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Cümhuriyet bayramında 
... 

Ge<il resmine 2796 
izci iştirak edecek 

M~htelif yerlerden gelecek izciler 
23 İlkteşrinde şehrimizde olacaklar 

Maarif vek!leti, her sene olduğu gibi bu sene de 29 Birinciteşrin cümhu

riyet bayramında yapılacak büyük geçit resmi hazırlıklarına başlamıı bu

lunmaktadır. Bu sene yapılacak reçit resmine Adana, Afyon, Antalya, Ba

lıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Galatasa
ray, Gaziantep, Haydarpaıa. İstanbul, İzmir, Kabataş, Kastamonu, Kars, 

Konya, Kayseri, Kütahya, Pertevniyal, Samsun, Sıvas, Trabzon, Vefa, Yoz

gat, Zonguldak ve Ankara izcilerinden 2796 izci iştirak edecektir. 

OMANYA 

ALMAN 

YONTROLÜ 
ALTINDA! 

I' aradenizde Mihver 

üssü tesis ediliyor 
J.ondra, 14 a.ıı.. - Royter Ajanıanın dip. 

lo:n tik muharriri yazıyor : 
Alman krtantı Romanyaya dogru akmak

ta ve tayyareleri de Bukreı; uı:erinde uç -
maktıı olduğ"Una gore, artık Romanyanın 

filen alman koırtroluna girdigi sbylcnebi -
lir. İngiliz tebaas-na Romanyayı tcrketme· 
leri tavs'yc cdilmış, ing l;z mcn:ıfiin n ko
runması için de baz.ı iktisadi tedbirler a-

Şehrimize gelecek izciler daha tim diden hazırlıklara ve talimlere başlı-ı Alman kontrolü altına giren Romanya'nın kabartma /:ariası 
yacaklardır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de izciler yeknasak elbise gi- L. ---------------------------

. lınmıştır. Vaz.iyct icabettird;kçe, pek tn -
bit olarak başka tedbirler de: alınacaktır. 

Bu tedbirler arasında yakın bir at.de, iki 
memleket arasındaki diplomatik münase • 
betlerin muhtemel olarak kes!lmesi de 
mevcuttur. 

M ihvcr devletlerinin müstakbel proje • 
leri bir çok mütalealıua sebebiyet ver -
mektedir. Fakat bu mıitaleaların ekseriıl. 

(Sonu S. incı sayfada) 

ycceklerdir. İstanbul ve İzmir'den 1 
gelecek izcilere birer de mektep dok· ----- Almanlar Balkanlar üzerinden 
toru refakat edecektir. Ayrıca her 
izci kafilesine beden terbiyesi mual- S.. ' fa d 1 
limi ile müdür veya müdür muavini uven e arruz e er erse 
de refakat edecektir. Kız izciler yal
nız Ankara'dan iştirak edecektir. 

Bütün izciler 23 birinciteşrinde 
şehrimize gelmi§ bulunacaklardır. İz
ciler, Ankara garında törenle karşıla
nacaklar ve kendilerine tahsis olunan 
mekteplerde yatacaklar, iaşe ve ibate
leri bu mr-kteplerden temin olunacak
tır. Husust mekteplerden törene fşti
rlk edecek olanlar maballt maarif mü
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

TÜRKLER 1 

Müdafaa harbinde 1 

\ Çin-Japon 
harbi 

şiddetlendi 
harikalar 

yaratacaklardır 

Ek. -:ı 
s ı ve yenı 

Kahpelik ve döneklikle dolu olan 

bu karanhk dünyada Türkün 
~akali bir ııık gibi belirmiıtir ,,..'Jl'n~rnJn __ ~ 

Falih Rılln ATAY 
Cihanharbi'ni takip eden büyük 

iktıaadi buhran için, birçok tethi• 
ve tedavi nazariyeleri ortaya atıl· 
mııtır. Zaman zaman bazı milli mü
dafaa çareleri bulunmupa da, bey• 
nelmilel umumi tedbirler aramak 
maksadı He toplanan konferanslar 
akim kalmıı, adil ve mU.avatçı bir 
iıbirliği ile, tesanüt ve karıılıklı fe
dakarlık eaaalarma dayanan teklif· 
)eri kabul ettirmek mümkün olma• 
mrıtır. Milli müdafaa tedbirleri, 
gitgide, hazan pek arkı ve dar, otar· 
ti infiratları vücuda getirdi. Kendi 
kendine yetmek gayreti ile, en bol 
hammaddelerin auniai yapılan ıana
yi memleketleri olmuıtur. Kauçuk 
ve benzin imal edilmif, ağaçtan ku
maı ipliği çıkarılmııtır. Klering, ta
kas, mala karıı mal ve saire gibi, 
•erbeat mübadele §artlarını hemen 
henıen ortadan kaldıran usuller yü
zünden, bir tarafta kahve stokları· 
hın ocaklarda yakıldığı ve diğer ta· 
rafta kahve yerine nohut kullanıl
dığı görülmüıtür. Hammadde İm· 
kanları zengin olan memleketler, 
bu aıkmhların arkasındaki harp 
tehditlerini görmezlikten gelerek, 
kendi refahlannı baıkaları ve ıulh 
hesabma hiç de kısmak meylini göa
terınemiıler, milletler arasında, 
zenginlikten fakirliğe doğru, bir 
hiyerarıi, bir "meratip silsilesi" bu· 
lunınaaınr tabii gibi görmekte ısrar 
etıniılerdir. Geri ve iptidai cemiye~· 
lerden böyle bir kadere tevek~ul 
etmeleri beklenebilirdi; uzun mud
det, ceylan, çöl bedevisi, yanından 
otonıobili ile geçen avrupah arasın
daki korkunç tezadı kabul eder! ge· 
Çerdi. Fakat ileri ve uyanık mıllet· 
lerden böyle bir tevekkül beklemek 
manasız idi. 

İtalya kambiyo ve döviz nazın 
Riccardi'nin beyanatına göre, eğer 
rnihver devletleri galip gelecek o
lurlarsa, harpten evelki vaziyetin 
•adece fekli değişecek, bugün dün
Yayı kendi hesaplarına çahftırmak
la itham olunan plütokratlar yerine 
keza dünyayı kendi hesaplarına ça· 
lr ••,~..,.,k111 itl,nm edilecek olan ye· 
ni plütokratlar geçecektir. Avnıpa 
kıtası coğrafi ve siyasi yeni bir tan· 
zime uğradıktan sonra, bütün mem· 
leketler kC'rporasyon ekonomisini 
kabuJ etmeğe mecbur olacaklar, 
milletler arasında bir hiyerarfİ, 
"ıneratio silsilesi" vücuda getirile
cektir. Mevcut sömürgeler bu hiye
rarsiye ~öre yeni bir tevzie uğrıya
c .. l..trr A...,..1103 otııır~ik bir iktısat 
siyaseti takip edecek, milli paralar 
Yalnız memleketlerin dahili piyaıa
larmda kullanılacak, bütün kıtada 
llıihver devlet!erl parası hakim ola-

CS- s. iaci P7iıdd 

l-r.r.ilerimiz szecit ruminde 
Londu, 1' aL - Almaularm oolkanlar 

.. iiifllııl9 ..... h <- ........ -- -
nas 79pmam fbtimall«indtın baheedtın E -

Nüfus sayımı için konomiıt sazetesi, ıunlan yazmaktadır ı Maarif Vekili Yozgat 
Sayım ve kontrol lisesi resim sergisinde 

memurlar1 konferansa Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 

"Bu plirun öyle kolaylıkla tahakkuk et· 
tirilebilcceğindcn ıliphe etmek iı;in pek 
çok ıtebepler mevcuttur. İngllterenin ko -
)ayca istilası, evelemirde hava kuvetleri -
mizin imha edilmesine bağlı oldutu cibi 

· ~ağır1llyor 
20 llkteşrinde nUfus sayım ve kontrol 
memurluğu vazifesiyle tavzif edilmiı 
olanların bugünkil salı günü 14.45 de 
radyo vasıtasiyle İatatiıtik umum mü
dürü Celal Aybar tarafından verilecek 
konferansı dinlemek üzere Yenişehir
de oturanların Dahiliye vekaleti top
lantı salonuna Cebecide oturanların 
Mülkiye mektebi konferans nlonuna 
ve şehirde oturanların da Halkevi sa
lonuna gelmeleri rica olunur. 

t 

dün saat 2.45 te Yozgat lisesinin An
kara Sergievindekl resim ıergisini 

gezmiJ, öğretmen Cemal Bingöl'e ve 
talebelerine güzel eserlerinden dola
yı takdirlerini bildirmiştir. 

Vekil serginin hatıra defterine de 
şunları yazmıştır: 

- Bu sergide çocuklarımızın sanat 
istidatlarını renk ve ahenk olarak 
gördilm. Onlardaki bu gizli kudretle
ri geliştiren ve meydana çıkaran öğ
retmen arkadaşıma teşekkürler ede· 
rim. 

lngüizlere verilen Amerikan muhrip/erinden birkaçı 

(Sonu S. fncı sayfada) 

Hint milli komite.i reiıi Gandi 

GANDİ 

İngilizlere 

müzahir! 
Hind milli komitesi 

reisinin bir makalesi 
Boınba,., 14 a.a. - Koncre partiainln 

icra komitesi, dlin B. GandinJn mahdut 
kimselere ıamil olacak "pbat ıivll itaat • 

• • ıizlik" karannı ta9<llk etmiJtlr. Zanne • 

l l ıilf ere' ye verilen Cevdet Kerim ln<edayı t~d~~!:ın'::~i~~i~il1~v!if ~~~i;:1: 
Sinop' ta konferanslar veriyor lı~malarına karar vermiştir. Bunlarm bi -

risi "paııif mukavemet" taraftıırlarınm en 

A 'kJn muhr'ıpler'ı Slnop, 1( a.a. - Blr mUddettenberl ıark ileri gelenlerinden bir ıahıs, dihri de 
merı \tlAyetıerlnde seyahatte bulunan Sinop Pandit Yavakarlal olacaktır. 

Londra, 14 a.a. - Reuter: Alınan 
torpidolardan yeni bir kafile son gün
lerde bir ingiliz limanına gelmittir. 
Torpido muhriplerinden birinin kap
tanı ıeyahatinin hldiıcsis ıeçtifini 

ıöy:Iemiıtir. 

mebusu Cevdet Kerim tncedayı Hopa'dan B. Gandi, haftalık Harijan gazetesinde 
ıehrlmlze ceımıı ve kazalara ve nahiye öyle yazmaktadır : 
merkezlerine &1derek partililerle hasbi "İngilterenin nokta! nazarını defiştir
haller yapıp halkın dileklerini dlnlemle 

1 
nesini istemek caizdir. Fakat Büyük Bri

ttr. İncedayı yann akıam Halkevi ılne· tanyanın mailtlp olma.ax için dua etmemc
muında "dünyanın geçirmekte olduR'ıı liyis.. 1nrilterenin matltl.bi)"etl, nazi mu • 
buhran klLl'§ıatnc!a TürklyeH mevnlu bir zafferiyeti demektir ki, bunu da arzu et • 
k!mf~ yJ[ICÜtlr. mek}iiimiz caiz deiildlr,. 

E•lti Romen IWlırldJ'* nazırı 
Manoile•ko 

MANOİLESKO 

KONT CİANO 

MÜLAKATI 

Macarlar ve Rumenler 

için faydah 

neticeler elde edildi 
Roma, 14 a.a. - Stefani ajansının bll -

dirditlne ıöre, Romanya'nın eski hariciye 
nazırı B. Manoileako bu ııııbah İtalya ha
riciye nazırı Kont Ciano ile Uk mUllkatı-
ııı yapmıştır. 

Kunming, 14 a.a. - Japon tayyare
leri dün öğleden sonra alçaktan uç.r 
rak Kunming'i merhametsiz bir suret
te bombardıman etmişlerdir. Kun
ming, Birmanya ve Hindiçini hudut• 
lan üzerinde kain Yunnan vilayetinin 
merkezidir. Bombardımandan sonra 
şehir tamamen harap bir halde i<ji. 
Hasara uğrıyan konsoloshaneler 

Kunming, 14 a.a. - Royter ajansın
~an: Japon tayyareleri tarafından 
Kunming şehrinin bombardımanı es
nasında Amerika, İngiltere ve· Alman· 
ya konsoloshaneleri hafifce hasara 
uğramışlardır. Japon tayyareleri al· 
çaktan uçarak müt'Caddit bombalar at.
mışlar ve şehirde mühim tahribata se
bebiyet vermişlerdir. 

Çinliler bir ıehri geri aldılar 
Çunking, 14 a.a. - Yangtse'nin ce

nup kıyısı üzerinde 6 gün devam eden 
bir muharebeden sonra Çinliler nehir 
üzerinde ve Şanghayla Hankeu arasın. 
da orta yerde kain sevkülceyş şehri o
lan Matang'ı istirdat etmişlerdir. Bu 
haber Çinliler tarafından sevinçle 
karşılanmıştır . .Zira bu işgal Yangtse 
üzerinde japon münakalatının inkıtaı 
demektir. 

General de Gaulle 

Kamerun'da askere 

bayrak verdi 
İtalyan mahfillerinde kaydediliyor ki, Duala, 14 a.a. - Geçen hafta Kamerun• 

B. Manoilesko Roma'da resmi ziyarette gelmi, olan hür fransızların şefi General 
bulunmamakla beraber çok bUybk bir sa- de Gaulle, Dualada yapılan bir merasim cs
mimiyetle karıılanmııtır. İtalyan • rumcn nasında, Kamerunda bulunan iki tabura 
mlinasebetleri hakkında yapılacak noktai bizzat bayraklannı vermiştir. 
nazar teatilerinin her halde iki taraf l~in Bu merasim ilk defa olarak, hür Fran • 
de faydalı olacağı kanaati vardır. saya iltihak etmiş olan kıtaatla ur.un bir 
Aynı mahfillerde 111 da kaydediliyor ki, aeyahattan sonra Kamerunda karaya çık -

ceneral Antoncsko'nun iktidar mcvkiine mıe olan kıtala.rı birlestirmiı bulunmakta
ıelmeıi iizedne Romanya İtalya tarafın - j dır. 
don ,.ı • ., bi' do.t mlllot olacak doğll ay-ı B ç ·· ·ı il G al d G ll 
nı zamanda siyaseti mihver siyasetine ı.- • ordçı el eni/er e • aud "ld': 

arasın a te gra ar teatı e ı ı 
(Sona S. inci sa:ylada) L _,,. 14 G ı de G 11 o""'ra. a.a. - enera au ._ 

{Soau S ıncı !tavlada) 

General de Gaulle emrine 6İren Franıızları teltif ediyor 
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Harp ekonomisi : Üçüncü " umu mı nüfus sayımında 
.. "' 

Romanya petrolları ve 
ALMANYA 

Köy demircilik ve 
marangozluk kurslan 
Maarif veklleti, geçen sene çolc iyi 

neticeler alınan köy demircilik ve ma
rangozluk kurslarından bu sene de on 
yerde açmağa karar vermiştir. Kura
lar, Bursa, Aydın, Manisa, Balıkesir, 
Sıvas, Samsun, Gaziantep, Kayseri ve 
EUl.zığda açılacaktır. Muallimleri ta
mamen tayin edilmiş bulunan kursler 
beşer ay devam edecek, her viliyette 
bir aene içinde iki§er köyde bu kurs
lardan açılacaktır. 

Sayım, kontrol memurlarına 
ve bütün vatandaşlara düşen 

vazifeler nelerdir ? 
Roman'yanın rejim değişikliği, mih

ver politikasına iltihaktan da çıkarak 
intibak etmeai, bilhassa son günlerde 
stratejik mevkilere alman askerinin 
gelmesi, müstakbel petrol ihracatında 
tahmin üstUne bina edilmiş bir takım 
dedikodular yapılmasına sebebiyet 
vermiştir. İlk akla gelen ve söylenen 
sözler şudur: "Almanya' da petrol dar
lığı çekmek ihtimali kalmamıştır. Bü
tün Romanya petrolünü kendine cel
bedebilir.,, 

Bu nazariye yalnız harbin seyri ü
zerinde müessir olmakla kalmamakta, 
aynı zamanda civar memleketlerini de 
geniş mikyasta alakadar etmektedir. 
Çünkü, Romanya - vakıa dünya pet
rol istihsalinin (% 2,23) gibi pek az 
bir kısmını vermemekle beraber - bu
lunduğu mevki itibariyle cenubu şar~i 
Avrupasının tabii bir petrol müteahhı
di vaziyetindedir. Harp başlangıcın
danberi de Almanya ve İtalya baş müş. 
terisi olmuştur. 
Şimdi biz Almanya'ya petrol sevki 

lehine Romanya'nın eski müşterileri 
ne dereceye kadar ihmal edilebilir? 
Bunu tetkik edelim: 
Romanya'nın petrolü muhtevi arazi

si Karpatların cenup ve cenubu ,arkt 
yamacında 30 kilometre genişliğinde 
ve 400 kilometre uzunluğunda bir ::ıa
hadır. Romanya'da petrol sanayiine 
mevzu sermayenin (% 80) l ecnebi o
lup dört mıntakada istihsalat yapıl
maktadır. lstihsalat mıntakalarına gö
re son senede vaziyet şudur: 

İstihsalat 
Mıntaka 1939 1938 

Prohova 3 .989.000 3.Q70.000 
Dombovitza 2.1G3.238 2.543.278 
Buzau 41.680 42.882 
Bacau 46.082 46.040 

Yekfın 15.240.000 6.603.000 

Yukarıki adetler bize bilhassa Dom
vovitza mıntakasında (% 15) ve Bu
zau mıntakasında da (% 2,80) bir is
tihsal tenakusu gösteriyor. Fakat di
ğer sahalarda artan istihsal ile bir se
ne zarfında Romanya'nın azalan umu
mi istihsalin (% 5,50) olduğunu anla
tır. Evet, Romanya en yüksek petrcıl 
istihsalini 1936 senesinde 8.704.000 ton 
ile idrak etmiş bulunuyordu. O tarih
te dünya petrolculuğunda mevkii Bir
leşik Amerika, Sovyet Rusya ve Ve
nezuelladan sonra dördüncU idi; 193!> 
da altıncı olmuştur. 

Buna mukabil Romanya'nın dahut 
petrol istihlaki muntazaman artmakta 
olup 1938 ıenesinde umumi sarfiyatı 
(1.674.046) ton iken 1939 da (1.784.750) 
ton olmuştur. Yani Romanya'nın pet
rol istihsali 1939 da 1938 e nazaran 
(% 5,55) azalırken dahili istihlaki de 
(% 6,6) çoğalmıştır. Bu yUzden harict 
satışlarının ehemiyetll miktard11 tena
kus ettiği meydana çıkar. 
Romanya'nın dı~ piyasalara petrol 

aatıgı ıson ıenede şi:Syle bir tahavvlll 
gösterilmigtir: 

1939 1938 
Almanya 848.569 704.342 
Çekolalovakya 436.584 294.898 
!talya 636.760 560.475 
İngiltere ve 
Müstemlekeleri 635.734 576.751 
Fransa ve 
M üs temle keleri 358.693 289.338 
Macaristan 165.016 198.076 
Belçika 144.446 120.089 
Yugoslavya 149.709 143.156 
Diğer memleketler 802.000 1.607.737 

YekO.n 4.177.571 4.4!H.762 

Yukarıki listede dikkati çeken nok
ta Almanya ve Çekoslovakya'ya olan 
ihracat 1938 de (%22,2) iken 1939 da 
(% 30,8) olmuı, aynı zamanda İtalya
ya olan ihracat da (% 12,5) den 
(% 15,2) ve İngiltereye de satış nls
beti (% 12.8) den (% 15,2) yi bulmuı
tur. Buna mukabil diğer memleketle
re satış miktarı petrol umumi aatışı
nın (% 35,8) iken (% 19,1) e dütmilt
tür. 

Şimdi İngiltere, Franııt, Belçika gi
bi mühim petrol alıcıları piyasadan 
çekildiğine ve alman otoritesi Roman
ya iktıaadiyatına tamamen hakim ol
duğuna göre, acaba bütün bu memle
ketlere - hatt~ diğerlerine olan - ih
racat durdurularak mihver devletleri 
tatmin edilebilir mi?.. İtte bu nazik 
ve can alıcı aualin cevabını bulmak 
için Romanya'nın petrol ihracat ıek
lini ve imk§nını tetkik edelim: 
Romanya'nın petrolleri dıt piyasa

lara gönderebilmek için, deniz, nehir, 
kara yolu olmak Uzere, Uç menfez mev
cuttur. Borular içinde petrol sevkini 
temin eden nakliye teıisatı olmadığı
na göre kara yolu en mUşkili, en mü
saidi de dlf:liz tariki olduğu mutlak
tır. Zaten bu vaziyeti de Romanya'nın 
gümrük ihraç adetleri d~ tevsik eder: 

Köstence 
(deniz yolu) 
Giurgiu 
(Tuna yolu) 
Diğer 
ı"runa yolu) 

1939 1938 1934 
yüzde yUzde yüzde 

nisbeti niabeti niabeti 

66,0 74,5 54.2 

2~.9 20,8 12,3 

0,8 0,7 0,7 

Poleıti 
(kara yolu) 

Sadreddin ENVER 

4,3 4,0 2,8 

100. 100, 100. 
Yukarıdaki listenin adet ve nisbet 

belagatini tahlil edersek fU neticeye 
varırız; Romanya petrol Htışlarında 
mümkün mertebe Tuna yolunu takviye 
ve tercih ettiği muhakkaktır. Adeta 
Almanya'nın son senelerdeki harp ha
zırlıkları arasında Tuna y6lu ile Ro
manya'dan daha fazla miktarda petrol 
getirmek esbabı da ihmal edilmemiş
tir. Ve hakikaten de bunda kısmen 
muvaffak olunmuş ve Tuna yolu ile 
petrol nakliyatı bir mislinden fazla ar
tırılarak (yüzde 12,3) den, umumi ilı
racatın (yüzde 28,9) una çıkarılmıştır. 
Ama bütün bu gayretlere rağmen de 
gene ihracatın (yüzde 66) sı Köstence 
üzerinden, yani deniz tarikiyle yapıl
mak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Bu şerait dahilinde ve yeni alınan 
cezri tedbirler neticesinde Tuna ve ka
ra yolu ile olan petrol sevkiyatı hir 
miktar daha artırılacağı kabul olunsa 
bile bu nisbetin hiç bir zaman Roman
yayı petrol ihracatında Köstence'den 
vareste kılacağı demek değildir: ola
m;,ız da ... Esasen Tuna naklivatt'.'lda 
cebri bir işbağ hali hissedilmektedir. 
Zorlamakla ancak müşkülat ve ves3.it 
imkanlarının kabiliyeti dairesinde müs 
bet nctlce alınabilir. 
Düşünelim, ki (1939 senesinde Giur

giu) dan (1.204.367) ton petrol sevke
dilebilmiştir. Köstenceden de 2.757.679 
ton ... 

Almanya, Romanya'daki, bugünkü 
mevkiine güvenerek, Köstenceden pet
rol ihracatını durdurulmasını talep e
debilir. Böyle bir talep de civar mem
leketlerde Almanya lehine bir tazyık 
da olacağı düşünülebilir. Fakat mih
ver ve Tuna devletlerinin hiç bir za
man çekemiyeceği kadar çok olan ar
tan petrol ne olacaktır?.. Köstence yo
lunun kapatılması Romanya petrol ıa
nayilnde pek mühim bir rahne açar 
Petrol (1939) da Romanya harici tica
retinin (yüzde 41,9) unu teşkil ve se
nelerdenberi bu nisbet de yüzde 40 -
50) arasında tahavvill etmektedir. 

Evet, mihver devletlerine hiç fayda
sı olmıyan b8yle bir petrol ihracatının 
meni - her hangi bir harict tazyık ve
silesi olmaktan ziyade - Almanya•ya 
karşı aon gUnterde pek girift bir ya
kınlık gösteren Romanva iktısadını 

çok, ama pek çok derinden aaraar. 

Parasız yatılı talebelerin 
imtihan evrakı 

Maarif Vekaletinde mualllmlerden 
mürekkep bir komisyon parasız yatılı 
talebe lmtlhanına girmiıı olanların ev
raklarını tetkike devanı etmektedir. 
Haber aldığımıza göre imtihanda ka
zananlar ctimhuriyet bayramında ilan 
olunacaktır. 

Yeni ilk mektep muallimlerimiz 
Bursa kız muallim mektebinin ey-

lül devresinde mezun olanların ta-
yinlcri yapılmıştır. Bunlardan Hay-
riye Oençer Eskişehir vilayetine, Me-
diha Dikriıen Muğla'ya, Neriman Yü-
cel Yozgad'a, Sacide Sun Ankara'ya, 
Bedia Mutkir ve Nezihe ÖztUrk Zon-
guldak villyetine, Niglr Tanyel Bl-
lecik vlllyetine, Fahriye Telseren Ça-
nakkate vil!yetine, N esioe Erten İç-
el vilayeti emrine verilmişlerdir. 

Değirmiıaz linyit mağdeni niıbi 
reımi değiştirildi 

Türk - İran muhtelif hudut 
komisyonu toplamyor 

Türkiye cümhuriyeti ile İran hükü
meti arasındaki hududa müteallik mü
nasebetleri tanzim maksadiyle İran 
hiikiimetinin Hoy şehrinde muhtelit 
bir hudut komisyonu toplanacaktır. 
Bu komisyonda hükümetimiz namına 
Hariciye Vekaleti ikinci daire umum 
müdürü B. Faik Hazar ile Genelkur
maydan kurmay yarbay B. Hilmi Er
buğ hu 1unacaklardır. 

Gümrüklerde bulunan 
kon~m~n1osuz mallar 

Ticaret Vekaleti, gümrüklerimizde 
bulu'lan konşimentosuz ticaret eşya· 
sının tesbitine devam etmektedir. 
Gümrük anbarlarında ve liman antre
polarında bulunmakta olan bu kabil 
malların listeleri vekalete gelmekte -
dir. T .•aret Vekaleti hukuk müşavi
ri B. Fetit bu eşyalar üzerinde İstan
buJda yapmış olduğu tetkiklerini bi
tirerek İzmir'e gitmiştir. B. Ferid'in 
İzmir'deki tetkiklerini bitirerek şeh
rimize avdetini müteakip piyasada az 
bulunan ithal emtiasının çıkarılması
na başlanacaktır. 

Bir tel muhtekiri 
mahkum oldu 

Milli Korunma kanunu hükümleri
ne aykırı hareket ederek tel fiyatları 
üzerinde ihtikar yapmaktan suçlu Bo
nomo kardeşler, Nesim ve Avram'ın 
muhakemeleri dUn 3 Uncü asliye ceza 
mahkemesinae neticelenmiştir. 

Suçlulardan Avram teli 120 kuruştan 
satmak istiyerek ihtik~r yaptığı sabit 
olduğundan 2 sene Bitlise sürgüne ve 
500 lira ağır para cezasına mahkfun ol
muştur. 

Bundan başka cilrmü meşhudu yap
mağa gelen memurlara rüşvet teklif 
ettiğinden dolayı 10 Ura ağır para u
,.u111:ı nıahkfim olınustur. Nesim be
raat etmiştir. 

Adana' da iki okul binası 
Adana, (Hususi) - Adanada maarif 

inşa faaliyeti hararetle devam etmek
tedir. Büyilk bir ticaret lisesi ite "İs
met İnönü,, il!ıokulu binası tamam
lanmak üzeredir. Bu iki mektep bina
sı harici ve dahili teşkil!tı itibariyle 
en modern birer okul binalt sistemin
de olacaktır. Bu ikl..binaya 150.000 li
radan fazla para nrfedilmektedlr. 

Çukurova' da su işleri 
Adana, (Huıuai) - Çukurova'da tu

lu .draatln temini içln kurulmakta o
lan baraj inta faallyeti devam eder
ken, Çukurova'yı ıeyl$.ptan korU1'?ak 
için de nehrin iki boyunca ln'8 edıle
cek setlerin projeleri tanzim edilmek
tedir. Etild raporları bugünlerde ve
kllete g<Jnderilecektir. 

Adana'nın yeni ilkokul 
öğretmenleri 

Adana, (Husuıt) - Bu yıl Adana 
maarlf kadrosuna elli ilk tedrisat ö~
retmeni verilmiştir. Yeni 8ğretmenler 
şehrimize gelmi~ bulunuyorlar. 

icra Vekilleri Heyeti, Kütahya vi-
layeti dahilinde bulunan Değirmisu, Doğum 
KızılbUk linyit mağdeni milstahsala- Manisa mebusu Bay Faik Kurdoğlu'nun 
tından yüzde be~ Uzerinden nisbi re- bir oğlu olmu.ltur. Y•vruya 1fZWl ömür 
sim alınmasını kararlattırmı1tır. dileriz. 

'3. Celôl Aybar'ın değerli 
konuşmasını yazıyoruz 

İstatistik Umum MUdürU, B. Celal Aybar radyoda evelki gUn üçüncü 
umumi ntifus sayımında, sayım, kontrol memurlarına ve bütün vatandaşla
ra dii§en vazifeleri izah eden mühim bir konferans vermi,ti. Bu konferas
sın ilk kısımlarını neşrettik. Bugün de son kllm&nı neırediyoruı: 

la.ca.k cevaplar 1.2 inci sual ile biter. 
tMeseHi : (Profesörlük, öğretmenlik, dev-

12, 13 ve 14 tincll suallere geçiyorumı ~et memurluğu) pu kabilden.dir. Keza (Ta
Bu ıualler, nüfus ııayxmuun gayeleri ba- acıbe, mütekaitler, irat sahipleri, ev kadm

kımrndan en mühim olanlarıdır. Zira nü- farı, lş.9izler) için de aynı vaziyet varit -
fu&umuzun iktısadi bünyel!ini, memleket· ıtır. Eğer eahsın mesleği veya me$galesi 
teki iı bölümünü bize bu suallerin tasnifi fbu mahiyetlerde bir meslek veya meşgale 

Son sualler: Meslek 

gösterecektir. ~&e cevaplar 12 inci sualde bitmiş olur. 
Bu suallerden 13 ve 14 Uncü sııaller ge- 13 üncü sualin gaye9İ, meslek veya sa-

çen sayımlarda yoktu. Bu sayımda nüfıı - ın.at sahibi olan kimsenin mensup olduğu 
ııumu~u~ meslek ~~kımın~~n ~rulu.§unu lıınüessesenin mahiyetini anlamak!trr. Bilir
daha ıyı tanımak ıçın bu ıki ıualı de ıl1ve ~in.iz ki, ferdi meslek ile, ya.ni şahsın ic-
etıniş bulunuyoruz. ra eylediği faaliyetin nevi ile çıahştığı dk-
Şimdi evela 12 inci su.ali izah edelim: ttitıadt faaliyet ziimreıi her zaman birbiri-
Bu sualde esas ııaye, eahıım; yani her ıne mütabık olnuyabilir. 

ferdin ıayım sırasında tuttuğu iDtir. Yani 
maksat o şahsın bizzat yaptığx işin adını 

öğrenmektir. Sual sorulan kimse eğer o 
sırada memur ise (memur), çiftçi ise (çift. 
çi), maıkinist ise (makinist), demirci iae 
(demirci) ve doktor ise (doktor) diye ce -
vap verecek ve eier hiç bir işi yoksa -işsiz
olduğunu ıöyliyerek öylece yuılacaktır. 

Bu ıualin ıonunda (yokea ne ile geçi • 
nir) kısmı bir meslek veya meşgale sahibi 
olmayıp da iradx ile geçinen mütekaitler ve 
irat sahipleri için konmuştur. Bu gibiler 
(mütekait, irat sahibi) diye yazılacaklar
dır. 

