordu: hayat esrarlarla doluydu. Bu kadın bütün 
bir hayattı. Bu kadın, en karanlık bir ölümdil. 

Yazan: MIHALY FOLDJ Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY - 126 -

cenin karanlıklarına gömülecekti, öyle mi? Vilmoş da 
trenle birlikte yok olacaktı. Bu kabil mi? Birdenbire 
trenin arkasından koşmağa başladı... Koştu, koştu, 

yorulup, neefsi tıkanıı;ıcaya, dizleri titreyip, adım a
tamıyacak hale gelinceye kadar koştu ... Yetişemiye-
cekti. Yetişmesine imk§.n yoktu ... Bunu idrak ettiği 
zaman bütün takati kesildi. Şimdi gittikçe uzaklaşan, 
küçülüp, soluklaşan kırmızı bir lamba daha doğrusu • 
kırmızı bir nokta görüyordu. Biraz sonra bu da kay· 
boldu ... Sendeliyerek döndü. İstasyonun parmaklığı
na yaslandı. Ağladı... Bağıra bağıra, hıçkıra hıçkıra 

ağladı. 
Vilınoş'un babasının apartmanı önünde durdular. 

Vilmoş, arabadan atladı. Bir kaç dakika içinde ana· 
siyle babasına veda ederek döndü. Yarım saat sonra 
kışla kapısının epeyce açığında durdular. Halk yolla

rı kaplamış, araba ilerliyemiyordu. 
- Sen, artık eve git yavrum. 
Gizella, kocasının elini kuvetle sıktı. Bu tavsiyeye 

ıessizce başını sallıyarak itiraz etti. Kalabalığı yara
rak ilerlemeğe başladılar Gizella, kocasının öfkeyle 
ıavurduğu küfürleri dehşet içinde dinliyordu. Bunca 
senedir bir arada }>aşıyorlardı. Şimdiye kadar onun 
böyle açıkça küfür ettiğini hiç işitmemişti. İtişip ka· 
kışmaktan başındaki şapkası kaydı. Elbisesi buruştu. 

Vilmoş. homurdandı: 

- Galiba geç kaldık. 
Bu sısrada btiyük bir dıvarın önüne geldiler. Vil

moş. karısına döndü: 

- Yavrum, dedi. Sen burada bir iki dakika bekle. 

Ben, şimdi gelirim. 

Akşamın alaca karanlığı çökmüştü. Kışlanın bü
ylik avlusunda kıtalar toplanıyordu. Hakikaten bir i· 
ki dakika sonra Vilmoş. koşarak geldi. 

- Bizim bölük hareket ediyor. Allaha ısmarladık 

sevgilim. 

Vilm"~I 
Ruhıan ı Blraz çabuk olalım. Gitmekliğlm 11· 

- Peki. 
Vilmoş, karısını iki yanağından ve alnından öptü. 

Sonra koşarak uzaklaştı. Gizella, arkasından eJlerini 
uzattı. Bir kaç saniye bu vaziyette kaldı. 

Dıvara yaslandı. Kalbine bir hüzün çöktü. Boğazı, 
dudakları kurudu. Mırıldandı: 

- Galiba bayılacağım ... Fenalık geldi. .• 
Dik ve sert kumanda sesleri işitiliyordu: 
- Hazıroll 

Ortalığı derin bir silkctn kapladı. Birden sert a
dımların çıkardığı tok ve muttarit bir gUrliltü kulak
lara çarptı. Bando, yürüyüş marşını çalmağa başladı: 

- Gizellal 

Genç kadın, telaşla etrafına bakındı. Kocası, biraz 
öteden elini sallıyarak ilerliyordu. 

- Vilmoşl Vi1moşl 

Bölüğün arkasından koşmağa başladı. Kadınlar, 

erkekler de iltihak ettiler ona. Toz, gürültü, şarkı 
ve muzika sesleri arasında istasyona vardılar. Bunla
rın hepsi bir rüya, garip bir rüyadan başka bir şey 
değildi. Ayağı takıldı. Yaşlı bir kadının üstüne doğru 
sendeledi. Kadın kolundan yakaladı. Yere yuvarlan· 
masına mani oldu. Biribirlerine baktılar. Yabancı ka· 
dının yüzü solgun ve bakışları sertti. Gizella, bu ka· 
dar kırışık bir yilzü ömrlinde ilk defa olarak görü .. 

yordu. Bu da bir rilya idi. Ayağı ağrıyor, batı ateı
ler içinde yanıyordu. Bunun da rüY.,a olduğu muhak· 

kaktı. Bu ne kalabalık, bu ne gürliltüydü böyle 1 Bu
rada şarkı söylüyorlardı, ötede yaşasın, diye bağırı
yorlardı, biraz uzaklardan hıçkırıklar yükseliyordu. 
Bunlar da rüya idi. Önünden Vilmoı geçiyordu. Şap
kasının kenarına çiçek iliştirmişti... Nasıl da dimdik 
ylirüyordu ... Asker 1 Subay! ... Harbe gidiyor, benim 
erkeğim, benim çocuğum ... Çocuğum 1 Benim Vilmoş
um 1 Rüya, rüya. 

Açık vagonlar askerle dolmuştu. Subaylar, daha 
trenin önünde aşağı yukarı dolaşıyorlardı. Vilnioş 
karısını gördü. Hemen yanına gitti. 

- Gizella, ruhum. Aklını başına topla. Ağlama. 
Bak herkes.H Bütün memleket... Böyle zamanlarda 
şahst şeyler düşünülmez ... Şey, görüyoc musun._ Fer
diyetçilik iflaa etti. Şmdi cemiyet var. Sen, cahil bir 
kadın değilsin, düşilnen, muhakemeıi işliyen bir in
sansın... Binaenaleyh metin olmalısın... Çocukların 

var-. Bunu da unutma ... Senin aıhatine, metanetine 
hepimiz muhtacız: .•. Ağlama, kendini Uzme. 

- Artık ağlamıyorum Vilmoı. 

Düdlikler ötüyor, kampanalar çalıyordu. Vagonlar
dan tarkılar yükseliyordu. Kondoktörler, askerler 
koşuşuyorlardı. Vilmog, birdenbire karısını kucakla
dı. Dudaklarından uzun, uzun öptü. Sonra ani bir ha
reketle ayrıldı. Süratle uzaklaştı. Biraz ilerideki bir 
vagona atladı. Tren yava.ı yavaş hareket etti. Gizella, 
olduğu yerde duruyor, hareket eden trene büyillen

mlt c!bi bakıyordu. Bu tren bir kaç dakika IOllra ı• 

VI. 

Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Üstü başı bu
ruşmuş, toz, toprak içinde eve geldi. Sokak kapısını 

Vili açtı. 
- Anneciğim, bu aaatlere kadar nerelerde kaldın? 
Dalgın, dalgın oğlunun yilzüne baktı. Sesinde en

dişe, merak ve biraz da erkeklik, aile reisliği tasarlı· 
yan bir ahenk vardı. Cevap vermek istemedi. Yorgun 
adımlarla odaya doğru yürüdü. Vili, annesinin kolu

na girdi: 

- Çok merak ettik. Çocukları yatırdım, uyuyor
lar. Babamı mı geçirdin? Ne yapacağımı, nerede- arı

yacağımı taşırdım. Madam Burinka, polise haber ve
relim, dedi. Fakat, ben bunu doğru bulmadım. İyi 
ettim değil mi? 

Olzella, durdu. Dikkatle oğlunun yilzline baktı. 

Geç ka'dı, diye gidip polise mi haber vereceklerdi 
ne münasebet? Bu oğlan kendini ne zannediyordu' 
Ailenin başınC!an ayrılan erkeğin yerini mi doldur
mağa kalkışıyordu? Hayatta dayanacağı noktayı 

kaybeden annesine, zavallı ihtiyar kadına destek ol
mak mı istiyordu? ... 

Soğuk ve ıert bir sesle söyledi: 

- Evet, babanı uğurladım. 

Tren bu kadar ıeç mi kalktı. 

-Sonu var-
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Afrika harbine dair 
İngiliz tebliği 

Knh.rc, 12 a.a. - İngi1iz hava kuvetleri 
ku~andanlı"ının tebliği: Evelki gece İn· 
gılız hava kuvetleri Bingazi'deki askert 
hedeflere karşı hiıcumlardıı bulunmuşlar • 
dır Bu hlicumu müteakip limanda bulu • 
nan depolarda bliylik bir yangın çıkrnı&trr. 
Bu yangın tayyarelerin dcinüşlerinde 50 
k lometre mesafeden vazıh bir surette gö
rulr:ıekte idi. Üç saat ıonra yeni bir hü _ 
cum yapmış olan diııer tayyareler, hedef
lcrıni, şid1etle devam etmekte olan bu 
yangınların ışıklan sayesinde kolaylıkla 
b~labılmişlerdır. Limanda bulunan üç ge
mıye tam isabetler kaydedilmiştir. Bir kı
sım bombalar da askeri limana isabet et· 
mi tır. 

Tobruk limanına tekrar taarruz edil -
mi tır. Bu limanda hasara ugrıyan gemi -
ler olmuş i e de, umumi hasaratın derece
sı tesbit edılememi&tir. 

Eritre'de İngiliz tayyareleri Assab üze· 
rine de hücumlar yapmışlardır. Biıyük 
mend reğin ucunda yangın çıkmıı ve 1i -
manda bulunan binalar hasara uğratılmış
tır. Assab - Dessie yolu üzerinde bir oto
mobil nakliye koluna mitralyözle hücum 
edilmiş ve iayiat verdirilmiştir. 

Evelisi gün cenubi Afnka kuvetleri de 
mutad olan keşif uçuşlarını tekrar etmiı
avdet etmiştir. 

lngiltere'ye yapılan 
hava hücumları 

Londra, 12 a.a. - Hava ve Emniyet ne
saretlerinin tebliği: Dlln akşamdan gece 
yarısına kadar İngiltere'ye hava hücumla
ları devam etmit. fa.kat düşmanın gece ya
rısından sonrakı faaliyeti pek ehemiyetsiz 
olmuştur Hucumlnr bilhassa Londra böl
gesine te cih ı:-Iilmiş olmakla beraber ce
nup ve do u cenup bblgelerinde buı yer
lerle Gal memleketinde ve 1skoçya'nm ba
tı - u"malınde bir kaç noktaya da bomba· 
lar atılmı.,tır. 

Londra bôlgesinde bombardıman büyük 
b;r saha iızerine yapılmış ve bazı evlerle 
mezarlarda hasarat vuku bulmuştur. Bir 
otobüste bulunan bazı yolculıı.r kısmen 
ölmus ve kısmen de yaralıınmışlar<lır. 

Londra bölgesinin diğer bir kısmında 
da ölenler ve yaralananlar olmuşsa da tam 
raporlar henüz gelmemiştir. 

Dün akşam garbe doğru ve karanlık ba
sarken Meraey kıyılarına bombalar aıl -
m[1tır. Batı ıimalde diğer bir kaç ıehir 
yeniden taarruza uğramış, hrısarlar uy -
dedilmietir. İnsanca zayiat azdır. 

Evelce de bildirildiği gibi, Merııey kı _ 
yıları Uzerine yapılan ilk hücum esnasın
da avcılarımız tarafından Uç bombardı -
D!"'l1l tıı:r.ynre11i dü9'irülmüı;tllr. 

. Baeka yerlerde blrlblrinden çok uzak 
blSlgelere bombalar düemlleıe de haıarat 
hafiftir. 

Dünkü hava muharebeleri hakkında da
ha geç alınan haberler ceman 8 düıman 
tayyaresinin düşüriildüğünU ıröstermekte
dir. 9 avcımız kayıptır. Fakat altıımın pi
lotları ıağ ve aalimdlr. 

lngiliz hava kuvetlerinin 
Almanya üzerindeki 

faaliyeti 
Londra, 12 a.a. - Hava nezaretinin bil

dirdiğine göre, havanın ıisli olması inıriliı 
bombardıman tayyarelerinin Almanya üze
rindeki harckitmı müşkillita uğratmııtır. 
Bununla beraber Almanya iizerinde bazı 
ukeri hedeflere taarruzda bulunulmuştur. 
Düşman tarafından iHal edilmekte olan 

Manı denizindeki limanlara da ıiddetll bil-

cumlar olmuııtur. 

İngilizlerle İtalyan kuvetleri 
arasmda bir (arpııma oldu 

Nairobi, 12 a.a. - Dlin akşam neşredilen 
resmf tebliğ: Kenya'da kuvetli bir keşif 
kolumuzun Bunanın biraz cenubunda bir 
mevzide ltalyan kuvetleriyle karşılaımaaı 
ilzenne bir '41rpı1JII1a vukua gelmiıtir. Düş
man ,ölü ve yarıılı ,ağır zayiata uğratıl· 
nuştır. Bizim kayıplanmız hafiftir. Bu ha· 
reketi müteakip, keşif kolumuz muvaffa
kiyetle &eri çekilmi&tlr. 
Perşembe sabahı Lodvar bomb&rdıman 

edilmiştir. Ölü ve yaralı yoktur. Ma.ddi 
hasar ehemiyetsizdir 

Bundan evelki tebİiğdenberi her ırün, ce
nubi Afrikll hava kuvetleri mutat keşif 
hareketlerinde bulunmuıtur. 

lngiliz hava tebliğleri 
Londra. 12 a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği: Cumayı cumartesiye bağlıyan ge
ce, fena hava ııeraltl, bombardıman tayya
relerlmlztn faaliyetini azaltmalarını mu· 
cip olmuııtur. Bununlıı beraber, Alman)'a· 
da ve düşman ıı:ıgııll altındaki arazide ge
nıııı askeri hedeflere hücumlar yapılmııtır. 
Hedefler arasında, petrol tesisatı, fabrlkıı.
lar ve Kici de, Hamburg'da, Bremerllaven· 
de, Vescrmunde'de ve Vllhelmshaven'de 
doklar da bulunmuııtur. Birçok düşman 
hava meydanları dn bombardıman edilmiş· 
tir. 

Rotterdnmdan Şerburg'a kadar. ııtmal 
denizi ve Manş ıımo.nlarma karııı taarru
zumuz devam etmt11tlr. 

Tayyarelerlmlzln hepsi, Uslerlne dön· 
mtıııuır. 

Londra, 12 a.a. - HavJ ve dah!U em
niyet nezaretlerinin öğleden biraz sonra 
nAJ?"edllea teblltl: 

u u s -5-

aında birçok noktalara bombalar atımı -
lardır. Kent ve Sussex konUuklarıı:ıa da 
bazı bombalar atılmıııtır. Şimdiye kadar 
alınan haberlere göre, ö!U ve yaralı mtk
darı ve hasar fazla delildir. 

150 ALMAN Lüzumsuz MİHVERİN Atlet erimiz 
Dört dUıııman tayyaresinin dü1UrUldUJ1l 

tesblt olunmuııtur. Tayyarelerlmlzden bl -
rlsl kayıptır. Fakat pilot ırurtulmUftur. 

Alman tebliği 

TAYYARESİ 

BÜKREŞTE 
(Başı 1. nci nyfada) 

Berlln, 12 a.a. - Alman ordulan bB§kU· 
mandanlığınıı:ı tebliği: Alman hafif mu
harebe tayyareleri tarafından atılan bom
balar, Londrada genlıı hıı..ııarları mucip ol
muetur. Yangınlar birçok noktalarda ge
nle bir mahiyet almı11 ve gece mukabele 
bllmlsll hücumlarını yapan ağır muharebe 
tayyarelerine yol göstermtoUr. Orta ve a
ğır çapta birçok bomba, Taymlıı kavsi He 
Lcyton arasında bUyUk yangıı:ılar çıkar
mıştır. Dattersey - Park mıntakası ile 
Taymlı kıyılarında da müteaddit lnf11A.k· 

mil olanların bunları ellerinden çıkarma
malarını bildirmekte idi. 

Resmi mahfillerde, alman muallim kıta
attnm bu&ün öğle vakti Bükreı'e muva
salatı beklenmektedir. Hava muallim kıta
'arr ise ıaat 18 de Banacrsa'ya gelecekler
dir. 

!ar mflııahede edilmiştir. 
1.ıverpool, Blrkenhead ve Manchester 

endüstri merkezlerine kareı da diğer bU
yUk bir htlcum ynpılmııtır. 

ı.ıanchcstcr'de Alt'xıındra limanının fri
gorifik tesisatında bllyllk bir yangın c;ık
mııı ve Kanada doklarının ıarkına. doğru 
genlıılcml1Jtlr. Bundan ba§ka, Stanley ıı -
manı He Kanada dokları araııında da bir
çok yangınlar mUtınhede olunmu§tur. LI -
vcrpool - Bootle doklarına da isabetler 
kaydedilmlıı ve burada da )"angınlar çıka-
rılmı§tır. 

