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Dünkü geçitreami provaaında kahraman piyadelerimiz 

Bazı rakamlar 
üstünde 

1 Dün geçitresmi 
provası yapıldı 

düşünceler Dün öğleden eve/ lpodromda 29 Birinciteşrin Cümhuriyct bayramında 
gcçitresmine iştirak edecekler umumui bir prova yapmı§lardır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Veni sayım, türk nüfusunun artı§ 
n ispetini binde 18,5 olarak tesbit et
miıtir. Bu nispetin kıymetini anla
mak için, Avrupa kıtası memleket· 
lerin deki artı§ bindclcrinin 15,21 ile 
0 ,34 gibi azami ve asgari rakamlar 
gösterdiğini hatırlamak kafi gelir. 
Bu nispet, Hatay nüfusu istisna e d i
lerek elde edilmiıtir. Gerçi dııar
d an gelen muhacirler hesaba dahil
dirler. Fakat zelzele felaketinin on 
bin lerceyi geçen kurbanları, hicret 
kazancını büyük mikyasta tadil et
mişlerdir. Kalabalığından ıikayet e
den İtalya, ancak binde 6,46 artı· 
yor. Alman artııı bundan daha nok
sandır. Mütemadiyen muhacir alan 
BirJe§ik Devletler dahi, binde 16,15 
le bize uzaktan :yaklaıabiliyor! 

Ankara garnizonuna dahil kıta/arımızla yurdun her tarafından gelen 
izcilerimizin iştirak ettikleri prova çok muntazam c~rcyan etmiştir. 

48.198 fazla nüfusu ile, lstanbul , 
Anka'ra'dan sonra, en çok artan 
!ehrimizdir. 1912 de Avrupa hin· 
terlandınr, cümhuriyet devrinde 
paytahtlığını, Anadolu liman ve ti
caret merkezlerinin inki§afı Üzeri- I 
n e, bütün memleketin deposu ve 
t evzi yeri olmak ehemiyetini kay
betmesine, ve geçen be§ sene içind e 
yeni bir takım büyük mektep ve 
müesseseler Ankara'ya naklolun· 
masına ra~mcn, bu artış, yeni dev· 
Jetin kunnuı olduğu milli iktısat 
nizamına lstanbul'un ne kadar k o· 
)aylıkla intibak etmiş olduğunu ve 
layık olduğu umran ve refah seviye· 
aine doğru, ne kadar süratle kalkın· 
mağa başladığını ispat eder. 

A nkara'da sayım fazlası 32.824 
tür: halbuki yeni sayım, inıaat kıt

lığından dolayı binlerce iıçinin a
zalmıı olduğu, askeri kıtalarımız• 

d a n mühim bir kısmının başka böl· 
geler deki vazifeleri batında bulun 
duğu, ve talim ve terbiye için de 
b irçok gençlerin askeri hizmete da-

Dünkü provalarda hava Jali topları 

v et edilmiı bulunduğu bir devre 
rastlamııtır. Kadın nüfus nispetinin 
30 bin e varan noksanı, eğer Anka

ra' da küçük memurların ~vlenme
ain e baılıca mani teşkil eden mes
ken buhranı, ucuz kiralı devlet ev· 
lerinin inıası ile önlenecek olursa, 
gelecek beı sene içinde iki yüz bin 
n üfusu bulacağımıza delalet e d er. 

Ankara şehri hariç, vilayetin 
n ü fusu, pek az muhacir gelmiş ol· 
duğu h alde, 36.107 kişi artmıştır. 

Bunun sebebi, cümhuriyet hüküm e· 

tin in mücadelesinde Ankara vilaye• 
t inin bilhassa hususi bir mevki ah-

Hür Fransızlar 

Anla~mayı hiyanel 
telakki ediyorlar 

Londra, 26 a.a. - Royter: HUr fransız
ların §cfl general de Gaull'Un umumt ka
rargtlhı tarafından n~redllen resmı beya
natta §Öyle denmektedir: 

Hltler, Vichy hükümetıne "Fransanın 
ve !ranınz imparatorluğunun bazı kıııımla
rının katt surette terkedilmesini,, ve hava 
ve deniz üsleri verilmesini tazammun eden 
&özde bir sulh muahedesini zorla kabul 
ettirmek arzusundadır. 

ı b ' ld" ~· HIUerln, doğduğu toprağın parçalan-şındandır. Dev et uraya ge ıgı 
masını ve tahakküm altına girmesini arzu. 

zam an, Ankara şehri dahi sıtmalık su ile kabul edecek bir tek fransız bulaca-
idi. H ükümet, merkezin ve etrafının gına inanamıyoruz. 
sari ve gayrisari hastalıklarına kar -

Fransız hUr kuveUerl, Fransa adına §U 
fı pek müessir tedbirler almıştır. Bu ciheti beyan eder ki fransız kuveUeri, 
misal gösterir ki sıhi mücadelemiz Fransanın ve fransu: müstemleke arazisl
m emlekette aynı neticeleri vermeğc nln herhangi bir parçalanmasını keenlem
m üsait maddi ve mağnevi imkanlar yekün addeder, Fransa ile ebed! düşmanı 
elde ·ettiği vakit, doğum çokluğu- arasında doğrudan doğruya veya bilvasıta 

her tUrlli lştırAki bir hlyanet tellkki ey -
nun temin ettiği nispet, ölüm azlı- ıer ve dllşmanın Fransııya zorla tahmil e-
ğının ilave edeceği rakamlarla p e k deceğl cebrt ııartıarı her ne olurııa olsun, 
çok takviye edilmiş olacaktır. Tür k miittefikler yanında ırtUcadeleye devam az
kadını, arzm en velud analarından mini llAn eder. 

biridir. Asırlarca süren ihmale, ce- General de Gaulle halen Belçika 
h a lete ve salgınlara rağmen, bu ka- Kongosunda bulunmaktadır. Bu a'kşam bil
dar çoğalan bu memleket, eğer k u d- dirildiğine göre, perşembe gUnü öğleden 

• · • - · d ff k" t sonra Brazza Vlll'e gelmiş ve hararetle 
retımız yettıgı yer e muva a ıye • . "kb 1 d"l · t" G al de Gaulle'ün . . .. I 1 ıstı a e ı mı~ ır. ener 
le ba§ardıgımız sıhı mucadele usu • yann, Kongo radyosunda bir nutuk söyle-
ler i ile techiz edilecek olursa, her mesl muhtemeldir. General pazartesi gil -

yuni sayım sonu, bir m illi bayram ı nU, umumt vali ne görü~mek üzere Leo-
ılbi teıit e dilecektir. poldville &ldecektir . 

Japonya 
Sovyetlerle bir 
pakt yapmıya 

çalışıyor 

Japonlar Çinde yorulmuı olan 
ordular1n1 geri (ekmek İ(in 

ellerinden geleni yapıyorlar 
Vaııington, 26 a.a. - Bazı müııahitlerin 

mütalealarına göre, Japonya'nın Sovyet 
Rusya ile bir pakt akdi için bir çok gay
retler sarfetmekte olması ve Tokyo'dan 
sulh müzakereleri yapıldığına dair riva
yetlerin gelmekte bulunması gösteriyor 
ki, Japonya hükümeti bir taraftan Man
çuri hudutlarını müdafaa etmek. ve di -
ğer cihetten Çin'de yorulmuş olan ordula· 
rmı geri çekmek iı;in elinden geleni yap· 
maktadır. Mamafih Vaıılngton'da Sovyet 
Rusya tarafından Çin'e yapılan yardımla
rın kesileceğine veyahut Çin ile Japonya 
arasında sulh müzakerelerinin ba!ilamak 
üzere olduğuna dair gelen haberlere iti
mat edilmemektedir. Sali.hiyettar mahfil
lere nazaran Va:Jington'daki sovyet sefa· 
reti erkanı Çin'e yapılan yardımın devam 
edeceğine dair Amerika makamatına ma
Himat vermişlerdir. Diğer taraftan, Bir -
manya yolu aı;ıldıktan sonra ı;inliler tara· 
fından yeniden başlanmış olan taarruzlarla 
Amerika'nın gittikçe artan bir tarzda Çi
ne yaptığı müznharet, hiç bir sulh temen
nisine delilet etmemektedir. Bundan bat
ka Vaşingon'daki Çin resmi mahfilleri, 
sulh müzakereleri ihtimalleri mevcut ol-

( SoZJu 4. üncü say/adı) 
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İstatistik Umum Müdürü 8 . Celal 

Aybar dün bir radyo konuşması yaptı 

Umum Müdür savım 
neticesini izah ediyor 

. - - -
'·. • J&'ll'!.'!'4-• ~ 

Celôl Aybar diyor l<i : 
"Büyük bir hızla ve 

hepsinden daha 

medeni memleketlerin 

sürotle artıyoruz 11 

İstatistik umum müdürü B. Celal Aybar, dün saat 14.50 de Ankara rad
yosunda bir konuşma yapmış ve 1940 umumi nüfus sayımının verdiği neti
c;yi tahlil etmiştir. 

Bütün vatand.jşların alaka ve istifade ile okuyacaklarını umduğumuz 

bu değerli konuşmayı biz de aynen sütunlarımıza alıyoruz 

"Nllf'us sayımı neticesinde l!An edilen 
rakamları hlliyorsunıız. Geçen 1935 sayı -
mında nUfusumuzun 16.158.000 olmasına 

mukabil beş sene sonra yuvarlak hesapla 
17.870.000 kiııi olduğumuzu ruıladık. Arada
ki fark 1.712 000 dir. 

Gene ajansların, gazetelerin neşriyatın
dan öğrendiğiniz veçhile bu artış senede 
bin ki!iide on sekiz buçuğa tekabül eder. 
Yani, nüfusumuz senede on bin kişide 185 
kişi artmış demektir. Bu hesaplarda nü
fus yck!lnuna ve artış mlkdarına Hata),n 
nüfusu dahildir. Fakat l935 te Hatay, hu
duUarımız haricinde olduğ'una göre artış 
nlsbetinln hesabına Hatay tablatiyle dahli 
edilmemiştir. 

Şimdi acaba bu artışın kıymet ve kud
reti nedir? Başka memlel<etlere nazaran 
do.ha az mı vcyo. d~!l çok mu 'artıyoruz? 

Etraftan aldığım intibaa göre efkA.rı 
umumiye bu nokta etrafında mal!lmat al
mak ihtiyacındadır. !ııtc bu kısa görüşme
yi bu mevzu etrafında, yurttaşlarıma, kı -
saca izahat vermek için yapıyorum. 

Her ııeyden evci nüfus artışının ne de· 
mck olduğUnu tarif etmek ll'ızıın. Yani, 
nllCtuı lcütlltl•rı .ıca11 till'IU ATtar ,,. taw va
şlt artışın mUvellldl olan, yani bu artl§Ja.
n hasıl eden nelerdir. Bunu anlatalım: 

J ki türlü artı§ : 
Nüfus kütlelerlndckl artı§ iki tUrllidUr: 

latatiıtik umum müdürü B. 
Celal Aybar 

Blrlnctsine: tnblt artı§ derler kl, bu.ar-ı-
tış bir sene zarfındaki doğum vakaları ile, [ Al 
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öllim vakaları arasındaki !arktan müte- man ar ın 
velltttır. Mescit, bin kişilik bir nUfus gru-
punda bir senede kırk doğum ve yirmi ö
llim vakası olursa aradaki !ark, yani do
ğumun fazlalığı yirmi olduğuna göre bu 
nüfus kütlesi senede binde 20 artıyor de • 
nir. Bu nevi artışa fizyolojik artıı namı 
dahi verilir. 

dört senelik 

yeni planı 
Berlin, 26 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

İkinci nevi artış; buna mı artış derler 
ki, bu nevi artışta hesaba sadece doğum· 
!ar ve ölümler dahil değildir. Doğum ve 
ö!Umlerle birlikte içeri ve dııan muhace
ret de bu hesaba dahil olur. Yani, bu çeşit 

B. Hitler, Partinin 1936 şeref kon
gresinde, dört senelik planı ilan et-

( Sonu 4 üncü saylad11.) 

lnönü 

dün 

kampını bitiren 

ôbideye törenle 

İnönü kampını bitirerek Ankara'ya 
dönmüş olan Türk Hava Kurumu ha
va gedikli hazırlama yuvası talebele
ri dün muallimleriyle birlikte önle
rinde bando olduğu halde Ulus mey
danına giderek zafer anıtına bir çe
lenk koymuşlardı r. 

Genç havacılarımız yollarda ve anı
ta çelenk koyuıları esnasında halk ta
rafından alkışlanmışlardır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

genç hovocılonmız, 

bir çelenk koydular 

Gens ha1Jacılarunu Ulu• me1tlanıntlan ayrılırlarken 

lngiltere kıralı altıncı JorJ 

İngiltere Kırahndan 

Mareıal Pelain' e 
MESAJ 

Kırol fronsız milletine 
sempatilerini bild irdi 

Londra, 26 a .a. - Royter bildiriYor: 
Kırat altıncı George'un mareşal Petain'e 
bir mesaj gondermiş oldugu, Londra'da 
salilıiyettar bır menbadnn teyit edilmek
tedir. 
Öğrenildigine göre, bu mt"Saj, bir tesci 

ve frnnsız milletine ıstıraplan knrşıs-ın

dn bir sempati mesajıdır. Majc!lte, aynı za
manda bu mesnjıncla, Fransa"nın iyilikle • 
rini paylaşacağı nihai zafere tam ıtimadını 
da bildirmişt,ir. 

111111111111 

KITA 

SULHÜ 

Vi_şi ' de neşredilen tebliğ 

Fransa ile Almanya 
prensip itibariyle 
İşbirliği 

yapmakta 

anlaştılar 

Tatbik ta rzı sonra 

tetkik edilecektir 
Londra, 26 a.n. - Vichy'den alınan ha

berlere göre B. Laval, Paris'te İtalyan 
mümessilleriyle müzakerelere başlamıştır. 

Teyit edilmemiş bir ajans haberi, B. 
Laval'in İtalya hariciye na:r.ırı kont Cia
no ile görüştüğunü bildirmektedir. Bu ha
beri mareşal Petain ve B. LavaJ'ın B. 
Musolini ve kont Ciııno ile b ir göruşme 
yapacakları şayiaları takip eylemıştır. 

Dün, mareşal Petain, Vichy'de general 
Huntziger, amiral Darlan, n. Pcyroııton 
ile ve kabinenin diger azası ile gorüşmüş
tür. 

Bugün saat 17 de yeni bir na zırlar he
yeti toplantısı yapılacak ve bu toplantıda, 
mareşal Petain ve B. Laval, B. Hitler ile 
yaptıkları görıişmede mu:r.akere edilen 
mevzular üzerinde iznhat vereceklerdir. 

Londra'ya gelen haberlere gore, B. Mu
solini, general Franko ile buluş:ıcak ve 
bunu muteakıp, Fransa ile kali anlaşma nın 

akdinden evci B. Hitler ile yenı bır gô
rüşme daha yapacaktır. 

Lava/ Paris' ten döndii 
Vichy, 26 a a. B. Lavnl, bugıin bğle--

den sonra Paris'ten Vichy'ye dorımi.ıştür. 
Kabine, bugun saat 17 de t oplanacaktır. 

