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~edeni hayat her 

şeyden evel 

5 KURUŞ Yazı 1ıleri 1062 
İdare 1064 ADiMi% , ANCIMl%DIR. 

sıhi hayattır. 

NÜFUS SAYIMI DÜN YAPILDI 
Kati neticeyi ancak bir kaç 

gün sonra öğrenebileceğiz 

Yurdun her yerinde nüfusun 
memnuniyet verici bir şekilde 

arif 11lına sahil olmaktayız 
Sayımı ilk bitiren Ankara oldu Ulus meydanı, hc.r gün kalabalıktan geçilmiyen bir ıaatte bakın ne hal.de idi 1 

Günlerdenberi beklediğimiz, heyecanını duyduğumuz ve hazırlandığı

mız imtihanı dün geçirdik. Bir kelime ile muvaffakiyet "tam .. dır. Üçüncü 
umumt nüfus sayımını, türk milleti, ciddi bir vazife telakkisi ile benimse
miş ve başarmıştır. Memleketle alakası olan her işte olduğu gibi, sayım 

işinde de en büyük titizlik gösterilmiştir. Elde edilen, fakat dün de kay
dettiğimiz gibi teknik zorluklar yüzünden millete ancak iki üç gün sonra 
müjdelenebilecek olan rakam, verilen işaret dairesinde "ne bir eksik, ne 
bir fazla., hakiki nüfusumuzu gösterecektir. 

Sayım, yalnız bizim memlekette değil, dünyanın her tarafında kolay 
kolay ve sık sık tekrar edilmesine- imkan olmıyan muazzam işlerden biri
dir. Bu itibarla üzerinde ne kadar hassas davranılırsa o kadar yerindedir. 
Sayımın intizamla ve az zamanda bitirilmesi için yalnız maddi fedakarlık 
da yetmez. Bu işte vaıife alacak insanların, yani bütün vatandaşların işi 

layık olduğu ciddiyetle telakki etmesi icabeder. Dünkü sayımın intizam 
ve sürati de bundan ileri gelmiştir. (Sonu 2. inci sayfada) 
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Ankara nüfusu: 
90,643 ü erkek ve 65,401 i kadın 

156.044 kişidir 
Bir aayım memuru. yataklı vagon 

memurlarını yazıyor li~!~; ~~:~~'::!~i~~v~::~~ Ankarada 100 erkeğe 72 kadın isabet ediyor 
kaydettiriyor 

iki kelimede 
bütün milli 

Falih Rıfkı AT AY > 

Ekonomik iıbirliği 
sonra da 

. llkteırinin 20 inci pazar gunu 
bınlerce memur Türkiye nüfusunu 
Yeniden aaydılar. Bu, yalnız, kapı
nn:za gelen memurlara adet bildir
ınekten ibaret bir vazife günü ol· 
ınakla beraber, öğleye kadar evin· 
de kalan vatandaşlarımızdan mil· 
Yonlarcaaı için birkaç saatlik bir 
murakabe fırsatı olmuştur. 

Bütün milli davamız, yani kurtu· 
luı davamız, nihayet iki kelime ile 
hulasa olunabilir: çoğalmak ve kal
lunmak l Türk adedini artırmak, ve, 
aiyaai, iktısadi, içtimai, harsi, her 
bakımdan, türk seviyesini yükselt
ınek l Satha kemiyet, toprak ve in
•an kabiliyetlerine keyfiyet ver
inek l 

Vali Muavinimiz B. DiUiv._, Argun, Emniyet Müdürümü 
B. Şinan Turga memurlarla konuıuyorlar 

siyasi iıbirliği 

ı: :::::i :~ :: ~: :~::~::::: :::~::~::~::~: :~ ::~::~ :: ~::::::ı 
Yugoslavya haridye 

nıı1rına göre 
Bu işbirliği harp yerine 

İki evelki ıayım, memleketin ıı
lıi ve iktısadi bin türlü noksan ve 
ihtiyaçlarına rağmen, türk milleti
ilin emaalaiz hayatiyetini isbat et
aniıtir. Hüriyet kavgasından cümhu
riyetin bu 17 inci yılına kadar, yap
tığımız her nevi mücadele, bütün bu 
17 senelik destan ve aay mazısı, 
herkesi hayret ettiren bu eser, da
ha büyük bir fey, zeka, irade, azim 
•e yaradıt kudretinin delili olmut· 
tur. 

Sayım gününde SULH 

ANKARA Muhtelif 
faaliyet 

sarsıntılar yerine 
tesis edecek 

:Belgrat, 20 a.a. - Avala ajansı blldirl· 

Uzun tarihe ve ebedi istikbale la
Yık olmakta devam ediyoruz. Kütü
iümüzün başı, mazide, yüzlerce as
rın metinaiz masal karanlığa karı
fryor; ve onun taze bahar dalları
llrn benzinden usare damlıyor! En 
eaki ve en genç milletler arasında- ! 
Yı:z. 

1 

Sabahın 7 sinden canavar düdükleri 
çahncıya kadar şehrin manzarası 

Yora Alman - Yugollav da1f9l ekonomi ko
misyonunun on fklncl içtima devresi çalıt
malan neticesinde hazırladıfı nihai proto
kol, dUn akgam hariciye nezaretinde ım • 
zalanmııtır. Bu protokolla, 20 ey!Wdenbe
rl Belgrat'ta yapılmakta olan müzakere -
ler neticelenml§ bulunmaktadır. 

Bütün türk tarihi, bir hayat, de· 
•am ve inkişaf mücadelesi tarihi
dir. Bir açık denizler gemisi içinde, 
ufuksuz enginler, dalgaları parçalı- 1 
Yan frrhna!ar içinden, seyredib ge· 1 

liyoruz. Acı imtihanlar ruhumuzu ' 
değil, maddemizi yıpratmıştır. Mad- l · 
de, tamir götürür. Artık tükendiği-,. 
rnize hükmedilen saatler çok ol19uş
tur; bizim en büyük kurtarıcımız, 
bitmek diye bir mukadder tannnayı
frrrıı:z, milli hayat ve devama iyman 
bağ!ayışımı:zdır. Türk ananesi, hür 

Protokol, Almanya adına, alman heye
tl reisi B. Bergemann ve Yugoslavya adı
na hariciye nazır muavini B. Pllja tara. 
tından ımzalanmıotır. 

Bu protokol, ekonomik ve malt mahl • 
yette bazı meseleleri halletmektedir. Ray1-
mark kursunun yUkseltllmesl hakkında e
velce lmzalanmıo &blaşmadan bqka, bu 
protokol, ha.len mert tercih haklı sistemi 
Ilga etmekte, önümüzdeki seneki yugo11lav 
ihracat ve lthala.t kontenjanlarını tesblt 
eylemekte ve birçok diğer meseleleri hal· 
letmektedlr. Protokol, kar§ılıklı ticaret 
mübadelesinde h1Uen merı prensipleri e -
hemlyetll surette değiotırmektedlr. 

Yugoılavya hariciye nazırının 
ıözleri 

Ye hakim olmağı, yaşamanın şartı 
bilir; mahkumiyeti ölümden ayır
rnac!ığr için, her mGcad cleyi can ser
mayesini koyarak kabul eder. o. 
llun için her zaferimize muğciz~ 
derler. Düştükçe daha iyi fırlar, çe
kildikçe daha iyi atlanz. Bu ruh 
rnayasınrn üstünde ne aarrlarca bir 
kanser gibi işliyen kader ve tevek
kül yarası, ne bütün bir alemin O• 

•un aleyhke amanıız abdı, ne biz-

Ankaramızın nüfusuna dün katılan talili yavru ve anneıi 
Belgrat, 20 a.a. - Yugoslav hariciye 

nazırı B. Clncar Markovlç, Alman • Yu • 
goslav ekonomik g!SrUomelerlnln netice· 

dinlemeyi, bilmem ki isterler mi 1 Hc::n bu lenmest mtınasebetiyle, matbuat mtimes
yalnız hemşerilerimiz için değil, !Jclki slllerine beyanatta bulunmu~ ve ezctimle 
sayımda örnek olan Ankara"nın uzağında· demi§ tir ki: 

"'- ı. bcll ıuladaJ. 

Umumı nüfus sayımını yüzlimü r.ün akiy
le ııeçirmi!J ve bu imtihanda dıinyanın CÖ· 

zil önünde tam numarayı almıı bulunuyo. 
ruz. Yalnız bu bize, bir kaç saatlik mu -
vakkat bir sıkıntıya mal olmuı bulunuyor. 
Ankaralılar, sayımın birinci ıartı olan 11-
şarı çıkma yasaiı yüzünden, sayım canl\
sında ıehrin manzarasını bittabi cöremc
diler. Eter çok merak ediyorlarsa, buna :> 
aaatlude tc>kakta do~a.DiltG ~ldlMleıı 

ki vatandaılarımız için de meraka değer. Yugoslavyanın Almanya ile bir ticaret 
Bana, ıu sizin evde suçsuz mahki':mlar ve seyrisefaln anlaşması imza etmcslnden

cibi oturduğunuz aaatlerde cezip tozm~ ben on sene geçmlııtır. Bu anlaşma ile, iki 
imtiyazı veren, ebadı kiiçlik fakat kudreti l memleket arasındaki ekonomik ıı birlil'I, 
ve hizmeti büyük bir kırmızı varakpare · eşya mtlbadeleal aatlam esas tlzerine lpti-
dir1 rıa ettlrllmlıtlr. Bu ınıretle, Almanya, ~ 

poım J. ioAJi ıqfad•J. {J9llll 1. llpolJ ıqjadal, 

Ankaro'da dün sayım 
doğdu, l beş çocuk 

esnasında 
kişi öldü 

Maarif Veküimiz B. Ha.an -Ali 
Yücel'in annesi ve çoculrlan bal. 

kandan sokağı aeyreJiyorlar 

Balkanlarda 

İngiliz sefirleri 
arasında 

yapılan temaslar 
Londra, 20 LL - Timeıı gazeteal yazı

yor: 

İngllterenln Ankara bilyUk elçisi B. 
Knatchbull • Hugeuen, B. Saracoğlunu 

ziyaret ettikten sonra, İetanbula gitmlııtir. 
İnglUz bUyUk elçisinin B. Saracoğlu ile 
bu g8rUımesl, Romanya'ya alman kıtaları
nın g8nderllmeslndenberl ilk görUıımelerl· 
dlr. Fakat bu bllh1.811a bu hAdlseden doğ
mamıııtır. 

İngllterenln Sofya elçisi B. Rendell de 
İstanbula gelmiştir. B. Rendeli, B. Kna
tchbull - Hugessen'ln tstanbulda bulunma
sından bilistifade kendisiyle görUıecektir. 

İngııtercnln Belgrat elçisi Slr Ronald 
Campbell de, Ankara bUyUk elçlainln çar
ııamba gUnU Ankaraya dönm•sln~n evel, 
kcnd!slyle görUııec-tktlr. 

Bu ziyaretlerin esas s t beblnl, birkaç 
zamandanberl TUrklycdekl lngillz bUyUk 
elçls ile Sotya ve Belgrattakl arkadaşları
nın aralarında görUıımelerde bulunmamıı 

olmaları teıkll eylemektedir. Fakat Bal -
kanlardaki lqlllz diplomatlarının 1stan
bulda umumi bir kontcrarıaı bahis mevzuu 
~ eö)'~en hal»erl•~ uılaıadır. 

Ankara, dUn umumi nllfuı sayımı ııta
de lehine ıerefll bir blrtnctllk d&ha k~ 
detmıııtır. HUkUmet merkezimiz, sayımı, 

btlyük bir intizam içinde yapmı• ve beledi
ye hudutları içinde yaeıyan nUfuııunun ra.. 
kamım en erken veren yer olmu§tur. 

Ankarada niltua aayımı ııabahın çok er
ken saatlerinde bqlamıı ve en geç saat 1 
de, 17 mıntakada birden faaliyete geçil • 
mlı bulunuyordu. Sayım ve kontrol me
murıan ellerinde kroldler:l olduğu halde 
paylanna düoen evleri ve mıntakalan do
lqıyor ve hemgehrilerlmlz kapılarını çalan 
memurlara doğru ve kısa cevaplar vererek 
bu ioln sürat ve intizamla bitirilmesi için 
kendilerinden beklenen vazifeyi bllytlk bir 
ciddiyetle yapıyorlardı. Sayım saat 12,15 
te nihayete ermlş ve o saatte çalınan can ... 
var düdükleri sokağa çıkma yasağınıD 

kalktığını haber vermlııtlr. 

Ankaralıların bu ıoe verdikleri eheml • 
yet ve ciddiyeti gösteren bir Bebep olarak 
ıunu da aöyllyellm ki sayımda vazifesi ol· 
mıyanlardan başka hiç kimse ııayım e~ 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Son hôdiseler karşısında 

SOVYETLER'İN 

VAZİYETİ 
Londra, 20 a.a. - Sovyetlerin, Alman,._ 

İtalya ve Ja.ponya ile beraber istirlk ede
ceii bir dört devlet konferansının topla
nacağını ilin eden ha.berlerin reıımen Moı
kıova radyosu tarafından tek1ip edilmesi, 
Londra'da büyük bir alaka ile karşılan • 
makta ve biribiri ardından gelen iki tek· 
ziple Sovyetlerin şımdiye kadar takip et
tikleri tavrı hareketin bariz vasfı olaıı 

ihtiyatkirlıktan biraz çıkmıya başladıkla
rı müşahede edilmektedir. 

Sovyetlerin bu tavzihi, Sovyetler Birli
iinin hidiselerin aldıl:; ı şekilden memnun 
olmak için hiç bir sebebe malik olmadığı 
hakkındaki tlirk düşüncesine uymaktadır. 
Hadiseler, Balkan mıntıkasında inkişaf 
ettikçe Sovyetler aksülamelleri daha bariı 
bir ıekilde tayin edeceklerdir. 

Dün sabah Cebelüttarık ka 1esi 
toplarının sesleri İş:tildi 

Algesiras, 20 a.a. - Piın sabah Cebe. 
lüttarık kalesi topla •ınrn sesl e rı lş:til . 
miştir. Son recelcr zarfında Ccbcluttarık· 
dıki inıi!iz bataryaları sık sık faaliyete 
ceçmiıtir. Bu endahtların sebebi, kalenin 
i•aretlerine riayet etmeksizin boiazı reç
mek te•ebbüsünde bulunan remilere, ıerl 
döameleri i'irı &tet a,ılmuıdır, 
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Sayım gününde 
ANKARA 

Sabahın 7 sinden canavar düdükleri 
çalıncıya kadar şehrin manzarası 

(Başı 1. rncı sayfada) 
Bu "bırak geçsin I" kafıdmı gösterince, 

• hoş göstermek nasip olmadı ya - akan 
aular duruyor. 

Ankara dün, hayirli hadisenin hayirli 
alameti olarak yağmurıuz. bulutsuz, üı -
telik g{izel rüne51i bir elin geçirdi. Sayım 
ve kontrol memurları güneşle beraber va
zifelerine çıkmı&lardı. Birincileri beyu:, 
ikincileri kırmızı pazubendler takmışlar

dı. Toplantı yerlerine ıiderken, pençere -
lere göz knydırıyor, ııerbcst ııerbest gezip 
tozma imtiyazlarına idetll ırıpta celbedi
yorlardı. Sayım memurlarının, bir vazife 
aşkiyle olduğunu pek iyi blldilim bu yii
ruyUsleri bana lldetA nisbet çıkartma rlbi, 
pençerelerden sarkanlara: 

- Siz kıpırdayamazsınız ama, biz kol -
larımızı sallaya sallaya dola5abiliriz işte, 
der gibi geldi. 

Sağolsun kırmızı kiğıt ... 

Saat 7 de ben de fırladım .okafa .• 
Gün pazar, hava güzeldi. Şimdi ben de 

nisbet çıkarıyor gibi olmıyayım ama, ha
kikaten gezmeğc değerdi. Uıtelilı: inıan 
memnu olduğu ocye de hariı oluyor. Sa -
yım memurlarının defterlerin hususi ha -
nesindekl hususi suale kötilrüm diye ka -
)'ıt dU5tUkleri vatandaşların bile, dün, hiç 
olmazsa içlerinden : 

- Ah şu yasak olmasaydı de. şöyle bir 
a5ağı bir yukarı gezinseydim, diye dü,ün
mü, olduklarını zannediyorum. 

Fakat ı;okağa çıkınca şaşırdım, kaldım. 
Bizim gözlerimiz Ankara sokaklarını böy
le görmiye alıımamıştır. Ulus meydanm • 
dayım. Filhakika belediye otobüsleri ıün
lük hayatlarının programını abatmamıt
lardır. Fakat bugün, yalnız &ayım ve kont
rol memurlarını mıntakalarına dağıtmak -
Ja mükelleftirler. Göı:ilm İstanbul pasta
hanesine kaydı. Boş iskemleler meHU me-
101, sabah kahvaltısı yapmıya gelecek mü
tekaitler! bekliyor. 

Ara sıra yoldan taksi arabaları geçi -
yor. Fakat en görlinür yerlerinde birer 
hususi bayrak var. Ve camların üstüne de 
soför, kırmızı kağıdını yapıştırmıı. Bun
lardan birine atlndım. 

Y eni§ehirde 
- Hele ııu Yeniıehir canibine doiru 

gidelim, dedim. 

Asfalt, iyice yükselen cüneıin altında 

parıl parıl yanıyor. Ağaı;lar, e-ölgelikleri 
bugün pek ucuzladığı için masum masum 
bekletiyorlar. Uluı meydaııındıuı Emniyet 
Abidesine kadar canlı diye görebildikle • 
rim: Hukuk Fakültesinin önünde bir aü -
vari poliı devriyesi ... Enstitünün önünde 
kolları bazubendli iki genç kız; Sıhiye 

Vekaleti karvıaında bir çöpçü arabuı ve 
Kutlu'da bir beya:a kedi, bir hasır maaa -
nın üstünde yalanıp duruyor. Bu iıe kedi 
de ıaıtı. Otomobili durdurduk. Garip P· 
rip o bize, biz ona baktık. 

Fakat meğer biz kenar evleri e-öremi • 
yormuıuz.. Dünya gözlyle etrafa bak&billn
ce, aokakta pek zannettiğimi• kadar yal
nız olmadığımızı derhal farlı: ettik: her 
pençere bir tızllm aalkımım andırıyor. 
Gıpta dolu gözler biz bahtiyarlara bakı-
70rlar. 

Sevgili okuyucular, meğer hliriyet ne 
rüzcl, ne aziz, ne paha biçilmez bir imtl· 
yazmış; meğer: 

"O rnahller kl derya içredir dcryavı 

bilmezler" ı;özll ne doğru imlı. Meğer biz, 
hüriyet iı;inde puyanmışıı da onun bu illh! 
filsunundan gafil ve bihaber yaşarmııız. 
Namık Kemal, esaretten kurtulduktan 
aonra hUrlyet gUzellltı'lnln a:ıkır~ esir ol
makta meğer ne kadar haklıymış: 

ka.t ancak bu salonda oturmıya mezundur
lar. İçlerinde, Ankara'ya ilk defa gelen • 
ter, ıehre bakan camların arkuından hü
kilmet merkezlmlıin g{ineşin altında pı -
rıl pırıl yanan çehreılni haaretle ıeyre • 
diyorlar. 

g u on geçiyor. Ekspres de geldi. Ya • 
km doıtlırını karııhyıcak inıanlar gibi 
perona koetuk. Dün lıtanbul ekspresini 
17 yolcu ile uiurlamıştık. Fakat İstanbul 
bizden daha cömert çıkmııtı. Tren olduk
ça kalabalık aayılırdı. Ama inemedikten 
ıonra neye yarar? İstasyonda bir kaç ba
yan sayım memuru, defterleri ellerinde, 
idetl heyecanlı bekliyorlardı. Tren du
rur durmaz, kompartimanlara koşuştular. 
Fakat heyhat ... Etimeığut'ta trene atlı -
yan memurlar bu isi çoktan ıörmilş bulu
nuyordu. Vazifeye teşne bayanlar, h:ıip ve 
hasir inmeye mecbur oldular. 

Bir tanesine, fırsat bu fırsattır diye, 
beni kaydetmesini rica ettim, ve orada 
ayak üstü defterimi doldurttum. Yazan 
bayan da doldurduğu defterimi dürdü. 
ve görünürlerde başka kimseler olmadıtı 
için baıka yerlerdeki vazifesi başına koş
tu, Bu memurlar, trende yazılmamış kim
se kılma11 ihtimali dütUnülerek gönderil
mişlerdi. 

Hiıar'da 

İsterseniz, biraz da Hiaar'dı dolaıa -
hm. Bizim, asırlar görüp geçirmiş Hisa -
rımız, böyle büyük ,ehir işlerinde ilk ak
lımıza gelen yerlerden biri olur. Doğru 

aafalttan ıeldik ve Koyunpazarından yu -
karı dofru çıkıyoruz. Her e-ün, e-ürültü 
patırdııından ceçilmiyen demirci ve soba -
cı dUkkfınları bugUn ma.sum ve zavallı bir 
tevekkülle kepenklerini kapamış, dinleni -
yorlar. Her ırün, balyozların altında inim 
inim inleyen, dayak yemekten tabii tevan
ları kalmıyan örsler, var kuvetleriyle gü
nahsız örsleri döğen çekiçler, dün rahat ve 
aaadetin tadını aldılar. Dilleri olsa, her 
ıün nilfuı aayımı isterler, diye korkarım. 
Fakat onların yemediği dayak, zannediyo
rum ki, evde kapanıp kaldıkları için ana 
babalarının başlarını yiyen küçük yara -
mazlara nuip oldu. Ama tnbii balyozla 
veya çekiçle defil de fiske veya çimdik 
ıeklinde ... 

Hisarda pençere yirenliklerinin envaı
na ıahit olduk, He1n1erilerim bilirler, u -
nktakiler de bu naile ile ötrenıinler lı:l 

Hisar'da evler, orta ~at zihniyetiyle, yani 
sokaktan azami istifade prensipi üzerine 
kurulmuş.tur. Bir evde yüz bulamıyan An
kara kedileri kolayca ko~unun pençere
ıine ııçrayabillrler. Baıka &'Ünler, g{ineı 
ıııiına hail olan bu yapı ıiıtemi, dün pek 
makbule geçti dersem müba!Sğa sanrlma
mıhdır. 

Cumartesi alqamı akıam ceç kahndılı 
için tedarik edilemiyen blr kilo ekmek 
veya akla ıelmedlii için alınamıyan ıer· 
tinyatı, komtunun pençereai yoluyl• ko -
!ayca tedarik ed!lebtldi. Birinde okunan 
Ulu., ötekine pençereden devrolunabildi. 

Gurup merkezinde 
Yavaı yavaı iniyoruz. Sizinle bir de 

grup merkezini siyaret ottikten ıonra tek
rar Utuı meydanına döneceğiz. Ziyaret 
ettiiimls ırup mcrkeıl Altundat mahal
leılndedlr. Telefonu da olan daracık bir 
iş evinde çalı1ılı70r. Bu ırupun 149 uyan 
memuru yavaı yavaı dönmlye baılamıı • 
tardır. Bir ıaat clbi çalııılıyor. Sanki her 
ıün nüfus Hyımı ·yapıyorm.uıuı gibi inti
zamlı bir faaliyot .. Ne bir ate.aklık, ne bir 
tereddüd ıörüyoruı. Grup Amiri Zuhuri 
Danışman bu faaliyete nezaret etmektedir. 

Biraa ileride, bayraklı bir otomobile 
yol verdik. Vali muavinimiı .Uillver Er
&"Unla Emniyet müdürümüs Şinasi Turp 
Sayımın büyük bir intizamla cereyanın -
dan fevkalide memnun görünüyorlar. 

- Netice hakkında bir ıey söyllyebi • 
lir misini•, diye sordum. Tabi!, bunu aöy-
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l17ecek ııaman henüz celmeml,tJ. Fak.atı 
- Umidimlzln çok fevkinde olacalı 

muhakkak ... dediler. Öllcye doğru bu, 
büyük bir müjde idi. 

Dönüıte, Uluı meydanında ötrenbo -
rus ki, dün aayrm esnasında Ankaramız 
dört nüfus kazanmış, maalesef bir ~e kay
betmiıtir. Bu mesut ıründe doğan Y.vru -
larımızdan ikisinin adı Sayım lronulmuı -
tur. Dünyaya ıenlikli bir cilnümiizde i'<>z. 
!erini açan bu bahtlı yavrulara mesut bir 
hayat ... 

Radyoda 
' Şimdi isterseniz ıiıi biraz da radyo 

atüdyomuıda dolaştırayım. 