Çocuklara gellnce: mektep çağmda o
lup mektebe gidlyorlatta (talebe) diye 
yazılırlar. Eier mektep çatından küçük ve 
yahut mektep çağında olup da mektebe 
gitmiyorlarsa 12 inci ıualin karım bir 
~İzgi ile kapatılır. 
Kadınlar hakkın.da, bunların her hangi 

bir meslek veya sanatı olanlar içln erkek
lerde olduğu gibi cevap yazJlace.ğına ~ÜP· 
he yoktur. Fakat muayyen bir meslek ve· 
ya sanatı olmıyan, analık veya ev lılerlyle 
meşgul bulunan kadınlar lçiıı lZ inci ıua~ 
lin hizaaına (ev kadım) kelimetıi yazmak 
çok yerinde olur. Bu arada evlerde biz -
metçi olarak çalışan kadın ve erkeğe te -
aadilf edilirse bunlar icin 12 inci ıual hi -
ı:auna nızmetçi yazılmalı ve kadınlar için 
(ev kadını) t~biri yalnız kendi evinin iı -
!eriyle meıgul olan kadınlara haııredilme
lidir. 

Meslek sahipleri ncunl yazılacak? 
12 inci ıual hakkındaki maruzatımı ta ~ 

mamlamadan mühim bir noktaya temas 
edecef,im: 

Bilirsiniz ki, tilrkçemizde blr çok mes
lek ve sanatlar (ci) edıtiyle nihayetlenir. 
(Yağcı, kunduracı) gibi. Bu ıekilde ıanat 
ve meslek isimlerinin bir kısm1 vazrhtır. 
:Mesela, kitapçı, ıtitçll, değirmenci, tene -
kecl, benzlnciğ manifaturacı bu kabilden• 
di~. Bu misallerde kitapçı ude kitap 1&ta
na, nunifaturacı manifatura eşyası aatana 
derler, Bunlardan ticart meslekler ka.ato
tunur. Keza değirmenci kelimesiyle ancak 
un hnalltı yani ıanayl faaliyetini anlarız. 
Halbuki gene (ci) dle biten ba.z.ı mesle-k 
veya. ıaant iılmleri vardır ki aynı uman -
da bir itin hem ticaret hem do N.natıııa 
delalet ederler. Mesell: yağcı, ıömlekçi, 
kunduracı kelimeleri böyledir. 

Bu kelimelerden bu işlerin hem ticaret 
ve hem de imali kaıstolunablllr. Binaena -
leyıh yaicı diye cevap veren kimıe eier 
yağ imal ed!yorıa., (yal fmalltcı11), eğer 
sadece yai ntıyoru. (yat tüccarı) diye 
y:ı:r.ılmah; kunduracı oldutunu ıöyliyen 

k1mıeye ite kundura imal eden eanatktr 
mı, yokıa kundura .atan dü.kklncı mı ol
duğu taarib ettirilerek cevap ona ıöre 

kaydolunmahdır. 
Şimdi 13 ve 14 tincll wallero ıeçelim : 
Bu ıualler, 12' inci ıuall tamamlryan yar

dımcı wıllerdir. Fakat ban ahvalde ya~ 

Bazı misCıller 
Mesela: bir te1Viyeci maden! eşya fab

rikasında çalışıyorsa ferdi me11lek ile 
içinde ç.ahştxğı müessese yani iktısadi 

faaliyet branıtı arasında ımıtalbakat vardır. 
1Bıir hastanede çalııan doktonın vaz:iyeti 
ıde buna benzer. Fakat bir çok ahvalde 
lbunun ıkeine de ıahit oluruz. Mesel!, bir 
marangoz b:r madeni eşya fabrikaaının 
tveya bir çiftliğin marangozu ola-bilir. Ke
ıza bir ate,çi bir vapurda çalışabileceği gi
bi tren lokomotiflerinde veya tuğl.& oca -
'iında atctçi ola.bilir. Bu üç :,ekle göre a
'te1çfoin ikıtisadt faaliyet zUmreleri bir bi -
'rlndcn farklıdır. Aynı veçhUe bir mtıha -
gip bir banka muhaeibi olduğu takdirde 
tiktlaadl fıaaliyetin ticaret kmnına, bir de
ırı faıbrika.sında muhasip olduğu zaman 1&
:nıı.yi zümre.sine, bir çiftlik muhuibi oldu
~ zaman da zirat faaMyet kıoluna dahil -
ıclir. !ete 13 Uncu sual ferdi mesleiln. lk
tlead! faallyeıt bakımından bu ıuretle tef
'rilııi için konulmu,t.ur. Cevapların da ona 
•röre yıazılmaaı icap eder. Bu iki wale ı
~t maruzatımı 'bitlrlrGı:en rençper ve ame
ıJe kelimeleri üzerinde durmak i1ıterim. 

Geç.en eayıımlarda rençber kelimesi e -
sasen çiftçi manasını ifade ettıiğıi halde 
ıaıncle ınfnum• da va:nlıJıjı ırörülmiistür. 
ıHer &e:Yden evel bu tilıbırın ne a.meıe ve 

ne de ı;ıiftçi iç.in kullanılmamasını: rica e
(ief1im. 

Çiftçi, çiftçi diye; amele de amele di
ye ya.zılmaltdır. Yalnız amelenin ne ame• 
ıleei oldufu taedh edilmek llzr~elir, A -
ımele d1ye cevap veren kfmae ehr o 11ra
da inşaatta çalışıyorsa 13 üncii suale (İn
ıpa.t amelesi) ı yol llzerinde çalışıyorsa 

ı((Yol amelesi) JreUmeısi yıu:ılmalı ve eter 
lblir hıbrikada çalışan alelade bir amele 
ıju gene 13 üncU ıuıalıin hizasına fabrika " 
'llntn ne faıbrikuı olduğu kaydedilmelidir. 

Şıimdi son au.aliınizt ıeLiyorum ı 

Bu sualden gaye ıanayi, ziraat veya. ti
caret m.esleoklerine men.sup o.lan kimsele • 
rln meslekteki ıa.nat ve vaziy'Ct!eridıir. Me
seli; sanatınm marangcu: oldutunu IÖyli • 
yen bir kimse ıs üneü suale mobilya fah
Tikaıında çalı~rnı söyledikten sonra. 
kendisine (wıt• mı veya işçi mi) olduğu ııo
TUlarak bu &Ualin hizae.tna ona röre cevap 
ıyazrl.calrtır. Keza 12 inci ıuale tıicaretha
ne cevabı yazıldıktan sonra 10n ııual ıoru
·lur. Verecetl cevaba göre malsahlbl IQ 
'(paıtron) veya maiazarun kltibl ise (me • 
mur) diye yazılır. 

Aym veçhile 12 inci suale d-cmıircıi ol -
dutu cevabını veren bir kimse bir piftlılk 
demirci•! fae 12 ind ıualln karftıına (çift
lik) kelimetd yuıldıktan ıonre 14 üncll 
•uıle demirci ıayet yamak ise (lıçi): de
mirci ustaıı ite (u•ta) diye kaydolunur. 

Meelek hakkındaki bu tafsillt en ııiyade 
1ehirlerdeld nlifua için varit.tir. Köylerde 
çal11acak arkadı,lamnrzın iıleri bu ba -
kımdan çok ha.ıt olacaktır. BütUn 1111alle
T1n covaplamu bu ıuretle yazdıktan ıon-
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Taymis idarehanesine bomba 

Bir defa yazmıştım galiba: harp 
halinde bulunan ve tayyare

lerle hava hücumları yapan her mil
letin Jtlgatinde "askeri hedef" ken· 
di bombalarının isabet ettiği yer
ler askeri olmıy11n hedefler de düş
ma~ bombalarının dilıtüğil nokta
lardır. Hikmeti huda, kendi bom
baları hep askerleri, kışlaları, ask~
r! l1sleri bulur; dUşman ise hep bı
çare sivillere, kadınlara, rsvsllı 
mektep çocuklarını nişan alır. 

'#AN l~l IL7'R 
lıin garabetini bir tarafa bırakı· 

nıs. Bu hldiseyi yazan mecmuanın 
tarihi Ozerinden henliz bir sene bi
le geçmemlıtir. Fakat Polonya? 
Bugan blJyle bir memlekete coğraf
ya ıyrı bir sınır, harita ayrı bir 
renk tanımıyor. Belçika? Baştan 
başa işgale ulramıı bir fllkedir. 
Hattl Fransa? Onun bile Iıgale uğ· 
ramıı ve uğramamıı toprağında 1789 
bayraklarından bit tanf!si bile dal. 
galanmıyor 

Geçen gl1nka gazete, Londra'ya 
saldıran alman tayyarelerinin 
"Taymls" gazetesi idarehanesine de 
bomba attıkları ve müessesenin bir 
kısmını yakıp yıktıklarını yazıyor
du. 

Bundan 8nceki harplerde "harp 
muhabiri" olarak ordulariyle bera
ber sava!i boylarında dolaşan gaze
tecilerden yaralananlar, ölenler o
lurdu ve biz gazeteciler de bu kapı 
yoldaşlarımızı dördüncü kuvet cep
hesinin şehitleri sayardık. 

YtJni harp usulleri demek ki ate
~i, dumanı, kan ve barutu idareha-

- - --
nesinde oturup yarı yazan rnuhar
ririrı, müsvedde/eri dizen müretti
bin, provaları düzelten musahhihin, 
matris alan ve rotatifi işleten ma· 
kinistin tepesine kadar gctirmiıtir. 

- Taymis gazetesi idarehanesi de 
askeri bir hedef midir? diye ~ora- -
bilirsiniz? 

Bence öyle olduğu iddia olunabi
lir. Çünkü al/ahın günll harp ha
berleri vermiyor ve sık sık askeri 
mütehassıs/ara makale yazdırmıyor 
mul : .. , 

~, 

Niıanlarl 

ispanya devlet reisi genertıl Fran 
ko'nun italyan generali De Bono'· ' 
ya "boyunduruk" ni!ianını verdiği· 
nJ gazeteler yazıyor. 

Bu isimde bir nişan bulunduğunu 
bilmezdim; onun için tuhafıma git
ti ve bir tanıdığıma: 

- Mademki bu isimde bir nl~an 
varmış; A vrupa'da daha buna !Ayık 

nice insanlar vardır. 
Tanıdığım teklifi beğendi; yal· 

nız kAfi bulmamıı olacak ki ıu ce
vabı verdi: 

- Muvafık olurdu, fakat tehdit 
karşısında dizlerinin bağı gevşedi
ği için kendilerine birer tane de 
"diz bağı" nişanı da verilmeli idil 

~arihin hızı! 

Vakit geçirmek Jçln J §Ubat 1940 
tarihli bir Avrupa gazetesini ka
rı~tırırken bunun "dOnyada olup 
biten garip hfidiseler" sütunu gözü
me ilişti. Burada §dyle bir fıkra 
yazılı idJ: 

"Fransa'da bulunan bir Polonyalı 
kızla bir Belçikalı askerin aikihla
n iki ayağı Fransa, iki ayağı da 
ttlelçika toprakları üzerinde duran 
bir masa üzerinde kıyılmıştır. Bu 
gJ!t bu iki memlekette de evlene
me .. Jerdi. Fakat tam hudut üzerin
tle kıyılan bu nikl.h r;ıeıru ıayıl· 

Tarlhin bu kadar hı:ılı yiJrüdüğil
nü bizden önce hangi nesil görmüş
tür? 

Sabotaj/ 

Almanya'da Dalbausen'de karısı
na öfkelenerek sofradaki tabağı ü
zerine lırlatıp parçalıyan .ve gene 
öfkesini yenemiyerek kadmcağı:ıın 
bir elbisesini ocakta yakan bir er
kek mahkfim olmuş. 

- Tabill diyeceksiniz. Fakat bu 
mahkfJmiyetin sebebi ne imiş, bili
yor musunuz? HUkUmetin lOzumlu 
efyayı iyi muhal aza etme le yolun· 
dı açtıiı mücadelede sabotaj yap
mak/ 

T.t. 

n;. 10 -194e 

1""'~~;::·~;;~;:;"~~;·:;;:~:~·;:~~1 
liyetin birinci §artı ve ilk muvaf
fakiyet unsurudur. Bir işi tam o- • 
larak ba§annak isteyen, bir kal- j 
ıkmmanm verimlerini almağa yel
tenen bir fert, her cemiyet ve her 1 
te§ekkül en önce rakamlarm ışı
tına muhtaçtır. Rakamsız ~eğil 
milli bir camianın en küçük husu- • 
,j bir teşebbüsün bile idaresi ka
bil değildir. 

Ba·kkal dükkanındaki çe~itle
rin, Eczacı ilaçlarının, Bankacı 
parasının, Komutan askerinin, 
Aile baıkanı çocuklannın, Fab
rikacı i~çilerinin, Çiftçi ırgatları
nın ve Tüccar sermayesinin mik
tarını naarl bilmek ihtiyacmda iıe 
Devlet de Uluıunun ıayııını ve 
vasıflarını bilmek mecburiyetin
dedir. 

20 llkte§rinde yapılacak sayım 
itte bu ihtiyacı karşılayacaktır. 

BAŞVEKALET J 
istatistik Umum Müdürlüğü f ........................................................ 

ra sayım memurunun ikincı:i safhadaki mo
eaiai biter ve ilçiiııcil safha başlar. 

Üçüncü sal/,a 
Bu safhada ilk İi binalar cetvelini ıröz

den geçirerek ziyaret edilmedik bina ka.
dıp kalmadığına bakmak ve bunun altım 
~mzaladıktan sonra defterde yazılı kadın. 
eııkek miktarmı dikkatle ı,aymaktır. Bu sa.. 
yışm ıbithasaa itina ile yaprlmaşını çoık ri
ca ederim. Zira bükü.metin ilk neşredeceği 
muvakkat rakamlar bu sayışlara istinat 
edecektir. 

Bu i3i mUteakip kontrol memuru ile hl> 
luşarak defterleri zarfları ve binalar ce'9 
ıveli ile birlikte 1ı:ontrol memuruna. teelinı 
olunacaktır. 

Bu safhaya kadar kontrol memurlan, 
ıSıaYJm memurlarının çahlfltlalarınr ta.kip 
ıve yardxmcıya ihtiyacı olanlara yardımcı 
ısayım memuru göndermek ve yahuıt has
ıtalananların yerine yedek sayım memuru 
.göndermek gibi işlere ve sureti .mıumiye
de idarelerin.deki dört mmtakıada sayımın 
intizam ve sihatle cereyanına nezaret & • 

derler. Kontrol memurları sayım defter " 
!erini, aayrm memurlarmda.n teııılim alm • 
-ca. .!J evela, bina cetvellerini badehu u • 
,yım defterlerini tetkik ·decekler ve mın
ıta.kalarmda aayımın tam olarak yapddığr
na kanaat getirdilot.en tonra defterlerin 
kaplarını imza.lıyarak btuıları o akşam kcn 
dilerine gösterilen mahalle, ertesi ııün• 

katiyen bırakmaksızın teslim eyldyecek " 
l'Crdir. G~çen ıayrmlarda idare Amirlerini 
en çok üzen htdise bazt say.mı ve kontrol 
memurlarının aayım.r bitirdikleri halde def 
,terleri teslim etmeyi ihmal ederek evlıo " 
ı-in·e veya meçhul bir ıemte çekilip gitm ... 
ıleridir. 

Şu ciheti göz önünde tutmak .lzmıdır idi 
her ııehir veya kas.abada, bütün mmta.ka. -4 

farda sayımın bittiği haber alınmadık~ 
ha1kın lilOkağa ,rkmaıına müsaade edile .. 

m.ioo mmtakado.n bir mınt.akanm aa:yuııı 
mtm.uru defterini teslim etmeme idare ~ 
mirleri onu beklemiye mecburdurlar, sa -4 

')'lm.ıın bittiiinl ilin edemezler. G<iriill1 " 
')l'Or lal bir tek aayım memurunun defterini 
ıvakıtindc tesloim etmeınesi büyiik bil' ıehir 
balkmm lüzumsuz yere hü.riyetinden mıı.lı.

rum kalmasına ve aıı.yım ne1ıic~inıiı:ı. alın -
mamasına ıebep oluyor. Buna blnıaeııdlr 
•ld tdimatnam~ saymı aqaım defaerlerirıt 
te&lim etmlyenler içdn ağır ceza.iM' kıoy " 
muştur. 

Mıntakuım bitiren sayım menuıı:'lan, 
dconıtrol memurunu bulamasalar dahi def
terılerini ertesıi güne bınıkmakstzın o ıe. 
ce mahallin millldye lmirjne t~im etm.l-4 
ye medburdurlar. 

N üfuı ıayımının hiç bir 
mükellefiyetle 
alô.ka&ı yoktur 

Sözlerime nihayet verıirken bütUn yu.rbo 

taılırm bilmesi 19.zım ielen bir .ıoktayı 
ehemlyetle tebarüz ettirmek, anlatmak i.., 
ıterim: 

Bu da nüfus ıe,yrmırun hiç bir mllkelle
lfiyetle, resmi veya gayra resml hiç bir' 
llmyıtla, hl' bir ve&ika ile, n"ilfus cüzdan .. 
•larıiyle, ınahkeıne işLeriyle, mektum nU.f~ 
ineselele.ııiyle ıı:atiyen bir a.1Jiıka91 olmadı 
·ğıdır. Yani bu sa;rmı.da toplanan maUlma• 
hiç bir resmt vesika kayıt veya mu.amel• 
için esas olamaz. Bu cihet Başvekilimi -4 

'Zin bir ay evel neşreylediği beyanname i
le de ifade edilmiştir. Sayımda gaye, ..... 
dece nüfusumuzun kaç kıişi olduğunu •• 
ne kadar muhtelif yaşta iman, evli, beldr, 
okur yazar veya muhtelif sanat erıbabt bu-ı 
Junduğunu anlamaktır. Şahıs adının sorul
ması sa.dece ın\lkıerrer yazılma ihtimalle -
cinin önüne geçmek içindir. Hatt! 1554 nu 
manıh ıkanun, iııtathıtlk umum miidürHiğU.. 
nü sayımda i&tihsal edilen ferdi maUmı.a.tl 
ifşa etmekten menetmişiılr. 

Aziz arkad.atlanmr 
Ma.ruzatım ıburada bitiyor. Yapıla.oak i

tin her hangi bir noktası üzerinde terect. 
düdii olanlar ;timdi toplandıiımı salonlar
da hazır bulu.nan nahiye müdürü, kayma.
kam ve vfiliye veya bu zevatın memur 61>

tıiği kıimsclere tereddüt ettikleri cıihetlerl 
not ettirsinler. Bu notlar hemen telgrafla 
Ankaraya bildirilecektir. Önümüzdeki çar
§a.ttlba günü ıaat 18 de bu tere&düt edilen 
noktalara bugünkü gibi radyo ile cevap
lar arzedeceğim. Taki hep birl•ikte yapa • 
ca.ğmm; bu bliyük vatan işini cümlemiz 
aynı ıeloilde ve tamamiyle kavramış ve 
anlamıı olalım. 

ı 
Mitli Şef!miz 1927 senesinde ilk ııayrm 

yapıhr'ken cümhuriyet.in her işte olduiu 
gibi sayımda da sam•iml, temiz ve diirii.st 

ı gayesini en veciz l>ir şekilde ifade etmi~ 
ve bunu sayan ve sayılanlara bir dlistur 
olarak vermlştıir. Şimdi sizlere bu düstu
ru tekrar ediyorum: (Nehir eksik ne bir 
fazla) hepimiz bu gayeyi gerçekleştirme -
ye ~ahşa.cağız. 

Cümlemize baıartlar diler, ve beni din
lemek Hhfunda bulun.duğunuzdan dolayı 

,ülcranlarmır a.rıederek hepinizi saygı ve 
ffY«{ ile ıelftmlarım.,, 
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Romanya hôdisesi 
Berlin ve Biikreı beı gün sükut 

ettikten sonra nihayet alman asker· 
lerinin Romanya'ya gelmeleri hak
kında birer tebliğ ne§rettiler. Her 
iki tebliğde de hadiseyi ehemiyet
siz gibi göstennek istiyen bir ifade 
•ezilmektedir. 

Suriye' d'e vaziyet 
ne merkezde 1 

Benzin yağ ve bazı 
yiyecek maddelerinin 
yokluğu hissediliyor . 

Kahire, 14 a.a. - Royter Ajanıuun bil • 
suıl muhabiri bildiriyor : 
Aldığım maltlmata cöre, Suriy-ede yük

sek memurlar ara.smda yapılmıı olan tev • 
kifat ve tekaüde ıevk itleri, muvakkat ve 
belki de pek aailam olımyan bir muvaze • 
ne huıule cetirmiıtir. Zira fra.nsu: ıubay 
ve memurlarının okserisi ıimdilik ıiyasi 
fikirlerini söylememektedirler. 

Vichy hükümetinln mlime•ili olan ge -
neral Fougerere tarafından yapılan tev -
lrifat ve her tilrlil faaliyetin Sikı bir su -
rette kontrolü, hakikatte çok yayılmıı o
lan hilr Franaa lehindeki hareketleri şim
dilik durdurmut gibi görilnüyor. 

Bir kaç hafta eve! hür fransızlar "Hür 
Fransa" igmlndeki gazetelerini gizlice da
ğıtJYorlardı. Şimdi bunun önüne geçilmiş
tir. Halen hüklim ıilren umumi durgunluk 
ve derin yeiı, Fransamn harpte olduğu 
'Zaman kaydedilen faaliyetle büyük Jİr te
zaıt teşkil etmektedir. Şimdiye kadar iki 
ili dört bin asker, Fransayı gitmek üzere 
Beyruttan ayrılmıttır. Bir vapur da 1i • 
manda dönecek diier aakerleri beklemek
'tedir. 

İtalyan heyetinin baları, halk'a sevil • 
medikleri için, tanınmamak maksadiyle, 
ıivil elbise giymekte ve dııarı çıktıkları 

zaman fraruırua konuımalrtadular. 
Suriyede ıimdiden benzin, yağ ve bazı 

yiyecek maddelerin yokluğu hi11edilmek -
tıcdir. Fakat bucünkü iktisadi vaziyetin 
arzetıifi bir garabet varaa o da, Şamda 

veaair yerlerde beheri takriben 45 oiline 
atılmakta olan İngiliz altununun ortalık
taki bolluğudur. Zannedildiiine cöre bu 
altmılar, vaktlyk Lawreııa tarafından A
rablltanda daiıtılmı1 olan ve ilrtiıadi buh· 
ran d<ılayıaiyle meydana 'rkarılmıı bulu • 
nan İngiliz altunlarrdır. 

Yunan Ktrahnın nezdinde 
Atina, 14 LL - Stefani ajanıın • 

dan: Kıral, dün harbiye ve bahriye 
müstegarlarını kabul etmigtir. 

Fransız hlncli(inisindeki Japon 
heyetinin ıefi Tokyo'ya döndü 

U E U S 

BERLİNDE 

Elektrik sanlrallan, hava 
gazi f abrikalan~ tayyare 

motör fabrikaları 

ESSEN' de 

Krupp fabrnkalan 
bombardıman edildi 

L<>ndra, 14 a.a. - 12 birlncitqrin &il • 
nü ıafakla nihayet bulaın hafta zarfında, 
Almanya ve işgal al:tmda bulunan arazi U
zıerlne yapılmı:i olan han akınları ceçen 
haftaki akınlar gibi büyfik mikyasta icra 
edllml!itİr. Resmi kaynaldardan öğrenildi
iine göre bn1Jlıca hedefleır, hepai Berllnde 
olmak üzer<ı elektrik a:ınıtrallan, hava.cazı 
fabrikaları, tayyare motör fabrikaları, e • 
lelrtrik malzemeı;ı fabrikaları, demiryolla
n ve marşandiz istasyonlarından ibaret ol
muştur. Essende Krupp fabrikaları iki de
fa bombardıman edilmiştir. Diğer hedef -
Jer arasında Grewenbroich'daki aliminyum 
fabrikası ve üç defa botnbardımana tlbl 
tutulan Amsterdamdaki Folı!ker tayyare 
fabrikaları bulunmalrtadır. 

Deniz kuvetlerine mensup tayyareleri -
miz tarafından Norveçte nakliye gemileri 
batırılmıştır. Perşembe gecesi Almanya -
da senede takriben bir buçuk milyon ton 
istihsal kabiliyeti olan yedi büyllk petrol 
tasfiye fabrikası ile Hamburgdaki "Rhe -
nania Ass:ıg" fabrikası şiddetli bombardı
manlara tabi tutulmuşlardır. 

Hafta zarfında, müstıhkem mevlcilere, 
sahil mudafaa mevzi!er)ne ve ıomllere 
kar:;ı 58, demiryolu bit'!le:;mc noktalariyle 
marşandiz istasyonlarına karşı 28, fahri -
katara kıırşı 13, deniz ve kara tayyare 
meydanlarına karşı 38, petrol depo ve tas
fiye fabrikalarına karş.ı 12, resmi binalara 
karşı do. 7 hava akını yapılmıştır. 

Pek buyük mikyasta'.ki bu hücumlar es
nasında 8 İngiliz tayyıaresi kaybedilmiı 

buna mukabil üı; alman tayyaresi muhak -
kak surette tahrip edilmiştir. 

f ngilizlerin bombardımanlan 
Londra, 14 a.a. - Evet.ki ıece Berlin 

üzerine yapılan hücum bak.kında izahat 
veren hava nezaretinin istihbarat servisi 
İngiliz tayyarelerinin bir kaç ton )"iibek 
infilak kudretli bomba ve yiizlerce de 
yangın bombası attıklarını ve büyük yan
gınlar çıktıiını bildirmeıktedir. 

Almanlara göre 

Romanya 

iıgalinin 

manası 
Berlin, 14 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Romanya'ya alman mual· 
lim kıtaabnın muvaıalatı hakkında 
"Deut~che Diplomatiache Korrea
ponden.ı" gazetesi ıu tefliratta bu -
lunmaktadır: 

Alman politikaaını idare edenler 
fatistp İtalya ile mutabık olarak Ro
manya ile bu memleketin yeni siyasi 
bilnyesini garanti eden mukaveleyi 
imza ettikleri zaman husuai ehemiye· 
ti haiz bir vazife deruhte etmit ol
duklarını göz önünde tutmuılardır. 

Rumen milletine emniyet hisai ve
rilmeli ve bu suretle bu milletin dev· 
letin bapna gelen bütün hldiseler ve 
büyilk inkisarlardan sonra kendisini 
barı~ ve huzur içinde münhasıran ye
ni iktısadi ve sosyal te1kilatlanması
na verebilmelidir. Bu iJte muvaffaki
yet Almanya ve Romanya için milş -
terek bir menfaat arzeder. Almanya 
bunun teminine Romanya'nın müda • 
faası mevzuubahs olduğu nispette ha
dim olmaktan hali kalmamak istiyor. 
Garanti hükmü dairesinde Romanya
nın emrine verilen alman askerleri ay 
nı zamanda rumen ordusunu bu harp
te elde ettikleri tecriibelerden istifa
de ettirecek ve kendini müdafaaya 
muktedir bir rumen ordusu vücuda 
getirmek için general Antonesku'ya 
yardım edeceklerdir. 

Gazete, yazısına şu suretle devam 
etmektedir: 

İngilizlerin bu inkişaftan pek mem
nun olmamaları anlaşılır bir şeydir. 
Londra, Titulesku rejiminin iyi gün
lerini hatırhyarak, Tilea gibi kimse
lerin yardımı ile Romanya'nın bir 
gün Almanya'nın düşmanl~:1 sa!.ın?a 
yer atacağı hakkında en guzel umıt· 
ter beslemekte idi. O zaman, rume~ 
milletinin her geye müsaade edeceğı 
ve milli ekonominin zararına olarak 
onun topraklarında hayati ehem~yeti 
haiz hammaddelere kargı sabotaj ~a
reketleri yapılabileceği za!ınedilmiş • 

ti. . f "k Şimdi h!diseler tersine bır ıtı a • 

• 

Yugoslav baıvelıili Svetkouiç 

Yugoslaw Baıwekili dedi ij: 

Yugoslav milleti 
Hudutlarını kanı ile 

Müdafaaya 
azmetmiştir 

Londra, 14 .a.a. - tneiliz radyo.una sö
re ~oslav başvekHi B. Tıvetkovi' dün 
Uııküpte aöylcdi~i nutukta töyle demiıtir: 
"- Bu toprakları kıı.ııımı.zla kazandrk. 

Bu topraklar mazide bizim olmUJtur. Ta
rihi &eıbepler do!ayıstyle ve katlandığımız 
fedakarlıklar dolay19iyle de ~ün de bi
zimdir." 

Arnavutlukla Bulgariıtanm cenup Yu • 
roslavyuı üurindeki emellerinden bah • 
ıcden başvekil demiıtir ki : 
"- Yuroelav milleti cenup Yıııo-lav -

yası topraldamv, bütün Y~oslav uduıt -
!arını icabında kanı ile miida.faaya azmet -
miı bulunmaktadır.,, 

Alman - YugoJav ticaret 
görüımeleri 

Nevyork, 1' &.L - Royter ajansından: 
Belgrat'tan Nevyork Tlmes i'azetealne ge
len blr telgrafta Almanya Ue Yui'oslavya 
arasındaki tJcarl mUzakerelerln bir çıkm&
za glrmtı olduğu haber verilmektedir. Yu
goalavyanın fazla buğday ve sair hububat 
ne maadlnln ihracatını mutlak surette 
kontrol etmek istiyen almanların bu ta· 
lepleri reddedllmlptir. 

Londra " 1 

uzerıne 

yapllan hücumlar 

RUZVELT'İN 

SON NUTKU 

Mihver devletlerine 

meydan okuyor 
Nevyork, 14 a.a. - Royter: B. Ruzveltla 

Daytonda söylcmiı olduğu nutka, gaz~e -
!er büyUk eıhemiyet vermektedir.. Re .. 
iıic!lmhunın bütiln Amerikanın ve civar 
okyanoılamı müdafaası hakkınd:ıki t~almü

dil ile, mihver devletlerinin tehdnlerine 
kar11 meydan okumuı olması bılhassa te • 
barilz ettirilmektedir. 

Nevyork Herald Tribune ce.zetesiniıa 
Vatington muhabirinden aldığı bir telgr~ 
fa röre, Birle~k Amerika hiikümeti. "U • 
çan kale" imni verilen dev gibi bombardı • 
man tayyuelerinin yalı:m bir umanda İn
ciltereye verllmeelni tetkik eylemektedir. 

Nevyork Tayrniı cazetesl "Matbuat kah. 
ramanlan,, baılılı altında neşrettiği bir 
yazıda, Londrada vuku bulan h!diaeleri ol
dutıı ribi tasvir ettikleri ve almanlarm 
blitiln boıtabllmek ar:ıularma rafmen bir 
tehrin na1tl faal hayat.ma devam edebil • 
dilini ..0-terdüderi için inciliı matbua • 
tmr medih ve sena etmeıktedir. 

Ruzvelt'in nutku Japonya'da 
na..J karıılandı? 

Tokyo, U a.a. - D.N.B. ajaneının huau-
1! muhabiri bildiriyor: Yomlyurl Simbua 
cazetesi, B. Ruzveltın, Daytonda yaptılı 
beyanatı mevzuu bahla ederek bu beyana
tın flddetl amerlkahları daha ziyade en· 
dlıeye dUıUrecek mahiyette oldutunu Ye 
nutkun reialcUmhur seçtmi ile al!ka.ııı lfl· 
kAr bulundutuııu yazmaktadır. 

Bununla beraber bu beyanat B. Ru• • 
veltın ııeçllme ıa.ııaını arttıramıyac&ktır. 

Japonya aulhu yeniden kurmala mAtuf o
lan Uç!U pak.tın aııl&1ılacafım Uınlt et· 
miıtJ. B. Ruzveltln beyanatı bu ttınhtl 
mabvetmlotir. 

Ruzvelt'in nutku üçüzlü pakta 
bir cevaptır 

Londra. 1' LL - Royter: İngutz S& • 
••lelerine göre, B. Ruzveltin Daytou'dald 
nutku, Amertkamn İtalyan ve Alman. 
Japon pak.tın& karıı cevabım teıkll etmek
tedir. 

Timeatn muhabiri diyor Jd: 
!Wnelt"in nutku, tatlı .cizlerin Ye tebo 

diUertrı tealrt altında bulunmıyan ameri
kan hattı hareketinin kaU ifadesidir. 