Merkezi İngtltercdc dcmlryolu tesisa-

Romanyada kıtlık mı var? 
Biikreş, 12 a.a. - Romanya'da ekmek 

lutlıgı mevcut olduğu halı:kında bazı ya
bancı ııazetelerde çıkan haberler resmen 
tekzip edilmektedir. 

• 

lngiliı sefiri 
Romanya'yı 

terke haznlanıyor 
(Başı ı. inci sayfada) tına da birçok hücumlar ynpılmıştır. 1ıı

koçyanın ıark eahlllnde ve merkezi 1n -
gııtercdc birçok eallhn fabrlkalım ile de- kibederdim" demhitİr. 
polnr da muvaffaklyetle bombardıman e -
dllml§tlr. Şark sahilinde mUhlm blr esllha 
tabrlkM• tamamlyle yanmı§tır. 

Ordu ve donanmanın uzun menzilli 
topları, g('CC l)ouvreıı açıklarında bir lngl
llz gemi kafilesini bombardıman etmiştir. 
Kafile, dağıtılnıışttr. 

fskoçyanın eark sahlll açıklarında. al
çnktıın uçan bir alman to.yyarcel, birçok 
sllfı.hlı ticaret gemisinden mtirekk"P bir 
kafileye hUcum etmiştir. Sekiz bin tonllfı.
toluk bir vapurda yangın çıkanlmış ve bu 
vapur durmuştur. Hcbrldes adıı.ları cenu -
bunda da kuvetll himaye altında seyreden 
diğer bir kafile bombardımana tAbl tutul
mll§tur. İki vapura lııabet vaki olmuş ve 
bu vapurlar yollarına devam edememl§ler-

dlr. 
Bir denizaltı ıtemisi, pek az bir zaman-

da, bir kafileye mensup ceman 21 bin to
nilato hacminde Uç vapuru batırmıştır. 

İngiliz hava kuvetleri, dün &ece, Hol • 
landa'da bazı şehirlere karşı tethiı hare
katında bulunmuştıır. Ölü ve yaralı ve mad
di hasar vardır. Diişman, alman kôrfezine 
ve şimal sahiline de bir çok hücumlar yap· 

mıştır. 

10/11 teşrinlevel gecesi, inıtiliz donan -
maıırna mensup küçtilc cüzUtamlar Şer • 
burır'u bombardımana te,ebbüı etmişler -
dir. Ateı açtıklarından Uç dakika aonra, 
bu gemiler, sahil bataryalarının ateşi ile 
uzaklaşmıya mecbur edilmişlerdir. Biraz 
•onra, ketif ta)'Yarelerlmhı:ln büyük bir in· 
ır;ili:r kruvazöniniln yalclatmakta oldutunu 
haber vermemi üzerine, bu kruvazör Uze -
rine ateı aı;ılmıı ve kruvazör atcs edeme
den uzaklaşmıya mecbur edilmiştir. Ne li· 
mıında, ne Şerburg ıehrinde askeri hedef
ler haıara utramamııtır. Buna mukabil 
fransızlar tarafından meıkdn bir lı:aç eve 
isabetler vaki olmuştur. 
Düıman dün ccman 13 tayyare kaybet -

mittir. Bunlardan onu hava muhar~bele -
rinde dütürlilmüı ve Uçil hava dafl batar
yaları tarafındAn tahrip edilmiıtir. Bir al
ınan tayyaresi kayıptır. 

1 talyan tebliği 

lt.alya'da bir mahal, 12 a,a. - İtalyan 
resmi tebliii: Şimali Afrika'da, motörlU 
keıif kollarımııdan birisi, dUıman tara -
fından bütlin teçhizatı ile bırakılttıJt iki 
tank almıştır. 

Hava kuvetlerlmiz, Sidi • Barrani'nin 
şarkında, Matten - Baıruı'ta ha.vacılık ve 
demiryolu tesisatını ve Elkasaba civarın
da dlişman askert teıisatmı bombardıman 
etmhıtir. Tayyarelerimizin he?'i ütlerine 
dönmüştür. 

Düşman tayyareleri, Binıraı:I, Bardia ve 
Sidi - Barrani wehirlerini bombardıman et
mie ve beı kişinin yaralanmasına ıebep 
olmuıtur. Evler ve Binırazi büyük lı:iliae
si ciddi hasara uğramıştır. Bunun haricin
d&i hasar ehemiyetıizdir. 

Şarki Afrika'da, dUıman tayyareleri, 
Somali'de Bureavo'ya ve Neıelli. Aıma
ra, Gura, Adi - Uıtri ve Assab'a hücumlar 
yapmışlardır. Haaar çolı: ehemiyetsizdir. 
Ölü vıo: yaralı yoktur. 

Romanya İfgal altında 
olduğuna göre 

Londra, 12 a.a. - Royter bildiriyor: 
Bugün Londra'da resmen teyit edildiğine 
göre, Romanya'da oturan İngiliz tebaası. 
İngiliz elçilil;i tarafından, dtişman işgali 
altında bir arazide kaldıkları takdirde b:ı,_ 
!arına gelmeııl muhtemel tehlikeden ha . 
berdar edilmıştir. 

lngiltere'nin Btikreı elçilifi Romanya
yı terketmek istlyen bütün İngiliz tebaa • 
sını tabliye edebileceğini ümit eylemek • 
tedir. 

Dil;er taraftan lngiltere'nin Bükreş bCi
yük elçisi B. Hoare, rumen blikümeti i . 
:r:asının biribirini tutmıyan beyanatı kar
ııemda, yeni 17.aha.t almak için do.imi 111 • 
rarda bulunmaktadır. 

lngilizler latanbııla geliyor 

Bükreş, 12 a.a. - Reuter ajansı bildi
riyor: Romanya'da bulunan inıtilizlerin 
büyük bir kısmının pazartesi akşamı Kôs
tence'den kalkacak bir vapurla İstanbul'a 
hareket etmesi muhtemeldir. Bükreş'deki 
ıefaret kadrosu tahdit edllecekıe de henüz 
diplomatik heyetin hareketi mevzuubahis 
değildir. 

Amerika tebasının te'4kinnden 
dolayı Antonesku tarziye verdi 

Blikreı, 12 a.a. - Reuter: Birleşik A· 
merikıı.'nın Bilkreı elçisi başvekil B. Anto
netcu ile adliye nazırınm kendisini ziyaret 
ederek, amerikan tebaasının tevkif edilmiı 
ve haklarında fena muamele yapılmı' ol
maııından dolayı itizar beyan etmiı oldıık
Jarmı ve general Antonescu'nun amerikan 
tebaasına karıı bundan böyle bu gibi hadi
ıelerin tekerrilr etmlyeceğlni temin eyle
diğini beyan eylemiıtir. Birleşik Amerika 
elçiliği meseleye halledilmiı nazariyle 
bakmaktadır. 

Berline doğru 
gelen İ ngili% 
tayyareleri 

Berlln, 12 a.a. - D.N.B. blldlr!yor: Dlln 
gece, birkaç lı:ıglllz tayyareııl, Atmanyaınn 
garbından gelerek Berlln Uzerlne Uerleme
te teoebbU. etmlılerdlr. İngutzler, bun
dan evelld gUnlerde olduğu gibi, alınan 
hUkUmet merkezine yaklll§mağa nıuvaf!alı: 
olamamıılar ve hava dAfl batarYalannın 
11lddetll ateılyle geri pU.kUrtuımUıılerdlr. 
Bir ıehre bombalar atılmııtır. Yeni tnoa 
edllmekte olan bir mahalleye dUııen bu 
bombalar, yalnız buıuıt qhaaa zarar iraa 
etmltlerdlr. 

Kongodaki Belçikalllar 

muharebe kaybedilmekle 
I 

şeref e 
• 

ve zamansız 
münakaşalar zıya ·e 

(B••' 7 ;.,, mlod•) POLİTİKASI 
neslin şan ve gurur hissi ve anan :t 

hl

• e stanlml, 12 an Tr;ı!n ..ı ,. n •Hk 

a akı eskisinden ·u··phesı'z daha (Başı ı ne' f d ) "" 

k h k

.k. :ı • 1 say a a spor teşekkllllcr!nl tı-fllı, ed"n b 0 , r-

ço a ı ı, ve gene §Üphesiz daha bl ı d 

k 

• 1 d A k ' ler tarafından, Taym"ısı"n dı· plomat"ık yeıı genel ircktôrll Gnn"r ı C"mll Ta-
ço sag.am ır. r 11daşnnız Ah- l met Emın Yalman'ın tarih dersi ki· muhabirinin aşağıdaki tefsiri ile bir- ncr, Anado tı Ajn.n!!1111ıı bir m•ı" •rr r ne 

t l h l k d 

likte iktibas olunmaktadı'". beyanattn buhınnrak. kısa bir .,,, ı ' t-
ap arı a < ın "• aırf vakalara ve • t d b 1 h \·"' h-k'" 1 ıı·k Taymisin diplomatik muhabı"rı"nı·n <: n e aşarı an .vıık hR7.ırlıklann k n ll-
u um ere taa u eden tetkik ve ıılndE: tahminin fevkln,,P mllsalt bir ıntıb6 

tenkitleri varsa b ı T "h K tefsiri şudur: "Bu tarzdaki a~ker·ı ~ • un arı arı u- " ıyandırdıA"tnı söylemışt r 

0 

zımge ır. a- J On b!rlnrl Balkıı.n oyunlarınd!l b\lvllk rumuna bildinne•ı" la· 1" s· sırlar umumivetle kolayca keşfoluna· 
dece yanlı~ların d.. lt"l -· d maz. Bu gibi haberlerin sızmasını • . • ·.. •• uze ı ecegın en • bir muvaffaklyrt ka7' n~n atlt>tlzm mlllt 

' u a. enı tcş iır ka· takımımı .. ın " r fln" b d n t!'rb v "' ... e _ degıl bır buy k ı · ekk · başka planları gizlemek için bizzat al-
zanacl\g· ından d h" • ı mantarın '-"apmı1:. olması da mtihtemel- ... a ı emın o masmı J " nel d.rekt r ı U tarn!ıncl n bu akşam 

c::. ıı.r otelde b r çay verilmiştir. 
rica ederiz. dir . ., p k 

Arap harflerj, Arabi ve Farisi ile !w'u cihet kayda şayandır ki şimdilik Çıı.yd:uı evcl atletler, G!!latasaray mf'k· 
"" e ıne ge ınce, Ah- J tcblnln bahç ~inde tcıptıınmışlnr ve önle-O•mllnlıca dersi r· ı· İtcılvanın Yunanistan üzerı'ne tazyı" kı· 

met Emin Yalman'ın talebe dön- fazlalaştırılmamt§tır. rinde ş hlr bandosu old ığu halde Takııl -
?'~k ni.~pctini yüz?e yüze çıkarmıtk Mıhver devletlerinin hattı hareketi m e gclerrk cümhurlyct A.bldcslne çelenk 

ıçın ~uke~!"'el hır ~aut ke~fetmi§ iki türlü izah olunabilir :w • • koymuşlardır. 
oldugunu aoylemek ıateriz. Bizler 1 - Cenubu şarkı ye dogru ılerleyış Parkotelınrlckl toplantıda beden ter. 
on aene Arabi, Fari11i ve 011manlıc-a kararlaştırılmıştır ve bu ilerleyiş ha-

1 

biyesi g"n"l direl<törll cenl'ral cemll Tıı.
o~umu~ nesillerdeni7._. .E~i bir met- ı ~ırlık safha~ındadır. ncr'dcn bıı~ko. vali ve belediye reisi dok
nı arfl.llıızda kl\Ç kışının sökmek 2 - Bahı.s mevzuu olan balkan tor LUtfl Kırdar, !ıstanbul kumaı:ıd:ını 
kudretinde t>lduğnnu, edebiyatçılar, memle~etlerıne, bilhassa Türkiye ve Parti başkanı Reşat Mlmaroıtlıı, merke~ 
pannaltla uyauk biliriz. Biz keli- Yunanıstana karşı bir tehdit ve kor- kumandanı, beyoğlu kaymakamı beden 
me müteassıbı değiliz: hizmet keli- kutma hareketidir. terbiyesi genel dlrekUSr!Uk erkr.n: mat
meai bizimdir. Fakat bu hizmet ke- .. Çarpışınasız avantajlar elde etmek buat mUmesslllerl ve atletlerimiz• hazır 
limesini öğrenmek ıçın talebenin ı~ıp bır .tehdit ve korkutma hareketi- bulunuyorlardı. 
"hiz" deki "z" yi "d" ye deği§tir- nın. bahı~ mevzuu olabileceği lehine Beden tcr'fılycst genel dlrektarlllğQ 
mcktcn ve "hadim''in ne suretle ay- aşagıdakı sebepler mevcuttur : yf.lksek ıstı are lleyetlnd n ve on blrlnct 
nı kökten geldiğini düşünmekten .!Jalkan taarruzunun nihai hedefi Balkan oyunlan organlzruıyon heyeti baş_ 
başlamaeı lazım gel dii':ini ula ha- Suv.eyş. 0.ldu~una gore, şu cihet kay - kanı Burhan Felek, çaydan cvel kısa bir 
tırdan geçirmeyiz. Hatta kullandı- declılebılır kı bu hedef uzaktır ve bu hitabe Irat etmlt ve teşkll'ıtın başında bu
ğımız kelinıcler türkçclc§mek ıçın h~~e~e v~ma~ için daha eve!, Avrupa 

1 
ıunduğu devirlerde yUke"k gayreti ve bU

mü:ıferille .. mi,lerdir. Ahmet Emin Tur~ıyesı, bogazlar, Anadolu, Suriye yUk zekO.Slyle son muvaffaklyetıı:ı haktkt 
Yalman franııız kaidesi ile yapılmıı ve .nı~ayet F ilistindeki İngiliz kuvet- hazırlayıcısı General C<>mll Taner'e spor
bir ııürü kelimenin Anglo·ıaksonlar lerı gıbı mua?.zam manialarla karşılaş- cu gençlik namına teş"kkllr etmiştir 
tRrafındnn kliıw olarak kullanıldı- mak. wlazımdır. Dunu müteakip GenC'ral Cemil Tııner, 
ğmı bilir. Bir fiilin bir sürü turif ~e- Dıg.e~ ~araftan, zaman, mihver dev- on birinci Balkan oyunlarında. birincilik 
killcrin•lcn biri, bınan aslı ile mü_ letlerı ıçı? ~ıkışıktır. Kış yaklaşınca, kazanan atletlere birer hntırn olmak Uze
nascbeti olmıyan bir manada, lngi • havalar gıttıkçe ?aha ziyade fenalaıi· re madalyalar vcrmltı ve sporcu gençlikle 
lizccye girmiştir diye İngiliz çocuk- maktadır:. Umumıyetle pek pratik ol- samimi bir hMblhal yapm1ııtır. 
larınll franııız 11arfını öğretmek ki- ıı:ıyan ~nnakalfit meselesi, sabotaj ih-1 General. kaunılan btiylık muvatfaklye
min nklına gelmi~tir? tım~llerıyl~ d~ha .zi):ade güçleşmek _ Un kıymetini d lşUrmek için yapılan mcn-

Eski eaerler meselesine gelince, tedır ... V~zıy~tın ınkışafları karşısın- n ne11rlyatı telmih ederek gençl"re ml\ -
hemen şunu iddia edelim ki Edebi- da, Tur~ıyen.ın ve Yunanistanın hattı teesslr oım.~malannı tavsiye etmle ve bu 
yatı Cedide'nin biraz ağdalı dilini harcketı, sakın ve aziml:ar olarak ka- neşriyatı kıymetsiz., olarak tavsif et-

anlamak ic:;in bile eyle bir iki sene lıyor. Es~sen.1:ürkiyenin ve Yunanis- mtştır. 
Arabi, Farisi okumak kafi gelmez : tan~n v~zıyetının, m~sela Romanyanın Müteakiben davetliler izaz ed!Jmlııttr. 