Dün sabah, ıUnUn pazar olmasına rağ
men her zamankinden erken uyanmıya 

mecbur olanlardan birincileri aaynn ve 
kontrol memurları iıe, ikincisi de Anka
ra radyosu, yani radyo idarecileri ve aa -
natklrlın oldular. Çünkü Ankara radyo -
ıu Uzerlne, bugUnUn auçııuz mahkQrnları

na hoş vakit ıeçirtmek ıibi hem mühim 
hem de meauliyetli bir vazife almıı bulu
nuyordu. Uyandıiınız ıaatten uyuyacdı
nız aaate kadar, yani aabahın ıekizinden, 
gecenin 22.50 ıine o ileri aa.atine kadar 
uyenrk ve hummalı bir çalışma halinde 
bulunmıya mecburdu. Ve dün Ankara rad
ycıu çok zenıin ve mütenevvi bir proc -
ram içinde, sayım ıününü ideti bayram 
günü haline cetlrmiı bulunuyordu.. Sa -
bahleyin aaatlerimlzi ayarla başladık; kü
çükler Karagöz'lerini seyrettiler, davul 
zurnaları bile dinledik. Hem de öyle 
olur olmaz davul ve zurna delil, aayım 

bayramı münasebetiyle sureti mahsuıada 
İııtanbul'dan dlvet olunmuşlardı. Bu ara
da, ev kadınına lenetli bir yemek listeıi 
vermek de ihmıl olunmadı. Öğleyin ca -
navar dildüiü yasağı kaldırırken, ıizin e
vinizden de tavuk lm:artmaaı kalkıp, 

kabak böreği konuyordu. Bu Iılero karıı
mak pek makbul bir huy olmamakla be -
raber, eğer malzeme bir giin evelden ha -
zırlanmış bulunuyordıysa, &afrayı da ka -
rışık komposto lie kapadınız. 

Şimdi Ankara radyo evindeyiz. Atatürk 
bulvarının bu urif binuının içi, ıu da • 
kikada bir karınca yuvasını andırıyor. Tct
killth ve hummalı bir çalııma vu. Saba
hın saat 8 inde buraya utrıyan sayım me
murları 100 erkek ve 6 kadın flıl doldur
mu,ıardır ve aayım memurları o aaatte, 
106 idareci ve aanatklrı vazifeleri ba -
şında bulmuılardı. Uç ıtüdyo mütemadi • 
yen çalıeıyor. Ellerde kırmızı, mavi, ye -
şil, mor kalıtlar odalardan odaları, Hlon
lardan salonlara ririp çıkıyorlar. 

Şunu ııöyliyeyim ki dün yani Tilrkiye
de üçüncU umumi nüfus sayımının yapıl
dıiı 20 ilkteşrin pazar g{inil Tür'kiye rad-
70 difüzyon post.lan kurulusundan beri 
en faal ırünUnü yaıımaktadır. Ankara rad
y01ıunun canlı ve cansız makineleri tam 14 
saat nefes ve elektrik cereyanı tükettiler. 

Gönül ne kaadr iıtiyor ki, böyle ıen -
gin ve ıüzel programlar yalnız aayım ve 
şenlik günlerine milnhuır kalmasın. Eter 
bu procramları çlıenler, bu lutfi1 birkaç 
saatlik hüriyet fedıkirlığına satıyorsa, 
ıizi bilmem ama ben kendi hesabıma m~ 
nunlyetle rızamı boyan edebilirim... H"111n 

kırmızı ldfıt da iıtememeceaine .. , 
DUnkü huıust proeram için İstanbul -

dan değerli aeı ve MZ anatkirlırı da ıel
mişti. İşte ıu büyük aalonun ıcsi taşırma
yan küçük oduından ıörüyorum. İstan • 
bullu ve Ankaralı iki aanatktr ayakta yan 
yana duruyorlar. Karşılarında ud, keman, 
tambur ve kanun hUnerveranından mü
rekkep bir halka var. Karııhklı bir takım 
iıaretler ... Ara sıra yanıp .anen llmbalar .. 
Dikkat ettim. Bu ltmbaların bir kısmı 
ldett konu,uyor. ltıkh camlarda ara sıra: 

- Biraz ileri.. 
- Az yavt ... " 

- Daha kı.ıvetU... r!bi yuılar okunu -
yor. Şlmdl dilleri dönmiyen bu ıanatkAr· 
)arın, sabahki sayım memuruna lı:cndil~ -
rlni ne diye lll diye kaydettirmedilderine 
ta.bit pş.mıyacabınız. Bı.ı salonlara giren 
insanlar, çıkıncaya kadar, bihikmeti hilda 
ili ve ebkem oluyor. Bütlln 'kuvetlerini i
Daretlere veriyorlar. 

Saat 12.15 ... Canavar dUdUlclerl çaldı. 

.. yımın bitmiş olduğu anlaşılıyor. Eıvde 

s~ılanlara içimden ıeçmiı olsun diyorum. 

Dün tarihi bir cünU doldurmuı oldulu
muzu inkfır edemeylı. İçimizde halledi
l en bu büyük, külfetli ve zahmetli mem -
leket iılnln aevinci var. Şimdi daha büyük 
aevince, vatandaılarıınızııı sayıaını ifade 
edecek olan milyonlara intizar edelim. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Günler ge~erken: Ankara rekor kırdı 
Zurnadan Koro'ya ' Ankara nüfusu: Ankara radyosunun bu kadar p

zel bir programını dinlemek için, 
1945 aayımuu mı bekliyeceğiz? Beı 
ıene bu 1 Dile kolay 1... Dün sabah 
radyo ile uyananlar, 14 aaat sonra 
radyo ile berab•r uyumak İıtemedi· 
ler. 22 buçukta ajans haberlerind•n 
•onra bile bu güzel günün, akşam· 
•a V• gecesiz; d•vamını beklediler •• 
Dünkü radyo programında zurna
zen Emin'in bile tatlı bir rengi var-

90,643 ü erkek ve 65,401 i kadın 

156.044 kisidir 
..:> 

ı (Ba11 1 inci :ray/ada) 1 
dı. nsana bazan, zeytinyağı buhariy-
le karıfan iri damlalı ter kokuları- amda dııan çıkmağa teşebbUs etmemlıı ve Nüfus sayımı 

dün yaplldı 

nın, üç yapraklı narin yoncalar üze- bir tek ceza makbuzu kesllmemiıtır. 
rinde yuğrulan pehlivan boğusurıu DUnkil aayım esnasında ıehrimlz beı 
hatırlatıyor, ba:z:an da çıplak se- nlltus kazanmıg, maalesef, bir de kaybet-
malı mehtap gecelerinin sabahında, mlgtlr. Öğleden eve! doğan bir kız ve 
ıünnet düğünlerinde annesinin ku- öğleyin doğan bir erkek yavruya Sayım &· 

cağında mışıl mı§ıl geçen toy rüya- dı konulmuştur. DUnyaya tarihi bir günde 
ları canlandırıyorıLu. gözlerini açan bu yavru hemııehr1lerimize 
Zurnanın sesini elektrikli bir oda uzun ve mesut bir hayat ve kayıbınıızın a

içinde bir maaa başında dinlemeyi- ilesine b~sağı dileriz. Bunlardan bnşka 
niz, onun tadını bir de, bir köy oda- aayım esnaııında kaydedilmiş ehemlyetll 
ııında, iali petrol lcimba11 altında bir hAdlııe olmamıııtır . .Mnhalle.slnln dola
Hrt bir poyraz rü.ı:g.l,.ının döndür- 1 şılma.aı esnıısında nB.Bıls:ı unutulmuş olan 
düğü pervaned•n kudr•t alan a.ıü- ı Ha111 Demlrel'ln 21 aylık kızı NG.hldo de 
mülcitörlü bir radyo ile dinliycn köy- nüfusumuza llAve cdllmlııtır. Kay~ı unutu
lülere aor·unu.z. Zurnayı, tel ve ibri- lan iki nutus için de vllfıyetc müraca:ı.tta 
fim tütünleri, baıak V• toprak ko- bulunulmugtur. Şu misaller de gösteriyor 
kulu, parmaklariyl., aaran ve .zifir- ki Ankara halkı bu ııe yakın ve ııamlm! 
leriyle, petrolün dumanına yarıf bir alo.ka glistermlıı ve "ne bir eksik ne 
eden köylüler gibi dinleyiniz;. Dar- bir fazla,, prensibinin tatbikatına mtikem
bukanın ve :zurnanın en ince pefre• mel bir örnek olmuştur. 
vini o .zaman daha iyi anlaraını.zl 

Evet, Ankara radyoaunun bu ka
dar güzel bir programını dinlemek 
için 1945 aayımını mı bekliyec:e. 
ği.z? •• Hele Ahmet Adnan'ın, o ismi
ni maalesef altı ayda bir işit:iği
miz, türk mü:z:ik birliği korosunu 
dinlemek için, inaanın, sade nüfus 
•ayımı vesileaiyle değil, adeta du
rup dururken hüriyetinden fedakar
lık edeceği geliyor! .. Çünkü hüriye
tin bu nağmeler kadar tatlı olduğu 
anlar çok değildir. 

Evlerimizin önü, gü.ı:el Ve ince bir 
ahenk içinde Merain olduktan son
ra kim kapısını açar da evinden çı
kar? ... Mesut Cemil, evlerimin önü 
Mersin aman/ derken, Ulvi Cemal 
Erkin, giderim b•n de ben de/ di
yor! .• 

Bi.ı: de gideriz. Evlerimizin Ö· 
n~ Mersin olduğu halde bi.z de gide
rız. Bu tatlı nağmeler içinde kim 
yoldan döner? ... Fakat bir arzum 
kaldı aend• elerken gene evlerimizin 
önündeki Mersini hatırlıyoruz! •.• 

Kaç nüfusumuz var? 
Ankaar belediye hudutları içindeki nU

fuı rakamı, dUn ıayımın bltmeıılnden u 
bir mUddet aonra tesblt olunmuştur. Bu 
nllfııs. 90.643 U erkek ve 65.4011 kadın ol
mak U:ıere 156.044 kleldlr. Bu mlkdar, 
1927 de yapılan ilk sayımda 74.553 ve 1935 
ikinci n!lfus ııayımında 122.720 ktııl idi. 
935 nUf1111 sayımına glire Ankıı.ramız beıı 
:>,l içinde 32.824 nUfua kazanmıştır. Bu 
rakamlar da g6steriyor ki hUkUmet mer
kezimiz 13 yıl içinde yllzde yUzU müteca
viz bir te:r.ayUt ke.ydctmıııtır. 

Fakat asıl dikkate §ayan olan taraf 
Ankaranın kadın nUtusunde.k.J artııııdır. 

1927 yılında Ankarada 100 erkeğe 51 kadın 
isabet ediyordu. Bu nlabet 1935 te M e 
çıktı. Dün yapılan aayım neticelerine g6-
re ise Ankara belediye hudutları içindeki 
nHfuatan 100 erkeğe 72 kadın isabet etmek
tedir. Fakıtt bu nlııbet bile az görUnmek
tedlr. Bir mUteh&.1111111 Ankarada hiç ol
musa kadın ve erkek nlsbetıerlnin müsa
vi olması için bu ıehlr nüfusunun 200.000 e 
çıkması icap ettiğini söylemlııtır. 

Şehirdeki artı§ nisbeti 
Sonra Karadeniz hepsini unuttu

ruyor ... Dibi görünmiy•n, lxqladığı 
ve bittiği belli olmıyan Karadeniz... Ankara, 1935 ve 1940 seneleri aanıında, 
Sahill•rinde gWnÜf •ırtlı hamrilerin binde 52 gibl muazzam bir artıı n1sbetl 
yakamoz;lar yaptığı Karadeni:I ... vermiş bulunmaktadır. MUtehassııların l
D~lgalannı dalgalar döv•n Karatl•- tadelertne nazaran bu, anormal bir artıı 
nuı... ·-= aıye tetll.kkı oıunanııtı'". ÇllnkU ılmdiye 

Karadeni:s önce 11akindir ... Kara- kadar dUnyanın hiç blr tarafında bu nls. 
deniz; •onra bir an içinde kendini betteblr tezayüt kaydedttmemııtır. Binde 
kaybediyor ... Karadeniz;'in aaçlan ~2. nUtuıu eıı çok artmakla maruf olan 
dimdik oluyor ••• Karadeni:s köpürü- memleketlerdeki ntsbetln lkl mlıılldlr. 
yor. Ve aonra suratı morlCIJarak hid. 
detinden çıldırıyor ••• 

Karadeniz! ••• 
Vilayet nülurumuz 

Ankar& vlllyetl kazaları da dilnkil sa
yım nettceJertnl dUn aktama kadar rnerke· 

•• göndermlt bulunuyorlafdı. Gece geç va
klt bls de bu rakamı ötrenrnete muvaffak 

Takalar, dalgaların ıırtından dal
gaların .,rtına atlıyor... Karacleni2 
ihtiyar bir hariatir. Yelkenler rüz
gara clert anlatmıyor lakat ı•la-
nıyor... olduk. Buna nazaran hUkUmet merkezlmi-

• Karacleni:s kara bir gece içinde- zln kazalariyle birlikte nüfusu 602.956 yı 
dır. Ve nihayet rüzgar diniyor... bulmuttur. 9SIS eayımında bu mikdar ısso& 
l(aradeni:a yav'lf yavaı Uicivertlefi- bin 261 ldl. Aradaki fark, yanı be§ yıl i
yor, YOVClf YatJGf mavileşiyor ••. Ya- çlndekl artıı 68.6915 gibi bUyilk bir rakam
rJaf yaVaf göğıünü Örten bulutlara dır. Artıt nlsbetine gelince bu da, dünya. 
göğaünü açıyor. Ve m•htabı İçine nın hlo bir tarafında görUlmemiı olan bin
aindiriyor ... 

Z • K d de 25 n1sbetlnl vermektedir. 
ener. ara eni:s... Rü:rgarları 

fındık lıdanları büyüten Karade
niz! ••• 

Şu ciheti de bir k&cllrflna.shk borcu o
larak kaydedelim ki, Ankaranın nüfus sa-

Türk müzik koroaunun da Kara• yımı lılnde örnek bir ııehlr olmasını te -
denizden boğa.ı:ı geçerek, Marmara- mln için aylardanberl geceli gUndUzlU ça
nın durgun mehtabına lıavuıacağı Iıta.nlar vardır. Baııta vall vebelediye rel
günü bekliyoruıı!. M. F. F. ılmlz olduğu halde vall muavinimiz DllA-

Fitre, zekat olarak Hava 
Kurumuna vereceğimiz para, 
bütün yıl harcadıklarnnızın en 
yerinde olanıdır. 

ver Argun'un ve mesai arkadaşlarının, em

niyet mUdUrUmilzUn ve nihayet dUn büyük 

blr feragatle çalııtıklarına yakından §ahit 
oldutumuz ııayım kontrol memur ve §efle
rlnln hl.zmetlerinl takdirle anmak istiyo
ruz. 

(Başı 1. inci sayfada) 
Dün aabah ıaat 8 de Türkiye'nin bO • 

tün vilayet, kaza, nahiye ve köylerinde 
sayını başlamıı bulunuyordu. Bu saatte 
Ankara radyoı;unda ıüzel bir kon~mı ya. 
p.an İs]iti&tik Umum Müdürü Celll Ay • 
bar başlanan bu işin büyilk dıemiyetinl 

bir kere daha tebarilz ettlrmiıtlr. 
Sayımı en erken Ankara bitirmiş, öğ

leden sonra da yurdun muhtelif köşelerin
den İstatistik Umum müdürlüklerine tel
&'raflar yağmıya baıılam.ııtır. Ankara dı -
ııındaki yerlerden sayımını en cvel bitiren 
ve telgrafını gönderen yer de geno bizim 
bir kazamız, Haymana olmuştur. Bu ka • 
zamız, 1935 aayımrnda da aürat rekorunu 
kırmıştı. Dün aksam saat 18 e kadar 24 
vilfiyet ve kara 11yım netlcelorlnl telr -
rafla merkeze bildlrmlı bulunuyorlardı. 

Diln geco yarısından çok 9011ra İatati .. 
tik umum müdürlüğüne telefon ettik. Kar
tımıza Umum Müdür çıktı. B. ~lU Ay. 
lbar bize o saate kac!ar 200 i1 mütecavis 
!telgraf alm11 olduğunu vo IU hale &'Öre u
ımuml neticenin 4 cilnden dııha eve! alma.
ıbilece~inl eöylemirtlr. 

Umum müdür ve arkadaılan sabaha b.
.dar Çtlııınııılardır. 

Gelen telgraflar, lıtiınaaııı olaraı, her 
tarafta nüfuı artı15ıru haber vermektedir -
ler. A::::ak, bunlara dayanarak umumi ar
tı&ımız hakkında blr mütaleı ileri ıürmek 
doğru değildir. 

Sayım ncuıl oldu? 
Bir arkadaeımız .dün akpm üıeri İıta • 

tiıtlk umum müdürll B. Celll Aybar'ı zi
yaret etmietlr. Umum müdür, bu işin bü
tün yurttaşlar tarafından çok aamimi bir 
surette benimsenmiş oldufıınu, lntlıam ve 
süratin ümidin fevkinde oldulunu, katt 
bir hlikUm vermenin doğru olmamasına 
rağmen alınan telgraflaar cöre umumt 
nüfusumuzun çok memnun edici bir rad
deyi bulmu:J olduğunun anlaşıldığını aöy. 
lemlştir. 

İstanbul'da sayım 13.515 da İunir'de 3.30 
da bitirilmilitir. Diğer aehirlerimizde 12 
ile 16 arasında sayımın bittiğini halka i
lin etmişlerdir. 

Blitün bunlar, biıe bir hakikati haber 
veriyor: Mcnnl<ıkot l9lerJn4e v•tand 'Ilı-.. 

rın hassasiyeti her tUrlU takdirin fevkin
dedir. Baıta, ıeflerinden aldığı direktif
ler dairesinde memleketi bu sayıma hazır
lamak lç in geceli gündüzlü çalışan İsta .• 
tistik umum müdürü B. Ce16.l Aybar ve 
muavini B. Selim Sabit Aykut olduıu 
halde, biltlln memleketi dola.şan istatl•tii: 
teakilitı mensuplarını, dün huıur ve isti • 
rahatlerinl feda ederek canla baııla vnife 
e-ören idare imlrlerimizi, aayıın ve lront• 
rol memurlarını ve nihayet bu iıte lı:en -
dilerinden beklenen ciddiyet ve yurtae • 
verliği ibraz etmiş bulunan bütün vatan
dqlnrımızı takdir ve tebrik et.meyi zevk
h bir vazife telakki ederiz, 

Kabilden gelen telgraf 
Yabancı memleketlerde bulunan vatan

daşlarımız, o memleketlerin iıtatistikle • 
rine yazıldıkları ve bizim do onları top.. 
luc.a "yabancı memleketteki türkler" ha -
nesinde topladığrmız halde, dün Kabil bil
yük elçimiz Escndal'dan da bir telgraf 
gelmiştir. Sayın elçinin bu hareketi u.ıak-
tan olsun vatanın büylik bir bayramına it
tirak kay&"Uıiyle, ve vatan hasretinin il • 
hamiyle yaprlmıı bir jest olarak ne kadar 
g{izeldir? Telgrafa &'Öre Afganiıtanda 66 
11 erkek ve 56 sı kadın olmak üzere 122 
türk vardır. 

Biz - birkaç kırmızı kiiıtlıyı istisna 
etmiyorum, biz yani hepimiz • dün sabah 
b!iyuk bir vatan i&i lı;ln hllriyetlerimizin 
yalnız birinin, yalnız bir kısmından pek 
küçük bir fedakarlığa davet olunmu)tuk. 
Bu fedakllrlığı, cana minnet bildik ve H· 

ve seve katlandık. Fakat ne g{izel oldu; 
bu mukaddes imtlyazınıızı bir kere daha 
daymağa rüzel bir fırsat bulmadık mı? 
Kaldı ki, vatan için yapılan hüriyet feda
karlığının kendine mcı.hsus bir tadı, gu -

rur ve iftihara çalar bir çeıniıi; bu fera -
ğatln bir sıcnklığı da var. 
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Fakat nllfus ıayımı, TUrkiye hudutları 

dahilinde ya51yanlar esasına ıöre te&bit 
edildiğinden bu adet ı;ayıma ilave edilmi
yecektir. 

Biz ıehri dolaşmıya devam edelim. Ye
niıehir'in sokaklarında beyaz ve kırmızı 

kolluklu vazifelilerdcn ve şehrin emniye
tini temin eden memurlardan baıka kim
seyi göremiyorduk. Evlerine her ıün bin 
rica minnetle sokulamıyan çocuklar pen -
cerelere abanmışlar, kulakları Hisar tara
f rnda; belli ki canavar düdüğünü bekli -
yorlar, sokağa fırhyacaklar. Kadın, erkek, 
çoluk, çocuk gozleri tenha sokaklarda, 
ancak beş yılda bir görebildikleri bu ca -
rip ve biraz da ıulünç manzarayı tema,a 
ile meşguller ... 

Biraz sonra sokakların bu hali, ıazete 
müvezzilerinin sesiyle ölü sükütunu kay
betti. Gazete, bu durgun hayatı biraz can
landırır gibi oldu, 

İsterseniz Yenişehir'den dönelim. Sa
yım memurları kapı kapı dol11ıyorlar. Biıı, 

onları ııile reisleriyle bas ba:ıa bırakalım 
ve Sergievi'nin önlinden istasyona doiru 
kıvrıla hm. 

Ankara garında 

Saat 9 dur. tik İstanbul treni ıelmiı • 
tir İkincisinin, yani ekspresin de eli ku
lngında.. Garın, o\omobil zincirlerinde 
geçilıniyen yerlerinde, yalnız üç polis me
muru var. 

flk tren'a ~ı,.,1 11·,·, t-elrltılPf salonun
dalar. Sl\.J ılmı!ilar ve yazılmıılardır. Fa -

Sayım ertesi 
Üçüncü umumi nüfus sayımı, 

dün, ümidin fevkinde bir intizam 
içinde ve zannettiğimizden çok da
ha kısa zamanda bütün memlekette 
bitmiş bulunuyordu. Bunun, eve/~ 
memleket ölçüsünde verilmiş mu
vaff akiyetli bir imtihan cephesi 
var: vatandaşlar, vatan işinde ken
dilerinden beklenen hassasiyeti 
gö~termişlerdir. 

Sayımın ikinci cephesi bundan 
daha az mühim değildir: istatistik 
umum müdürlüğüne gelen daha ilk 
telgraflar, memleketimizin büyük 
bir nüfus tezayüdü içinde bulun
duğunu müjdelemi:ştir. Ankara, bu 
sahada da birincidir. Nüfus sayı
mında yekDnunu en erken bildı'ren 
hOkümet merkezi, 156.044 nllf usiy
le 9JS sayımına nazaran binde 52 
gibi bir artış nisbeti vermiştir. 

Bu, demoğraf i ilminin muğcize 
telAkki edeceği bir artıştır. Şunu 
itiraf edelim ki hükümet merkezi
miz mütemevviç nüfuslu bir şehir
dir. Bu beş yıl içı'nde birçok mek
tepler gelmı'ştir. Fakat buna muka
bil, bu aylarda hakiki nüfusu eksı'k 
ı:österecek sebepler de mevcuttur. 
Şu hakikat kaqısındayız kı' Tür

kiye, Ankara ölçüsünde olmasa bi
le ~ene co1: bavülc bir nisbette ııa-

'#;~Nl~l IL~R 
üt 

!us tezayUdü kaydeden bahtiyar bir 
memlekettir. Geni~ Anadolu top
rakları zaten bunu bekliyordu. O 
münbit ve cömert tabiatın kucağı, 
birkaç, be~ on değil daha çok mil
yonlara açık ve hasrettir. 

lki üç gün sonra 1940 Türkiyesi
nin nüfusunu yuvarlak değı'l, sivri 
rakamlar halinde öğrenmiş olaca
ğız. Artışımız bizi öğündürecektir. 
Fakat, büyük bir memleket işini de 
aynı zamanda hatırlatmıı olmıya. 
cak mı? O mesele ıudur: nüfus 
davfimız üzerindeki hassasiyetimizi 
gev~etmiyelim. Bunun yolu muhte
lif istikametlerde aranabilir,· ve bu, 
mütehassısların lşidir. Bı'z onunla 
meıgul olmak için kendimizde ae-
16.hiyet görmüyoruz. Bizim davf
mız, hazır münasebeti de düımüş
ken memleket mütehassıslarını bfi
yük nO!u~ meselemiz Uzerinde ko-
nuşmağa davet etmektir. - -

••• 
Sürat! 

Akdeniz'de bir ingiliz gemi~/ ile 
bir itılyan filosu ıruındı vukua 

gelen deniz muharebesinin ingiliz 
kıynaklarından alınan tal silitı, ita/
yan tebliğinden büsbütün baıkadır. 

Bilmem kaçıncı defadır ki deniz 
muharebelerinde tebliğlerin, ajans- ' 
/ıtın ve radyoların batırdığı barp 
gemileri, hakikatte, batmamıı çıkı
yor. 

Sonra bir noktıya dıha dikkat et
tim: 
Çarpııan gemiler içinde ita/yan 

kruvaz~r ve torpido/arının sDrati, 
İngilizlerinkinden kıt kat fazladır. 

Bu iılerden ınladığını undığım 
birisine sordum : 

- Peki neden bu fazla sDratten 
istifade edemiyorlar l 

- Hayır, ediyorlar • , • 
- Ne zaman? 
- Ne zaman olacak, dönüşte I ... 

D. N. B. : 

!stefani ajansının "Ege .. sini D. 
N. B. ajansı "Onikiada" diye ~ek
mlı. 