Resmi tebl"ğ 
V-i chy. 26 a.a. - Hnvas: Başvekiiletin 

tebliği : Şansblıye Hitler ı le M areşal Pe
tain arasında, 24 teşrinıevelde BB von 
Ribbentrop ve Laval'ın de huzur ıı ıle ya. 
pılan goruşme. yuksck ne:>:Jket havası İ· 
çinde cereyan etmıı;tır. Marcşııl, mevkı ine 
liyık ihtiram mcras nıı ıle k '> 1 edılm i ş
tir. İki devlet teıs; nrasın<iakı g uşmede, 

(Sonu 4 üncü Sll.ylada) 
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Günün meseleleri : (,_Gü_N_Ü·N_G_ö_LG_E_S i_) .-······································-. . . 
Beden. terbiyesi mükelleflerinin 

sayısı yüz yirmi bini aııy-0r 
·------· 

• ... • Devlet itibarı. 

Tarihin perspektiflerini vaktiyle aeze -
bilmek her devlet adamına müyesser ola
bilseydi, nice ıuitefehhümlerln önü alınır, 
nioe zararlardan korunulurdu .. 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebusu 

açmak suretiyle siyasi büyük bir inşirah 
duyuyordu ... 

(Fransız mebusan meclisınin resmi ve
ıikalarınıı miıracaat). 

Vazife kurbanı 
Sayım bayramına, bir acının göl

gesi dÜ§mÜttür: Diyarbakır'ın bir 
kazasında sayım vazifesi alan Şa
hap Nasır, Kulp çayının azgın sav
letine mukavemet edememiıtir. 

Cümhuriyet 
Bayramında 

halk kürsüleri 
Cümhuriyet Halk Partisi An -

kara Vilayet idare Heyeti Riya
setinden : 

Bu sabah 19 Mayıs stadyomunda 
mükelleflerin talimine başlanıyor 

Lozan milzakereİerindc, bütün samimi
yet ve mevcudiyeti ile mutahaplarına "el 
ve emele birllti" teklif eden, siyaat yeni 
bir s;ıtıra mazinin lı:ilflü, paslı ıörenek
lerinin esiri olmıyan yeni bir mali zihni
yetle rirllmeslni ısrarla temenni eden 
muhterem Bqmurahhaaımızın uzgören 
aozlerindekl derin ve ıUmullü minayı bil
hassa franıız deleııe ve m~ıvirleri kav
rayabilmlı olsalardı, harp aonu yılları iki 
taraf is;in ne kadar kazançlı, müsbet ve 
hayırlı netlc~ler vermiı olurdu. 

Muahedenin ılyast fasıllarına, ıiyasi es
prisine yakıtan fÖyle bir liun kullanılaay. 
dı: "makladımız münhasıran hSmillerin 
hukukunu korumaktan ibarettir. Yeni bir 
1iy11t devrenin kapılarını ardına kadar aç
mağa muvaffak olan TGrltiye cümhuriy~
tinin hayatiyetine, itibarına, kısa bir za
manda vilcude ıetlreceği mali tetkilitın 
kudret ve kabiliyetine güveniyoruz. Dü -
yunuumumiye hlmillerinin tek bir mercii 
vardır. O da "Türkiye muamelitı nakdi-
7esi" dir. Ayrıca düyunuwnumiyc meclisi 
adiyle b!r tcıckkülün mevcudiyetine 1ü -
ızum 70ktur. Tliririye Baı;murahhası ile 
'hemfikir olarak bu mevzuu siyasi ve 
diplomatik s;crs;evenin tamamen dışın<la 

tel1k:ki edl)'Oruz. Türkiye ile alacaklıla
rı arasındaki temas ve 1törüşmelerin his; 
bir zaman siyasi bir mo.hiyeti hal7. olamı
:pacağını tasdik ediyoruz . ., 

Türkiye böyle bir hava içinde bile, te
ahhütlcrini yerine getirmekten vazgc~c
di. Dünya buhranı, mali bakımdan en sağ
lam bünyeli memleketleri sarsmış iken, 
Türkiye cümhuriycti, alacaklıları ile gö
rüşmek, iki tarafın müşterek muvafakati
ne dayanan neticelere varabilmek için 
uğraşıp durdu. Miızakcre için daima ze • 
min aradı. Halbuki bu gayri tabii devrede, 
Avrupa'nın mali tarihi neler kaydetme -
miştir, neler! .. 

Biz, borçlarımızın siyasi mahiyeti üze
rinde durmadık. Durabilir<lik. Bütün de
liller lchimiT.e idi. Yalnız, yeni Türkiye -
nln hi1Se1inin tesbitini, ayrılmaaım iste· 
dik. İlctısndi "buhranın memleketimizdeki 
menfi inikisları karşısında ise, transfer 
kabiliyetimizin gozönündc tutulmasını 
müdafaa ettik. Göğsıimuzü gere gere iddia 
edebiliriz ki, bu müşkıil günlerde bile, 
Tiirkiyc'nin mali siyaseti daima medeni 
olgunluğunun icaplarına göre ayıırlan -

Bir haf ta eve) üç çocuk babası, 
mütevazı bir tahsildar olan Şahap 
Nasır•ı, bugün iyice tanıyoruz. Adı- • 
nı, memleket vazifesi batında ölen
lerin yanına yazmışızdır. Dünkü 
tahsildar, bugün bir vazife kurba
nıdır. 

Kulp çayı, senenin güz ve bahar 
aylarında azgın ve korkunç olur; 
küstah ve İnsafsızdır; koynuna çe· 
ker ve boğar. Sazlıklarına takılan
lar kurtulamazlar. Etraf köylüleri 
onun bu halini bilir ve, ya geçitleri
ni bulur veya tehlikeye atılmazlar. 

Belki, Şahap Nasır da Kulp'un 
bu mevsimdeki halini biliyordu. Fa· 
kat o gün yapmağa mecbur olduğu 
vazife önünde, küçük enditelere yer 
vermek istememiıtir. Her ne baha
sına olursa olsun vazife! Can kor
kusu, sayım vazifesi önünde sayım 
memuruna ar geldi. Altındaki atı ve 
koltuğundaki sayım defterleri, ku
cak kucağa kayboldular. 

Er. lJüyük bayram günümüziic, 
bütün yurttaşlara verdiği yüksek 
heyecanın, günün mana ve kud· 
siyetine yaraşır bir tezahür gös· 
termesini sağlamak ve bu güzel 
vesile ile uyanık ve aydın yurt
taşların telkin ve irşat vazifele
rini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlard.n olduğu • 
gibi bu defa da Ulus meydanın-

Bugün Ankara'da beden terbiyesi mükellefiyetine tabi gençler 19 mayıı 
stadyomunda saat 10 dan itibaren talim ve terbiyelerine başlıyacaklardır. 

Dün yazdığımız gibi Ankara'da açılan Gençlcrbirliği ve Güneş gençlik ku
lüplerine 800 küsur mükellef kaydedilmiş ve bunların evclki gün sıhi mua
yeneleri yapılmıştır. Memnuniyetle öğrendiğimize göre, yapılan sıhi mu
ayenelerde yalnız bir mükellefin sıhi vaziyetinin talimlere devamına mil· 
saadc etmediği öğrenilmiştir. 

Bugün ankaralı mükelleflerin ilk 
talim ve terbiyelerine başlamalan mü- ı 
nasebctiyle stadyomda kısa bir tören 
yapılacaktır. Bu törende Beden Ter
biyesi Genel Direktörü general Ce
mil Taner, genel direktörlük ve An
kara bölgesi erkanı hazır bulunacak
lardır. 

CÜMHURİYET 
da bir halk kürsüsü açılacaktır. 

Bizi en kara günlerden en ay • 
dınlık günlere çıkaran ve en gü
zel geleceklere hazırlıyan tüm • 
huriyet rejimine candan bağlılı
ğımızı belirtmenin her duygulu 
ve bilgili Tlirk'e vazife olduğunu 
düşünerek kürsUyU inkılabımıza 

• içten bağlı bütün yurttaşlara a· 
çık bulunduruyoruz. 

Kürsü, bayramın başlangıcı O· 

lan 28. 10. 940 günü saat 13 de a
çılacak ve meydana çelenk koy 
ma merasimi için verilecek fas•· 
ladan sonra saat 17 ye kadar de
vam edecektir. 

30. 10. 940 çarşanba günü kür
sü saat 10 dan 12 ye lcadar ve 13 
t:n 17 ye kadar açık bulunacak • 
tır. 

Verilen malfımata nazaran, dün ak
şama kadar 13 beden terbiyesi bölge

si, genel direktörlüğe kuvvelerini gön 
dermişlerdir. Bu on üç bölgede 192 
gençlik kulübü ve 153 gençlik grupu 
teşekkül etmiştir. Bu kulüp ve grup
larda 32596 genç kayıtlıdır. Ayrıca 
820 ihtiyari azaları vardır. 

Kulüp ve gruplarda kayıtlı azadan 
15-17 yaş arasında olanların adedi 
9494, 18-20 yaş arasındakiler de 23144 
tür. 

Dün akşama kadar topJanan malU
mata nazaran mükelleflerin vaıayetlc
re göre taksimi şudur : 

piyangosunda 

Bir okuyucumuz aldığı 

1 O piyango biletinin 

talihine Hava Kurumunu 
ortak etmektedir 

Harp, muharebe meydanlarında olduğu 
sibi i'ktısadi ve mail tıahalarda da artık 
bltmiıtir. Hazırladığımız muahede, iktı
ıa.dt alanlarda da geniı bir elbirliğinc ze
min hazırlryacaktır." 

mııur. Amerika cümhurrcisi Mister Ruz
velt o çetin devrede GU beyanatta bu • 
lunmuştu. (23 ikinciteşrin 1932) ''borçlar 
meselesi hakkında takip edilecek umumi 
siyasete gelince, kati surette şu prensipi 
müdafaa etmekteyim. Bir borçlu • fcrd 
olarak • nasıl alacaklısına her zaman mü
racaat edebilir ise, vaziyetini, vakıaları, 
delillerini izah edebilmesi için kendisine 
daima fırsat verilir ise, a lacaklı da bu 
delilleri nezaketle, sempati ile, dikkat ve 
alaka ile karşılarsa, devletler arasında da 
aynı kaide hakim olmak gerektir." 

Borcumuzun mahiyeti üzerinde durma
dan biz de böyle düşündük. Bu tarzda ha· 
rckct ettik. Daima müzakere ve anlaşma 
yolunu tercih ettik .. 

Memnuniyetle Öğreniyoruz ki is
tatistik Umum Müdürlüğünün ka
dirşinas memurları Şahap Nasır'ın, 
sayım vazifesinden dönmesini bey
hude yere bekliyen üç küçük ve bir 
büyük yetime, kendi ölçülerinde 
yardım etmek Üzeredirler. Kaza, 
Batvekilimize anlatıldığı zaman o 
da .çok üzülmüt ve yardım vadet
miştir. Bunlar, sayımın güzel neti
cesiyle sevindiğimiz günlerde aldı
ğımız bu üzüntülü haberin büyük 
tesellileridir. 

Daha büyük tesellimiz de tudur: 
memleket işi görülürken ölenler, va
zife kurbanları, milli hafızada, her 
zaman rahmetle yi.dedilmeğe layık 
olanların sırasına yazılıyorlar. Ka
dir bilen millet, budur. 

Kadın ve erkek her yurttaş kür- • 
süde söz söyliyebilir. 

Afyonkarahisar: 7 kulüp, 6 grup, 
912 mükellef; Antalya: 14 kulüp, 21 
grup, 2640 mükellef, 58 ihtiyari aza; 
Balıkesir: 47 kulüp, 23 grup, 6939 
mükellef; Çorum: 4 kulüp, 2 grup, 
601 mükellef, 20 ihtiyari aza; Deniz
li: 20 kulüp, 21 grup, 601 mükellef; 
20 ihtiyari aza; Diyaııbakır: 9 kulüp, 
2 grup, 2069 mükellef, 142 ihtiyari a
za; Eli1zığ: 2 kulüp, 15 grup, 426 mü
kellef, 210 ihtiyari aza; Erzurum: 9 
kulüp, 3 grup, 1640 mükellef; İstan
bul: 49 kulüp, 7 grup, 9998 mükellef, 
89 ihtiyari aza; Kastamonu: 5 kulüp, 
12 grup, 721 mükellef, 21 ihtiyari aza: 

Afyon'un Emirdağ kazasında, uzun 
çarşıda bakırcı, okuyucularımızdan 
Hasan Yıldırım bize bir mektup gön
dermiştir. Okuyucumuz bu mektu
bunda, Cümhuriyct bayramı günü çe
kilecek Milli Piyango için 10 tane bi· 
Jet aldığını yazıyor ve bu biletlere ik· 
ramiye isabet ederse, bu paranın ya· 
rısını Türk Hava Kurumuna teberru 
edeceğini de ilave ediyor. Böyle bir tez Fransa'ya neler kazan -

dırabilirdi 1 Bu mevzuu artrk bir tarafa 
bırakıyoruz. Fakat hS.miller, her vesile 
ile nam ve hcsaplanna söz söylenen, avu
ptbklan deruhte edilen himillcr her hal
de daha çok kir ederlerdi,_ 

Samimiyetle itiraf etmeli ki, ges;en on 
Yedi yıl zarfında, fransız mali mahfilleri 
yeni Tilrltiye'nln terakki ve inkiııafında 
mlisbet ve fnal bir rol oynamak hteme • 
diler. Büyük, ın,acı ve medeni hamleleri
mize llkayıt bir ıeyirci olarak bakmayı 
terc.lh ettiler. Sermayelerini, fransız hal
kının tasarrufunu bazı cenubi, ıarki Av -
rupa memleketlerinde, ilerde, ilk fırsat

ta, el dokundurulmadan Almanya'ya dev
ri teslim edilmek ıartiyle, silih ve mil -
himmat parkları vücude getirmcık için kul
landılar ... Krözo ve Şinayder'f gölgede 
bırakan harp ıaanyll kurdular .. Roman -
ya'ya yaptığımız bir scyahatta, husust 
topçu parklarında muhafaza edilen en son 
&İ1ıtem sill.hlarrn muııyen~ine memur edil
miı olan fransız teknik heyetlerine rast
lamıııtrlt .. Bu heyetler büyük bir itina ile 
her halde topları muayene ettiler, yaf -
lattdar, Bakımları için Jizımgelen tali
matı verip gittiler. Bu toplar yağlandı. 

Bakıldı. Ve en nihayet hususi merasim ile 
ılmın ordusuna devir ve teslim edildi. 

Türkiye ile Fransa arasında "düyunu. 
umumiye bahsi" daima bir "itimatsızlık 
ve emniyetsizlik" Jevhaaı gibi asılı durur
ken, her vesile ile hırçın. görGitllelere se
bebiyet v.crlrken, Fransa muamelitı nak
diyesi, Paris borsasına kote ettirilip fran
&ız bankalarına {fenne) olarak satın al
dırılan istikraz emlıyonlarını kifi (Örmi
yerek ayrıca, defterlerinde açrk krediler 

C. H. P. Yeniıehir 

nahiyesinin kongresi toplandı 
C. H. P. Yenitchir nahiyesi kon -

ıresi dün saat 15 de Hamdi Arpağın 
reisliğinde toplandı. 

Viliyet idare heyeti adına Fahri 
fl'andoğan ve kaza reisi Sadi Batu da 
toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Nahiye idare heyetinin faaliyet ra
porunu okuyan Dr. Hamit Olcay bu 
vesile ile nahiye Parti teşkilatında 
çalıpn arkadaşların faaliyetlerini öv
dükten sonra Türkiyc'nin dünyanın 
bu çetin günlerindeki inanlı ve kud -
retli vaziyetine işaret etmiştir. 