Alman askeri heyeti 
Bükreııe 

hele Divım edebiyat ve inşası metin- v~zıye~ınd~n t~ıamı_Yle başka olduğu 
lerini k vramak için Arabi, Farisi ~ır cografı hakıka!t~r. Romanya aşa
de~il, müslümıın medresesinin bir- gı .. Yı:karı. çember ıçınde bulunurken, 
çok derslerinden de imtihan vermek T.urkıyenın ve Yunanistanın geniş de
icabeder. Eğer arap harfi devam et- nız hudu;l~rı vardır ve deniz, mihver 
mi' olsaydı dahi bu metinleri gene d~vlctlerının müttefiki değil fakat 
talebelere ıerhİerle okutacaktık. duşman~.dı~: Ç,ünk~ Akdenizde İngiliz 
Aynı ıeyi yeni alfabemizle yapabi - kontrolu hukum surmektedir. 
liriz. Sovyetler Birliğinin hattı hareketi (Bası ı. inci sayftıda) 

Hulasa, makalelerdeki e11aa fikir- çok sarih değilse de, boğazların mih-
ler zaten sakattırlar Münakata bu \"er devletleri tarafından kontrol edil- İspanya ve Japonya maslahatgüzarıa· bakımdan, ne kad~r lüzum11u'zaa mesini müsait bir tarzda karşılıyaını- rı ve bu memleketlerin ataşemiliter • 

b 

' yacag· ı e T'" k" • · b leri de garda idiler • 
ugün mc.,gul olmamız lazımgelen ~ v ur ıyenın, ıca ederse ya-

ana dAva il• aylurrlı•• bak-mdan paca~ı mukavemette sovyetler tara - Trenden eveıa alman askeri heye -
da cidd- vakitsizdir. fından milıkUJita maruz kalmıyacağı tinin reisi general Hansen inmiş ve 

Falih Rıfkı AT AY kolayca tahmin olunabilir. alman elçisi tarafından rumen subay-

Ankara'nın yeni 
Erkek lisesi 
binası ·a~lldı 
(Başı ı. incı sayfada) 

retmenler sınıflarda girdikleri ilk 
derste Maarif Vekili Hasan - Ali Yü
cel'in talebeye hitap eden bir mesajı
nı okumuşlar, talebe de dersten son
ra birleşerek Vekillerine §Öyle bir 
telgraf çekmişleroir: 

"Yeni ders yılının birinci saatinde 
öğretmenlerimiz bizlere kıymetli ilti
!at ve nasihatlerinizi taşıyan mesa -
Jınızı okudular. Biz cümhuriyet ço -
cukları öğütlerinizi yapacağımızı 
vadederken dünyanın en güzel mek
tebini bize hediye ettiğiniz için size 
k.~rıı duymakta olduğumuz minnet ve 
§Ukranla ellerinizden öperiz sayın 
büyüğümüz." 
• Bu telgrafı Antakya' da alan Maa -

rıf Vekilimiz de çocukların bu tel -
grafına şu cevabı göndermi§tir: 

"Temiz yürekli, çalı§kan, yurdunu 
s7ven siz cümhuriyet çocuklarına 
cUmhuriyetin kurduğu bu yeni bilgi 
ve fazilet yuvasını kutlarım. Liseni -
z~ ~dı. büyük §eref veren büyüğümüz 
gıbı sızlerin de aziz memleketimize 
ve sevgili milletimize unutulmaz hiz
metler görecek .insanlar olmanızı di
ler hepinizin gözlerinden öperim." 

H~r ne S4.fetle olursa olsun Alman- larına takdim edilmiştir. 
ya bır tehdit ve korkutma hareketin- Garın salonunda genel kurmay reisi 
d7 ~ul~nsun ve yahut balkanlarda ha- gener~l J oniti bir kaç söz söyliyerek 
kıkı bır ,.t~rruza geçmek niyetini ta- lıe tı general Antonesko adına se • 
şısın, Turkıye ve Yunanistan, buna l~ml~.ı§, pek uzak olmıyan bir ma • 
n~sıl karşı koyacaklarını bilmekte _ z~d~ ıkı o.r~u arasında kaydedilen teş
dırler. ~i~in~i şıkta, oyuna dü~miye- rıkı me.saıyı hatırlatarak ba-şhyan yeni 
ce.~ler, ıkıncı şıkta ise, kendilerini d~~renın o zamanki muvaffakiyetlere 
mudafaa edeceklerdir. ~un.cer. o~aca~ı ümidinde olduğunu 
M~ha~~matın bidayetinde alman _ bıldırmıştır. 

lar, ıngılız hükümetini balkanlarda G~neral Hansen bu sözlere teşekkür 
barut fıçısını ateşlemekle itham edi _ etmış .v~ ~lman ordusunun rumen dev
yorlardı. Şimdi, mihver devletlerinin let reısının talebini memnuniyetle ka
h.alen. o r:aı:nan İngiltereyi tahtie et ~ bul. edere~ ~umen ordusunu tecrübe -
tıklerı şeyı yaptıklarını söylemenin l~rınden :stıfade ettirmek için askeri 
tam zamanıdır. ıhı~ ~eyetı memur eylediğini bildir • 

Bunun sebebi de, İngiltere .. . mıştır. 
. 

1 
h'" uzerıne G 1 I" apı an ucumların muvaffakı"y t . enera 'lansen, kendisinin ve bu·· 

]" w w e sız- t"" h . • ıge .. ugramış bulunmasıdır. u~ ey.ctın bu vazifeyi biitün kuvet • 
Suv_7Yt kana!ını istihdaf eden plan, lerı~le. ıfaya çalışacaklarını ilave ey • 

Cebcluttarık cıhetinden bir na . . . lemıştır. 
"h • zırını G ı .tıva etn;ezse tam olamaz. Fakat ln- •. eneral Hansen yanında alman el • 
gılte:e· dı~katini her iki cihete de çısı ve alman atasemiliterleri olduğu 
tevcıh etmıı bulunmaktadır. halde dof.ruca başvekalete giderek 

Gene~al Antoneskoyu ziyaret eylemiş, 

Sovyetlerle 
Finlandiya 

Aaland adaları 
ve Botni körfezi 

İşinde anlaştı 

h.evet:n 40 subayı da kendilerine tah· 
s :s edılen apartmanlara gitmişlerdir. 

Vazifeleri bitince döneceklermitl 
Berlin, 12 a a _ D N B b'ld" . R · • · . . ı ırıyor: 

. omanya için kabul edilen garanti üze-
rıne ve Romanya' · h . • . nın ır ar ettıgı arzuya. 
cevaben alma b' k" . • n u umetı, Romanya'ya bir 
al'?'a~ as~eri. heyeti ile lüzumlu talim te
ŞCl{küllerı gondermiştir. Bundan baıka 

rumen petrol kuyularının mütemmim mu
~fazasını temin için, alman avcı tayyare 
hloları da Romanya'ya nakledilmiştir. Al
man ordusuna mensup teşekkuller, rumen 
ordusunun rumen hiikümet reisi general 
Antoncsko'nun projeleri mucibince yeni _ 
d'.:n tanzimi için talim kıtalan vazifesini 
gorecek ve vazifeleri bitince Alma , 
döneceklerdir. nya ya 

~anghay' da Çin 
Cümhurlyelinin . .. 

harp kaybolmaz kanaatindedirler Ulucanlar ocak 
(Bası 1. nci sa7fsda) 

tolçu mevzileri yıkılacaktır 
. kinci madde, Aaland adal~rı böl e
sın~en ne kastedildiğini tarif etm gk-

Alman hükümeti, alman askeri heyeti • 
R , . ... nın 

omanya ya ıronnerilmesine kar"ı s' t 
b

. lik .. • .. ıyas 

yıldönümü 
Şanıhay, 12 a a. - Tu ajansınm mu -

ha.biri bildiriyor: Çin cllmhuriyeti illm • 
nm 29 uncu yıldönümil münasebetiyle 
Şanıthay makamları bir çok iıtiınat ted • 
birler almıtlardır. Halk kütlelerinin te • 
zahüratına mani olmak için beynelmilel 
bölge ile fransız imtiyazlı bölgesi askeri 
kamp haline çevrilmiı. sokaklarda ve yol
larda dikenli tellerden müteıekkil mania
lar ve kum torbalarından müteıekkil ba -
rikaular yapılmıştır. İmtiyazlı bölgelerin 
poliıi ve ukeri kuvetleri sokaklarda çin
lilerin Uzerinl aramaktadır. Poliı tarafın
dan alınan ııkı tedbirlere rağmen Şanı -
hay sakinleri milli Çin ordusu için bir &Ün
de 500 bin Çin doları iane toplamıtlardır. 

100 den fazla vatanperver teşekkül Ma
repl Çanlcanek'e ve reiıicümhur Lin -
ıerı'e tebrik telrrafı ,ekerek milli bükü -
mete ınilzaharet buaueımdaki uimlerini 

Londra, 12 a.a. - Hür fransız kuvetleri 
umumi kararıtihmm tebliği: 

Fransız üsttiva Afrikası umumi valisi 
general de Larminat'in evelki gün Belçika 
Konıosu umumi valisi B. Rykmans'ı r;iya
retinden sonra Leopoldville'den hareketi 
müttefikler lehine muazzam tezahlirat.a se
bebiyet vermiştir. 

B. Rykmans ıöylediği nutukta, Konıro
da bulunan bütün Belçikalıların, "bir mu
harebe kaybetmekle bir harbın kaybolmı
yacağına iman eden bir franıız hükümeti
nin mevcudiyetini haber aldıkları zaman 
duymuı okluklan sevinçten" bahsetmiıtir. 

kongresi toplandı 
. C. H. P. Ulucanlar semt ocağı kon.ıre-

11 İnönü ilk okul salonlarında yapılmıı _ 
tır. 

N8!11ye reisi avukat Salt Tartan'ııı rl _ 
Y~ıetınde çalıemaııma başlıyan kongrede 
yuzlerce partili bulunmus, çok aamimi ko
mı"~lardan, dileklerin te&bitlnden sonra 
yeni ıdare heyeti ve delegeler ıeçilml&tir. 
B~ toplantıdan iıtifade edilerek gün!in 

mühım bir mevzuu olan "nlifus sayımı ve 
~~fua siyasetimiz" hakkında Halil Sezal 

kut tarafından heyecanlı bir konuşma 
~apılarak nüflMiun arttırılması, mevcudun 
orunma.sı ve hariçteki ırkdaşlarımızın 

rurdumu~.a ıetirilmesl yolundaki baıarı -
ar tebaruz ettirilmiı ve bu uğurda vatan
~aılara P9rtilllere diiııen önemli vazife! 
::-ret edilmiatir. A.llb ile dinlenen e~= 
k=~adan sonra Milli Şef'imiıe ve Jııli-

ımiM baflılılı: 'Ve UJ'll tesahiiratl-
le toplanUp ... ftkıt - Mrilmlt*. 

tedır • e 

.U~?!1cü madde mucibince Sovyetler 
Bırlıgı Aaland adalarında b" k 
1 1 

k .h ır onso • 
os u ı das .ede):>ilecek ve bu konso
losluğun vazıfesı mutat • 1 d d ış er en ma -

a bu anlaşmanın tatbikini kontrol o
lacaktır. 

Antakyada nüfus sayımına dair 
konferans 

Antakya, 12 a.a. - btatlıtlk umum 
müdUr muavini Selim Sabit Ay1<ut dlln 
gündüz burada ve aıcıam da İskenderunda 
20 llkteırln gUnU bütün yurtta yapılacak 
olan nU!u• aayımının önemi ve !!ayımda 
vazife alanlara dU,en itler etrafında birer 
konteran.1 vermtıtir. Kalablık bir halk 
ktltlea! ve aayım tılerlyle meıgul olacak 

l
memurlar tarafından alA.ka ne takip edl -
en bu konteraııalan mUteaklp nUf ••t UB a&yl• 

mm& - bir t1ltm ~lmift1r. 

ır a a gostercbılecek dost h"k" 1 • u umet en. 
bundan haberdar etmi~tir. 

Biikrcş hava meydanınd:. 
h Bu~r~ş, 12 a.a . - D N B : olı!!an asl ert 
eyetının h:ı.vacılık kı!lm ~ G S d ı ku ı z ı. encral 
peı e mandasır.da 0 ı ~ Bükre$ · • e ı:n sonra, 

d 
cıva~ında Banensa tayyare mey • 

anına gelmış v başvekil m . . e tayyare meyd ınında, 
B H . uavını ve leJyoner hnrekctı şefi 

'..d fona S'ma ile general P•,,taı ııı m 
mu a an must K • net kur eııarı omodQr to ıes~o r.e-

f may b'\ knnı genemi loanltsıo ta-
ra ından kareılanmıştır. Alman el "li" a 
zası da t ~ı a• ayyare meyda.nıuda hazır bulu 
muştur. n-

K~~odor İonesco, general Spei<ie' e hoı 
geldınız demiş ve &cncral Spe del d 1 
m~n Reicb mareş.a ı Gorın1: adına 1 e 

3
,_ • 

kür etmiştir. ş ._, 

General Speidcl, b Uh re nımen h 
kuvetlerlne mensup bir iht" ııva 1m kıt-ıs 

Bomba yüklU dü11mıuı avcı tayyareleri, 
'* yükııekten uçarak, Loııdr& muıtak&- teJit 07lemltlerdW1 

General de Larminat, cevabında Leo • 
poldville tezahüratının Belçika büklime • 
tiyle münasebetlerin yeniden teessusline 
ıebebiyet vermiı olmakla ıayanı dikkat bir 
mahiyet a.rzetmekte olduğunu, franııı ve 
Belçika mi11etlerinin Hki birliklerin rai
men, reemt Franu'nm alman tuyikl lı:arıı
amd& bu milnasebetlerl lı:atetmelı: mecburi

,..tlad• kaldıimı "1lllll etmfttlr, 
ve Yetil ıromleklı bir lejyoner kıt ını 
tiı etmlıur. asını tef-



-·-
Bugünkü 

at yarışları 

ucu s • 

llr'l 2490 .. yılı kamın hGkUmlerl c!al· 
reainde ta•im ve lmA etmlf olarak 

il'--•· 1aat (15) • ltadar daimi encilinene 
--.-aa zarfla ebiltme ilim vermeleri, p011tada vuku-bulacak ıe· 

Zoapldd Amele Blrliliad.u : cikmelerin kabul edi1miyeceif ilin o-
1 - Bblltmeye konııla it .ZOngul· lunur. (94S1/l5452) 16441 

dakta amele birlili butaneai yanında At sahiplerinin nazarı dikkat. 

, ......... 11111!••·-·-----··----.. ~ 8lftldt olarak Jrabal ecllleD .. aeM 8Qlll teadtll k&DUDUDUD 18 cQ maddeal hWmıUn• 
,ere tQtll1 J&P'acak olao bu YUitelerlA 
~ 1ao '" a uıa uaretur. 

ıu ve elektrik, çamqırlık ve mutbah ıne 
Sonbahar at 78ftllarııma lçtlacUaU bu- Ye 11hlal telf•tı llnl (betonarme de- 1Cara~7 Hansı JllJtfOrltllflnd•n: 

sGn nat 15 te ıeblr lpodl"omunda yapıla. miri ma1ftmes1 birlikçe verilmek pr- Yetittiricilere bir ylrdım olmak G· 
callbr. Kotul&ra kaydeclllea Jıayvanlaırııı tiyle) çamqırbane ve mutbah ve poll- zere müe11e1emiz aunl tohumlama 11· 
tuıaııaı dolçıalyle secm baftaJd sQzel Jdlnik inpabdır boratuvarında gebelik tethiıleri ya· 

Bu &salan &7lık UcreUerlnden bBfU 
1111 1&7llı kanunun 12 lncl maddesi mu• 
cibince ._zife71 ıtdecekleri yerlere Jrtdat 
ldl6metre b8flD& otus kurufu seçmemek 
tlllere TealU nakll)'e Ucretı ve aynca va
slfe batmda pglrdlklerl beher s11D tçln 
180 kurul 7e~e yerllecelrtlr. 