Şu halde bu alman ajansının üç 
harfini bu sefer de şöyle okuyabi
liriz: "Dalgınca neşriyat bürosu/" 

• • • 
Demir mulaalızlar I 

ikisi de siyaset meraklısı olduğu 
ınlaıılan iki arkadaı konuıuyorlar
dı: 

- Almanlar Romanya'yı işgal et
tiler, gitti. Halbuki orada "Demir
muhafızlar" adını almış bir kuvet 
vardı. Şimdi bu işgal, bu Demirmu
haf ızlara da bir darbe olmamış mı
dır? 

- Tabii olmuştur. Fakat böyle 
bir darbe fena mı oldu? Maliım ya, 
demir döğüle döğüle çelik olur. 

••• 
Müthif bir rekor ! 

lstanbul'da bir dolandırıcının 11 
davisı bitmiş, 150 davisı kalmış. 

Bir rekor/ Fakat kırılacak bu ka
dar spor rekorları varken keşke bu 
rekor, bizim memleketin payına 
düşmeseydi. 

Acaba adamcağızın ömrü, bu 150 
davfnın da görülmesine yetecek 
midir!. 

• 

lslanbul' da sayım 
İı;tanbul, 20 (Telefonla) - Sayım bu • 

gün aaat yedide baı!adı ve 13.56 da tam 
bir intizam içinde bitti. Sayım emıısında 
şehirde eekiz dofum ve üçü Boiaı'da biri 
Beyoğlunda biri de Beşi'ktaıı'ta olmak ü
zere beş ö!Um vakası teSbit edilmiştir. 
Doğumlara derhal aıhi yardım yapıldı. 
Yalnız bunlardan Çe.rıılkapı'da berber Mua
tafa'nın oğlu altı aylık ve vakitsiz doğ • 
dufıı için öldl:i, 

Gene sayım esnasında Ortaköy'de er • 
meni manastırında bir yangın çıkmış it • 
faiye yetişerek derhal yangını söndürmıiş
tür. Ortaköy'de yanlııı bir ilaç alan bir 
kadın zehirlenme alameti gösterdiiinden 
hastaneye kaldırrlmı(itır. 

İstanbul'da en evci Bakırköyü 11,15 de, 
en geç Eminönü 13,56 da sayımı bitirdiler. 

Avrupa ekspresiyle gelen 12 kişi Sirke
ci istasyonunda sayım cetvellerine kayde
dildiler. V c t1ayımın sonuna ka.dar orada 
beklediler. 

Erciyeı eteklerinde kar 
Kayseri, 20 a.ıı.. - Mevsimin ilk karı 

bu gece Erclyeıı'e yağınıııtır. Kar, Erclyeı 
eteklerindeki köylere kadar inmlıı ve kıı. 

hnlığı tahminen bcıt, altı santimi bulmuı 
tur. 
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Mihver devletleri 
ve Sovyetler Birliği 

M lumdur ki "mihYcr,, ön-:e, Sov
Yctler Birliği nleyhtnrı bir kombine
:tondu. Hattii "Anti • komintern 
J> l t,, n mı altındn ilk teşkil edil
di i zaman kuruluşundaki hikmet, 
konıinsti ı 

1

tasfiye etmekten ibaret 
'gibi go tf'r:lmi ,t;. Hıtler'in sesini 
l':ı-dyodan bile dinliyenlcr, Sovyet 
lıdcri Stnlin'den ne büyük istihkar
la bahsettiğini hatırlnrlar. Nazi li
deri, kcnJis'ni, kominstliğ i tasfiye 
e~ınck için Allah tarafından gön~e· 
tılrniş bir pcycamber olarak takdım 
ediyordu. 

İtnlya'yn gelince; bu devlet, ger
çi ill· zamanlarda Sovyetler Birliği 
İle normal münasebetler tesis etmi~ 
ti. Fakat Al nnyn ile işbirliği yap
trııya başladıktnn sonra İtalyanlar 
?n Sovyctler Birliğinin medeniyet 
lçin bir yüz karası teşkil ettiğini id
din ctmet:c başladılar. Hatta bir İ· 
talyan gaz tesi bizim senelerdenbe· 
!'i Sovyctlcrle samimi münasebet 
ıdnnıe c•.,,ckliğimizi tenkit ederek 
§Unları yazmıştı: 

- S.ovyctler Biı li{;i gibi medeni· 
Yetin yüz karası ~lan bir devletle 
bu derece samimi münasEbet idame 
ettrıe ete olan Anl ::ıra hükümetin
dcn ne bf klenir? 

Sovyetlerle doğrudan doğruya sa
llliıni munasebete giri~mek şöyl~ 
<h~rsun, onlnrla samimi münasebete 
Riri~cnlcre bile §Üpheli nazarlarla 
bakan devletler, ansızın, doksan de
rece bir geri dönmek hareketiyle 
Cephe değiştiriverdiler. Sovyetler~e 
~!nıanya arasındaki münasebetlerm 
1Yıleşmesi, normal zamanlarda, Av
l'Upa sulhunu takviyeye yardım ede
cek bir hareket olacağından bütün 
gulhscverler tarafından ancak mem• 
:nuniyetle karşılanabilirdi. Esasen 
A>"'l"llpa'yı 1933 :ıcnesindenberi Al· 
tnanya'nın sürüklemekte olduğu fe
lnkettcn kurtarmanın bir çaresi, 
Sovyetlcrle Almanya arasında bir 
anlaşma te§kil edecek gibi görünü· 
Yordu. 

Fakat Alman - Sovyet paktı, ıul
hu takviye için yapılmış bir anlaşma 
değil, biliikis, Almnnya'nın, lngilte
te ve Fransa'ya kar§ı muharebeyi 
Yapmakta serbest kalmak için varıl· 
tnış bir itiliıftı. Binaenaleyh bir sulh 
nniaşması olmadı. Harbi tacil etti. 

Sovyctlerin, o günkü şartlar altın
da. Almanya tarafından uzatılan eli 
alıp sıkmakla kendi politikaları ba· 
kırnından ne d rece isabetli hareket 
<.ıltiklerini ancak zaman gösterecek· 
lir. Fukat bu hareketi haklı göste
l'ccek bir takım vaziyetler de o za· 
ın n yok de ildi. Sovyetler, ac;nele!"" 
denberi İngiltere ve Fransa ıle bır 
~~'-:-ı.:...: -ı· · -· •.-4..in -elıni~ler. 
Fakat bütün bu müddet zarlllıda 
İngiltere ve Fransa, Sovyetlere iti
ınnt telkin edecek bir işbirliğine ya
naşmamı§lnrdı. İngilizler ve Fran· 
sızlar, Sovyetlerle işbirliği yapacak· 
lnrı yerde Faşist ve Nazi idareleriy· 
le uzlnşmnk siyasetini takip ettiler. 
Böyle bir siyasetin Avrupa'yı harbe 
«ıÜrüklemektc olduğuna dair Sovyet• 
lerden gelen ikazlara o zamnki in· 
ailiz ve frnnsız hüküınetleri kulak 
nsmn<lılar. Ve nihayet Münih'te 
diktatörleri karşılarına alarak Sov
Yetlcri görü mclcrc i~tirak ettirme
diler. Bu şartlnr ltında Sovyetlerin 
lngiltcre'yc ve Frnnsa'ya itimat e
dememeleri tabii idi. 

Ağustos 1939 pnkti, Bnlkan mem
leketleri tarafından iyi karşılandı. 
Çünkü Faşist ve Nnzi politikaları 
llalknnları tehdit ediyordu. İngiltere 
Ve Fransa, bu tehdide karşı silahla 
llluknbele edeceklerini bildirmişler· 
di. Fnknt lngiltere'nin ve Fransa'
lıın siIUhln yapmayı düşündükleri 
i,i, Sovyetler, Almanya ile anlaşma 
Yoliylc temin etmiş cibi görünüyor· 
du. Sovyetlerc rağmen, Almanya ve 
İtalya Balkanları 'stiliiları altma a. 
lnınazlaHh. 

Harbin ilk safhasındaki harekat 
hu kanaati tnkviye edecek mahiyet
te idi. Almnnya Fransa ile harp ha· 
linde idi. Frnns üzerine yürüyerek 
hu devleti mai:;liip etti. Sonra İngil
tere ile harp halinde idi. Doğrudan 
doğruya in iltcrc üzerine yürüyor
du. Fukat lnı;ilterc'yc karşı yapılan 
hnvn hücumları netice vermedikten 
&onra Almanya ve İtalya ıınr~a dön
ıtıüş gibi görünmektedirler. Bu 
§artlar altında cvcla Balkanların, 
İkinci derecede de Sovyctleri vazi
Yctleri chemiyct kesbetmektedir. 
Sovyctlerin vaziyetleri sarih olarak 
belli değildir. Romanya işgal edile· 
li, Sovy tler, dört tekzip neşrettiler. 
Bu dört tekzibin menfi işaretiyle, 
Sovyetl .. · Romanya'ya alman as
kerleri '"ndl'rilcceğinden önce ha· 
berdnr edi mcdiklcrini, fakat Al
lltanya'nın Balkanlara yayılmasına 
lltiıni olmak için Ingiltere ile birlik· 
te tedbir düşünmediklerini, Japon· 
Yn, Alm::ınyl\ ve İtalya ile de Mos
kova'da görüşmeler yapmadıklarını 
anlamnktayız. Diğer taraftan Sov
Yetlcrin Birlc-;ik Amerika ile temas· 
ta bulundukları ve iki devlet arasın
da bir iktı adi anlaşma yapıldığı da 
bild.rilı lektedir. 

Fnkat alm nlar da Sovyetlerin 
Vaziy tleri h kında daha çok ma· 
lurn lt ibi de~ illerdir. Ve Roman
Yn'da ihd s ettikleri emrivakiin 
Mosl ov '<l uyandırdığı kötü inti· 
haı anl dıldarından bu intibam te
airiylc Sovyet politikası tarafından 

u ~ u s -3-

YUGOSLAVYA 
ALMANYA 

f uonomik iıbirliği 
sonra da 
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lngiliz bombardımanlari 

Karadeniz'de Alman 
deniz üssü 

kurulmıyacak 

HARBE 
DAİ R 

........................................................ 
• i 

1 
Milletçe hava kurumuna ya- : 

pılan yardımın vardığı rakam· ! 
lar, başlı başına bir gurur ve i 

: iftihar vesilesi olmağa layıktır. i 
i Fakat bunun bugün yetecek i 
i kadar olduğu söylenemez. Her J 
; vesile ile havacılığı düşünme· : 
! miz lazımdır. i 
L .. - ..... - ........................ ......J 

siyasi iıbirliği 

Londra, 20 a.a. - Hava nezaretinin teb· 
llği: Havanın muhalefeti dolayıslyle 19-20 
gecesi Jnglllz bombardıman tnyyarelerinln 
taarruzları pek kUçük bir m!Uyas Uzerln
de icra edllmlotir. Almanynda bir vagon 
tevzi istasyonu ve Hollandanın elmallnde 
i§gal altında bulunan arazide bir tayyare 
meydanı bombardıman edllmiııUr. 

BUkrea,. 20 a.a. - Rador ajansı, alman 
denizaltılarının Kl:lstenceye nakledildiği 

hakkında yabancı memleketlerde ne§rolu
nan haberleri yalanlamıotır. 

Yugoslavya 
Almanya 
anlaşması 

Çör~il bugün Frans11 
milleline nublk söyliyecek 

(Ba~ı ı. ne/ şaylada) 
nelik kontenjanlar ne ve mUsaJt fiyatlar· 
la, bUtün eııash yugoslav mallanna muaz
zam plyaauında müemmen bir ııUrüın te • 
mln eylemlotlr. 

Daha 1934 bidayetinden 1938 sonuna 
kadar, yani Avusturya ve Bohemya hariç 
olmak üzere, Yugoslavyanın Almanyaya 
ihracatı, :500 milyon dinardan iki milyar 
dinara, yani yllzde 14 ten yüzde 86 ya çık
mıııtı. Aynı zamanda, yugoslav zirai mal
larının fiyatları da mUhlm mlkdarda yilk· 
selml§tl. 

Bugtin, Almanya, yugoslav ihracatının 
yüzde 60 ı:nnı beletmektedlr. Bu sebeple, 
Almanya, Yugo11lavya için yeri bllfk& bl· 
rlııi tarafından tutulamıyacak denecek ka
dar mUhlm bir ıı ortağı oımuıtur. 

Ekonomisinin fevkal llde nisbetlerde ge
nlglemeğe mUsalt elAatikl istihsali aaye -
sinde, Almanya, aynı zamanda hem müş
teri, hem bA.yl olarak, yugoalav ekonomi· 
sinin bUtUn ihtiyaçlarına cevap verecek 
vaziyettedir. 

Yugoslavyanın Almanyaya yapacağı 

ihracat ile Almanyadan alnca.ğı lthlA.t hak
k14dakl yeni kontenjanların bu defa tes
bltl, iki memleket orasında açık ve dosta
ne bir 111 birliği havaaını ve kar§ılıkh mec
buriyet ve lmkAnların tanınnııt olmasını 

göstermektedir. 
Bu mUşahede, bugUnkU 11eralt içinde, 

husus! bir ehemlyet iktisap etmektedir. 
Bu müonhede, Yugoslavyaya., halde mem
nuniyet ve istikbalde aUkOn verecektir. 

Siya8i İf birliği 
B. Clncar Markovlç, nihayet Yugoslav

ya ve Almanyanın, bUtUn imklnları eko -
nomlk it birliği sahasında bitlrmlt olmak
tan uzak bulunduklarını tebarilz etUrmio 
ve sözlerini ıl:lyle bltlrml11tlr: 

"- Şu ciheti mUoahede edebiliriz ki iki 
memleketi blribirine bağlıyan sa.mimi 
dostluk ve kal'§ılıkh a.nlayıı ııayesinde, 
Yugoslavya ne Almanya araaında semere
lerini veren yalnız ekonomik iş blrllfl ol· 
mamııtır. Bundan baıka slyul iı birliği 
vardır ki bu, alınan neticeleriyle bizim 
memleketimi• için harp yerine ııulh ve 
muhtelit ıarsıntılar yerine yapıcı faaliyet 
demek olduğunu ıl:lstermıııtır. Bu I" bir -
liği 11lyOJ1etine devam eylemesine ve kuvet
lendlrtlmeslne hlo bir ıey mani teokll et
memektedir. ÇUnkU, bu, bu.Un lyl anlqıl
mıı karoılıkh menfaatlere tekabUl etmek· 
tedJr. 

Musolini Yugoılavya civarında 
Şark hududunu teftiş etti 

Nevyork, 20 a.a. - Nevyork'da :Roma 
rııdyoaundan alınan bir bnbcre coro dan 
öğleden aonra Bay Musolini Yuıoslavya 
.:ııalnru...la .. ..- hududunu tefth etmek li
zere hareket etmittlr. 

İki kelimede 
bütün milli dava! 

(Bııı ı. inci sa7/1dı) 

zat kendi batındakilerin zebanice 
kahri, hiç biri, hazan hepsi bir ara
ya toplandığı zaman bile, bu mille
ti şevksiz ve iymansız bırakmağa 
kafi gelmemİ§tir. 

Şimdi tarihimizin büyük hamle· 
}erinden biri içindeyiz. Adet lazım: 
çoğalacağız. Çağımızın en ileri ıe· 
viycaine erifmek lazım: kalkmaca· 
ğız ı Türk ahlakı, bütün imkanların 
kaynağı olan, karar, cesaret ve azim 
Üstüne kurulmuttur. Öyle karanlık 
ve meçhul bir dünya buhranı içinde 
bulunuyoruz ki, bir gün, belki en 
güç, en çetin imtihanlardan birini 
vermek lazım gelecektir. İmtihan 
güç ve çetin olduğu niabette k&ra• 
rımız kati, cesaretimiz büyük ve az
mimiz tam olacaktır. 

Falih Rıfkı AT AY 

İngiltere' ye hücumlar 
Londra, 20 a.a. - Hava ve dahııt em· 

niyet nezaretlerinin tebllğı: Dll§manın 

dUn geceki hava taarruzu, son günlerde
kinden daha büyük bir mikyas üzerinde 
icra edllmlştir. Hücumların alddeti günün 
batmasını müteakip ilk saatler zarfında 
daha §lddetll olmuştur. Taarruz başlıca 

Londra, merkezi İngiltere ve eimall gar
bide bulunan eehlrler Uzerine tevcih edil -
mlştlr. Son iki taarruz gece yarısı nihayet 
bulmuştur. Fakat Londraya. karşı yapılan 
hücumlar, sabahın ilk saatleri müstesna 
olmak Uzere, bUtUn gece devam etmiııtır. 
Londra ve banllyClsllnde bUyUk bir arazi 
sathı üzerine lnfllt.k bombaları atılmış ve 
birçok ev ve binalar hasara uğTamıştır. 

Birçok yangınlar da çıkmıasa da, sUratle 
ya önlenmlıı ve yııhut al:lndUrUlmUııtilr. Bu 
mıntakada bazı kimseler ölmüş ve yara· 
ıanmıııtır. 

Merkzl İngtlteredekl taarruz başlıca 

bir eehlr Uzerine yapılmıştır. Bazı yangın

lar çıkmış ve evler, mağaıı:alar ve ticaret· 
ha.neler hasara uğramıotır. 

Şimali garbi mıntakasında Mcrııey neh· 
rlnin kenarlarına ve bazı ıehlrlere bomba
lar dUıımll§tUr. Şimdiye kadar bildirildiği· 
ne göre, ınıanca :ı:aylat azdır. Fakat birkaç 
l:llU kaydedilmektedir. 

tngilterede ve Gıılles eyaletinde münfe
rit noktalar Uıo:erlne bazı bombalar düş -
mUıtlir. Hıuarat az olduğu gibi l:llU ve ya. 
ralı adedi cUzl bulunmakta.dır. 

Alman tebliği 
Berlin, 20 a.a. - Alman orduları bas· 

kumandanlığının tebliği: 19·20 gecesi aJ. 
man denizaltı gemlleri gene bUyUk bir mu
vaffakiyetle bir !nglllz nııkliye gemi ko· 
luna hücum etml5lerdlr. Evelce bildirilmiş 
olduğu gibi bu kafileden ve bir gece zar. 
fında, 110,000 tona baliğ olan 17 düşman 
ticaret gemisi batırılmıotır. Bir denizaltı 
gemisi bu 110 bin tonun 50 bin tonunu 
yalnız başına batırmıştır. Bu tonaj sekiz 
gemiye tekabUl etmektedir. Bu denizaltı 
gemisi batırdığı tonlllto mlkdarı 200 bl
nl tecavüz etmıı olan denazaltılardan bi
risidir. 

Sair denizaltı gem.ileri ceman 4.8 bin 
tonluk geml batınlmıı oldugunu haber 
vermektedirler. 

Bu auretle iki gün zarfında torplllen· 
mit olan gemi tonajı 327 bln tona baliğ 
olmaktadır.~-~----~~~-~ 

Hava •Uatunıu müsait oıınaına.ıııua 

ratme.n. alman h&va kuvetleri Londra ve 
merkezt ve cenubt İngiltere üzerindeki 
mUhlm ukert hedefler üzerine bombardı
manlarına devam etmlelerdir. 

Gece zarfında mUhlm teıekkUller Lon
draya hUcum ederek, kııımen en bUyllk çap
ta olmak üzere bUyllk mikdarda bombalar 
atmıılardır. İsabetler vaki olan aaJr bir· 
çok noktalar meyanında, Vestlndla Doc
k'un ıımaılndekl Oreeavlch havagazı tab -
rlkuı, Handby Park tayyare malzemesi 
fabrikası; biiyUk bir ıu tesisatı ve mütead
dit istasyonlar bulunmakta.dır. Bu ıataııyon 
larda birçok yangınlar çıkmıı ve bin met
reye kadar çıkan alevler müşahede edtl-
mııtır. 

Ağır muharebe teııekk.Ullerl L\verpool 
limanının tesisatına, Coventry'deki mü
himmat fabrikalarına ve merkezi ve ce
nubi İngllterede bulunan sair uker1 he· 
defler üzerine hücumlar yaparak, iyi ısa.
bet eden bombalar atmışlardır. 

DU,maıı alman arazlal üzerinde hiç bir 
akın teoebbUsUnde bulunmamıetır. 

ltalyan tebliği 
Roma., 20 a.a. - İtalyan umum1 karar· 

gt.ııının 135 numaralı tebll~i: Ayın on do· 
kusuııcu gecesl alır bombardıman tayyıv 
relerlmlzden bir filo •.&><> kilometrelik u· 
zun bir uçuııtan sonra Baar& körfezinde 
blr tnglllz mUstemlekeal olan BahreyD a-
dasındaki mUhlm petrol merkezine bir hU

atılabilecek adımı önlemeğe çalı§- cum hareketi yapmııılardır. Tas!lyehanele· 
tıkları görülmektedir. Dün bir ~ula- · rı, petrol nakline mah8us burulan, kuyu· 
ııası gazetelerde çıkan Borsen ları ve depolan ihtiva eden hede1 iııabetıe 
gazetesinin bir makalesi böyle ve teslrll bir ııurette bombardıman edil -
bir manevrayı istihdaf etmektedir. mlıtır. Çıkan bUyUk yangınlar uzak bir 

Bu gazete, Sovyet vaziyetinin, 19 mesafeden görUlebllmlııtır. Tayyarelerlml
ağustosta Molotof tarafından söyle· zln hepsl Uslerlne dl:lnmUıılerdlr. 
nen nutukla tesbit edildiğini bildir- Şimali Atrikadıı: hava kuvetıerimlz, 
dikten ıonra bu vaziyette bir deği- I Raa • el • Rum'da ve Marsa :Matruh'un 
şiklik yapılması bahiı mevzuu o• l tarkından geçen yol boyunca aakert bara· 
lamıyacağını söylüyor. Ve bu vazi-1 kalan ve El - Daba'da demlryolunu ve 
yetten ayrıldıkları takdirde kar§ıla- ı tayyare teslııatını bombardıman etmiştir. 
tacakları tehlikelere işaret ederek Tayyarelerlmlzln hepsi üslerine dönmü~ -
zımmi tehditlerde bulunmayı da ih- lerdlr. 
mal etmiyor. Gazeteye göre, lngil· nu11man hava kuvetlerl Bardla ve Hal
tere'ye uyacak olursa, Sovyetler fala'yı bombardıman etmiı ise ~e za>:at 
Birliği, Polonya ve Fransa'nın aki· ve hasar olmamıetır. D!lşman yenıden Bın
betine uğrryabilinniş. Ve gazete gazi'yi bombardıman ederek, Umana ve 
fÖyle devam ediyor: "Bu tertipte uehrln meııkQn kısmına birçok intıllk ve 
Sovyetler Birliğinin arkada~ı iae, yangın bombaları atmıgtır. İslAm mahal~ 
binlerce kilometre ıaahta, Avrupa lesinde birkaç eve isabet olmuştur. Zayi& 
kıtasından çıkarılmıf hendi varlığı yoktur. Aııkerl hedeflere hasar oımaınıı -
için mücadele eden ve binaenaleyh tır. 
bütün yükü Sovyetler Birliğine yük- Şarkt A!rikııda: Gherllle'e k~ı dU~ • 
letccek bir devlettir. Bu, karlı bir ma.n sUva.rl kıtaları tarafından yapılan hU· 
11iyaaet değil, aaldilliktir.,, cum teıebbilıii hava kuvetlerimizin yardz-

Sovyetler Birliğinin bugünkü şart- mı ile pUskUrtUlmUştUr. 
' d 1 b' h k t h tt DU•man hava kuvetıert Rodolphe gl:llU lar altın a nası ır are e a ı .., 

takip edeceğini tayin ederken, al- sah111nde Todlgnac'a, Decamere'ye ve 
man gazetecisinin akıl hocalığına Mıuıaaouah'a ve başka bir yere neticesiz 
ihtiyacı olmadığı şüphesizdir. Fa- kalan akınlar yapmışlardır. Hasar hafii'tir, 
kat bu akıl hocalığında, Almanya'· yaralı adedi azdır. 
nın, Sovyetler Birliği tarafından ta· Kudüs'te alarm 
kip edilecek hareket hattı hakkm- KudUs, 20 a.ıı. - DUn gece KlldUs'te 
da bir endite duyduğu sezilmekte· ilk defa olarak hava tehlikesine kartı a • 
dir. ıarm 11aret1 verllml§Ur • .Alarm yarım aaat 

A. Ş. ESMER ırUrınU,ttır. 

İktisadi i~birliği 

Londra. 20 a.a. - B. Çl:lrçll, yarın Gre
envlch saati ne 19,3:S te Londrn radyosu
nun fransızca ne~yııtındn fronınz mille -
tine hitaben bir nutuk sl:lyllyecektlr. B. 

Rador ajansı, alman bombardıman tay
yaresi filolarının Ga.lntz'da bulunduğU ve 
Karadenlzde bir alman deniz Ussu tesis o
lunacağı hakkındaki ta.mamlyle hayal mah
su!U havadisleri do yalnnlamıatır. 