Düyunuumuıniye meclisinde ve teşkila
tında vazife ve mcsuliyet deruhte etmiş 
olanların mukavelelerin icaplarını yerine 
ııetirirıkcn her türhi şahsi menfaat düşün
cesinden, spekülasyon emellerinden uzak 
kaldıklarına eminiz .. Fakat, şurasını da 
itiraf etmeli ki, dilyunuumumiye mesele· 
sinin haııp sonu devresinde geçirdiği muh
telif safhalar daima spekülasyon faaliye
tine kapı açmıııur. Bu devrenin mali ta -
rihini "tam bir bitaraflık" a sadık kala -
rak yaza~k olanlar, borsa kayıtln.rına, 
borsa anketlerine istinat ederek tahlille,. 
rini yürlltilnce bu nokta üzerinde tevak
kuf edeceklerdir. Bu spekülasyonlar saye
sinde bliyük s~rvetler c.ldc: cd.-n~cr ol · 
muş mudur? Ka.·i iddia;ia bul.:namıya~
ğız.. Fakat katiyetle ııurasmı tasrih euc
cef:iz ki her ha.ldc zarar gören, koy\indc 

çah!jıp tahvilini mahud y.fo çor~bm içine 
atnlıı; olan fransız küçük çiftçisi, dar mu
hitinde ya!lıyan küs;lik fransız burjuasıdır. 

Fransız h5milleri istikbale emniyetle 
bakabilirler. "Tilr'kiye muamelfitı nakdi
ycsi" haklarını teminat altına alabil cccl: 
~an~ mercidir. Türkiye Cümburiyct 
Merkez Banko.sı, yıllardanbori devam e. 
den ciddi mesaisi ile beynelmilel güven 
ve saygı kazanmı5 bir m:ıli müessesedir. 
Türkiye mali bakımdan, her cihets;e teş· 

kllatlanmr§ bulunmaktadır. Temenni ede
lim ki, ikinci cihan harbinin acı tccrü!:>e
lerinden sonra, his; olmazsa istikbal Lo

zan'da Türkiye Baı;murahhasınm temenni 
ettiği zihniyetle kavransın, hidisele-:, o 
za v i)"Cdcn, tahlil ed i 1 sin.. 

E. 1. E. idaresine alınan 
mütehassıs 

Nafia Vekaleti, el~ktrik işleri etüt 
idaresi için mütehassıs olarak Polon
ya tebaasından B. Angcrman J aras -
lav'ı almıştır. 

Maqa geçecek ücretlilerin 
namzet)ikJeri 

Maliye Vekaleti, ücretli vazifede:ı 
maaşlı memuriyete geçen memurlarin 

memurin kanununun nemzetlik hal: -

kındaki hükümlerine tabi olup olma
dıklarını tetkik etmektedir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

C. H. P. Misa kımilli 

nahiyesi kongresi 
Merkc7. kazaya bağlı Misakımilli 

nahiyesi senelik kongresi dün saat 17 
de toplanmıştır. Nahiye idare heyet: 
reisi avukat Hüseyin Fevzi Hakman 
tarafından açılan kongre, reisliğine 

Bilal Akba, ikinci reisliğe Danyal Tu
na, katipliklere de Sakip Coşkun ile 
Ekmel Kfilıyaoğlu intihap olunmuş • 
tur. İdare heyetinin raporu kabul, he· 
sapların tetkik ve ibrası e-yeni 
ile dileklerin tesbitinden sonra yeni 
idare heyetine avukat Hüseyin Fevzi 
Hakman, Namık Edip Ambarcıoğlu, 
Selahaddin Kfihyaoğlu, avukat Aziz 
Barıkan, Dr. Kamil İdil ittifakla sc -
çilmişlerdir. 

Delegeliklere de Hüseyin Fevzi Hak
man, Namık Edip Ambarcıoğlu, Se -
lfilladdin Kfıhyaoğlu, Aziz Bankan in
tihap olunmuş ve Milli Şef'c izhar o
lunan samimi tesanüt tezahüratı ara -
sında büyüklerimize ve kahraman or
duya yürekten duygularla toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Hamiyetli bir valandaı 

ı:.öz sövlemek icin bayramdan 
önce Yenişehir Emniyet abideşi 
yanında C. H. P. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetine ( telefon 5888) 
bayram günlerinde, kürsü başın
daki komiteye baş vurulması rica 
olunur. 

-. . ..................................... r 

Bir vazife 
kurbanı 

Sayım 

Nasır 

memuru 
kazaya 

~ahap 

uğradı 
20 İlkteşrin pazar günü yapılan sa

yımda, bir sayım memurunun kazaya 
kurban olduğunu teessürle öğrendik. 
Diyarbakır'ın bir kazasında sayım va
;ı:ifesi alan Şehap Nasır, Kulp çayın • 
dan atla geçerken suların şiddetine 

mağlup olmuş ve atiylc birlikte sürük
lenip boğulmuştur. 
Şchap Nasır, 38 yaşındadır, evlidir, 

sekiz yaşında bir oğlu, üç yaşında da 
bir kızı vardır. Şahsi servetten de 
mahrum olan bu fedakar memur cUzi 
bir maaşla tahsildarlık yapıyor ve ço
luk çocuğunu gcçindirmeğe çalışıyor
du. 

İstatistik umum müdürlüğü memur
ları Şehap Nasır'ın ailesine verilmek 
üzere kendi aralarında bir yardım ha
zırlamaktadırlar. 

Haber aldığımıza göre, hükümcti • 
miz de bu vazife kurbanı memura bir 
yardım yapmak tasavvurundadır. 

A~karamızın tanınmış hırdavat tüc
carlarından Trabzonlu B. Hakkı Gül 
cvclki gün Hava Kurumu tesisatını 

ve Pilot Mektebini gezmiş ve Kuru -
mumuza 500 lira teberru etmiştir. Ku
rnm'un asli azası arasında bulunan 
Hakkı Gül'ün hiçbir teşvik eseri ol -
maksızın temiz vatanseverlik hislerin
den doğan bu yardımı takdir ve imti
sale layik görülmUştür. 

Yüz paralık bir di.va neticelendi 
Otobüs mıntaka farkı olan yüz pa

rayı vermediğinden dolayı belediye -
mizcc Ziraat Bankası memurlarından 

Köy en&titüsü talebelerinin ' B. Sırrı aleyhine a~ılan dava netice • 
tetkikleri ı lenmiştir. Mahkeme, B. Sırrı'dan 147 

Kayseri, 26 a.a. - Tetkik gezisi yap. kuruş mahkeme masrafı ile otobüs 
makta olan Eskiıehir köy enstitüsü tale- mıntaka farkı olan yüz paranın tahsi-
belcri dlin buraya gelmi17lerdir. Jinc karar vermiştir. · 

Kayseri: 9 kulüp, 19 grup, 1582 mü
kellef; Muğla: 13 kulüp, 19 grup, 
2135 mükellef, 245 ihtiyari aza; Or
du: 4 kulüp, 3 grup, 409 mükellef. 

Alakadarların yaptıkları bir hesa
ba göre mükelleflerin tahmini olarak 
120-125 bin rakamını bulacağı anlaşıl
maktadır. 

Ücre~lilerin maaıh 
memuriyetlere 

geımeleri 

tetkik edUiyor 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 1940 

mali yılı bütçesinin müzakeresi sıra

sında devlet tlairclcrindc çalışan dai

mi ücretli memurların maaşa geçiril -

mesini hükümctin de arzu ettiğini ve 

bu maksatla hazırlanacak kanun pro

jesinin 1941 yılından evci Büyük Mil

let Mccli&i'ne takdim edileceğini be

yan etmiılcrdi. Ba~vekilimizin bu be

yanatında mcvzuubahs ettiği proje -

nin esaslarını tesbit etmek üzere Ma

liye VekSleti müsteşarı B. Cemal Ye

şil'in reisliğinde V ekaletlcr delegele

rinden mürekkep bir komsiyon kı:rul

muştur. İlk toplantısını cvelki gün ya

pan komisyon ikinci toplantısını 6 

İkinciteşrinde yapacak ve Vekaletle

rin maaşlı kadrolara geçirilmesini mu

vafık görecekleri ücretli memurlara 

ait listeleri tetkik edeceklerdir. 

Mektubunu "baki cümleye selam!" 
diye bitiren Hasan Yıldırım'ın bu ha
reketini takdir ediyoruz. Temenni e
deriz ki talih kuşu da bu iyi kalpli 
vatandaşı görsün ... Fakat - kazara -
ikramiye çıkmıyacak bile olsa Hasan 
Yıldırım'ın bu vatanseverliğini tak
dir ederiz. Gönülde var ya siz ona 
bakınız. 

Hasan Yıldırım'ın aldığı biletlerin 
numaraları şudur: 
29551 32902 186053 29594 29555 

242436 32907 186058 32909 186060 
29 İlktcşrinde Ankara'da çekilecek 

olan Cümhuriyet piyangosunda 60 
bin liralık büyük ikramiye vardır. 
Eğer bu Hasan Yıldırımın biletine 
isabet edecek olursa, demek 30 bin li
rasını Türk Hava Kurumuna verecek· 
tir. 

Af yon mebuslarımızın tetkikleri 
Afyon; 26. a .a. - Kazalarda tetkik

lerde bulunmakta olan mebuslarımız 
dün merkeze dönmüşlerdir. 
Mebuslarımız burada halkla temasa 

ve dilekleri tesbite başlamışlardır. 

Maliye Vekaletince tetkik olunan 
kanun projeleri 

Ziraat Vekaleti tarafından hazırla -
nan çiftçi mallarının korunması hak • 
kındaki kanun projesi ile Adliye Ve
kaleti tarafından hazırlanan adli mah
kemeler teşkilatı hakkındaki kanun 
projesi Maliye V ckaletincc tetkik e
dilmektedir. 

Askerliğe hazırlık dersleri 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti, askerliğe hazırlık 
dersleri hakl:ındaki talimatn2menin 
değiştirilmesine karar vermiştir. Ve -
katet, Büyük Erkanıharbiye'nin mil -
taleasını da alarak yeni talimatnameyi 
hazırlamaktadır. 

İsta nbul' da şiddetli 

lodos fırtınası 

Kongrede canlı konuşmalar oldu. Ve 
ehcmiyctli dilekler tesbit edild:. 
Toplantıda hazır bulunan kaymakam 
ve belediye şubesi müdürü Daniş Yur- • 
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İstanbul , 26 (Telefonla) - Dün gece 
yarısından sonra şiddetli bir lodos fırtına
sı baı;lamış, Marmara'da ve Karadeniz'de 
ufak tefek kazalara sebep olmuştur. İstan

bulun içinde de bazı evlerin kiremitleri 
uçmuş, 60ba bol'uları duşmüştür. Yuna -
nistandan krom ve kezzap yüküyle 1teleıı 

190 tonluk bir yunıı.n vapuru fırtınadan 
Çekmece açıklarında batmış fakat tayfa
ları kurtarılmı~tır. 

Zavallı Nüzhet Haıim 

dakul icap eden noktalarda hükümct K aderin evelki gece saat yirmi 
ve belediye namına izahat vererek kon. ikide İ§lediği bir cinayetin 
grcyi tenvir etmiştir. Kaymakamın haberini dünkü gazetede okuduğum 
halk dilekleri karşısındaki" bu candan zaman gözlerime inanmak isteme -
alikası dinliycnlcr üzerinde derin bir dim. Saçlarının gümü.şümtrak beyaz. 
tesir bırakmıttır. lığına mukabil çizgisiz ve gergin 

Fenerler hasılatı kanun projesi 

Münakalat Vekaleti, fenerler hası -
latı ıhakkında yeni bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Proje bugünlerde Bil -
yük Millet Meclisi'ne sevk olunacak -
tır. 

Bayilerin iade edecekleri 
pul bedelleri 

Bayilerin peşin para ile alıp ve.fat, 
askere alınma, bayilikle birleşmesi ka
bili tecviz olmıyan bir sanatla iştigale 
batlaması, iti terkveya başkasına dev
retmek gibi haller yüzünden satmağa 
imkS:ı bulamadıkları pul ve kıymetli 
evrakların malsandıklarınca bedeleri -
nin iade edilmesi kararlatmııtır. 

yüzündeki penbelik, gözlerindeki 
parlaklık Nüzhet Haşim'in ölümü 
de, hastalığı da batırlatmıyacak 
gençliğini ifade ederdi. Meğerse 
zavallı arkada.şımı11 fani gözlerimi
ze görünmiyen çizgileri yüzünde 
değil, alnında imiş ve eve/ki akşam 
ilk defa onu faniler anlıyabilmiş • 
/erdir. 

Nüzhet, edebiyatın, gazetecıliğir. 
ve inkılabın heyecanlı çocukların • 
dandı. Bazan yıllarca A vrupa'da ka
lır, ondan sonra yurda dönerdi. Fa
kat biz onu matbaada görünce, san
ki bir gün önce de orada imiş gibi, 
yadırgamaz, o kadar bizden sayar -
dık. 

Yarım bı"r Rumeli ağzıyle bir ko
nu§ması, coıması, heyecanlanması 

.'#AN l~ll IL7'R 
vardı ki onu bir çoğumuzdan ayı -
rırdı. Çocukluğundanberi edebiyat
çılar arasında büyümüş, yetişmişti. 

Son defa kendisiyle lstanbul'da 
bir idarehanede görüşmüştüm. Ora
da vaktiyle siyasi meslekleri, görüş
leri, teliıkkileri bakımuu:Jan kendi -
!erinden ayrılmış olduğu bir iki ki
şi vardı. Biraz sonra yanıma yak -
/aştı : 

- Benim kadar selihiyet/e ko -
rru.şuyorlar be yahu I diye isyan 
etti. 

Dante'den ve öteki İtalyan mu -
barrirlerinden birçok eserleri türk
çemize kazandırmak için çoluğu ço
cuğu ile birlikte harıl harıl çalışı -
yordu. 

Ölümüyle bu eserlerden bir kıs
mı ve yurt için lüzumlu bir hayat 
yarıda kalmı§tır; zavallı Nüzhet 
Haşım / 

Coğralya ve ıiyaıet ! 

Dünya siyaseti etrafta o kadar 
merak uyandırıyor ki bu türlü ha -
diselerle yalnız büyükler değil, kü
çükler, çocuklar ve mektepliler de 
alakadar. 

Geçenlerde bir mektep çocuğunun 
coğrafya bilgisini kısaca yoklamak 
için sordum : 

- Oğlum, Fransa - Almanya sı
nırı nereden geçer ? 

Cevap verdi : 

- Hitler'Je Laval'ın görüştükleri 
yerden .•• 

Sordum : 

- ita/ya ile Almanya'nın hududu 
neredenn geçer ? 

- Bitler ile Musolini'nin konuş
tukları Brenner geçidinden . .. 

- Fransız - ispanya hududu ne -
rede buluşur l. 

- Hitler'le general Franko'nun 
bulu.ştukları yerde .• . 
Düşündüm, çocuk haksız değildi. 

Eskiden hudutlarda, hele böyle ne
tameli günlerde ordular karşılaşır
dı. Şimdi elebaşılar görüşüyor. Aca
ba bu da şu bir türlü anlıyamadığı
mız " yeni nizam ., ın icaplarından 
mıdır? 

*** 
Deniz hrrıızı ! 

Hırsızın büsbütün ayrı bir mah -
liık o/dulunu bilmezdim. Dün bir 
gazetede gördüğüm bir zabıta habe
rinin başlığı bunu' bana öğretti. Baş
lık şudur : 

" Bir deniz hırsızı yakalandı I ,, 
Şu halde deniz aygırı, deniz kap

lumbağası nevinden bir de deniz hır
sızı varmış. 