Kemurln kanunuıum 6 inci maddeelnde 
)'Ul1ı vuıf ve ıarUan hal& olmakla be • 
raber hukuk fakUltelllnden de mezun bu
lwwı lltekllltrln sat itleri U. mUdUrllltU· 
ne müracaat etmeleri llAıı olunur. (6730) 

:rantları habrlatımy.call kadar lYl vakit • pılacaktır. 
pe1rilecel1DI tabmln etmekte7is- Bugün- 2 - Keıif bedeli 23257 lira 14 ku· Yetittiricilerin ıebeliklerinl tqıhlı 
ldl kOfU}arda neticeleri merakla beklenen rqtar. ettirmek iıtedilderi kııraklanıım 14· 
tıd buadlU.pua olUIU 11e79C&Dl fulalqtı- S - ilk teminat 1744 Hra 28 1nmıt- radarını qağıdaki şartlar daire1bıde 
ncaldır. iki haftadır tahmbı ettlllmla tur. haraya göndermeleri: 

16709 

hayvanların hemen Mpet••• Yantta dere- 4 - Ekalltme mOddeti 3. 10. 940 ta- 1 - Gebelik te,hiai için g8nderlte-
ce aldılmı JM1DDJ1niy.Ue kaydederken rlhindea itibaren on bq gllndllr. cek idrann kıırağın aon ııfat tarl· DEVLET DEMIRYOLLARI 
ıı:..wana ...... umnlm ... ık aeüceler ver- 5 - Ebiltme 18. 10. 940 cuma gilııll binden yU.ı iÜD sonra alınmıı olma· 
dlibll de babrdUI çıkarmamalarını muh· IUt 16 da Zonguldakta Amele Birliii U. 
ten.. okul'lanaıadall rica ederla. Blatm ..ıoaanm birlik faal heyeti taraf 2 - idrar tifesl lylce kapanmalı 

Makine •e Y&gon parçalan 
döktürülecek 

pyemts meralllılara baldkate yakm tah· d 
1 

akt ın- ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 
nmlen lıüdirmekUr. J'akat atuı kottıP an yapı ac ır. 3 - Kısrak tabibinin açık adretl 

D. D. Yollan Satın Alma Komi17omm
dan: 

bütm ıaı..,,.,11>• dalma ~ 6 - Talipler ebiltme prtnametlni ve k11rağın ıon ııfat tarihi yuılmalı 
muknele projesi n ba ite alt diğer ve tahlil U.ereti olan BİR liranın tl .. 

9. uncu lıletme lhUyacı için bir aeu 
sarfUlda döktUrWecek olan ve alelmUtre
dat mlkdarlar17le muhammen bedeli .,.. 
tıda 7uılı bulunaıı ızsara, soba ve :maki
ne vagon parçalarından ibaret d6k11m ı,l 
2'292,'° lira muhammen bedelle ve kapalı 
sarf UBUll7le mUnakuaya koıımuttur. 

Jıaa ~ !::ıve it:: :.==.-: bUtiln evrakı 3 lira bedel mukabilinde ile birlikte ıönderilmesl lbımdır. 
tıt kofusudur. lırramtyesl 

180 
lira ~ Zonguldakta Amele blrlifinden teda- (9353/6411) 16448 

fiil 1200 metreclir. KOIQ7a kqdedlleıı rik edebilirler. 4004 Fen memuru aranıyor 
Zonguldak Beledl79 Relaltllnden: ert t&7 IUDlardır: lntaat münalıuaıı 
Ytts ıtra aylık tıcrew thtısu mnldl o

lan fen memurluta mOnhaldll'. Taliplerin 
evrakı mU.blte Ye latldalarl)'le 21.10.9'0 
tarihine kadar mUracaatlan. (8111D) 11111 

ı - Se,u.n (T. Dıata1t) Birli• C. •Bdd•iumrımlllllrıdtnı : 
1 - laJdD (T. Atcaa) l - Tealdıtlt edilecek ıey: ceza ve teY • 

Kflnahu 2._10.9'° pel'lembe sQn1l ... 
at 11 de 81rkec1de 9 mıcu lfletme blmw .. 
da A. J1. lı:omla)'ODU tarafından )'&pıllCÜo 
tır. 

ı - Ydmu (JL ı:r.> ldf eYi bhıau tekmil lntaatıchr. Kesif be • 
'_ K. 8emba cm. BQar) dell ota iki bin dom )'ti.& yirmi bet Ura 

oıı aeld• lnınıttur. 
tıJı:baharda ba tqlar arumda 78.Pllut 1 - Ba lıe alt ıartname, proje .,.. saire 

,_. 8e7baD raJı:lplerbae DUU'll bfttJI Blelfı C. lfllcldefamamJHilnde ıörebl • 
9'daluu ~. l'alıtat o M"'•ndn Hr. 

Fen katibi alınacak 
Zoqu)dak BeledtYt RelalltiDdeD: 

'l'etmlf bet lira aylık UcreW fen k&Up. 
itil bQftar. Bu gibi itlerden aa1u' memur 
naafım hal• olanların evrakı mU.blte ve 
latldalarl7le birlikte I0.10.940 tarilılDe 
kadar mUracaaUan. (8626) ıem 

KENDiN. BiRiKTiR 

tıtekl1lerln 1821,98 Ura muükat '9-
mlnat Ti JwıuD! TtaikaJU'lyle teklif meJD. 
tuplarım lhUva edecek olall lrapalı ara. 
nm aym sUn nat 10 a kadar lı:omiqmla 
vermeleri l&zımdır. beri QalUııdaJı:l kısa ~e kopma- 3 - İhale 11 birincitetrin 94G cama si. 

Jallb. BasUD &7ak sene 171 dellldlr· J'a • nll nat ıo da Bitliı C. MUddeiımnamlllii 
Irat luıla7U da 8ülm kolq bırakmı7acak· dairesinde kapab zarf anH,te icra kılma-

larbwneler parans olarak komlQ'oll. 
dan nrtlmelltedlr. (em/IUI) 

m Alllledi70l'UL caktır. 
------------ 1940 IKRAMIYELERlı Klkdan Mm x. hdll 

!kinci kofa: lNO .....S mrfmda 400 4 - lılaTalııbt teminat mlktan Dri bfa 
Undan fazla kanmnamll lıo ,,. cMıa 111- cl&rt 7tb &itimi doku nra otu dolım ka
kan yqtakt halla Jam IDglJls at ,,. ıa.- nlftm". 

Hükümet konalı quı 
A.tn Defte!'darlıtından: J • i C B A N K A S ı 1 adet 2000 Uralıll - IOOO.- Ura 

ldJogram Ura 
11936 maldne ve neon paroatan 7814.41 

1oaeoo Mbo tSMO.-

raklara m ıı.ustur. hruıd1esl B llra ille- 5 - Tallplerfa ehlb•et Tftikan ve temi -
atul 1600 m tredlr. KOfllJS lıQdedila nat malribaslarl7le birlikte telrlff mektap • 
altı hail• kan fUlllardlr. lanm ll blrlnclt .. rhı 940 cmna ctlnll •at 

1 - Ağrı vtllyetl merkeslade ini& edl· 1 1 .. 1000 • - S000- • 
len hUktlmet blnlUllllın baJdyet tapatı 1 • 900 • - IOOO.- • 

44121 ura as lmrUI bedeli 1letfl7le 1rapa1ı 1940 Ku·· çük" 12 
zao • - 8000.- • 

aoo ıssara 1oa.-
1&Mt 

1 - Ceıısl (8. Kuanıaa) 11 kilo 
1 - Odnt• (A. Atma) 11 kilo 
8 - KQa (J'. Atlı) il kilo, 
' - •• 111111 s .... (8. Jlallm) u kilo 
1 - 8lftaıp (1". At•> .. Jd1o 
e - lıllıl (Jf. Atlı) 41.1 kilo 

BunlanD aruuıdaD Kqa ayalııı~ 
lns& dol&)'Wl7le busQn lı:Of&Dllneaktıl'· 
Cok Jı:uveUI bir lbUmal ile Ki• de yuılı 
olda'1& dOrdODctı kr'* lı:Of&C&ktır. Geri· 
J9 imla dllrt hQWm ananda 0.lrrrtrta 
1ııa memfe atı olmamuıııa raımen B kllo 
De f&ll8lll1 fula gOrO)'orus. Mamafih la• 
mente atı ola Bl!küua Osdemtre kolay 
kolq ~ talmdll ed17ol'U&. 

ttcQDcll Juıta: (Baadlbp) l>Grt •• da
.. 7Uk&n ~ )'91'11 7U"1m kan lııgtlla 
• " ~ ........... ikraml7 ... 
IU Dra ....tesl tlOO metredir. KClf\17& 
~ ha7TaD kaydedllmlftlr. 

1- Olp (K. Çele'lıl) 18 ldlo 
ı - Alcqlall co. Gellı> M ldlo 
1 - Cear (T. Atca) il ldlo 
' - GUIC&ll (İ. Tetik) 155 ldlo 
I - Tmaca (K. Atalq) 84 Jdlo 
t - BulnD (C. ApQlk) U ldlo 
T - Yıldıs (K. A.qura) '8 Jd1o. 

oıc.a • .aır kilo Ue bllwma nt-
.. 111111111 llNal• ıneafeDba llOO olda
lmm" ee kilomm uaı ~ ı.. 
mp etmelidirler. Blslnı dllfODdUIGmU.. 
sen kotU A.1cey1u. eeaur aruıad'4ır. 
tik wa olarak .... ...ıe 7VJll ,...,.. 
eü ola TuDi'•1 •a 1ııa kOfUdald dereCMIDI 
.._tlımelı: mUtldllclOr. 

l>OnlUllcll lı:op: Olp kOfU8Q (Baadl • 
'b&>> tto .. daha 7Uk&n ~ balla kala 
IDsllls at n lmraJdara ınabmltur. bra • 
mb"lll 120 Ura mesafesi 2200 metredir. 

Kotu7& kqdedllen ~ fUDlar-
dır: 

1 - J[omlaarj (A. Çırpua) • Jd1o 
1 - ıc.aarıı (.A. Atma) M Jd1o 
1 - ÖSdemlr (A. AtmaD) il ld1o 
' - Çeqt (8. Klıl'&OemAD) • ld1o 
• -X.,.a (J', Ath) 67 ldlo 
e - Sifkap (I'. Atan> llG kilo 
T - Botr&1' (8. Temel) N kilo 
1 - T&fPJDU' (A. Çırpan) 49 kilo 
t - Kla (N. Atlı) 41 ldlo 

Yulı:arıda da a1Syledll1mts slbl K&7& bu 
ltatuda da yoktur. Ösdemlrln k0f&C8iım 
amıetml7oruz. Slfkabuı da lldncl kotUda 
koeacatmı 11G7ltıyOl'lar. 1U balde kotU altı 
llayyan aruında cereyan edecek demelı:tsr. 
Baa sOre epey sam&Ddaaberl. pltbl,.unl 
serınecHttml• Karanftll buı11D blrlJIOI p 
neetımlat tahmin ed17orws. Kaamatth 
tdm&JIUlln beDtlll tamam olmadıtuu Ye 1'11-
Jdplerlne DU&r&D atır ldlo tafıdıtmı dtl
tftner•k 9ok battt kilo lle kOf&ll Klslll de 
ıaııalı olduluDU Ye Klae en Jı:uvetll raldp 
olvaJı: Komtaarjı tahmin ettllfmlsl U&Ye 
edecetts. 

BetlDCl kotU: D&t n daha 7Ulı:an 181-
tul ballı kan arap at ve kıaraklara mab· 
...ıur. hramtyut 260 Ura meaafeal 1900 
ınıtredtr. KotUY• dokus Jıayyaıı kaydedil 
IDlftlr: 

1 - T1Drael (IJ9. KmlkayaJ M ldlo 
1 - BosJrurt (N. Kurtay) 82 ldlo 
1 - örnek (H. GOçlU) 12,I kilo 
' - Bora (R. BayAl) 80 ldlo 
6 - Budak (T. Bqbudak) U kilo 
8 - Jıllbrlc&D (S. Akaon) ti8 kilo 
7 - Demir (R. eeutıı) u kilo 
1 - SeYim (N. Vural) ııt,l ldlo 
t - Sel (C. Apa)"ık) Dl,l ldlo 

ilk balatta Boskurt f&D8h sOıdllmlell· 
tedlr. raJı:at ~ llaftald kOfU)'U ses e-
1lUlle gettrtneals OD bet, yirmi metre ka
dar seriden Çık&JI 0rnettn arayı llMl1 Jra. 
pattıtıaı fl OcbCtl pldltbd llUlunımuL 
Bu nzlyete DUU'all buradald eD ...... 

ha)'V&llln örnek ft en kuYetll raldblDID de 
Boskurt oldutuııu dtlfUntlyoru. Bu hafta. 
ld idman HslyetlDe ske Bcll'& da ... 1rao 
~ .,.-,.~. -- lift. lı&ldıl 1ıW 
talldr .. lcbd ....... 111 ._, .. 
rmıa 

dolııaa iratlar Bitliı C. MBddeimnamlUtl. 
ne 9ft'llleleri nan ohmar. (1290) ıan ASKERi F ABRIKALAR 

Slll'f aanU7le elmtltm97e ııllal'ılmqtır. tO .. 100 • - &000.- • 
S - Bu "9 alt prtııameler " evrak fUll 'iti 60 • - 1'7CIO.- • 

lardı1": Carı Hesapla• 210 28 ucıo.- • 

Se7llan VRbetl bUıı •uarıaıanden: 

A - Ekıılltmı prtııamed K..Welwt t' .. bat, ı m&J'llt 
B - Kukavele projesi wn & ••W • ·ı a.n ı 200 KHo domuz kıh almacak 
C - Nafıa itleri pr&IU umumb'ed'" ~YU 1 E PLA1,I •luıtoe, t ildacitepola tarlJa. Atbrt P'abrilralar Umam JılMllrlUttl 

JCbadı Ketremiklbı 

4.00xO.OSXo.ıJ 1687.IR>O 

yapı illeri umumi, feıml tutumeat. lerinde Japıbr. Merkes latna Alma Kom•ı1ıoıu11daa : 
D - Sıhl .,. elktrUI teelAtı prtaamNI Tahmin edilen bedeH 3000 lira olan 20t 

4.00 X 0.04 X O.lJ 823.000 
4.00XO.Olx0.12 440.!ISO 

• - Huaust prtaan;ae kilo domu lntr Alllert P'abrllralar Umum 
r - Ketra.1 cetftli lltllllluı, lı:ttlf lllal· MtldlrllP mırk• satna alma komi•JO-

4.00x0.012X0.12 1860.000 lel fiyat cetveli 1&11b kanım macibiııcı Yerilmesi lbım 4 - Eksiltme 7/ikiacit .. rin/940 per • nanca 22/10/940 talı dntl saat 14 te aı;ık 
.G - Proje ve teferrilatı ıelen ditw vesaik ibru etmeleri. ıembe sünü eaat 14 de Adana nJı:ıfiar 1cla- eksiltme ile ihale edllecelrtlr. 9artname 4.00 x 0.08 x 0.08 189'T.tl00 

4.00~0.04x0.08 982.rıOO 

4.00 x 0.04 x 0.28 
btlyenler ba prtııame Yt evrakı 1k1 5 - Mulıaıebe:yi am1UDi1e bnunnnım resi bi.uasmda 7apılac:aJaw. paraeıs olarak kıomltJOGd&a nrilir. Ta. 

ll'7.2'IO 7tls ytrmt ild lmNI mulı:abllhule Atn ri· IS lbıcfl maddeal macibince mtlteahhide l· 5 - Ebiltme1e ıireceklwba (2152) lira llplerla nnrnkkat teminat olan (Zl5) U-
• 7.500.000 1-.ıt deıftudal'ııtıad&D alabilirler. ne edeeetl teminat makabllhıde (3000) (25) lcanat muvakkat teminat •-el•d Yf ra "'' t4IO maııaralı lranamm 1"''1. macl-

1 - Balmbe)'UDID Qetten ormanından a -·-- 18 ıı '--d d 1 inci u - -- .10.9'0 G&rf&Dlb& sQDU ra7a - ar avam Terillffktlr. 940 11lma ait ticaret odaıı Yealkau ile '- e er eaı ., ... ilde komlQOnCU olma • 
11638.400 metre mlk&bı sQri mamulden aat 15 te Ylli.Ytt ..,..._lıtmd& 7apıl&. 8 - TeldH mektuplarını 7t1lranda llıılnd hale wihindea • u nki• IÜD eYel aJm. dıklarma Ye bu iti• allb4u ttlccardaa 
)'(1sde 36 sqlat De ebat ve mikdarı yukarı- cakbr. maddede ynıh ıaattm bir ... t neliııe b- mıı ve en u (20000) Uralrk tek bir bina oltülarma dair ticaret odur ••lkuf:rle 
da~ lı:eratmıbı kat'ı blçllmeat, Kay- ' - Ekslltme kapalı ad -.ıqı. npı- dar Kırklareli daimi enctımea rlynetine 7apauf .,.. DaTdfek olduPau ıösteren mefttr itin Ye IUtte koaılaJOD& mtlra • 
aerl 18tu)'onuna sevki, llt&l7onda btttl ve lacakbr. _,.,.. ~ ..........,. • ...._ile ~ ... mi' ·ww11 ~ikaamı laaia olaıaaı caatlan. (8511) 16411 

~ taJunJll 1 tepildevel HO tart- ı - Jmulltme7e gtrebUmeal ıoa ~ .eaderlleeelı ............ llılul _,.,.... ......... hbıclen tUbaren 15 sOn mOddetıe açık elı: - Werln 812' Ura ııo Jı:urut muvakkat temi· JUJh saate kadar ıelmlJ olmad •e dıt e - Eblltme7e lincekleria blnat ~ 63 ton petrol alınacak 
slltmeye konulmut olup lbaleal tqrlnleYel D&t vermeal bun4lllı 'batka 8fatıdak1 ve- zarfm miihilr mumu ile iyice kapatılmıı ıek aıimar nya Jiibek lııtaat mtllıendial Aekerl Pabrl1Ealar Umam Jılüdirlllil 
11 ......_ saat1 mt 16 te lleıtuuıa l*ID. •lr•'M\· 1ıı.a. oblıP --~ lAl.UQ.dır. -.... llnmdır R olması ve a bwıludaıı biciyle miilterekea Jılerka laıtaa Alma Komll70llaadaa 

1 

mOdllrlllf(l l>Juamda lbale komtayonunda :mı ...aı 40 blıa Uraıl1t 1M .._ lflerl"'llr bbal editmes. (6586) 16892 u 1 yapıp m ve qi birllkli 1iıu et· T.alımhı. adtt- ,. .... , .t.ı.ıeuı ıı- .L~ 
71Pılacaktır. defada yapmıı olduğuna ve bu gibi au Ye melui tutbf. kanıt olan 53 ton petrol Aakerl 11abriJı:a.. 