Bükre§te karanlık h d d 
Çörçll evelA ingllzce mlıteaklben de :frıın-

uaolini, Yugoslavya u u u ııızca sl:lz söyllyecektlr. Bu nutuk bUllın 
Bükreo, 20 a.a. - D.N.B. Bugünden i

tibaren, BUkrea. her gece tamamiyle ka -
ranhk kalacaktır. BUtUn evler ve nakil va
sıtnları, saat 24 ten ıın!nğa kndar !§ıkları
m slperllyeceklerdlr. Tramvay servisleri. 
ne, saat 2.ı te nihayet verilecektir. 

civarındaki askerleri teftiı kısa dalga istasyonlan ne harice verlle -
için hareket ettiği bir sırada Al- cektır. Nutkun Amerlkada dıı neşredlleccği 
manya ile Yugoslavya arasında e· 1 zannedllm,.ktedir. 
konomik bir anlaşma imzalanmış· Yugoslavlar çok enerjik davra-
tır. Bu anla~ma mucibince, Al- nınca bir yanlı§lık olduğunu söy-
manya, Yugoslav ihraca.tmm yüz- ~ lemeğe mecbur kalmışlardı! 
de 60 mr cekecektir. Fakat işin · / "' • 

Gestapo şefi 
İspanya' da 

:Madrlt, 20 a.a. - D.N.B. Alman s s. 
kıtaları ve polis ldoresi f}efi B. Himmler, 
bu sabah rcfnkatinde tılman bUyük elçisi 
von Stohren ve ispanyol emniyet müdüıil 
Kont :Mayalde olduı:ı-u halde, Madrit'e ı;el
mio ve istasyonda hariclyt nnzın B. Suner, 
yeni ticaret ve endUstrl nazın B. Cancel· 
lor, bahriye nazırı amirnl Moreno, falanj 
eekretert Gannero ve ltnlyan bUyük elçisi 
tara.tından knrşılnnmıotır. 

Boyunduruk niJanları dağıtılıyor 
Madrit, 20 a.a. - D.N.B. İtıılya - İepa.n· 

ya ve Almanya • İBpa.nya münasebetleri 
yolunda gösterdikleri flınllycte mUkMat 
olarak, ı;enernl Franko, nıareş:ıl Keıtel'e, 

aımao dahiliye nazırı Dr. Frick'e, doktor 
Ley'a, devlet nazın doktor Melssner'e ve 
mUsteıııır B. Bohle'ye, "imparatorluk bo
yunduruk ve ok nlı.ıanı., nın bUyUk haçını 
vermlııtir. Birçok diğer italyan ve alman 
ınhstyeUerlne de muhtelif niı;anlar veril -
miştlr. 

Himmler' e yapılan kabul reımi 
:Mndrtt, 20 a.a. - D.N.B.: B. Serrano 

Suner, bugün B. Himmlcr'I kabul etmiş ve 
kendJsi ile uzun bir görüomede bulunmuı· 
tur. 

B!UUıare, B. Himmler, : uıında alman 
bilytik elçisi olduğu halde, Pardo sarayınıı 
gitmlottr ... Yollar bayraklarla donatılmıştı 
ve yolların iki ta.rafında polis kıtn.ları ile 
Falanj ve milli sendikalar heyetleri bu -
ıunuyordu. Pıı.rdo sarayındcı general Fran
ko, B. Hlmmlcr'i kabul etmiş ve kendisi 
ile bir saat gllrUtımUııtUr. Bu görUı.ımede 
B. Suner de hazır bulunmuııtur. 

Öğleden aonrıı, alman polis oefi ııerefl
ne Aren'de bir boğa döğUııU tertip edilmlıı· 
ttr ...n. Hlnunl r, biUl.hııre İepaııyol poliıı 
umum mUdUrlUg(lnU ziyaret eyıcmııur. 

Manş sahilinde 

Uzun menzilli 
toplarla düello 

Londra, 20 a.a. - Uzun menzilli İn
giliz topları, bugün öğleden biraz e
vel, faaliyete geçmiş ve en şiddetli 
bombardımanını yapmıştır. İngiliz 
topları, Manş'ın öbür kıyısına salvo 
üzerine salvo göndermiştir. Taraka· 
lerden, bütün Kent kontluğu sahille· 
ri sarsılmıştır. Bombardıman, 40 da· 
kikadan fazla sürmüştür. Bombardı· 
man esnasında, hava dafi bataryaları, 

İngiliz ağır toplarının mevzilerini 
tesbit etmek iı>tiyen bir alman tayya
resi üzerine ateş açmıştır. 

Almanların cevabı 
Londra, 20 a.a. - Royter: Alman 

topçusu, ingiliz uzun menzilli topla
rının bombardımanına cevap vermiş 
ve Douvres mıntakasına obüsler düş
müştür. İngiliz ve alman uzun men
zilli topları arasındaki düello, iki sa-

en dikkate-değer tarafı, Yugoslav 
hariciye nazırının bu anlaşma ve
silesiyle yaptığı beyanattır.Çinçar 
Markoviç demİ§tİr ki: "Almanya 
Yugoslavya için yeri başka birisi 
tarafından tutulamıyacak kadar 
mühim bir i, ortağı o]mu§tur!,, 
Yugoslavya hariciye nazırı bu 
sözlerle, İngiltere ile Yugoslavya 
arasında şimdiye kadar devam e
dip giden ticaretin duracağını ifa. 
de etmiş olsa gerektir. MalUmdur 
ki vaktiyle, ingili7. hazine nezare· 
tinin yaptığı mali yardımlarla, 
Balkanlardalti İngiliz ticaretini 
teşkilatlandırmak için bir de kor
porasyon kurulmuştu! 

Siyasi iıbirliği 

Y ugoslavya hariciye nazırı iki 
memleketi biribirine bağlı· 

yan samimi dostluk ve karşılıklı 
anlayış sayesinde, Yugoslavya ile 
Almanya arasında semerelerini 
veren şeyin yalnız ekonomik itbir
liği olmadığını söylemit ve demiı· 
tir ki: "bundan başka ıiyaai it
birliği vardır ki, bu alınan neti
celeri ile, bizim memleketimiz 
için harp yerine sulh ve muhtelif 
sarsıntılar yerine yapıcı faaliyet 
demektir. Bu i~birliği siyasetine 
d ~·am edilmesine ve kuvetlendi
rilmes.ine hiç bir şey mani teşkil 
etmiyecektir.,, Yani İngilizlerin 
hiç bir faaliyeti bunu önliyemiye· 
cektir. Yani Yugosla'VM'a mihver 
dostluğunu kabul etmektedir. ln
giltere'nin Belgrad sefiri Sir Ro· 
nald Cambell'in ve Bulgaristan 
sefiri Rendell'in lngiltere'nin An
kara büyük elçisiyle temas ettiği 
bir sırada bu sözlerin söylenmi§ 
oluuıııı dikknto değer. • 

Arkadan sarmak 

K arilerimiz belki hatırlarlar, 
dünkü yazımızda mihverin 

takip ettiği politikayı izah eder· 
ken bunun bir nevi Şliffen planı 
olduğunu söylemiş, ve alınanların , 
arkadan akarak, nasıl Pariı'i 
sarmı§larsa, Balkanlarda da ar
kadan dolanarak Yugoslavya'yı 
tehdit edeceğini kaydetmiıtik. 
Çinçar M rkoviç.'in bu beyanatını 
okuduktan sonra tahminlerimiz
de yanılmadığımızı görmekteyiz. 
Almanya, Balkanlarda evela bazı 
yoklamalar yapmıştır. Nasıl bir 
dişçi ağrıyan dişi bulmak için ma
-deni bir aletle, bütün ditlere VU• 

rur da haıısasiyet ararsa, Alman
ya da aynı şekilde hareket etmif
tir. Şimdi görülen manzara, Ro
manya'dan ve Bulgaristan'dan 
sonra Yugoslavya'nın da ha11Sasi· 
yet arzettiği merkezindedir. Mih
ver dişçisi Romanya dişini ı.ök
müt, Bulgaristan'ı doldurmuş, ve 
Yugoslavya'ya altın kuron gecİr· 
mek teşebbüsüne girmittir. Bu 
kuron mükellef bir ticaret anlaş
masıdır. at sürmüştür. Douvrea mıntakasına 

düşen birçok alman obüsü, birkaç mil 
uzunluğunca sahili sarsmıştır. İlk tah Eski hadiseler 
minlere göre bir ölü ve iki yaralı var-
dır. Heyeti umumiyesi itibariyle ba-
sar, bombardımanın dehşetine nisbet- Hadiselerin seyrine bakalım: 
le pek hafiftir. Geniş bir sahada cam- Almanya, Yugoslavya üze· 
lar kırılmıştır. rinde işlemeğe başrlarken bütün 

Daha sonra, sarı uçlu iki Messer- d"kk · İ l nazarı ı atı muntazaman ta • 
schmidt, Douvreıı limanı üzerindeki ya'dan gelecek bir tehlike üzeri· 
baraj balonlarına bir hücuma yelten- ne çekmittir. Musolini Yugoslav
miş ise de hiç bir balona isabet vaki ya hududu civarındaki askerleri 
olmamış ve hava da fi bataryalarının tef tiı edene kadar bu böyle de
şiddetli ateşi alman tayyarelerini vam edip gitmiştir. Hatırlardadır 
kaçmağa mecbur etmiştir. ki İtalyanlar bundan çok önce de 
Manı mevzilerini bombardıman Yugoslavya hududunda hadiseler 

Londra, 20 a.a. - Royter: Alman çıkarmışlar, hudutta bulunan Yu
uzun menzilli toplarının bu akşam goslav köylerini ta§lamışlardı. Fa
gün batarken yeniden Douvres mınta- kat mesele sonradan çabuk ka· 
kasını bombardımana teşebbüs etme- pandı. Nisan sonlarına doğru bat· 
leri ilzerine, ingiliz bombardıman ka bir i§ çıktı. Bu sefer, Yugoa· 
tayyareleri, Gris • Nez burnundaki al- lavya arazisi üzerinde 8 alman 
man uzun menzilli topları mevzileri- tayyaresi uçtu. Protestolar yapıl· 
ne çok şiddetli bir taarruz yapmışlar- dı, nihayet alınanlar, bu tayya· 
dır. relerin yanlı§lıkla hududu geçti. 

Kent kontluğu sahillerinden bu ta• ğini söyliyerek itizar beyan etti-
arruzu ııeyredenlerin ifadelerine gat ler. Halbuki hadise tamamiyle 
re, ingiliz bombardıman tayyarelerl, başka bir tefsire de tabi tutulabi
dakikada yüz bomba atarak mevzileri lirdi. Çünkü 5 nisandan 17 nisa
bir infilak maddesi yağmuruna tut· fi na kadar Belgrad'da toplanan 
muşlardır. İnfilakların durmadan bi- beynelmilel Tuna komisyonu, Tu
ribirini takip eden tarakaleri, Manş'ın na'da birdenbire ukeri bir mahi
bir tarafından öbür tarafına gök gür- \ yet al tbilecek gemilerin seferle· 
lemelri gibi aksetmiştir. Manş'ın İn· rini mene ve bütü~ gemiler mü. 
giltere sahilindeki şehirlerde pence· ı rettebatın·n sık1 bı~ 5:11·ette kon. 
reler ve kapılar ııarsılmışhr. Bomba· troluna karar '\'cımıştı. Almanlar 
ların ve fişenklerln ışıkları, gök yll• belki bu karar mim· ~c betiyle bir 
sunu aydınlatmt§tlf. irael ıatvet• lüzum görmüşler ve 

Svelkovi~'in nutku 

Bundan sonra Yugoslavya me
aelesi bir müddet uykuya 

dalmıştır. Nihaye• son zamanlar· 
da Romanya'nın İşgalinden ve 
Bulgariatan'ın dostluğundan son• 
ra, mesele İtalya tarafından iı· 
lenmeğe baılanmıttır. İtalyanlar, 
belki 20 eylüldenberi devam e
dip giden Alman • Yugoslav ti
caret müzakerelerine bir aon ver
mek için, gazeteleri vasıtasiylo 
Belgrad'a karşı şiddetli hücum
ıl'd a bulunmuşla", ve Yugoslav
ya'nın yeni nizam çarhına kendi
sini kaptınnamıt olduğunu ileri 
aürmü,lerdir. Tam bu esnada Yu· 
goslavya b':ltvekili Svetkoviç Oa
küpte bir nutuk söylcmi~tir Bu 
nutuk gayet elastiki bir nutuktur. 
İngilizle:ı-in de, mihvercilerin de 
bu nutku istedikleri gibi tefsir 
!etmeleri mümkündür. ... 
Realiteleri anlamak 

Svetkoviç'in nutku iki kısım• 
dan mürekkeptir: Yugos

•lav başvekili umumi vaziyeti an • 
latrrken, icabederge yugoıılavla
ırın hudutları kanla müdafaa eı.!e
ıcegını ~öylemi~tir. Svetkoviç'in 
ınutkundaki bu parçayı, İngiliz
ler, ve İngiltere politikasına taraf
tar olanlar hararetle alkı§lıyarak, 
yugoslav başvekilinin ta Kırat 
Aleksandr zamanından b eri de· 
vam eden milli birliği müdafaa 
edeceğine bir deJil olarak almı§e 
lardır. Fakat Svetkoviç nutku • 
nun bir yerinde de Yugoslavya • 
nın "yeni realiteleri" anladığını 
ııöylemİ§tİr. İ§te bunu da mihver
ciler kendi ı~hlerine tefsir etmİ~· 
lerdir. Filhakika evela biribirine 
aykın gibi görünen bu iki nutuk 
parçasının da şimdi vakalarla sa
bit olduğu nnla§ılmaktadır. 

Tuna meselesi 

Hadi senin ıiyui akiılerinl 

tefsir etmeyi daha geni§ 
malumatın gelmesine talik ede -
rek, şimdilik meseleyi yalnız eko
nomik cepheden tetkik edelim: 
Mesele şudur: Tuna, Yugoslavya 
dahilinde 300 kilometreden faz • 
la bir mesafe katetmektedir .• Av· 
rupa ticaretinin can damarı olan 
Tuna, Yugoslavya'nın merkezi 
vaziyeti, ve bir çok koridorlara 
açılan huausiyeti dolayısiyle bu • 
rada bir ıahdamarı halini almak· 
tadır. Tuna'nm iki ucu Almanya• 
nın elindedir. Karaorman'dan Yu· 
goslavya hududfına kadar olan 
kısımla Karadeniz'deki Tuna 
deltasından Demirkapılnra ka· 
dar olan kısımda istediği gibi ha
reket etmek serbcstisini haiz bu
lunmaktadır. Halbuki Yugos • 
lavya bu mühim yola kendi top· 
raklarında bir düiüm vurmu" gi· 
bidir. Bu vaziyeti daha evel he • 
•aha katan almo.nlo.r gene nisan 
ayının sonlarına doğru Yugoslav• 
ya'ya bilhassa alman ekalliyeti • 
nin bulunduğu hudut mevkileri
ne bir çok turistler yollamı§lar -
dır. Baştan a§ağı nazi teşkilatına 
mensup olan bu turistleri yalnız 
Yugoslavya'nın abu • havasından 
iatifade için gelmedikleri mu • 
hak kaktır. 

Netice 

Fakat ~imdi, mihver, Bal • 
kanlnrm cenubuna indik • 

ten, ve Yugoslu-ra'nın Sovyetler 
Birliği ile ikhsadi alakası aşağı 
yukarı sekteye uğradıktan sonra, 
Belgrad hükümeti, yeni nizamı, 
kabul eder bir vaziyet almıştır. 
Markoviç'e göre bu ekonomik ve 
siyasi iıbirliği, harbi değil, sulhu 
getirecektir. Fakat siyasi anlaş
manın mahiyet ve şümulünü şim
diden kestirmiye imkan yoktur. 
Şurasını kaydedelim ki, Yugos • 
lavya'nın Banat mıntakasında 
400.000, Slovenya'da da 100.000 
ne yakın alman vardır. Bunların 
bir de Deutches Volksblatt ismin
de gazeteleri çıkmaktadır. Bu si· 
yasi işbirliğinin bu almanlarla 
yakından alakadar olması icap 
etmez mi? 

Mümta~ Faik FENiK 
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Sonbahar at 

yarışlarının 

dördüncüsü 
ıi''':~i~:~i2::::J:~:~;:.~~;!~··· kurumuna ne kadar çok yar

dan edersek bu ihtiyacı o ka
dar erken karıılamıf olacağız. ........................................................ 

Mihver devletleri 

Bu yı l yapılacak (,_R_A_D _Y o_,,J 
(Radyo Difiızyon Postalan) 

Radyosu Radyof11 

TUH.KİYE futbol müsabakalan 
Bu ıene bütün beden terbiyesi bölgele- - Dalga Uzunluğu -

rinde futbol birinciliği müsabakaları 1941 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
mart ayının on beşine kadar bitmiş ola - 31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 1 

Maskespor Galatasarayı 2-0, 
Harbiye A. Gücün.Ü 2-1 yendi 

Sonbahar at yarı:şlarının dördüncüsü dün 
çok kalabalık bir halk kütlesinin huzuriy
le şehir ipodromunda yapılmıştır. Milli 
Şefimiz de her vakit olduğu gibi refakat
lerinde Başvekil Doktor Refik Saydam 
olduğu halde yarış yerini şereflendirmiıs

ler ve koşuları alaka ile takip buyunnuş
lardır. 

Yunanistan' da taleplerde 

bulundular 

caktır. Bölgeler lik maçlarını bu tarihi 19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. ~ 
göz önünde tutarak tertip edeceklerdir. PAZARTESİ: 21.10.1940 

Lik maçları, her sene olduğu gibi, pu - 8.00 Progrrun ve memleket nat ayarı. 
van usulü üzerine ve iki devreli olarak ı 8.03 Miizik: Plliklardan hafif progranı. 
yapılacakttr. Puvanların beraberliği ha - '8.15 Ajans haberleri. 
tinde (gol avarajı) tatbik olunacaktır.18.30 Hafif müzık programının devamı (Pi. 
(Puvanlar, yenen takıma 3, berabere ka- 8.50 9.00 Ev kadını - Konuşma (Evimiı= 

Kahire, 20 a.a. - Kahire'deki resmi yu- f h k 
!anlara ikişer ve ilen yenilenlere l, ü - , süsHyelim). 

nan makamları, mihver devletlerinin Yu
nanistan'dan bazı taleplerde bulundukları 
hakkındaki haberlere inanmamaktadır. 

men yenilenlere O olarak verilmektedir. 12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
g?l avara~ı usulü de şu suret:e tatbik ~.: 1 12.33 M\i:r.ik: Fasıl heyeti. Koşular umumiyet itibariyle tahmin e

Evelki gün 19 Mayıs stadyomunda baş
lanan lik maçlarına dun Ankaragücü sa -
hasında devam edıldi. Havanın güzel, rıi:ı

glirsız ve güneşli olması bir çok futbol me
raklısını sahaya toplamış bulunuyordu. 

flk mnç 13.30 da Maskespor'la Galata -
nray arasında hakem Nejdet Özltaya'nın 
idaresinde başladı. ilk anlardan itibaren 
M skespor'un baskısı altında cereyan e
den oyun mı.isabakanın sonuna kadar öy
lece devam etti. Antrenmansız oldukları 

kolayca farkedilen Galatasaraylıların kar
şısında Maskesporlular ilk devrede biri 
firikikten olmak üzere iki gol yaptılar. 

lKlNCl DEVRE 
İkinci devre Galatasaray'ın gevşek o

yunu, buna mukabil Maskespor'un gol 
ynpmak hususunda kaçırdıgı miıteaddi t 

fırsatlarla nihayete erdi ve bu suretle 
Maskesporlular sahadan 2-0 galip çıktılar. 

Harbiye - Ankaragücü 
Sıra ikınci maça gelmişti. Geçen hafta 

cıilt maçında Ankaragucune 4-0 yenilen 
Harp Okulu takımının dıinkü m:ı.çta nasıl 

bir netice alacağı futbol hevesklirları ta
rafından merak edilmekte idi. 

Saat 15.30 da sahaya çıkan takımları şu 
şckılde dizilmiş görduk: 

Anknragiıcü - Mehmet, Kamil, Salih, 
Nusret, Abdül, Yusuf, Hamdi, İsmail, Nu
rı. Fehmi, Zeki. 

Harbiye takımı - Şevki, Münir, Faruk, 
Suphi, Abdi, Ferda, Burhan, Muzaffer, 
Ertuiful. Şahin, Kemal. 
Maçı Muzaffer Ertuğ idare ediyordu. 

Dudükle beraber oyun süratle başladı. tık 
dakikada Ancaragüçlüler Harbiye kalesi
ne indiler. Sol için attığı şiltle top kale -
nin ust direğine çarparak dışarı çıktı. He
men arkasından Harbiye sağ açığı Kemal 
firikikten aldığı bir pası uzaktan gayet 
nefis bir vuruşla ole tahvil etti. Oyun 
hararetlendi. Harbiyelilerin her ne paha
sına olursa olsun mac;ı kazanmak kay -
gusunda oldukları anlaşılıyor. 5 inci da -
kikada bir Harbiye hucumunda sağdan ge
len topu orta muhacim Ertuğrul uzaktan 
güzel bir vuruşla kaleye gönderdi. İkinci 
gol 1 3 dakika ara ile yapılan iki gol Anka
ragtiçltileri kırnaçladı. Maç gayet zevkli 
oluyor. Nüfus sayımından dolayr sabah -
leyın evlerinde kapalı kalan ankaralılar 
onun sıkıntısını bol bol ç1karıyorlar. 

9 uncu dakikada sağdan inkişaf eden bir 
Ankaragücü hücumunda sağdan ortalanan 
topu sol iç havadan kaleye gönderdi. Va
ziyet 2-1. 

Bunun üzerine esasen ı;ertlCJimek tema
yülü gostercn oyun Hakem Muzaffer Er
tuğ'nn yerinde ve titiz müdahaleleri ile 1 
mutedil bir seyir aldı. Harbiyeliler daima 
sağdan yaptıkları hücumlarla sık sık An
karagiicü kalesine indilersc de karşı taraf 
müdafaasının iyi oyunu ve sol açık Mu -
zaffcr'in iyi işliyemcmc:si yüzünden bir ne
tice vermedi, bu ııuretle devre 2-1 Harbi
yenin lchınc bitti. 

iKiNCi DEVRE 
İklnei devrede harbiyelllerl biraz yo

rulmuş gördllk. Ayni sUratll akınlarına 
devam etmekle bcrcıber hUcum hattının 

kale önlerinde o.nlaşamamıılıırı yüzünden 
hUcumlnrı tehlikeli olamadı. Buna muka
bil seyrek olan Ankara GUcU akınlan cld-

dl tehlikeler yarattı. Fakat muhaclmlcrlıı 
attıklan ııUtıerde kıı.leyi tuttummıımaları 
yUzUnden bir netice elde edemediler. Bu 
arada Harbiye mühim birkaç fırsat ka
çırdı. Bu cümleden olarak 2:; inci dakika
da Salimin boş kaleye gönderdiği top ha
valan:trnk avuta gitti. Devrenin sonuna 
kadar netice değişmedi, ve harbiy<.'lller 
2-1 maçı kazandılar. 

Harblyel!lerin d!ln gösterdikleri ener
jl k olmaktan başlta cansipô.rane oyıınu 

ımlıadan gnllp çıkmalannın en bliylik tlmi-
11 oldu. Enerjilerini iyi kontrol edeme
mek yllzllnd<'n bazı fuzuli vuruşlar ve h:ı
relcetl<'r yaptılarsa da dlin heyeti umuml
yesl itibariyle güzel bir oyun gösterdiler. 
Çok ciddi çalıştıkları A'ayet AşlkAr görfl -
nllyordu. Kemal, Ertuğrul, Burhan, Abdi 
i)'l oynadılar. 

Ankaragücüne ıelince, müdafaa hattı 

elinden geleni yaptı, haf hattı da vazifesi
ni mıikemmelen ifa etti. Hücum hattı ise 
bilhassa kaleye şiit atmak hususunda tem
bellik ettiklerinden faydalı olamadılar. 

dilen hayvanlar tarafından kazanılmış yal
nız ikinci koşu sürprizle neticelenmiştir. 

Birinci koşu: Dört ve daha yukarı yaş
taki halis kan arap at ve kısraklara mah -
sus satış koşusu idi. İkrnmiyesi 180 lira 
mesafesi 2200 metre idi. İki h:lyvan ara -
sındn geçen koşuyu Sevim'in kesilmesin -
den istifade eden H\iseyin Mutlu'nun 
Anere'si iki boy ara ile kolaylıkla ka;:an
dı. 7.nman 2,51 d1kikadır. Müşterek bahis 
ganyan 140 kuruş verdi. 