Romanya hükümeti, ne§rettiği 
resmi tebliğde eski Romanya hükü
metinin, ordunun teçhizi ve talimi 
için Almanya'nın yardımını iatedi • 
imi, general Antoneaku'nun da bu
nu muvafık bulduğunu ve bu mak
satla alman askerlerinin Romanya
Ya geldiğini bildirınİ§tİr. Antonesku, 
alman aakerJerinin Romanya'ya gir
mesi te§ebbüsünün eski hükümet ta
rafından yapıldığını ve kendisinin 
ancak ba§lanan bir yol Üzerinde yÜ· 
rüdüğünü söylemekle bunun meau
liyetini çekilen kıra! Karol'ün üze· 
rine atmak ve Romanya efltarıumu
miyesini de bir dereceye kadar tes
kin etmek istcmiıtir. Bu sözlerin ne 
dereceye kadar doğru olduğu ma
Jum olmamakla beraber, herhalde 
Fransa'n· ı sukutundan sonra deh
fetli bir panik içine atılan Karol
den böyle bir hareket beklenir. Ma· 
Hundur ki zavallı Romanya'nın ba
tına gelen felaket bu panikten doi
nıuıtur. Fransa mütareke imza e· 
dince, Karol derhal mihver politi
kasına iltihak etmek iaterniı. Ve 
bundan kuıkulanan Sovyetler Birli
ği, Besarabya meselesini halletme
ğe karar venni§tir. Bu~d~n ~~~a 
meseleler çorap ipliii gıbı çoz~l
müıtür: davalannm hallini harbın 
•onuna bırakan Macaristan ve Bul
gariatan Romanya'yı tazyık etmeğe 
baılanuılar. Karol Hitler'e yazdığı 
bir mektupta Alm. ny \11n merha· 
metine aığmmı§trr. Fakat bu aıim· 
ına Romanya'yı parçRlanmaktan 
kurtaramamıı. Ve düştüğü çukur 
içinde yuvarlanan Karol, memleke
ti Almanya'nın iııg line terketmeğe 
rıza gösterecek bir derekeye kadar 
aukut etmiı olabilir. Fakat memle· 
ketine yaptığı bu ihanet dahi Ka
rol'e tacını ve tahtını kurtarama· 
nuı. Almanya'nın itimadına mazhar 
olan Demirmuhafızlann gürültülü 
nümayiıleri karııamda kıral mem· 
leketi terketmiıtir. Antoneaku'nun 
herhalde alman askerlerini davet 
edeceği tahmin edilebilir. Fakat bu 
facianın evelce Karo! tarafmdan a· 
çılmıt olması Antonesku'nun vazi • 
fesini kolaylaıtınnıttl1'. 

Alman iatihbarat ajanaı da aaker· 
lerin, Romanya hüküıneti tarafm • 
dan vuku bulan davet üzerine Ro
nadJlyc&ya gt:auıa.acnıu teyu eun~e.-

Tokyo, 14 a.a. - (D.N.B.): Fransız 
Hindi~iniaiode bulunan Japon heyetinin 
ıefi aıfaüyle Hindi~iniyle Japonya arasın
daki anlqmayı imza eden General Niıiha.
ra evclisi gün Tokyoya gelmiştir. 

Berlin'in göbeğinde k:iin askeri hedef
lere yapılan hücum bir aaatten fazla ıür
milf tür. tnailiz tayyareleri bava dafi ba
taryalarının ıiddetli mulkavemetine maruz 
kalmı:;larsa da •on dakikaya kadar bulut -
larm arkasına gizlenmiılerdir. 

met almıştır. Avrupa tesanüdün~ g~
den yolu bulmuş olan Romanya ıngı
liz sabotajcılarının tahrikAtına henUz 
vakttken btr nthayet vemıigtir. Eğer 
İngiltere Rumen petrol kaynaklarına 
karşı plAnlarını ba~armak tasavvurun
da ise, buglln Almanya'nın uya?ıklığı 
sayesinde Avrupa memlcketlerıne ta
anus devrlnln a;eçtl~lnl nazarı dik -
kate almalr mectiurfyetfndedlr. 

Stokholm, 14 a.a. - Reuter: Stok
holm Tidningen gueteıinin Londra 
muhabiri diyor ki: 

B. Rusveltln "Amerika Birlefik devle~ 
lerinin korku ile veyahut tehdlUerle dik -
tetörlerla tatedikleri yola ,.ıremiyecett" 

hakkındaki aözlert, almanca, italyaııca. 

franaııca,tspaııyolca vı porteklzce olarak 
radyolarla tekrarlazımııtır. 

tedir. Fakat alınanlara söre, aeker
ler taliın ve terbiye itlerinden bat
ka petrollerin muhafazaaiyle de 
meıgul olacaklardır. Romanya teb
liğinde bu petrol meaeleainden ba
hia yoktur. Bundan baıka alman 
teblifi iki nokta:JJ tebarü ettirmek· 
tedir: 

ı - Askerler taliın ve terbiye 
itini bitirdikten sonra Romanya· 
dan çekileceklerdir. 

2- Keyfiyet, mesele ile alakadar 
olan dost devletlere bildirilmiıtir. 

Bu iki noktada bazı ya.hancı dev· 
Jetleri teakin etmeğe matuf bir en
diıe bariz surette hissedilmektedir. 
"Keyfiyetten" haberdar edilen 
"doat" devletlerden birinin herhal
de Sovyetler Birliği olduğu muhak
kaktır. SovyeHer Birliği, iki hafta 
İçinde ikinci defadır ki hiç memnun 
ka~madığı vaziyetlerden ~~b~~ar 
edılınektedir. Bunların bırı, uçler 
Paktı idi. Hatırlardadır ki üçler 
Paktı imzalanır imzalanmaz, Sov· 
Yeller Birliği gazeteleri, bu pakt 
hakkında yazdıklan yazılarda pak· 
hn İmzalanmaaiyle kendi vaziyet • 
terinde hiç bir değiıiklik bahiı mev· 
ıtuu olmadığını ve eaaaen . ~a~tt~ 
evelce haberdar edildiklerını bıldır· 
bıİ§lerdi. Bu, vaziyetin aa~imi iza· 
hından ziyade, aovyet poht0ık.a~~rn, 
\'aziyeti o ,ekilde kabul ~ta.iını ıfa
deden batka bir feY deiıldı. Fak~t 
bu defaki hadisenin uyandırdıgı 
akia hakkında Sovyetler Birliği aa· 
ıteteleri büsbütün aiikutu muhafaza 
etınektedirler. Herhalde Romanya 
badiaeainin uyandırdığı akia hak
kında dün geç vakte kadar Mosko
va'dan bir haber gelmemi~·: •. ~v: 
Yellerin bu ikinci vaziyete, bırıncı 
t'aziyetten ziyade canlan aıkıldı
~ı tahmin edilebilir. Artık aovyet 
ıne.ın)eketleri, ,imııılden cenuba ka• 
dar Almanya'nm İl(fali altın~a ~u
lunan topraklarla komtu vazıyetın· 
dedir. Sovyetler herhangi cephede 
olursa olııun, tek bir adım atsalar, 
derh11.l Almanya'nın ayafma baaa
caJ.Jnrdır. 

Tokyo A~a ~ımoun gazetesı ueneraı 
Nlılhara ile ~ptılı bir mW&katı ırıenn• 
tıedir. Generalin ıııh•I ınlleabodelerlne ~ 
re, Siyamla Hindiçini araıındaki cercin
lflr umumiye& ıannedildifi kadar vah!m 
delildir. 

İtalyan Mareıalı de 
Bono İıpanya'da 

dolaııyor 
Madrid, 14 a.a. - İtalyan mareıalı de 

Bono, Toledoda Alkazar saraymm hara -
belerirııi ziyaret etmiıttr. Toledo mildafil 
mareşal Moscardo ve nasır Camero ltal • 
yan mareşaline refakat etmltlerdir. 

Madrlde dönüşilnde mare,al de Bono 
italyan büyük elçisi tarafından "rilen .ak
pm yemeğinde hazır bulunmuştur. z~ 
fetten aorıra bir rMMDi kabul yapı~ıtır. 

R i kabulde de dahiliye nazın ıle aair 
eım . . .. .. 

hü.1tlimet haları, alman b!iylik el~•& v• uı· 
fer bazı ıahıtlyetler butunmuıtardrr. 

Tayyare ile Sevill•J'& hareket eden ma
,eral de Bono, on.da bir müddet kaldıktan 
.onra Grcnadaya rtdecektir. 

. 
Y unaniıtan'da 

yiyecek vaziyeti 
Atina, 14 a.a. - Stefani ajanıından: 

Ziraat nezareti, memlekette patateı ~e
ri yatının tekılf edilmesini emretmış
ir. 
Diğer taraftan perakendeciler v~ top

tancıların elinde bulunan glııerın 
stoklarının hUkUmet memurlarına bil
dirilmesi lcabetmektedir. 

Nihayet laıe müate§&!'lığı halka, 
memleketteki kahve stokunun pek u 
olduğunu önümüzdeki kanunusani a
yının ıonuna kadar kafi geleceğini, o 
tarihte ecnebi memleketlerden ithalllt 
yapılması memul bulunduğunu bildir-
mittir. 

iine nakledilmesine muvafakat et· 
miıtir. d 1 • 

Alman gazeteleri ve ra yo an, ,ın-
giliz propagan~a.11nbm,hRomaeclnya Y~ 

k r lerin nakhnı a ane ere 
as e .• k k t k memleketlerını or u mıya ça· 
fa~ i , iddia etmektedir. Bu, alman 
ıt 1 

m daamın eski tabiyeaidir. propagan ..n 
1 Gerçi lngiltere'den aon gun er zar

fında müheyyiç haberler yayılmıt
tl1'. Fakat bu haberler, alman kun· 
daiiyle çıkan yanıınm ~u~~md.a~ 
"b tt"r Almanya'nın ıatıla polıh· 
1 are 1 • .. b r 
kaaı malUnı olduğuna gore, u po ı· 

lSerlın' e yapılan hucumwı 
to1.aa11 

Stoktıolm, 14 a.a. - Royter: Aftoılbla
det İsveç cazetesl, ingillz haYa kııvetlerl· 
nin pazar gecesi Berlıin üzerindeki eiın • 
lannrn canh bir hullaaıınt yapmaktadır. 

Gazetenin yudığına g(Sre, allrm Jtareti 
V"erflfr verilmez, 9fmendilferler ve y.eraltr 
trenleri 'ıflk lıtalY'Ofta ve tarmvaylar da ol• 
dükları yerlerde kondüktfüler ve 10lcular 
1ti'U1Jklal"f atılmJJlardrr. Tiyatro ve al· 
nemalar teıtı1illerinl Jı:eamitler ... Hylr· 
ciler mahıenlere inmit1erdlr. Tanare da
fi bataryalarının ateti tlddetH olmuttor· 
Aratira bombalarm patladıiı ltltllmlıtlr. 

Sofya'da 
Bir Alman heyeti ile Bulgar 
hükOmeti arısuldı iktisadi 

görDpneler yaplldı 
Bertin, 14 La. - D.N.B. ajansı bildi· 

riyor : 
Sofyada bir alman he7eıti ile bolc&r bil· 

kU.ıııeti araunda ikti•di müzakereler ~ 
yan etmittir. Bu mfbakerat iki memleıc.t 
aruınC!a yeni bir tedi1e anta~asiy!e u.ad· 
celenml,tir. 15 birinciteşrin tarihindeD 1-
tlba'f'en bulpr milll buııkuı Ranmartı 
32,50 leva Uzef'lnden Htm .ıecetr ·ore SJ ı.. 
vaya satacaktır. Ayrı &yrı Hu .u1'a~ im· 
za edilmbtlr. Bu anlaşmalardan blrindei, 
Bulgariltanla Almanya arasındaki tediye 
tarzlarını derpif etmekte, ikincisi İle, Bul· 
garistan ile, Hollanda, Norveç, Bel~k.a ve 
Polonya ara11ndaki tediy• ıa.rtlanm lıti -
va eylemektedir. 

1 ngiliz kralının büyük 

kızı Radyoda bir 
nutuk söyledi 

Londra, 14 a.a. - İnıiliı larahnrn bil • 
yük kJZJ, ıimall Amerikayı &ônderilen ,o
culrlar i~in radyoda yapılacak olan kon111-
ma!ar serisinin başlangıç töreni mUnHe • 
betiyle, dün radyoda ilk defa olıra.lr bir 
nutuk söylemlıtir. 14 yaıında olan pren • 
eeee, 10 yaılarında olan küçük hemtirni 
prenıeı Marcarit refakat etmek~ bulu • 
nuyordu. 

Yugoslavya ile Yunanistan 
aras1nda bir anlapna yaplldı 

Brezilya ile Şili 

Amerika'ya deniz 
ve hava üsleri 

Kiralamayı kabul etti 
Nevyork, 14 La.-N-evyortr Taymlı sue

teaine Buenoı Airee'ten ,elrilen bir tetcra 
fa göre, Brezilya ve Ş.fli, Amerilraya denis 
n hava U.leri kiralamayı kabul etmlıler • 
dir. Uılerin inp maırafı Amerjka tara • 
fmdan temin edilecektir. 

Bundan ba,lra Uruıuaym da ilk kararm
daıı vu geçerek Amerikaya iialer lriralıya
caiı ıannedilrmktıedir. 

Hull'in beyanatı 
Vqlngton, H a.a. - Amerika Blrleıik 

dnleUert harfclye naınn B. Hull. buaUn 
saz•tectlerle yaptıfı görtlfmede, dents n 
hava Ualert hakkında kolaylıklar ptertl
meat mt1elealnin Amerika Btrleoik dev
letleri ile muhtelif oenubl Amerika mem
leketıert arasında müzakere mevzuu ttt
kll etmıı olduguau blldlrmtıtır. 

B. Huıı bu beyanatı, Brullya'mn n 
8lll'ııtıı Amerika Birleılk devletlerine de
lda ve bava Ualert ktralamıya muvafakat 
ettikleri haberleri baldnnda iıurulu Iİl&l• 
lere cevaben demlııtır ki: 

Bu Ualer Userlndekl hUkUmranlık hu
kukundan herhangi bir deği§lkllk bahtı 

mevzuu olmadıtım bllc!inhlı n Amerika 
nıaıt kllreainin bUtUn müdafaa aathaları 
hak.kında müzakerelerin devam etmekte 
oldutuııu ve kaptan ve usul kotayhklan 
hakkındaki bUtUn g&rtlfmelerla Hava.na 
ve Kanada paııamertku lı:oDferamlan 

çerçeveli dahUi~ vuku& ,.ımekte bulun· 
dutunu ilAve e)"lemiltlr. 

Rumen petrol 

kuyularında yangın çıktı 

BUkreı, 14 La. - D.N.B.: Balcol ci
varında huauıt bir ıahsa ait bir sondaj 
pazartesi sabahı atef almııtır. Bu son
dajda çalıtan amelenin ifadesine glSre 
kazaya aondaj Aletlerinden birlnf n çı
kardığı kıvılcımlar sebep olmuıtur. 
Bu huıuıta tahkikata devam olunmak
tadır. 

Bununla beraber, Almanya ile 
karıııla;nıamak 1939 ağustos paktı· 
n_ın imzası günündenberi .avyet h~
rıci politikasının temel tatını tetkıl 
etmektedir. Ve bilhaasa üçler pak· 
hnın imzasından aonra doğrudan 
doğruya taarruza uğramadıkça v~ 
Yahut da daha hayati menfaatlerı 
llnkadar olmadıkça, aovyetlerin bu 
ihtirazı elden bırakmaları beklene
ırıez. F aknt aovyetlerle Birleıik. A· 
ırıerika ve Birleşik Amerika yolıyle 
fngiltere arasında bir yakınlaıma 
~isaedilmektedir. Bu yakınlaıma ne· 
hceainde c!~caktır ki Birlcılik Ame· 
rilc:a hükümeti evelce ihracı üzeri· 
ile ambargo koyduğu bazı makine 
'~ek parçalarmm Sovyetler Birli· 

tikayı tahakkuk ettirmek yolunda 
ad1111 attıkça, komtu. ~~l~~tlerde 
endite uyandırmak ıçın ınııhz pro
paıandaımın herhangi tahrikte bu
lunmasına lüzum bile yoktur. 

A. S. ESMER 

Belcrad, 14 a.a. - Cenubi Brrbiıtandan 
Yunanistan& koyun, kepi ve eınaali ha7 • 
vanlarm ihracı hakkında YqoılaVJa ile 
Yıınanhnan arasında bir anlaıına yapılınıt
tu. 

Ateı civarda diğer bir sondajın de
posuna sirayet eylemiş ve depo da in
filak etmiştir. Ateş, bundan başka, 
Hlock petrol şirketine ait ilc::flncU bir 
sondaia dıt sirayet etmiştir. MUeaaeıe
nin itfaiyesinin yangını baatırmıtktan 
aciz olduğu ~örülünce Plöıtide bulu
nan alman itfaiveaine mUraeaat. edil
miı ve alman itfaiyesi <S~leye kadar 
yanı?ını tamamiyle ılSndilrmiye mu
ftffak ohmqtm. 

Altı haftalık bir hava hücumundan 
ıonra Londta o kadar u hasar gör· 
mUttür ti cene ~U. llarp pp•t· 
lerinfn mer1'ezi olai'ak kalmaktadır. 

Dally Telegraf diyor kl: 
Rwıveltlıı nutku, Uc taraflı pakta kaU 

btr oeY.,,ar. ausveıt memJeketllllD alyet
lertnt, yeDI btr enırJt Ue ve çok sarih btr 
surette bir kere daha tekrar etm{ftır. 

Böyle bir zatın ldaruinde .Amerika 'Birle
lik dtvleUerlııden, İngiltereye harp ~ 
riç. bUtUn Yardırnlarırı inklıafuu nuan 
dikkat• alabillrla. 

Bina ve fabrikaların ancak yil.ıde 
birinden azı hasar görmilftür. Tay
yarelerle ~bardımanın harbin mu· 
kadderatını tayin edemiyecejine talı· 
ıan her zamankinden fula kanaat ge
tirdim. Tabii ..bir tarafın müdafuıını 
tama.miyle kıracak kadar diğer tara· 
f ın Usünlüfil mU.teınL Londra ise bu 
halde değildir. Umumi hizmetler va· 
kıa blribirlndon ayrıdır. Fakat, bu, 
umumt hizmetlerin bir kuvet kayna
t• olmasına bir mini teıkil etmemek
tedir. 

Hüsnüniyet sahibi bitaraf mUphit· 
lerin intibaı ile benim de kanaatim 
ıudur ki, bomba harbinden doğan teh· 
likeler vatanda9lar arasında bir arka
daşlık, içtimai bir anlayıı .zihniyeti 
ve mağlup ederek dUımanı pUakürt • 
mek azmini yaratmııtır. Bu, bombala
rın yaptığı zararlardan çok daha mü
himdir. 

(inden Amerlkahlar 
tahliye edlllyorlar 

Peipin&, 14 LL - Birleıik Ameri
ka Bahriye Nezareti Peiping'deki A
merika aefaretinin muhafazasına me· 
mur bütün deniz kıtaatının geri çe· 
kllmesini emretmittir. Sefaret erkinı 
meyanında bulunan 40 kadar çocuk 
ve kadın tehri terkedecektir. 

Peiping'de bulunan 540 amerikalı
dan, h&riclye neaaretinin tavsiyesi Ü· 
zerine 70 kiti ıehri terketmek arzu
ıunu izhar etmittir. Birçok ıefaret 
memurlarının aileleri ve sefirin karı
ıı ile iki çocuğu Şanghay'dan 7 ikfn
cltefrlnde hareket edecek olan Preıi
dent Coolidce vapuru ile hareket ede
ceklerdir. 

Bir köy halkı mektep yıpf1rıyor 
Ordu, (Huıuat) - Oökömer kCSyU

nUn 50 evlik Gökömer mahalleıi köy
lüleri bir araya toplanmıılar, 250 ev
lik köylerinde bir mektep inıuını ka
rarla§tırmıtlardır. 

Hem"n aralarında 4 lrltillk bir ko
mite ayıran bu bamiyetli köylüler ka· 
rarı milteakip ige batlamıtlardır. Mek 
tep binuı iki ay zarfında bitirilecek
tir. 

Hatay' da çeltik tetkikleri 
Adana. (Huıuat) - Çeltik bölgele

rinde tetkikat yapmak ilzere Adana 
draat mUtehanıılanndan miteıelddl 
bir heyet Hatay'a &ftmlttir. 

İngilizler 
Romanya'yı 

terkediyor 
BUlrreı, 14 a.L - tncillıı: atqem!Ute • 

riyle deniz ataıesi ve memurları lıucüa 
Bllkret'ten anılmıılardır. lnpliı orta el-
5iıi Sir Reginald Hoare ıimdilik Bükre.,. 
te kalacaktır. Öyle zannediliyor Qci Ro -
manya'da lnsillz tebaası olarak elçiliğin 
20 memıırundan b14k.a ltimae kalmı)l'&cak
tır. Bucün Biılrrq'ten ayrılan inrili:a te -
baalarından mür*kep bir kafile alqanı 
Köıtence'den vapura binerek İıtanbul'a 
hareket edecektir. 

1116il~ - Romen müncuebatı 
Londra, 14 a.L - Royter'in diplomatıilr 

m'Ulıabiri yuryor: Bu hafta sonunda Lon
dra'da vaziyetin hl~ bir maddi hılkiıafı 
kaydedilmemiıtlr. Bilha11a rumen hüıWi • 
metinin artık :irade ıerb•tiılnı malilr bu
hmmadıiı ıittiılc~ daha ıiyade belli oldu
iu i~in, ingniz • nımen munasebetlerinin 
iıtilobali hakkında timdiden bir ıey aöy • 
lemeJr rüstür. Fakat, vaziyetin inkişafına 
intfzaren, incili~ tehi.alan, mümkiin oldı; 
iu kadar ıiiratle Rornanya'yı terketınek -
tcdirler. 

Bütün diier Balkan hiı1riimct merıkeıı:
leriııden celen haberler, hissiyatın gerıin 
otdutunu, fakat mihverin müstakbel hare
ketinin lıtikameti halolunda henuz elde 
bihtıanılM' bulunmadığını bildirmektedir. 

İta17anların Arnavutlukta Y'eni Ukerl 
tahtidatta bulundukları haberi, peık muh
temel olarak doirudur. 
Emarelerin Te delillin rôtterdifine röre 

Brenner ~rtLtmeslnin her halde, Balkan
lamı ın iyi bareldt ıahası t.eJkil ettiği 
kararlaıtırı111111 ıibi ıözülanektedir. Mih
ver ve terikleri, tatlı sôzler ve korkut • 
malar kombinezonu ile, pdlı: yakında, Bel
srad, Atına ve 7ahut Sofya !izerlnde tu
l"iklerlnl icra edf'Ceklerdir. 

Fakat Roma.ııyad& alman sırhh fırka. 
lan ile pikı bombardıman tayyarelerinin 
bulunUfU, eveliyat ile fazla zaman kaybe
dllmlyecetı binini vermektedir. Alman -
lar, kullanılmuı lmklnı olan her defa, 
eopa darbeet uaulUDU bittabi tercih etmek
tedir. 

Şu cihıU kaydetmek enteresandır ki 
Graziaııt, bir aydanberi hiç bir ilerleme 
tetebtıeı.tlnde bulunmadan Beydi • Berr&nl
dt ....a1n1 "tahkim,. •tmektedlr. 
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(_R_A_D~Y_o_) 

üfus nasıl artar? Arşiv klavuzu m.ü.naseoetiyle 

Saymım ıbütün Yurtta bir cün-ı 
de baıarılmaaı Soyıal Birlik ve 
çalıımanm en güzel bir belgesi i 
olacaktır. : 

Bu büyük günde Devletin buy- i 
ruklarma hepimiz uymalıyız. f 

TÜRKİYE 

(Radyo Diflizyon Postaları) 

fngilizlerin mc§hur ekonomi ali • tan ölmiye mahkum olur. Alimin a· 
mi h.alkus'un adını şüphesiz bilirsi- dına leke getiren de bu sözü olmut· 
ni:.ı:.. Un yedinci ve 011 seki:.ı:inci asır • tu. Malküs İa§e maddelerini düıün-

Bazı tarih tetkikleri BAŞVEKALET i 
İstatistik Umum Müdürlüğü J 

ı ........................................................ 
TÜRKİYE ANKARA 

Radyosu Radyosu 
- Dalga Uzunluğu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

larda ( l '/75 - 1834} ya§amı~ olan bu meden çocuk yetiştirmek tehlikeli 
alimin nufus siynseti övülmÜ§, bir olduğunu söylediği için, onun ıözle- Son birkaç yıl içinde "tarih., e &it bir
taraftan da memlekette nüfusun a - rinden öfkelenenler çok olmuıtu. çok kitap ve makale ncDredlldiğlnl görü -
zalmasını istiyor diye derin ahlak • Fakat bu seferki harp onun pek de yonı:r.. Bunların bU~1lk bir ekseriyeti ter
sızlıkla itham edilmiş ,,.e çocuk dü • haksız söylemediğini göstermekte • cenıelerden ibarettir. Orijinal tetkiklerden 
§Üren kadınlara bile, onun adına i • dir: laıe maddelerini göz önünde yok denilecek kadnr az oluşu bilhassa na
zııfctle ınalküısyanist denilmiştir. O- tutmayan memleketlerin hesapsız zan dikkati celbcdiyor. Halbuki bu "yok 
nu sevenler eserinin yalnız iyi taraf- çocuk yetiştinneleri kendileriyle denilecek kadar az,. orijinal neşriyat ara
larını görerek öteki tarafına fena birlikte bütün dünyaya rahatsızlık sındn gayet kıymetli eserler vardır. Yal -
diyenlerin o~alarını anhyarnııdıkla- veriyor. nız bunları vakti zamanında tanıyanuyo
rını iddia aderler. Scvmiyenler de Malküs haklı veya haksız olsun, ruz. Bu gibi eserler arnsınıla Topkapı Sa
kitabın yalnız fena taraflarını göre- her halde onun nazariyesinin bizim rayı mUzesl tıırn!ındıuı çıkarılmakta olan 
rck, doğrusu, hakısızlık ederler. Bciy yurdumuzla alakası yoktur. Tabia • Arıılv Kıldvuzu bilhassa na7.arı dikkati 
le iki turlü karakter hemen herkeste tin iaşe maddelerini "riyazi tena _ celbctmektedlr. Arşiv Kılavuzunun ilk fa
vardır. lnsnn dürbününü iyi tarafa süp,, Üzerine yetittirdiği nazariyesi slkUIU çıkalı iki buc;:uk yıl oldu; buna 
çevirirse sadece iyilik görür, fena ta- doğru bile olıa bizim topraklarımız rağ'men ondan şimdi bahsetme~! gerekli 
rafa çevirirse sadece fenalık... şimdiki sayımızın bir kaç misli nü • bulduk; çUnkU bu mUhlm neşriyata dair 

Malküs'ün yazdığına göre bir fus besliyecek kadar geni,tir. Top- matbııntıınızda gayet az yazı çıktı. Bu 
memlekette '11Üfuısun artmasına en • raklarımızın sathını ve altını layi • hususta bir iki gazete rnfllmlesiyle Belle -

l 1 b·ı k h 11 b l d - kiyle i"letmek ı"çı"n •ı.mdı"kı' nu·'fusu- ten Mecnıua.eındıı. çıkan bir yazıdan bRŞ· 
ge 0 a 1 ece a er u unmn ıgı :r .. ka hrrlıangi bir k0ont-randü veya tenkide 
takdirde insanlar o memlekette muzun bir kaç misline ihtiyaç var • d g· • raııtlamadık. Mıı.arlt Vekilliğince çıl<arı-
"hendesi tenasüp" Üzerine, yani 1, ! ır. ızım yurdumuzda nüfuı ile i - lan ve gayet mllsbct bir kUlllyat olan Ar-
2, 4, 8, 16, 32, 64 ilh... nisbetinde 1 aşe maddeleri arasında nisbet me - şlv Kılavuzu nedense geniş mllnevver kUt
çoğalrrlar. lnziliz alimi bunu yaz • ı selesi hatıra gelemez. 0 nazariyenin lesinin nazarı dlkkathıl celbetmedl. HattA 
dığı zamanda sözü biraz garip gö - bizim i~imize yarıyan ciheti yalnız, tarihle yakından alı1kalı olanların böyle bir 
rünmüşse. de ondan sonra yapılan bir memlekette nütusun tabii halde eserin mevcudiyetinden haberleri olmıHlı
nüfus sayımlarında mukayese ya • "hendesi tenasüp" Üzerine arttığını fını bizzat nıUşnhede ederek mUtı•csslr 
panlar bu sözün doğruluğunu tas - Öğrenmektir. O tabii nisbeti boz • olduk; bu eserden istifade edilerek ne bir 
dik etmişlerdir. Fakat onun yazdığı mamak için de her ailenin en az seminer tatbikatı ve ne d~ bir seminer 
tartı unutmamak l&zımdır: Nüfu • dört çocuk yelİ§tinnesi bir vazife • travayı yapıldığını ve neşndlh.llğlnl bil
sun artmasına engel olabilecek hal- dir. Bu vazifeyi ifa ettikten sonra mlyoruz. llalbukl Arıılv Kılavm~u ecnebi 
ler bulunmadığı takdirde... ikiden fazla çocuk yetiştiren annele- ilim adamlarının naznn dlkkııtıcrlnl cel _ 

Demek ki bir memlekette nüfu - rin göğüslerini kabartmak Üzere betmiş, onların tnkdlrlerlnl kazanmış ve 
sun artma.ama engel olabilecek hal- devlet onlara madalye verir. nıemlekcllııılzln yllzllnll ağaı·tnıış bir n••ş-
lere meydan verilmezse her ailenin, G. A. rlyııttır. F.zcilınlc Bclı;lkada c;ılcan "Byzan-
bir anne ile bir babanın, vasati ola- tlon., ıııcı:mııaıııncln Prot. Wittck bu hıı-
rak dört çocukları doğar, onların smıta mllhlm bir ıııalrnlc neşrettiği gibi, 
her biri aynı nisbelle çoğalırlar. Şu Çukurova' da hayvan ihracah Prof. il. Sı·hcel Almanyaıla, ve Prnf, Fe-
halde nüfusun artmr..sına engel o - him Dayrnktnrecvlç Yugoslnvynda takuir-
lan halleri bilmek lazımdır. Gene, Adana, (Hususi) - Çukurova'dan kür yazılar yazdılar ve dolayıslyle bazı 
Malküs'ün yazdığına ve herkesin yapılan hayvan ihracatı her seneye mUhlm problemler ortaya koydular. Bıın -
de tabii olarak tasdik ettiğine göre, nisbetle bu yıl çok fazladır. Ovada bir tar ara.ı;ında ArL<iv Kılavuzunda çıkan ve 
harp, kıtlık, salgın hastalıklar ve se· taraftan hayvan teksiri ve diğer ta- Osmanlı - Tllrk tarihinin en eski vesika -
falet nüfusu azaltan sebeplerdir. raftan hayvanların sıhatiyle devamlı !arından birini teşkil eden "Orhan Gazi -
Bunlardan ba§ka, hiç evlenmemek, bir surette meşgul olunuyor. Bu ay nln mUlknamesl.,nln orijinal olup olmayışı 
vaktinden evci evlenmek ve fahi§e- icinde keçi derisi, kıl ve yapağı ihra- meselesi vardır. Wlttek ile Scheel bu vesl
Jik nüfusun artmasına engel olur • catı da memnuniyet verici bir derece- kanın orlJlnnl olmadığını ileri sUrUyorlar. 
lar. dedir. Bu ecnebi bilginlerinin lddinlnrının ne de· 

İngiliz aliminin, yüz elli yıl ön • receye kadar do#ru olduğunu ara.ıtırmalc 
ce, nüfusun artınnsına engel diye Adana' da otomatik telef on için makalemizin çerçevesi mllsalt değil -

dlr; aynı zamanda bu mesele lhtısaaımızın 
gösterdiği &ebepler, bir tanesi müs- Adana, (Hususi) - Adana otomatik da haricindedir. Bıı anha ile meşgul olan 
tesna, §İmdi bize pek tabii görünür, telefon tesisatı inşaatı ilerlemektedir. tarlhc;llerımızın nazarı dikkatlerini Wlt-
bunları tekrar etmek bile beyağı Yeraltı hatlarının geçeceği künkl:r tek ile Scher.l'ln malmlderlııe celbcder ve 
bir söz &Öylemek gibi gelir. caddelere döşenmiş ve betonlanarak bu husustaki !!kirlerini ö~renmek isteriz. 