2 - Bu llUl'ltle alınacü olan lterelteldn etektıtll temaatı 78PJIUI Te)"a yaptıl'mll Mti...... tandicli f - Bbiltmeye prec*1eriD bpalı ..,. 1M' amam mldtlrltlltl merk• •taa aJma 
beher metre mllr&buuıı muhammen kı:vme- olduklarına dair velllkalan bir latldQ'a Zongpldalt Valiliiindea : f• llarazmda •• teklif mtktıııban• 7Ud• Jı:oml17onanca 22/10/MO talı sini .. t 1e 
t1 28 Ura 15 lı:unıl n tamaımmn ıa:vmett batlanarak ihale tarilllııdeıa a u s sQn IO .,111 t40 ela eoaa •• Zenpkllü &- ....wde !'ftt tııa ....a.a.. ._,,111, 1 _, da bpek wlla illlıl• ..U.Oektfr. Şartna.o 
de Zl2l2S Undır. evel ~ete mUnca&tla alacü1&11 ehli· bldellne üt mlaabab iki 111 •lddeU• _. •ne ~ ..... -"* ı.. .. ,.._ e1ıuü kıomll70Dclua •erilir. 

1 - ı.teltlller munJdrat temtnat tutan yet wenı.a ve ttaant oduuıa 1ı:q1t1ı ol .atıleattır. llaJı:etlw 9Yelce illG edilea - hflkflmlerlne r1a7et etmeleri lbım • Tallplerin m1lftkbt teminat ola (4l•J 
mDdan ola um lln • lnlral1l tllal• • duklanna dair vesika. IMtllr cWıllmcle t.ep"Wsml 1&7esiııdı la- dır. (6728) 16707 lira (44) karat• haYi teklif mütaplanm 
den neı ınalandttma )'&brıml o1mallın e - Teklif me-.wıon )'11kanda ı tmcn _,_Wa tbel 1&11&'1ar &bdemiıbıf tea • meH6r dnd• •• tS • bclar komlQaU 
Jllnnclu'. maddede )'Ulll llattea lıılr lla& nellDe k• 11m edllmif 1JqJ,munalıclır, (H14/0623) •ermeleri •• kendilerinin df %490 nw .. 

' - Daba fasla tatlll&t almak .,.. 1la "9 dar Atn 'flH.7etl defterdulıl8& getlrlle- l&GN nlı bıı.ılmm 2 •• 1. maddeleriııdMi " .. 
alt prtıaqae '" matranlenta Gl'lleklel'IDI rek eklllltme lı:oml8)'0DU relalllfne malı:bu talkle komlll70DC8 olmadıtrlanlla •• h l"' 
yea.lre)'I s8rDıell bere ~ BıYU, mukabilinde verilecektir. lnpat mOnekauıı ilk lumılqommıaa .mllbQaa edlleoek 11q. le al&bclar ttlccarclaa olchıJı:Jarma dair tl-
Dl)'aı1>alar, latabaı, !smtr, Kon)'&, Nil· Posta tlt pclerllacelc •wtuaJlanıı Dl· Buna Nafıa Kllhendlalflhıdell: vanatuı besemnesl 1s1Jı alınmak lateDlleD caret odw ....ural7t. meHtr da •• _. 
de, İçel lllı:&D ıdftdlldertae, Qulatep, b&Yet Uçlliıc11 ma4dede )'&Slh 1a&te kadar 1 - lw a.aat okalaada )'&pılacak kolan, pbre ft emsali etY• tıserillde or. atte Jı:oml17ona mlrac:utları. (6580) 
Kini " Hatq 8ıhat ,,. ttttınat .._.,.. pimli oım .. c1ıt sarfuı 1110btır mumu ile 29357 Ura 51 kurat ketif bedelli tenl7e a- tada blt bir pebep yokken •1so iayı1ı mtl· 16577 
ııet mtkfllrlDkletiJle mt1rUMt edlllbetl. 171ee bpatılıml bulumnut lbtl!Jdır. POio tlS17eltrl lnpatı kapalı wf asallyle 7enl· il korimma lamunu ld1"M lbtlkAI' yap. 1- ti* olelı pcUaneler b1ıul edllmes. cSea eblltme7e ~. ma n mevcut iken olJDadıtmı be)'aDla 

Adliye binuı ..... 
•anlH Nalıa •ll41ft1fJlilntln: 

1 - 2812T Ura '11 lmrUI lı:tllf bedeW 
Kudaa adl17e0 blnN'nin lkm&U IDpatı ka
palı sarf aaall7le elaılltmeye lı:ODJD1Jltm'. 

2 - a.nım. 18.10.NO pqamba sQDt) 
uat 15 te Kanla& D&fıa mOdQrtOIQ oda· 
lllllda yapılacaktır. 

1 - ProJe nnJa mıtıa mG4UrlUIUDde 
sOrOJ•blllr. 

' - Muvakkat teminat (11119Jrr) lira · 
dır. 

(IUI) 181111 1 - l:bUtme T.11.9'0 Jertembe gflnU l&tmaktmı llaÇ1u n 11.t.NO taı1b11MSe ••t oa albclıa 9Dna adsa adldtlrltitl ek· tnldf edl1a ÇanJmmm Cllllıl1ceblr -. 
K8prii intuı eiltme koaı1.,.,..anda J'&Pılaca.ktır. balleatnden Olmalı otuılarmdua Kuatda 

Tokat Nafıa JllJdOrllJflJndea ı 1 - Ba ite •it ewak tanlardıt': otlu 1191 4otumıu Bulll ÖllOJUD UJJlı 
Tokat - Nibar wılu üzerindeki ProJ .. ..Wt ~ lieteal, meııda cetTe- cUrmU. metJıut kanuna s0re DAIDda ..,. 

ı ~ il, ketif, eblltm. "'' ba:rmdırhk itleri p. ra ÇanJmt ae11" cua meJıllemeBfDde 
(11662) lira (93) kurut bedeli ketlf· ael prtıaamelert .,.. ambYele projesidir. plan acık ....._. ~.,iô .!:_ 
il .,. tabli•tı mnuenel mnumlY9 • Tali 1 ba --~ den tediye edilecek olan Hadiye P er nnh ufa .Utlrlllitln4e h mııu lı:cieuma Jrumıumm U baol mad-
ka tetkik edeceklerdir. dlll deW9tl)rle • meddMIM tmlJı:aD aoo 

pril.U inpatımn Z.10-940 tarihin• 4 - TaHpJ.eria .,u.+a•7• lttirtil ede- 11n JIU'& " t1d aeııe m1lddeU• aUrsUn oe-
den itibaren 20 ıUn mtlddetle bpah blbDeleri lsba mı Ura 11 bnıt m1WU. asiyle oesalandınlman ve aUrsUn oaua
sa.rf uaullyle ebiltmqe konuknat- lr8t temlaat 7&tmllalan, bla it ltla Tllbet aaa s.ner1 YU&7et IUl'kuhade ceJı:tlrll· 

tuih.1 21 10-940 -----· n ~ Ula tsilalad• _,. ....... JDHIDdeD '" s&pteclil• eaamn •Uead• e • r-- - &lnu IUt elıllf'M •esUtuı, MO ..... lsla tle&nl... ftllM Ye J'Dkllll k&WettllcteD RDr& mes-
6 - tatelı:lllerbı MO mall yılına alt t1 • ~~.!rTokat Nafıa dalrealnde yapaı. .... _. --·- olda-· ... _., _ ...... _, __ ktl' lı:o---· '"·-·--·- 11 __ ....... _•-1. 

caret odalı yeatkasının Ye lbaleden en u .... u - ...,..™ ...... - ._._ llMU&• ·-_,...,... --
aekla sQa nel D&fı& mtı4UrUJllbMlea ala- Bkllll-

1 
• &k ed kl rln oı.atan •• lçbdl maddede )'amlı ~ klıacl fıJsna muclb&Dcıe 215 ~ teoaYUs 

caldan ftlml ~- ...a•m teklif - 1 • ıt~ ece • anı- ır.a enabu llrlp kabal ettHderlM dair etmek Ye taııUkü ..t.celı: maeratı B& • 
meırtubmamı lçtııe ko)'Dlalan 1Aıamclır. vakkat teminatlarıyle ehli,.t veaib • ı..ıactmaa ..,.. l4tO ~ ...._ Qw un Ö&907a alt olmalı: o.ere ADJranda 

6 - ltt*lller 2490 sa11h bmuıa Pi • l~nın ve teklif !Mktuplan ile bir· pa olaqk ~ teklif nflanm mUDıetlr uıua pset ... yle zıetlr " ilim 
re huır1ı)'M&JdaıdJ1'. li~ ihaleden -bir aaat evel ebiltml f.ll.1940 dal tut • bete kadar Bana ıu.umuu. 26.7.940 gOnUDde '1T 11&11 ile 

Teklif mektuplarım 11.10.MO cartamba koaıı•yonuna tevdi edilecektir, uf•• mDdllrllltfhıe makbus mnbhlHnde karar Vll'lhıllt n hWdlın temytzce tudlk 
sQnU saat He~ Ddıa mtldUrluttıne m!u 11{~ •1!ı k;ıi~~ ':Jef!!'r• nrmelerl 1bım oldda ilin oluııar. edllmek aureUyle kaW .. tlrerelı: Jteııdı.lıle 
maldım mubblllllde ftrlll•lart W7& bu aa- ı ıye er o ıa _.r.. (0690) 16697 Ka7aerlye aevkedllmiı oldutundan karar 
aUere kadar pleeek tekilde poeta ue .on- ..mı mllracaatlan. 1&621 muclblnce keyfiyet tlAD olunur. (1729) 

dermeleri J.bımdır. Kapalı zarf 11111H1le K·-cab-ffaHar~aeı M~1uıı:.a-den 1170I 
pCJ9tada vaki olacalr aeeDa*tl• laıbul elmiJ e.u__ -· ., ....,,.. ...... : OCl.ni _.._ 

edllmes. H28I tme..,... l - HarUllll Sok Ja7111etll t!mmbkla • Tetdrdal Vakıflar ü;;:inden • 
KırklareH Daimi Bnctlmeainden : mıcfaa olup nfenae edllmelerl.s.D satıl- Jlnh•t:n bldell Cıl'JI •ft caıı 

Menfez intutı Kırktaren. Babaeül yolpa l9+000- Jan karadqtJrılan mahtellf uldarda ha7- lft .x x.,.ı 
Balı1tesi' Valüiğladea: 21+000 iMi ~eri dtıamcla anıead- ftMt llUlfblda llata ........,.. •tlJa. 1950 oo 150bo 
1 - Balıknir • Edremit JOlaaun daJı: (Z4157) lln 21 Jnuaılak kqiften mili• caktlr. Teminatı munkbte llffkll 

56 + 350 - 80 + 400 Uncil kilomet- res (1500f1l fiil atı. bin Uralılr ldsaıın taml· 1 - 8abl s11D11 21.10.9'0 tarnılne tut- Lka X. M1'11t.eılil eemtJer4e 
releri aramda yapılacak 32 adet mea ratı esaıi:yesi itine lıteJı:ll ı;*ınadıtmdua b~an == .. t OD beftedlr. l-M • 
fes lnfll.b talip çıkmadıiuıdan tek- lllrtDUlealnde ~ tıldillt tlstrllle .,... - enler •tıbk ı..,..antarı her ı - San7'da millhak A78apap nlaf 
rar kapalı Ari muliyle ebiltmeye Jı:tr ie s-idl&"" kllıalı ..ı anıaı. tll- saaıaa &kıblllrt..,. ornwılarıııda 911-HO aetaeıert aftıiı9 ilıU· 
kcmmuttur. ıllt1ne7e kıonalmattur. 4 - lıtekll&erla •tat cini harada ba- talatmdaiı ketll• oc!aa Ti W5tdnha .... 

2 - Keıif bedeli (33803) lira (98) ı ~ JJa ite ut eartıaam• Ye e9nk fllll- lunm•ları ~ ol1111111'. (l70llG693) lHll ııl olaı\ prpı ve dal1amı 11Çık uttırma ... 
kurut ve munkıkat temitsatı da lucbr. J.-t m&.kaıt retl7le utıta pbnlmqtır. 

3000 Ks. 1 metre ftJll emall 
ımitlitlnde " -.ut 1,5 metre 

munluiuncla kar keçMİ 
alınacak 

A*-1 ~ Umum Ktlc1UrlQI 
lıllrlmm latul Alma K~oaUDd&D: 

TaluDla edil• 1MıdeU (IOOO) Ura o1aa 
)'Ukanda )'Ulh aooo ıcs. m lı:eGelll -.. 
rl fabrlkalar umum mUdtlrlut11 merku ... 
tuı alma lı:cıml17ommoa 2U.O.MO perflm
be gOntt aaat 11 c1a puarlı1da lbale ecllle
cektll'. eartname parama olarak kmııı. 
70lldm Yerilir. Taltplerbı ımnü:kat tlml
nat olall (900) Ura Ue 2490 ~ kaim• 
mm 1 ft L ıuddeledadeld ...aııde kom18 
)'ODCU calmldaldanu Ye ba itle allk&du' 
tuccardall ol4uJdM'ıDa dair tlcant odall 
~l• ...ıctr sUn •• l&&tte lı:cımla. 
,.. nıüncutlan. (6611) 11161 

15 Ton srafit satm almacek 
A*erl l'a'bliblar Unnun KtıdtlrlQI 

Kerkes 8atıD Alma Kom18J'ODaadml: 
Talimin edilen bedeli (IOOO) Ura olaa 

1İ ton pıaftt ukerl fallı11ıalar umum ma. 
dUrlUIO merku atuı alma~ 
11.10.9'0 OU'f8lllba gOnU aat 11 da ~ 
il ....ııa Dlal• eclllecıektlr. 8U'tD&mt ,.. 
...... olarak komlqondalı ftl'llll', Tallp. 
lerbl muvaJı:lı:at teminat olall (175) ~ 
-' teklif ID8lltuplanm eüar sODıla ... 
at 11 e kadar lı:onıtayona vermeıerl w 
lı:adllerlDID de 2490 numaralı kalı-. ı 
ve L maddelerlndekl veaalkle komll)'~ 
olmadıklanaa ye bu lfl• al&kadar ~ 
- olduklanDa dair tlcuet odaıy ... 
8171• meslı:tr ,on ft aatte k 
ncaatlan. (880) 

700 Ton demir Rardan (2535) lira (30) kuruttur• A - &bileme prtDamell, femd Ye ba- ae,tıım Vilbetl Vakıflar ::~~ilrtlitlD- ~ - Arttirma, eblltme M/l0/940 per • 
3 - BilCUnum evralD nafıada g8ril· ttıai prtna.. ctm 1 tembe dllii - 14 ae Teldnlal ftlaflar 

lebilir. B - llubvete tr0J• 1 _ CeJhaa bsnmda Çerp iclıadelıl lclereeiııcte J'&Pılaaıktlr. Aa11er1 11abrlb1M' Umam 
4 - Eksiltme 22 birlncltetrin 940 C - Ba7mdırhll "1trl ...ı prtnameal llU'ap dfl1ılrlnlerm 7tl'lerlDcle blrlltlrlııe bl- S - D*• futa maltmat ktl79111• p0e • llerkes Satın Alma Komiı:vonqp : 

aalı gilnU IUt 16 da htlktımet kon.. B :- Kttif Yt JDetraJ cetYelled proje. tltlk (le) clllrUa •• bir tulnon• ...._.. ta leretf mltterf7• ıit olmak lılwe tut- 1214 ta7da lmn• m~ Ol ton c1 .. 
tında daimi encUmen launnuıda ya· l1ti7enler ini pnaaaıe .. evralra bil& tı mumUttemlllt sOtUrtl olarak toptaıı ,,. nam• puuu ~erilecektfr. (1734) nılr haırda11 ..U.S ilta11onla.1"ınd• va on 
pılacaktır. bedel KırldseH nafıa mlcllrJQtiDd• ala- a,.11 wfJa ellalltmqe .._..,....... lifli dahlllade teellm f&l'ti7le beher tonana tart-