1 kinci k~u: üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli yarım kan İngiliz at ve kısraklara 

mahsustu, İkramiyesi 655 lira mesafesi 
2000 metre idi. On iki hayvanın iştirak 

ettiği koşunun startı çok fena oldu. Start 
mnkinesı tamamiyle açılmadıtı için bazı 

cokeyler epey tehlike geçirdiler. Kura&ı 

kenara ve makınenin iyi açılan tarafına 

düşenler yanı Baskın, GLilcan ve Alceyhin 
derhal ileri düştüler. Di{;erleri kendileri
ni iplerin arasınian d:tr ku ·tarı? bunları 

takip etmiye ha'!ladıh~sa d ı öndekiler 
epey ara açmışlardı Bu vaı:yette İsmail 

Tetigın Gülcan'ı iki boy ara ile rakiple -
rini geçmiye muvaffnk oldu. Çok geriler
den çıkmasınrı rağmen Sııa t Karaosman'ın 
Mchlika'sı ikinci Talat J\tcan'ın Ce~ur'u 

Stef ani ajansına göre 

Dünya yıkılmış I üçimcü oldular. Kendilerinden l>ıiyük ü -
mitler beklenen buyük atlar bugün maale

Sofya, 20 a.a. - Stefııni ajan51 bildiri- scf hiç bir iş göremediler. Zaman 2,19 
yor: dakikadır. MLişterek bahis ganyan 1500, 

Bulgar siyasi mahfilleri, Türkiye ve .plllse sırnsiyle 400, 195, 265 kuruş verdi. 
Yunn.nistan'ın, menfaatleri hillihna olarak Uçiinciı koşu: Mixt satış koşusu idi. 
İngiliz taraftarlığı siyaseti giıtmekte ol · İki yaşında ve h:ç koşu kazanmamış halis
dukları Balkanlardaki vaziyetin inkişafını.

1 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus

cndişe etmeksizin takip etmektedir. tu. İkramiyesi 400 lira mesafesi 1000 mct-
Elde edilmesine imkan olmıyan netice- re idi. 

!ere varamamış olan muhtelif Balkan dev-
8 

• . "k .•. b k v r 
1 l · d' d k' · ·ı· 1 . . . eş tayın ı.ştıri1 ettıgı u oşuyu e ı 
et erı nez ın e ı ıngı ız e çıcrı, ılk top- K d k' y · . · 1 k' b' b . ıvun ı ın etış ısmını e ·ı tayı ır oy 
lantılnrını yapmışlar<lır. Bu elçıler, tali- .1 k d R k' 1 . d (c) k'J . . • . !1.ra ı c azan ı . a ıp erın en ., ı o 
matlarını harıcıye nezaretınden değıl, Mı- k d 

1 
• 

1 , . no san taşıması o ayısıy e esasen şansı 
sır da bulunan harbıye nazırından bekle - r l "d' K d' · d b ·· b" b k 
mektedirler. az a. ı ı. ,en ~sın en ugun ır şey e -

lenmıyen Fahrı Atlı'nın Ayfer'i ikinci 
Hakkı Bray'ın Mimozn'sı üçüncü oldu. 
7.aman 1,04 dakikadır. Miişterek bahis 
ganyan 300 plbe sırasiylc 180 ve 570 ku
ruş verdi . 

Türkiye ile Yunanistan, bir dünyanın 
yıkılmış ve yeni bir hayatın doğmakta 
olduğunun henüz farkına varmamışlardır. 

Gazeteler. 'i'lhta ve harpte mu7.affer o
lan Almanya'nın yapıcı siyasetini meth ve 
sena etmektedirler. 

, BUGÜN il\ 

' 

ULUS Sinemasında 
Montekarlo'da milyonerlerin ha
yatını gösteren bu en büyük ne
şe ve zevk filmi olan 

YAŞASIN 
TATİ L 

!ki saat bütün temaşa edenleri 
güldürecektir. 

Baş Rolde : 
Meşhur Fransız komiği 

DUVALLES 
Ayrıca: SPOR FlLMl 

Matineler: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

Gece için koltuklarınızı evelden 
kapatınız. 

Dördıincü koşu: Cubuk koşusu idi. Dört 
ve da.ha yukarı yaştaki halis kıın arap at 
ve kısraklara mahsustu. 1 kramiyesi 510 li
ra mesafesi 3500 metre idi. Baştan itiba -
ren koşuyu önde götüren Bozkurt Fehmi 
Sim nroğlunun Çelenci'nin eon anlttnlaid 

meşhur hücumuna mukavemet edemiycrek 
ikinci kaldı. Çelenk üç boy ara ile birinci 
Niyazi Kurta)"'ın Bozkurt'u ikinci Dündar 
Günday'm Tomurcuğu üçüncü oldular. 
Zaman 4.32 dakikadır. Müşterek bahis 
ganyan 3,15 pllise sırasiyle 130, 175 ve 135 
kuruş verdi. 

Beşinci koşu: üç yaşında ve kaı:ançları 
vekftnu 500 lirayı geçmiycn halis kan a -
rap erkek ve dişi taylara mahsustu. ikra • 
miyesi 255 lira mesafesi 1600 metre idi. 
Dört tayın iştir5.k ettiği koşuda Sevim 
VIII. Uç boy ara ile kolay bir birincilik 
aldı. Vehbi Koç'un Misket'i ikinci Nezir 
Tcmizcr'in Çetini UçüncU oldu. Zaman 2 
dakikadır. Mü terek bahis ganyan 195 pli
se sırasiyle 115 ve 115 kurus verdi. 

Altıncı koşu: dört ve daha yukarı yaş -
taki halis kan İngiliz at, kısrak ve idiçle
re mahsus çalı manili koşu idi. Aıım Çır
pan'ın üç atı arasında geçen koşuyu Ko -

- Esaret mektup yazmağa mani değndir. E~arette 
olanların hepsinden mektup geliyor. Kocamın kar::le1i 

de esir, ama muntazaman yazıyor. Aklını başına topla 1 
- Ben daima aklım başımda yaşadım, abla ..• 

- Gülerim bu sözüne. Aklı başında bir adam senin 

yaptıklarını yapmaz yavrum. Bütün hayatında didine

rek, boğuşarak yaşadın. Gençliğini, güzelliğini böyle 

değersiz bir adamın uğruna feda ettin. Nihayet, talih 

güler yüzünü gösterdi. Karşına, ihtiyar bir budala çı

kardı .•• 

Yunanistan'ın Kahire elçisi Reuter a
jansının muhabirine şu beyanatta bulun
muştur: Hiç bir şeyden bahsedildiğini i
şitmedim. Bu haberin doğru ola.bileceğine 
inanamıımnktayım. 17 ilkteşrinde Ameri -
kn'dan kıra! Jorj'un tahtından feragat ede
ceğine dair gelen haberlerin yanlış oldu
ğu tahakkuk etmiştir. 

Sizi temin edebilirim ki, dolaşmakta o
lan şayialar, ne Kahire'deki ve ne de !s
kcnı.leriye'deki yunan resmi maknmlnrın
dan çıkmıştır. İskenderiye kançılarımız 
şimdi bana telefonla, bu haberi büyük bir 
hayretle duyduğunu söylemiştir. 

B. RUZVELT 

dılmektedır: her takımın attıgı gol ycdıgı 12.50 Ajans haberleri. 
gole taksim olunmakta ve neticede çıka- 13 05 Miızik: Fasıl programının devaırıı. 
cak harici kısmetlerden yüksek olanı iıs- 13.20 14.00 Müzik: karışık program (Pi} 
tün sayılmaktadır, Harici kısmetlerin mü- 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
sa vatı halınde hükmen mağlubiyeti olmı- 18.03 Mıizik: Radyo caz orkestrası _ (tir 
yan. her iki takımın hükmen maclilbıyeti 1 rahım Özgıir idar~ ndc). 
olmadığı takdirde galibiyeti fazla olan ta- 18.40 Muzık: A. l _ F hri Kopuz _ Jiür 
kını ileri kabul edilmeiı:tedir. zam şarkı: (Sunar bir camı meınlu). 
Milli Küme müsabakaları : 2 - Mustafa Nafiz - Hüzam şarkı: (Goll' 

Milli küme mıişa.bakaları bu yıl mart liim nice bir senden uzak). 3 Muhayyel 
on beşte başlayıp haziranın on beşinde so- ı Kiırdi şarkı: (Varını hacet söyleyin). 
na erecek ve fikistürü buna go~e tanzim 4 - Hnlk turküsü: (Çubuğum yok yol ür 
edilecektir. Milli kümeye dahil olmıyan tüne uzandım). B. 1 - Nuri Halil Poyral 
bölgelerde bölge birinciliğini kazanan ta- Nihavent şarkı: (Bir goncai terdir o peri} 
kımlıır federasyonca tayin olunacak 4 - 5 2 - Osman Nih~t - Nihavent şarkı : (J{Öf" 
grupta toplanarak, cleminasyon usuliyle, fezdeki dalgın suya), 3 - Tamburi Ceın 
yapacakları müsabakalar neticesinde grup Huseyni ş:ırkı: (Görmek ister gozlcrim} 

, birincilerini meydana çıicaracaklardır. Bu 14 - Hüseyni türkü: (Ekin ekdim çöllere} 
1 müsabakalar en geç martın onund~ baş - S - Saz semai. 
lıyacak ve nisanın ilk haftasında bitecek- 19.15 Mıızik: Musiki kaleydoskopu. 
tir. Bundan sonra, grup birinciliğini kaza- 19.30 Memleket saat ayarı, ve Ajans hl' 
nan takımlar ara~ında, ayrıca. puvan ve bcrleri. 
gol avarajı usuliyle iki devreli (gruplar 19.45 Müzik: İnce saz heyeti (Şeterabaf 

Nevyork, 20 a.a. - Reuter ajansının birinciliği) maçları yapılacaktır. Bu kü - faslı). 
muhabiri vasıtasiyle birleşik Amerika'nın d 

büyük bir ekseriyetle 

intihap edilecek 
meye dahil olacak kulüpler milli küme e 20.15 Radyo gazetesi. 

48 devletinde yapmış olduğu tecrübe ma- f d 
olduğu gibi mütekabilen birer de a ep - 20.45 Viyolon!>el solo • Edip Sezen • 

hiyetindeki bir seçim yoklamasında Bay "' k b · · d ı k 
1..sman yapma mec urıyetın c o nen - 21.00 Müzik: dinleyici istekleri. 

Ruzvelt'in beş ikinciteşrinde büyük bir !ardır. Müsabakalar nisanın ilk haftasın- 21.30 Konuşma. 
ekseriyetle intihap edileceği tesbit edil - ı b ı · d b' kt' 

c a aş ayıp mayıs gayesın e ıtece ır. 21.45 Muzik: Hn(lyo orkestrası (Şef: Dt 
miştir. Bu tecrübenin neticesinde, Bay N · d f l ı k T" 

etıce e en az a puvan R atı ta ım ur- E. Practorius). L. van Beethoven: Proo 
Ruzvelt 366 reyi olan 34 devleti, Bay k' · 1 ~ • · l k ·· 

ıye umpıyon ugu ıçın yapı aca musa - methcus Uvertürü. L. van Beethoven: B• 
Willkie de 165 reyi olan 14 devleti ka- bakaya girmek hakkını kazanacaktır. şinci Senfoni, do minor. 
zannıı~ oldukları sabit olmuştur. r·· k" s . l v 

ur ıye ampıyon ugu • 22.30 Memleket saat ayan, Ajans h!iber-Reuter ajansının 1936 dn reis se,imi ı ~ • 
• Bu mevsim sonunda milli küme m'l - !eri ; Ziraat, Eshnm - Tahvilatı, Kombiyi hakkında yapmış oldugu yoklamanın, Bay . . . . . ' . 

R it.. · t'h b k t' ti b'ld' . larında bırıncılığı kazanan takımla, g• Nukut Bornsı (Fiyat). uzve ın ın ı a mı a ıye e ı ırmış . . . .... 
ıd " h 1 d d lar bırıncılıgını kazanan takım ve o~ ı, 22.45 Muzık: Cazband (Pl.). o u.,u atır ar a ır. • . . 
B f ld d.1 k . 

1 3 
mektepler bırıncıleri arasında hazira.un 23 25 23.30 Yarınki program ve kapanıs. u se er e e e ı en e serıyet, 9 2 ve .. . . • 

1936 d Ba R it,. k ld ğ son haftasında Turkıye şanıpıyonlugu a y uzve ın azanrnış o u •u 
Cks · t k .ı b"' "k 1 kl b b müsabakası yapılması tasavvur edilmek • 

erıye auar uyu o mama a era er, d' 
! .................................................... ! 
iKÜ(ÜK Dl~ HABERLER B W'IJ'k • . k b'ld' '. k . te ır. ay ı ı e nın azana ı ıgı e serıyet- B d b' · ge l d ' k ·· l"ğ" b" . . .. .. e en ter ıye111 ne ırc tor u u u-

ten de barız bır surette ustun bulunmakta- .. b .. b k 1 esmi k 
dır. tun u musa a a arı r sayroa ta ve ! ..................................................... . 
misarj kazandı. Tomru ikinci 
üçiincü oldu. 

Taşpınar 

İkinci ve dördüncü koşular arasındaki 
çifte bahiste Gülcan - Çelenk kombinezo
nu bir liraya mukabil 67,10 lira verdi. 

Sipahi ocağı konkurlarına 
ha%ırlanmalar 

İstanbul, 20 a.a. - ıo. ıı. 940 da. başlı
yarak iki hatta devam edecek olan Sipahi 

ea nın b lyllk konkurlcr.rına hazırlanan 

ocak binicilerini denemek üzere dUn ya -
pılan mUsabakalar muva!fakiyctll netice
ler venniııtlr. 

:Mani atlama milsabakalannda Kan Do
ğıın'lıı. birinci, Bayan Rujlye Raşe! ile i
kinci, B. Hayri E!e kızı ile UçlincU olmuıı
lnrdır. 

Oı'ta kategoride Bayan Rujiye Raşe! 
ne birinci, Bay Kan Erol'la ikinci olmuş
lardır. 

Kolay kategorinin birinci kısmında B. 
Atıt Akse! ile birinci, ikinci kısmında B. 
İbrahim birinci olmuşlardır. 

Hatlt Beroltaj'da ise, Rense birinci, 
Bayan Desi ikinci, Bayan sara UçUncU ol
muglardır. 

Kazananlara ocak reisi B. Asım Sor -
gon tarafından mllkMatıar verilmiııttr. 

10. 11. 940 tarlhlnde kıymetll 11ubayla
rımız.ın da ıııtlrt\k edecekleri müsabakala
rın çok heyecanlı olacağı anl&§ılmaktadır. 

bunlar haricinde kalan futbol karşılaljma
larını hususi telakki etmektedir. Münha
sıran futbolc:uların tescil, nakil ve resmi 
miisabakalara sureti istiriklerini göstc -
ren talimatta yazılı liste usulü bu yıl tat
bik edilmlyecektir. 

Bölge birinciliklerini tayin olunan zn -
mandan evel bitiren bölgeler boş zaman
larında ecnebi takımlarla temas veya şild, 
kupa maçları tertip edeceklerdir. 

f ng iliz hava kuvetleri 
Haml>urg 'u 

bombard ıman ettiler 

x Stokholm, 20 a.a. - İsveç radyosu
nun haber verdiğine göre, İsveç hllkllme
tı, A.mcrikaya sipariş edllml§ olan tayyare
lerin mlisadcrc edilmesini protesto etmC'1' 
Uzerc Vaşington .ı;cfirlnc emir verml~tı.t. 

x Mllano, 20 n.n. - İlk Cermen - tt.aı
ynn Unlvcrsite kongresi Bolonya'da faşist 
talebe teşkllll.tının deldletlylc açılmıııtır. 

X Madrlt, 20 a.a. - Haber alındı~ 
g!lre, İspanya hava mUsteşan B. Bunıaga 
He birkaç muteh sıs, iki memleket ara -
sında havn scyrtlseferleri hakkındııkl mU
za.kerckrdc bulunmak üzere Almanya'ya 
b reket tt:ınf ıı:rdJr. 

..1111111111111111111111111111111111111111. - -- -: Kadın Terzisi S - -Londra, 20 a.a. - Hava nezaretinin bil- : •· •• :: 
dirdiğine göre, ingiliz hava kuvetlerinin 

1
: CEMAL BURUN S 

18/19 geceki akınları, harp gemilerinin in- : 
ıa edilmekte olduğu malftm olan Ham - : Bu ayın 22 inci salı günü saat S 
burg'daki Vo11 ve Blohmn tezgihları üze. : 4 den itibaren Ankara Palas'da :E 
rine tevcih edilmiştir. :;: kışlık modellerini göstereceğini S 
Kapalı hava ve alçak uçan bulutlar ha- : müşterilerine bildirir. S 

rekttı müşkülleştinniştir. Mamafi,h bu _ _ 
manilere rağmen, münferiden hareket e- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllU_.
den tayyareler, fasılalı olmak üzere tez
cihları üç buçuk ıaat bombardıman et
miştir. Arazi üzerindeki sis tabakası ve 
alçakta bulunan bulutlar, Hamburg, Em
den ve Lubek'deki bombardımanların ne-

ticesini müşahade ctmeğc imkfl.n bırakma· 
dıkları halde, Hamburg'daki Gcrmania 
tezgahlarının ciddi hasara uğradıkları zan
nedilmektedir. 

Sözlerinden ruhunu gizli bir ıstırabın kemirdiğini 

anlamıştı. Madam Loşonsi, acı acı baş1nı salladı. An

ıatmağa devam etti: 

- Gençliğimizde, erkekler pervane gibi etrafı

mızda dönerler. Küçük bir iltifatımız, tatlı bir te

bessümümüz için en büyük fedakarlıklara seve sevo 

katlanırlar. Ama, yaşımız biraz ilerleyince, hayatla

rının ağır ve taşınması güç bir yükü oluruz. 

- Bu sözlerinizin kendi hayatınızla bir alakası 

olabileceğine inanamıyorum. •• 
- Niçin böyle söylüyorsun abla ? 

- Ben, ne söylediğimi biliyorum. Altmış dört yaşın-
Ya.zan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôROMKONEY -132- - Bana itimat et yavrum. Söylediklerim birer ha

kikattir. Yaşlı kadınların tebessümleri, bir çok derin 

yaraların örtüsüdür ... Her kadın, er veya geç erkegi

nin gfüünden düştüğü günü görmeğe mahkumdur. 

Hayatta bundan daha acı, daha ıstıraplı bir şey tasav

vur edilemez. 1 Iülasa, biz kadınlar, tatlı bir hayale 

kurban oluyoruz. Bize, ilk aşık oldukları zaman, hal

lerine ,tavırlarına, söyledikleri sözlere kapılarak, 

kendimizi ebedi bir saadetin kapısı önünde sanıyo

ruz. Tehalükle bekledikTeri cümleyi, "Evet ben de 

seni seviyorum", dediğimizi duydukları andan itiba

ren, son nefesimize kadar kalplerinin yalnız bizim 

ıçın çarpacağı hülyassına kapılıyoruz. Halbuki; on

ların olduğumuz dakikadan itibaren nazarlarında.ki 

ehemiyetmizi kaybettiğimizin, ancak senelerce son· 

ra farkına varabiliyoruz. Acı, fakat hakikat 1 

da bir adamın evladı yerinde ve üç çocuk anası bir ka

dına aşık olabilmesi için ya budala ve yahut bunak o). 
ması lazımdır. 

- Eğer, beni şimdi sevmiş olsaydı, böyle düşünmek

te belki haklı olabilirdin. Fakat, senelerdenberi sevi

yormuş ... Daha ilk gördüğü günden itibaren !şık 
olmuş •.• 

- O halde hiç tereddüt etme. Derhal onunla ev

len. Fazla vakit geçirme. Ne olur olmaz, belki; ihti

yarın aklı başına gelir de yapmak istediği işin bir 
budalalık olduğunu anlar ... 

Bir kahkaha attı: 

- Ne tuhaf! Ben, hayata bir Ravbcrg'le başla
dım. Sen, iiş bir Ravberg'le bitiriyorsun. Fena değil. 
Neden öyle şaşkın, şaşkın bakıyorsun yüzüme? 

- Bilmiyorum, ne yapacağımı şaşırdım .•• 

- Ne yapmaklığın lazım geldiğini ben sana söy-

ledim. Darılma ama Gizella, sen de geçmesine imk& 

olnuyan bir abdallık var. Ne zaman mühim bir karar 

vermek mecburiyetinde kalsan, tereddütler içinde bu 

nalırsın. Nihayet c:iyle bır karar vedrsin ki: bunda 

bir numara daha kötüsü olamaz. Benim küçük buda· 
lam. 

- Abla, çok rica ederim, bana budala, deme. Bi· 

liyorsun ki; bu !ÖZ Ç()lc güç:üme gidiyor. 

M~rfa, güldü. Hiç cevap vermeden arkasını dön-

4'1&. Aynanın önüne gitti. Sa~larını düz:eltmeğe ko-

yuldu. Saat bire geliyordu. Gizella, onun biraz sonra 

gezmeğe çıkacağını biliyordu. O meşhur sefaret ka

tibi Balajoviç gene Budapeşte'<le idi. Kont geçen 

hafta cepheye dönmüştü. Doktor Gabor Kulumyi, bir 

seyyar askeri hastahanede vazife almıştı. Hizmetçi 

kız geldi. Diz çöktü. Maria'nın botlarını iliklemeğe 

başladı. Bu, diz kapaklara kadar yükselen, uzun 

konçlu botlar, en son moda idi. Harbın çıkardığı bir 
moda. 

Gizella, ablasının hazırlanmasını beklemedi. Te· 

!aşla kalktı. Sokaklarda dolaştı. Kendi kendine sa 
lim bir kafayla kararını vermek, ne yapacağını tayin 

etmek istiyordu. Ruhunda müthiş bir fırtına vardı. 
lçinden bir ses, Maria'yı dinliyordu. O, hayatı: sen

den çok daha iyi anlamıştır. Başka bir ses de, hayır l 
Diye haykırıyordu. Bu bir alçaklıktır. Bu hareketin· 

le kocana ihanet, hem de müthiş bir surette ihanet 

etmiş olacaksın. Ona mektup yazmadığı için kızı

yorsun. Zavallının ağır bir yara ile, kimbilir nerede-

ki bir hastahane köşesinde inlemediğini ne biliyor

sun? Ya çocukların? ... Senden başka kimseleri olmı
yan ve yalnız senin şefkat ve sevgine muhtaç olan 

çocuklarını ne yapacaksın? Onlar, babalarının yerin

de başka bir erkeği görmeğe tahammül edebilecekler 

mi? Kendini para mukabilinde satmak istiyorsun. 

B ugüne kadar mukaddes olarak tanıdığın her şeyi, 

guru r unu tatmin için fedaya kalkıııyoraun. Bakalım 

mesut olabilecek misin? Para ve mevki, feda ettiğin 

şeylerin yerini tutacak mı? Fakat, Maria böyle mi 

düşünüyordu? Kati yen! Eğer böyle düşünmüş olsay

dı, bugünkü vaziyetini hiç bir zaman elde edemezdi. 

Maria, acaba vicdan azabı duyuyor muydu? Kimbi

lir? Bugüne kadar mütevazi, fedakar ve dürüst bir 

insan olarak yaıamıştı. Fakat, bunların hiç biri onu 

aradığı saadete kavuşturamamıştı. 

Niçin bunları kuruyordu? Rudolf Ravbcrg'le ev

lenmeğe karar vermesi alçaklık mıydı? 

Kayın validesini ziyarete gitti. Vilmoş'un izi kay

bolduğundan beri zavallı kadıncağız kapıdan dışarı 

çıkmıyordu. Oğlunun kederiyle hastalanmıştı. Dok

torlar, kalbinden korkuyorlardı. Gizella'yı sevinçle 

karşıladı. Yanaklarından öptü. Yanına oturttu. Elini 

avucunun içine aldı. Çocukları sordu. Kendisini her 

gün gelip yoklarnadığı için Gizella'ya sitem etti. Son

ra içini çekerek söylendi: 

- Vilmoş'dan bala biç bir haber yok ... Sen, bir şey 

duydun mu? 

- Ben de şaştım kaldım. Baş vurmadığım yer 

kalmadı. Fakat, nafile. Bir haber almak mümkün ol

madı. 

- Neyse yavrum, hiç olmazsa senin üç çocuğun 
var ... Ya ben ne yapayım? ... Umumiyet itibariyle biz 

kadınlar hakikaten acınacak mahliiklarız.-

G lzella, m erakla kayın valideeinin yUzilne baktı. 

Gizella ,kayın validesini gittikçe artan bir hüzün

le dinliyordu. Gözleri doluyordu. Asabına hakim o

lamıyacağını hissediyordu. Nihayet hıçkırarak ağla

mağa başladı. Madam Loşonsi, saçlarını okşadı. Tek

rar, tekrar yanaklarını öptü: 

- Ağlama, yavrum. Sen, biz eski kadınlara nisbe

ten daha talilisin. Gerek kocamın ve gerekse kend i 

geri zihniyetimin tesiri altında kalarak seni uzun za

man itham ettim. Niçin -bütün varlığın ıyuvasına 

bağlamıyor, neden çalışıyor, diye !Öylcndim. Fakat. 

bugün sana hak veriyorum. İyi etmişsin. Hayatta in

eanın yalnız kendine ait olduğuna inandığı bir şeyi 

-Sona var-
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21. 10. 1940 u c u s -5-

Nüfus sayımı gününde Ankara 
w 
f 

Gıpta Jolu gözlerle sokağı seyreden bir aile halkı 

Bir karıkoca, vazilelerini yapıyorlar 

Canavar düdüğü çalalı b,,. kaç dakika olmuştur. Otobüsle» itk yolcularını alıyorlar 

As/alt, yükselen güneşin altında parıl parıl yanıyor. l§aret noktası, bomboştur. 