Müstesna olan bir tanesi sefalet kapanmıştır. Cümhuriyet bayramına ÇiinkU bUtUn Türk tarihçilerinin ve tarih 
sebebidir. Malküs'ün adı üzerinde kadar Adananın otomatik telefona ka- meraklılarının Hıızlnel E\'rakımızın en 
o vakittenberi devam eden müna • vuşmasına gayret edilmektedir. eski vesikalarından biri olan "Orhan Gazı 
ka§aların da sebebi budur. Sefalet, mUlknamcslnln,. haldkt mahiyetini bilmek 
herkesin bildiği gibi, maiıet dar - l I b d , I isteyişleri gayet tabiidir. Arşiv Kıln\"Uzu-
lığı demektir. İngiliz alimi bir mem- Ü e urgaz a arteuyen kuyu an nu h .... 'rllrk .tnrfhl'llArl tarih mıııüllmlAt•I 
lekette nüfusu azaltan sebepler ara- ve talebeleri yakından tanımalıdır . .Arşlv-
&ında en ziyade buna eherniyet ver • Lüleburgaz, (Hususi) - Trakya şe- ıerlmlzln ve klltUphan ... ıerimlzln ı-ayet 
mişti. Kendi ltendine Uı.bii olarak hir, kasaba ve köylerinin su ihtiyacı- mflhlm el yazmaları ve veıılkalar ihtiva 
artacak nüfusu azaltmamak ıçın nı en kısa yoldan ve en iyi bir tarzda ettlğ'lnl biliyoruz. Bu bakımdan biz TUrk 
memlekette acfalete meydan veril • karşılı yan artcziyen açma faaliyeti tarihçileri b!ltlln diğer milletlerin bilgin. 
memesini tavsiye etmişti. Bir mem- durmadan devam ediyor. !erine nlsbetcn Adeta imtiyazlı bir vazi
lekette sefaletin nasıl geleceğini Bu arada yeni ve modern çehrcsiy- yetteylz. Fakat bu emsalsiz hazineden ıa
göstermck için de, şimdi bizim ia,e le Ankara'nın küçük bir modeli olan tıfnde atmenln bıızı ı-Uç!Uklerl vardır. ıı,. 
mnddeleri dediğimiz erzakın nasıl Lüleburgaz da artcziycne sarılmış ve te Kılavuzun çıkınruılyle - hiç olmusa 

- . . O evelcc açtığı üç arteziycnc son gün- Topknpı MUzeııl arıııvı için - bu gUçlUk-
a~.ttıg;;ı gostcrmi§tı. nukn dediğine }erde birini daha ilave etmiştir. Bu ler brrtarat edllm!3 oluyor. Bununla yur
gore ır memlekette ne adar gay • artcziycn 120 metrede fışkırmıştır. dumıızun tarihini tetkik etmek ve bu sa
ret edilse iaşe maddeleri ancak "ri-
yazi tennsüp" Üzerine çoğalabilir. Böylelikle Lülelmrgaz'ın iyi su ihti- hada orijinal eserler vUcude getirmek için 

B d b 
yacı tamamen karşılanmıştır. geniş lmkfınlnr yaratılmıştır. 

u n, ilirsiniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n Uhl u 
ilah ••• nisbeti demektir. u m m k lllyat ou başlıfl taşımak-

Bu iki türlü tenasübün birbirine 
ula§ması knbil olmadığından, Mal -
küs'ün hesabımca, nüfus ve iaıe 
maddeleri tabii halinde artl\n bir 
memlekette, az çok uzun bir müd
det sonra, nüfusun bir kıMnı açlık -

Adana pamuk kooperatifi 
Adana, (Hususi) - Adana pamuk 

kooperatifine ziraat bankası tarafın
dan yarım "milyon liralık bir kredi a
çılmıştır. lrnopcratifin elinde şimdilik 
bir milyon kilo kadar pamuk vardır. 

- Üzülme anneciğim. Harp var. Babamız bizleri 
müdafaa etmek, düşman ayağı altında çiğncnmemizc 
mani olmak için gitti. Bak göreceksin, hiç bir ~ey 
olmıyacaktır ona. Yakında gene kavuşacağız. Vazife
sini bitirir bitirmez derhal dönecektir. 

- Haklısın yavrum. Fakat, evlendiğimizden beri 
ilk defa ondan ayrılıyorum da ... Yorgunluk da asabını• 
bozdu. Haydi, odana git de yat. Sabahleyin daha çok 
konuşuruz. 

/ 

tadır: Topkapı Sarayı ll.IUzesl Arşivi Kı-
lavuzu. I. FaslkUl A-B-C. 1938 İstanbul, 

Devlet Basımevt. IX + 96 SS ve H vesi
ka. Maarif Vckllllft, yayın dlrektörlllğtln
ce basılmıştır. Birinci fD.'llkUI ABA mad
desiyle b~lnyıp Cemile Kalfa sözU lle 
bitiyor. Kılavuzun tertibi hakkında bir 

Akdeı Nimet KURAT 
fikir edinebilmek için bir iki numune ge
tirelim: Abaza 1ht11All ile Çerkes, Nogay 
ve Kabartay ahvaıllne dair hUlllsa. No. E. 
100-4934-8477. T. (arlh) 1780-1790 (1195-
1205) S. ı. Ahmet III. fermanları: No. E 
.5212-7725-7733 (v.s.) T. 1703-1730 (111.5 -
1143). S.18. Cem Sultan flrarlyle bulundu
ğu yerlerdeki vaziyetine dair ... mektupla
rlyle fmuınıı: muharrerat. No. E. H60 -
2783-2970 ... 

Eserin ıonuna eklenen l' adet vesika -
nın her biri fotoiraflı alınmıı, 11lının ay
nıdır: bazılarının tam ve bazılarının da 
hllltuıaten transkrlpıılyonları da nakledil
miştir, Bu veslkalıı.r arasında No. 1. 749 / 
13•8 tarihli Orhan Gazinin Mtılknamesldlr. 
Tarih, dil ve tarihi coğrafya itibariyle 
mflhlm olan bu vıeslka, incelenmesi için 
tarihçilerimizi ve dilcilerimizi belıılemek
tedlr. 4 numaralı nsika Ahmet III. e alt 
olup, Baltacı :Mehmet Paşaya hitaben ya
zılnııotır. Prot ıeterlnden sonraki ahval 
için gayet mUhlmdlr. 10 numaralı vesika 
da Bııltncı :MC>hmet Pa,ııanın valide sulta
na mektubudur. Baltacı ı.ıehnıet Paşa 

Prut seferine ve sonraki ahvale da.lr 17.a -
hat verlrl<en, kendl tercemel halinden de 
bahsediyor. Bu lttbarla Prııt ıı<>trl için 
nıezkQr ya7.ı en mllhl.m kaynaklardan bl -
rlnl tP§kll etmektedir. Arşiv Kılavuzunun 
birinci taslkUlllnden gtırllldilgu veçhlle 
Tnpkapı Sarayında muhıı!e.za edilen evrak 
Tllrklye tarihinin he.r kısmını alflkadR.r e
diyor. Saray, devlet, ordu teııklla.tı, alynııt 

ve lktısndt tarih için binlerce vesika mev
cut olduğunu görUyo~uz. XIV. a.cıı-a alt ve. 
ııılkaalrın adedi birkaç taneyi geçmlyorııa 

rla XV. asra alt olanlarının adedi epey bir 
yekQn tutmaktadır. Hele XVI. asırdan 
ltllııu-en mebzul vesaik vardır. 

Kısa bir zaman zarfında ve mahdut 
kadro ile vUcuda. getirilen Ar§lv Kılavu
zunun ihtiva ettıtı malzemenin cinsinden 
ötllrU, . bruılıı esnıuıında bazı yanıı,,ıann 

gözrten kaçmıunnı tablf görmeliyiz. ÇUnkll 
p!lrlluıU7. bir ilmi neşriyat yapabılmek 

için henll:r: bUtlln m!işklillltı tamanılyle 

yennıedlğlmlzl itiraf edelim. lı"akat A rııtv 
Kılavıı7.unda tesaditt ettiğlınlz yanlıDlar 

1940 - 1941 
Yeni sinema mevsimi . . 

ıçın 

U L U S 
Sineması 

Türkiye'ye gelecek filimlerin en 
seçme ve en güzellerini temin 

etmiştir 

Bu §Bheserlerden bazılarının 
isimleri: 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
Gary Cooper - Ray Milland 

(Türkçe sözlü) 

TAYFUN 
Dorothy Lamour 
(Tekmili renkli) 

DÜŞES PETROVNA 
Charles Boyer - Claudette Colbert 

EMİL ZOLA 
Paul Muni 

GEL BARISALIM 
lrcne Dunne - Gary Grant 

GÜLlVERlN SEYAHATi 
Tekmili rekli 

Dr. Robert Koh Emil Janinıs'in 
Gaheseri 

MEMNU AŞK 
Dorothy Lamour - Akim Tamiroff 

ÖLM1YEN AŞK 
Bette Davis - Henry Fondc 

Dr. SlKLOPS ve CÜCELER 
BAKJR ADAM 

Errol Flaynn - J oan Blondcl 

KIRAL ASKI 
Fernand Gravey - J;an Blondel 

AŞK SERENADI 
Grace Moore - Mclvyn Douglas 

Bir İtalyan tayyaresi 
Aden'e saldırdı 

bu mllhlm eserin kıymetini ktlçUltecek 
mahiyette del;lldlr. Bunlardan bazılarını 

naklederkl'n, Arıılv Kılavuzunun ehemlye
tlnl azaltmayı aslA hatırımızdan gec;lrme
dlk.Gözd(n kaçan bu yanlışların bazıları 

ıunlaı·dır: 
S. 39: "Altın Ordu hUkllmdan Ulu$!'- Aden, 14 ı.a. - Diln yalnız hareket e -

~luhaııımetteıı Murat 11. ye nAme. No. E den bir İtalyan tayyaresi, harbin baş'an -
10202. T.(arlh) 1417 (820)., yazılıdır. u- ııcmdanberi Adcnin maruz kalmış olduğu 
hığ - Muhammedin bu tarihte .Murat II. ye 18 inci ha.va akınını yapmıştır. Maddi ha
bir ııAıne gönderdiğini bilmiyoruz; burada aarat ve insanca zayiat olmamıştır. 
SUlJ flııı&.~..&\ to,..l'h.11 hlH.1' _... • ., .... ._. ""-o'h..I• .,n.la. ... _. 

gerektir. Bu vesika 1937 de tarafımızdan 
neşredilmişti . Aynı maddede: ".Mehmet bl- öğreniyoruz. Vesika X. da 1123 yerine 
nl ?J:uhammeden Mehmet n.ye nı\me8ı. No sehven ll:!S tarihi basılmıştır. Vesika 
E.10202. T. H65 (870),, yazılıdır. Halbuki XII., satır 1. de "biti an.na. vaıııl olliuğu gl
mektubu aönderen zat :r.ıahmut bini Mu. bl" yerine "betl va.aıl olduı:tu gibi., yn:r.ıı -
hammettlr ve tarihi de H65 detll H66 dır ınııtır. GörlllUyor, ld bUtUn bu yanlışlar 
s. ın: .Azak kaleılnln plA.nı mevzuu bahtı- ya ehemlyetıılzdlr, veya tabı esnasında 
ur; halbuki bu plAn Azak kalesine değil, gözden kaçmıştır. Bunların, bütlln fasl
Kerı: botazındakl Yenlkale'yı &ittir. küller çıktıktan ıonra ayn bir "doğru· 

31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 
19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

SALI - 15/10/194-0 
8.0-0 Program ve memleket saat ayan 
8.03 Müzik: Hafif program (pl) 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Milzik programının devamı (pl) 
8.50/9.00 Ev kadını • yemek listesi. 

12.30 Program ve memleket saat n.yan 
12.33 Milzik: Muhtel.f şarkılar (Pl.) 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Muzik: Plaklarla muhteLif şarkılar 

programının devamı. 

13.20/14.00 Müzik: Kanşık program (pi.) 
18.00 Program ve mcnıleket saat c.yan 
18.03 Mtiz.ik: İskandinav musikisi - Grle~ı 
P.iono konçertosu (pl.) 
18.30 Konuşma (çiftçıinin an.ati) 
18,45 Müzik: Çiftçinin saati). . 
19.00 Müzik: Avrupa halk melodileri ve 
potptırileri (pl.) 
19.30 Memleket saat ayarı ve aJn.ns hn.bcr
leri. 
19.45 Müz.ik: Fasıl heyeti 
20.15 Radyo ga:ııcte i 
20.45 Mü:ı:"k: Ankara radyosu küme ıe9 

ve saz heyeti. Şef: M-esut Cemil. 
21.~0 Konuşma (İst.at1&t.k \Olum müdür .. 
lıii':ü tarafından) 
21.45 Muzik: Rııd)'o aalon orkestr8.Sl (Vl
olonist Nacip Aşkın idaresinde): 1 -
Wncek: Marş 2 - Drlgo: Arlokctıin mil
yonları baleti 1dcn 6Uİt No. 4 3 - ]oh. 
Strauss: V.iyana ormanları efsaneci. 4 -
Rossini: Hırsız kııdm operetinden Uver • 
tür. 5 - Pnchernegg: Haz.in vale 6 -
Ansell: Üç resim 7 - Curzon: La Gita.na 
8 - Gr'it: Marıı 9 - N ed'bal: Süvari va.lsl 
2.2.30 Memleket saat ayarı, ajans ha.beri• 
ri, ~iraat, esham • tahvilat, kam1>1yo • n~ 
kut borsıı.sı (fjyat) 
22.45 Müzik: Radyo salon orkestrası pro
gramının devnmı 

23.00 Milı:ik: Dans mllziği (Pl.) 
23.25 23.30 Yarın.ki procrram ve kapanı, 

Trakya'da çocuk obaları 
Malk,ara (Hususi) - Cılız ve has

talıklı köy çocuklarının sıhatlerinl 
kurtarmak ve hastalığa müstait olan
larını korumak maksadiyle her sene 
olduğu gibi bu sene de Trakya'nın 
muhtelif yerlerinde azat obaları açıl
mış ve iki aylık bir faaliyetten sonra 
sona ermiştir. 

Osmaniye' de maarif sevgisi 
Adana, (Hususi) - Adananın şirin 

~am~~ısc-.-Bsnı.~u\y~'.ı!'t. ~rlfs 
Osmaniye'nin dokuz köyü il\t mektebe 
kavuşmuştur. 

11111m11111 Bugün 111111111111'\ 

: ULUS Sinemasında § -- --Bazı v.ealkaların numarası yanlıı ba _ yanlıı., cetvellnde dUzcltlleceğlnde 1Uphe 
sılmııtır; bu cUmleden S. 58 de• Baltacı yoktur. : 
ı!ehmet Pqa maddesindeki No. D. 7203 Arıııv Kılavuzunun çıkması tıı.rlhçller : 
tek! veıikanın numarıı yanhıtır. Fototra· lçln bUyUk bir kazançtır. Bu eaer sayestn
fllerl konulan 14. vesikanın transkripsiyo-
nunda bazı yınlrılar ılrmiıtir. No. IV. aa.- de ıon zamana kadar kapalı kalan Arolv : 

2 Filim birden 
14.30- 17,30 da 

MİLYONE LER 
.. -

REVUSU 
Alice Faye 

------------
16 - 19 da --

İNTİKAM UMRUKLARI ------ -: Gece 21 de 

tır ı. de ••nı~e., yerine •tNemçe'', ıondan vesikalarından istifade etmek l§fni çok lco- : 
dört aatır yukarıda "müteallik,, yerine laylqıtırmı9tır. Bundan dolayı Maarif Ve
••mutlak,. yazıldıtı ı-lbl, tarihi de birinci- klllltlnl vı Topkapı Sarayı MUzesl MUdll
te§l'ln yerine a#Ultoa olarak cöaterllmlş - rU B. Tahsin Öz ile mesai arkadaşlarını 
tır; Ahmet Ill. bu mektubunda bahıl ge - bu ciddi ncşı1yattnn dolayı tebrik eder bir 
çen vakalar ya eylUl ıonunda veya teşrini- an evel lkm&i edllmeslnl sabırsızlıkla bek
ıveıde cereyan ettıtınl dlfer kaynaklardan lerlz. 

E MİLYONERLER REVÜSU = 
,,.11111111111111111111111111111111 mi 

Oğlunu kucakladı. Yerden kaldırdı. Yanakların

dan öptü. Odasına kadar götürilp yatağına yatırdı 

Sonra döndü. Elektriği söndlirüp, yatağına girdi. 
Havanın sıcaklığına rağmen titriyerek yorganın al
tında büzüldü. 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKONEY -128-

le bir şeyler karaladı. Sıra Gizella'ya geldi. Genç ka
dın kalemi eline aldı. Ruhundan tatlı bir kelime yaz· 
mak, aşklarından bahsetmek arzusu gelmiyordu. Bir 
yabancıya mektup yazar gibi, sadece kuru havadis
lerden bahsetti. Rudolf Ravberg'in ağır bir hastalık 
atlattığını, halii yataktan kalkamadığını, Karol'ün 
günden güne babasının bütün seHihiyetlerini aldığı· 
nı, harbin bidayetinde durgunlaşan işlerin şimdi ge
ne eski hıziyle yürüdğünü, kendisi de dahil olmak 
üzere çocukların sıhatte olduklarını yazdı. Mektubu 
zarfa koydu. Vili'ye verdi. ViH, her sabah mektebe 
giderken babasının mektubunu da postaya atardı. 

vır 

Vilmoş'tan bhibiri ardısıra altı kartpostal geldi. 
Acele ile ve iri harflerle yazılmış olan bu kartpos
tallarda, hep biribirine benziyen ve ruhi bağlılığı ifa
rledcn çok uzak kısa cümleler vardı. "Ben çok iyiyim. 
Merak etmeyiniz Sizlerin de sıhatte olmanızı temen· 
ni eder, gözlerinizden öperim. Vilmoş." Altıncı kart· 
postaldan sonra b:r sükut devresi başladı. Artık Vil
moş'tan hiç bir haber alınamıyordu. Son adresine 
gönderilen bütün mektuplar cevapsız kaldı. Bir hay
li soruşturmadan sonra. Vilmoş'un bulunduğu alayın 
derhal ateş hattına girdiğini ve kahramanca döğiişe
rck parlak muvaffakivetler kazandığını öğrendiler. 

Fakat. Vilmoş'un ne olduğunu tesbit etmek bir türlü 
kahil olamadı. 

Akşam yemeklerinden s<'nra büyük yemek masa
sının etrafında toplanıyorlardı. Vili, masanın üzeri
ne büyük haritasını açıyor, o günkü harp tebliğleri
ne göre haritanın muhtelif yerlerine küçük bayrak· 
lar iğneliyor, birçok Galiçya şehirlerinin altını kır

mızı kalemle çizerek yeni cepheyi tayin ediyordu. 
Vili ile Edit, Avusturya - Macaristan ve alman im
paratorlulc1arı ordularının muvaffakiyetlerinden müt
aiş bir ··e~~canla bahsediyorlar, münakaşalar yapı· 

yorlardı. Bu ordular kısa bir zamanda Belçika kale
lerini zoıptetmişler, uzak fransız topraklarında ilerli-

yorlardı. Gizella, onların ıevinçlerlne iştirak edemi
yordu. Harbi her şeyden evci şahsi düşmanı gibi gö
rüyordu. Öyleya, gözlerini kaplıyan duman perdesi
ni ilk defa olarak harp kaldırmıştı. Eğer, harp olma
saydı, belki; bugün dahi bu acı hakikati Vilmoş'un, 
kendisine kar~ı olan vaziyetini öğrcncmiyccckti. 

Şimdiye kadar hiç olmazsa, Vilmoş'un aşkına inana
rak kendini oyalıyor, hayatla mücadele için tazım o
lan gayret ve kuveti bundan alıyordu. Fakat, şimdi 
bütün hulyaları yıkılmıştı. 

Vilmoş'un, başına miihim bir şey gelmediğine ka
niôi. Yaralanmamıştı, ölmemişti, bu muhakkaktı 1 Sa
dece onunla irtibatını kesmişti. Burada iken oynadı
ğı komediyi devam ettirmcğe lüzum görmemişti. 

Harp, onun aile ocağına karşı duyduğu mcsuliyet 
hissini de kaldırmı~tı. Dil maniyle çarpışırken, aşk 

ve aile yuvasiylc meşgul olunamazdı. Vilmoş'un bu 
kabil felsefeler savurduğunu Adeta kulaklariyle işiti
yor, bütün dütüncelerini hissediyordu. Vitmoş, her· 
halde: 

- Gizella, diyordu . Bu yuvanın kurulmasını ben
den :ziyade ıen istedin. Ben, senin arzuna tfibi olarak 
bu i~c giriştim. Seni hayatımın sonuna kadar sevebi· 
lcceğimi tahmin ettim. Fakat, seneler geçtikçe aşkı
mın hararetini kaybettim. Günün birinde sana karşı 
ISkayt olöuğumun hayretle farkına vardım. Ben. ar
tık kendimi hayatın cereyanına terkediyorum. Bu ce
reyan beni norOY.C ıUrilklcrae oraya ~ideccğim. Kur· 

duğun yuvanın bUtUn yükUnU ve mesuliyetini sen ta
şıyacaksın. Çünkil; bunu yalnız ıcn yaptın. 

Vilmoş'un, ne garip düşünceleri olduğunu bildi
ği için, yuvaları ve aşkları hakkındaki fikirlerinin de 
a,ağı yukarı bunlardan ibaret olacağını yüzde yüz 
tahmin ediyordu. Fakat, bu tarzda düşünmek için bir 
erkeğin ne kadar çocuk ruhlu ve korkak olması la -
zımdı. Aile yuvasından bir hırsız gibi kaçan, hayatı
nı bağladığı kadına, hissiyatını açıkça ıöyliyemiycn 

bir kimseye korkaktan başka ne isim verilebilirdi? 
Böyle bir adamın cesur ve şerefli bir asker olmasına 
imk!n var mıydı? Aıla f Aile ocağına, eşine, yavrula
rına tefkat ve muhabbeti olmıyan, onlara karşı yük
lendiği mcsuliyeti tanımıyan bir erkeğin. vatanı için 
mertçe, kahramanca döğüşmesi bahis mevzuu olamaz
dı. Vilmoş'un, harbe gitmek hususunda gösterdiği 

şiddetli arzu ve heyecan vatanperverliğinden ileri 
gelmemişti. O, harbi buradaki meauliyetlerinden kur
tulmak için mükemmel bir fırsat bilmişti. Bu daki
kada, kalbinde ona karşı sonsuz bir nefret duydu. 
Alçak! ... Dişlerini sıktı. 
· - Vili, oğlum, haydi mektup yazalım. 

Bu her akşam böyle gidiyordu. Vili haritayı top
luyor. Eve!A, mektuba o başlıyordu. Babasına, ders
leri ve mektebi hakkında malUmat veriyordu. Ondan 
sonra Edit yazıyordu. Nihayet Gizella da birkaç sa
tır illve ediyordu. Bu akşanı da aynı oldu. Çocuklar 
11ra ile yudılar. tvan a karga.cık burgacık harfler· 

- Haydi, artık yatın çocuklar. 
Çocuklar sıra ile annelerini öperek çekildiler. Ge

ce çok sakindi. Vilmoş gittiğindenbcri bir yaz daha 
geçmişti. Gizella, el i~ini bir kenara bıraktı. Büyük 
bir zevkle okuduğu romanını Anna Karenin'i açtı. 
Satırlar gözlerinin önünden bir sel gibi kayıp akı· 
yorlardı. Okuduğunu anlıyamıyordu. ~itabın üzeri
ne damlıyan bir göz yaşı onu kendine getirdi. Başını 
kaldırdı. Gözlerini sildi. Ağlamak doğru değildi 1 Ha
disatı metanetle karşılamak Hizımdı. Son zamanlarda 
çocuklara karşı da eski şefkatini kaybettiğinin far· 
kına varıyordu. Babalarının intikamını onlardan mı 
almağa kalkıyordu. Bu yakışır mıydı? Bilhassa Vili
nln her hareketini, her sözünü büyük bir dikkatle ta
kip ediyor ve çok defa ona karşı bir nefret duyuyor
du. Oğlan gittikçe babasına benziyordu. Hele konu
şurken sesinin tonu, jestleri tıpkı, tıpkı baha idi. Ba
basının oğlu! Bu çocuk ne olacaktı? Bunun da ahlfikı 
babasına mı benziyccekti? On dört, on beş sene evel 
onun doğumunu ne büyük bir arzu ve heyecanla bek
lemişti. O zamanlar, böyle bir Himba altında, bir ma
ıa etrafında çocuklariyle oturmağı dünyanın en bü
yük saadeti olarak tahayyül ediyordu ... Simdi, çocuk
larına sinirleniyor, hatta hazan onlara karşı nefret 
bile duyduğu oluyordu .•. Bu ne feci bir şeydi 1 Buna 
ıebep ne idi? Yavrularının ne kabahatleri vardı? 

Çünkü; babaları_, Babaları ne yapmıştı? Artık onu 

-Sonu var-



ıs - ıo - 1940 

l_R_ESM_i ._TE_BL_i6._LER_,I 
Almanya'nın bombardımanı 

Londra, 14 a.&. - Royter: İngiliz Hı • ;a kuvetlerinin resmi tebliği: Geçen gece 
en.a hava tartları bombardıman hareketle

r :nızi sekteye uğratmıştır, Kici ve Vil _ 
he'mshaven deniz üslerine, Gelsenkirchen 
ve Duı•bcrg'de petrol depolarına, Essen
de K .. upp fabrikalarına ve müteaddit düş
man tayyare meydanlarına, tayyare dafi 
batarya ve projektör mevzilerine hücum 
~dılm1ştlr. 

Oıtcry,de'den Havre'a kadar Manş liman
~rtna karıı ıecc hücumları devam etmiş
tir. Tayyarclerimizdcn biri üssüne dön -
mcmi$tir. 

İn""iltere'ye yapılan 
hava hücumları 

Londra, 14 a.a. - Hava ve Dahili Em
niyet Nezaretleri tarafından tebliğ edil -
mi1tir: 

Düşmanın 13114 cecesi yapmış olduiu 
taarruzlar oldukça vasi mikyasta olmuş -
tur. Bu defa da Londra mıntaka.sı bu ta -
arruzların başlıca hedefini te~kil etmiştir. 
.Meamafih Mersey ve ,:mali garbi mın -
ta.kraıarına da. taarruzlar yapılmıştır. Şi -
tnali şarkide ve di&'er mıntıkalarda ki.in 
bazı ıehirlerde münferit hava taarruzları 
Yaptlmıştır. 

Londra ve civarında evler, tıcarethane
ler ve sanayi müesseselerine ait bin tar 
ha.sara uğramıştır. Ölenlerin ve yaralanan
laruı miktarını &österen tam raporlar he
nüz &elnu~mlştir. Maamitfih ölenlerin mik
tarırun geçen gece-kilerden fazla olma"Sın
da.n lr:orkulmaktadır. Ölenlerin ve yarala
nanların ekserisi, bomba isabet etmiş olan 
bir ıpartmandadır. 

İnıriltere'nin kontluklarının bazı nokta
larına bombalar atıLmış ise de bu baptaki 
1'8.PC>rlar, hasaratın ancak bazı mahallere 
münhasır olduğunu ve telefat miktarının 
fazla olmadığını aöstermektedir. 
Merıey mıntakasında bazı şehirlerde bir 

takım binalar tahrip edilmiştir, Şimali 
ırarbide kiin bir ıehirde hafif hasarat ika 
edilmiştir. 

Malta açığındaki 

BÜYÜK 
DENİZ 
HARBİ 

İtalyanlar (arpışmaya 
dair f af sil af veriyorlar 

ttalyada bir mabal,1.( a.a. - Staflanl 
aJanınnın husu8t muhabiri ltalyan torpido
ları tarafından büyük bir ingillz filosuna 
kar§ı yapılmı" olan taarruz hakkında bazı 
talsllA.t vermektedir. Bu taarruzdan umu
mt karargAhın 128 numaralı tebliğinde 

bahsedtlmit ve taarruz düşmanın btr kru
vazörUnUn tahribiyle neticelt"nmlştt. 

11 teırfnlevel gUnU, garba doğru yol 
almakta olan büyük blr tnglliz deniz fi
losu gHrünmüflllr. 11- 12 tetırlnievel gece
el, ·Maltanın aıarkında devriye gezmekte 
olıınve 3 torpidodan rnürekktp bulunan bir 
ttalyan ftlotilla:u, dilşman filosunu gör
mllştUr. Birinci muhribin kumandanı d~r
ha1 taarruz etmr~e karar vermlıttr, Filo· 
_tillAyı .eevk ve idare eden torpido ancak 
600 ton hacminde idi. Bu torpido bllyUk 
bir lng111z kruvazörüne 700 metre kadar 
yaklaşmış ve üç torpil atmıştır. Torpiller 
tam hedç.fe IB:ıt.bet etmiştir. 

İtalyan torpidosu birkaç top da atı uı 

ve bu toplar dilşman gemisine tsab('t e!' -
mittir. Hasara uğrıyan dlişman gl;'ıntsl 

süratle batmıya başlamıştır. 
KüçUk torpido filosunun mevcu.1.tyetl 

meydana çıkınca lnglll?. gemil!'rt h~yUk 
çaptaki toplarlyle endaht etmeğe bl'l§la -
mışlardır. Fllotlllaya kumanda edeIJ tor
pidoya isabet vaki olmuşsa da tor.1ldo son 
dakikaya kadar harbe devam etmlştır. 

Küçük cüzütamıarın kumandanı gemi ı:e 

beraber batmadan evet bUtün mürettebatı 
çıkarmıt ve bunlar dl#er bir ltalyan tor
pidosu tarafından alınmıştır. 

Uç ıtalyan torpidosunun taarruzuna 
utramııı olan filonun imdadına diğer bir 

Yaralananların miktarı az, 
miktarı ise daha azdır. 

ölenlerin takım cUzUtamlar gelmiş olmasına raf-

Şimali ıarki:de k.iin iki 1ehirde evler 
tahrip cdilmiı; ve bir takım ticı.rethancler 
hasara uğramı~tır. Bir kaç yaralı ve ölü 
wrdır. 

Memleketin sair kısımlarm<la vukuu he.
her verilen hasarlar, ehemiyetsiz ve tele
fat miktarı azdır. Dün iki düşman tayya. -
reai tahrip edilmiıtir. İki inciliz avcı tay
nrni kaybolmuştur. Yalnız pilotları ut 
Ye salimdir. 

Afrika harbi 
Kahire, 14 a.a. - Dün akısam neşredi 

len ingiJiz hava tebliği : 
iUö,Ul6. to1'.rarçJe..-: Da.rdOya.d.. ••Lı:ert n,._ 

deflere taarru.z: etmi,lerdir. Muvaffakiyet
le hücum edilen bir kışlaya en az- altı ta.nı 
isabet kaydedilmiıtir. 

El-Edhem'de toplanmıı olan düşman tay
yareleri bombardıman edilmiı ve mühim 
basarlar tevlid edilmi&tir. 

Demeye yapılan bir baakın neticesinde 
ıehrin denize mzır kısmJnda bi.iyilk bir 
yanem çıkmıştır. Büyüık bir binaya ağır 
bir bomba düşmü-ştür. 

men muharebe devam etmtııtlr. 

Muharebeye tştirA.k etmiş olan bahri
yelllerin anlattıklarına göre batan lngtllz 
kruvazöründen ba§ka diğer bir takım tn
gtllz cUzUtamları da hasara uğramıştır. 

İçinde çıkan ılddetll bir yangın yUzUn
den Atıl bir halde kalan bir italyan muhri
binin bqka bir muhrip tarafından cerre
dilmesl mecburiyeti harııl olmuotu, fakat, 
12 teorinlevel fecir vakti artık yoluna de
vam etmesi lmkAnı kalmamış olduğundan 
bt.ızat mürettebatı tarafından berhava e -
dllm!ftlr. 

12 teırlnlevel aabahı lngtılz deniz ku
vetlerl hareket Ualerl..De doğru çekllmlı

lerdlr. 