Her neyse, bu deniz hırsızına bir 
defa yakayı ele verdikten sonra 
şimdiye kadar yaptıkları, herhalde, 
pek tuzluya oturacaktır. 

T. 1. 

Ada'dıın gelen Göztcpc vapuru da köp.. 
rüye yanaşırıken rıhtıma çarpmış, rıhtım

da ve vapurdıı hasar olmuştur. Telefon 
hattan da &chrin bazı yerlerinde bozul • 
muş ise de tamir edilmiştir. 

Panga ltıda yangın 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bu akşam 
Harbiye ile Pangaltı arasında ahşap bir 
evde yanıın çıkmış ve yanındaki evle be
raber tamamen ve üçuncü bir ev de kıı -
ınen yanmı~tır. 

lstanbul Üniversitesi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Üniversite

de 4 ikincite:;rin pazartesi günu derslere 
ba:;lanılacaktır .. 

Bir tashih 
Diln bu sütunlarda ne5redilcn Kemal 

Turan'ın makalesinin birinci satırında 1920 
tarihi yanhııhkla 1923 olarak çıkmıştır. 
Makalenin baıılığında "milli hükümetin ilk 
haftası" denildiğinden bunun 1920 olarak 
.anlaşılması Uizımgclin;c de tashihi faydalı 
buluyoruz. 

( 
~i 
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Mihverin yeni manevrası 
a Almanya'nın ve ltalya'~ın Bren-
tr ge "d• ··ı·k d · ti . çı ı mu a atın an sonra gı-

fiflıkleri politika taarruzunun hede
•. Yavaı yavaş tavazzuh etmekte
~r: mihver, ötedenberi, nazi Al-

E
ıı.rıd~asının harp gayesi olarak ileri 
r uğü "yeni nizam" ı kurmıya 
tar vermittir. Mantıkan bu niza-

l
ı il harp sonunda kurulması lazım
. Alrnanya iki büyük dütmanla 
ltııiaşmı§b: Fransa ve İngiltere. 
Urı11ardan birincisini mağlup etti 
t rıgiltere'yi mağlup edinciye ka-1 fransızlarla bir mütareke imza-

!· Almanya, bundan sonra da 

1t•ltere ile meşgul olmıya baıladı. 