Bir saytm ve bir kontrol memuru vazife bClffllılfll 

Sabah kıya/etiyle kapııının önüne çıkan Wr 
aile halkı aıra ile yazılıyorlar 

Zaril bir sayım memuru 
latcuyonda ekspresin gelmesini 

bekliyor Bir ıayım memuru bir hemıerimizin defterini dolduruyor Boş sokaklarda dolaşan bir süvari polisi devriyesi 

Y enİ§ehirde bir aile pencereler .ı 
den tenha ıokakları seyrediyor 

MESUT MAHLOK .•. herkesin haıretle sokağı seyrettiği saatlerdeaerbest ıerbest dolQ§abilmcktedir Sokağa çıkmanın ysak olduğu saatlerde kapıdan kapıya yarenlikler 

aeneral B 
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Cümhuriyet Bayramı 
şenliklerine B. T. 

nunt vesikaları ve teminat akçeleri ile iha
le ıa.atinden bir ıaat evel komisyona mil-

ilk teminatı yazılı olan nılık taıre ıebze
ler açık ekıiltme ile 11tm alınacaktır. 

racatları. (6645) 16640 2 - İlk açık eksiltme puarhğı 6/ 11/ 940 
,Un 11at 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - İsteklilerin belli ,Un ve ıaatte Sa. 

mükellefleri de 

iştirak edecekler 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko.: Al. Ko. na mUracaatlın. (6805) 16793 

Cilmhuriye t bayramında beden terbi
y esi genel dlrekt!lrlUğU te§kllfltına batlı 

gençlik kulUplcri ve diğer spor yurtları 
mensupları, COmhurJyet Halk l'artısl ta
rafından vllAyetlerc gönderilen kutlama 
talimatı ııı:aslo.rı dairesinde 28 blrtnctteı· 

rin saat 13 te bll§layıp 80 blrincite§rin ıa· 
at 24 e kadar devam edecek olan bayrama 
iftl rAk edeceklerdir. 

Beden terbiyesi genel dlrekt!lrltlğtl bu 
m.ık.ıı:ıtla bölgelere verdiği emirde, bölge 
merkezler inin, gençlik kulUp ve cruplan 
v spor kulUpleri blnalannın, spor ıahala
rının stlslenmeslnl blldlrmı,ur. Bu yerler 
bayramın bUyUklllğl.l Ue mUtenaslp bir ıe
k llde donatılacaktır. 

Bııyram günU, gençllk k!Up ve grupla
rının mükellef ve ihtlyart Azaları ile alelu
mum sporcular geçit resmine lştlrAk ede
ceklerdir. Geçit resminden evel, bölgeler
ce t esbit edilen toplantı yerlerinde içtima 
edeceklerdir. Bl:ilge bqkanının teftlflnde·n 
sonra, mükellefler ve sporcular başlarında 
bando olduğu halde ııehri dolaşacaklardır. 

Bayram günlerinde bUtUn bölgelerde 
muhtelif beden terbiyesi ve spor cösterl 
f aaliyetleri t ertip edilecektir. 

İspanya ıimalinde 
sel f elakelleri 

Barsclon, 20 a.a. - Havas: İspanyanın 
flmalinde hUkUm süren feyezanlar, bUyUk 
felAket mahiyetini almaktadır. 88 ıene
d enberl İspanyada buna benzer feyezanlar 
g!lrUlmeml~ttr. Yalnız Torello ıehrlnde, 

JSO kurban vardır ve hasar, 40 milyon pe· 
aeta tahmin edtımektedlr. Mıntaka, felfl· 
ket manz.araaı arzcylcmektedlr. Birçok 
k6y ıu altındadır. Evler ve fabrikalar ha
rap olmuııtur. İ§ tamamlyle durmuştur. 

P irinç ve zeytin rekoltesi cok toS!lkede 
dlr. 

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

KITAAT iLANLARI 

Arpa alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Asker! ihtiyaç için alınacak 

1000000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltme
ye konmustur. Eksiltmesi 26/10/940 cu • 
martesl giln{l aaat 11 de Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhtıınmcn bedeli 80000 lira olup 
ilk teminatı 6000 Uı.tdır. 

3 - Evsaf ve ıartnımeai ı;ırllklerde 
Tardır. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir 11at evel Ko. na 
nrmelerl. (6484) 16472 

Sığıreti alınacak 

Edime Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Edirne taııayl kı1lasındakl Sa. Al. 

Ko. nu tarıüından 400 ton ııtır eti ihıle
ıi kapalı zarf uhulll ile 24/10/940 perıem· 
be gilnll saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Sığıretinln muhammen bedeli 
124000 lira olup ilk teminatı 7450 lira • 
dır. 

3 - Evsaf ve ıeraitlnl görmek lıtiyen • 
ler her gün hı aaatlerinde .,, lıteklilerln 
de belli gün ve saatten en aı bir saat e -
vel teminat mektuplariyle vesikalarının 
sö:ıil ge~en Ko. na verllmlı veya posta ile 
ıöndermlı olmaları. (6498) 16505 

Buğday kırdırılacak 

Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - '000 ton buğday kırdırılacaktır. 

Bedeli 62000 liradır. 
İlk teminatı 3900 liradır. 
2 - İhalesi 21.10.940 pazartesi ,.unu ıa

at ı 7 de kapalı zarfla yapıl&caktır. 
3 - hteklllerin bellt gUıı ve saatte ka

nun! vesaik ve teklif mektuplariyle ihale
den IAakal bir saat evel komisyona verme
leri ltlzımdır. 

4 - Şartnamesi her gilıı İstanbul, Anka
ra Lv. A. llkleri ve Kayseri, Adana As. 
Ba. Al. Ko. görUlebtur. (6008) 1815115 

Bulgur alınacak 
Kayıert Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Mlkdar, muhammen bedel ve temi
natı yazılı bulgur ve nohudwı ihale tekll 
aşağıda yazılıdır. 

2 - Bulgur ıartnamesl her gUn İstanbul, 
Ankara Lv. A. leri ve Adana, Kayseri Aı. 

Sa . Al. Ko. da görUleblllr. 
8 - h tcklllerin belli gün ve ıaatte ka· 

nunr vesaik ve teminatlarlyle birlikte Ko. 
na müracııntları. 

Kapalı zıırfl ıı ihalelerde teklif mektup
larının ihale sruıttnden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. (6ti10) 

Cinsi Bulgur, mlkdan 270 ton, muham· 
men bedeli 27000 Ura, teminatı 20215 Ura, 
ihale gUnU saati 21.10.\HO s. lti kapalı zarf 

18til7 

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

1 - 39.600 kilo udeyağı kapalı u.rf u
ıuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Birlikler iç in aşağıda yazılı dört 
parti arğıreti ıatın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı her partinin 
hizalarında ıösterilmiıtir. 

2 - Ekıiltme 25. 10. 940 tarihinde ıaat 
115 da Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir, 
4 - Muvakkat teminatları bizalarında

dır. 
5 - Teklif mektupları 24. 10. 940 ve aa

at 18 e kadar Sa. Al. Ko. na verilmiı ola
caktır. 

Bu aaatten sonra mektuplar kabul edil
mez. 

6 - Taliplerin ihaleden bir aaat eve! 
teminat mektupları ve veıikaLariyle ko· 
misyona müracaatları. 

Beher kilosunun 
tahmin edilen 

fiyatı 

Kr. 
25 
25 
25 
25 

Cinai 
Sıiıreti 
Sığıreti 

Sığıreti 

Sığıreti 

Miktarı Muvakkat teminat 
Kilo 

80.000 
120.000 
150.000 
150.000 

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

(6646) 16641 

ln,ao.t yaptırılacak 
Merzifon Aı. Sa.' Al. Ko.: 
1 - Merzlfondı ıösterilecek yerde bir 

garaj ve üç pavyon lnşuı kapalı zarfLa 
aıaiıda gösterildiği üzere milnakuaya ko
nulmu,tur. 

2 - Ekıiltmesl Merzifonda Aı. Sı. At. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname, keıif raporları ve plln
lırı her ıiln Ko. da ıörillebilir. Ve 
157,432 kuruı mukabilinde iıtiyenlere ve
rilir. 

4 - İsteklilerin bu işlerin ehli oldukla
rına dair kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını eksiltme saatından bir saat evel 
komisyona teslim etmeleri mecburidir. 

Postada vaki ıecikmeler muteber de
ğildir. 

Cinai 
Garaj inşası 
3 Ad. pavyon inıası 

Muhammen bedeli 
Lr. 

31370,03 
86329,65 

İlk teminatı 
Lr. 

2352,76 
5566,48 

(6647) 

Eksiltme ıünil 
24. 10. 940 
24. 10. 940 

16642 

Buğday alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Bık.: 

11ati 
11 
16 

1 - Birlikler için S00.000 kilo buiday 
pazarlıkla satın alınacaktı~. 

2 - Butdaym beher klloıu ıı kuruıtan 

27.000 lira bi ç ilmişt ir. 
3 - İhalesi 25. 10. 940 cuma cilnil ıaat 

15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İlteklilerin ihaleden bir saat evel 

teminat akçeleri olan 4050 Ura ve vesika· 
larlyle komisyona mllracaatlan. 

(6639) 16650 

Buğday alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Bık.: 

1 - Birlik ihtiyacı için 100.000 kilo 
buğday pazarlıkla utm alınacaktır. 

2 - Buğdayın beher kiloıuna 9 kuruı
tan 9.000 lira biçilmiıtir. 

3 - İhalesi 25. 10. 940 cuma r{lnll ıaat 
16 da Gellbolu Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - İtteklilerin ihaleden bir ıaat evet 
teminat akçaları olan 1350 lira ve vesika· 
lariyle komisyona mUracaatlarL 

(6638) 16651 

Odun alınacak 
Catalca Sa. Al. Ko. dan: 
2400 .ayılı kanunun 48 ıncı madde1l • 

nin ?rt. fıkraaına tevfikan Catalcaya teı
llm etmek ıarttyle 11atıda cln.a ve mik· 
dan Ue muvakkat teminatı yuılıdır. 

Pazarlıfl 28. 10. 9'0 cumarteıi ,.unu 
ıaat 10 da yapılacaktır. (8709) 

Cinai odun, 1000 ton, fiyatı 2 ıruruı, 
muvakkat teminatı 1000 lira. 

187815 

Telefon direii almacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: • 

l - Kapalı zarf uau!Jyle mUııakaaaya 
konulan 0680 adet telefon direklerine ta
llp cıkmadıtından yeniden eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Ekıiltme ,.unu 27. ıo. 9'0 pazarte
ıi ıUnU 1aat 115 tedir. Şartname komisyon
dadır. Muhammen bedell 28050 llradır. 

8 - tıtıklllerln kanuni vesaik ve teml
ııatlarlyle Corlu Sa. Al. Ko. müracaatları. 

(8747) 18789 

Nakliyat yaptırılacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Gelibolu ve civarı ıenellk nakliyatı 

ihale edilecektir .. 
2 - Tahmin edilen bedel 15000 liradır. 

S - Ekıiltme 6/11/ 940 ıaat 16 da Geli· 
bolu Aı. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, Şart
namesi bu mahalde paraıız alına.bilir. 

4 - Eksiltme kapılı zarf usulil iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Teklif mektupları 6/11/940 uat 15 

de Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. na verilmiı 

olacaktır. 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Cinsi Kilo Kr Sa Lira Lira 
Lahana 4896 7 50 367 28 
Prua 6120 7 50 549 35 
Ispanak 7344 ıs oo 1101 83 - -18360 2017 146 

3 nevi sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Birlikler ihtiyacı için apiıdı cinı 
ve muhammen fiyat tutarı teminatı yazılı 
olan üç kalem kııhk taze ıebıe kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İlk kapalı ıarf eksiltmesi 6/ 11/940 
cilnU ıaat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacak • 
tır. 

3 - İıtekliler evııü ve tartnameı!nl her 
ıiin Ankara Eıkiıehir İstanbul ve lzmlt
t Sa. Al. Ko. da rörillebilir. 

4 - Talip olanlar teklif mekt~plarını 

ıö:ıü ıeçen ıünde ihale maatlnden bir ıaat 
evet Sa. Al. Ko. vermeleri. (6806) 115794 

Mikdarı Fiyatı 

Cinsi Kilo Kr Sa 
Tutan Teminat 

Lira Lira 
Lahana 19800 7 50 1485 112 
Prasa 24750 7 50 1856 140 
lıpanak 29750 15 00 4455 334 

74250 ffi6 sU-
3 nevi sebze alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Birlik ihtiyacı için aıaiıda cinai 
mikdarı, fiyat tutarı yazılı olan üç kalem 
kıılık taıe ıeb:ıe kapalı zarfla münakua
yı konmuıtur. 

2 - İlk kapalı zarf ekıiltmeal 6/11/ 1140 
ıünii ıaat ıs de Sa. Al. Ko. da yıpılıcık· 
tır. 

S - İıtekliler evaaf ve ıartnam11lni 
Ankara Eıkisehir İıtanbul ve İzmit Sa. 
Al. Ko. da ıörebillrler. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 

belli etin ve 11atte Sı. Al. Ko. na verme-
leri. (6807) 111795 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Cinsi Kilo Kr Sa 
Lahana 14'400 7 50 
Prıaa 18000 7 50 

Lira 
1080 
1350 

ıpanak 21600 

54000 
15 00 3240 -5670 

Un almacak 
Vaıı Sa. Al. Ko. RI. den: 

Lira 
81 

102 
243 -526 

1 - Garnizon birliklerinin lhtıyacı olan 
ikinci maddede mlkdarları ile muhammen 
bedelleri ve teminatı muvakkateleri gı:lıte· 
rilen unlar 12. 10. 9'0 tan itibaren kapalı 
zarf usuıu ile mUııakaaaya konmU1tur. 

Taliplerin muayyen &'iliı ve saatlerden 
bir ıaat evet teklif mektupların.ı Van Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. 

2 - 480000 kllo birinci nevi fabrika u
nu muhammen bedell 70960 Ura muvakkllt 
teminatı t797 lira ISO kuruştur. MUııakasa 
1.11.9'0 cuma gUnU ıaat 10 da yapılacaktır. 
430000 kilo bir inci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 70950 lira muvakkat te
minat (797 Ura ISO kuruıtur. MUnakua 
1.11.9'0 cuma gUnU saat 10 da yapılacaktır. 
860000 kilo birinci nevi fabrika unu mu
hammen bedeli 66000 Ura muvakkat temi· 
natı 411711 Ura mUnakaaaaı ı 11.9'° cuma 
gUnU ıaat 11 de yapılacaktır. 

eooooo kilo btrlnci nevi fabrika unu 
muhammen bedeli 90000 lira muvakkat te
minatı ti760 Ura mUnakua l..11.9'0 cuma 
ıaat 18 da yapılacaktır, 

1 - Taliplerin mezkCr sUn vı ıaatler • 
de Ko. na mUracaatıan. (8811) 18798 

Kunı ot alınacak 
Sıvu Sa. Al. Ko. RI. den: 

1 - Merzifon ıarnlzonu ba7T&natı için 
kapalı zarfla balya halinde Hacrbayram 
lıtaayonunda teallrn ıartı ile 550 ton K. 
ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 33000 muvakkat 
teminat 2475 liradır. 

S - İhale 7/11/040 perıembe etlnll il· 
at 16 dadır. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartname lıtanbul, .Ankara LY. A. 
ve Slvaı At. Sa. Al. Ko, da ıörUlllr, 

5 - lıteklilerln bell! ,Un ve aaatte ka
palı sarflarını ihale ıaatlnden bir ıaat evet 
vermeleri lbımdır. (8799) 18811 

Un alınacak 
Balıke1lr Sa. Al. Ko. dan: 

l - 400 ton un 28. 10. 1140 ıalı ailnU 1&· 

at 111 te Balıkulr Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 
aatın alınacaktır. Muhammen bedeli beher 
kiloıunun 18 kr. 60 ıa.ııtım olup katı teml
natı 9900 liradır. Taliplerin o gUıı ve saat-
te Ko. na gelmeleri. (8802) 1881' 

Odun alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan t 
1 - Edime 11nayi kıılaaındakl Sa. Al. 

Ko. nu 5320 ton odun kapalı sarf uıulil .J 
le aatın alınacaktır. lhateıi S/11/P40 cu.
martesl ıUnU ıaat 10 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 95760 lira olup 
ilk teminatı 6038 liradır. 

3 - Evsaf ve ıeraitini ıörmek iıtiyen • 
ler her etin lı ıaatlerlnde ve iıteklllerln 
de belli ıün ve aaatten bir ıaat evel tı • 
mlnat vı teklif mektuplarını Ko. na ver -
miı veya poıta ile ıöndermiı olmalan. 

(6804) 18818 

Un alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 -500000 kilo fabrika unu aatın alma • 

caktır. Tahmin edilen bedel 80000 liradır. 

2 - Eksiltme 26. 10. 940 cuma ıilnll il· 
at 16 da Kışlada İzmir Lv. A.. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 53.460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçeıl 4010 li

radır. 

7 - Taliplerin ihale aaatlnden evel te
minat paraları olan 11251ira ve ihale ka -
nunu mucibince vesaik ve mektuplarını 

2 - Eksiltme 25/10/940 tarih cuma silnii 
ıaıı.t 15 de Çanıkkale Umurbey Aı. Sa. Al. 
{o. da yapılacaktır. 

3 - hteklller bu lıe ait ekılltme ıart
nameılnl her gün lı 11.atinde Ko. na mll • 
racaa tla gör&bllirler. 

5 - Şartnamesi komisyonda 18rilliir, 
6 - lstelı.lllerin ticaret odasında kayıt

h u]duklarır.a dair vetlka ~atermek mec
tıu• 1 yet indedirler. 

O - Eksiltmeye İitirik edeceklerin ka· 

vermeleri, (6794) 16791 

3 nevi aebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 11ıiıda cine 

ve mikdar ve muhammen fiyat vı tutarı 

4 - Ekılltme kapalı zarf uıulii iledir. 
5 - Muvakkat teminat 6000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 25/10/940 cuına 

ıün ve ıaat 15 ıe !radar Ko. Ra. ne veril-
miı olacaktır. (6922) 16915 

Ekmek almacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - İzmir tayyare 245700 kilo ekmek 

ihtiyacı kapalı zarf uıulil Ue eksiltmeye 
konmu:ıtur. 

2 - Eksiltme 5/ 11/ 940 sah günü saat 16 
da kışlada İzmi r Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 30712 lira 50 
kuruıtur. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 2304 11· 
radır. 

5 - Şartnamesi komiıyonda görillebilir. 
6 - İsteklilerin kanunt veıilı:ıları te -

minıt teklif mektuplarını ihale aaatinden 
en u bir ıaat evel komisyona vermeleri. 

(6929) 16922 

Araba kotumu alınacak 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den: 
l - Birlik hayvanatı için ISOO takım çift 

atlı nakliye arabası kooumu taahhUdUııU 
ifa edcmiyen mUteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 23.10.9'0 çarıamba gUnU 
ıaat 111 te Kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edJlen tutarı 40000 liradır. 
4 - Teminatı muvo.kkate o.kçesl 3000 

lira. • 
5 - Şartnamesi ve numunesi komisyon

da &'Örilleblllr. 
8 - tatekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göıtermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iıtırlk edeceklerin ka -
nunl vesikaları ve teminatı muvakkatelerl 
Jle birlikte ihale saatinden evel Ko. tıa 
müracaatları. (89S3l 16926 

Sade yağı alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Ciheti askeriye için aakert evıat
ta 30 ton aadeyatı pazarlıkla ıatın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 8. 11. 940 car§amba gUııU 
ıaat 18 dadır. Yatın muhammen bedeli 
40000 liradır. 

8 - Taliplerin kanunt veııalk ve teml
natlartyle birlikte Ko. na mUracaatları. 

(6965) 16988 

Kuru ot alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Blrllkler hayvanatının 2215750 kilo 
K. ot ihtiyacı kapalı zarf uııuıu tle eksilt· 
meye konmuttur. 

2 - Ekılltmeıi 6.11. 940 çarıamba &'lliıU 
saat 111 tedtr. 

8 - Tahmin edilen tutan 10802 Ura 00 
kuruıtur. ı 

' - eartnameai komiıyonda cörUlebl -
lir. 

ti - Teminatı muvakkate akçeıi 1188 
liradır. 

6 - tıteklller kanuni vesaik ve teminat 
mektuplann.ı ihale ıaattnden bir ıaat evet 
Kıılada İzmir Lv. Al. Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (8968) 1898' 

Kapıul alınacak 
İıtanbul A•. Sa. Al. Ko. Rı. den ı 
l - Adet 1,167000 bUyük aluminyum 

kapıul adet P,087000 lüçiik aluminyum 
kapsul yukarda ya:ııh kap&ullerin 25/ 10/ 940 
ıUnU ıaat 1~,30 da Tophanede İıt, Lv. A. 
Sa. Al. Ko, Rs. de pazarlıkla ekllltmeıl 
yapılacaktır, 

Tahmin bedeli PC!,0311 lira, llk teminatı 
6051 lira 80 kuruıtur. Numuneleri Ko. da 
görUlUr. İtteklllerln kanuni veılkalariyle 
belll ıaattı komisyona ıelmeleri. (11967 ) 

16985 

Pirinç alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Adana ıaml%onunun ıenellk ihti -

yacı için 48000 lı:llo pirinç kapalı zarflı 
eksiltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 
15360 lira ve muvakkat teminatı 1152 11 • 
radır. • 

2 - Eksiltmesi S/11/940 aalı gilnü ıaat 
10 da Adana As. Sa. Al, Ko. da yapılaaclc
tır. 

Şartnametl Ankara, İıtanhul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da ve komlıyonumuzdı rörillebl -
lir. 

3 - tıteklllerin kanuni ev.aft bal• ol -
duklarına dair veulkle birlikte teklif mek
tuplarını tayin edilen ıaatten en ıeç bir 11. 

at evetine kadar Ko. na vermeleri. (6968) 
1C5986 

Bulgur alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - 270 toa evıaf ve ıeraitl dahlltnde 
bulgur &lınacaktır. Muhammen bedell 
40500 llradır. Teminatı 3087 Ura 60 kuruı
tur. 

2 - İhalesi 4. ıı. 9'0 puartesl sUnU aa
at 18 da kapalı zarf usulU ile yapılacaktır. 

8 - İlteklUerin belli gUn ve ıaatte ka
nuni vesaik ve teklif mektuplarını ihale 
ıas.ttnden bir saat evel Ko. na vermtı bu
lunmaları lAzımdır. 

4 - Evsaf ve ıeraltl Ankara, httnbul 
Lv. A. r1 ve Adana, Kayseri As. Sa. Al. 
Ko. g!lrUlür. (8969) 18987 

Buğday kırması 

Slvaı Aı. Sa, Al. Ko. Rı. den 

1 - Sivaı ıarnlzon ihtiyacı olan 1000 
ton buiday kırmaıı kapılı zarfla ekailtm~ 
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı 1500 liradır. 

J - İhale 6/111940 çarıaınba ıünll ııat 
16 da Aı. ıarnizonda yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankara, İ•tanbul Lv. A. 
Hklerindı ve Sivas At. Sa. Al. Ko. da rö
rill ebi11r. 

5 - İıteklilerln belli ,Un ve saate b . 
dır kapalı ıı:arflarını kanunun tarifatı dal. 
resinde hazırhyaralı: ihale 11atinden bir 
aut eve! Ko. na vermeleri. (6970) 16988 

Pirinç alınacak 
Kayaer! Aa. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - 77 ton eVNf ve ıerıitl daihillnde 

pirinç alınacaktır. Muhammen bedeli 26950 
lindır. İllı: teminatı 2021 lira 25 kuruıtur. 

2 - İhaleai 5/11/940 Nh Jilnil •at 
16,30 da kapalı zarf usuli1 ile yapılacalıc-

2l . 10 - ·1940 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHl : 1888 

Sermayesi : 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

:ı 1; tt 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanıız Tasarruf besap1arında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek .kur'a ile •tafı· 
daki pl!na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira ' 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birlnciklnun, 1 Mart ft 
1 Haziran tarihinde çe.kilecektir. 

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan aşağı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

3 nevi yiyecek ahnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Aıatıda cl111 ve mlkdarları yazılanlar pazarlıkla alınacaktır. EkaııtmeJert m. 

dlnıede eski mUılriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evıaf ve ıarb:ıame
leri her gUn Ko. da g6rUlebııtr. tıteklllerln ıözU gecen gUn vı aaatıerde Ko. D& l'el-
meleri. (6936) 1692i 
Ciııal Mikdan Tahmlıı fiyat Teminat GQn aaat 

tutan Lira 
K. Faaulye 
Koyun eU 

216 ton 
~82ti kilo 

MOOO 8100 111.10. HG 
~. 10.940 17812,00 2872 

Makanı& 72 ton 18720 2808 25.10.HO 

Kablo ve tel ahnacak 
D. D. Yollan Batın Alma Koml1Yonuııdaıı: 
Muhammen bedelleri ve lıimlert 11atı da yazılı iki çup kablo ve teller 29.11.940 

cuma sUnU ıaat 10 ten ıtlbaren ayrı ayn ve kapalı ı;art uaullyle Anka.rada idare 
binasında ıatın alınacaktır. 