Hitler, İtalyan dıt ticaret nazırını 
kabul ellti 

Berlin, 14 a.a. - D.N.B.: B. Hitler 
bugün İtalyan dı' ticaret nazırı B. Rafa
ello Riccardi'yi ka'bul etmiıtir. A1man 
iktııaa.t nazırı B. Funk miillka.tta hazır 

bulunmuştur. 

yetfmJzle netlcelenmtıtır. 

u ı: u s 
-S-

Almanlara göre İktısadi meseleler: Türkrer müdafaa Eski • ve yenı 
Burgarisfan' da harbinde harikarar arasında ... Ham maddelerden pamuk 

(Başı 1. nci sayfada) Arman askeri yok ! yarat acakrardır 
il hami M ASAR 

caktır. Siyasi rejimler de bu iktrsa- Pamuk meşhur üç beyazlard·.L.-ı biri vııa 
di ıiyasete uydurulacağı için, bütün Avrupa'nın tn çok muhtaç ol'iı.;ğc hı.nı ... 

Bcrlin, 14. a.~ .. -:- Yarı resmi bir (Başı ı. nci sayfada) bu beyanattan çıkan tek m&na Av· maddelerde'1ıi.r . 
menbadan bıldırılıyor: bu plinın de elzem olan ve fak t h .. ruııa ve Afrika kıtalarında iki' dev· ı· Pamuk gayet tabii oh•rak .. n çoo< giye-

Bul~aristan'da alman kıtaları bu .. ı hakkuk etmemiş bulunan bir ~rtıen::r:~ Jetin siyasi, askeri ve iktısadi hB.ki- cek İptidai maddesi olarak ku:11ltııhr. Fa.
lundu~~~a ve b~ hususta alman - bul- ki 0 da şarki Akdeniz donanmamızın im _ miyeti teessüs edeceği, bittabi kat b~nun haricinde de bl çolt kullanıı 
gar goruşmelerı yapıldığına dair in- ha edilmesidir. hiyerar§İnin başında da onlar gele- yerlerı vardır; meseli barut imali için ve 
giliz basınında fena niyetli haberler Gemilerimizin Mısıra giden sahil yolla· ceğidir. Harpten evel serbest piya- tayyare ve otomobil lastikleri h1m ~"td-
çıkmıştır. rını bombardıman etmeleri, Ege denizin - ıalarda geçen paral~rın umumi bir desi olara.k. 

Bu mesele ile a13.kadar olan Berlin de devriye gc7Jtllelcri, veya Trerrte ile istifade esası vardı ve bunlar yalnız Barut imalinde kul1anılan mikdar, bu 
siyasi mahfillerinden öğrenildiğine Tobruk limanları arasında asker nakliye büyük devletlerin paralarına mün. hu.susta adetler neşredilm~<iiğinden ma -
göre, bu haberler, asılsızdır. Bunlar veya ia~e gemilerini batırmaları, bilhassa hasır değildi. lsvicre francrı Fransız !Um deZildir fakat otomobil ve tayyare 
hedefi çoktanberi malUm olan fena küçük Asya tarikiyle yapılacak olan bir i- frangından da sağlamdı. Sağlamlık l~tikleri. için kuIJanr:~ .kısım hic; de is,... 
niyetli ingiliz haberleridir. Cenubu- !eri hareketin tehlikelerini pek ziyade art· şartları hiç onlara benzemiyen türk t:.sgar edılecek şey deg:ıldır ve scned~ tak
şarki Avrupasında alman ve italyan urmaktadır. Diğer taraftan keyfiyet, Hit- parasının mübadele miisaad 1 • rıben bir milyon balya yani bi7.im istih .. 
gayretlerini tahrip maksadiyle, bu terin yolu üzerinde bulunan memleket • yüzünde;, Tuna boylarına k:de:; 1 salimizin üç misli kadardır. 
haberler Bulgaristan üzerine Alman- !erin mukavemet izimlerini de z1yadelcş _ yavıldığı görülmü~tü. Pamuk istihsali 1934 _ 1938 vasatisi ola .. 
ya'nın hatta tazyık icra ettiğinden 'lirecektir. AsıJ mesele, cihanın iktısadi buh- rak şöyle icmal olunaıbilir: 
dahi bahseylemektedir. Bu haberlerin Türkiyede naziler kendileri aibi milli ranına yeniden aranan çarenin, es
hedefi, sulha mani olmak, efkSrı ka- inkilibiyle "'8.mamiyle yenileşmiş., bir kisinin bir telcrarından ba~ka bir 
rıştırmak ve sabotaj hareketleri ha- millet bulacaklardır. Kahpelik, döneklik şey t'lmadığr, her ikisinin de kuvet 
ztrlamaktır. ve ve ih.anetle dolu bu karanlrk dünyada hakimiyetlerine dayandığt, 8.dil ve 

Türlciyenin İngiltere ile olan ittifakına müsavatçı, karııılıklı fedakif'ldc ve 
karşı sadakati bir ışık gibi belirmiştir. E - tesl\nÜt esaslarının il!tam etti;.j biı 

Dünya istihsal: 30,2 milyon balya. 
Bundan : 

nıilyon 

bal ye 
Dünya 

istihsalt 
yü7.dcsl 

Alman Romanya 

kontrolü alllnda 
(Başı 1 inci sayfada) 

Yunanistan ve Bu!gıristanı Romanyarun 
tutmuş o!du~u yola sevketmek için bir tc
şehbi.i.ste bulunulacağı merkez:ndedir. Ge
ne bu mütaleaları yü~ütenlere göre, pro -
jenin Gti i,G:in derpiş etmekte olduğu şey, 
Süveyş kn.nalına doaru bir ileri h1reketi 
yapmaktan ibarettir. 1'.1ısır ve Filistinde 
İngiliz ordusu hazır bir vaziyette bulun 
makta.dır. 

Rumen gazeteleri, sayfalarını 
alman - rumen işbirliğine 

tahsis ediyorlar 
Bilkreş, 14 a.a. - D.N.B. ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor : 
Gazetelerin pazar &ünkü nüsh3.ları, Ro

ma.nyaya gönderilen alman askeri heyeti 
hakkında uzun yazılar neşretmektedir. 

İki sene kapalı durduktan sonra lejyo -
nerlerin aazetesi olarak yeniden çıkmaya 
başlıyan Curentul, aln1an ordusu.'lun Viya. 
nada kararlaştırılan müsbet işbirliğinin ta
bii neticesi olarak Ron1anyada bulundu • 
ğunu tebarüz ettirerek diyor ki : 

"Romanyarun mihvere iltihakı yalnız ik
tisat ve kültür münasebetlerini kuvetlen -
dirmekle kalmamış fakat aynı ölçüde ııkı 
bir aiyasi ve askeri bailılık yaratmıştır. 
Bunu unutmıya.lım. Romanyanın arazi ta
mamlığı için verilen garanti, alman _ ru
men işbirliğinin baslıca rehinesi olan tek
nik ve a&.keri hususattn i.meıt bir surette 
yeniden gözden ıeçirilmesini icap ettir 
mektedir. 

Tuna havzas.ında sulhun idam i 
lı:ındaki aaı-sılmaz k.sı-aı-, lkti•adl ve siyasf 
milnaıebetlerin ıulh içinde inki~af edemi· 
yeceğini zanBCdenlere bir ihtardır. 

Alman fencileri son zamanlardaki tecrli
belerini bize öireteceklet'dir. 

Lejyon Romanyıar.ı ile mihver devletleri 
&r&sındaki bu müna•ebetleri &'ÖZ önünde 
tutan hiç kim.gc bu askeri itbirliği karşı -
ınlda hayret edemez.,, 

Demirmuhalızlar artık 
telkillerde bulunmıyacaklarmış 

- b d"I k 1 • Birleşik Amerika &er mec ur e t ece o urlarsa türkler,; ıstikrar nizamı vücuda getirreivece· 
11 d ·1 istihsali yo arını, ag arını, yüksek yaylalarını, · ği, geri milletlerin efendi dc\;iştir - 13.8 45,1 % 

16.6 3 k .. 1 · · t k h 1 d · 0 Hindist'.\n istihsali oy erını ve e at ı emıryolarınt, mü- mekle kalacağı, ileri milletlerin ise 5.0 
3.3 dafaa harbi için bir harika haline koymaya istiklB.llerinden olacağı keyfiyetleri- ~ı:~;t Rusya 

muktedir bulunmaktadırlar, Diğer taraf - dir. Şüphesiz ilk tedbir, Avrupa ve Brezilya 
tan kıta.:ıtını denizden nakletınek ihtiyacı Afl"ika kıtalarmın müdafaa inhisa

2.0 
1.9 

11.0 % 
6.6 % 
6.43 

da 'Almanyanın elinde değildir. rını da mihver devletlerinin uhdesi
Alm~nyanı~ h~v.a k~v~.tleri . bakmundan ne almak, küçük de"·!ctleri sild.hsız· 

balkan.ar.da~ı fa.k:~etı şuphes:ıdir. Fakat landırmak, ve· zaruri muharcbesiz
hava gen hı?:metlerı k1J~osu, benzin n:tk- liğ~ sulh saadeti adı t k kt 
liyatı ve tamir atölyeleri tes:si iş1erinde ı Arenlerde vah• h l a ma ır. . .. .. ~ı ayvan ara parça-
husule gelecek teknık muşkuliit, almanla - latılan gayr"n 1 d" · l · 

1 ~ . .. . ı ıemnun arın ını, es :1 
rın mer.<ezı Avrupadlkı uslerınden uzak- muazzam Rom• · t 1 -

uı ımpara or ugunu, 
laşmas\yle muazzam meseleler ortaya ı;ı- temelleri.nden ve köklerinc!en kemi-
karacaktır. k · k re emırc yı ıp devinni~tir. Kollar 

Taymis'in bir ma!:alesi bağlanacak, fakat nıhlar iıyan ede-
Londra, 14 a.a. - H.oytf'r: Timt:s gaz('- ccklir. Yeni bina, belki bomba ile 

tesl, bugünkü başmakalPsind~ almanların atılam1yacak, fakat, ilk zafer hızı 
Avrupanın cenubu ıı.rkisine yaptıtı ilerle- geçtikten sonra, içinden ve te-

Mecmuu 85.7 % 
Bu büyiik müıtahsillerden yalnız Sov -

yet Ru-sya elde ettiği pamu&u keydi urfe
der dığe:-Jeri mahsulün mühim bir kısmı .. 
nı büyük Avrupa alıcı1arına sat.Rrlar. 
Pamuğun d;jnya ticareti 15,4 mil)"On bft} .. 

yedir ve bü.yük ihracatçı ve ithalitçı m~ 
lcketler ıenc 1934 - 1938 ıeneleri vasatı.. 
si hesabiyle şunlardır: 

iHRACATÇI MEMLEKETLER ı 

Dünya 
Milyon ticareti 

ylştrn ba.hsedı>rek diyor ki: melinden, din kuvetinde fikir cere- Birleşik Amerika 
İngiltereye kar~ı göstr.rdiklrri yıldı- yanları ite kemirilerek, bir gün çö.. Hindistan 

rım h::ırblnden, dahil ve ba.rıçtrkl itibarla- kecektir. Ne olursa, 0 güne kadar Mısır 

bal ye yüzde&! 
6;4 41.5 % 
3.0 19.5 3 

rı ıç•n bu harbin l~~am olan seri netlcele- ıstırap çeken nesillere olacaktır. 
rlnd('D ve zaferden ümitlerini kt'.'een al - insaniyet öyle bir teki.mü} çağında

1.8 11.6 % 
Bre~4lya . ı.o 6.5 % 

manlar, daha az mukavemet edect'ğlnt dır ki onu hiyerar~i, hegemonya ve 
zannettikl~rl hs.tıara teveccüh etmişlerdir. tahakküm değil, ancak collabora· 
Buna sebep almanların bazı Balkan dev- tion, müsavat ve hak prensipleri bir 

Dunya pıyaq_sına arıedilen bu pamuğun 
büyük k:smtnı aşıt.ğr~ki Avrupa memle • 
ketleri alırlar : 

letıerinl korkutulacak kadar zayıf addet- İstikrar nizamı vücuda getinneğe İTHALA. TÇI MEMLEKETLER : 
meleridlr. A 

Times, mis:ıı olarak ltlnden bozulan ve 
ayrılıklara dllş~n. kqmşularının ltlmadını 

kaybeden ve korkutma siyasetine kolayca 
boyun eğen Romanyayı zikretn1ektedlr. · 

Tlmee, buna mukabll geçen ağ1uıtosta 
Roma'nın ayıp baCırtıları karşısında Yu
nanistanın takındığı azimli vaziyeti teba
rüz ettirmektedir. 

İtalyan - Japon - Alman üc:lU paktı im
za edilmeden evel Rus nüfuzunun Balkan
larda bilhassa Bulgariatanda çok arttığlna 
tın.ret eden Tlmes şunu HA.ve ediyor: 

vrtnt i U lı> u 
hatlar ıtmdl meydana vuı-ulmuıtur. Bu da 
aılma.lden bir hücumla olmua bfJe herhan
gi bir tazyikle Mısıra ve SUveyf kanalına 
katı bir darbe indirmektir. 

Gazete §Öyle devam ediyor: 
Fakat bu p!A.nın tahakkukunda !k! 

gel vardır: 
en-

sevltedebilir. Bahusus ki böyle bir vrupa 
kuvct nizamı~ yalnız Avrupa millet- Milyon ithaliu 
!erinin istikl411erln; elindf"n almak.. balye yüzdesi 

İngiltere 3 2 
la da kendine d~vam i,...k-'tlıuı te- · 32.0 % 
min edemez: hB.kim milletlerin sa- Alman;oa 1.4 14.0 % 

Fransa l 3 
yısına birkaç kere üstün milyonlar- İtalya · 13.0 % 
ca gayrimemnunun tabii müttefik· O 8 8.0 % 
leri olacak kıta aşırı devletleri de Bütün Avrupa'nın İthalitı senede 10 
mağlüp etmek, onları da bütün milyon bılye kadardır. 
var yoklan ile, deniz, kara ve hava Bugünkü h •·p va.7.İyetinde İngiltere ken... 
sil8..hları ile teslim olmağa mecbur di ihtiyacını Hindistan ve Mısır'dan temin 
etmelc: 1a:1.ımdır. etmektedir. Fakat İspanya ve Portekia: 

Cihan~ümul çarelert hal tar~ları hariç bütün diğer Avrupa memleketleri 
ve pren•jpJer •ramak, ve hf!'rk~•e büyük bir pamuk buhranı içindedirler. 
kar~ı dejil, herkeslr ber.-.ber onları . Avrup.a"da pamuk pek a.r mikdarda ye .. 
mıızaffPr kılmağa çalışmak d.,.}.a tı.~ek~~ir:. başta Türkiye'n.in geldiği 
doğru olur. do~t .~us.tahsıl memleketin 1934 - 1938 va.. 

satısı ıstıhsalleri şunlardır: Falih Rıfkı AT AY 
milyon yani bin ba.lye 

Türkiye 0.272 272 
Yunanistan 0.062 62 
Bulg3ristan 0.036 36 
!tal ya 0.017 17 

M 
Tobruk üzerine yapılan baskınlar esna -

ıında büy{ik yangınlar çıkmış ve infilik -
lar hasıl olmuştur. Limanda demirli gemj
ler bomb3.rdıman edilmiştir. 40 dakika son
ra kesif duman sütunları hali lri)riilmelrtc 
idi. Bahriyeye ait bir k11laya tam isabet
ler kaydedilmiştir. 

Aamara bir kere daha bombardıman edil
miş, iki hangarla bir hava meydanına iaa -
betler kaydedilmistir. 

İspanya sahilinde Cadiz'in ıarbinde u· 
zun menzilli bir alman bombardıman tay
yaresi iki bomba ile ilç dört bin toniIS.t.o -
luk bir düşman ticaret ıemisini tahrip et· 
miştir. 

Gündüzün dilşman. ne alman toprakları
na ne de İHal altında bulunan araziye ta
arruz etmemiştir. 

Bük:reş, 14 a..a. - Emniyet umum mü -
dilrü, demir muhafızların tevkifat yapma
sını yasak etmiştir. Bundan böyle tevkifat 
ancak bir tevkif müzekkeresine istinaden 
hareket eden makamlar tarafından yapı -
lacakur. 

Birincisi Türklyenın kuvet ve zihniye
tidir. Türkiye yakın §arkta en kuvetli aa
kert devlettir. İstlklAlinl büyük bir vakar
la teytt eden Türkiye lstlklAline yapılacak 
her tUrlU tecavUze mukavemet edecek 
kudrettedir. 

Türkiye, aJmarı ihtiraslarının neler ol -
du.ğunu çoktan bilir ve kendisini aataca. -
ima ve)'11 korkuya kaptıracağına dair hiç 
bir ali.met göetcrmemektedir. 

Türkiy'C bizzat kendi azim ve iradesiy
le kurtulacaktır. 

NOİLESKO 
KONT CİANO 

MÜ LAKA Ti 
( Ba~ı ı. ıncı sayfada) 

Bu memleketlerden ancak Türkiye ih 
4 

racatçıdır ve gene 1934 - 1938 vasatisi fiO

nede 0.087 mil70n yani 87 bin bl'lly;ı ibra. 
cat ~apmıştır. Bu mikdar 1939 da ihracat 
tahdıdatı sebebiyle 46 bin tona d.. .. 
tür. uşmu~ ... 

tinat eden bır devlet olarak telikki edile- . B~ son dört memleket pamuk istihsali. 
cektir. Bunun içindir ki şimdi İtalya - Ro- nı Yllkseltmclc için son seneler çok ça.lış. 
manya arasındaki tema.star artıyor&a. buna mıılardır, en bariz neticeyi Türkiye al • 
hayret etmem6k lazımdır. ~ıştır. İstihsalimiz 1939 _ 4-0 vasatis.i 350 Guraya yapılan iki baskın esnasında 

Yangınlar çıkmış ve bu yangınları şiddetli 
infiliklar takip etmiştir. 

Cenup Afrikası hava filoları büyük bir 
aa.ha üzerinde istikşaflarda bulunmuılar

drr. 
BütUn bu harekittan tayyarelerimiz ıa

llmcn üslerine dönmüşlerdir. 

Alman tebliği 
Berlirı. 14 a.a. - Alınan orduları bat ... 

kumandanlığının tebliği: Hafif. ve &iır 
harp tayyareleri te$ekküllerimiz, dün, &e
ce ve ıündüz., Londra üzerine karşılık ta
arruzlarına ve cenubi ve merkezi İngilte
re'dc askeri chemiyeti haiz olan hedefle
re karşı tesirli hücumlarına devam etmiş~ 
lerdir. 

Avcıların himayC11inde •atarak bombar -
dıman .flloları tnglltere üzerinde blrJblrl 
ardından dalga halinde uçmuşlardır. Bu 
IUretle muhtelif ta.arruzl&r arasında ancak 
fasılalar olmuştur. 

Londra'da bilhassa Taymis nehrinin ıi
tnalinde Victoria ve İndia. bahriye tezgah
larında aiır ve orta çapta bomba.laı büyük 
Yangınlar çıkarmıştır. Bu yangınlar daha 
receleyin Taymis nehrinin a&:zından ve 
İngiliz sahilinden gözükmekte idi. Bir e -
lektrik merkezine karşı yapılan hücumdan 
sonra büyük alevler yükselmiş ve müthiş 
duman sütunları görülmüştür. 

Daha 1iddetli ikinci bir taarruz da Li
verpooJ limanında ve silah fabrikılarına 
karşı yaptlmıştır. Burada da bombalar 
Vahim infila&lar ve yangınlar husule ae -
tirmiştir. 

Merkezt ve cenubf lnıiltere'de askeri 
eherniyeti olan hedeflere yapılan bir ta
arruzda askerlere a.it iki kamp ve sıiınak 
tahrip edilmi1tir. 

Taymis'in aizında, kuvetli himaye al -
tında &iden 18 silS.hlı ticaret gemisindeiı 
rnilrekkep kafileye bir tayyaremiı çok al
ç.aktan cüretli bir taarruz yapmıştır. Tay
Yarcde bomba kalmamış oldufundan bir 
vapuru oıitralvöz ateşine tutmuş ve pro
"i'asınd:! -~r .... .-,.r"l.l•t11 

Dil4"1an, a'f'cılarımu:la harbe tutuşmak· 
tlll.n ç .. inmiş ise de hava müsademeleri ol
rıı.,. " bu milaademeler bizim muvaffaki-

Fransız a.ahiline yaklaşan iki keşif tay
yaretii uzaklaımıya mecbur edilmi5tir. 

Geceleyin düşman ~imali ve gar'bi Al
manya üzerine taarruz-tarda bulunmuştur. 
Rastgele atılan bombalar evlere hafif ha
sarlar vermiş ve fakat ne askeri hedefle
re ne de endüstri hedeflerine isabet etme
miştir. 

Bu tedbir, petrol en.düstrisinde çal*11 
in.rilizlerj tevkif eden demir muhafızların 
hareketlerinden sonra alınmıştır. 

Buna mukabil 600 demir muhafız Bük
rej ı>olis kadrosuna alınacaktır. 

Yugoslavya, kendini mildafaa etmek 
kararını dağh'k bir arazdie ve çetinliii i
le tanılan ordusu sayesinde timdiye ka -
dar hırpalanmamıştır. 

Eskı Romanya hariciye nazırının bu ~i- bın balyeye yaklaşmıştır. 
yareti Viyana hakem kararı zihniyeti i - Yunanistan istihsalinin 100 bin balyc-yo 
"inde vuku bulmıktadır. Bu hakem kararı yakl~ş~ıiı. ve bu ıuretle bu memleketin 
ile mihver devletleri yalnız mü.ıkül bir kendı ıhtıyacını temin edebileceği haber 
toprak meselesini halletmekle kalmamışlar al.ınmaktadır. Pamufa ihtiyacı 7.aten dtJ.. 
aynı zamanda Romanya ıle Macaristan a- ıuk ola~ Butıarlstan da kendi kendini ida.
ra.sında sulhçu bir iş birli~ı lıturmujlardır, re edebılccektlr. Dün dü1man ceman 13 tayyare kayıbet

miştir. Bunların 12 si hava muharebeleri 
esnasında ve biri de hava müdafaası tar&
fındoan düşürülmüştür. Bir alman avcı tay
yaresi üssüne dönmemiştir. 

İtalyan tebliği 
Roma., 14 a.a. - İtalyan umumi karar .. 

gi.hının 129 numaralı tebliii: ıimalt Af
rika'da: zırhlı düşman otomobilleri Sidi -
Barrani'nin cenubu tarki:sinde taarruza 
kalkmışlaru. da topcumuzun a.te,iyle püs
kürtülmüştür. 

Hava teşekküllerimiz Mıeır'da ina:iliz.. 
terin Fuka ve Daha tayyare meydanlarını 
gözükür neticelerle bombalamıotır. Bilhaa
sa Da.ba'da düş.man aece hücumumuzun 
basıkınına uğranustır, 

Üç. harp cemiıi Sidi - Barran.i'deki mev
zilerimizi bombardıman etmiıse de zayi -
at ve hasar yoktur. Düıman tarafından 
Tobruk üzerine yapılan bir ha.va taarruzu 
bava müdafaamızın tiddetli ve teairLi ate
şiyle karjılaşmışttr. Bu ıuretle düşmanın 
atışı çok kararsız olmU$tur. Bir barakaya 
i&a'bet vardır. Bir kaç telefon hattı kop -
muş ve bir kişi ölmüştür. 

Rumen kabinesi iktisadi 
müşküllere kar§ı tedbirler 

arıyor 

Bükre,, 14 a.a. - D.N.B. Jtjansınm hu -
ıu.si muhabiri bildiriyor : 
Nazırlar meclisi. memleketin maru..ı ol -

duiu iktisadi müşkülata Urşı koymak için. 
mühim tedbirler ittihaz etmi11tir. Bu ted -
birler bir iktisadi pro&ramın tatbiki ile 
peyderpey tatbik edilecek olan diğer ted
birleri derpiş etmektedir\ 

N cır edilen bir tebliğde, hüküm.etin ma -
IJ.Oma.t edinebilmeai için zirai ve sınai ıtok
ların kaydettirilmesi lüzumu bildirilmekte 
ve verıi yükleri hafiflettirilerek cibayet 
usullerinin basitleıı;tirileceii ili.ve odilmek
te.dir. 

Karadeniz'de bir mihver deni: 
üssü 

Bükreş, 14 a.a. - Royter: Bir alman 
bahriye heyetinin yarın buraya gelme
si beklenmektedir. Bu heyetin gelişi, 
sanıldığına göre, Karadeniz'de Kösten
ce limanı civarında bir deniz üssü in
şası ile alakadar bulunmaktadır. 

Mamaia da bir deniz tayyareler! Us
sü tesisi için İtalyan tayyareci subay
ları şimdiden Romanya'ya gelmişler
dir. 

Bükreş'teki alman mahfillerine .;ö
re, pek yakında on alman fırkası Ro
manya'da bulunacaktır. 

Şarki Afrika'da: hava teşekıkilllerimiz -
den biri yeniden Lodvar'ı bombardıman 
etmiş ve yangın çıkarmıştır. Kıztldenizde 
Perim limanı tesisatı tayyarelerimiz.in mü
teaddit ıaarru<ııruı uğramıı ve tam iaabet- ,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

Yunanistan ise gösterdiği kuvetli mu -
kavemet sayesinde masun kalmıştır. 

Mihverin Mrsır ve Süveyş'e ait plinma 
ilıinci engel Akdeniz'in şarkında ıitti'.kçc 
artan İngiliz kuvetleridir. Fransız - al -
man mütarekesi yapıldığından beri insan 
ve malzeme itLbariyle İngilterenin Akde
nizde hava, kara ve deniz kuvetleri &it • 
tikçe artmıştır. Hazirandan beri bu ku -
vetler daha evcileri hiç bir zaman erişe -
memiş olduğu dereceyi bulmuştur. Bu ku
vetterin arttırılmasına devam edilmekte
dir. Bu da her tarafta tehdit ve tethiş mü
cadelesine ka.raı mukavemeti teovilc et -
mektedir. 

Mihver devletlerinin kullandıkları usul
ler kilçü.k devletlerin hüriyet v.c hatt1 
mevcudiyetlerinin İngiliz zaferine bağlı 
olduiunu gün ıcçtikçe &östermektedir. İn
&iliz ordusunun bu artan kuveti milli is
tikl3Uerinin yaşıyacai:ını ümit ettirebile
cek olan yccine kararı ittihaza küçillk 
memleketleri te1vik etmektedir. 

Generar de GauUe 
Kamerundaki askere 

bayrak verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

~O ilkteşrinde Dualadan B. Cörçile ata
: gıdaki telgrafı göndermiıtir : 

ler olmuştur. Geniş yangınlar ç.ıkmııtır. _ : 
Düşman tayyareleri Maggi, Toıelli ve ;: iLK - ORTA - LiSE 

Gura'yt bombardıman etmişse de hasar : 
hafif olmuştur. Hiç bir ölü ve yarah yok- : 
tur. = 

Okul kltaplarlnızı ve kırtastyenlzt 
Samanpazarı 

Bu da bilindıjı üz.ere mihver devletleri - İngiltere hariç diğer Avrupa mcmlc ... 
nın başlıca hedefıdir. Almanya ve İtalya- ketleri senede muhtaç olduktan 1 milYon 
nın Vıyana hakem kararuıın h.arfıyen tat- bal~e Pamu&u temin edemiyecek vaziy~ 
bikınt beklemeleri kadar ta.bıi bir fey o - tcdırler. Ye&ine sR.trcı olarak mevzuu hah .. 
lamaz. Ancak bu ıuretledir ki, Tuna hav- s~la~ .memleketler Sovyet Rusya ve Tür
zasında sulh muhafaza ve ıaranti edue _ kıye dır. So.vyet Rusya bu sene belki raY
bilir. ret ~e~ek tiç dört yüz bin balye ve mem
Macaristan, Romanya ve mihver lek~t'.mız de belki ıoo • ı5Q bin balye pa-

Budapeşte. 14 a.a. - Reuter: Buda· ~u ıhraç edebilecektir. Fakat bu mikdar 
peşte'de gayri resmı mahfillerdeki 

1
vrupa ihtiyacının yüzde onunu bile kar. 

k t .. R . ı şı ıyamaz. 
anaa e gore, oman yanın ışgali, bu · A 

hafta içinde büyük mikyasta geni~li- k vrupa muhtaç olduğu ham ıruıddeleri 
yecektir. Romanya'ya gitmekte olan : ıs~en kendi yetiştirmektedır. En büytik 
birçok alman kıtaları kolları, cumar- .btıyaç maddelerinden olan petrol bile kıs.. 
tesi ve pazar günleri, Budapeşte civa- men Romany~ tar~hndan temin olunmak
rından geçmişlerdir. tadır, En fecı va7.ıyet pamuk vaıiyetidir 

bu sebept d' k" 1 ı ' Macar matbuatı, çok ihtiyatkar dav bah en :r r ma satr ma.sı mevzuu 
ranmakta devam ediyor. Buradaki ka~ d . solan her Avrupa me.mlcketi bizden 
naate göre, Transilvanya'nın geri ka- a~ma. ve en :vel pamuk ıstemektedir. 
lan kısmının da 'h . . enızatırt ıhracatçılarında ise vaziyet 

. . mı verın emrıyle bunun aksidir: 
şımdıye kadar Romanya tarafından 
Macaristan'a verilen kısma i1ave olu
naca_ğı_ hakkındaki macar ümitlerinin 
tekzıbı, Almanya'nın Macaristana kar 
şı.: ol~n mahiyeti gayrisarih ve iki 
y~zlu hattı hareketini göstermekte
dır. 

Almanya ile Macaristan arasında 
son günlerde aktedilmiş olan ticaret 
anlaşm~s~ndaki şeraitin ağırlığı. ma
ca_rl~r ıçın de bir sürpriz teşkil et
mıştır. Bu anlaşma, sanıldığına göre, 
Macaristan'ın önümüzdeki üç &ene i
çinde Almanya'ya yapacağı ihracatın 
miktarını tanzim etmektedir. 

bı vermiDtir : 

Hind;stın ve Mrsır ist=hc;alin· 1 .
1
, . .. . . · ın ngı ıs 

ımp11.ratorlusu ıht·yacını kar 1 , . . . şı :yacagın ı 
yukarda söylemı~tık, f:ıkat Birle 'k A 
.k B ·1 • ş, me-

rı a ve rezı ya da vaziyet karı,ıkhr Bun-
dan dolRYt Birleşik Ameı·ik• B .1 b. . , rezı ya ve 

. ırer mıkdar pamuk istihs 1 d . 
· a e en ArJan -

tın ve Peru ile bir ani•• k . vma yapnıa ve bu 
suretle _dunya istihs.alinin yib:de altmı1a 
yakın bır kısmını elde b· 1 ~ . 'k ,ı U:t,ıUP\!1 bır a ... 
~er1 an pımuk trust'ı vücurl~ getirmek i
çın. çalrşmakta'iır Bu husustaki rnür.1kere
lerın ha r ·1 Y 1 1 erlemiş oldufunu h:tber a)r _ 
yoruz. Gaye Am . ,_ 'd . , . er1.K'' a şımdı mevcut ve 
~a~' ma~suld,n sonra dahıı da artacak 0 _ 

Düşman tayyareleri 12 adadan Lero.'da : 
Portolarro limanına da taarruz etmiıtir. ·= 
Bir katolik kilisesiyle askeri olmıyaıı di
ğer binalara iaa.betler olmuştur. 34 ölii ve : 
20 yaralı vardır. Asker! hedeflerde mühim = 
hiç bir lwıar ;,oktur. !1ti d~ ıa:vya 

AKAY KİT APEVİ 

E . "Dü'itllan kontrolü a.ltinda bulunnuyan 
: bır fransız topraiından size ve inciliz im
- pa:atorluğunun kahraman milletlerine, ni
: haı zafere kadar müttefiklerin yanı başın-

da harbe devam etmiye söz veren 14 mil-
Ycnıoehirdekt eubestnden herke11 : :von fransız veya. fransız himaye idaresi 

&1bt stz de temin edebfllratniz. : altında bulunanlar namına tam itimat ve 
ve 

Tel: sııs~ S83S 
- sadık dostlufumun ifadesini takdim ede _ 
: rim.,. 

resi düF!rlllmllttllr, .,11111111111111111111111111111111111111,. B. Cörı<:Il, General cı.. Gaulle'• fil ceva-

"Tel&rafınızı büyük bir sevinçle aldım 
Size ve mücadeleye sonuna kadar bizimle 
devam kararında bulunan bütün fransızla· 
ra samimi temennilerimi yo11arım. Ma.nia
ların hepsi aşılıncaya kadar ve divamızm 
zaferini birlikte idrak edeceğimiz zamana 
lcadar iz.imle ,Yan. yana ıebat edece&i~. • 

ZO tnılyon balyelik stoicu bir elden ida
re ve ~u surette amerikan piyasa!Jında P'"\o
muk fıya.tlarının dü$mesine m:ıni olma' .. 
tır Bu .. ·· 1 < 
h · ~oru~:ne erden bir neti.:I" alını"' a 
arpten sonra da eldekı stok en h ... ,, 

lıcı 1 A lYU:< a-
. ~an vrupa PiY'1S!!tsrna birden arze 

dılmıyecek ve bu !'lure~le h3rp•en so d 
d" • nra a 

unya piyasur :> .tlarının sukutunu . 
nüne geçilecektir. n °-

llhanıi MASAR 



Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç aıkerf 

KITAAT iLANLARI 

Buğday kırılması 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 7200000 kllo buğday kırılmuı ka. 
palı zartla eksiltmeye konulmt11tur. 