1 llıan politikacılarının sözlerine ve 
, lltan gnzete ve radyolarının neş
Y~tına bakılacak olursa, almanlar, 
. tıltere'yi kısa bir zamanda mağ
~ I> edeceklerinden emin idiler. Biz
~t B. Hitler, alman milletine kıttan 
~ ti sulh vadetmişti. Göring, Nor
tt.eç harekatı başlamazdan evel al· 
~~~rı çocuklarına söylediği nutukta 

~
• 11hrerlerinin" yaz içinde kendile

t sulhu hediye edeceğini bildir
§ti. 

~/imanlar, İngiltere'nin mağlup 
lıleceğinden o derece emindiler ki, 

11 ? muahedesinin imzalanacağı ta· 

l 
1 bile 15 ağustos olarak tesbit 

tiler. 
r:"akat ağustos ve eylül ayları için-

j Yapılan tayyare hücumlarında 

Orman Çiftliği Hayvanat bahçe6inde arslan 

Orman Çiftliği hayvanat 
bahçesi sahya açıhyor 

Bah~ede bir {Ok hayvanlar vardır 

! 
llıanlar çok ağır zayiata uğramış· 

trdır. İngiliz hava kuvetleri lngil
~re adalarını müdafaa ettikleri gİ· 

~ı, Almanya Üzerine yaptıkları a
d l?ılarda büyük tahribat yapmıtlar
ı 'r: Amerikan sanayiinin yardımiy
~ ıngiliz hava kuveti her gün art
~ lktadır. Gerçi almanların harpten 
t ti imal edilmi§ birçok tayyareleri , 
t~tdır. Fakat harp başladıktan son· 
~ .. tayyare imalinde büyük bir teka
r~I husule gelmiıtir. Bu yeni teka-

f
!'lııl karşısında eski tip tayyarele
ll döğüş kabiliyeti hayli azalmış· 
ır. Ve Almanya ile İngiltere arasın· 
-ki hava kuveti nisbeti, eveliı bun
tn sonra inşa edilecek tayyarelere te İkinci olarak da yetittirilecek pi

l llara bağlı bulunmaktadır. lngil
~re yava§ yavaş her iki bakımdan 
l lrrıanya'ya tefevvuk etmektedir. 
~tiliz tayyareleri malzeme bakı
r•1ndan daha sağlam olarak yapıl
~ll~ta ve İngiliz pilotları d~ha i!i 
fil. ttıırnektedir. Hava kuvetıne gu
~llerek harbi açan Almanya, ted
.cen, güvendiği kuvetin kendi aley-
11le dönmekte olduğunu l'Örmek-
~İr 

._., lt~lya'ya gelince; bu devletin fn-
1511tere karııamda bilabütün Acis ol
ltğu anlatılmııtır. ltalyanlar, Ak-
trıiz hakimiyetini İngilizlerin elle· 
İnden almak şöyle duraun, Akde
İ;ı yolunu bile liescmemi,lerdir. 
.frika'da giriştikleri tetebbüs, ken· 
.'terini Scydi Barrani'ye kadar ge
trniıtir. Fakat iki aydanberi ileri
e doğru bir adım atamamıılardır. 
Ugünkü vaziyette atabilecekleri 

~e şüpheli görünmektedir. 
lıte uzun bir harple karıılaıan 

~ihver devletlerinin, yeni bir ma
tevra düıündükleri anlaıılmakta
ttı ır: zaferden sonraya bırakılan 
.ı\vrupa nizamını" bugünden kura

•ıtk bir Avrupa bloku husule getir
ltıek. Ve artık Avrupa kıtasında 
''llh ve müsalemet kurulduğunu dün 
>'llYa ilan ederek, İngil tere'yi, yal· 
l\t~ mihverin değil, yeni kurulan ni· 
~ltnın ve binaenaleyh sulhun dÜ§• 
~il.nı vaziyetine düıürmek. Bö-!le 
'" vaziyette Avrupa kıtasının duş

bııtnı olan lngiltere'ye kartı tedbir 
'h)\ak lüzumu, yalnız iki mihver 
devletine değil, bütün Avrupa'ya 
~ilten vazife halini alacaktır.. Fil-
lkika İngiltere kurulacak nızama 

•ıı.irnen mücadelede devam edece
liııden ~blukanın ve diğer tedbirle
~ll tazyıkı gittikçe artac~ktır: ~er
~1 bugün de bu tazyık hıuedılıyor. 
llkat Almanya, garbi Avrupa 

"''rnleketlerini ve Fransa'yı i§gali 
-!tında bulundurduğundan bu mem· 
ltketlerin halkı, tazyıkın, iıga)den 
daiduğuna inanmakta ve bütün Al· 
"'•nya'yı mesul tutmaktadır. Hal· 
~llki artık sulh vaziyetinin geri gel
~~ği ilan edildikten aonra, lngiltere 
~illi. mücadelede devam edecek o
'llrıa - ki edeceğine §Üphe yok· 
t\lr - bu mücadelenin gittikçe arta
~k olan tazyıkı karıısında Alman· 
'>ıt ve İtalya, nizama giren Avrupa 
~'vletlerine şunları aöyliyebilecek
trdir: 
it - Biz avrupalılar, sulh yaptık. 

tndimize göre nizam kurduk. Ve 
~lllh içinde yaıamak istiyoruz. Fa· 
ilt İngiltere bırakmıyor ki. Müıte

tek düımana karıı müıterek tedbir 
'!maktan başka çare yoktur. 
\' lıte manevranın mahiyeti budur. 
I lni Avrupa mücadelesi nihayet
'tırni§ ve artık aulhun akdine ve ni· 
~~tnın kurulmasına sıra gelmit de
f1ldir. Hakikatte yapılması düıünü
erı it, mihverin lngiltere'ye karıı 

~iicadelesine bütün Avrupa'nın it· 
~rakini temin etmekten ibarettir. 

\l sebepledir ki Almanya için bu· 
tün kurulacak olan nizamın tekli 
~~erinde ince uzun durmıya lüzum 

l Yoktur. Çünkü bu aulh ve nizam 
~ofosi değil, harp manevrasıdır. 

,e bir defa lngiltere mağlup edil
tilcten ıonra nizamın ıartları deği
~hilir. Esasen Alnı nya'ya Avrupa 
lıtaaı üzerinde tam bir heıemonya 

Hayvanat bahçesinin umumi manzarası 

Orman Çiftliği hayvanat bahçesi, , • 
büyültülerek çiftliğin alt kısmında ve 
asma köprünün yanında zengin bir şe
kilde hazırlanmıştır. Bahçe, 29 İlkteş
rin salı gününden itibaren halka açık 
bulundurulacaktır. 

Bahçe, şimdilik saat 9 dan akşam 
17 ye kadar ziyaret edilecektir. An -
kara halkının zevkle ziyaret edeceği 
bir yer haline getirilmiJ olan hayva -
nat bahçesi, aevinçli CUmhuriyet Bay-
ramı şerefine ilk gün duhuliyesiz do
laşıla,ı:ak, ondan sonra beş kuruşluk 
duhuliye mukabilinde daima açık ka -
1acaktır. Askerlerle, beş yaşından yu- f ,.... 
karı çocuklar için de duhuliye olarak 
100 para alınacaktır. Mütehassıs bir 
doktorumuz bahçenin tesisat ve hay - • 
vanlarını izah eden ve içinde bahçe • 
nin planı bulunan bir de broşür hazır
lamıştır. Bu broşür de 25 kuruşa hay
vanat bahçesinde tedarik olunabile -
cektir. Hayvanat bahçesi yalnız pazar
tesi günleri aat 13 e kadar kapalı ka
lacalttır. 

Aden'in bu harpte 

oynadığı rol 
Aden, 26 a.a. - İngiliz harp ıemisi 

Kinberley'in Fr.ancisco NuJlo italyan dest
royerine karşı Şap denizinde kazanmı' ol
duğu zafer, Aden halkına dünyanın en 
mühim de~z ve hava üslerinden ve iaşe 
istasyonlarından biri olan Aden'in müda
faasında ,oynamış olduğu rolün ehemiyeti
ni daha sarih bir surette göstermiştir. 

Şimdi Malta, Aden ile birlikte, düşman 
tayyarelerinin hücumlarına en müsait İn

giliz müstemlekeleri olmak sıfatını hai:ı: 

bulunmaktadır. Fakat düşmanın Aden'in 
üzerine yaptığı akınlar ehemiyetsi:ı: bir 
mlina ifade etmektedir. Şimdi9e kadar İ
talyan tayyareleri akın teşebbüslerinde an
cak bir kere ııehr~n üzerine gelebilmeie 
muvaffak olmuılardır. 

Aden ııehrl harpten evelki manzaı;asını 
muhafaza ediyor. Esnaf, geçen yolcuların 
azalmasını, cömertçe para harcamakta o
lan kıtaat ve tayyareciler-in gelmeleriyle 
telifi etmektedir. 

verecek olan vaziyet ve şa"tlar için
de devamlı bir nizam kurulabilece
ği de 9üphelidir. Almanya, sulhtan 
evel kurulsun, sulhtan sonraya kal
aın kuracagv ı nizamın ıartlarını dai-

' . İ 
ma kendi lehine değlıtirebilir. ~te 
bugÜnden kurulmasına karar verİ· 
lep bu yeni nizam teıebbüsü bu ba
lnmdan tetkik ve mülahaza edilme
lidir. İngiltere mağlup edilmedikçe 
aulhtan ve nizamdan bahsedilemez. 
Bahis mevzuu olan bir harp manev
rasıdır. 

A. Ş. ESMER 

1 
Hayvanat bahçe•inde yırtıcı 

kuılar 

1
Tuna komisyonu 

hakkında 

Sovyetler bir tebliğ 

ne_şretti 

Komisyon bu ayın 28 inde 

Bükref te loplamyor 
Moskova, 26 n.a. - Tas ajansı, tevhit 

edilmiş Tuna komisyonu hakkındaki aşıı.
ğıdaki tebliği n~retmi&tir: 

Son zamanlarda Sovyetler birliği hükU
meti ile alman hükümeti arasında cereyan 
eden görüşmeler ve itıılyan hükümetinin 
muvafakati neticesinde, Tuna enternasyo
nal komisyonu ile Tuna Avrupa komisyo
nunun tasfiyesi ve bunlann yerine Sovyet
ler birliği, Almanya, İtalya, . Romanya, 
Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ve Yu
goslavya mümessillerinden müteşekkil 
tevhit edilmiş Tuna komisyonu kurulma
sı lüzumu kabul olunmuştur. 

Tevhit edilmiş Tuna komisyonu, man • 
saptan Slovakya'da Bratislava'ya kadar 
bütün Tuna boyunca seyrlisefain meııele-
lerini tanzim edecektir. · 

Yukarda zikredilen mesele üzerinde va
rılan anlaşma üzrine, mansaptan Bratis
lava'ya kadar deniz seyrüscfainine müsait 
Tuna üzerinde enternasyonal hukuk mu • 
vakkat rejimini tanzim için, Sovyetler bir
liği, Almaya, Romanya ve İtalya delege
lerinden mürekkep eksperler arasında 28 
teşrinievelde Bükreş'te, görüşmelere baıla

nacaktır. 

Sovyet hilkümeti, hariciye halk komiser
liği genel sekreteri Sobolev'e, Bükreş ıö
rü§melerinc, Sovyetler birliği umumi eks
peri ve deleıesi sıfatiylc iıtirik etmeie 
salahiyet vermiljtir. 

1 HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 1 

Harbin ikinci 

kışına girerken 
Oarbın ikinci kışına girmek üzere· 

yiz. Acaba, bu kış da harp, büyük ha
reketler için ilkbaharı mı bekliyecek ? 

Brenner'de yaptıkları toplantıdan 

sonra, mihvercilerin gerek siyasi, ge
rek askeri büyük ölçüde bir faaliyet 
göstermekte oldukları aşikardır. Ajans 
lardan gelen, ve oradan buradan sızan 
haberlerden, mihver devletlerinin, gün 
geçtikçe aleyhlerine olarak büyümek
te olan bazı sebepler dolayısiyle, ilk
baharı beklemek niyetinde olmadıkları 
anlaşılmaktadır. 

Mihverciler ne yapmak istiyorlar ? 
İleride olup bitecek şeyler etrafında 
bir tahminde blunabilmek için, evela 
şu realiteleri gözönünde tutmak fay -
dasız değildir. 

Yıldırım harbı gaflet içinde olem 
memleket ve milletlere tatbik edilebi
len bir harp şeklidir. Bu gaflet, yıldı
rım harbına kafi derecede kurban ver
miş ve gözlerini açmaları icap edenleri 
de intibaha davet etmiştir. Orduların 
karadan, deniz ve havadan baskın yap
maları artık bir sır ve muamma olmak· 
tan çıkmıştır. 

İngiltere adalarının istilasına gelin
ce. bunu Çörçil, balıkların yüzünü 
güldürecek bir hadise olarak tavsif et
miştir. Böyle bir hareket, Hollanda ve 
Belçika'nın istilasından ve fransız cep 
hesinin yıkılmasından sonra derhal 
yapılmış olsaydı, belki, bir dereceye 
kadar muvaffakiyet kaydederdi. Al • 
mantar bu harbın en büyük fırsatını 
zaten daha o vakıt kaçırdılar, bunu 
alınanlar da pek iyi bildikleri içindir 
ki, bu teşebbüsü arka plana atmışlar· 
dır. 

'Mihv·~r <ievletleri, bu harbın artık 
bir gün meselesi olmaktan çıktığını, 

bu gidişle uzun yıllar boğuşulacağını 
anlamışlardır. Hele Fransa yıkılırken 
harbın sonuna yetişmek ve bir iki ge· 
çit resmi yapmakla harbı kazanacağım 
sanan İtalya, büyük bir hayal inkisa
rına uğramıştır. 

Bu vaziyet karşısında, gerek ~erlin 
gerek Roma, Büyük Britanya'nın ve 
dolayııiyle demokrasinin uzun süre • 
cek ve çok çetin olacak mukavemetine 
hazırlanmaktan ve bu arada da bütün 
kuvetlerini Akdeniz havzasına tevcih 
ve teksif ederek geniş ölçüde bir ha
reket yapmaktan başka bir çare kalma
dıiı neticesine vannı3tır. 

BUyilk taarruzlar ve hamleler yap
mak mecburiyetinde olan mihver dev
letleri, ilkbaharı beklemiyeceklerdir. 
Şanslarını son defa olmak üzere dene
meğe kalkacaklardır. Onlar şimdi bii
tün ümitlerini, aylardanberi Salzburg
da, Viyana'da ve son defa Brenner'de 
hazırladıkları büyük projeye bağla -
mıtlardır, 

Romanya'da Uıler tutulduktan 80!\· 

ra, evela Laval ile arkasından Franco 
ile yapılan görüşmeler, işte bu, ıimal
den cenuba doğru yapılmak istenilen 
büyük taarruzun arife tezahürlerdir . 

Mihver politikası böyle bir taarruz
la. şayet bir aksilik çıkmazsa, evela 
karşılarına dikilmit olan demokrasiye 
zaman kazandırmamayı, ondan sonra 
Britanya imparatorluğunun en mü -
him cüzülerini tehdit etmeyi ve Ak -
deniz'i bir Mare Nostrum haline sok
mayı istihdaf etmektedir. Ancak bu 
takdirde, Fransa'ya dikte edilecek o
lan •ulh şartlarının gerçekleştirilmesi 
mümkün olacak, İtalya Tunus'a, Al -
manya ise, kayıerlik zamanındanberi 
hasretini çektiği Fas'a yerleşebilecek 
ve yeni nizamı Afrika'da da tatbik et
mi§ olacaktır. 

Petain Fransası mihvercilerle bir 
anlaşma yapmıı bile olsa, Almanya ile 
1talya'nın ona karşı ta,arladıkları şey
lerde bir değiıiklik olmıyacaktır. 

Yeni nizam, yani, evell onlar yaşa
mak hakkını haiz olacaklar, geri ka -
tanlar da sadece onları yaıatmak için 
çalışacaklardır. 

Hidi•elerin seyri, onları süratle ha
rekete mecbur ediyor. Son ümitlerini, 
son şanslarını da deneyeceklerdir. Fa
kat, bu kıt geçen harp yılının kışına 
benzemiyeeektir. 

Hi-Tu 

İtalya' da birçok 

nehirler taştı 
Roma, 26 a.ıa. - D.N.B. Bir kaç ıünden

berl bütün merlı:ezt 1talya'ya yafan tid
detli yağmurlar dolayısiyle, Tibere nehri
nin suları, ıon yirmi dört saat içinde 6 
metre y{ikaelmiıtir. Toscanada ve Onbria.
da, ılddetli yatmurlar bir çok ıeyllplara 
ve bunun neticesinde muhtelif yerlerde 
haaarltra sebebiyet vermiltir. 

Roma • Floransa demiryolu üzerinde 
bir yerde yatmurlarm ıiddetinden dolayı 
topra~ bymıJtır. Bu sebepten dolayı dün
denberi mün&lrallt kesilmiştir. Trenler, 
diler bir 1'91 llzerinden relmekte ve bu 
7ilzd~n teahhür J'QID&ktadU'. 

1 HARBE . 
DA 1 R 

Fransa ile 
• 

prensıp 

anlaşması 

Avrupa nizamı 

H itler'in, Franko ve Mareıal 
Petain'le, Avrupa kıtasında 

yeni nizamı tesis etmek maksadiy
le müzakereleı de bulunduğu ar
tık tamamiyle tavazzuh etmiştir. 
Mesele yalnız Fransa ile sulh yap· 
mak, ve yahut lspanya'yı mihver 
lehinde harbe sokmak değildir; 
maksat doğrudan doğruya, Ber
lin'de imza edilen üçüzlü paktın 
Avrupa nizamına dair olan mad
desini harfi harfine tatbik etmek
tir. Hitler bu gayeye bir ayak evel 
vasıl olmak için, Franko ile ve 
Petain'le konu§malar yapmı§tır. 
Bu suretle Avrupn'nın garbi de 
yeni nizama iltihak edecek, kıta 
haricinde kalan Büyük Britanya 
adalarının kıta ile alakası kesil
miş olacaktır. Bu hususta aldığı
mız ııon haberler, dün bu sütun
larda yaptığımız tahminleri hak
lı çıkaracak mahiyettedir. Mese
le İngiltere ile harp bitmeden 
evet, bir Avrupa ve bir kıta niza
mı ve bir kıta sulhudur. 

Fransız - Alman İJbirliği 

H adisenin tahliline girmeden, 
dün gece yarısından sonra

ya kadar aldığımız haberleri göz
den geçirelim: Almanya ile Fran