5 - l1te'kHterin mnakkat teminat· WHrl•. ı _ Kellf beclell (.lllN) Ura (7t) b- rm•lıade iAll ecBlctiti ~• 17 lira 50 
tarını Balık•lr hmuıt muhuebe vu- J - Bblltme SıllklııdtetrialMO ..aı 8'f ""*· .ADLiYE VEKALETi ......... mm at-acaktır. tartnameler 
nealne ,atırdıkJanna dair mübu ..- nl saat (15) oa belde Katdarell daimi _. ı _ Ba fıleuta ak proje, feaal .,. ek • merkez 1&tlll alma komiı)'Ollmıdaıı paraııs 
ya ba miktar pyanı kabul banka dek· cfbmnlncle )'apdacalı.tıf• llltme prtaameleri, m1*a..ı. pro:l•I Ye 4 Hulnık oı..11 lııomlı,.._ Terlik. Tallplerlll 41 
tabu IJe ihale tarihinden aelds &in ı - Mıa•atmbt teminat (1200) .&tıdw. fiyat cewell Aüara'da Vaılaflar m AdU79 V ça almacak 11/940 puartesl ıllnl üıamma kad8 tell-
nel vlll1ete m8racaatı, aafıadaıı • 4 - ı.- teminattua maada lateklllerill mldirlttl hılut mlldtlrltllla4ea ı.. tlrAletlDdellc lif .ec1e0elderl demir hardan kadar ,tlzde 
laeüları elıll,et ftllıra.l,.te Ticaret elıılalltme dnlad• Mlda dD ...ı Km.. 1ıııll ...wıu baın Mir..,... ... ........; _,. °== mfldtlrllltlda _... • f,I lıa ....,....., temltlatJarl7Je birlikte 
..... .,. ..... teklif -*tu11uea.. Janlt ........ mlrıOD&t ............ ftla'lls 1 ·~ '* .... lark ... ~-= :." ~... eartnameri bblal ettiklerlD• dait' kayıt .. 
tWa .._ ..,. ı.,.,.w tllNlllr _,_. aJ.aqılllW. lllllltMldlltUI ,...__ w· ._... l "'11 lı •lnsb111 , A ı il ıı aa • •sJHıti llPI fbat ttlrllfhrilll mmra satm. - .......,,.., v.m. as au m.. 11ma •• '• n .. ....a.t. (tllt) ı_. 
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13/10/1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen haric askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 
350000 kilo undur. Eksiltme 14/ı0/940 

Pazartesi saat 17 de !aparta As. Sa. Al. Ko. 
Ynp:lacaktır. Unun tutarı 49000 lira olup 
muvakkat teminatı 3675 liradır. (6180) 

16171 

Sığır eti alrnacak 
1ıJparta As. Sa. Al. Ko. dan : 
8SOOO kılo sığır etidir. Eksiltme 14/ıoı 

940 pazartesi saat 16 da Isparta As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır .. 

Sıtır et'nin tutarı 16ıSO lira muvakkat 
teminatı 1211 lira 25 kuruııtur. (618ı) 

ı6172 

Et alınacak 
Tire As. Sa. Al. Ko. dan ; 
1 - 60000 kilo sığır veya keçi eti kapa

lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 15/10/ 940 salı ~nü saat ıo 

da Tire alay karargfilıı binasında yapıla • 
caktır. 

3 - Bu mlkdar sığır veya keçi etinin u
mum tahmin bedeli 13800 lira, muvakkat te 
minatı 1035 liradır. 

'4 '- Eksiltmeye girecek olanlann ek -
ıiltme günil saatinden en geç bir saat eve
line kadar teminat ve teklif mektuplarını 
Tire As. Sa. Al. Ko. vermi:ı bulunacaklar
dır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İs -
tanbul Lv. A. İzmir ve Tire As. Sa. Al. Ko. 
mevcuttur. İstek111er mUracaatla okuy~bi-
lirler. (619ı) 16173 

Yulaf alınacak 
Maraş As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 378000 kilo yulaf kapalı zarflı ek -

ailtıneye konulmuııtur. 
2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv, A. 

Sa. Al. Ko. TO Maraı As. Sa, Al, Ko, dadır 
ı 8 - Muhammen tutan 24970 liradır • 

4 - İlk teminatı ıS42 lira 7S kuruıtur. 
5 - Kapalı zarf uıulli lle eksiltme 

'IS/10/940 salı günil ıaat ı6 da Maraı As. 
Sa. Al. Ko. da yspılacaktır. 

6 - hteklller teklif mektuplarını en son 
15/10/940 salı gihıil ıaat ıs e kadar~. Sa. 
:Al. Ko. Re. vermiı olacaklardır. (6196) 

16177 

Tamirat yaptmlacak 
!stanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kuleli askeri liseal mevcut ke~fi 

mucibince tamir ettirilecektir. Eksiltmesi 
lı:apah zarfla lS/10/ 940 ıünU saat 11 de -
dir. Keılf bedeli 31046 lira 69 kuruştur. 

İlk teminatı 2328 lira 50 kuruıtur. 
Şartnameat her gün komisyonda görüle

bilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 

ISncoye kadar teklif mektuplariyle ve iste
nilen .,.aalkalan Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. 
.,.ermeler!. (15198) 16179 

Kömür alınacak 
Xslişehir Aı. Sı. Al. Ko.dan: 

1 - 2550 ton sömikok veya KarabUk 
JrömtırU kapalı zart usullyle ekıılltmeye 
konmuıtur. 

Kapalı zarfla ekslltmesl 115 blrlncıtet -
rln 940 aalı günU sııat 16 da Eskişehir mın
taka Sa. Al Ko. da yapılacaktır. Şartna • 
ınesl ve evsafı Ko. da g!SrUleblllr. 

Sömlkokun tahmin bedell 70890 muvak· 
kat teminatı 4794 lira ~o kuruıtur. 

KarabUk k!Smllr\lnUn tahmin bedeli 
7522S lira muvakkat teminatı 5011 lira 25 
ırunııtur. lsteklllerln kanunda yazılı ve· 
aalk ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplannı ihale ııaaUnden bir saat evel 
Ko. na vermlı bulunmaları. (6199) 16150 

Sade yağı alrnacak 
Sanurm A.r. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - S84-00 kilo erimiı ıade yaft kapalı 

.. nıı eksiltmeye konmuştur. 
3 - :Muhammen bedeli 53760 ve muvak· 

bt teminatı 4032 liradır. 
S - Şartnamesi her ıfuı Ko. da s6rll -

lebillr. 

Sığır eti almac&k 
Umurbe7 As. Sı. Al. Ko. dın: 

1 - 400000 kilo ıığır eti mukavele ile 
satın alınacaktır. Tahmin edllen bedeli 
108000 liradır. 

2 - Ekslltme 115.10.940 Ta. ve ıalı gU -
nU ıaat 115 te Umurbey AL Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktı"r. 

8 - İsteklller bu ıııe alt eksiltme ııart -
namesini her ııUn ıı ıaatinde Ko. da gö -
re bilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. 
15 - Muvakkat teminat 8100 liradır. 
6 - Teklif mektupları l:l.10.!l40 salı 

gtln eaat 115 e kadar sa. Al. Ko. Rı. verll -
mlıı olacaktır. (6206) 16187 

Nohut alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 57600 kilo nohut kapalı zarfla ek -

siltmeye konulmu~tu.r. Ekalltmesi ı 11ıoı 
94-0 perşembe günü uat 11 de Erzurum As. 
S~. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 7200 lira ilk teminatı 
540 liradır. . 

3 - İsteklilerin muayyen ~ve saatten 
bir saat eveline kadar tekllf zarflarını Ko. 
na vermeleri. (6272) 16259 

Buğday alınacak 
Eski:ıehir As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - As. ihtiyaç için 24000 ton buğday 

kapalı zarf usulil ile eksiltmesi 23/10/940 
çarDamba günü saat 16 da Eskişehir mm -
taka Sa. At. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesine nazaran 2000 tondan aşağı 

olmamak ıizere bir kaç istekliye ihale edi
lebilir. Tahmin bedeli 1920000 liratlır. İlk 
teminatı 7ı350 lira. istekliler kanunda ya -
zıh veuik ve teklif mektuplariyle belli ~n 
ve saatte Ko. na milracaatları. (6549) 

16550 

Kuru fasulye alınacak 
Eski&ehlr Sa. Al. Ko. Rı. den : 
ı - As. İhtiyaç için 68 ton kuru fasulya 

kapıüı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksilt
mesi 24/10/940 perDembe günü saat 16 da 
Eski&ehir Sa. Al. Ko. da ynpılacaktır. Ev
sd ve ıartnamesi Ko. da gbrlilür. Tahmin 
bedeli 19040 lira.ılır. tik teminatı 1428 lira
dır. İstekliler kanuni vesaik ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını be111 
gün ve saatte komisyon Rs. ne vermeleri. 

(6SS1) ı6552 

Kunı fasulye alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizonun senelik ihtiyacı için 75 

ton kuru fasulya kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmulitur. Muhammen bedeli 18000 
lira ve muvakkat teminatı ı350 liradır. 

2 - Eksiltmeııi 23/10(940 çar~amba gU
nU ıaat 11 de Adana As. Sa. Al. Ko, da 
yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. A. Sa. 

Al. komisyonlariyle komisyonumuzda her 
gün görülebilir. 

S - Taliplerin vesaik ve teklif mektup
lariyle tayin edilen uatten en az bir ı;a -

at evel Ko. na müracaatları. (6599) 
ı6592 

Kuru sovan alınacak 
İ.milt S&. Al. Ko.: 
1 - Ganılzon lhttyaeı lçln HSOO kllo 

kuru ıoıaıı kapalı zarfla ekllltmelli ne •a
tın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf ekıılltmesl 2:1.10.940 
gUnU ıaat 1~ de Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

8 - 94.~0 kllo kuru ııohnın beher ki
losu tçln tahmin edilen fiyatı 6 kuruş o
lup tutarı 0670 llra muvakkat teminatı 
&26 liradır. 

l - İstekliler şartnameyi her gUn An
kara. Eqklııehlr, tııtanbul ve izmlt'te Sa. 
Al. Ko. d:ı görülebilir. 

' - istekliler belll gün ve saatinden 
bir saat evel kapalı zarfiannı Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (6602) .t6:1915 

Odun alınacak 
Kıritlarell As. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Askeri ihtiyaç için ı950 ton gürgen 

odunu kapalı nrf uıulll ile eksiltmeye 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 33150 li
radır. İlk teminatı 2486 lira 25 kuruştur. 

4 - İhalesi 14/l. Tı./940 pazartesi saat 
15 do Ko. binasındaki Ko. da yapılacaktır. 

5 - hteklilerln belli gün ve saatten bir 
ıaat evci zarflarını Ko. Rı. vermeleri. 

(6200) ı6181 

İhalesi 28/10/940 pazartesi günü ıaat 
115 dadır. Evsafını Ankara, hte.nbul Lv. 
A. tikleri ve Kırklarell h!ik!imet cadde • 
sinde As. Sa. Al. Ko. da mesai zamanlann
da her ıün ıörebilirler. Taliplerin elle -
rindekl veaikalarlyle muayyen gün ve sa
atten bir saat eveline kadar teklif mek -

Sade yağı alınacak 
:ltmasy.t As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 20SOO kilo eriıniıı sade yafı kapalı 

aarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 28700 ve muvak-

kat teminatı 2ıS3 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komiıyonda gö-

rülebilir. 
4 - İhalesi 14/1. T~./940 pazartesi saat 

10 da Samsun Ko. binasındaki Ko. da ya -

pılacaktır. 
S - İsteklilerin belll giln ve saatten bir 

aaat evci zarflarını Ko. na vermeleri. 
(6201) ı6ı82 

Un alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 500000 kllo un mukavele lle ıatıD 

•lınacakl!r. Tahmin edilen bedel 76000 ll • 
l'adır. 

2 - Ekatıtmc l:'i.10.040 Ta. ve salı gU· 
ııu saat 15 te Umurbey A.s.Sa.A t.Ko. da ya 

ı>ılacaklır. 
8 - İstekliler bu ıııe alt eartnamelerl 

her gtın ıo saatinde Ko. da görebilirler. 
4 - Ekslltme kapalı zart usullyledlr. 
5 ·- Muvalcknt teminat 5625 llradır. 
6 - Teltllf mektupları 15.10.940 sah gü

llU saat Hi e kadar sa.AJ.Ko.Rs. verllml!I 
ola.<.'aktır. Bu saatten sonra mektuplar 
knbu1 edilmez. (6204) 1618:'i 

Kırmızı merC";mek alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizonun 83 ton kırmu:ı merci -

meği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 18260 lira ve mu
•akkat teminatı 1369 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün Ko. da gÔrüle • 
bilir. 

4 - İhale lS/ilkteşrin/940 saat ı6 da 
Ko. da yapılacaktır. 

5 - Isteklilerln belli gtın ve saıı.tte ka • 
s-lı aarflınnı Ko. na vermeleri. (6205) 

,16186 

tuplarlyle müracaatları. (6605) ı6598 

Sabun alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Aıkerl lhtlyıç için senelik 90000 

kilo sabun kapalı zarflı ekılltmeye konul
mu~tur. Muhammen bedeli 36900 liradır. 
Şartnameai Ankara, İstanbul Lv. amirliği 
ve Kırklareli hilkilmet caddesinde Aı • 
kerl Satın Alma Komisyonunda me -
aai zamanlarında her gün görülebilir. 
İlk temine.ti 2767 lira 50 kuruştur. İhale
ıi 28/ı0/940 pazartesi ıünli saat 17 dedir. 
İsteklilerin kanun! vesaik ve evrakları ile 
birlikte muayyen gün ve ihaleden bir sa
at eveline kadar teklif mektuplan ile Sa. 
Al. Ko. na m!iracıatlan. (15606) ı6S99 

' Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan : 
ı - İki defada 3S er bin kilo sade ya -

tı ı4/10/940 ıUnii ıaat ıo ve 11 de pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Her birinin muhammen bedeli 4-4450 
lira olup teminatı 6667 lira 50 kuru$tur. 

3 - Şartnamesi her gün İl zamanında 
komisyonda görüliir. (61590) ı6688 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - ı 7 50000 kilo K. otun kapalı zarfla 

eksiltmeıine talip çıkmadığından pazarlık
la eksilfmesi 23/10/94-0 çarşamba günü sa
at ıı d Sa . .A.1. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30000 lira olup 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Evsaf ve ıartnımesl bidiklerde var-

dır. 
4 - Talip olanların eksiltme günUııde 

Ko. da bulunmalan. (6707) ı6699 

6 Talebe alınacak 
Askeri Liseler Müfettişliğinden 
ı - Aıkerl liselere askeri öğretmen ye

tiııtirilmek ilzert b"'1' okulu kadrosuna 15 

u u u s 

Et ve odun ahnacak 
Edirne Ar. Sa. Al. Ko. dın: 
1 - .A.ıafıda cins ve mJkdarlan yazılanlar kapalı zarfla eatın alınacaktır. İha-

leleri Edlrnede eski mUıılrlyet dalreslndeSL Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve ıart
nameleri her ıün ko. da görUleblllr. 1stcklllerın ıl!zU geçen günde ihale saatinden 
bir eaat evel teklif mektuplarını Ko. na vermlıı olmaları lAzımdır. (6202) 16188 

Cinsi Mlkdarı Tutan İlk te. İhale günU 
Sığır eti 120 ton 42000 Lr. 8150 17.10.940 perııembe 
Odun 1000 ton 20000 Lr. 1500 17.10.940 per§embe 

Un, yulaf ve sabun alınacak 
Mersin Sa. Al. Ko. dan: 
Satın alınacak Uç mevadda alt liste aşağıya çıkarılmı§lır. 