2 - Muhaınmen bedll 84960 ve muvak
kat teminatı 6372 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün Ko. da gOrUle
blllr. 

4 - İhalesi 16.10.940 çarıamba gllnU 
ıaat 10 da komutanlık binasındaki Ko. da 
yapılacaktır. 

.5 - İstekUlertn belli gUD ve saatten bir 
aaat evet zarflarını komJıyon relal1ğfne 

vermeleri. (62:IB) 16246 

Odun alınacak 
Hadımköy A,. Sa. Al. K.o. dan : 
1 - ıoso ton odun kapalı zarf u.sulll ile 

ihalesi 16/10/940 çarşamba ıünü ıııt 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 21000 lira. 
dır. İ1k teminatı 157! liradır. Şırtnaırn.eai 
komisyondadır. 

İsteklilerin ilk teminat mektup veya 
malabuzJariyle ihale ıaatind~n bir ıaat e -
nline kadar teklif mektuplariyle beraber 
Ko. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (6259) 16247 

Ot alınacak 
Havza Sa. Al. Ko. d;m : 
1 - Aşağıda cina ve mikdarı yazılı yem 

maddesinin hizasında cösterilen ciJ.n ve N

•tte Havza satın Al. Ko. da kapalı ıarfla 
eksiltmesi 7apılacaktır. 

2 - Evsaf ve ıartnamesi her a:iin Ko. da 
cörülilr. lıteklilerin ihale ıaıtindeo bir 
aaat evel teklif mektuplarını Ko. na Ter .. 
mit olmaları. 

Erzakın citMİ: ot, mikdır1: 3150 ton, tu
tarı: 189000 lira, mu. teminatı: 10700 lira, 
ahm ıekli: kapılı zarfla 21/101940 paurta. 
&i saat 10 da. (6260) 1624& 

Sadeyağı alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 24800 kilo erlmlt saaeyağı kapalı 

11a.rt'I& eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 84720 ve muvak

kat temlııatı 260' liradır. 
3 - eartnamesl her gUn Ko. da gOrWe

blllr. 
' - İhalesi 18.10.940 çarıamba günU 

•aat ıts te komutanlık blDUlnda.kt Ko. da 
yapılacaktır. 

O - İatekltlerlıı btlll gün ve ıaatten 
bir saat evet 11arflarıDı Ko. Ra. ne verme-
lerl (6261) 162•9 

Odun alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - '80000 kilo meıe odunu kapalı 

zltl'f1a münakasaya konmuıtur. 
2 - Şartnamesi Konyada, htanbul, .Aıı

k&ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. bteklller 
ıa.rtnameyt Ko. da okuyabtlirler. 

3 - İıbu 480000 kilo meıe odununun 
muhammen tutan 16800 liradır. 

4. - Şartnamealndekl yüzde 26 mlkdar 
fazlası da dahil oldutu halde tık tem.tnalı 
1575 liradır. 

6 - Ekıılltme 17.10.940 tarihine mU.. -
dit perıembe aaat 11 de Konyada A.. sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - İstekl!ler 17.10.9'4) perıembe gllııU 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. Bık. na vermeleri. Bu 
oaatten sonra mektuplar kabul ed!lmlye-
cektır. (6266) 1621111 

Buğday öğüttürülecek 
Edirn• As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - Edirne Sanayi luşlnındakf Ao. Sa. 
Al. Ko. nu tarafından 9000 ton bujıday 1ta
pah zarf usulü ile öii.itüleefttir. İbaleıi 
21/10/940 giln ve ıaat 11 de yapılacaktır. 

2 - Buğday öı1Utmeıtnln muhammen 
bedeli 157,ISOO lira olup ilk teminatı 912~ 
liradır. 

3 - Evaaf ve teraitiııi cörmek .i.•tlyenler 
her gün tı saatlerinde ve lıteklllerln de 
belli gün ve ıaatten en a.a bir aaa.t evel te .. 
minat mektuplariyle veıikalarının aö:ıü ıe
ç , Ko. na vermiı olmaları. (6267; 

16254 

Un alınacak 
Maras A•. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 600000 kilo un kapalı aarf uıulU ile 
eksiltmeye konulmu.&tur. 

2 - Şart.nameıi lııınbul, A.n.ka.ra, Lv. A.. 
Sa. Al. Ko. dadır. İoteklller prtnameyl 
Ko. da görebilirler. 

3 - Muhammen tutarı 84,000 llradır. 
4 - ilk teminatı 5450 llradır. 
5 - Kapalı zarfla ekoiltmeıl 16/!0/g40 

ç'\r,ambıt. günü aaa.t 115 da Marıı'ta ıubay 
gazinosunda As. Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını en ıon 
16110/940 çarşamba cUnU ıaat 15 e kadar 
Ko. na göndermeleri. (6268) 16255 

Sadeyağı alınacak 
Erzinoa.n Lv. A. Sa. Al. Ko. dJ.n: 
25000 kilo sade yalının kapılı ıarfl.ı e'k:

ılltmesi 16/10/940 çarşamba ırünil aaat 11 
de Sa.. Al. Ko da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25000 llra olup 
ilk teminatı 1875 liradır. 

Şartnamesi komisyondadır. Taliplerin 
tayin edilen günde Ko. na milracaatları ll· 
zımdır. Tebliğ mektupları bir ıaıt evel 
verilmek lizımdır. (6211) 111277 

Pirinç alınacak 
Eskişehır As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Eskııehir garnlzonundakt kıtaat 

tein 66 ton plrlnç kapalı zart u.ıııullyle ek· 
slltmeye koomuıtur. Kapalı zart uıulU ile 
ek.slltmest 19.10.940 cuınarte•l sünü ı&&t 

14: de Eskl~eblr mıntaka Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve ıartnamesl Ko. da ırörWür. 
Tflhmtn edllen bedeli 21780 liradır. 

İlk teminatı 1633 Ura l50 kuruıtur. İa -
teklllerto ticaret odasında kayıtlı olduk -
tarına dair vesaik ve teminat makbuzları 
ile t.ekllf mektuplaıuu belll ,.un ve aaat· 
tea bir saat evet ııaat 11 e kadar Ko. bit· 
kaıJ1tına verm.tı bulunacaklardır. 

!6392) 16•02 

Kuru ot alınacak 
!aparta Aa. Sa. Al. Ko.: 
1 - 265000 kilo lruru ot. 
2 - Eksiltmesi 25. 10. 940 cuma gilnU 

ıaat 17 de hpartada Aa. Sı. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tutarı 18SSO lira olup teminatı 
1391 lira 25 lruruıtur. (6305) 16405 

Sade yağı alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
l - 12200 k!lo ıade:raiiıdrr. 
2 - Elnıiltmo 25. 10. 940 uat 16 da 

Ispartada AA. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır 

3 - Tutan 15250 llra olup teminatı 
1143 Ura 75 lrur~ur. (6396) 16406 

Sığır eti alınacak 
Erslncan Aa. Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 220000 kilo •ıiır etinin kapalı zarf
la elnılltmeoi 25/10/94-0 cuma ıünU aaat 
ıs de Erzincan Aı. Sa. Al. Ko. da yapı • 
laca.kur. 

2 - İlk teminatı 3795 llra olup mu -
hammea bedel! 50600 liradır. 

S - Evıaf ve prtnameıi birliklerde 
vardır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme 11.atin
den evet Ko. na verilmlı olacaktır. (6427) 

16423 

Pirinç alınacak 
N!llde A& S&. Al. Ko. dan: 
Cinsi: plrlıı9 
Kilom: 40000 
M. Bedeli: 14200 llra 
İlk Te.: 1066 lira 
İhale gUnU: 23.10.940 çar,amha SL 16 
İhalenin §eklt: kapalı zarf 
İhalenin yeri: Niğde As. Sa. Al. Ko. 
1 - İstekUler ıartnameyi her gtln ko -

misyon binasında okuyablllrler. 
2 - Taliplerin lhale gününden bir eaat 

evel tekltt mektupl&rlyle Uk teminatları 
ile mUracaatıan. (6428) 18423 

Kuru fuulye alınacak 
lıtınbul Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Münakasa gUııUnde lsteklt çıkma· 
dıflnda.n tekrar kapalı zarfla mUn&kua -
ya konulan eenellk 800 ton K. fuulyenin 
mtınakaauı 25.10.9-'.0 günU aaat 11 de ya
pıJacaktır. 

Muhammen bedell 188000 liradır. İlk 
teminatı 1410 liradır. Şartnameai her gUn 
Ko. da görUleblllr. İateklllertn mezk1U' 
gün ve aa.atten bir ıaat evel teklif mek
tuplarlyle Fındıklıda komutanlık Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (6480) 164.26 

Bulgur alınacak 
Elaaıt Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon birlikleri ıenelik ihtlyı. 

cı olan 103 ton bullJUru kapalı urfla ıa -
tın ahnıcaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16480 lira ve ilk 
teminatı 1236 liradır. 

3 - Ekıiltmeoi 23/10/940 çar1amba gü
nil uat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Bulgura ait ıartname ve evuf ko
misyonda mevcuttur. Arzu edenler her 
zaman cörebilirler. 

S - 1ıtcklilerin belli ..Unde ihale aaa
tinden eve! teklif mektuplarını Ko. na 
vermtı veya ıöndermiı olacaklardır. Her 
hanci türlit ıecikmeler mazeret kabul et-
mez. (6435) 16430 

Pirinç alınacak 
Elazığ Sa. Al. Ko. dan : 
l - Eluıi blrliklerinlıı ıenelfk ihtiya

cı için 60 ton pirinç kapalı zarf uıulll ile 
ıatın ahnacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19200 Ura ve lllı: 

teminatı 14-40 liradır. 
3 - Eksiltmesi 26/10/940 cumarteıl 

aaat 11 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Pirince alt ıart'rıame vı evsaf Ko. 

da mevcuttur. Arzu edenler her ıün gö -
rebillrler. 

5 - hteklilerin belli ıünde ihale oaa
tinden bir uıt evel teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri veya söndermelori ll -
ıımdır. 

Her hanı! tilrlü recilmıeler ma.ı:eret ka-
bul etmea. (6436) 16431 

Pirinç alınacak 
Eluıl Sı. Al. Ko. dan ı 

l - Garnizon birlikleri ıenelllı: lbtiyt.
cı içle 56 ton pirinç kapalı aarl uıulil ile 
ıatın alınacaktır. 

2 - Mulıammen bedell 17920 lira Ye llk 
teminatı 1343 llradır. 

3 - Ebiltmeıl 23/101940 çarıamba ıri1· 
nü aııt 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pirince ait ıartname ve evaaf Xo. 
da mevcuttur. Ar:ıu edenler hır ıa.man 

cörebilirler. 
5 - lıteklilerin belli ıün ve ihale sa .. 

atinden evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermiı veya cöndermiı olacaklardır. 

Her ha.nıi tilrlü gecikmeler mazeret ka· 
bul etmez. (6438) 16433 

Dikim evi intaıı 
Sıvu Sa. Al. Ko. Bık. dan: 

1 - Sıvu'ta kapalı zarna dikim evi 
yaptınlacaktır. 

2 - ırennt ıartnamesl ve kearı Ko. da 
mevcuttur. 

8 - İhale 2~.10.940 cuma günU BL 16 
da Sa.. At. Ko. da yapılacaktır. 

' - Muhammen kt1lf bedeli 40200 lira 
38 kunıı ve muvakkat temtnatı 3015 lira.
dır. 

6 - İsteklilerin zarflarını kanunun 
tarlfatı dairesinde ha.zırlıyarak belli gUn 
ve ıaatte Ko. na vermeleri. (6«ı) 164.86 

Un alınacak 
Beykoz SL Al. Ko. dan: 

1 - ııoo ton ekmeklik un 2~.10.940 cuma 
ırUnU ıaat 11 de Beyko• halk partııl blna
aında BL Al. Ko. da kapalı zarfla aatııı a
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 6000 liradır. 
8 - Evıaf ve ıera!U her gllıı mezkQr 

Ko. da görtllebll!r. 
' - İsteklilerin belli ırUn ve saatte Ko. 

da bulunmaları. (8494) 16150l 

Yulaf alınacak 
Man!aa Sa. At Ko. dan : 
l - l!lrllk iht!ıacı olan 06000 lı:llo ~· 

u ı; u s 
!Ilı 1tapalı zarlla mCnıh1&1& lı:oıımuıtur. 
İhalesi 27/10/940 ıtıııil aaat 14 dedir. Mn
hıunmen bedeli 319200 llk teminatı 2!94 
liradır. 

Şartnamesi her giln. Maniaa Sa. At. Ko. 
da görUIUr. Ekılltmeyı ılrmek iatiyenle-. 
rin belli giln ve saatinden bir aaat e•ell
ne kadar teklif mcktuplariyle Ko. na gel-
meleri. (6495) 16502 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa.. Al. Ko. dan: 

1 - Blrl!ıtın ihtiyacı olan •8000 kilo 
yuln.tı açık ekslltme tıe nı.Unakasaya kon
muıtur. 

2 - İhalesi 27.10.940 gUnU •nal 14 tedlr. 
Muhammen bedell 3360 ve ilk teminatı 2~2 
liradır. Şartnamesi her gUn M&ntsa Sa. Al. 
Ko. da görWUr. Eksiltmeye girmek JsU
yenlerlıı belU gUn ve ııaatlnden blr saat 
evellne kada.r teklif mektuplarım ve vesi
kalariyle Ko. na mUracaatlan. (6497) 

16504 

Yulaf almaca.it 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birliğin ihtiyacı olatı 840000 kilo 

yulafı kapalı zarfla münakasaya konmut
tur. İhalesi 27/10/940 günU ıaat 14 dedir. 
Muhammen bedeli S8800 ve ifk teminatı 

4410 liradır. Şartnamesi her gün Mıniıa 
Sa. Al. Ko. da görillUr. isteklilerin belli 
gün ve saatinden bir aaat evet tekllf mek· 
tupları ve vesikaları ile komisyona mil 
racaatları. (6504) 16511 

Yulaf almaca.it 
Manisa Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birliğin ihtiyacı olan 4'8000 ktıo 

yulafı açık eksUtme ile münakasaya kon
muotur. İhalesi 27.10.940 günU saat 14 te
dlr. Mlıhammen medelf 5360 ve ilk temi -
natı 252 liradır. Şartnamesi her gün ~rıı

nlsa: Tümen Sa. Al. Ko. da görUlUr. Eksilt
meye girmek lstlyenlerln belli gün ve ıııa

atten bir saat evellne kadar teklif mek
tuplarını ve vestkalartyle Ko. na müraca-
atları. (6505) 16512 

Arpa alınacak 
Erzincan Sa.. Al. Ko. : 
1 - Aakerı ihtiyaç lçln alınacak 1000 

ton arpa kapalı zarfla ekatltmeye kon
muştur. 

Ekalltmeeı 30. 10. 9•0 çarşamba gUnU 
&&8t 11 dl.l Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80.000 Ura olup 
ilk teminatı 6.000 liradır. 

8 - Evsaf ve ıartna.mesl blrltklerde var .. 
dır. 

' - Talip olanların teklif mektuplarını 
eksiltme eaa.ttnden bir ıaat eveı komisyo
na vermelor! llzımdır. (6601) 16~9' 

Süt ve yoğurt alınacak 
İzmit Aı. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - As. hastanesi için aşağıda. clnı ve 

mikdarı, fiyatı, tutarı, teminatı yazılı olan 
ıtit ve yoiurt açık eksiltme ile satın alı .. 
nacaktır. 

2 - İlk açık eksiltme pazarhtı 23/10/940 
günü ıaat IS de Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. lıtekliler &artnameyi Eskişehir, İıtan ... 
bul ve İzmit'te Sa. Al. Ko. da ıörebilir • 
ı.~. 

3 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na ırelmeleri. (6603) 16596 

Mikdarı Fiyatı Tutan T~minat 

Cinsi 
Süt 
Yoiurt 

Kilo K Lr. Lira 
9000 15 1350 102 
9000 17 1530 115 

Yulaf veya arpa alınacak 
S8ke Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 495000 kllo yulaf ve yahut arpa 
aatın alınacaktır. Yulaf için tahmin edi -
len bedeli 54650, arpa için tahmin edllen 
bedeli 32175 liradır. 

2 - Yulaf ve arpa Haalf:rle teallm ma
halli ve oırttarı ıartnamede yazılıdır. Şart.. 
namesi Ankara, lıtanbuJ Lv. A. le Söke 
Aı. Sa. Al. Ko, da pa.raıız olarak ıörUlür. 

3 - Ekalltmeıl 28/10/940 pazarteoi ırU

nü Söke postahane saatiyle ııat 11 de Sö
ke garnizonunda Sa. Al. Ko. da yıpılac.ak
tır. 

4 - Eksiltme kapıılı zari uıulU iledir. 
5 - Muvakkat teminatı yulaf için 2599 

arpa için 2+14 lira. 
6 - Tekl!I mektupları 28/10/940 pa -

ıartesi rilnU uat g dan 10 a kadar dahil 
Sa. Al. Ko. da makbus mukabilinde veril": 
mlş olacaktır. Bu saatten ıorıra verilen 
mektuplar kabul edilmez. (6607) 16600 

Ekmek alınacak 
Kırıkkale Aı. Sa. Al. Ko. dan ı 
Cinsi: ekmek, mikdan: 70380 kllo, mu -

hammen bedell 7741 llra 80 kuruı, llk te -
minatı: 580 lira 64 kuruıtur. 

1 - Kırıkkale askeri aanat lisesinin ih
tiyacı olan 70380 ekmek 28/10/940 pazar
tesi günü ıaat 14 de kapalı zarfla eksilt
meyle alınacaktır. 

2 - İıteklilerln 580 llra 64 kuruıtan i
baret bulunan teminat ve vesalklert ile 
Ko. na milracaatlan. (61125) 16607 

Koyun eti almacak 
Kırıkkale SL AL Ko. Bfk.: 

Ctıısl 

Koyun eU 
Muhammen 
Lr. Kr. 

6000 00 

ltlktarı kJlo 
15.000 

İlk teminatı 
Lr. Kr. 
•w oo 

1 - Kırıkkale ukert sanat Use!lnln ih
tiyacı olan lMOO kilo koyun eti 28.10.9•0 
pazartesi günU ıaat 16 de kapalı •artla a
lınacaktır. 

2 - t.teklllerin teklif mektuplarlyle 
birlikte komisyona müracaatları. 

(6626) 16608 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko.: 
l - Birlikler içln oağıda 1&zılı d"dn 

parti ıı.A:rreti ıatın &hnacaktır. Beher ki
loıunun tahmin edilen fiyatı her partinin 
hizalarında göaterilmietir. 

2 - Eksiltme 2S. 10. 940 tarihinde ıaat 
16 da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

S - Eksiltme kapalı zari uauliyledlr. 
4 - Muvakkat teminatları hizalırındı

dır. 
a - Teklif mektupları 24. ıo. 940 ve 1&-

at 11 e bdar la. AL Ko. 11& YOrilmlı ola
caktrr. 

Bu aaatten ıonra mektuplar kabul edtl
mes. 

6 - Taliplerin i!Wedeıı bir oaat eve! 
teminat mektupları ve vesikalariyle ko
misyona müracaatları. 

Beher kilosunun 
tahmin edilen 

li1&tı 
Kr. 
25 
25 
25 
25 

Cinsi 
Sıiıretl 
Sıiıreti 
Sıiıret! 

Sıtıretl 
Miktarı Muvakkat teminat 

Kilo 
80.000 

120.000 
ıso.ooo 

l~0.000 

Lr. Kr • 
ı.5oo oo 
2.250 00 
2.812 50 
2.8U 50 

(6646) 161141 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Karı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1 kilosuna tahmin edilen fiyatı 20 

kunıı ol&n 159 ton kuru faıulya ve bir ki
losuna tahmin edilen fiyat 17 kuruı olan 
159 ton bulgur ve bir lr:iloıuna tahmin e
dilen fiyat 7 Kr. olan 1000 ton arpa ayn 
ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kuru faıulyanırı ilk teminatı 238S 
ve bulgurun 2068 ve bin ton arpanın 47SO 
lira olup ih&leleri 28/10/940 pa.zarteıi ıa.

a.t ıs dedir. 
3 - Kuru fasulyarun ıartnamesl 160 ve 

bulgurun 13S ve 1000 ton arpanm 3SO ku
ru~a ıa tıhr. 

4 - Münakasalara &ireceklerin ihale ıa
atindcn bir saat evel Karı Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (6658) 16667 

Arpa alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Çuvallı olarak bir kiloıuna tahmin 

edilen fiyat sekiz kuruı olan 600 ton ar ... 
p.a pazarlıkla alınacaktır. 

İlk teminatı 31SO lira olup pazarhfı 
21/10/940 pazartesi günü saat 11 dedir. 

Pazarlığa gireceklerin ilk teminatları ile 
birlikte Ko. n& müraca.atları. (6659) 16668 

Sığıreti alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birlikler ihtiyacı fçln 192000 kilo 
sığır eti kapalı zartla satın ahnacaktır. 

2 - Talip çıkmadıtından bir ay mUd
detle pazarlığa konmuı ve flk pazarhfı 
18.10.940 cuma günü saat ıcs te Sa.. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

8 - Sığır etinin beher kllosu !;in tah
min edilen fiyat 80 kurut olup tutarı CS7600 
Ura muvakkat teminatı 4520 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gUn ve saatte SiL 
Al. Ko. na gelmeleri. (8704) 18781 

Kuru ot alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birlikler ihtiyacı !;in aı&#tda clıı.I, 
m.ikdar ve fiyatı yazıtı kuru ot kapalı 
zarf ekslltmesl ne satın alınacaktı. 

2 - Talip çıkmadığından pazarlığa 

konmuı ve ilk pazarlığı 18. 10. 9t0 TL sa
at 18 da Sa.. Al. Ko. yapılacaktır. 

3 - Her &arnlzon ayn ayrı mUteahhit· 
lere ihale edlleceğt glbl temtn&tlan aa 
ayrı ayrı alınabilecektir. 

' - İsteklilerin belli gllıı ve uatınde 
Ko. da hazır bulunmalan. (6705) 

Cinsi Mlkdarı Fiyatı 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kunı ot 
Kuru ot 

Ton 
1900 

711() 

llOO 
1'00 

6 
6 
6 
6 

16782 

Saman alınacak 
İsmit SL Al. Ko. don : 
l - Birlik ihtiyaçları i9in apiıda clııa 

ve mi1tdarı ve fiya.U tutan tık teminatı ya
sılı olan ııamen kapalı ar! elnılltmeo.1 11'1 
sıtın alınacaktır. 

2 - Talip çtkmadığından bir ay mUd -
detle pazıırlıfa koDAllmllftUr. V• Jllı: pa -
mrhğı 16/10/940 -• 15 de Sa. Al Ko. dil 
yapılacaktır. 

s - Her prnlıonun -.ı:naru ayrı: A17fı 
mUteahhide ihale edllebilecetl g!lıl temi -
nalları da ayrı ayn ahnaıbilecektir. 

4 - İatekliler belll (iln "~ oaat!nde Sa. 
At Ko. na ıelmelerd. (6756) 16733 

Clnol 
Saman 
Saman 
s.-n 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Ton Kr Sa Lira Lira 
375 5 50 2835 233 
195 3 50 6825 511 
165 s 50 !775 434 

Sanan 300 3 50 10000 788 

Buğday alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. !la. deu: 

1 - ııoo ton bufday 16. ıo. 940 c.rıam
ba günü pazarlıkla ıatın alınacaktır. KaU 
teminatı 6987 Ura 60 klll'Ultur. 

Tallplertn mezkOr gün ve ıaatte 8L Al. 
Ko. Rı. ne mUracaatıan. (6767) 1673' 

Odun alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. dan: 
2490 •ayılı kanunun 4.6 ıncı maddesi -

ntn M. fıkrasına tevfikan Çatalcaya teı· 
Um etmek ıartıyle aıaılıda clıı.I ve mlk
darı tl• muvakkat teminatı yazılıdır. 

pazarlıtı 211. 10. 940 cumarteııl gllııU 

oaat 10 da yapılacaktır. (6769) 
Cinsi odun, 1000 ton, fiyatı 2 kurut, 

muvakkat teminatı 1500 Ura. 

Kereste alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. dan : 

117811 

l - Afkerl ihtiyaç iç.in 1146,6 metre 
mik:Sbı kereste pa..zarhkla aatın alınacak· 
tır. 

2 - Pazarlık (ilnU 16/10/g40 aut 15 de
dôr. 

3 - Talip olanlar evaaf ve ..,raitinl 
6irenımek Uzere bir l({ln evet Beykoz'd.a 
Sa. Al. Ko. na milracaatlan. (6772) 16745 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. d&n: 

1 - Erzurunıda teslim eıarttyle 2!50 ton 
un aatııı alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 21. 10. 940 cumarteoı gllıı 
ıaat 15 te Erzurum SL Al. Ko. da yapıl&· 
caktır. 

a - Toplu tutarı 4llOOO lir• va k&U te-

15 - 10 - 1940 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Havu Aır. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Aıtaiıda cinıleri ve mikdarları yazılı 7iyecek ve yem maddelerin.in hizala • 
rmda cöıterilen ıün ve ıaatlerde Havza Sa. AL Ko. da kapalı zarflı ihaleleri ?& • 

pılacıktır. Evaaf •• ıartnameler her giln Ko. da görülebilir. 
1ıteklilerin ihale saatinden en ıeç bir ıaat evol teklif mektuplarını Ko na vermiı 

bulunmalan llırmdır. (6236) 16.243 
Erzakın cinıl Mikdarı Tutarı Muvakkat ahm ;1ekJi 

Pirinç 
Makarna 
Sığır etl 
Samın 

104600 kıilo 

109 Ton 
3114 • 

2030 • 

Lira 
43932 
33790 

131040 
60900 

teminatı 

3295 
3535 
9828 
4568 

kapalı zarfla 18/10/940 cuma 10 
17 

19/10/940 cumartesi 10 
11,30 

Ot ve saman alınacak 
Nilde Aş. Sa. Al. Ko.: 
Clıısl Kilosu )1. bedell İlk teminatı İhale gllnU saat 
Saman 1.330.000 33.2150 2492 L. 7~ K. 21. 10. 940 18 
1f ot 1.220.000 81.000 4070 22. 10. 9•0 16 

1 - tatıkUler ıartnameyt her gün Ko. da g6rUr ve parasız olarak alabilirler. 
2 - Taliplerin llk temlnatıarlyle ve tek Uf mektuplarlyle beraber ihale günUndeJI 

ve ıaatındaıı bir ıaat ıvel Ko. na mUracaatıan. (6353) 16357 

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

Tutarı Mlkdarı Cinai 
Lr. Kr. 
6600 00 

&0000 00 
'6800 00 

kilo 
80000 

1000000 
720000 

Yulaf 
Arpa 
K. ot 

Temlnııtı 

Lr. Kr. 
840 00 

9000 00 
7020 00 

İhale ırUn ve 

18.10.940 
18.10.940 
21.10.940 

ıaatl 

11 
12 
11 

12000 00 480000 Saman 1800 00 21.10.940 12 
210 00 8000 H. tuzu 8100 00 21.10.940 1' 
600 00 22000 Uazyqı 907 00 22.10.940 11 
1 - Aıkerl birlikler ihtiyacı için yukarıda yazılı altı nevi yem ve aaire pazarı

hkl& ıatın ahnacaktır. 
2 - Pazarlık belli &tin ve ıaatlerde SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - Taliplerin her er.ıakın hizalarında ya.zıh temlnatlarlyle birlikte komisyona 

müracaatları. (6672) 16880 

Saraciye malzemesi alınacak 
Kayseri Sa. At. Ko. dan 
1 - Cinai, miktarı, muhanunen bedel ve ihale rUnleri aıatıda yazılı ıaraciye mat. 

ıemeıi mübayaa edilecektir, 
2 - İhale 18/10/940 cuma ıtlııil aat 15 dedir. 
S - Şartnameoi, !atınbul, Ankara Lv. ittıirUklerl ve Kıı.nMl Adana Sa. Al. K..,. 

da rörtılebillr. 
4 - İteldilerln belli ırün n autta kanuni veaibları ile mUraeaatları. (6717) 
Cinıi Mikdarı kilo Muh. B. İlk T. İhale ı!lnU 

Sırı 11.bunlu Jröıelele.r 
Toka 
Keten iplik yumak 
Kilte 

4104,5 
15000 
10000 
5000 

" Ad. 

• 
• 

Lira K. 
205Z5 50 
2250 00 
1000 00 
250 00 

5687 118 18/10/940 cuma il 

Perçin 150000 " 450 00 
Balmumu 120 kilo 180 oo 

16706 2~52 50 

Muhtelif inşaat 
Eskişehir SL Al. Ko. daıı: 

Ea'k:teıehlrde garnizonda blr müeııeıede revir, garaj, tedrisat btnuı lllvest:nln in.. 
ıalan pa.zarhfl Eskteıehlr mıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Keıl!, !ennt ve eksiltme ıartnarneıl projeler Ko. da görülabtllr. İıtekllleriza 
belll g'ÜD ve eaatte kanununda ve ıartnamede yutlı vesaik va teminat m&kbuzlan 
fle Ko. da hasır bulunmalan. (6764.) 

Cinsi Keılf bedeli Kati teminat Pazarlık ırUn ve saati 
Lr. Kr. Lr. K. 

Revir ı111uı 182811 69 2735 49 16. 10. 940 carıamba 16 
Tedrisat btnaeı llA.ve tnoası 89060 8ll IS809 13 17. 10. 940 perıembe 18 

ıs. 10. 940 cuma Ga.ra1 lnaıun_ 31370 08 4705 l50 18 
ıOlılO 

mlnatı 67l50 Ura.dil'. ive ıa•ttc S&. Al. Ko. ya .mrflum.ı verm~ 
4ı - Eva&fı kolordunun bUtUn sarntzon- lerL 

lannda vardır. Sıtrr eti 85000 2:2-50 ~l mercimek 
6 - İ8tek111erln tayin olunan gUıı ve 1500 16 erimiı sade ,..ğı 9500 100 ...ı.un 

aaatte koml•yonda bulunmaları. (673~) 8000 37 plrlnç 5000 32-50. (6741) 16763 

Un alma.cak 
Eaklşehlr Sa. Al. Ko. dan : 

187~7 

l - Ao. ihtiyaç içln 4-00 ton un ııu:ar
lılcla ol/tın alınac:olctır. Pazarlığı 16/10/9-40 
parpmlıa lfilnü Nat 15 de Eskiıehfr mın
tab Sa. Al. Ko. da yapılaa.ktır. 

Şartıı.ıme.ı ve evwafı komiıyonda sörU
lebilir. Tahınin bedel! 64-000 liradır. İllı: 
teminaıtı 4450 lire.dır. 1.ıeklilert teminat 
m&k!buıları Jle belli sün ve eaatte komis-
:ronda bulunınaluL (6736) 16758 

Odun alınacak 

3 nevi sebze alınacak 
!ıtaııbul Sa. Al Ko. Bık. &n : 
Komutanlık lutaları lçin kasıalı nrf ,.. 

oulü eksiltme ile qağıda c:Jnı ve mikıdar • 
tarı ıyudı ıkııltk ta:ıe •ebz;eler utın alına
cak-tır. 