sa arasında Avrupa nizamı bah
sinde bir prensip anlatması hasıl 
olmuştur. Dün Laval Paris'ten 
döndükten sonra, saat 17 de Vişi
de toplanan nazırlar meclisi bu 
prensip anlaımaıını ve Almanya i
le itbirliği yapılmasını ittifakla ka· 
bul etmitlerdir. Bu suretle artık 
Fransa, ezeli ve ebedi dütmanı 
Almanya'nın emrinde demektir. 
Macaristan gibi, Slovakya gibi, 
ve nihayet Romanya gibi mihvere 
iltihak etmiştir. Bundan sonra 
Fransa'nın politikasını Wilhelms
traae tayin edecektir. Belki Fran
sa'nın bugün İ§gal altında bulu
nan yerlerinden alman askerleri 
tahliye edilecektir; fakat o za
man işgal altında olmıyan yerler
deki fransızlar da Almanya ve 
mihver lehine çalışmağa mecbur 
kalacaklardır. 

İngiltere ve kıta 

H itler tarafinden Fransa'ya bu 
kadar büyük fedakarlık mu 

kabilinde teklif edilen §artları he
nüz bilmiyoruz. Fakat dünkü yazı· 
mızda tahmin ettiğimiz gibi, bu, 
Akdeniz harekatını idare etmek 
için Almanya'ya birçok üsler terki 
olabilir. Belki yeni nizam bahasına 
artık Almanya'da, Fransa için çok 
ağır tekliflerde bulunmamıttır. 
Netekim bunu, dün almanların ya
rıresmi organı olan Korespon· 
dans Diplomatik gazetesinden de 
öğreniyoruz. Bu gazetenin yazdı
ğına göre, yeni nizam bahasına 
bundan aonra eski düımanlıklara 
bir nokta koyulabilir. Ve nihayet 
İngiltere'ye karıı amansız bir har
be devam edilebilir. Çünkü Al
manya, Fransa ve lspanya'daki 
İngiliz nüfuzunu oralardan tar -
detmekle, lngiltere'yi kıta hari
cinde bırakmakta ve onun Avru
pa ile her türlü münasebetlerini 
kesmektedir. 

Kıta Siegf ried'i 

A imanlar, İngiltere'nin kıta 
ile alakaaını, yalnız politik 

manada değil, aynı zamanda stra
tejik tekilde de kesmek niyetin
dedirler. İ§te bunun içindir ki, 
timdi bütün kıta sahillerini, ta is
panya hududundan ıimale kadar 
tahkim etmeğe, burada adeta ye
ni bir Siegfried hattı kunnağa 
batlamıılardır. Sahillere uzun 
menzilli toplar, ve hava dafi top
lan yerleıtirilmekte, kıta, Al
manya'nın emrinde bir bütün te
lakki edildiği için, burada her
hangi bir noktaya yapılacak te
cavüzün, tıpkı Almanya'ya yapı
lacak bir tecavüz gibi önlenmesi 
için tertibat alınmaktadır. Sözle· 
rimizi şöyle hulasa edebiliriz: al
man telakkisine göre bundan son· 
ra bir Avrupa kıtası yok, yalnız 
alman kıtası vardır. Ve alınanlar, 
Fransa ve ispanya da dahil olmak 
Üzere Avrupa'da yeni nizama ta
bi her yerde istedikleri tekilde 
üsler kurabilirler.. Bu münase
betle bundan bir hafta evel söy
lediğimiz bir cümleye tekrar ge
lelim: lngiltere adaları Avrupa
sız ve münakalesiz, tıpkı nusgu
saidleri kesilmiı bir ağaç gibi ku
rumaia mahk\ım edilecektir. 

Macar ziraat nazın 

İta~a'ya gidiyor 
Budapcşte, 26 a.a. - D.N.B,: Macar 

Zira:ı.t Nazırı Kont :Mlhail Teleki, bugllıı. 
İtalya'ya hareket etmiştir. ~ 

Kıral Karol ve Lupesku srkı bir 
nezaret altında 

Madrit; 26. a.a. - Royter ajansı ml· 
dirivor : 

S~bık kıral Karol'un dostu general 
Adrianu bugün Madrit'e gelmiştir. Bu 
akşam, yaptığı talep üzerine, hariciy~ 
nazırı B. Suner'i görecektir. 
Sabık kırat ile Bayan Lupesku, bu 

esnada sıkı bir nezaret altında Sevil
de otellerinde bulunmaktadırlar. Ge • 
neral Adrianu, Sevil'den Madrit'e po
lis nezareti altında seyahat etmiştir. 
Kendisine, İspanya hava kuvetlerin • 

1 den yüzbaşı Kindelan refakat eyle • 

1mektedir. 
-------

İngiltere kuahmn mesajı 

I• §le tam bu hadiseler olup bi. 
terken, İngiltere kıralı 6 ın

cı Jorj'un, Mareıal Petain'e bir 
mesaj gönderdiğini haber alıyo
ruz. İngiltere ile Fransa arasında 
biıtün siyasi münasebetlerin kesil• 
miş olduğu böyle bir zamanda 
İngiliz kıralının, Mareşal Petain'e 
bir mesaj göndermesi hakikaten 
dikkate §ayandır. Kırat bu mesa• 
jında İngiliz kavminin, fransıa 
milletine karıı duyduğu sempati· 
yi anlatmakta, ve nihai zaferden 
sonra lngiltcre'nin elde edeceği 
neticelerden Fransa'nın da istifa· 
de eyliyeceğini iliıve etrııektedir. 
Bu mesajın miınası nedir? lngil• 

' tere kıralı, Mareşal Petain'in mih· 
vere iltihakını, İngiliz zaferi için 
bir engel telakki ettiği için mi, 
bu türlü bir müracaata lüzum 
görmüştür? Yani i.tin türkçesi, 
İngiltere, Fransa'ya yalvarıyor 
mu? .. Almanlara göre bundan 
böyle bir netice çıkarmak müm
kün olabilir. Fakat §urasını göz
den uzak tutmamak lazımdır ki, 
İngiliz kıralı, fransız • alman an
laşmasının tatbik mevkiine kona
cağına kanaat getirdikten sonra 
böyle bir mesaj göndermeğe IÜ· 
zum hissetmiş plabilir. Çünkü har• 
bin neticeleri tayin edilirken, ta
rihin de buna bir mesuliyet yükü 
ilave edebileceğini unutmamak 
gerektir. itte İngiliz kıralı belki, 
bu meııuliyet endiıesiyle, "bize at• 
fedilebilecek aon kabahat de or• 
tada kalmasınt" diye böyle bir 
mesaj göndermiş olabilir. Hi.dise
Jerin inkitafı maJUnı olduktaa 
aonra bunu batka türlü tefsire 
imkan yoktur. 

$artlar ve neticeler 

Ş imdi mevzuumuzu dafıtma• 
dan tekrar hareket nokta· 

mıza gelelim; Almanya, ile Fran
sa arasındaki anlatmanın tefernı· 
atını bilmiyoruz. Zaten bunu Vi· 
ti hükümeti de bilahare münaka
§a edecek ve hal suretine bağlı. 
yacaktır. Almanlar, belki Franh.• 
ya gen it mikyasta fedakarlıklar• 
da da bulunacaklardır. Çünkü bu 
takdirde Alsas-Loren'i ilhak et
meleriyle, Paris'in kendi emirleri· 
ne itaat etmesi ara&ında hiç bir 
fark yoktur. Aynı ıey müstemle
keler için de varittir. Bu müstem• 
lekeler yeni nizam için çalışacak. 
!arına göre buralarda kurulacak 
üsler hem dahili ve hem de bari· 
ci tehlikeye kartı mihveri emnİ· 
yet altına alacak, aynı zamanda 
lngiltere'ye kar.11 bir taarruzu da 
kolaylaştıracaktır. Bu takdirde 
Cebelüttarık'ın alınmasiylet al· 
manların Cebelüttarık civarında 
İspanya topraklarmda bir üs teıiı 
etmeleri arasında hiç bir fark bu. 
lunmıyacaktır. Hedef aynı olduk
tan sonra, vasıtaların ıu veya bu 
olması neticeyi asla bozmaz. 

Geniı bir plan 

Bugünkü vaziyet budur, bun· 
dan sonra cereyan edecek 

hadiselere dair fazla bir tefsirde 
bulunmıyalım. Fakat meselenin 
inkişaf tarzından öyle anlatılıyor 
ki, Almanya, i;adc Avrupa niza
mını tesis etmekle davayı halletti
ğine kani değildir. Onun için, Su
riye'de de fransızlardan üsler is
temektedir. Bu üsler, belki pek 
yakında Libya hududundan, Mı
sır'a karşı yapılacak bir taarruzu, 
aksi istikametten besliyecektir. 
Ayrıca §İmali Afrika'daki diğer 
üslerden de İstifade edilecek ve 
evela İngiliz donanmasının, bun
dan sonra göl haline getirilecek 
olan Akdeniz'de boğulması çare
leri araıtırılacaktır. Filhakika, 
Cebelüttarık, ve Süveyş kapatıl· 
dığı takdirde de İngilizlerin Kap 
burnu vasıtasiyle yardım görme
leri imkan dahilindedir. Fakat 
mihverin Afrika'nın garp sahille
rinde Dakar'da, Kanarya adala· 
rında, Ye§ilburun'da elde etme
ğe çalı§hğı üsler de bu münaka· 
lenin önünü kesmek için kullanı· 
lacaktır. 

Plan geniıtir. Ve bu planın içi
ne Fransa da dütmüıtür. 

Mümtaz Faik FENiK 



İstatistik Umum Müdürü B. Celal 

Aybar dün bir radyo konuşması yaptı 
KITA 

in orıdulıırı, halen, vaktiyle hiç bir ZAman 
malik olmadıkları derecede kuvetli vazi
yettedirler. 

Hitler'in stratejisinin şekli ne olursa 

( __ R _A _o v_o_J 
T Ü R K 1 y E s ULHÜ olsun, o da, hedefine varmak için büyiık 

İng ilthearevaüzearkiın~elayraıpılan Umum Mu·· du·· r sayım ~:s;i~.k~~~i~! ~:~~;~ai~leı;:~:b:~~:;~: ~ TORK~~~yo Difüzyon Postal".:~KAR~ 
kiyetleri, hücum arabalarına ve pike bom- Radyosu RadyoSll 

Vişi' de neşredilen tebliğ bardıman tayyarelerine istinat ediyordu, - Dalga Uzunluğu -
şimdi, alman piyade kollarına ihtiyacı ola- 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

Lo·ıdra 26 a a Hava ve dahıli em F • ı A" cak ve bu kıtaları beslemek ve idame et- 31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. f 

ni~~~:e:ı:et;::~7!:t:.eb::!~~ son geceler~ neıı·cesı· n .
1 

ı·za h ed ı·yor ransa 1 e ~ manya ~o~~ym:j:~~:ica~:~:'.sında kalacaktır. İşi 1
9

.
47 

m. ~!~!~ ~c~·:/~~119~:· T. A. O 

dekınden bıraz daha bıiyuk ve geniş mik-1 ı 'l'b ı 1 Hitler'in Petain'den istedikleri 9.00 Program ve memleket saat ayarı. 
~aaystadedcı.elmreı.yşatnı·r. eFt~akişattir.buBnilrarçınokbu?yadu"ikseelekr· prensıp 1 1 ar1y e 9.03 Müzik: Hafif program (Pl.) ,,. Nevyork, 26 a.a. • Royter: Nevyork, 9.15 Ajans haberleri 
serıyeti hususi ehemiyetı haiz olmıyan kü- Tlmes gazetesine Bern den bildiriliyor: 9.30 Müzik programının devamı (Pi.) 
çük hadiselerdir. Pek az hallerde hissetli- (Başı 1. ıncı sayfada) memleketlerle mukayese edelim: ı· b • ı • ..., • Bern'dekl diplomatik mahfillerde sa- 9.50/ 10 00 Ev kadını • yemek listesi. 
lecek derecede hasar vukua gelmiştir. artışlar bir yandan ölüm ve harice muha- Bu mukayese, Ulrk mflletlnln gök11llnfi ş 1 r 1g1 nıldığına gore, ~areşal Petaln, Hitlerln 112.30 Program ve memleket saat ayarı. 

Hasara bilhassa maruz kalan mıntaka- ceret suretiyle eksilen insanları, diğer ta- kabartacak, onun istikbalde güven ve \na- fransız kuyetıerinın İnglltereye karşı kul- 12.33 Müzik: ı. Suphi Ziya • Hüseyı! 
lar, Londra, merkezi lngiltere'de bir şe- raftan doğum ve içeri muhaceret suretiyle nını arttıracak bir mahiyet arzeder. Size, k lanılmrunnı istilzam eden taleplerine haşin şarkı: (Feryad ediyor bir gul için). 2. '{'O' 

bir ve tskoçya'nın şark snhılinde bir bol- nüfusa iltıve olunan insanları ihtiva eder on memleketin son ııayımlardnkl fili artış yapma ta bir ret cevabı vermiştir. Resmi tebliğ de suf • hlıseynl ~arkı: (Saçın 'bükümleri g 
gede mıiteaddit noktalardır. lngiitere'de ki nüfus kütlelerinin aynı bakımdan tam nlshetıerlnl okuyorum: n~şredllmemlş olması, bir nevi pazarlık nül bağıdır.) 3. Haşim bey • hicazkar saf' 
ve Galles eyaletinde dı"'er yerlerde hasar bir muvazene ve muhasebesi demektir. tıı- yapılmakta olduğu hissini vermektedir. k (Ş b h k 'b • 1 ) ~ 

.. t bl 1 1 Yunanistan binde lli,21 . 1 k b hl ld "" ı: e tase er a ar su gı ı çag ar . 
pek azdır. Ölu ve yaralı miktarı da pek r e, :ı: m sayım nr sonunda bulduğumuz anlaştılar Hır pazar 1 a 8 rııevzmı o u,,,ı zaman, M. Sabaahttin - hicazkar şarkı: (Balı'< 
hafiftir. ve fil'm ettiğimiz binde ıs.~ artış nlsbetl Bulgaristan 12,67 herkesin ortaya bir mal koyml\Sı lfızım geldi giln açıldı). 

Londra'da hasar hemen tamamiyle şa- 1 b11 ikinci nevi artı§tır.,, Romanya 13,14 gelir. Demek oluyor ki, mareşal PPtaln'- 12•50 Ajans haberleri. 

h 1 . 1 1 A t h k b . , Yugoıılavya 14,73 den Hltler in istediP:i hlr şey vımlır. 13.05 Mu" •ı'k •. ı. C•vdet Çag"la .. Kemal tak" 
ıs ara aıt ev ere münhasır kalmış ve ba7.ı r ışımız ızını ay etmemıştır : .Mısır J 1,ı;ı; T b k ~ ~ 

1 d h 1 Q t i ta rzl SOn rO Ba:ı:ı mahfillere gore, Hitler'in istediği, simi. 2. Suphi Ziya • Muhayyer urJcı 
y~l ara a afif h:ısar yapılmıştır. Bo l "Ge<;en 1935 sayımında da, 1927 sayımı- İtalya 6,46 kıtR blokunda rahat duracak bir Fransadır .,... 
mıktarda yangın bo .. m.bası kullanılmış ol - na nazaran bövıe bir nlsbet hesap ederek Almr.nya 5,r;ı (Titrer yüreğim). 3. Şükrü Şeno:ı:an • S'O' ,, t tk' k d' f kt' vr Hltler, hunu. Amerika Birleşik devlet- zinlik $arılu: (Gel inan gel). 4. Halk tiir< 
masına ra&men, muhım olarak yalnız üç lldn etmiştik. Yani, ilk 1927 sayımına na- Frıı.nııa 0,:J4 e 1 e ! ece 1 f lerinrll' reiııl<:'llmhur 8N;imlerlnden evel bir kül eri. 
yangın çıkmış ve bunlar da önlenmiştir. ı znrnn 1935 le nUfusumu~.un binde 22 n•-- tn .. ııtere 5.45 ki h 11 d il U ktl " .., " (Başı 1 ncı sayfada J emrıva ıı n e eri s rece r. 13 25/ 14.30 Müzik: Radyo s.alon orke!l ' 
Gelen raporlar yaralı ve ölıilerin az ol- betinde arttı"'ını görmüatu"k. Şu halde bu Hırle .. ik Amerika 16,15 B hf'IJ · flk · "' e k 
d "' " " vaziyet ve bilhassa Avrupa snlhunu yeni- azı ma 1 erın nne gur ' pe ya· trası (viyolonist Necip Aşkın idaresinde} 

u unu gosteı mektedir. defa buldu""•nıuz nlsbet binde ıs" oldıı - k d Hitl •ı il ı P t 1 e F a k 
M k • ı ı 'd b' h' d b' "'u •" Bu raknmlıı.r bu devletlerin resmi ısta- den kurmak vasıtaları umumi t:tk kR tli· ın '.I er, ~· uso n ' e il n v r n ° 1. jos. Strauss/Reiterer: kadın kalb 

er ezı ngı tere e ır şe ır e ır "'una nazaran be" sene zarfında artışımız .. bl t 1 • ln'I ht 
'k • b 1 h · b v tlstlk nearıvatından "tkanlmıştır. Ve hep- bi tutulmuştur iki muhatap, itbirliği arasın.n r op an.ı yapı 881 mu e- 2. )oh Strauss: Ritter Pasman operası~ 

mı .tar yangın çıKmış ve un arın epsı hızını knybetml" gibi görünüyor. Acaba .. " " eldi 
.. 1 • • b' " si d• Tıı· ki ı b t' ı dO d d prensipi i.izerinde mut11bık kalmışlardır. m r. dan polka, ... u 0 brecht·. Tey.at (Potpuri on enmıştir. Fakat bir kaç ev ve ııınaı ına 1 vaziyet halokntcn böyle midir"'. Yani türk r ye n ıı. e ın n nun n ır. .,. "" " 

ili t h rl k i b Bunun tatbiki tarzları bilahare tetkık olu- y · .. .. [ [ ~ d 4 G'b' h B b' k k f' ı S hasara ugramıştır. Yaralı ve olu mıktarı nlifusunup artma hamlesi yavaşlamağa mı ze. arış usmıun a en ya ın n s et enı goru§me er o acag-ın an · ı ıs.: en ır az ça ır ey ım .. 
pek azdır. başlamıştır. Buna, katiyetle ve klı\•etle gösteren Birleşik A

1

merlkada. l~ı-ri . muhn - nacaktır. Romatnın haberi y 9 k Farraris: Çigan aşkı, 6. Liszt: İkinci ınT 
İskorya Uzerine yapılan hücumlarda sa h b bili 1 i h d ı ceret unaunınun tes.rl pek blıyılktür. Nazırlar heyeti teklifi mi:.ttefi!?an car rapsodisi, 7. Löhr: Düğün marşı. 

:r • ayır ceva ını \'ere r z. za e ry m: R 26 D N B ·a 
hilde bir çok küçük şehırlerde hasar kay- 1927 ile 1935 arasındaki artış nlsbetı- • Halbuki, yukıırıda rtıt ~rtışı lzah

1 