Clnsl Mikdan Muh. bedell İlk Tc. ihale gtln sutlan 
Kllo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 
Sabun 
Yulaf 

1540000 7S300 00 6872 00 
15300 5408 00 40:1 60 

460000 29900 00 2242 50 

H 10.940 kapalı 

14.10 940 kapat. 
H.10.940 kapalı 

Saat: 10, 11, 12 
l - Yukarıda yazılı mevaddın belll gUn ve sııatıarda ihale.si yapılacaktır. 
İsteklilerin kanunen istenen vesaik ve temttıntıannı havi teklif mekttıplannı 

Mersin askerlik Ş. sinin Ust katındaki As. Sa. Al. Ko. lhale saatinden blr saat evel 

teslim etmeleri. ' 
2 - Fazla bilgi edinmek lstlyenler Ankara ve Diyarbakır Lv. A. ne mezkftr Ko. 

dakl eartnamelerl her zamnn göreblllrler. (6207) 16188 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Dörtyol As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Mlkdnn, fiyatları, muvakkat teminatları ve muhammen !lyalları ID&fıda 

yazılı bulunan liste mevaddı münakasaya çıkarılmııstır. 
2 - MUnııkaca 14 10.040 pazartesi gUnU saat 15 ttı Dörtyolda belediye salonunda 

icra edilecektir. 
3 - Bunların evsaf ve §artnamelcrl levazımda mevcuttur. Talep \'Ukuunda ve· 

rllir. (6208) 16189 
Cinsi Mlkdarı Tahmini F U. tutarı l1u. T. Ne suretle 

Kilo kuruş Kilo L. K. yapılacağı 

Un 540000 17 91800 6883 kapalı zarf 

Bulgur 108000 11 11880 891 kapalı znr! 
600ll0 25 15000 112:> kapalı zarf K. fruıulye 

Sndaya.ğı 19500 125 23985 1795 kapalı zarf 
18000 34 6120 459 kapalı 2111.r! Pirinç 

Yulaf 4112000 6 25920 1944 lt11palı zar! 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Çorum As. Sa. lıl. Ko.d:ın: 
1 - Aeağıda cins ve mlkdo.r. muhammen bedel ve !lk temlnatıarlyle ihale gUn 

ve saatleri yazılı yedi kalem yiyecek, yem ve yaltacalt kapalı olarak eksiltmeye 

konmuıtur. 
Ekslltmelerl belli edilen günlerde Çorum orduevlnde Ko. da yapılacaktır. Şart-

nameler her mesai gllnUnde Ko. Re. ne mUrncaatıa görUleblllr. 
İsteklllerln muayyen gUnlcrdekl vakttnden btr sant eve! kanunun tarifi dairesin-

de zarflarını Ko. R&. teslim etmeleri. 16190 
Cinsi Mlkdarı Muhammen be. Muvakkat te. ihale gUıı saat 

Sığır eti 
Pirinç 
Bulgur 
K. fSSlllye 
Arpa 
Ot 

kilo Lr. Kr. J r K. 
200000 40000 sboo 
15000 5025 377 
84000 8400 630 
50000 8250 619 

480000 19200 1440 
8937 50 

18000 
671 

1350 

15.10.940 
14.10.940 

16.-10 940 
17.10.940 
18.10.940 
19.10 940 
2110.940 

Odun 

2iô000 
1200000 

Yem ve saire ahnacak 
Kurudere Sa. Al. Ko. dan 

Tutan lıtikdarı Cinsi 
Lr. Kr. kllo 
5600 00 80000 

60000 00 1000000 
46800 00 720000 

Yulaf 
.Arpa 
K. ot 
Saman 

Teminatı 
Lr. l{r. 
840 00 

9000 00 
7020 00 
1800 00 

İhale glln ve 

18.10.040 
18.10.940 
21.10.940 
21.10.940 12000 00 480000 

210 00 3000 1L tuzu .9100 00 21 10 D O 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

ıaatl 

11 
12 
11 
12 

ll GISO 00 22000 (l&Z)"... 901 ao 22.ıo P40 
ı - Asker! birlikler lhttyacı için yukanda yazılı altı nevi yem ve aaıre pazar-

Iıldn satın ahnacoktır. ' 
2 - Pazarlık belll glln ve saatlerde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
s - Taliplerin her erzakın hlzalannda yazılı teminatlarlyle birlikte komisyona 

mUracantıan. (6672) · 16680 

ah nacak malzemesi Sa raciye 

• 

ANKARA BELEDiYESi 

... . 
rün ve ıutte kati teminat ... e kanuni bel
geleriyle komisyonda bulunmaları. (6557) 

16555 

Parke kaldımn yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : F otin alınacak 
1 - Otobüs garajına yaptırılacak M. M. Vek"leti Hnv.ı Sa. A' Ko. d:ın : 

parke kaldırım işi on beş giln müd • 1 - Talibi zuhur etmiyen 2oo:ı çift er 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. fotinl yenid,en pazarlık suretiyle satın a-

2 - Muhammen bedeli 2247 lira 50 lınacıktır. Muhammen bedeli ı3.000 lıra 
kuruştur. olup kati teminat miktarı 1950 liradır. Pa-

3 - Teminat 168 lira 56 kuruıtur. zarlığı 22110/940 perşembe günü saat ıı de 
4 - Şartname ve keşif verakasını hava· satın alma komisyonunda yapılacak. 

görmek isteyenlerin !\er giln encümen tır. İdari şartname evsnf ve nümunesi her 
kalemine ve isteklilerin de 25/10/1940 gUn öğleden ıonra komisyondıı göriılcbi
cuına günil saat 10.30 da b"elediye en- 1 lir İsteklilerin muayyen gUn ve ımatte ka-
cümenine mijracaatları. ti teminat ve kanuni belgeleriyle bırlıkte 

(6559) 16610 komisyonda bulunmaları. (66SS) 16696 

Divar inıaası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Olgunlar sokağında yaptırıla • 

cak istinat duvarı ile esas yol toprak 
tesviyesi işi on beş gün müddetle a • 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2384) lıra 
(80) kuruştur. 

3 - Teminat 178 lira 86 kuruştıJr. 
4 - Şartname ve keşif verakasını 

görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 25/10/1940 
cuma günü saat 10.30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6560) 

Kanal yaptırılacak 
Ankara Belediy~sinden : 

lfi611 

1 - Jandarma mektebi civarına ge
len sel sularını is:ıle etmek üzere yap
tırılacak kanal işi on beş gün müddet· 
le ve kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (27321) lira 
(50) kur:ıştur. 

3 - Teminat (2049) lira (12) ku -
ruştur 

4 - İhalesi 25/ 10/1940 cuma giinü 
saat 11 de yapılacağından şartname -
ve keş~f verakasını görmek isteyen -
!erin ~ıer gün enciimen kalemine \ e iı· 
teklil~ı in de ihale günü ol.sn 25/10/ 
1940 cuma günü saat 10 a kadar teklif 
mektu·Jı;,rını belcdiy~ ~:ıc•ımenine 
vermeleri iHin olunur. 

(6558) 16613 

SIHAT VE lÇTIMAt M. V. 

Madalya yaptırılacak 
Sıhat ve tçtime.t Muavenet Vekaletin .. 

den : 
1 - Çok çocuklu annelere dağıtılmak 

üzere kutulariyle beraber (20.000) adet 
madalya yaptırılacaktır. 

2 - Bunların tahmin edilen bedel 
(40.000) lira ve muvakkat teminatı (3000) 
liradır. 

3 - tı kapalı Y.arf usulil ile yaptırıla • 
caktır. 

4 - Eksiltme 25/10/1940 cuma gUnU sa.o 
at ıs de Ankara'da Sıhat ve İçtimai Mu • 
aveııet Vekaletinde toplanan hususi ko • 
miııyonda yapılacaktır. 

S - Şartname ve nilmunes.i Ankara'da 
Sıhat ve İçtimat Muavenet Vekaleti Hıf
zıssıhha lıleri dairesi reislicinde ve 1stan
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet mildür
lüğilnde her glin görülebilir. 

6 - Talipler bir ıirket ise arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hilkümlerine tev • 
fikan muktazi ve5aiki tevdi etmeleri la • 
zımdır. Teminat nakit olarak komisyonda 
kabul edilmediği için teminat mukabili 
nakit veya tahvllit vermek is'tiyenleriıı 

daha evel müracaatla bunları malsandı -
tına teılim ederek makbuzlarını usul en 
zarfın içerisine koymaları lbımdır. 

7 - Zarflar kanunun emrettiği şekilde 
hazırlanmış ve tesbit edilen ~aatten bir 
saat evci behemahal komisyona tevdi e • 
dilmiı olmalıdır. 

8 - Taliplerin madalya imaliyle mllş-

Motör yağı alınacak tegil veya böyle bir mile11eseyi temsil 
etmeleri ve böyle bir vesikayı ibraz etme-

Anltara Belediyesinden: leri 11.zımdır. (6563) 16556 
1 - Otobüs idaresi için 14,S ton kışlık 

motör yağı pa.zarl~kla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 6525 liradır. 
3 - Teminat 978 lira 75 kuruıtur. 
4 - Şartn.amesini görmek iıtiyenlerin 

her giln enciimen kalemine ve isteklilerin 
de ıs. ıo. 940 salı rUnü saat ıo,30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(6648) 16643 

Boya ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Otobüs idaresi için on kalem boya 

pazarlıkla alınacaktır. 

A. LEVAZIM AMIRLlCl 

Keçi kılı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Dikim evi için numunesi veçhile 

pazarlıkla 5000 kilo keçi kılı satın alına
caktır. 

2 - Taliplerin % 15 temill3tları ile bir
likte 14/ 10/940 tarihinde aaat 14 de An • 
kara Sa. Al. Ko. da mür3caatları. (6657) 

16666 

2 - Muhammen bedeli 2955 lira.dır. 
3 - Teminat 443 lira 25 kuruıtur. Yulaf alrnacak 
4 - Şartıuım• •• Jlst .. f.af stırm•Jr f•tf- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

yenlerin her stın encümen kalemine' ve lı- l - 150 ton arpa, 150 ton yulaf pazar"' 
telflilerin de ıs. 10. !MO aalı cünli saat lıiı 15/ 10/ 940 saat 14 de Ankara Lv. A. 
10,30 belediye encümenine milracaatları. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(6549) 16644 2 - Muhammen bedeli arpıı. için 9000 

Bayrak alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

lira yulaf için 10500 liradır. 
S - Arpa için kati teminat 1350 yulaf 

için 157S liradır. 

Şartnamesi komisyonda görillür. (61589) 
16687 Kayseri Sa. Al. Ko. dan 

·1 - Cinsi, miktarı, muhammen bedel ve ihale gilnleri aıafıda ya:mlı saraciye mal-

ı - Cümhuriyet bayramında sokakla
rın tezyini için 800 adedi ~yyıldızh ve 100 
adedi de parti iııaretll olmalı: üzere ceman 

zemesi mübayaa edilecektir. 
2 - İhale lS/ı0/940 cuma günü aat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi, İstanbul, Ankara Lv. lmirlikleri ve Kayseri Adana SL Al. Ko.• 

400 adet ıali süs bayrağı pazarlıkla alına
caktır. 

MALiYE VEKALETi 
2 - Muhammen bedeli (4000) liradır. 
s - Teminat 600 liradır. · Tamirat yaptırrlacak 
4 - Şartnamesini görmek istiye!ılerin Maliye Vekaletinden : 

da görülebilif'. 
4 - İteklilerin belli gün ve saatte kanunt vesi'kale.rı ile müracaattan. (15717) 

Mlkdarı kilo Muh. B. llk T. İhale günü Cinsi 

Sarı sabunlu köseleler 
Toka 

Lira K. 
4104,S ,. 20525 50 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin Yapılacak iıı: Maliye Veklileti maliye 
do 15. ıo. 940 sah günli ııaat 10,30 da bele- muhasebe müdilrlük oda pençere çerçeve • 
diye encümenine müracaatları. terinin çift yaptırılması. 5687 88 18/10/940 cuma 15 

15000 Ad. 

Keten iplik yumak 
Kllte 

ıoooo 

5000 

,. .. 
Perçin ı50000 .. 
Balmumu 120 kilo 

ı670~ 

talebe alınacaktır. 
2 - Bu talebeler: Harp okulu talebesi 

olarak Ankarada Dil - Tarih • Cotrafya fa
kUlteslnde yabancı dil tahelll görecek ve 
askeri öğretmen yetiştirilecektir. 

3 - Kabul prtları: 
a - Harp okuluna ıirlı prtlarını haiı 

olmak. 
b - Lise olgunluk imtihanını vermis 

olmak. 
c - Yabancı dil bilgisi iyi derecede ol· 

mak. 
4 - İsteklilerden ıeçilmek suretiyle alı· 

nacak talebeler: İngilizce, fransızca, al • 
manca şutıelerine taksim ve fakültenin 
940 • 941 tedrisatına iııtirak ettirilecekler· 

dlr. 
5 - İsteklilerin evrak ve vesaikiyle harı> 

okulu komutanlığına ve fazlı maHbnat al
mak istiycnlerin askert !inler miifettlıll-
tine müracaatları. (6670) 16695 

Sabun alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Ordu birlikleri için 125 ton ııabun 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi ı4ııo/940 pa• 

za.rteıi günil 11aat ıs de kıılada İzmir L•. 
A. SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 44062 lira 50 
kuruıtur. • 

4 - Teminatı muvakkate akçası 3305 
liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
15 - İstekliler kanuni vesaik ve tenıl

natları ile birlikte belli giln ve saatte Ko. 
na milracaatlan. (6708) ı6700 

Kuru ot alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 1000000 kilo kuru ot evsaf ve ıart

ları dahilinde balya halinde, 314000 un da· 
ha alırıecaktır. Muhammen bedeli ı5700 
lira katt teminatı 23SS liradır. 

İhalesi 14/10/940 pazartesi ıfuıil saat 17 
de 7apılacaktır. (6709) 16701 

2250 00 
1000 00 
250 00 
450 00 
ı8o 00 

24652 50 

Kuru ot alınacak 
Kayıeri Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000000 kilo kuru ot ihale edilerek 

pazarlığı dökülmüıtür. Aynı tartlar dahi
linde kilosu S kuruıtan muhammen bedeli 
50000 liradır. Kati teminatı 7500 liradır. 

Pazarlıtı 14.10.940 pazartesi gUnU eaat 
ı7 de yapılacaktır. (6710) 16702 

Sığır eti alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı ıçın 187 

toıı aığır eti kapalı zarfla aatm alınacak
tır. Talip çıkmadığından bir ay müddetle 
pazarlığa konmuıı ve ilk pazarlığı 2/10/940 
günü gene talip çıkmamıştır. Ve ikinci pa
ıarlığı 16/10/940 günü saat ıs d~ Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu için tah
min edilen fiyat 35 kuruş olup tutarı 65450 
lira muvakkat teminatı 4909 liradır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatında Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (6711) ı6703 

Kundura alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 300 çift kundura satın alınacaktır. 

19/ı0/940 giınU saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir, 

2 - 3000 çift kunduranın tahmin bedeli 
ı8000 lira ve ilk teminatı l!SO liradır. 

3 - Şerait her gUn komisyonda görüle
bilir. Pazarlıh lıtlr&.k edeceklerin muay
yen gün ve saatta teminatlariyle Afyon Sa. 
Al. Ko. na miiracaatlıırı. (6712) ı6704 

(6650) 16645 Keıif bedeli: 591 lira 50 kuruştur. 
Teminat miktarı: 4-4 lira ~ kuruııtur. 

MiLLi MÜDAFAA VEK &LETl İhale tarihi: 21 / 10/ 940 pazartesi günü sa-
A at 16 da Maliye Vekiletl Milli Eın15.k mii-

dürlüğünde, 

Çamaıır diktirilecek Sureti ihale: Pazarlıkla (6687) 16685 
ır. M. Ve.l:ileti Satın Alma Komisyo. 

nundan: ' T amira1t yaptırılacak 
Beher takımına tahmin edilen fiyatı on Maliye Vekaletinden : 

kuruı olan 715 bln takım çaınaııır lle be - Yapılacak iş: Adliye Vekatetl kalorifer 
herine lld bucuk kuru§ tahmin edilen 75 dairesi tamiratı, 
bin tane yastık yUzU vebeherine iki buçuk Keıif bedeli: 1Z2 lira 40 kuruştur. 
kuruı tahmin edilen on bin tane yastık kı- Teminat miktarı: 9 lira 18 kuru<:tur. 
lıfı dlktlrllecekUr. Bunların yalnız bezi İhale tarihi: Zl/ı0/940 pazartesi saat 15 
VekAletçe verilecek ve gösterilecek ma- de, 
halde dlktlrllecektır. Şartnamesi her gfuı İhalenin yapılacağı mahal: Maliye Ve .. 
öğleden ıonra Ko. da görUlUr. İsteklilerin Hleti Milli Emlak müdürlüğünde, 
pazarlık gfuıU olan 15 birinci teşrin 9•0 Sureti ihale: Pazarlıkla (6688) ı6686 
salı ııUnU saat 11 de Aııkarada M. M. V 
satın alma Ko. da 1868 Ura 75 kurtlıluk 
katı temtnaUarlyle blrllkte bulunmaları. 