Ebiltmeoi 4/11/940 günü saat 11,30 da
dır. Şartnamesi her gün komiıyonda cörü.
lebilir. lateklilerin teklif melrtııplarnll 
belli g{in ve aa&tten bir uat önceye ka • 
dar teklif mektuplarını Fındıklı'da Sa. AL 
Ko. na vermelerL (67-l:l) 167114 

Mikdarı Muhammen lllı: teminMıı 
Cinai 

hıınit Sa. Al. Ko. dıuı ı Ldıana 
1 - Birlik ihtiyacı kapalı zari emltr Pıraa 

Kilo Lfra K Lira K 
116000 52.20 00 391 50 
173000 7352 50 551 44 

meıf ile 300 ton odun oatıu olmaaktıc. Ispanak 69000 3036 00 227 70 
2 - Talip çıkınadıiındoan bir 117 mild -

detle pazarlıla koıımllf n ilk paıarlılı 
11/10/940 cilnil - 15 de S.. Al Ko. dll 
)"&pılac.&'ktır, 

S - Odunun beher loiloııu lçlıı tahın!n 
edilen liya,t 1 lrurue SO oantim. 

4 - İsteklilerin belli ~ ve matinde 
Sa. Al. Ko. na müracutları. (6138) 16760 

Zeytinyağı alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rt. den: 

1 - lUOO kilo teytlny&#t kapalı zarf 
umllyle ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltmeııl ,.11.9•0 pazartesi ıüııU 
saat 15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

8 - Toplu tutan 80800 lira ilk teminatı 
2310 llraılır. 

' - Zeyt!DYa.tının ıvaatı "' ı&rtıan 
Erzurum SL Al. Ko. da mevcuttur. 

İltoklllerln muayyen gUıı ve aut 14 te 
Ko. ııa müracaatları. (8789) 18761 

Sabun alınacak 
llraurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 7200 kilo oabun kapalı zarf uou!U 
ile ekllltmeyı konulmuıtur. 

2 - Ekıılltmeel •.11.9«1 pazartHI ıüııU 
aaat ıı de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. · 

8 - Toplu tutan 88000 lira ilk temina
tı 2700 liradır. 

' - Sabunun evaat vı ıartnameıı Ko. 
da. mevcuttur. 

6 - bteklllerln belli ırUn vı ıaatte Ko. 
na müracaatıan. (6740) 18782 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Gir .. un Sa. At Ko. dan : 
l - GirOIUll birlik ihtiya<:t lçin qağı -

da dtı1 ve milodarlan ve muhammen bo .. 
deUeri yazdı b°' kalem )'iyeceiiıı lııapaiı 

ar! usullf 11'1 ihalet! 30/10/940 ÇU10mba 
-t 9 dıa :rapılacaktır. Taliplerin % 7,5 
teminat a.lı:çeleri ft t-lııat :rerlne blm 
olıuı loymetll moktııplan Ilı ..... ~ ırUıı 

Kuru ot alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Denizlideki kıtaatın ihtiyacı için 
372000 kilo kuru ot yapılan kapalı ır;artla 

ekalltmeaine talip çıkmadığından paza.rlı
ta bırakılmııtır. 

2 - Kuru otun pazarlığı 21. 10. 940 pa
zarteal günU aaat 15 te yapılacaktır. 

8 - Şartnameıl Isparta Aı. Sa. Al. Ko. 
da ırörWUr. 

4 - Muhammen tutarı 18800 liradır. 
6 - İlk temlnatı 1395 liradır. 
6 - İeteklllerlll belli gün ve •aat 14 ı. 

Ko. na müracaatları. (6743) 16766 

Un alınacak 
Isparta Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Burdurdakl kıtaatın ihtiyacı için 
880000 kilo unun yapılan kapalı zart ek -
•!itmesinde talip çıkmadığından pazar
lı#& bırakılmııtır. 

2 - Pazarlığı 22. 10. 940 lalı günU ıa
at 18 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Isparta Sa. Al. Ko. dı 
görU!Ur. 

-' - Muhammen tutarı liS200 Uradır. 
& - İlk teminatı 3990 liradır. 
6 - İsteklilerin 22.10.940 ıalı gUnU .., 

at 16 te Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 
(67••> 16766 

Yulaf almacak 
Ispartll Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Denizli'deki krta.a.tın lhtiyaıcı olian 

300000 kilo yulafı yapılan kupalı zarfla 
cnil tmes-inde talip s;Lkmadıfından. 

2 - Yıılafm paza.rlıiı 21/10/940 pamr
tıeeıi IÜDÜ saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Şartname>i Isparta s .. AL Ko. da 
ırörUlür. 

4 - Mııhammen tutarı 16500 IJradır. 
S - İlk teminatı 1232 liradır. 
6 - isteklilerin 21/10/940 pazartesi •

at IS de komisyonda bulunmaları. (6745) 
16767 

-

• 

k 
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Zeytinyağı alınacak 

Sıvııs Sa. Al. Ko. dan: 
l - Merzifon garnizonu için kapalı 

Zarfla 14 O kilo zeytinyağı alınacaktır. 
2 - Muhammen b del 18648 ve muvak

kat teminat 1898 llra 60 kuruştur. 
8 - İhale S. 11. 940 cuma gUnU saat 16 

da Yapıl caktır. 
4 - Ş rtname İstanbul, Ankara Lv. A. 

Sa Al. Ko. da ve Sıvııs As. Sa. Al. Ko. da 
görU!cb ltr. 

5 - İateklllerln belli gUn ve saatinden 
bir s at eveı Ko. na· vermeleri. (6746) 

16768 

Telefon direği alınacak 
Corlu Sa. Al. Ko. dan: 

l - Kapalı zarf usuUyle münakasaya 
konulan 56SO adet telefon direklerine ta
lip çıkmadı~ından yeniden eksiltmeye ko
nulmUştur. 

2 - Ek ııtme gUnU 27. 10. 940 pazarte
at gUnU sııat 15 tedir. Şartname komisyon
dadır. 'Muhammen bedeli 23050 liradır. 

S - İsteklilerin kanuni vesaik ve teml
llatlıı.riylc Çorlu Sa. Al. Ko. müracaatları. 

(6747) 16769 

Ot ve saman alınacak 
Buran Aıı. D. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için pazarlıkla ııııtın 
alınacak ~00 ton K. ot ne 400 ton aaman 
ihale günU 7. 10.940 tarihinde talip çıkma
Ciığından eksutmesl 17. 10. 940 tarihine 
tesndU! eden per&ıembe günU saat 14 te 
Eunııa'da :r.ıpılınak iizere on gün mUddetle 
uzatıldığı, (6748) 16770 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 870000 lkilo suvatlı arpa ıkapa:h zarf 

tısulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eıksiltmesi 5/11/940 salı günü eaa1 

11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Toplu tutan 69600 lira ilk tunina
tI 5220 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve partnamesıi Ko. 
ih mevcuttur. 

5 - İsteklilerin mu:ıyyen günde teklıif 
~Harını saat 10 d:ı Ko na vermeleri. 

(6749) 16771 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A . Sa. .Al. Ko. dan: 

1 - 24" 800 kilo çuvallı arpa kapalı 
larf usullyle ekslltml'ye konulmuştur. 

2 - Ekıılltmeaı 4. ıı. 940 pazartesi gü
nU saat 16 da Erzurum Sıı.. Al. Ko. da ya
ın 1 ııcaktır. 

3 - Toplu tutarı 106704 Ura 11k temina
tı 14753 liradır. 

4 - Arpa evsat ve ıarUarı Ko. da mev
cuttur. 

l5 - İsteklilerin mu"ayyen günde teklif 
&arflarını saat 15 te Ko. na vermeler!. 

(6750) 16772 

Saman alınacak 
İzmit SL Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için aşağıda cim 

•e mikdarı fiyatı tutarı yazılı uman b -
pah zarf eksiltmesi ile utııı alınacaktır. 

2 - Talip çıkmadığından bir ay müddet
le pazarlığa konmuli ve ilk pazarlılı 18/10 
1940 güniı saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapı-
L.......aA.uı. 

3 - Her garnizon ayrı ayn mllteahhl -
de ihale edilebllecefl gibl teminatlan da 
ayrı ayn alınacaktır. 

4 - İstekliler belli giin ve saatte SL Al. 
Ko. na müracaatları. (6751) 115773 

Cinsi 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 

Fiyatı Mlkdarr Tutarı Teminat 
Kr Ton Lira Lira 
s 2310 69300 5198 
s 825 27450 18515 
s 660 19800 1485 
s 1023 30690 2302 

Sadeyağı alınacak 
Bıva.s Sa. Al. Ko. dan: 

l - Merzifon garnizonu lhUyacı için 
kapalı zarfla 14800 kilo sadeyağı alına

C:tktır. 

2 - Muhammen bedeli 186'8 ve muvak
kat teminatı 13396 lira ve 60 kuruftur. 

3 - İhale s. 11. 940 cuma gUnU ıaat 18 
dıı yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi tatanbul, Ankara Lv. 
lnıtrllkleri ve Sıvas AJ. Sa. Al. Ko. da gö
ru1ur. 

ti - lsteklllerln belll gün ve ıaatte ka
Palı zartıarlyle ihale saatinden bir saat e
Yel konıUıyona vermeleri. (6725) 1677' 

Zeytinyağı alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 

25 ton ze)'tinyağı kapalı zartla alına -
eaktır. İhalesi 5.11.940 günü 18.9.t 11 de 
Edlrnede mtl§lrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. 
da Yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 16250 ve teminatı 
1219 lira. Evsaf ve ı;;artnamesi her gün 
korntsyonda görillcbillr. :tstekl11erln aözU 
seçen gUnde ihale saatinden en geç bir 
•aat evellne kadar teklif mektuplannı Ko. 
il& vernıııı olacaklardır. (6753) 16775 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Makine ve vagon parçalan 
döktürülecek 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun
.ıa.tı: 

9. uncu tııletme ihtiyacı ıı:ın bir sene 
l:&rfında dl:lktUrUlecck olnn ve alelmUfre
ıtat mikdıırlarlyle muhammen bedel1 a.ıa
ğıda Yazılı bulunan ızgara. soba ve maki
ne vagon parçalarından ibaret dökUm f§I 
24292,40 Ura muhammen bedelle ve kapalı 
Z&!'f USUll~{le mUnakasayıı. konmuııtur. 

MUnnka :ı 24.10.940 pcrııembe gUnU sa
at 11 de Sirkecide 9 uncu f§letıne binasın
da A E komisyonu tarafından yapılacak· 
tır 

İateklllerln 1821,93 lira muvakkat te
rtılnat ve kanunt veslkalariyle tekllf mek· 
tupJarını ihtiva edecek olan kapalı zarlıa
rını aynı gUn sııııt 10 a kadar komisyona 
\'erıneıerı 111.:ı:ımdır. 

Şartnameler paruız olarak komisyon· 
datı verilmektedir. (9551/9533) 

:&ılkdan Nevi M. bedel 
ktıogram lira 
sısaa makine ve vason parçaları 766',40 

l036()t sabo 1M40.-
&k;t ızgara 1088. 

11rl69 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

ln,aat münakaaaıı 
M. M. Vekileti Satın Alm• Ko. : 
Ke&ıit bedell -94.979 doksan dört bin do-; 

kuz yüz yetmıı dokuz Ura 69 altmıı do
kuz kuruıı olan EBkioehirde yaptırılacak 3 
adet in&ıaat kapalı zarfla eksiltmeye kon
muıtur. Eksiltmesi 18. 10. 940 cuma gtlnU 
saat 11 dedir. tık teminatı: 5999 lira olup 
,artnıunesl 475 kuru&ıa komisyondan alı

nır. Tal!plerin muayyen saatten bir saat 
evellne kadar sarflanm ){, M. V. Sa. Al. 
Ko. na ıermelerl. (6345) 16353 

Telsiz telefon cihazı alınacak 
il. M. VeUleti Satın .itim• Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1150 lira 

olan bir çift telsiz telefon cihazı açık ek
sll bneye konmuştur. Eksiltmesi: 22.10.94.0 
salı gUnU saat ıı dedir. İlk teminatı: 86 
Ura 211 kuruı olup evsaf ve ,artnamesl ko
misyonda görilJUr. Tallpleriu muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
r(. (6374) 16385 

Dinamo alınacak 
M. 'M. Veklleti Satın Alma Komiıyo -

nundan : 
Hepıine tahmin edilen fiyatı: 10875 li

ra olan ZS adet dinamo kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuıtur. Eksiltmesi: Zl/10/94-0 
pazartesi ıünü aaat 11 dedir. İlılc temina
tı: 81S lira 63 kuruı olup evıaf ve ıart -
namesi komisyonda görülür. Taliplerin i
hale saatin~en bir aaat evellne kadar zarf
larını M. !t'i. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri 

(15370) 16416 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiıyo

nundan : 
BcherJııe tahmin edilen fiyatı (90) kuru$ 

olan 100.000 adet kar gözlüğü paz:arlıkla 

milnausaya konmuştur İhalesi 17/10/940 
perıembe günii saat on birdedir. Kati te
minatı (11.SOO) liradır. Evsaf ve ıartna -
meııl 450 kuruş mukabilinde M. M. V. aa
tm alma komisyonundan alınabilir. İatek
lilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
saatinde komisyona gelmeleri. (6677) 

16713 

Çorap alınacak 
M. M. V ekileti Sa. Al. Ko. dan 
Beher slftlne tahmin edllen fiyatı (34,5) 

kuruı olan 100.000 çift pamuk ve yün ka
rı~ık sorap pazarlıkla mUnakasaya kon -
muştur. İhalesi 18/10/ 940 cuma günü saat 
10,5 dadır. Kati teminatı S.175 liradır. Ev
saf ve ıartnamesi 175 1ıcuruı mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan ah -
nabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel
gelerle ihale saatinde komiıyona gelme -
!eri. (6694) 167115 

Mazot alınacak 
M. M. Vek9.leU Satın Alma Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1157 li

ra olan 6500 kilo dökUm halinde mazot 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pazarlığı 

18. ıo. 940 cuma gUnU saat 11 dedir. Katı 
teminatı: 174 lira olup şartnamesi komis
yonda görUlUr. Taliplerin muayyen vakit
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6722) 16729 

M. M. V. Ha-va MUsteıarlığı 

F otin alınacak 
M. M. Veklleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 3000 pift er fotini pazarlıkla satın 

almacaktrr. Muhammen bedeli 204-00 lira 
olup katı teminat mikdarı 3060 liradır. Pa
zarlığı 21/10/940 pazartesi ıilnU saat 10 da 
ha.va satın alına komisyonunda yapıla -
caktır. İdari şartname evw.f ve niiınunesi 
her gün komisyonda görlileıbilir. İstt-kH
lerin muayyen gUn ve saatte kat! temi
nat ve kanuni belgcloerlyle birlikte komis-
yonda bulunmaları. (15766) 115739 

Kereste ve saire alınacak 
Y. M. VekAletı Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - Muhtelit cins, ebat ve mikdarda 

kereste ve in&ıaat malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedel1 22942 
Ura olup katt teminat mlkdan 8Ul,80 11-
radır. Pazarlı'1 21. 10. 940 pazartesi gtınU 
saat 11 de hava aatın alma komilyonunda 
yapılacaktır. İdart ve fenn! ıartnamesl 
her gUu komisyonda görUleblllr. tstekllle
rln muayyen gUn ve as.atta katı teminat 
ve kanuni belgeleriyle blrUkte komisyon -
da bulunınaları. (6767) 16740 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. Vektlnl Hava Sa. Al Ko. dan: 
1 - Muayyen ıünde verilen fiyat paha

lı g8rUlen 10.000 metre hava rengi kaput
luk kuma' yeniden pazarlıkla satm alına
caktır. Muhammen bedeli 397SO lira olup 
kati teminat mlkıdarr S!M53 liradır. Pazar
lığı 19/10/94-0 ,.UnU aaat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
şartname evsa.f ve niirmmesl her giin öğle
den sonra 2 Lira mukabilinde komisyon -
dan ahnabUir. İıteklilerln muayyen giin 
ve saatte katı teminat ve kanuni belgele
riyle birlikte komieyonda bulunmaları.. 

(6769) 115741 

Nakliyat yaptırılacak 
){. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan: 
1 - 200 ton aikletlndeld tkl portatif 

hangar Etımesguttakl tayyare meydanın -
dan Etımesgut tren istasyonuna pazarlıkla 
natdettirllecektır. Muhammen bedeli 800 
lira olup katt teminat mlkdarı 120 liradır. 
Pazarlığı 16.10.940 çarşamba .-unu ıaat 
10,80 da hava satın alma komisyonunda 
yapılllcaktır. tsteklllerln muayyen gUn va 
saatte kaU teminat ve kanun! belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. (6772) 

16744. 

ASKERi FABRiKALAR 

53 ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (118S6) lir.a (50) 

kanii oJ&a 53 ton petrol Asker! Fabrika
lar umum mfidilrlüttl merires ıatrn alma 
~omiıJ.onıınça 22L10l9:40 f&J.ı Jiiııil ıaat 16 

• 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna-
me parasız olarak komis)'ondan verilir. 
Taliplerin muvalrkat teminat olan (419) 
lira (44) kutuııu havi teklif mektuplannı 
mezkQr günde saat lS e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de Z490 numa -
rah kanunun 2 •e 3. maddelerindeki ve -
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iJ
le alakadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (6580) 

16S77 

3000 Kg. 1 metre veya emsali 
genitliğinde ve asgari 1,5 metre 

uzunluğunda kar keçesi 
alınacak 

Asker! Fııbrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tııhmln edilen bedeU (8000) lira olan 
yukarıda yazılı 3000 Kg. kar keçesi aııke-
11 ,!abl'lkalar umum mUdUrlUğU merkez sa
tın alma komisyonunca 24.10.940 peroem
be ı;UnU saat 16 da pazarlıkla ihıı.le edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verfllr. Tiı.llplerin muvakkat temi
nat olan (600) lira ile 2400 sayılı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerlndeki vesalkle komla 
yoncu olmadıklanna ve bu işle al!kadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası 

veslkaslyle mezktlr gUn ve saatte komla -
yona mUracaatlıırı. (0051) 16646 

15 Ton grafit satın alınacak 
A&lter! ıı~abrlkalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 90001 llra ol&D 

15 ton grafit askeri fabrikalar umum mU
dUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 
23.10.940 çarşamba gOnil saat 16 da kapa
lı zar{lıfı ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komlayQlldan verlllr. Talip -
lerln muvakkııt teminat olan (675) lirayı 
havi teklif mektuplannı mezkQr gllnde sa
at 15 e kadar komls;yona vermelerl ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesalkle .komisyoncu 
olmadıklarına ve bu itle allkadar tUccar
dan olduklo.rına dair ticaret odası vesika
sl}•le mezkQr giln ve saatte komisyona mU-
racaatıarı. (6652) 166'7 

700 Ton demir lwrdası alınacak 
Askeri :Fabrikalar Umum Müdürlli&ü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
3284 sayılı kanun mucibince 700 ton de

mir hurdası mahreç istasyonlarında vagon 
dahilinde teslim şartiyle beher tonunu ıart
n:ımesindc izah edildi~i veçhiyle 17 lira 50 
kuruatan satın alınacaktır. Şartnameler 
merkez satın alma komisyonuı:ıd~n parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 4/ 
11/94-0 pazarteıl günü a~amına ka.dar tek
lıf edecekleri demir hurdası kadar yüıde 
7 ,S ğu nisbetindc tcmlnatlariyle birlikte 
ııartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiyat tekl!flerini merkez satın 
alma komisyonuna vermeleri. (6653) 161594 

A. LEVAZIM A'MlRLIGI 

Makama almacak 

birllkt. lı:.omlsyoııa mUracaatları. 
3 - Nümunesl Cebeci hutanealnde gö-

rUlUr. (6737) 16769 

NAFIA VEKALETi 
Yapı ve imar işleri ilim 

Nafıa Vek.i.Ietind~n : 
1 - Eksiltmeye konulan il: Ankara Ha

mam6nünde inşa edilmekte bulunan dör -
dıincil orta okulun ikmali inı;aatıdır. 

Keılf Dedeli: 1Bl509 lira 50 kuru,tur. 
2 - Eksiltme 24/10/1940 perşembe günü 

aaat 1S te yapı ve io.ıar işleri eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf uıuliyle ya -' 
pı!acaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna müte
ferri evrak elli kuruş bedel mukabilinde 
yapı ve imar işleri reiıliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli -
lerin 1395 (b!rı Uç ,.nz doksan beı;) lira 71 
(yetmiı bir) kuruşluk muvakkat teminat 
•ermeleri lizımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale 
günü olan Z4-10-1940 perııembe günU saat 
14 de kadar komisyon relslltine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil -
me:ı. (6418) 16524 

Demir dolap alınacak 
Nafıa VekAletlnden: 
31.10.94.0 perıembe gUnU saat 16 te 

Ankarada Nafı11o VekAletl binası içinde 
malzeme mUdUrlllğU odasında. toıılanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 4000 lira 
muhıunmen bedelli 25 adet Remlngton 
Rand veya yerli Erk tipi veya bunların 

muadili dört gözlU demir dolabın kapalı 
zarf usullyle ekslltmes1 yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı mal
zeme mUdUr!UğUnden parasız olarak alı -
na bilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin tekllt mektuplarını muvak

kat teminat ve eartnameslnde yazılı vesa
lkle birlikte aynı gün saat 14 e kadar ko
misyona makbuz mukab11lnde vermeleri 
JAzımdır. (6700) 16752 

P. T. Telefon Umum Md. 

Demir tel alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlıiiüadtn: 

1 - TaMhUdUnU lfa edememesinden 
mllteahhldl nam ve hesabına 100 ton ' 
mim 50 ton ~ mim ki ceman 200 ton de
mir tel açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (40,000) lira mu
vakkat teminat 3000 lira olup eksiltmesi 
20.10.940 ç1U"3amba gUnU saat 16 da Anka
ra Evkaf apartımıı.nında P. T. T. umum 
mUdUrlilk binasındaki satın alma komle · 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat temlnllt mak • 
buz veya banka mektubu ne kanunt ve -
slkalarını b!'ımllen mezkQr gtln ve saatte 

0 komtsyona mnracaat edeceklerdir. 
' _ şartnameler Ankara evkaf apartı -

manında P. T. T. levazım İstanbulda yeni 
Vatlde hanında levazım ayniyat tu~ıi 
mUdUrlilklerlnden 200 kuruı mukabilinde 
verııecektlr. (6342) 16376 

60.000 Fincan alınacak 

MALI~ VEKALETi 

Tamirat ilim 
Maliye Vek!letlnden: 
Yapılacak ıı: Maliye Vek!letl bahçe 

kapılarının tamiri. 
Keşlt bedeli: 179 lira 18 kuruıtur. 
Muvakkat teminat mlkdan: 18 lira 44 

kuruttur. 
İhale tarihi: 17. 10.940 perşembe gUnU 

saat 14 te Maliye Vekaleti mlllt emlA.k 
mUdUrlUğUnde. (6733) 16766 

Bir a"'*-t aranıyor 
Maliye V MI etinden : 
140 lira ücretli Diyarba'kır eel'bc.t ha

zine avırkatlılı münhaldir. Avukatlık ruh
satnamesini ve barem kanunu mucibince bu 
dereceye ait ücreti almak hakkını haiz t.
liplerin evra'kı müsbiteleriyle S.11.!>40 ta
rihine kadar vekilet hukuk mü&&virlitine 
müracaatları ilin olunur. 16776 

DEVLET ORMAN IŞLETMESl 

ViLAYETLER 
Yün f anili ipliği alınacak 
!stanbul /arıdarrn• Satıa Alma 15.om·s

yonund•n : 
1 - Jandarma dikim evinde !anili imali 

için "on be15 bin" kilo yerli yün fanilS ip
liği 18 birinci teşrin 940 cuma gunü ııaat 
on bette Tekılm - Ayazpa1adı J. mıntaka 
K. hiı binaaındaki komiıyonumuıda ka
palı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel "kırk sekiz bin• 
ve Uk teminat "Uç bin altı ytlz" liradır. 

3 - Şart k!ğ-ıdı ve nümune komisyonu
muzda her ıün görülebildiği ıibi fart kS
iiıdı iki yüz kırk kuruı mukablllnde alına
bilir. 

4 - tsteklilerin İstanbul levazım amir
lili muhasebeciliği veznesine yatıracakları 
ilk temlnıt makbuzu veya banka kefalet 
mektubu ve 1art kağıdında yazılı sair bel
celeri de havi teklif zarflarını eksiltme sa
atinden bir ıaat eveline kadar komisyonu-
muzda bulundurmaları. (9244/6284) 16343 

Hükümet konağı rrı,aaı 
Antalva Nafıa Müdürlütündtn : 
1. - İhalesinin 26/ 91940 tarihinde yapı-

Satılık Köknar tomruğu lacağı Uluı gazetesinin l, s, 10. ıs eylül 
Devlet Orman 1ı1etmeei Düzce Revir ve Tasvirlefkar gazetesinin 5, 9 eylül vı 

Amirliğ>inden : münakasa gazetesinin 13, 17 eylül 940 ta-
Mudurnu kazasmm Şarop mmtakaıın _ rihli nüshalarında ilan olunan "Elmalı hil

da Çayköy deposunda iıtifte mevcut 456 klimet konalı ikmali inşaatı" işine talip 
metre ve 977 desimetre küpü muadili 539 zuhur etmedltinden aıaiıdakl ıartlar dal
adet köknar tomruğ'u 25/ 10/ 94-0 cuma ıU- retinde yeniden kapalı 111rf uıulü ile ek
nil saat ıs de Dıi7'.«'de devlet orman il _ ıiltmeye konulmuştur. 
!etmesi revir 8.mirliği binuınd.a müte,ek- 2. - Bu inıaata ait prtnameler ve ev. 
kil komisyonda açrk arttırma ile satıla - rak ıunlardır: 
ca.ktır. A. - Eksiltme ıartnamesl 

Tomruklarm bir metre küpünlln mu ,. B. - Mukavele projesi 
hammen kıymetıi 1100 kufll.ltur. Satışa ait C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
ıartnamelerin İstanbul ve Bolu orman D. - Hususi ıartname 
çevirıe mildürlükleri Ankara'da orman E. - Keılf cetveli 
umum müdürlüiil ile Düzce'de revir iımlr- F. - Proje 
liğimlzde ve tomruklar yerinde ıörülebl- 3. - Keıcfi bedeli ''30559" lira "34" ku-
lir. ruıtur. 

Taliplerin % 7,5 teminat veya evrakı İıtiycrıler evrakı keşliye ve müstenida-
lizımcleriyle beraber ihaleden ovıel Düz- tını nafra mil.diirlüğilnde görebilirler. 
ce'de mezkQr komiı)"Ona müraceatlan. 4. - Ekalltme 22 birinci teırln 940 ıalı 

(9820/6760) 115741 sünil Mat onda Antalya nafıa müdürlüiiin· 

Satılrk köknar tomruğu 
Devlet Orman 1ıııetmesl DUzce Revir 

Amirliğinden: 

Mudurnu kazasının Elmacık mınt.aka· 
ıında Tekirler köyllndekl depoda iıUtte 
mevcut 578 metre ve 893 desimetre küp 
muadili 1453 adet köknar tomruğu 215. ıo. 
940 cuma gUnU 1&&t U ta DUz.cedı devlet 
orman l&ıletmest revir Amirliğinde mUte
ııekkll komisyonda açık arttırma He aatı -

deki ekliltme komisyonunca yapılacaktır. 
5. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile ve 

vahidi fiyat eıaar iizerinde )'apılacaktır. 
15. - Elrslltmeye sfrebllmek için "2291• 

lira ''513" lnıruıluk muvakkat teminat ver
meleri bundan baıka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmeleri lizımdır. 

Naha mlidürlütü mliteahhitlik komi., 
yonundan alınacak veellca 

Ticaret od11ı vesikuı 
Muvakkat teminat aıkçesi makbuzu 

tacakttr. 7. - hteklUer eksiltme vaktinden btr 
Tomrukların bir metre kUpünUn mu- ınt evet tekliflerini usulünde huırlıyarak 

hammen kıymeti 871 liradır. komiı)'on rlyaaetine vermeleri ıarttır. 
Satışa ait ıartnameler İlt&Dbul ve Bo- (9279/6326) 16351 

ıu orman çevlrge mUdUrlUkleriyle Anka- Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
rada orman umum mUdUrlllğU ne Düzce 
revir funlrUttmlsdı n tomruklar yerinde ilinı 
görUleb\lir. Telcird_ağ Nafıa Müdürlüğünden : 

Talipler % 7,5 teminat ve evrakı ltzi- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Şarköy
melcrlyle beraber ihaleden evel DU.Cede Gölcük yolunun (O + 500 - 10 + 
rnezkQr komisyona mUracaaUarı. 

(6781) 16749 
Ankara Levazım Amirlifi Satın Alm• 

Komisyonundan: 
1 - 71J ton makam- bpiab ...na 

eluılltmeaı 18.10 940 aaat US te ~ LY. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

. T. T. U. M.üdür.lü~iindcn :~~~-•~ ANKARA V ALlLlCl 

300) kilometreleri arasında (9800) 
metrelik kıımın ıoıe esaslı tamiratı 
He imalatı ıınaiye ve bir adet kUçülc 
tip ekip binası inşaatı • 

1 - 14w• MltiJıooaa ...... ..... ,,_ ---------------- Yeniden tanz:lm ve tasdik kılınan 
kctif bedeli: (109,426) lira (71) kuru,_ 
tur. 2 - Muhammen bedetı 22500 Ura Uk 

teminatı 1687 lira 50 kunı&ıtur. 
Şartname ve nümunesl Ko. da ~rtlltır. 

İj:lnde kanuni ve ticaret oaaaı vealkuı bu
lunan tekltt mektupları aaat l4ı e kadar 
kabul olunur. (6217) 182715 

Bulgur alınacak 
Aıihra Levazım Amirlili Satın Alm• 

Komisyonundan: 
1 - 170 ton bulgurun kapalı &artla ek· 

siltme•I 17.10.940 saat L5 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılaca:ktır. 

2 - Muhammen bedeli 25500 lira ilk ı.
mlnatı 1912 lira 50 k1JrU&1tur. Şartnameıl 
128 kUl'Uf mukabilinde komisyondan alı• 
nır. Numunesi de göı1l1Ur. İc;illde kanuni 
ve ticaret odası v-esikau da bulunan teklif 
mektupları saat He kadar kabul olunur. 

(6231) 16219 

Kırmızı mercimek. alınacak 
Ankara Levazım Amirlili S•tın Alma 

Komisyonuadan: 
1 - 80 ton kırmızı ~rclmek kapalı 

zartla ekslltmeaı 16.10.94.o aaat llS te AD -
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. <la yapılacaktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 16800 lira ilk te· 
minatı 1260 liradır. Şartname ve nUmune
ler Ko. da görUIUr. İçinde kanuni vesika· 
ları bulunan teklif mektupları ıaat 14 e 
kadar kabul olunur. (6232) 16280 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirıliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 200 ton kuru fasulyaya kapalı z:arf

la talip ı;ıılmnadıimdan pazarlıiı 25/10/940 
9aaıt 14 d-e Ankan levazım uirliği ta.tın 
alma kıomieyonund& l"l!Pıla.aılrur, 

2 - Muhammen !bedeli 44000 liradır. 
İlk teminau 3300 liradır. 

3 - Şartnamesi 2ZO kuruı mu1ı:ablllnde 
komi!yond.an alınır. 

4 - Bu müddet iperıis;lnde taliplerin b
nunt vetıikalariyle birlikte komiıyoo& mii-
ncaatlıar. (6761) 16736 

Muhtelif sebze ve meyve 
alınacak 

An'kara Levazım Amirli&i Sa.tın Alına 
Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı 
mevad pazarldı:la satm almacaktır. 