eder- kabul e tt= oma: · a.a. - · · · a1 nsı 18.00 Program ve memleket saat ayarı, 

dedilmiş ve yüksek infilaklı bombalar u- nl bu dcfakl ile tnmıımı tamamımı mukıı. 1 ken. bu artışta dn.tı:unı. öllımlcrle ~.rllkte Vichy. 26 ıı.a. - Havas bilcHriyor: Na- bildiriyor.: • . 1 18.03 Mü.~ik.: Rad:o caz orkestrası (İbrt' 
mumi hizmetlere alt binalara isabet et • yese etmek doğru drğlldlr. Çunkl\, 1935 te lçerı ve d·şarı m11hrır.eretln r!e dnhıl oldu· zırlar heye~i . bugün saat 17 de toplnn - i .. Roma sıyası ~ahfilleri, şayıalara hım Öı.g.u~ •daresınde? •. . 
miştir. Bir kaç projektör, makinelı tlıfek bulunan artış ıılsbeti memleketin her ta $\ımu SÖ}lem•ştim. l\trmlcketlnılz<IP i<;rrl mışt ı r. Mareşııi Pctain ve B Lavııl, şan - ~ lre. vukua gelmış ve yahtıt yakır.<la 18 50 Muzık: A: 1. B ımen Şen - kurd 
ateşine tutulmuştur. 1skoçya'da olü ve ya- rafınn aynı ınıvctte şUınulU olan bir teza· ve ılış•ın nıııhar~r 1 fnra7.a Anırrika glhi <ıöliye H:tler ile B. vnn Rib1:ıe:ıt·op'un da vu kua ge lccek yeni görüşmeler hak - 1 H. ~arkı: (A.şkı~. bana her safhası). 2·. Ar 

1 k d • yeri rP nRzaran rtıha az oldu1unrı göre, · .. k d , ır.. takı Can kü•dılı H şarkı· Artık ne sıya 
ra ı pe az ır. yllcllın mııhsııhi drğlldi. O zamnn bıolc'hıı:tıı· hıııuru ile yaptıkları gi:ıru~me hakkında ın a aucmı ma umat beyan etme1'te .. 

1 
.. • 

3 
'N'k . · .. k '.' (D 

1 
t 

nrtışımızıı en çok doğum fazlalığı miıeıı . h . 1 d' N ' • h t •1 b' c· .. A ı;:oz erının) . 1 rız tur u: o aş sev 
Mudafaa tertibatımız biltun gece faali • muz nrtışı, memleketin içtimai eartıarı ı,,a '\t verm.ş er ır. a ır.ar eye ı. "a· ve ır ıano - Lava! mulakatı olmd - d . . 

sır ohıyor rtanın1{tir ki bıı dn nyrıra n'lfıııı· I p . B L· I' h bagıntlan). B; 1 Sa ettın Kaynak • hu 
yette bulunmuş ve hava dafi toplarımızın farklı olan, muhtelif nııntnkııları ltlharly· resa etaın ve . va ın eyanlltını d .;.1 ve ı,· .,le bir mUlakatın yal:ında . .. kU 1 d" .. ") h'" ça Rrlış kuvetımlzln tabii menbalııni'ln • • seynı tur · (Ayrı ık yıl onumu 2 • 
ate .. Jeri tr'emlekette rok genış bir s!lhn u"- le tahlil ettiğimiz zaman, bu artışın bazı mıittcfikan tasvip etmiştir. 1 b ki ') · • }' ~· .. • · · " " gPld'l!' ni ı;tı:ıtenn sevindirici bir nokta· e e 11 memesı ıcap ey ıyecegı soy - sı:yni tiırkü: (Kuvengin yollar). 3, hıisef 
%erine şamil olmuşur. Bu sebeple dıi .. man ycrlerde b,nd" 38 olmasına ınukıbll bazı F ·ı lh k da akcf ı kt . ı · .. dır. ransa ı e su un ya ın e· · enme euır. nı tıirku: (Haticem saçları,ı hllka hali< 
tayyareleri çok yüksekten uçmuı;lardır. yerlerde de binde 17 küsur olduuğnu görU- d . . 1 H d . 

rilz. Mescltl, şar'Jd Anadoluda ilk iki sayım Bu sevinçle bııgilnden itibaren bliyllk iteceği ümıt o unuyor arp zamanın a tabıi olan büyüle taramış). C: ı. kemani Riza Ef. - hics 
Dıin cuma günıi iki düşman tayyaresi Stokholm, 26 a a. - Royter: Dagens ihtiyatkarlık muhafaza edilmekle he- şarkı: (Gamzeden hıınrer takınmı'i) . f .. h d "Jd .. - ·ı · · B arnsındnkl artış senede binde 31\; cı:nubu bir itminan ve gnnlş bir ümitle lll4~ sayı. , 

ua a uşuru ugu ogrenı mıştır. u su - Nyhter gazetesı. Berlin'dcrı aldığı aşııgı- raber, ayni Roma mahfilleri:lcc, son Şe·.rki Bey - h"caz şarkı: (Eafl:ınıp zül( 
retle dun diışüriılen düşman tayyarelerinın şarki Anadoludu binde 29,J olduğu hcıldc, mıns hazırlanıyonı:ı:. h~d· 

1 
h b G d . . k. (~ 

d bl daki telgrnfı ne,rediyor: a ıs:: erin, Brenner mülfikatt ile baş- enran tıı. ınn) 3. er anıye tıir u: s:. 
adedi 14 e bııliğ olmuştur. On İngiliz avcı- 1 Mıırmara ve Eı;e denizi mıntakasın a n- " Medeni m emleketler:n hepsin . hnJ . . k . 1 b' ı 1 ) 
lil kayıptır. Fakat bunlardan yedisin'ın p"ı- de 18,G; ı;arbt Anadoluda Hl,3; merkezi Berlin s:yası ma ı erının anııatıne ıyan ır tek zincirin halkalarını teş- seren er seren er . 

lotları kurtarılmıştır. Anadoluda 17,8; Akdeniz kıyılnnndn bin- sonra yapaca&ı ilk şey, Franko ve Petain berleri. 

1 

den daha büyük bir hızla göre, Hıtler'in. Alnıanya'ya dondükten kil ettiği teharüz ettirilmektedir. 19 30 Memleket saat ayarı, ve ajcıns hıı 

de 20 idi. Ve bu son nisbetıer aşağı yuka- artıyoruz ,, : . Amerı'k,..'nın [ ~ız 
ile yaptığı gorüşmelerin neticelerini bil - · a a ası 19.45 M il.,ik: Fasıl heyeti. 

rı 13 milyon nllfusa şamil bulunuyordu 

Af b b d 
1 

T bl . 1 Uf k lf b 1 Azız yurttaşlorım; dirmek Ü7erc. Rayıştağı toplamak olacak- Vasington: 26 a.a. _ Hariciye na- 20.15 Müzık: Çardaş Fürstin opernsındı manya om o r 1man1 a atıy e n uııumuzun en es u un -
duğu mıntalrnlarda binde lı\ ile 20 arasın- Verd'i';lm i.,ahat hrrkı>Re knnaat getir· tır. zırı B. Jlull, B. Ruzvclt'in. Fransa ile parçala.r (Pi) 
da artmış olmnsıı.a mukabil, şark ve şnı·kı meğc k ''r. B ıvlik b r hız Jlc ve nırcie- Fransa hıı':kında. görü~:nelerin netice - Almanya arasında yapılmakta ota'l 20.45 Mıizik: 1. Şemsettin Ziya - şet:ırabll' 
cenııbide binde 3 artmasına lmkiın ola - nt m"rrı • •llerln hops'nrl~n daha süratle sini. pek muhtemel olarak sulhun yakın- müzakereler ve bunların Amerika Bir- şal'kı: (Ey gonca açıl). 2. Şemsettin Zi> 
mazdı. İ§te bu suretle bazı m'ıııtnkalıırın da akdi teşkil edecektir. Fransa, entlüstti .. . - şetaraban şarkı: (Düşünür hep seni r 

Londra, 26 a a. Hava N ezııretinin teb -
liği: Cumayı cumartesiye bağlıyan dıin ge
ce, ingiliz hava kuvetlerinin yaptıgı hare
katta esas hedefleri, alman limanlarında,. 
ki doklar ve elektrik santralları teşkil ey
lemiştir. 

Kiel'de elektrik santralına darbeler in
dirilmiı; ve deniz inşaat tezgahlarında yan-
Jtınlar ~ıkarılmı;itır. • 

Hamburg'da Neuhof elektrik santralı 

ııiddetli surette bombardıman edilmiştir. 
Doklardaki binalar arasında yangınlar 

çıkmıı;tır. Burada hava dafi bataryalarına 
da hücum edilmiştir. 

al'tıyornz. Uu artış, bu inklşııf haml~aı hı-- ve ziraat sahalarında bazı menafi elde e _ !eşik devletleri menfaatleri uzerıne hum) 3. Lemi bey _ U"şak sarkı: (Siy 
umumi memleket vasatiRlnln bu kııdar ı ı k k tı.tl ı · il h ı d · ~ · 

P m ze ya ın ve uza çın ' rı es z a. decek, harp esirleri sel'best bırakılacak -le tesırleri hakkında fransız hükümetirıe 1 ebrulerın) . 4 •• uşşak türkü: (Yürü dilb 
fevkinde yllksck bir artış göstermeleri ha- h k d h eri 11 ~ ette çalı .. mak ı 

a ço ve a a v m ·ur " şimali Fran·sa'da idhar olunmuş iptidai birkaç gün evel " bir tahrirat .. gön • yürıi). 5, Üçuncü Selim - muhyyer siı 
ldkattc böyle bir tezayüt mevcut olmasın- gayretin! verecektir. d • ld j b"I k 6 h _. 
dan değil; l927 sayımının _ ilk sııyım ol- maddeler kurtarılacaktır. Fransa ezcüın- ermış o ugunu bugün bildirmiştir. u ~ şar ı. . - mu ayyer sünbüle şa"' 

Aziz dinleyicilerim, le, Suriye'de bir miktar üs terkedecektir. A 'k f l l · 17. Kemal Emin - müstear şarkı: (Bu ne 
mnk hasebiyle - nlsbeten eksik yapılma- S kh 

1 
T'd . . d' , merı a ve ransız mese e erı d ... 1) 

8 
S h' z· .. 1 sından ve ikinci sayımda bu eksikliklere Nilfus sayımı gerçi bir gllndE\.,yapılmııı- to om ı nıngen gazetesı ıyor kı: V . şe en sana ey uı . • up ı ıya • mus 

meydan vcrllmiyerek hakiki mlkdarın tes- tır, fakat bir gtlnde yapılan ve yapılışı iti- Hltlet in Musollnlslz müzakerelerle aşıngton; 26· a.a. - B. Hull, gp • ar şarlı:ı: (Dönsek mi bu aşkın şafağında 
blt edilmesinden ileri gelmekte idi. Ynnl. bnrlyle c:ok kolay görünen bu iş bir gUn· meşgul olma.sı keyfiyeti, Almanyanın Av- zetecilerle yaptığı görilşmede, B. Ruz- 21.15 Konuşma. 
1935 sayımının binde 22 artış nlsbetf, daha de, bir nvd d l; bll Un bir yılda yjl:r: bin- rupn kıt.asının kontr o!Unll olmdlden yalnız velt'in Vichy hükümetine gönderdiği l 21.30 Müzik: türk müzik birliği kor 
eve~! sayımın eksikliğinin tesiri netice- !erce kişinin çalıııması ile' hazırlanmıştır. kendisinin üzerine almış bulunduğu ve 1- tahriratın, aşağı yukarı Hitler ile ma- (şet: A<Irı:ın 'SııYCm). 
sidir. Du itlbıırlıı mim işlerin en muş.zzamlnrı talya'ya Akdeniz mıntakasını bıraktığı re§al P etain'in daha sıkı bir işbirliği 22.10 Müzik: seçilmiş tangolar (Pi.) 

Bu cihet, sayım neticelerini gösteren meyanında sayılablllr. Aldığımız güzel ne- manasını tazammun eylemektedir. imkanını müzakere için buluştukları 22.~0 ~cmleket saat ayarı: !jans ha~er 

arasında yangınlar çıkmı$ ve Amsterdam 
Helder ve Ostend limanlarında ticaret ge
milerine taarruz edilmiştir. 

resmt ncıırlyatımızdn da vazıhan ifade e. ticeleri şüphesiz idare Amirlerinin, ııayım AYruıın k ı tası hegemonyruıı mihveri .a- zamana tesadüf etmi olduğunu biidır- lerı; zıraat, esha~ - tahvılat, kambıyo 
Bremen'de ve Cuxhnven'de de doklar dllmlştır. memurlarının, ve bııgiln bana, hepinize lt\kadar eden derecede tesis olunmuştur. . f k b h . Ş f d h k nnkut borsası (Fıyat): ve Ankara Son~ 

hltııp etmek fır!'atını veren radyo evinin, Fakat İngiltere zaptedilmemıı.ıttr ve hıır - mk I§, a a t u ta rıratın m e a 1 a -, har at yanıtlan neticeleri. 

Hamburg, Hanovre ve Reisholz'de pet
rol hedeflerine ve müteaddit cndustri he
deflerine harp malzemesi fabrikalarına 

hiıcumlar yapı)mı;itr. Griz - nez burnunda 
toplar bombardıman edilmiş ve diğer bom
bardıman filoları, dıişman işgali altındaki 

arazide bir çok tayyare meydanlarına hü
cum etmiştir, Sahil müdafaa servisine men 
ıup tayyareler, Anvers limanında bulunan 
vapurlara muvaffakiyetli hücumlar yap -
mıştır. Bütün bu harekattan, yalnız mir 
tayyaremiz geri dönmemiştir. 

Afrika harbi 
Londra, 26 a.a. - Amlrallık dairesinin 

tebliği: 

Mısırd:ı Sldl Barrani sahlll clvıırındakl 
ltalyan tahaşşUdUne, cuma gtinU sabahı er
kenden, ingillz hava kuvetıerl tayyarclc
riyle 111 blrlığl lııılinde, Akdeniz filosu cU
zütamlan tarafından taarruz cdılmlştlr. 

Akdeniz filosu başlmmandanından a
mirallık dairesine bu harekat hakkında 
gelen haberler, duşmanın otomobilleri tah
rip edilmiş ve bir benzin deposunda büyilk 
bir yangın çıkarılmıştır. Kuvetıerlmiz hiç 
bir hasara uğramamıştır. Ölü ve yaralı da 
yoktur. 

İtalyan tebliği 
Roma, 26 a.a. - İtalya orduları umumi 

karar,.5hının 141 numaralı teblıği: ş:ma

li Afrika'da İtalyan hava kuvetlerl, Ful-a, 
Mersa • Matruh ve Del Daba demıryolu 
tesisatını bombardıman etmişlerdir. Vazıh 

surette mıiş:üıede edilebilen yangın ve ha
sarat ik-ı edilmiştir. 

Duşman deniz cuzütamları gece, Sidi el 
:Rarrani'nin garbınde Matika mıntnkasın

daki İtalyan mevzilerini bombardıman et
mişlerdir. Hasarat kaydedHmemiştir. 
Düşman hava kuvetleri, Tobruk'u bom-

Şu halde, bu defa bulduğUmuz 18.15 artı§ " ınd t f · ıAt k · · 
gazctel erlmlzın Ve h(ıttln halklml~ın sa- bin neticesi daha alınmamıştır. Yeni bir a a sı a verme ten ıçtınap e t • 22.50 Müzik: Cazband (Pi.) 

bir nznlııı değil 1935 te gördUğllmUz artma · ,, · · 
hamlesinin devamını ve sevindirici bir mimi, candan tl'.şrlkl meımlslne, bn yardı- safha bnşhyacııktır. mıştı r. 123.25/23.30 Yarınki progra:n, ve kapanıt 
hakikati ifade eder. mına borr,:luynz. Almanların istedikleri B. Hull bu tahriratta Antil ~dala -

l . b BUttın yardım('Jlllrımıza ve llll)'tmda en J,ondra, 26 a.a. - Royter: LondrRda, rındaki fransız arazisinin statüsu:ıu Uz n menzı"llı" toplarlo 
'$ medent, en ulvi mutavaat göstermiş ol ıı.n eon alman, franRı:r., ispanyol ve italyan a i1 a ar edip etmediği hakkındaki sıı-Bac:ka memleket er ne nıs ette lt!k d ı U 

artıyorlar ? tUrk milletine §ilkrnnlarımı arzederek bU- konfcranslanndan doğabilecek slyıı.st ve a le cevaben de, Havana konferansında, M h. J I d 
Şimdi bulduğumuz bu artışı başka tiln dinleyicilerimi saygı ile aeltlmlıınm ... stratejik harp vaziyeti ile alakadar olun- harp dolayısiyle statüsu değişebilecek anş sa 1 eri arasın ( 

ye yapılan taarruzlar esnasında hiç hasar 
vukua gelmemiştir. 

Alman tebliği 
Berlin, 26 a.a. - Alman başkumandan -

lığının tebliği: Biitün gün hafif hava t e
şekkülleri Londra'ya ve İnciltere'nin ce· 
nubu şarkisinde bulunan mıihim hedeflere 
karşı taarru zlarda bulunmuşlardır. Bir • 
çok demiryolları, Bııtterzea - Parkın şar

kında bulunan fabrikalara ve Londra'nın 

sair bölgelerinde bulunup ia&e işlerine ya
rayan noktalara isabetler vaki olmuştur. 

İngilterc.'nin şark sahilinde, iki gemi 
nakliye koluna hücum edilmi§ v~ kafile 
dağıtılmıştır. Bir tüccar gemisine vukubu
lan tam isabet, bu geminin tahrip edilmiş 
olduğunu tahmin ettirmektedir. 
Karanlıktan istifade ederek bir dıişman 

nnkllye kolu Douvres kanıılımla ingillz sa
hillerine yaklaşmıya teşebbüs etmiş ve 
gerek deniz kuvetlerine, gerek kara ku -
vetlerine mensup bataryalar bunun iıze -
rine müessir ateş açmışlardır. Bu kafile 
de dağıtılmışt ı r. Bu gemilerin bi r kısmı 

Douvres limanına iltica etmiş ve ağır ba
taryalar ateşe devam etmişlerdir. 

Gece ağır muharebe tayyarelerimiz, bi
ribirini takip eden dalgalar halinde, mu -
vııffaklyetli surette Londrayı, LlverpulU, 
Birmingham'ı garp ve cenup sahillerinde
ki liman tesisatını ve merkezi İngiltere'de 
bulunan tayyare meydanlarını bombardı
man etmişlerdir. İngiliz limanlarına mayn 
atmıya devam edilmiştir. 

25 26 ilkteşrin gecesi zarfında İngiliz 
tayyareleri Almanya arazisi üzerine akın
lar yaparak müteaddit noktalara bomba -
lnr atmışlardır. Bunların hemen kdffesl ha
li arazi üzerine düşmüştür. Yalnız bir ça
tıdan bir ya~ıı zuhur etmişti r • 

Dıinkü hava muharebeleri esnasında 

avcı tayyarelerimiz 17 düşman avc ısı dü
şlırmüştür. 

Dokuz alman tayyaresi Uslerine avdet 
etmemiştir. 

......................................................... 

Japonya Sovyellerle 

bir pakt 

yapmağa ~ahııyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