Bu tıe girmek iıtlyenlerln her grup hlzaaında yasılı muvakkat teminaUarlyle 
kanunun tayin ettıtl vesi kalan ve tekliflerini aynı sün ıaat 1' e kadar komisyon 
relıllflne vermeleri lflzımdır. 

eartnameler para.uz olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpqada' teael-
lUm ve aevk ıetlifinden datıtılacaktır. (8679 ) 

Malzemenin tımı Muhammen Be. ~uvakkat Te. 

1 - Yeraltı ve ıuplon telefon kabloları 
2 - Bobltı telleri 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
84285 2tiil 38 

ti208 390 ~ 
167~1 

3 nevi sabun ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. r 
Muhammen bedelleriyle isim ve miktarı aıağıda yazılı 3 liate muhtevlya· 

tı aabunlar S. 11. 940 salı gUnU aaat ıs de sırasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binaıında satın alınacaktır. , 

Bu ite girmek iııtiyenlerin hizarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14 de kadar komis
yon reiıliğine vermeleri l!zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa· 

pda teııellilm ve ıevk tefliğinden dağıtılacaktır. 

No. Miktarı ton Malzemeaiıı 1eı?.ı.i Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

1 
2 
3 

tır. 

5 
30 

3 

Beyaz sabu11. 
Arap sabunu 
Toz sabun 

! - tıteklilerin belli gUn ve aaatte ka
nun! vesaik ve teklif mektuplarmı ihale 
saatinden IS.kal bir ıaat evet Ko. na ver
miı bulunmaları. 

4 - Evsaf ve ıeraiti her gün Ankara, 
İstanbul, Lv. A. likleri ve Adina, Kay -
.eri As. Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

(6971) 16~9 

Yulaf alınacak 
İstanbul Aı. Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Aakert ihUyUaç için llfatıda yıu:ılı 
yulaflar kapalı zartla yapılan mUnakua -
larında talip çıkmadığından yeniden pa
ııırlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıkları 31. 10. 9'0 gUnUdUr. Şart
nameleri her gün komisyonda. görUleblllr. 
İstekltlerln bellt &'tin ve ıaatte katı teml
natıarlyle birlikte Fındıklıda Ko. Sa. Al. 
Ko. gelmeleri. 

Cinai yulaf mlkdarı ton ISOO muhammen 
bedel! lira kr. '7500 katı teminatı lira kr. 
712ti ihale ıaati saat 10,SO cinsi yulaf 
mlkdarı ton ISOO muhammen bedeli lira kr. 
'7000 katı teminatı 7125 lira ihale ıaatt 
11. (8972) 18990 

Pirinç alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Birlllclerln 52800 lıcilo pirinç ihtl -

Lira Lira 
1725 129,38 
9000 675,00 
1050 78,75 

(6917) 16977 

yacı kapalı zarf uıulil ile ekıiltmeye kon
muıtur. 

2 - Eksiltme 6/ 11/940 ça(1amba cüntl 
ıaat 11 de İzmir'de kışlada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rı. de yapılacaktır. 

3 - T ahmin edUen t utan 17424 liradır. 

4 - Teminatı muvakkate ak,esi 1307 li
radır. 

5 - Şartnamesi Ko. da görilleblllr. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teminat ve teklif mektupları ile ihale ~ 
atinden b ir ıaat evel Ko. na vermiı ol -
maları. {6973) 16991 

Palaska kayışı almacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Birlikler için pazarlıkla 18000 adet 
palaska kayısı satın alınacaktır. 

2 - Paıarlıl:ı 25/ 10/940 cuma etlnii sa
at 15 de İzmir kı&la Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 21600 li radır. 
4 - Teminatı muvakkate ak,esi 1620 li

radır. 

5 - Şartnamesi ve numunesi Ko. da &'~ 
riilebllir. 

6 - İsteklllerin temlnatlariyle birlikte 
belli ,Un ve ıaatte Ko. na milracaatları. 

(6974) 1699.3 
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Asp"rin (Sinonim) alınacak 
ı.r U S tın Alma Komlsyo-

n alınacağındnn istckll
ık k t! teınlnnUcu-lyle blrllk
n "e s tinde mezltür Ko.da 

( 4) 1647, 

G · ci fen eri alınacak ,, 

1 
CG 77) 

Tüf kçi sandığı alınacak 

Vaketa alınacak 

16993 

K çi kılı alınacak 

Al. Ko. dan : 
t hmin edilen fiyatı (95) 

ru ol n 10.000 kilo keçi kı
ya konmuştur. İha-

0 cumartesi günü saat on -
ti te'll natı 1425 lirndır. Ev. -

e i M. M. V. satı nnlma ko
r. İsteklilerin knnunun 

C"'nrett be elerle ihale saatinde komia-
>'ona gelm leri. (6981) 16994 

Eter anestez"k alınacak 
M. M. V. S . Al. Ko. dan : 

,__Beher kilosuna tıı.lımin edilen fiyatı 750 
•uru ol n 500 kilo eter anestezlk 8/ ikin
~ıt~r O c ma nil saat 11 de Ankara
l a M. . V. s tın alma Ko. da pazarlık
!~ latın alın ca mdan isteklilerin 562,5 

lır lık k ti temin tlnrı ile birlikte pazar -
ıl: ...r:.... 

1 
""u ve tmde mezkQr Ko. da bu -

unınaı rı. (6 82) 16995 

Haciz kararı 

"1:. 'M Vekilet nden : 
Ate n' n B çc mahallesinden Hnı;an 

o lu 330 u İbrahim (i 8/940 tari -
hiı:ıdc firar etm ş ve imdiye kndar yapı
lan ar tır al ra ragmen ele geçmediğin
d n k n 1 do t llm olmadığından gaip 
ayılmı ve As. m·hkeme usulti kanununun 

216 cı rn ddesi (1) fıkrasına tevfikan 
TUrkly d ki mn.Ilcu-ının hnczlne karar ve-
rilnıi tir. İl n olunur. (6983) 16996 

Haciz kararı 

nun Altınoba köyünden Mlkdnt 
d mlu Rıza 7.8.939 tarihinde 

Üzengi demiri alınacak 

~. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher ç ft ne tahmin edilen fiyatı ik 

lira ol n beı bin ila altı bin çift üzeng 
demiri 6 lk'ncıtcşrin 940 çarııamba gliniı 
••at 11 de Ankara'da M. M. V. satın alma 
l<:o. dn p z rlı la ımtın alınacağından Is -
tcklilerin 1800 lırahk kati teminatları ile 
b"rl"kte pa rlık gun ve saatinde mezkilr 
l{o. da bulunmaları. (6985) Hl998 

i 
i 

Lnstik sonda alınacak 
?iT. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
liep ne t.:hmin edilen fiyatı 1920 lira 

0 1an 6200 et muhtelif ııumaralarda !as.-
tik sonda 9 ıkıncitc rin/940 cumartesi gü
nu sa t 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
alına Ko. da pazarlıkla satın alınacağın -
dan isteklllerın 288 lıralık kati teminatla
rı ile birlikte p zarlık gün ve saatinde 
llıczkO.r Ko. d bulunmnlım. (6987) 

Hayvan satışı 
Ve Sa. Al. Ko. dan: 

16999 

k ılnn bir baş kısrak 23 bl
rtn t n o ç ba gUnU snat 11 de 
l.t. llir. V. S t n Alma Ko. da arttırma au 
tcfy)e satıl c mdan isteklilerin mezkQ 

-
r 

Eaatte Ko da bulunm lan. 
(7 ) 17006 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yün fanila alınacak 

M M Vek Jeti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1 00 det yun fanl16 pazarlıkla sa 

tın hn c tır. Muh mmen bedeli 1750 il 
-
-

ra olup ı temı ıat mikdarı 262 lira 50 
kuru tu rlı ı 25/10/940 cuma ıı;-üniı 
laat 11 v s tın alma komisyonunda 
l' Pı c: t rı rtname, evsaf ve nü -

-h r ı.ın o leden sonra komisyon 
rlile lır. İsteklilerin muayyen glin 

tt teminat ve kanunt belgele 
syonda bulunmaları. (6976) 

l693l 

. 

u c u s - ., 

DIREKTÖRLOCü 

Bez alınacak 
Harta Genel DirektörlUfllnden 

i 
1 - Harta genel direktörliiiii ihtiyacı 

çin 8550 (ıekiz bin beı yilz elli) lira kıy
metinde ince bez pazarlık ıuretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Bezin eni yüz beı santimden apğı 
olmıyacaktır. Nümunesl komisyonda görü
ebilir. 1 

3 - Beher metresinin muhammen fiyatı 
kırk kuruı olup muvakkat teminatı 642 li
tadrr. 

I.• . 

4 - Pazarlığı 26/10/940 cumartesi CÜ -
nü saat 10 da Cebeci'de genel direktörlük 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Vermiyo talip olanlar muayyen gün ve sa
atte komiıyona temlnatlariyle müracaat 
etmelidirler. (6691) 16689 

NAFIA VEKALETi 

Demir dolap alınacak 

Nafıa VekAletlnden: 
81.10.940 perşembe günU saat 115 te 

Ankarada Nafıa VekA.leti binası içinde 
malzeme mUdUrlUğU odıunnda toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 4000 lira 
muhammen bedelll 25 adet Remlngton 
Rand veya yeril Erk tipi veya bunların 

muadlll dört gözlü demir dolabın kapalı 
zart usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekslltme ıartnameııl ve teferrUatı mal
zeme mUdlirlUğUnden para.sız olarak alı -
nabillr. 

Muvakkat teminat 800 liradır. 
Isteklllerln teklif mektuplarını muvak

kat temlnııt ve ısartnameslnde yazılı vesa
kle blrllkte aynı gUn saat 14 e kadar ko

misyona makbuz mukabilinde vermeleri 
i 

l a.zımdır. (6700) 16752 

Ayakkabı alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
24. 10. 940 per§embe günil saat 16 

da Ankara'da Nafıa vekileti bina11 
i çindc malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda 712,50 lira muhammen bedelli 
95 çift erkek iskarpinin usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

İskarpinler malzeme mildilrlüğün
deki mevcut nümunesi gibi olacaktır. 
Muvakkat teminat 53 lira 44 kuruş
tur. 
Teminatı yatırdıklarma dair ala

cakları makbuz veya banka mektup
ariyle beraber aynı gün ve saatte 

mezkur komisyonda hazır bulunma-
1 

1 arı lazımdır. (6819) 16805 

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafıa Vektletinden : 
ı. Ekılltmeyo konulan iş: Ankara yapı 

usta okulu lıcarıısmdaki sahada yapılacak 
bölge sanat okuluna Uç adet atölye binası 
nşaatıdır. ı 

Keşif bedeli: 51967 lira 80 kuruıtur. 
2. Eksiltme 7. ikinciteırin-l!)40 persem

DEVLET ŞORASI 

Memur alınacak 

Devlet Şilraaı Umum! Kltipllğinden : 
Dalremiııde münhal 20 lira maaolı iki 

kltipLik için teırinievelin 23 nncn çar -
pmba &'iin!i saat 14 de müsabakA imtiha
nı yapılacaktır. 

Taliplerin lise, orta mektep mezunu ol
makla beraber memurin kanununun dört 
ve beıincl maddelerindeki ıartları haiz 
bulunmaları ve hiç bir yilksek mektebe 
devam etımiyeceğini §imdiden teahhüt et-
meleri llımndır. · 

İsteklilerin nç tane fotograf ve matlQp 
vesikaları, Devlet ŞQrası riyasetine hita
ben yazılmıt bir arzuhala baihyarak mü-
racaat etmeleri. (6770) 16742 

ADLiYE VEKALETi 

Odun, kömür alınacak 

Anl•r• Ct!Ht!Vl Dirt!ktörlüf ünden : 

Ankanl Cezaevinin 940 malt yılı ihtiya
cı olan (15) ton me&e kömürü ile (10) ton 
kırılmıs meıe odununun açık eksiltme su
retiyle ihale edileceğinden taliplerin % 
7,5 kur111 muvakkat teminat akçesi olan 
(86) Ura 25 kuruşluk banka me~ubu veya 
o mikd:ırda paranın Ankara defterdarhğı 
veznesine yatırıldığına dair makbuzlntiy -
le birlikte yevmi ihale olan 21/10/940 tari
hine rasthyan pazartesi ıünü saat 14 de 
kadar Ankara Cilmhuriyet mllddeiumumt
liiinde müteıekkil komisyons müracaat 
etmeleri ve ıartnameyi cörmek ve fazla i
zahat almak iıtiyenlerin Cebeci'de cezaevi 
direktörlüğüne müracaat etmeleri illin olu-
nur. (6134) 16281 

ZlRAA T VEKALETi 

Ayakkabı alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 

ı - Ziraat vekaleti müstahdemini 
için vekalet binasında teslim şartiyle 
70 çift iskarpin açık eksiltme usuliy
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11. 11. 940 tarihine 
müsadif pazartesi glinü saat 15 de ve
kilet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak 70 çift iskarpi
nin muhammen bedeli 595 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 44 lira 63 ku-
ruştur. 

4 - İskarpinin evsafı: 
A) Vekaletteki mevcut nümunesine 

göre vidala olacaktır. 
B) Kösele yerli ve pişkin ve dikiş

li olacaktır. 
5 - 70 çift iskarpinin ıartnamesi 

levazım müdürlüğünde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

(6834) 16980 

be günU anat on beıte nafıa vaklleti yapı Ankarada yeni açılacak ziraat 
ve imar iıleri eksiltme komisyonu odum- 1, 

da kapalı zarf usuliyla yapılacaktır. alet ve makineleri ihtisas mek-
3. Eksiltme ııartnameıl ve buna miitefer- tebine girme tartları 

ri evrak iki lira altmıs kuruıı bedel muka
bilinde yapı ve imar i&leri reisliğinden a
ınabilir. 1 

4. Bu ise girebilmek için isteklilerin 
(3848) üç bin ıekiz yilz kırk sekiz lira 
( 40) kırk kuruıluk muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa vek9.letinden bu l~e gire
bileceklerine dair ahnmı' ehliyet vesikası 
braz etmeleri lazımdır. Bu vesika eksilti 
menin yapılacağı ıünden en u üç ıün evet 
ıteklllerin nafıa vekaletine müracaatları i 

vo dilekçelerine en 11 bir kalemde on beı 
bin liralık bu iso benzer bir İl yaptıklarına 
dair iıi yaptıran idarelerden ahnmıı vesika 
raptetmeleri muktazidir. Bu mllddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye ciremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını ihale ırll
nii olan 7.11.1940 perıembe ıtUnll saat on 
dörde kadar koı;ı:ıisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lbımdır. 

Postııda olacak ıecikmeler kabul edil -
mez. {6775) 16845 

Matbaacılara 

Nafıa Vekaletinden : 
6. 11. 940 çarşamba günü saat 15 de 

Ankara'da nafıa vekaleti binası için
de malzeme mlidürlilğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da bu sene içinde ödenecek basım üc
reti takribi 4.000 lira bedel tahmin e
dilen vekaletin ne~retmekte olduğu 
fenni ve idari mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı zarf usuliyle vahidi fi
yatları üzerinden eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesindeki 
vesaik ile birlikte aynı giln aaat on 
dörde kadar mezkOr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

(6938) 16981 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra şimal meteoroloji istasyonu binası 
tamir işidir. 

Keşif bedeli 1632 liradır. 
2 - Eksiltme 23 birinciteşrin 1940 

çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekl· 
leti yapı ve imar işleri eksiltme ko
misyonu odasında pazarlıkla yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mlilderri evrak yapı ve imar işleri 
reisliğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 122 (yüz yirmi iki) lira 40 
(kırk) kuruşluk muvakkat teminat 
verme!eri lazımdır. 

.(6939) 16982 

Ziraat Veklletlııdeıı: 

Mektebe girmek için, türk olmak ve 
orta zlra&t mektebinden mezuı:ı. olmak 
ıarttır. Mektebin tahsil mUddetl iki nne
dlr. Leyli ve meccantdlr. 

Mektcb; bu sene seçim ile SO talebe &

lınacaktır. 

Yukarıkl ıartta.rı hl\lz olanların en geç 
81 teısrlnlevel 9•0 tarihine kadar hUvlyet 
cUzdanı, mektep gahadetname veya vesi
kası, ııhat raporu, iyi hal kağıdı ve beı 
adet vesika fotofraflarını ıatldalanna bnğ
lıyarak Ziraat VekMetıne sl:lndormelerl 1· 
lb olunur. (6992) 17000 

MALiYE VEKALETi 

T amiraıt: yaptınlacak 

Maliye Veklletinden ı 

Yapılacak is: Maliye Vekil eti binasın
da tamirat, keşif bedeli: 1809 lira 42 ku -
rustur. Teminat mlktıırı: 135 lira 71 ku -
ruştur. İhale tarihi: 25/10/940 tarihine 
mllııadif cuma günll saat 16 da Maliye Ve
kaleti millt eml5.k mildilrlüğünde. Sureti 
ihale: pazarlıkla. Keşif evrakını gönnek 
istiyenler : Maliye Veklleti Milli Eml&k 
m!idiirlüğüne müracaatlan. (6686) 16777 

ASKERIFABRlKALAR 

50 Ton yonga satılacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlllğil 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Ankara maranıroz fabrikasında terakUm 
eden 30 ton yonga merkez satın alma ko
misyonunda 4/11/940 pazartesi ırünU saat 
14 de pazarhkla arttırma suretiyle satıla
caktır. Şartname parasız olarak merkez sa
tm alma komisyonundan verilir. Muvakkat 
teminatı 37,50 liradır. Taliplerin aynı gün 
ve eaatte eatın alma komisyonuna müra-
caatları. (6820) 16824 

Kırıkkalede yaptırılacak in~aat 

Asker! Fabrikalar Umum ldUdUrlUğtl 
Merkez Satın Alma Kom1syonundan: 

Keııt bedeU (7842) lira (6) kuru!I olan 
yukarıda yazılı inşaat ukerl fabrikalar u
mum mUdürlUğü merkez satın alma ko -
mlsyonunca 7. 11. 940 pertembe gUnU saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname ( 40) kul'UI mukablllnle komis
yondan verlllr. Taliplerin muvakkat te
m1nat olan (588) Ura (16) kuruıı ve 2•90 
numaralı kanunun 2. ve 8. maddelerindeki 
vesaikle muayyen ,.un ve saatte komlsyo· 
ııa mUracaaUan. (7013). 

17007 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Yufka alınacak 

Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 18000 kilo yufkn eksiltme ile satın 

alınacak. 
2 - Muhammen bedeli (4500) liradır. 

İlk teminatı 337 lira 50 kuruıtur. Eksilt
mesi 31/101940 tarihinde Ankara levazım 
lmirliği ıatrn alma komisyonunda yaprla
caktır. 

3 - Taliplerin temlnatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. (6760) 16820 

Muhtelif yağlar alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

130 kilo motör yağı, 120 kilo valvalln, 
75 kilo gazyağı, 120 kilo §azman yağı ps.
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 22. 10. 940 salı gUnU saat 1~ 

tedlr. Taliplerin yüzde 15 temlnatıarlyle 
birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6885) 

16882 

Muhtelif yağlar alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

30 kilo BB. yağı, 15 kilo valvalln, 15 
kilo gazyağı, 5 kilo llstllpll pazarlıkla sa -
tın n.Iınncaktır. Pazarlığı 22. 10. 940 salı gtl 
nU saat l~ tedlr. Taliplerin yllzdc on beş 
temlnatlarlyle blrltkte muayyen vakitte 
Ankara r.v. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6SS6) 16SS3 

Sıra ve saire alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

Dershane sırası ve kllrııil malzemesi pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23. 10. 9940 çarıamba gtlnU 
saat 15 tedlr. Liste ve ııartnamelcrl ko -
misyonda gBrtilUr. Taliplerin muayyen va
kitte yUzde 15 temlnatlariyle blrllkte An· 
kara Lv. A . Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6857) 168~4 

Teksir makina&ı alınacak 

lür. Pnzarhliı 24/10/940 perııembe ıünü 
saat 11 dedir. Taliplerin yiizde 15 te.minat
lariyle birlikte muayyen vakitta Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6907) 16907 

Karyola alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

30 adet tek ki5ilik karyola pazarhkla 
satın ahnacaktır. Pnzarhğı 24/10/ 940 saat 
10 dadır. Taliplerin yüzde 15 teminatlariy
lo birlikte muayyen vakıtta Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6908) 

16908 

Sandalya almacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

Nümunesine göre 100 adet sandalya pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 25/10/940 cuma günü saat 11 
dedir. Nümunesi her gün harp okul kü
tüphanesinden görülebilir. Taliplerin yüz
de 15 teminntlariyle muayyen vakıtta An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6909) 16909 

Masa ve saire alınacak 

Ankara Levazım Amlrllğl Satın Alma 
Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira 
olan evsaf ve resimlerine gore 2 adet ma
sa, Z dosya dolabı, 5 adet istur perde, 2 
koltuk. 2 sandalya, 1 kanape pazarlıkla as
tın a lınaca kur. 

Pazarlığı 6/11/940 çarşamba günü saat 
11 denir. Kati teminatı 30 lira olup evsaf 
ve resimleri komisyonda görülür. Talip
lerin muayyen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. 
Al. ı:o. da bulunmaları. (6910) 16910 

F otin satılacak 

Ankara ı~evazım Amlrllğl Satın Alma 
Komisyonundan: 
Kaydı ıilinmiı er fotini ile 300 adcı o

kur fotini satılıktır. Talipler fotinleri her 
giın harp okulunda görebilirler. 

Pazarlığı 12/11/940 cumartesi günü saat 
14 dedir. 

Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko; 

ViLAYETLER 

Hükümet konağı İnşası 

Ağrı Detterdarlı~ından: 

l - Ağn v110.yetl merkezinde inşa edi
len hUkUmct blnı:uıının bsklyct in :ı.atı 

44327 lira 38 kuruı bedeli keşfiyle kapalı 
zart uSllllyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu ıae alt ııartnnmeler ve evrak fiUD 

lardır: 

A - Eksiltme oartnamesl 
B - :Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri aeraltt umumlyesl ve 

yapı ~teri umumi. fennt ıartnıunesl, 

D - Sıhl ve elktrlk tesisatı ımrtnameel 
E - Husus! şartname 
F - Metraj cetveli hUllısası, kealf sllsi

lcl fiyat cetveli 
G - Proje ve tcterrUah 
İstlyenler bu ııartname ve evrakı iki 

yllz yirmi iki kunış mukabilinde Ağrı vı-
10.yetl defterdarlığından alablllrler. 

3 - Eksiltme 23.10.940 çarııamba gllnQ 
saat 15 te vlHl.yet defterdarlığında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullylc yapı
lacaktır. 

~ - Eksiltmeye girebilmesi ten istek
lilerin 3324 llra M kuruo muvakkat temi
nat vermesi bundan başka 8.§ağıdaki ve -
siknları haiz olup göstermesi 10.zımdır. 

E aşağı •o bin liralık bu gibi işleri bir 
defnda yapmış olduğuna ve bu b-lbi su ve 
elektrik tesisatı yapmıı veya yaptırmıı 
olduklarına dair vesikaları bir lstıdııya 
bağlanarak ihale tarihinden en az 8 gUn 
evcl vllAyete mUracaatla alacakları ehll -
yet vesikası ve ticaret oduına kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika. 

6 - Tc.kllt mektupları yukarıda 8 UncU 
maddede yazılı !'laatten bir saat evellne ka
dar Ağrı vilO.yetı defterdarlı~na getirile
rek eksiltme komlııyonu reisliğine makbuz 
mukablllnde verilecektir. 

Posta ne gönderilecek mektupların ni
hayet UçOncU maddede yazılı 1aatc kadar 
gelmiş olması dıt zarfın m!lhUr mumu ile 
iyice kapatılmıı bulunması llzımdır. Poş. 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(6529) 16~7 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma na müracaatları; (6911) 16911 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 

Ko. : Otomobil malzemesi alınacak 
El ile kullanılan bir adet teksir makine- Kırklareli Daimt EncUmeninden 

si p.:ızarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

23. 10. 940 çarşamba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir

likte muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 

(6889) 16886 

Muhtelif yağlar alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Ko.: 

752 kilo vakum yağı, 4-00 kilo valvalin 
yağı, 236 kilo gaz yağı pazarlıkla satın a
hnacaktır. Pazarlığı 22. 10. 940 sah günü 
aaat 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
yüzde 15 teminatlariyle birlikte Ankara 
Lv. A.. Sa. Al. Ko. na .müracaatları 

(6905) 16892 

Gaz yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sntın Alma 
Komisyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 25 
kuruıı olan 2000 kıilo gazyağı pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı 23/10/ 940 çar
ıamba günil saat 15 dedir. 