2 - Ta!lplerin % ıs teminatlariyle bi~
likte 16/10/94-0 ı;ar5amba gi1nil ıaat 10 da 
levazım Smirliği aattn alına komisyonuna 
müracaatları. (6762) 16737 

Kilo Cinsi 
l SOO Kavun 
100 Bam)'& (ta.e) 
150 Biber 

1900 Kabak 

rnw..ıı.-- talip ,ıGıımadıfmdan ..-r -
h.lda mübayugı tıekarrUr etıniıtir. 

ı - :Mı.ı.hammen be.del 24-000 Ura. mu -
vakk:at teminat 1800 lira olup pazarlığı 
26/10/940 cumartee.i günü saat 11 de An -
lıara'da ukaf a,partımanı P.T.T. umumi 
müdürlük binasındaki .atın alma bımiıyo
mıııda yapılacaı'ktır. 

3 - İ!tekliler muvaıkıkat teminat ma'k -
bcu veya banka mektublyle lı:ıanuni vesi -
lıalannı hamilen mezkar ciln ve ıaatte 
kıomiıyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. leva
zım Lıtanbul'da yeni Valide hanında P.T. 
T. levaum ayniyat ıubesi mildürlüklerin-
den bedelıi:a aluıabilir. (6413) 16750 

Telefon maaa•ı alınacak 
P. T. T. Umum KUdUrlUtundeo: 

1 - İdare thUyacı loln iki takım ıehlr
ter arası telefon maauı kapalı :aarfla ek -
ılltmeye çıkanlınııtu'. 

2 - Muhammen bedel (35200) muvak
kat teminat (2640) Ura olup eluılltmesl 

29 lklııciteırln 9t0 cuma gUnU saat (16) 
da Ankarada Evkaf apartımanındaki P. 
T. T. umum mUdUrlUk satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

a - İstekliler muvakkat teminat mal<
bm veya banka teminat mektubu ne ka . 
nunt veaaikl ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflarını o sün saat 15 e kadar meztror 
komisyona vereceklerdir. 

' - Şartnameler Ankarada P. T. T. Le
vazım lstanbulda P. T. T. levazım ayniyat 
ıube mUdUrlUklerlnden 176 kuruı mukabi-
linde verilecektir. (6718) 16753 

FAKÜLTELER 

Münhal aıistanlıklar 
Ankara D.i.l - Tarih ve Cofrafya Fa -

kültesi Debnhiınduı : 
Fakültede aşağıdaki asistanlıklar mUn -

baJdir: 
Kll~k filoloji (Llti.nce ve :runanca) a

ıistanhtr. 

İnıiliz Dil TC edebiyatı •iıtartlıiı. 
Alman öH ve edeıbiyatı asistanlıft. 
Türk dil ve edebi}"l.'U •i9tıllıhğı. 
Arkeoloji uistaılifı. 
Memlek>ctimizdeki faldllteluden lieana 

derece&inde mesmı olanlar ••79 ecaebl 
memleketlerde bu derecede diplomayı ha,. 

iz olanlaf' arasından talip olanlar imtihan
la bu vazifelere ahns.caklardır. 

İmtihanlar birinci teıriöıln 25 inde ya
pılacaktır. Memıırin kanunuodaki evsafı 
balz olup bu vuifeye "talip olanlar ve lın
tiban ıartlarrıu öfrenmek istiyenler An -
lı::arad.a. Dil - Tarih ve Cotrafya fakültesi 
dekanlıfma mtiracaat e)'lemeleri. (6720) 

16754 

Talebe kabulü 
520 Ayva. Anlııara D.i! - Tarıih ve Coirafya Fakül-

Demir karyola alınacak te!inden : • 
Ankara Lv, A. Sa. Al. Ko. dan: Fuülteye almaca.k burs taleobHi iı;in 

l - 30 tane demir karyola ,pazarlıl talebe ayıt ve kalnll muamelesi 21/10~ 
17.10.940 aaat 1' te .AJ:a1car& ı.. A. Sa. Al paz&rtıeal \aribine lııldar t91ndit ed!lmlt -
ı<:o. da yapılacaktır. tir. İsteklilerin fakülte direktörluğün• m;\. 

J - Tail,P.lerln ;yüzde lD temlnatıarlylç racaatları ıllıı olu.nur, (67271 ,1,6755 

Sulf at nikotin alıınacak 
Aa.hra Viliy~inden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat 
teminat 262,5 liradır. 

2 - Eksiltme 15-11-940 salı gilnU 
aaat on bette Necati bey mahalleıln· 
de Saylavlar sokağında Ferah apartı
manında Ziraat Mücadele MildürHl· 
ğUnde yapılacaktır. 

3 - Şartname adı geçen müdürlük
tenparasız verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde ~ikredilen veıl
kalarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komiıvona vermeleri 

(5928) 16001' 

Kiralık dükkln 
Ankara Valllltinden: 
Hususi idareye ait Bankalar caddeetn

de Kı%1lbey ııokatındald 6 ve 22 No. ıu 
dUkkAııların aenellk icarın& talip suhur ıt
medltl clheUe 7.10.940 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında puarlıkla ihalesi icra e -
dilecek tir. 

Taliplerin bu mUddet zarfında pazarte
aı. ve pereembe gUnlerl ıaat llS,30 da te
minatlarlyle birlikte villyet daimi encü
menine mllracaaUan llln olunur. (8612) 

184.M 

Köprü tamiri 
Ankara Valllitlnden: 
Ankara - Kırıehlr Balgat Utll&k yolu 

Userindeki Balgat k!SprUaUnUn tamiri ııı 

21.10.9'° puarteai glliıU saat llS.80 da da
imi encümende thaleal yapılmak üaere pa
&&rlıta konulmu,tur. 

Keııt bedeli (1606) lira (51) kuru§ mu
vakkat teminatı (120) lira (50) kuruştur. 

!eteklilerin muvakkat teminat mektup 
veya makbuzla ttcaret odw •esikaııı ve 
nafıa mUdürlilğ{lnden alacaktan ehliyet 
veıılkalarlyle birlikte ııözU geçen gtııı •• 
ıaatte datmt e.acUmene gelmeler!. 

Bu iıe alt ke&ılf ve ıartnameyl her gUn 
nafıa mUdUrlUjilnde göreblleceklerL 

(661•) 164.81 

Elbise yaptırılacak 
Ankara V altll~nden: 
16 tal<ım ılblae ve kasket yaptırılacak· 

tır. NUmune ve ıartııameetııt ıtadyom mu
dllrlUğUnde görebilirler. Taliplerin 17. 10. 
940 pe?Jembe sünü aut tıs te villyet dal
mı encllmenlne mUracaatlan. (6178) 

11161 

2 - Eksiltme ıartnameıi ve buna 
müteferri diğer evrak (SSO) kurut be
del mukabilinde nafıa müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Eksiltme (25. 10. 940) tarihine 
rastlıyan cuma günü saat (15) te Te

kirdaı hükümet konağında nafıa mil· 
dürlüğil ekıiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin ta
liplerin en aşağı (50 bin) liraİık hu 
gibi ıoıe i!leri yapmış olmaları ve 
(6721) lira (34) kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve ihale gününden en as 
(8) gUn evel Tekirdağ valiliğine mU
racaatla ibraz edecekleri yeni sene 
belgelerine göre komisyondan (ehli
yet vesikası) almaları ve (940) yılına 
ait Ticaret odası veıikası gösterme
leri ıarttır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
(3) Uncu maddede yazılı saatten bir 
aaat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım
dır. 

Postada olan ~cikmeler kabul edil-
mez. (9468/ 6524) 16522 

Cezaevi binası intuı 
Airı C. Müddeiumumiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konan iı: Ağrı villye

ti merkezinde yapılacak cezaevi binası . Ke
ıif bedeli 42793 lira 4Z kuruştur. 

2 - Bu he ait şartname ve evrak ıım
lardır: 

A) Eksiltme ıartnamesi. 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık iıılerl genel ıartnamesl. 
D) Yapı itleri umumi, feMt ıartnamesl. 
E) Tafıilitı ke$fiye hulasası keşif ve 

ıilsilei fiyat cetveli. 
F) Projeler. 
İıtlyenler bu evrekı Ağrı C. Müddeia

mumllitinde ıörebilirler. 
3 - Eksiltme 31. ıo. 94-0 perıembe ril

ntl saat 14 de Afrr C. Müddeiumumtliti o
daııında )'apılacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lıte1ıc
Ulerln 3210 lira 51 kuruıluk muvakkat te
minat vermesi ve bundan ba&ka apğıdakl 
vesikaları haiz olması ıarttır. 

A) Bir defa.da 40 bin lirahk hu gibi it
leri yaptığına dair veslkalannı bir lstldaya 
bailıyarak ihale tarihinden en az aekis 
sün evel vilayete müracaatla alacakları eh
liyet vesikası. 

B) Yent ıene ticaret odaıı vnikasr. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 neti 

Spiker alınacak maddede yazılı saatten bir saat eveline 
Radyodlfflzyon MUdUrlUfünden: kadar C. M. umumUlfi dairesine getirile-
Lise tahsilini ikmal etmlıı bir yabancı rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 

dil veya dillere vlkrf erkek spikerler ah- mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
nacalrtır. YUkııek tahatl yapımlar t.rcih o- rilecek mektuplarm nihayet üçüncü mad
ıunur. t5eçlm mUnterıt ya.pılac&ktır. Futa dede yuıh saate kadar ıelmiş olması 11_ 
matGmat alm-11: llt17enlerin mUdUrlUte zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
mUracaaUan. (6799,l 167•7 edilmu. (15682) 115657 
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~ Cümhuriyet piyangosu 1 
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İkramiyeleri hem büyük 
hem çeşitli hem de fazladır 

Teseıti 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80000 

84.563 

mükafatı 48 ----
84.616 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

250 
Yekun 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

11;0.ono 
480.000 

12.000 
492.000 

Bu plan zengindir. (60.000) liralık bir büyük ikramiye vardır. 
Ayrıca (20.000) liralık ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer talı· 
hiniz bunlara erişemezse gene müteessir olmayın. Çünk..i iki tane 
de (10) nar bin liralık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu çe)cilişte 
dört tane (5.000) liralık ikramiye, (80) tane (1.000) liralık, (80) 

tane (500) liralık ikramiyeler vardır. Planı iyice tetkik ederseniz 
daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça görürsünüz. İkrami
yelerin miktarı hem büyiik hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 
kuvetlidir, fazladır. Bu fevkalade piyango biletleri 8 Birinciteı
rinden itibaren satışa çıkarılmııtır. 

Bu piyangoda mevcut (400.000) biletten (84.616) tanesi yani 
yüzde 21,1 ri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bi
let (2) lira, yarım bilet (1) liradır. Unutmayınız ki tam biletltr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ikramiyenin tamamını, yarım biletler yarısını alır. : -10 tam biletli ve 10 yarım biletli karnelerle talihinizin tamamı- : 
nı veya yarııını, iki ikramiyeyi de mutlaka kazanmak auretiyle : 
tecrübe etmek imkanına maliksiniz. 5 -_ Cümhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak llzere (48) :ıdet : 

: (250) ter liralık teselli mükUatı ihdaı edilmittir. 29 Birincitet- S 
--
: rinde Ankara'da çekilecek olan bu zengin ve fevkalide piyango- : - -S nun hususiyetlerini izah eden (8) sayfalık broıürleri bayilerden E: 
: isteyiniz. : - -- -.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Kablo ve tel ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komlayonundan: 
Muhammen bedelleri ve lalmlert .. atıda yaaılı tld çup kablo 'H teller 29.11.HO 

cuma günU saat ı~ ten tUbaren ayrı ayrı ve kapalı ad U\llb'l• ADkara4& ldare 

blnuında satın alınacaktır. 
Bu ııe girmek lstıyenlerln her grup hizasında yazılı muvakkat teminatıarlfle 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfl erini ayın sün ıaat H e kadar komisyon 
relıllğlne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parası• olarak Anı.trada malıııeme dafreliııden, Haydarpafada temel-
IUm ve aevk teflltlnden datıtılacaktır. (6679) 

Malzemenln lımıl :Muhammen Be. Muvakkat Te. 

ı - Yeraltı ve ııuplon telefon kabloları 
2 - Bobin telleri 

Lr. Kr. 
3C283 
6206 

Lr. Kr. 
2671 18 
890 46 

16761 
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PATTY Güzellik Enstitüsü 
İstanbul, Beyoğlu istiklal Cad. No. 211 (Perilklr Will) 

BAYAN PATTY 
Bugün ve yarın 16 birinciteşrln cünlerinde ... t 11 - 1.2 ve S • 7 arumda 

ANKARA' O A 
Yuauf Tutay berber müeıı.eseainde (Bankalar Cad. 42) kendi lmalltmdan ıüzellik 
müstahzaratmı sayın müŞterilerine meccanen lı:ullanıt tarzını söstereceıktir. 41S8 
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ANKARA BELEDiYESi 
Yo! inıası 

Ankara Belediyeaınden : 

ZAYILER 

u ı: u s 15. 10 - 1940 

• 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Petin para ve açtk artırma ile 22. 10. 1940 salı ıüJ\il satılacak emlak: 
MM1baas 

Esas No. Mevkii ve nevi Ada Panel M. 2 Kıymeti 

86 
Depozito İzahat 

849 Atıfbey Mah. arsa 
954 Af8ğı Ayrancı harap bai 

1006 Kızılelma mahallesi ana 

1155 Cebeci Yeniacun Sok. arsa 
1157 Frenközü ağzı 

1159 Yeniıehir, Delilertepesi arsa 

1826 

1617 

539 

1825 
1660 

1663 

11 57 
19 5746 

11 

54 
13 

19 

111 

148,50 
157 

1183 

8619 

sss 

186 
16 

1183 

17.20 831 ve 832 taj No. lu evlerin arasındadır 
1723.80 Orta Ayrancı yolu üzerinde ve Şefika ba

ğının §imalindedir 
111.- Atatürk mekteplerinin arkasında Manisa 

sokağının birleştiği yerde ' 

37.20 Mahmut Sel!lettin evinin üst tarafında 
3.20 Sirkecioğlu Azizin 3 No.lu evinin ark3· 

sın da 

236.60 Veznedar Osman ile 14 No.lu evlerin ara-
11nda 

1160 Yeniıehir Kızılırmak aokağında ana 1163 60 650 1300 260.- Vehbi paşa evi civarında 

Peıin para ve açık artırma ile 25. 10. 1940 cuma günü satılacak emlak: 

1161 Kavaklıderede arsa 
1168 Yukarı İncirlik bal 

1101 
1796 

82 
11 

660 
2802 

660 
560 

13.20 Ahmet Tuncanın ikinci evinin yanında 
112.- Üzerinde askert aaraç ba§ıa: Celalin e'ff 

vardır. 

1172 Özgen Mah. Öğünç sokak ahpp ev 
1181 Misakı milli Mah. Aydemir ıokak arsa 

208 
138 

1618 
1618 

47 
5 

24 

1 

68 
473 

4243 
4520 

672 
5676 
424 
452 

134.40 Öğünç sokak 26 taj No.lu eT 

1135.20 Ortaç apartmanı arkasında 
1199 Yukarı Ayrancı harap bağ 
1200 Yukarı Ayrancı harap bağ 

84.80 Üzerinde foto Hilminln evi vardır 
90.40 24 parselin yanındadır. 

1 - Yukarıda izahatı yazılı emlak peıin para ve açık artırma ile satılıktır, dellaliye müşteriye aittir. 
2 - Artırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri ve mlizayede sırasında verilen bedel su. 

kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını niıbet daireıindo: tezyit eylemeleri lbımdır. 
3 - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 22. 10. 940 salı günü ve ikinci kısım için 25. 10. 940 cuma günü saat on dörtte bankamw 

satı§ komiıyonunda yapılacaktır. lsteklilerin, o gün depozito akçası, hüviyet cüzdanı, ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine miiracaatları. 415' 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Nazan dikkate 
İnhisarlar Umum Müdilrlüğilnden 
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarından 100 

kilodan fazla alınacak tuz için tuzun müt
teri v111talarının yanaıabileceii yere ka
dar taıınması için ihtiyar olunacak m.11-

rafların için.de bulunduğumu& malt ıene 
zarfında da ıeçen ıene olduiu cibi Çam • 
altı tuzlasında kiloda "IS" santim ve Koç
hisar tuzlaıında da kiloda "12" aantim O· 

!arak tesbit edilmi• olduiu 3078 ıayılı tuz 
kanununun 4 üncü maddeıi mucibine!! llln 
olunur. "9528-6530" 16568 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Kere•te vesaire alınacak 
Ankara Viliyeti Orman Çevirıe Müdür

lüğünden: 

1 - Orman idareıi depolarında ve ye. 
dieminlerde mevcut ve muhtelif ebatta 197 
deıimetre miklp çam keresteıinin beher 
metre mikibı 30 liradan, 2,134 metre miklp 
çam yuvarlaim beher metre miklbı 25 li
radan. 1,386 metre mikip çam yonmanm 
beher metre mikibı 25 lira.dan ve 11 adet 
çam düienia beher adedi 150 kuruıtan, 240 
parça ve muhtelif ebatta çam kapak tahta· 
nın beher adedi 50 kuruıtan, 74 adet çam 
ıepetinin beher adedi 2 kuruıtan ve 1800 
kilo karııık odunun beher kiloıu 1,25 aan· 
tım1Jcn, IU77""'r1TCJ tlfele ıronnrrumın ...,.,.,, 

kilosu 2,5 kuruştan ve 2680 kilo çrranm 
beher kiloıu 2 lı:uruıtan olmak üıere 
10. 10. 940 tarihinden 25. 10. 940 tarihine 
kadar ıs ıün müddetle açık artırmaya ko
nulmuıtur. 

Z - Artırma 215. 10. 940 tarihine mUu
dif cumartesi cünü aaat 10 da Ankara or
man çevirıe müdilrlüiünde yapılacntır. 

3 - Emvalin mecmuunun '?~ 7,5 temi
nat 'bedeli 27 liradır. 

4 - Taliplerin 7evmt mesldlrde temi
nat akçeleri makbuzlarlyle birlikte ko
miıyona miiracaat etmeleri ve aatıı tart· 
namesini cörmek iati1enlerin orman mU
dürlillUne müracaatları. 

(6629) 115633 

LiSELER 

6 Talebe alınacak 
Aıkert Liıeler Müfettişlitinden 
1 - Aıkerl liselere aakerl ötretmen 1e

tittirilmek üzere harp okulu kadrosuna 6 
talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler: Harp okulu talebeal 
olarak Ankarada Dil • Tarih - Cotrafya fa
ltUltealnde yabancı dil tahsili görecek ve 
askeri öiretmen yetiıtirilecektiC'. 

3 - Kabul prtlan: 
a - Harp okuluna ıiriı prtlarım hals 

olmak. 
b - Liae olıunluk imtihanını vermiı 

~uhtelif yiyecek ah nacak 
lzmir Lis~ ve Orı• Okullar Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığından : 

Muhammen 
Tutarı İlk teminat 

İhtiyacın cinsi Kilo L. K. S. Lira Kurut Eksiltmenin şekli 
Birinci nevi ekmek 257150 11 75 2264 45 Kapalı zarf 
Koyun eti 35700 45 " .. 
Dana eti 26400 30 1798 86 ,. .. 
Sade yağı Urfa 25185 1 38 1888 87 .. ,. 
Pirinç Tosya 30150 35 .. .. 
Kuru fasulye horoz • 23850 26 1921 66 .. ,, 
Nohut 7850 14 " " 
Toz teker 21000 37 " ,, 

Komisyonumuza bağlı kız erkek lisesi ile Buca orta okulu pansiyonunun kız muallim, sanat okulu ve KızılçuJ. 
lu köy enıtitiisünün 1940 mali yılı yiyecek ihtiyaçlarına ait cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ile eksilt
me şekli yukarıya çıkarılmıştır. Eksiltmeler 25 Birinciteşrin 1940 cuma günü saat 15 de Gazi Bulvarında mektep • 
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

A - Eksiltmeye girecekler şartna:nesinde yazılı yiyecekleri kül halinde veya ayrı ayrı her okul namına fiyat 
teklif ederler. Eksiltmeye ittirak edecekler eksiltme saatinden bir saat evetine kadar kapalı zarflarını imza mu· 
kabilinde komiıyon başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

B - Ekıiltmeye fttirak edecekler cart ıene ticaret odası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Teminat makbu
zu ile ticaret odası vesikasını ve teklif mektubunu 2490 ıayılı kanunun hükümleri içinde zarflarına koymalan 
bunlara ait prtnameler her güo Maarif müdürliiğünde görülebilir. (4167/6455) 16491 

DEVLET ŞÜRASI vanat pazarlıklı bara merkezinde aatıla-

'
tarı kırırlattmlan muhtelif ırklarda hı1-

--------------- caktır. 
Memur almacak 2 - Satıı gUnU 21.10.940 tarihine rut-

hyan pazartesi saat on beııtedlr. 
3 - Arzu edenler ıatılık hayvanları her 

Devlet Şllruı Umumi Kltiplilindea : 
Dairemizde münhal 20 lira maa1h ilci 

kiıipLik için teırinievelin 23 iincil çar - zaman görebilirler. 
~ t-.a.-Lu1 •• : ... ,. ••• mı-:: l.n .. n~" "'-n -.....-u- aımı11 .... , • ., uw "IPU9 ....... nuvnuı

nı yapılacaktır. 

Taliplerin lise, orta mektep mezunu ol
malrle berab• memurin kanunu.nwı dört 
vı betioci maddelıerladeld eanlan bai• 
bulunmaları w biç bir Jij.bck mektebe 
devam e1miyecej.i:ni fimdıiden teabhilt et
meleri llzımdır. 

İetekJ.lleria üç tane fotocraf ve matlGp 
ve1ilraları, Devlet Şaraaı riyaaetine hita
ben yuftınu4 bir arzuhala bıihyarak mU-
racaa.t etmeleri. (6770) 16742 

Mersin'de İ(el pamuk ve 
Yal Türk Anonim ıirkeli 
(İÇPAK) pamuk ipliği fiyallar1 
YUkaek iktısat vekiletinin 24 eylUl 

1940 tarihinden itibaren vuetmit bu
lundutu fiyatlar mucibince fabrika
mı• mam\llitı pamuk ipliği fiyatları: 
Numara Vater Katlı Kıvrak 

4 
6 
8 

Kurut Kurut Kurut 
315 - 340 
335 - 375 
470 505 515 
490 530 550 
530 515 595 
565 -- 645 

lunmaları ilan olunur. (9708/6693) 16698 

Nakliyat yaptırılacak 
A.k)'uı A.ekert Kere•te ll'abrikuı MU

dUrJUtunden: 

Mudurnunun Dedeler ve Derek!SyU ve 
Tekirler ve ÇayköyU ve Tokurcun depola
nnda mevcut bet bin metre mlkAp çam ve 
köknar kUttıtunUn nakliyatı kapalı zar!la 
eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 26 telrinlevel 940 cuma 
cilnll uat on dörtte Ad.pazarında park 
karıııında ukert kereste fabrikasının 
yollama dairesinde yapılacaktır. 

2 - Beher metre mlkAbının muham
men nakliye ücreti ~ kuruııtur. 

a - Kuvakkat teminatı iki bin ytız ylr· 
mi Uç liradır. Şartnamesini görmek isti· 
yenlerin fabrika mUdUrlUğUne ve yollama 
dalreelne mUracatıarı llAo olunur. 

(971S6/6771) 16743 

MAHKEMELER 

Ankara Blrlnct Sulh Hukuk HAJdmll
ttnden: 

Dahlltye VekAlett matbuat umum mU
dilrlUtü mutemedi Avni Kerem oğluna: 

Türkiye CUmhuriyetı ziraat ban1uun 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hlklmlt -
ğlnden: 

Yenlııehlr Kızılay merkezinde gençlik 
sekreteri Selçuk Candarka: 

A.nafartalar caddesinde 19 numarada 
halıcı Hüseyin Kumru tarafından aleybt
nize atılan 165 lira alacak dava.cırıım ilr.a
metganınızın meçnu1Tyetıne mcbnı ııruıen 

da\•etıye ve gıyap kararı tebllğl aurctlyle 
gıyabınızda yapılan duruşma sonundar 
mUddeablh 1611 liranın mahkeme murat
ları ve borcun icrada inkArından dolayı 

yüzde lD tazml~tla birlikte tabanı 11• 
dAvacıya verilmesine Itablll temyiz olmak 
Uzere 7. 10. 940 tarihinde karar verllmlı 
olduğundan fı.ıbu htikUm htilflsasının tebll
ğl tarihinden itlbaren sekiz gUn içinde 
temyiz etmedlğlQIZ takdirde hUkmtln ka-
tııeıeceğl ııruıen tebliğ olunur. 4151 

ElfLzıt Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

ı - Samanpazarı meydan ve yolunun 
inşası on beş ıün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Zayi - İf bankuındaki 84644 numara
lı kUçllk cart hesabımda kullandığım tat-
bl U k betti . Yent-'-I alaca- olmak. 

k mtlhUrtlm ay m ..... c - Yabancı dil bilıiıl iyi derecede ot-

10 
12 
14 
16 
18 
20 

585 - 670 

vekili avukat Tevfik Çlper tarafından a -
leyhlnlze açılan 246 lira alacak dAvaınnın 
yapılmakta olan duruımuı aıruında, ad -
realnlzln meçhullyetlne binaen tebligat 
yapılamadıfı ıörUlmUıtUr. UsulUn 141 in
ci maddesi mucibince llA.nen ve 20 ıUn 
mUddetle tebllsat icrasına mahkemece ka
rar verllmlı ve duruııma da 20. 11. 940 
~artamba 1rUnU ıaat 9,15 a bırakılmıı oldu· 
tınıdan meskQr günde mahkemede bizzat 
hazır bulunmadıtınız veya bir vekll gön
dermedltfnls takdirde muhakemenize gt -
yaben bakılacatı tebliğ makamına kaim 

ElAzığda mukim blnba§Jlıktruı mUteka
lt Niyazi veklll Hl'lml Alinin Holvenk kö
yf.lnde mukim baytar Nuri ale)'hlne ikame 
eylediği alacak dll.vasmın yapılan muha
kemesi sonunda tatstll\tı ve esbe.bt mucı .. 
besi 29. 6. 937 gllnlU ve 14/20 sayılı karar
da yazılı old~ Uzere beş yUz liranın ve 
otuz lira Ucretl vektı..ıetln ve masarifi m~ 
hakemenln baytar Nurlden alınarak NI • 
yazlye verilmesine verilen kararı havi t -
lAm kendisine berayl tebliğ postahaneye 
vertlmlşse de yapılan aramada hlllcn bay
tar Nurlnln köyde olmadığı ve nerede ol
duğu be111 olmadığından bablale ıırun gc· 
ri gönderllmlı ve davacı tarafından b:ıy. 

tar Nurlnln mahalli ikameti tesl.tt edil -
memlı old•ığUndan IU\.nen tebligat ihama 
mecburiyet hasıl olduğundan 1111.n tarihin
den itibaren on beş gtln içinde baytl\r N Jrt 
tarafından turuku kanuniyeye tevessiil • 
dilmediği takdirde hUkmUn kattlcşeceğ'I ı
lAn olunur. 4157 

2 - Muhammen bedeli (3285) lira (50) 

kuru$tUr. 
3 - Tcmlnıt 264 lira 41 kuru$tur. 
4 - Ş.rtname ve keşif cetvelini ıör · 

mek istiyenlcrın her ıün encümen kale • 
mine ve ısteklilerin de 22110 940 salı -ıii· 
nu saat 10,30 da belediye encumenine mü· 
racaatları. (6463) 16479 

Kiralık 8 oda 
Yüksek tahsil gençlerine parı· 

siyon şeklinde toptan veya ayrı 
ayrı verilecek 8 oda mevcuttur. 
Memurlar kooperatifi kar§ısında 
Arar lisan okuluna müracaat 
Telefon: 3714. 5153 

ğımdan eaklelnln hUkmU olmadıtı llA.n o-
lunur. Zehra Türkoğlu 4143 

Zayi - Ankara Memurin Kooper.ıif 
Şirket!nden aldıtım 3200 No. lu hi•se se
nedimi zayi ettim. Yeniıini alacaiımdan 
eıkiıinin hükmü olmıdıimı ilan ederim. 

Ankara belediyesi fen iıleri de.imi ıme
lesinden Mehmet oilu Mahmut Kızıllıa19 

4154 

Zayi - Mlllt Müdafaa Vekiletine 
s:ıs.- lira mukabilinde Mttıiıaı iki adet 
Gestetner tekıir makineıine ait 1127 nu-
maralı ita emri zayJ olmuıtur. Yenisi ah
nacaiından eskiıinin hükmü yoktur. 

Haıet Kitapevi Ankara tubeai 

..1111111111111111111111111111111111111111.. -= -s Mevsimin her nevi ~ -
.......... ESKiNAZI 1111111~ §Kürk mantolarınıs 
E KIŞLIK E = ve (kamütür kürklerini) Abdur- E 
E: ŞAPKA E E: rahman BAŞARDI kürk mağa- E: 
: SERGiSi : S zasında bulacaksınız : 
E: H • 10- 940 pazartesi eaat 16 ten E: : Anafartalar caddeai Salti Franko : = itibaren no~ = 1 = yının<Rki eokak başmda. 4141 = - -- -

mak. 
4 - lıteklilerden ıeçilmek ıuretiyle alı· 

nacak talebeler: lnıilizce, franıızca, at • 
manca 1ubelerlne taksim ve fakttltenln 
940 • 941 tedriaatma lıtirik ettirilecekler· 
dir, 

5 - lıtekliler'in evrak ve veaıikiJle harp 
okulu komutanlığına ve fazla malilmat al
mak iıtiyenlerin ıakerl liıeler müfettiıll-
tine müracaatları. (61570) 16695 

U L U 8 - 21. inci yıl. - No. 6898 

lmtiyu uhibl 
lıkead• A.rt1m ' 

Umumi Neırlyatı İdare Eden 
Yazı itleri Mildllrit 

Mümtaz Faik FENiK 
11ue .... lılUdUrU : N .. lt ULUO 

ULUS BuımeYi ANKARA 

610 - 705 
635 705 740 

3894 

KAZALAR 

Hayvan aatqı 
KaracabeJ Haruı Müdürlüiilnden : 

ESVET 
En son moda şapkalarını sayın 

Ankara bayanlarına Yeniıehirde 
Miihendisler Birliğinde bugiin 
tam saat 4 den itibaren göstere
cektir. 1 - Haranın çok lrıymetll damızlıkla • 

rmdan olup referme edilmelerinden aatıt- olmak üzere llA.n olunur. 4100 

YENİ Sinemada 
Busüıı bu sece 
Zafer prosramı 

HALK Sinemasında 
Bua1ln bu ıec• 

Balon dolduran progrl.Llll 

l - ıı:a 80D l'oka dtlııya ba • 1 - Kardeı lntlkamı 
berlert 2 - DIJWnlt kaçakçılan 
2 - Kadıal&J' oteli 
Kevılmln ratbet sören ilk 

fllml 
Bat rollerde: 
Llnda Darnell - .Amı Bothem 
Beuuılar: Saat H,30 . \6.80 -

18,30 ve 21 do 

Ctlret • cesaret - macera 
flllmlert 

Beuuılar: Saat: H,30 • ıe,30 • 
18,30 ve 21 de 

Saat 12,111 te ucuz maUne 
:Madam Butterfly 

Sus Sinemasında 
Bu sece aaat 20,80 da 

A11k ve Kin 

Kadın ihtirasını tamamen 

canlandıran blr eaer 

Saat 14-16-18 aeanalarında 

8ERLOK HOLMES 
Kıralm hazlneal .. 

Türkçe ıözltl macera filmi 

SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

KOCASI ve AIJTÔI 

Cok zevk veren bir filim 

Seanslar: Sııııt 12 - H,30-16,30 

18,30 ve gece 21 de 

Fiyatlar: Balkon 
Salon 1~ kunıı. 

80 kuruıı. 
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~~~~~~~~~~~~--------~~----~~~__:_~~~~~~~~~~~----~~~~~~~----

Yenişehir Palas Oteli 
lJlus Meydanı Mildafaalbukuk 
Caddeal İf BankM brpunda
ki yem bimatN aakledi70I'. 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 
en modern ve en 

Konforlu Otelidir 

, 