(6107) 16161 

Bez alınacak 
il. M. Yek.ileti Satın Alma Ko. : 
Yirmi beş bin metre 90 ıantlm eninde 

veya 12500 metre 180 ıantlm eninde harp 
paketi aarmak için mevcut ıartname ve 
nUmunesl gtbl bez 21 Blrinciteırln 9'0 pa
zarteel snnu ıaat 11 de Ankarada M. ltııt. v 
satın alma Ko. da pazarlıkla satın alına
caktır. 90 ıantlm enindeki bezin beher 
metreıılne 715 kurul ve 180 santim eninde· 
ki bezin metresine lM kuruıı fiyat tahmin 
edllmtştlr. iateklllerln pazarlık gün ve sa
atinde 2812 lira ~ kurualuk kaU temlnat
larlyle birlikte mezktu- Ko. da bulumnala-
n. ( 6327) 16346 

M. M. V. Hava Mü&tetarlığı -

Tamirat ilam 
Maliye Vckfilet!nden : 
Yapılacak itı: Maliye V c!<filetl binası 

kalorifer tesisatının tamiri. Keşif bedeli: 
12.8 liradır. Muvakkat teminat miktaıı: 

9 lira 60 lturıııtur. 
İhale tarihi: 17/10/!HO per!iembe günil 

uat ıs de Maliye Vekileti milli emlak 
müdürlüğünde. (6732) 16710 

POLiS 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Umum Müdürhiğunden : 

Kuru ot alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : Mahnıtt çadır alınacak 

ı - Zabıta memurları için d'ktirilecelr 
azı 1350 çoğu 1500 takım maa kasket el -
bi~enin 26/9/9~0 perşembe gıinü yapıltl!I 
munakaaasında verilen fiyat haddi layık 
görülmediğinden 21/10 940 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat ıs tc kapalı zarf. 
la münakasaya konulmuıtur. 

2 - Beher takımına 600 kuruıı fiyat tah
min edilen elblııelerin nümunesini görmek 
ve ıartnamesini almak istiycnlerin umum 
müdürlUk satın ~ima komisyonuna miıra _ 
caatlan. 

ı - 2000000 kilo kuru ot kapalı zarf u- M. M. v. Hava Satın Almı Ko. dan 
ıulU ile satın alınacaktır. İhalesi Z!!/10/ 940 1 _ Milteahhlt nam ve hesabına 300 adet 
pazartesi gilnii ııaat 11 de yapılacaktır. mahruti çıdıra muayyen günde talip zuhur 

2 - Muhammen bedeli 110000 lira olup etmedilindcn yeniden pazırlıia konulmu1-
ilk teminatı 8250 liradır. tur, Muhammen bedeli (24.900) lira olup 

3 - Evsaf ve ıeraitlnl rörmek istiycnler kati teminat miktarı 373S liradır. Pazarlı
her ıün iı sa.atlarında ve isteklilerin de ğı ı6/l0/940 çarpmba günü saat 11 de ba
belli siln ve aaatten en az bir saat evet te- va eatın alma komiıyonun.da yapılacaktır 
mlnat \'t teklif mektuplarını komlıyonı İdari.,.. fenni prtnıme her rün mcsktlr k~ 
nrmlı olmalan. (6715) 1670$ • miuoııdaıı alınabilir, 1ıtıekliltrin muyyen 

3 - İsteklilerin 675 liralık muv2kkat 
teminat makbuz veya banka mcl:tubu:ıu 
muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı 
kanunun 3. 4 Uncu maddelerinde yaz h bel
ıelerle birlikto saat 14 de kadar komisyo-
na .,.ermeleri. (6190) ı634Q 
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TÜRl<İYE CÜMHURIYETI 

z AT BANKAS 
•KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Par 

Şube ve ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

bir.ktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet 250 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralık 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, t Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çc.kilecektir. 

OlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan. aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 f azlasiyle verilecektir. 

,.111111111u11111111111111111111111111111.. Çankaya Taııu Sicil :Muhatıuığından: - -- -: - Anknra defte~dnrhğı 5.9 940 tarih ve : __ =AN KARA PALA5;:- 341 -147/8521-0 sayılı yazılarlyle Yukarı 
Uveç yatağı mevkJlnde 4988 ve 4!J59 adedi 

: : umum ve M, 00 huıms No. ıu 6 dönüm ba-: pavyon : ğl Burs:ılıoğlu Kostandnn metrOk olarak 
_ hazinece bllmUzayede aın lira bedel mu -
: kablllnde Musa Kft.zıma sntıldığından tes-
- - clllnl istemektedir. -- Her akşam ---

-: Tapuda kaydı bulunmıyan bu gayri
: menkulün 5.11.940 tarihinde keşif ve tah· 
: klklne gtdllec ğ1nden bu yerd hak ldclta -F k ( Ad eden varsa ellerinde.ki veslkalartyle muha· = ev a a e program - fn:lığımıza veya tahkik günü mahallinde 

: - bulunacak memurumuza mUracaat etme --~111111111111111111111m11111111111111 r lerl !Uzumu lltuı olunur. 4116 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
Etibank umum nıüdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanmdaki Kok depomuzdan, mÜ§terinin ve
saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığmı bildiririz. 

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

VAGONLI idaresinde 

GA 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

c z 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TE.MIZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

ZİYAFETLER iÇi N BÜYÜK SALON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve ııiyah laze iizüm satm 

almaktadır. {3541) 
Telgraf KAVAK. Telefon -: 6532 

A LON SAATLERİ 

Her müşteriyi memnun edebilecek va:ıiyettedir. Zarif ve doğru çalıııır. Sa
tış yeri Ankara Yeni Sıne:na bitişiğinde Lonjin mağazasıdır. 3972 

~ıııııııııııırıııııııııııııııııırıııı~ 

~ Dr. Muzaffer Sezer § -- Doğum ve Kadın Hastalrklan 
M Utehassııı 

-----
: Muayenehanesini Postane caddesi : 
: Ticaret odası üstllndeki yeni yapı- : 
: lan Akoğlu apartmanına nakletml,- : 

tir. Tl. 2022 4089 E 
111111111111111111111111111111111111.., 

iCRA VE iFLAS 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Sa
tış Mcmurlu{.'llndan : 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen 
Ankara'nm Özgen mahallesi Yılanlı 10k.alı: 
Z41 ada 31 parsel numaralı 109 umum 6 
hususi numaralı 414 metre murabbaı mik
tarındaki ahşap ev aşağıda yaıtlı prtlar 
dairesinde açık arttırma ile satışa çık'1'ıl· 
mıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLAT 
Ev iki kattır: üst kat: İkin &0kaktan 

dort basamak merdivenle çıkılarak S nu· 
malan kapıdan girildikte bir koridor !i.ı-e
rinde ııağda bir oda zemini karasıman mut
bak karşısında camekllnla geçilir bir hol 
üzerinde iki oda bir ıandık odasından &.di 
bir basamakla çıkılrr. Çatı arası boşluğu 
vardır. 

Alt kat: İkin sokağında 9 bas.'\mak mer
divenle inilerek bir kapıdıın girildiktc ze
mini beton tavanlı bir koridor üzerinde 
birisi iç içe olmak üzere üç oda, kiler, 
mutbak hamam boşluğu camekanla bölün
müş bir kısımdan bahçeye çıkılır, kapı ve 
kapı yanında hela vardır, Odalardan blrl
ııinin altında bahçeye kapısı olan bir bod
rum vardır ev ahşaptır. Odaların taban ve 
tavanları tahta kaplamadır. Doğrama ak
samı yağlı boyadır üzeri alafranga kire -
mittir. Elektrik su tesisatı mevcuttur. 
Bahçesinde üc; akasya ağacı mevcuttur. 
Heyeti umumiyesine doku7. bin be$ yüz 
lira kıymet tııkdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peııin para ile olmak Ü7.ere 
4-11-940 tarihine müsadif pa7.arteııi günU 
saat 10 dan 12 ye kadar icra dairesi gayri 
menkul satııs memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukar
daki muhammen kıymetin yüzde 7,S ğu 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu ile kanunen temi -
nat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
cetirecektir. 

3 - Satış günU arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin yuzde 75 ini bulduktan ve 
fiç defa nida ettirildikten sonra mezkfır 
gunfin 12 inci saatinde en çok arttıran ta
libine ihale olunacaktır, 

4 - İşbu tarihtoki arttırmalarda teklif 
edilen bedeli muhammen kıymetin yüz.de 
75 lni bıılmadıfı takdirde 14/l 1/940 tari -
hine mlisadlf perşembe günü saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 

keza muhammen bedeli yüzde 75 ini bul -
mak şartiyle en çok arttıran talibine iha
le olunacak ve bu nisbeti bulmadıfı tak • 
dirde ise WO numaralı kanun ahkamına 
tcvfı.kıın borç be ııene müddetle tecile ta
bi tutulacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha
le bedeli ihaleyi müteakip verilmediği 

takdirde üzerine ihale edilenin talebi üze
rine ih le tarihinden itibaren kendisine 
bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
yirmi gün kadar mehil verilecektir. İşbu 
müddet zarfında ihale bedeli yatırılma -
dığı takdirde ihale bozulacak ve bu talip· 
ten evci en yüksek teklifte bulunan tali
be teklifi veçhllc ılmıya razı olup olma
dığı sorulduktıı.n ıonra teklifi veçhile al
mıya razı ise ihale farkı birinci talipten 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edl -
leccktir. Teklifi veçhlle almağa ra.ıı ol -
mazsa ıayri menkul yeniden yedi ıiinIUk 
ikinci arttırmıya çı:karılacak en çok arttı
ran talibine ihale edilecolctir. Bu ikinci 
ihale bedeli birincisinden noksan oluna 
farkı ilk mliljteriden tahsil edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada da gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu ha.rcı müı· 

teriye ihale tarihine kadar olan mUteraklm 
vergi delUiliye resmi ise ııatıı bedelinden 
a.lınacaktır. 

7 - Borçlu alacaklılarla diğer alaka -
darlo.rın bu gayri menkul üzerindeki hak
larını ve .hususiyle faiz ve masrafa dair o
lan iddialarını evrakı mUsbiteleriyle 20 
gün içinde dairemize bildirmeleri lizımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu ıicilliyle aabit 
olmadıkça satıı bedelinin paylaştırılına -
smdan hariç tutulacaklardır. 

8 - Arttırmaya iştirak cdecokler 20 /10 
/940 tarihinden itibaren 939/42 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulun
durulan prtnıımemizi okuyabilecekler -
dir. 4096 

Dr. Kemal Arıcan 
CEBECİ HASTAHANESİ 

Deri, ıaç ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

Çocuk sarayı karıısı B. İbrahim 
Apt. Tel: 3101 3974 

ULUS 21. inci :>•ıl. - :No. 6S96 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Mildüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUessese MUdUrU Na.şlt lJLUC 

ULUS Baınnevi AN KARA 
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PİYANGO PLANI 
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20,000 
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40,000 
40,ooo 
4 (),()00 

160.000 
S4,.S68 4So.ooo 

48 
TE$Eui MVKAFATı ' 

Y.crn rn1'Yeinı ı~ın~=~• 
Ka,şkol, yaka, kolye, broş çiçek yUn 
ve parfUmörl çeıııtıerlnlz geldi. 

LEYLAK 
Yenişehir Meşrutiyet Cad. 4017 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

~ iLK - ORTA-LiSE : - -: Okul kitaplarınızı ve kırtaslyenlzl : 
: Samanpa2an -- -
~ AKAY KİT APEVİ ~ -: ve Yenlııehlrdeld oubcslnden herkes : 
: &1b1 !1z de temin edeblllrslnlz. -- = = Tel: 8080 8838 : 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~50 12,0IJO 
84.616 YEK ÜN 49.Z,IJO() 

No. 

ODEON 
Yeni ~ıkan lüks plaklar 

Müzeyyen Senar 
270385ALAMAM DOGRUSU DESTİ EMELE 

DERDİMİ UMMANA DÖKTÜM Beste: Şerif İçli 

N 2703 86ELA GÖZLÜM: Çanakkale filminden 
Q. H OY BEN l - Müzik: SadeddinKa;ııak. 

N 270392 SUN DA İÇSİN - Beste. 
• Q. HALELİ GÖZLER - Bimen Şen 

N 2703 91 TURNALAR - Beate. 
0. GUL l>ERLER - Sadeddin Kaynak 

ESVET 
Zayi - Konya maske deposundan aldı- ı 

ğım ve Beyoehrl askl'rllk ıubeslne kaydet- .J 1111111 ESKi NAZİ 11111111. .. 
En son moda şapkalarını sayın 

Ankara bayanlarına Yenişehirde 
Mühendisler Birliğinde ayın on 
beşinden sonra gösterecektir. 

tlrdlğlm aslterllkten terhis tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin : 
hllkmll olmadığı ııa.n olunur. Beyşehrl : 
Gec köyünden llehmet oğlu Mehmet LAle E 

KIŞLIK 
ŞAPKA 

SERGiSi 

-----------317. 4118 -
H - 10 - 040 pazartesi saat 15 ten : ................................................ , 

Kelepir otomobil İ 
931 môdeli Fort spor gayet ehven ı 

fiyatla satılıktır .• Tl. 6333 4082 İ 
............................................... ,,./ 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

g RADİYO § - -- Ve bilumum elektrik cihazlan ta· : 

Y A Y L A açıldı 
YENlŞEHlR 

ATATÜRK Bulvannda 4067 

EMÜLZER 
Suya, rutubete karşı yed.ne tec-

= ıttbnrcn 4105 :E 
";111111111111111111111111111111111111111=' 

TERZi MEHLİKA 
Yenişehir AtatUrk bulvarı Zafer 

ııpıırtımnn l 'N o. ya naklctmiıı ve 
mllşterllerlnl kabule bqlamıştır . 

.. 11ııı111111111111111111111111111111111 L. 

: SUmcr sinemasının bll!esl bir se- : 
- ne müddetle Jhale edilecektir. Ta- : 
- llplcrln 14 blrincıt~rtn pazartesi E _ mir edilir. Proje, mimari resim ve : 

: kopya i~lerl sıhhi tesisat mUsalt : 
: 4artıarla yapılır. Posta caddesi No. : 
- 03 Tl. 1837 BİRDE 4106 = ri t malzemesidir. Adreı: 

: öğleden sonra saat 14,30 da Halk si- : 
Kınacı neınrunnda mUdUriyete mUracaaUa- : 

Han No. 12 

'=;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 
4088 1 = rı. = 

--------------' -:; ı 111111111111111111111111111111111111 ı ~ 

YENİ Sinemada 
Bugün Bu Gece 

meraldıların s yrcdeceği 

KANATLI KADl ~LAH 
filmi ltendllerlne ho§ iki saat 

reçlrtecektır. 

Alice Fay - Constancc Bennet 
Nnncl Kelly 

Seanslar 

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Saat 10 - 12 de H. matinesi 

HALK Sinemasında 
Bu gece saat 21 de iki yeni fi
lim birden. ı - DlnRmlt ka
çakçıları, 2 - Knrdeo lntlka· 

mı. B~tan b~a heyecan 
f!llmlerl 

Saat 14,30 - IG,30 - 18,50 dıı 

Şerlok Holmes (Kırıılın hul
nesl ). Herkesi a!Akııdar eder 

bir eser 
Sant 10,30 - 12,30 da Halk 

mııtlnesl 

ŞERLOK HOLME8 

Sus Sinemasmda 
BugUn Bu Gece 

ŞERLOK llOI,MES 

Kıralın ha:dneıl 

Heyecan meraklılarını tatmin 
edecek el\heser 

Seanslar 

Hı. - 16. • 18. - ve 20.80 dn 

Saat: 10-12 de H. Matinesi 

SÜMER Sinemasında 
BugUn saat 14,SO dan itibaren 

KOCASI ve AŞTGI 

Zevkle seyredilecek bır filim 
Seanslar: s:ınt 14,SO • ll>.20 -

18,llO ve 21 de 

Saat 10 • 12 seansları: İmpe

rlo Argentına'nın Espanyolltn 

ııA.lıesert. Fiyatlar: Balkon 30 

kuruı. Salon ı • kuru::,ı 

Ye işehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Mi.ıdafaaihukuk 
Caddesi İt Bankası kar§ısında
lri yeni binasına naklediyor. 

YENİŞEHİR PALAS Y.ıııi }ekliyle Türkiyenin 
en mod~rn ve en ır Konforlu • 