Kati teminat 75 liradır. Taliplerin mu
ayyen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. {6894) 16900 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
41 kalem elektrik tesisatı malzemesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 7/11/940 per~embe cilnü saat 

14,30 dadır. Taliplerin muayyen vakıtta 

teminatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sn. 
Al. Ko. da bulunmaları. {6895) 16901 

Elektrik malzemesi alınacak 

Ankara Levazım Amirllği Satın Alma 
Komisyonundan: 

Elektrik teıisatı işlerinde kullanılmak 
llzere 9 kalem elektrik malzemesi pazar
lıkla ıatın alınacaktır. 
Pazarhğı 7/11/940 perşembe ıtilnü sant 

14 dedir. Taliplerin yilzde 15 teminatlariy
le birlikte muayyen vakıtta Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6896) 16902 

Eleme makinası alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bir adet arpa eleme makinesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pa~nrlığı 23/10/940 çar
şamba günü aaat 14 dedir. Taliplerin mu
ayyen vakıtta yüzde 15 teminatlnriyle bir
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
maları. (6898) 16904 

25 sandık alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

25 adet evrak sandığı şekil ve evsafına 
göre pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 23/10/94-0 çarııambn günü saat 11 dedir. 
Evsaf Ko. da görüllir. Taliplerin mııay
yen vakıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (6899) 16905 

Bakır sahan alınacak 

Ankara Levazım Amlrllği Satın Alma 
Komisyonundan: 

600 bakır sahan pazarlıkla ıatın e.lına -
caktır. Pazarlığı 26/10/940 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin muayyen va
kıtta yUzde 15 teminatlariyle birlikte An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6906) 16906 

Bir kütüphane yaptırılacak 

Ankara Levazım Amlrll~l Satın Alm11. 
Komlııyonıından: 

Bir adet kütUphane pazarlrkla yaptırrlıı
caktır, Resim ve prtnamesi Ko. da ıörll-

Ankara I.v. A. Sa. Al. Ko,: · Kırklareli - Babaeski yolunun 
7 kalem otomobil ma zemesi pazarlıkla 19+000 - 27+000 inci kilometreleri 

satın a)ınacnktır. Pazarlığı 11/11/ 940 pa-' arasında musaddak 24157 lira 28 ku
zartesi günü saat 10,30 dadır. Taliplerin ruşluk keşiften müfrez (16000) on al
yüzde 15 teminatlariyle birlikte muayyen 1 tı bin liralık kısmın tamiratı esasiye
vakıtta Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu- si işine istekli çıkmadığından şartna
lunmaları. (6901) 16933 mesinde yapılan tadilat üzerine mez· 

Mefruşat alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
18 kalem mefruşat pazarlıkla satın alr

nace.ktır. Pazarlığı 25/ 10 940 cuma gunü 
ıaııt 15 dedir. Taliplerin yüzde 15 temi
natlariyle birlikte muayyen vakıtta Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6915) 16937 

Kömür alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 6 

kuru§ olan 16000 kilo me§ekömUrU pazar
lıkla sıı.tın alınacaktır. 

Pazarlığı 23. 10. 940 çar~amba gUnU sn
nt 14 tedir. Katı teminatı 150 lira olup 
evsafı komisyonda görUlllr. Taliplerin mu
ayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
dn bulunmalan. (699•) 16965 

18 kalem melbusat 

Ank:ı.ra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan r 
18 kalem melbusat pazarlıkla satın ah

naca.ktır. Pazarlığı 14/11~ perııcmbe 

gilnU sant 11 dedir. Listesi komisyonda 
görülür. Taliplerin yüzde 15 teminatlari
le birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6996) 16967 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 15 

kuruş olan 170 ton bulgur kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu:ştur. Eksiltmesi 15/11/ 
940 cuma günü saat 15 dedir. İlk temina -
tı 1913 lira olup 5artnamesi 130 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınır. 

Taliplerin ihale eaatlnden bir saat eve
line kadar zarflannt Anknra Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (6997) 17001 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 21 

kuruş olan 80 ton kırmızı mercimek kapalı 
zartla satın alınacaktır. Eksiltmesi 15.11. 
940 cuma gUnU aant 16 dadır. İlk temlnntı 
2260 lira olup evsa! ve ıartnamesl Ko. da 
görUIUr. 

Taliplerin ihale s:ı.ntlnden bir saat c -
vcllne kndar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (6999) 17002 

Makarna alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıuı: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 30 

kuruş olan 75 ton makarna kapalı zarfla 
eksntmeye konmuııtur. Eksiltmesi 15.11.940 
cuma gUnU ım.a.t 11 dedir. İlk teminatı 1698 
lira olup ııartnamesl 125 kuru~a komisyon
dan alınır. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat eve
llne kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (7600) 17008 

kur iş yeniden ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işe ait ıartnamc ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, fenni ve 
hususi şartname. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
E) Keşif ve metraj cetvelleri proje. 
fstiyenler bu ~artname ve evrakı 

bil§ bedel Kırklareli Nafıa müdürlü
ğünden alabilirler. 

2 - Eksiltme 12 ikinciteşrin 940 sa
lı günü saat (15) on beşte Kırklareli 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1200) lira· 
dır. 

4 - İşbu teminattan maada istekli
lerin eksiltme gününden sekiz gün 
evel Kırklareli vilayetioe müracaat e
derek bu i' için alacakları müteahhit
lik vesikası ve 2490 sayılı kanun mu
cibince verilmesi lazım gelen diğer 
vesaik ibraz etmeleri. 

5 - Muhasebei umumiye kanunu· 
nun 83 üncü maddesi mucibince mü
teahhide irae edeceği teminat muka
bilinde (3000) üç bin liraya kadar a
vans verilecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Kırklareli daimi encü· 
men riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ikinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmıı 
bulunması Jazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

7 - 13. 10. 940 tarihli Ulus ve Tan 
~azetesiyle bu iş hakkında yapılan 
ilan hükümsüzdür. (6991) 16976 

Un alınacak 

Hatay GümrUk Muhafaza Taburu 
Satın Alma Komisyonundan 

Taburun altı aylık ihtiyacı olan 
90.000 kilo tahlilli un kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher 
kilo unun muhammen fiyatı yirmi 
kuruş elli santim olup eksiltme 8. 11. 
940 cuma günü saat 16 da Antakya'da 
tabur binası dahilindeki komisvonda 
yapılacaktır. İsteklilerin 1383 lira 75 
kuruş muvakkat teminat makbuzları 
ve ticaret odası vesikaları ile beraber 
eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri ve postada vuku bula
cak gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
ve şartnamenin komisyonda her za
man görülebileceği ilan olunur. 

17010 
ırr. Un alınacak 

----------~--------------
ANKARA BELEDiYESi 

Fotin ve getir alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Zabıtn.I belediye memurları i~ln 93 
çift potin ve 93 cıtt getir pazarlıkla yap
tırılacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 1302 liradır. 
3 - Teminat 195 lira 80 kuruştur. 
' - Şartname ve nUmuneslni görmek 

lııtıyenlerln her glin encümen kalemine ve 
lstek111erln de 25. 10. 9•0 cuma gUnU aaat 
10,80 da belediye encUmcnıne mllracaatıarı. 

(7022) 17008 

Hatay Seyyar Jandarma P. Alayı 
K. Satın Al. Komisyonundan 

1 - Hatay jandarma birlikleri için 
(185000) kilo un pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25 birincite§rin 940 
cuma günü saat 14 te başlanacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (30525) lira 
teminat (2289) lira 38 kuruştur. 

4 - Talip olanların ticaret odasın
dan musaddak vesikalariyle birlikte 
Antakya kışlasında mUteşekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

17011 
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İkramiyeler i hem büyük 
hem çeşitli hem de fazladı r 

Teselli 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

8'1 ono 
84.563 

mükafatı 48 
84.616 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

6 0.0 0 0 
20.000 
10 .0 00 
5.000 
1.000 

5 00 
100 
10 

2 

250 
Yekun 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

1 60.fll)I) 

480 00(1 

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. Çünkü iki tane 
de (10) nar bin liralık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu çekilişte 
dört tane (5.000) liralık ikramiye, (80) tane (1.000) liralık, (80ı 

tane (500 ) liralık ikramiyeler vardır. PJanı iyice tetkik ederseniz 
daha ki.içü!-c ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça görürsünüz. İkrami· 

yeler in miktarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 
kuvetlidir, fazladır. Bu fevkaHide piyango biletleri 8 Birinciteş
rinden itibaren satışa çıkarılmıştır. 

Bu piyangoda mevcut (400.000) biletten (84.616) tanesi yani 
yüzde 21,l ri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bi
let (2) lira, yarım bilet (1) liradır. Unutmayınız ki tam biletlrr 
ikramiyenin tamamını, yarım biletJer yarısını alır. 

10 tam biletli ve 10 yarım biletli karnelerle talihinizin tamamı
nı veya yarısını, iki ikramiyeyi de mutlaka kazanmak suretiyle 
tecrübe etmek imkanına maliksiniz. 

= = 
= ---= --
= 
= 
= = 
--
--
= = : 
--: 
--
= 
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: 
= 
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Cümhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üzere (48) 'det 
(250) şer liralık teselli mükafatı ihdas edilmiştir. 29 Birinciteş

rinde Ankara'da çekilecek olan bu zengin ve fevkaliide piyango,. 
nun hususiyetlerini izah eden (8) sayfalık broşürleri bayilerden 
isteyiniz. : 
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Kok kömürü satışı 
Etibank umum nıüdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, müf te rinin ve
ıaitine teslim, tonu 24 lira dan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığmı bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankala r ca ddesi, E ti Ba nk Ticaret Servisi, 
Telefon No: 2012. 3956 

«=========================================~ 

100 adet yuvarlak çam ağacı safın alınacak 
Ankara Elektrik T . A. Ş irketinden : 
1- Ağaçların asgari 8 metre boyunda ve üst kutru 14 dip kutr u 

21 santimetre olması şarttır. 

2- İsteklilerin depomuza teslimi şartiyle fiyat ve teslim m üdde
tini bildiren teklif mektuplarını en geç 5. 11. 1940 tarihine kadar 
Şirket Müdürlüğüne vermeleri ilan olunur. 4243 

~============================================='~ 

FAKÜLTELER 

Talebe kabulü 
Ank.1ra Dil • Tarih ve Coğrafya Fakül· 

te-sın<len : 

Fa.kıilteye -;ıltnacak burs talebesi için 
talebe .k~yıt ve k bul muamelesi 21 / 10/ 940 
pa zartt-<11 ta rihine kad:-ır temdit edilmi$ • 
tir istek le r ;n t akul te d i rektOrlü ıi üne mü. 
racaatl~rı ilin olur.ur (67t"l) 16755 

Spiker alınacak 

Rarlvoill (ti zyon A-t'. UrtürlUttUndt'n: 

l .. taP tııhsil t nt lkmR.1 etmiş bir yabancı 
di ] veya dille re vikrf erkek spikerler alJ. 
nacaktır Yhiuıek tahstl yapanlar tercih O· 
lunur Sı çim mUn!Prtt ynpılacaktır. Fazla 
malOınat aln1ak tstıyenlertn müdllrliı'lf" 

01 U fflC'l8lları. 16709) 167·17 

Satılık kelepı r otorr:ob:' 
ı~27 n1011el !!por bir bulk otomobil 

a?.ımı t dolayı tyle 

250 liraya 

VAKIFLAR UMUM Md. 

İmam ve hatip alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüiünden : 

Ankara'da bulunan açık imamlık ve ha· 
tiplik hizmetleri için S. 11. 940 tarihine 
müsadif salt &iinü saat on dörtte müsabaka 
imtihanı icra edileceğinden talip olanların 
mezktlr gün ve saatte Ankara merkez müf. 
tü1üğünde isbatı vücut r:tmeleri ve daha 
eve! istida ile umum müdürlüğe müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (6608) 16625 

KAZALAR 

Nakliyat yaptırılacak 
Akyazı Askeri Kereste Fabrikası ıı.ru. 

dUr \U,tünden: 

!.1udurnunun Dedeler ve DereköyU ve 
rektrlrr \"l ÇayköyU ve Tokurcun depola· 
rında mevcut beş bin metre mika.p çam ve 
köknar kUtUğUnün nakllyatı kapalı zartla 
1,'Rtllmr ye konulmuştur 
ı;.l - Eksiltme 25 teşrlntevel lf40 cuma 

gÜnü saat on dörtte Adapazarında park 
karşısında askert kereste tabrlkrunnın 

yollama dairesinde yapılacaktır. 
2 - Beher metre miklbının muham 

men nakllye ücreti 566 kuruştur. 
s - Muvakkat teminatı lki bin yüz yir· 

4
,

07 
mi Uç liradır Ş.lll'tnamf"sini görmek tsU· 

etm ı rt _ 

iiıılmmı•Bıı:::H••••••••ııiil yenl t>rin tabrtka mUdUrlUğUne ve yollama 

1ıatılıktır Gör!"1ek tstiycnltırın So
ıtııkk Jyuda Lattt garajın11 nUracaat 

(975:5167711 16743 

11-9 - 1940 -'· -· • 

u c u S' 21 • 10. 1940 

Muhtelif sebze alınacak 
Yavrunuz saadetinizdir ... ııı:armara Uı.Ubahrl K. Satın Alma Komlsyonundıın: 

' • a 

Clıı.sl 

Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
Patates 
Kuru soğan 
Semizotu 
Salça 

Kilosu 

25000 
37500 
37500 
70000 
70000 
6000 
5000 

Tahm ini Fi. 
Ktını§ Sa. 

5 
4 
8 
6 o 
5 60 
5 

25 

U. Tutıın 
L ira 

ı moıı 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda cfn.q ve mikr1nrı ~·nzıh f 
kalem ıebze kapalı zart usuliyle ekslltmeye konul m111tur. 

2 - Eksiltmesi 28 birlnclteşrin pazartesi gUnU sMt 15 te i zmltte te r sane ke pı
ınnda.kl komisyon binasında yapılacaktır. 

s - Bu işe ait §artname komisyondan bedels iz olarak alınabtl l r. 

4 - Eksiltmeye tştırı'lk edecek istekli lcr ln 2490 say ılı kanunun i 11tedtğ1. tl cAret 
vesikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk tem i natı r y te hl r llkte ta..lzlm ~ 
dccekJerJ tekJlf n1ektupların1 muayyen g lio ve saatt ~n bir saat cvcline k adar k<>" 
misyon ba.,kanlığına mUracaatıarı. {96!)8/ 6GD2) 16690 

Muhtelif bakır malzeme alınacak 
J. Genel K. Ankara J . Satın Alma Komisyonundan : 

Adedi 
48 
30 

1020 
12 
12 
12 

438 
12 
12 

9600 
6 

2400 

Cinsi 
Beherinin ağırlığı 

Kilo 
Bakır büyük kazan 
Bakır küçük kazan 
Bakır karavana 
Bakır saplı 

Bakır kepçe 
Bakır tava 
Bakır kapaklı bakraç 
Bakır kevgir 
Bakır süzgeç 
Bakır tabak 

55 
13 

2,800 
3 
2,100 
3,500 
4,200 
7 
5 
0,280 
1,400 Bakır tepsi 

Bakır çorba tası Nümune gibi 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
6600 

975 
5712 

72 
50 40 
84 

3679 20 
168 
120 

5760 
16 80 

840 - - --
24077 40 

İlk teminaU 
L ira K. 
495 00 

73 13 
428 40 

5 4() 

s 78 
6 3() 

275 94 
12 60 

9 0() 
432 00 

1 26 
63 00 

1805 81 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; ta biatin tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündtiı . Her anne 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJon istifadeyi geri 

Mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı on iki kalem ba • 
kır malzemesi 5, 1 ı. 940 sah günı.i saat 15 de Ankara Jandarma Gn. K. binasındaki 
J, satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle alın a ca ktır. On iki kalem 
malzemenin ayrı ayrı isteklilere ihalesi caiz olduğu gibi hepsinin veya bir k11ç kale
minin bir istekliye ihalesi de caizdir. Şartname her gün bedelsiz olarak Ankara J. 
Sa. Al. Komisyonundan ve 1stanbul'da J. muayene komisyonundan paras ız alına.bi • 
lir Nümune komisyonumuzda her elin görülebilir. Kanun şartlarını haiz isteklilerİ.ll 
ilk teminatlarrnı muht evi kapalı zar[ tekliflerini eksiltme ııünil aaat 14 e kadar ko-
misyonumuza vermeleri. (6731) 16781 

bırakmamalıdır. 6266 

Kiralık apartman ve arsalar ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 Senelik 
m uh ammen 

LiSELER 

6 Talebe alınacak 

Askr:ri Liseler Müfettişliğinden 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye. 
tiştirilmek üzere ha.rp okulu kadrosuna 6 
talebe al ınacaktır. 

2 - Bu talebeler: Harp okulu talebesi 
olarak Ankarada Dil - Tarih • Coğrafya fa. 
kültesinde yabancı dil tahsili görecek ve 
askeri öğretmen yeti3tirilecektir. 

3 - Kabul §artları: 

a - Harp okuluna &:iriı 5artlarını haiz 
olmak. 

b - Lise olgunluk imtihanını vermiı 
olmak. 

c - Yabancı dil bilgisi iyi derecede ol
mak. 

4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle ah· 
nacak talebeler: İngilizce, fransızca, al .. 
manca ıubelerine taksim ve fakültenin 
940 • 941 t edrisatına iştirik ettirilecekler· 
dir. 

5 - isteklilerin evrak ve vesaikiyle harp 
okulu komutanlığına ve fazla malOma t al· 
mak iıt iyenlerin askeri liseler müfettiısli· 

iine müracaatları. (6670) 16695 

Miknatislenmekten müteessir 
olmıyan 

Katiyyen şaşmıyan 

Yüksek cins saat 

Genel acentalığı : 

D. GALİMİDİ ve ORT.rı 

Bahçekapı, Kutl u han 1/4, İstanbul. 
Taşra için acenta aranıyor 6278 

r 

ULU S 21. inci yıl. - No. 6901 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdür(! 

Mümta z F a ik FENiK 
t.1lle ·-. ~se MUdUrU Na,ıt t LUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

"'=====================~ 

ANKARA V ALlLlGl 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Açık eksiltmeye çıkarılan ve 1035 lira 

25 kuru~ keşif bcdclll hususi idareye ait 
Beypazarındakt dUkkA.nların tamirine ta· 
lip zuhur etmediJltnden 24. 10. 040 pcrıem· 
be gürı il swıt 15,30 da Jhale edl1mck üzere 
ck.,tltme mOddctl on gün daha temdit O· 
lunmuştur. 

TaUplerin vJljyet daimi encUmenlne mU· 
racaatları(. (7002) 17004 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye çıkarılan Bankalar cad

desinde hususi idareye ait 34 - 36 ve 55 
No. h dükk3nların tamiratına talip zuhur 
etmemi1 olduğundan 24/ 10/ 940 t arihinde 
ihale edilmek üzere eksiltme müddet i 10 
gün daha u zatılmı!Jtır. İhale saa t 19.30 da 
viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

(7003) 17005 

Muhtelif saksı alınacak 
Ankara V i15.yetindcn : 
1 - Cebeci viliyet fidanlığı için muh. 

telif ebatta saksı alınacaktır. 
2 - Saksıların muhammen bedeli 240 

liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara vili.yet ziraat 
müdilrlüğünde görülebilir. 

4 - İhal e 24/10/ 94-0 perşembe günü la· 

at tS,30 da viliyet daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. 

5- İ"teklller muhammen bedelin % 7,5 
depozito akçesi tutarı olan 18 liraya ait 
banka mektıibu veya hususi muhasebe vez... 
nesine yatırılmış makbuz ile birlik t e ek -
siltme günü gösterllen saatte vilAyet da· 
imi encümenine gelmeleri Han olunur. 

(7024) 17009 

~ııııııııııııııııııııııııııııırıııııı~ 

~ Dr. Muzaffer Sezer~ --- Doğum ve Kadın Has talıkları --- Mütehassısı : 
Muayenehanesini P os tane caddesi 

: Ticaret odası üstündeki yeni yapı· 
lan Akoi'l u apartmanına nalcletmi1· -= tir, TL 2022 4089 = 

~111111111111111111111111111111111111~ 

kirası Muvakkat 
L ir a teminatı 
2040 153 

252 19 

Mahallesi 
Kızıl bey 

Ulus matbaası 
arkasında 

Sokağı Cins ve rniiştemil 5.tı 
Gökçe oğlu İkinci vakıf apartman• 

da (8) oda 1 banyo 1 
mutbahı havi 4/6 nu• 
maralı daire 

Soğuk
kuyu Arsa 

252 19 
",," "" u 

Yukarda evsafı yazılı vakıf gayri menkullerden iki arsa teslim güntln• 
den 31-5-941 gününe kadar ve Apartman dairesi ise 1-11-940 dan 31 -10-941 
tari hi n e kadar ki raya verilm ek üzere on gün müddetle açık arttırmaya ko .. 
nulmuştur. 

İhale leri 26·10-940 cumartesi günü 
lüğü E mlak ve Arazi Müdürlüğünde 
müdürlüğe müracaatları. 

saat (11} de Va ıflar Umum MUdUr
yapılacaktır. İsteklilerin mezkQr 

(6812) 16799 

DEVLET DEMIRYOLLA'.11 

Linyit kömürü alınacak 
D. D. Yoıtarı Satın Alma Komlsyonun· 

dan: 

Muhammen bedeli 137500 (yüz otuz 
yedl bin beş yüz) llra olan 22000 ton lin· 
yi t kömürü 31. 10. 940 perşembe gUnU sa
at ı~ te kapalı zarf usullyle Ankar&.d!l 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstıyeolerln 8125 (sekiz 
bin yüz ytrml beş) llralık muvak'{At temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vc~tknları ve 
tekliflerini aynı gUn saat 14 e ka iar ko -
misyon relsltğtne vermeleri 1Azım1.ır. 

Şartnameler 680 klıruş:a Atı.kara ve 
Haydarpqa vezncıeriuıJe aAtıl•n<.ıl' t"dır. 

(6678) l 1ô14 

Kereste alınacak 
D.D. Yolları Sa t ın Alma Ko. dıın : 

Metre mik.ibı muhammen bedeli 43 
(kırk üç) lira olan t akriben 380 m3 am • 
balijlık kereste 31 / 10/940 perşembe günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka • 
ra'da idare binasında sat ı n alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1225,SO (bin 
iki yüz yirmi beş lira elli kuruş) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti· 
ği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kada r komisyon reisliğine verme
leri 13zımdrr . 

Ş ar tnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden , Haydarpaşa'da t e • 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6697) 16778 

Rezidü yağı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. ı 

Muhammen bedeli 160.000 (yüz alt· 
mış bin lira) olan 1000 ton rezidü yağı 
5. 12. 1940 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9250 (do
kuz bin iki yüz elli) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a 'kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri 1§.zımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara vı 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (6919) 16978 

Balast münakasası 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. 

İstanbul - Edirne hattı üzerinde ki· 
lometre 27 - 45 arasındaki taş ocakla· 
rındah 12.000 metre mikabı balast ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 24.000 Ji. 
ra ve muvakkat teminatı 1.800 liradır. 

Münakasa 5. 11. 940 salı günü saat 
11 de Sirkeci'de 9. işletme binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapıla· 
caktır. 

İsteklilerin aynı gün saat ona ka
dar kanuni vesaik. teklif ve teminat
larını ihtiva edecek olan kapalı zarf· 
ları nı komisyona vermeleri lfizımdır. 

Şartnameler parasız olarak komis
yondan verilmektedir. 

(9947/ 6921) 16979 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sifiemasında 
Bu gece saat 21 de BugUn vebu gece 

l{uvetll programlar sertslnden 
ı - En son dünya haberleri 
2 - Bir Balo gecesi 
Canlandıranlar: 

BUyUk vals !ilminin unutul -
maz yıldızı Lulae Rainer ile 

sempatik Vllllam Povell 

Saat: 14,30 -16,30 18,30 
seansları 

Muvattaklyetıer kazanan iki 
macera filmi birden 

1 - Yangın Tuzağı 

2 - Korkusuz korşun 
B8,ftanb~a cUret ve kahra
manlık. Seanslar: 
Saat : 14,30 - 16,30 - lŞ,30 ve 

21 de 

Bugün bu gece 

Türkçe sözlü yurtsevertık fil· 

mi olan 

ŞlmaJ denizinde casuslar 

Conrad Veidt'ln §A.heserl 

Seanslar: 

BugUn bu g ce 

Pazar gUn Untl n en büyük mu. 
voifa.k ye ti olan filim 

KISKA.'ÇLIK 

Robert Taylor ve Barbara 
Stn.nvck'in nıUştcrek escrlert-

d!r. Seanslar: 

1 - Zoraki mahkOm 
2 - HoUvud revüsü 

Saat 12,15 te ucuz matine 
Verter ve Aşkı Saat: 14 - 16 -18 ve 20.30 da 

Saat: 12 - 1410 - lG,30 18,30 -
ve 21. Fiyatlar Balkon 30 
kuruş. Balon 15 kuruş . 

Yenişehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Müdafaaihukuk 
Caddesi İ§ Bankası kartııında
ki yeni binasına naklediyor. 

YENİŞEHİR PALAS Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 