duğıına dair neşredilen haberleri , İ"ltihza

lı bir surette karşılamaktadır. Nihayet , 
Vaşington'da Filipin adalarına yeniden 

tayyareler gönderilmek ~uretiyle ora mil
dafaasının daimi surette takviyesine çalı
şılması keyfiyeti, Amerika birleşik hükü
metlerfnin Pasifik okyanusunda statüko
yu muhafaza etmeğe azimkar olduklarının 
sarih bir delili addedilmektedir. 

Yeni japon büyük elçisi 
B. Molotof ile görüştü 

Moskova, 26 a.a. - Yeni ja pon sefiri 
tuğı;et.eral Patekava, Kremlin'de Molo· 
tof'u ziyaret etmiştir. Söylendiğine ıöre 

bu ziyaret, reis Kal enin'e it imat mektu
bunu takdim etmeden evel, Molotof ile ta-
nışmak arzusuna müst enit ti r. 

Almanların 

dört senelik 

yeni planı 
(Başı 1 inci sayfada) 

mRktadır. yabancı arazisi hakkında Amerika Bir-
Askert mahfillerin dUşiinceslnc göre, topçu düellOSU oldu 

fngntereden vaz geçmlye mecbur edilen leşik devletlerinin siyasetini izah et-
Hitler, başka bir strateji aramaktadır ve miş bulunduğunu söylemekle iktifa 
harbin önümüzdeki safhası belki de daha eylemiştir. 

.ı::enıu bir sahaya ya~,ıacaktır. Yarı resmi alman gazetesinin 
Ha7.ılannın dediklerine göre, Hitlerln 

şıırtları arasınr!a ı.ııınlar vardır: yazdıkları 
1 - İspanyadan: Oebe!Uttarıka doğnı, Berlin, 26 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Po-

açık bir yol, litische und Diplomatische Korrespon • 
2 r'ran~adım: Akdenlzde ve Atlantik- denz yazıyor: Führer ile garbi A vr'upıının 

te iisler, iki büyük milletinin devlet adamları ara-
;ı ftalyadnn: Şimaıt Afrika nınhııre- sında, diinkıi Avrupa harekat sahnesinde 

bes:nde karada ve denizde daha tam bir iş vukua gelen buluşmalar, tarihi ehemiyetr 
birliği. leri hariç, yeni bir Avrupayı açacak olan 

İngiltere, bıı Uç nokta ile, lstllA tehi! - bir inkişafın sembolüdür. Duşman, bugiın 
kesiyle olduğtı kadar alAkadar olmaktadır. Avrupayı teşkil eden tek cemaate knrşı 

Mektep kitapları dııhi. strateji bitince, mücadeleye devama artık yalnız Avrupa 
taktık başlar der. Buglinkii taktik vaz:iyet, dı$ından yeltenmektedir. 
stratejik vaziyet kadar enteresandır. Führer'in general Franco ve Mareşal 

Alman kıtaları. her halde muhtemel Petain ile yaptığı görüşmeler de, mantı
bir lngillz ihracını geri püskllrtmek için, ki surette, bu gorüşmelerden eve! gelen 
Fransa ve Belçika sahllleri bovunca teda- bütıin askeri ve siyasi neticelerden doğ • 
flit lstıhkflmlar in,şasiyle meş~ıl bulun- maktadır. 
maktarlır. Ruhr'dcn getirllmlı olan amele 
kııfi lelerı. gece giindliz bıı inşaatta ç111tı -
nıaktart ı rl11r. Bunun mıınıuıı şudur ki Bit-
ler, yeni hlr Siegfried hattı knrmaktıırlır 
vebu hatlar, kendiııine karşı başka ııahne -
!erde kull11nılabllecek bUyiik ingill:ı: kııvet
lerlni tutahi lmek iimldl de bulunmııktarlır. 

Aı'.tır to~u ile, Hltler, iııti!A taslağını 

idııme ettirebilir ve aynı zamnnda kenrliel· 
nln fnglllz .sahillerinden gelecek biiyilk a-

Mihver devletlerinin siyasetinde, yan 
yolda durmak Adet değildir. Bıı siyaset ısı', 

yüksek kanun olarak yalnız kendi mlllet
lerlnln menrantıerinl alan bil' Avrııpıı ya -

ratınıı.ğı lııtlhdat' eylcmektPdJr. Heyeti u
mıımlyenln lehine çalışmak lstıyeo blltlin 

unsur!Rrı iş birliğine dahil etmek hahls 
mev7.1111 olrlıığu zaman, maziye kati bir son 
verllehlllr. 

kınlan durduracak kadar kuvetll olduğu- Bununla beraber, Avnıpanın tcsnnlldU-
na hllkmedcblllr. ne ve ııe!Ametine giden yolda mfuıla teşkl-

İklncl taktik teşebblis, şimal! Afrika 
sahnesindedir. Aldı~ımız malOmata göre, 
Grazlanl orduları, i~eve mllhlmmat depo

!ine devam etmek cUretktı.rlığında bulunnn 

İrıgilterenin kuveUne karşı amansız harbe 

l arını, donanma toplarının sahasından dı· devam olunacaktır. Ne entrikalar, ne de 
ııarırta bnlunmalan için, ~abliden mUmkUn askeri harektı.t, bu inkişafı durdurmıyacak
olduğıı kadar uzağa götilrmek için hum- tır. BllAkls, her nasıl olursa olsun mııha
malı bir surette çalışmışlardır. Bu mesaide 
gö.,terilen tehalük ve yolları d11ha iyi bir 
vaziyete sokmak için sarfedllen muazzam 
gayret, ltalyanların daima Mısıra Llbyıı

dan hlicum niyetinde bıılıındııklarını göıı
tPrmektedir. Mahallinde bul11n11nların u
mumiyeti~ fikri, bu hllcıımun yııkında vtı· 
kua geleceği merkezindedir . 

samat, bu hedefe varmıık için yapılan 

ır;ayretıeri ve her tilrın dılşmanlığa ve hu

sumete karşı Avrupanın tesanüdünii anc!k 
daha ziyade t11kvlye edecektir. 

Londra, 26 a.a. - Dün öğleden sonrl 
Kent kontluğu sahillerinde bulunan uJ 
menzillı İngiliz topları Pas de Calais'd 
geçmekte olan kuçük bir alman gemi no 
)jye kafilesi üzerine ateş ııçmıştır. ı; 

duman tabakası gemilere isabet vaki ol 
olma'dıgını gormeğe mani olmuştur. 
Akş:ım giıneş batarken ııgır İngiliz toC 

!arı faaliyete geçmiştir. Uzun menzilli /; 
man topları da. işgal altında bulunnn fr• 
sız sahillerine karşı en şiddetli akınlar 
dan birini yapmakta olan İngiliz hava ır-1 
vetletrinin muhafazası altında geçme!: 
olan bir İngiliz nakliye gemisi kafilesi 
zerine ateş açmışlardır. 

Bir saatten fazla İngiliz hava kuvetlt 
fransız sahillerini Calais'den Boulognt 
kadar bombardıman ederek, İngiliz ge 
kafilesinin seyrini muhafaza etmışlerd!) 

11/Jm-•S O N G Ü N--"'· 

ULUS Sinemasında 
Amerikn'nın e n g üze l ıarkıcı
larını b i r araya toplıyarak, n e 
şeden bir düny a, ihti~amdan 
bir alem, C .ll Z Ve z evk ten b ir 
z a f e r a b id esi y aratan 

Fransızca sözlü 

HOLİVUT . 
OTELi 

Filmin in baş rolü n ü g ü z el &esli 

DlCK POWELL 
ve müziğini 

BENNY GOODMAN 
idare ediyor 

• bardım:ın etm:ştir. Hafif maddi has.arlar 
vukubulmuş ise de insanca zayiat yoktur. 
Blenheim tipinde bir düşman tayyaresi 
italyıın avcıları tarafından düşürülmüştür. 

Dığer iki duşman tayyaresinin düşilrul -
muş olması da muhtemeldir Bunlardan 
birisıne, deniz kuvetlerıne mensup hava 
mudafaa toplarının isabeti kaydedilmiş 

tir. 
- i i i Halkımızın hava kurumuna ı 

miş ve bu planın tatbikını 18 teşrini 
evel 1936 tarihli emi rname i le ba~ve
kil general Göring'e tevdi eylemişti. 
B u müddet bitmiş olduğundan, B . 
Hitler, 18 tesrinievel 1940 tarihli bir 
emirname ile. imparatorluk mareşah 
G öring'i dört senelik planın tatbikı
n a yeni bir dört sene için daha de
vam etmiye memur etmiş ve bu p la
nın harp icaplarına t etabuk etmesini 
tasrih eylemiştir. 

Üçüncü taktik tc,ebbü!;Ü, ingili:ı: nok • 
tai nııza'rından, belki de en mühimmidir. 
Mesele, halen Mısır'da bulunan muazzam 
imparatorluk ordusu17u. garp yerin e şa(k. 
t an doyurmıık ve idame etmenin mümkün 
olup olmadığıdır. Şark yarım kürresi hü
kümctlerinin Delhi'de toplanmış olan kon
feransı, belki bu meseleyi ıörüşecektir. 

(CEBELOTTARIK CASUSU) 
ve ( DON KAZAKLARI ) 

filmlerinin kahramanı 

Ayrıca : lngiltere'den tay
yare ile gelen en son harp 

dünya havadisl e r i 

Ş'lrki Afrika'da bir İtalyan hava filo -
tillisı, Kenya sahilinde bulunan Malindı-
deki •iu man tnyyare meydanını bombar -
dıınan etmiştir Duşman hava kuvetleri, 
Keny:ı'da kain Gerra iızerine akınlar yap
mıştır tkı yerli ıtalyan askeri yaralan -
mışt r. Assab uzeriµe yapılan akmda ha
fif rr.addi h:ısar kaydedilmi tşir. Decamire-

i milyonlarca yardımda bulun- f 
ı ması, g öklerimizi, kısa bir za. : 
i man içinde yenilmez kanatlar· : 
j la dolduracağrmızın müjdecisi· i 
ı dir. Fitre ve zekatın yeni yar· i 
J dımlar için veııile hazırladığın • J 
İ u:ıutmıyalrm. i ........................................................ 

B. Hitlcr bu hususta , Mareşal Gö
ring'e, 1936 da vermiş olduğu tam se· 
lahiyetleri yenilemiştir • 

F akat büyilk p iyade kuveti olmadıkça, 

his b ir ıey yapılamaz ve General Vavel -

ROGER DUCHSNE'nin 
3. c ü harikası 

Asyada kopan fırfma 
Yarın ULUS Sinemasında 

S eanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

10 - 12 ucuz matinesinde 

YAŞASIN TATiL 
Tel : 6294 
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Sonıbahar at 
yarıışlarının 
be1şincisi 

gonbahar a:ı. yl\rışlarının beşincisi bu
l'tin saat 10 cb ı ıehir fpodromunda yapıla
caktır. Kayıtlı hayvanların fazlalığı dola
Yısiyle güzel ve heyecanlı koşular görece
timlz muhakl <aktır. Bugün bllhassa iki 
ı-Uzel handlka p ile 2400 metrelik lng1llz 
Atlarının koşunu çok allka tophyacaktır. 

Birinci ko,., : 

Dünkü maçta 

Gen~lerbirliği - Maskesporu 
bire karıı iki golle yendi 

Dün Ankara.g{icü sahasında saat ıs de 
bölıe futbol birincilik: müsabakalarına de
vam edilmiştir. Havanın rüzgarlı ve za -
man zaman yağııılı olması dolayısiyle se
yirci adedi çok azdı. Günün birici'k maçı 
Gençlerbirllği • Maskespor arasında ya
pıldı. 

İki taraf da bu maça chemiyet vermiş 
görünüyorlardı. Gençlerbirliği takımmda 

santrhaf Hasan da yerini almıştı. Oyu -
nun birinci devresini Maskespor 1 - O ka
zandı. 

ı - ... .. .. 
kok kömürü pazarlrkla aa tın •. _ 

2 - Pazarlılı 28/10/940 cfu;'u aaat 11 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Beher tonu için tahmin edilen fi -
yat 25 lira olup tutarı 152'50 lira muvak
kat teminatı 114S liradır. 

4 - İstekliler her gi.ln şartnameyi İz -
mit Sa. Al. Ko. da ıörebilirler. 

S - İstekliler belli gün ve sa.atinde İz
mit Sa. Al. Ko. bulunmaları. (7196) 17213 

Mercimek alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs, den: 

Arpa, saman, ot ahnacak 
ıkkale As. Sa. .AL Ko. dan: 

Cinsl llikdarı Muhammen Be. İlk teminatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Arpa 10230 511 60 
Saman 7000 210 00 
Ot 10000 500 00 

1221 60 91 61 
1 - Kırıkkale askert sanat lisesi kadro hayvanatının ihtiyacı için Uç kalem hay

vruı yemi açık eksiltme ile 1.11.940 cuma gUnU saat H te alınacaktır. 
2 - .İsteklilerin 91 lira 61 Iruruıtan ibaret bulunan ilk temtnatıarım Kırıkkale 

As. Sa. muhascbeclllğine yatırarak Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. (6656) 16665 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Çorum As. Sa. Al. Ko. R11. den: 
1 - Kapalı zart usullyle eksııtmeye konulmuı olan qatıda cins, m.lkdar, mu

hammen bedel ve Uk teminatları yazılı olan yiyecek maddelerine 1atekli çıkmadı
ğından ikinci defa olarak kapalı zart wıulU ile eksiltmeye konmU1tur. 

2 - Şartnameler her gtln Çorum Ordu evindeki SL Al. Ko. da müracaatla sörU • 
leblllr. 

MATBUAT 

Saz ve sea aanatkirlarına 
Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Türkiye Radyodifüzyon postalarının 

türk muıikiıi heyetinin kadrosu yeniden 
tanzim edileceğinden bu heyete eirmek 
istiyen ııaz ve ıes aanatkirlarının teşri -
ninninin 8 inci cuma ıünü Ankara'da 
Baıvekilet Matbuat umum müdürlüğü 

Radyodifüzyon müdürlüğünde teşekkül 

edecek mütehassis komisyon huzurunda 
ıaat onda yapılacak olan imtihana rirebil· 
mek üzere aıaiıda yazılı veaaikle teşrini
sanlnln 6 ıncı gününe kadar matbuat u -
mum müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

1 - İstida • türk müzik heyetinde almak 
iıte<liii vazifenin vazıhan beyan edilmesi 
llzımdır. 

2 - Nüfus tezkeresi v~ya tasdikli bir 

tlç Yll§ınde. ve hiç ko;ıu kazanmamı§ 
Yerli yanm kıu ı inglllz erkek ve dişi tay
lara mahsustur,. İkramiyesi 190 lira mesa
fesi 1600 metı •edlr. Koıuya kayıtlı dört 
tay ııunıardır: 

l - Şahin GS. Özkan) 56 kilo 
2 - SUJUn ~M:. Atak) 56 kilo 

Fakat, ikinci devrede daha tecrübeli ve 
teknik oyunculardan mürekkep olan Genç
lerbirliği iki gol yaptı ve maç 2 ... 1 Genç
lerbirliğinin kazanmasiyle bitti. 

ı - 70 ton Yetil mercimek ıatın alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/ 11/ 940 pa
zartesi günü ıaat 13.'45 de Tophane'de Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin e· 
dilen bedeli 19250 lira, ilk teminatı 1443 
lira 75 kuruştur. 

3 - İsteklilerin belli gUn ve saatlerde 
racaatıarı. (7083) 

sureti. 
tekil! mektuplarlyle beraber Ko. na mu- 3 - Hüsnühal varakası. 

17073 

3 - K . Frig (S. Mermer) 56 kilo 
' - GUllU GJ\f. Efe) 54,5 kilo 

İlk hafta a3 •nı taylar arasında yapılan 
koşuyu bıigUnkl 1 koşuda olmıyan Özen ka
zanmııtı. Arkıuından GUJIU ikinci olmu§ 
Şahın de üçUndll kalmııtı. Koşunun bugün 
de aynı ıekllde nihayet bulacağı tahmin 
edilmektedir. ~!lni en ıanslı tay GUllil'dUr. 
Şahln'in ıansı ;GUllü'den sonra gelmekte-
dir. f 
I kinci koıu ~: 

Uç yqındak:l halla kan arap erkek ve 
dııı taylara ma lwuı handikaptır. İkramı
Yesı 325 Ura, m esatesi 1400 metredir. Ko
tuya sekiz tay ~aydedllmlgtlr: 

l - Sava et. H . Tekce) 6' kilo 
2 - Sevim 8. (M. Turgut) 63 kilo 
3 - Tuna (İ. H. Tekce) 56 kilo 
4c - Iıık (NJ Temizer) 55 kilo 
6 - Misket ~V. Koç) 51 kilo 
6 - Çetin eN. Temizer) 60 kilo 
7 - Sahhı (:C. Atcan) 48 kilo 
8 - Yılmaz (M. Eren) •G kilo 
Kotunun en ağır kilo taşıyan tayı olan 

Tuğbay laman lHakkı Tekce'nin (Sava) ıı 
fimdlye kadar JI österdlğt neticeler dolayı
siyle bugUn de şanslıdır. Maamafih ken
disinden daha hafif kilo ile koııacak olan 
!ıık Ue Mlsketıın şansları da Sava kadar 
fazladır. Yanl :k oıunun bu Uç hayvan ara
eında geçeceği ~mutmaktadır. 

V çüncü kO§ıır : 
Dört ve daha yukarı yqtakl halis kan a

rap at ve kısral dara mahıuı handikaptır. 
İkramiyesi 285 lira meaafesi 1800 metre
dir. Koııuya kas1Uı hayvanlar eunlardır: 

l - Bozkurt !N. Kurtay) 64 kilo 
2 - Yüksel QŞ. Kızılkaya) 60 kilo 
3 - Karakuş (H. MuUu) 58 kilo 
4 - Aneze O'.i. Mutlu) 57 kllo 
6 - Aıkın es. Böke) M kilo 
S - Mihrican (S. Akson) 152 kllo 
7 - Bora {R Baysal) l50 kilo 
8 - Sevim (1'1. Vural) 49 kilo 
9 - Sel (C . .A paylk) •S kilo 

Bu ko311 gUııUn en karııık ko§lmldur. 
••nd'kap ll'l t.ırUp N1ımı.ur. K•••a•cak 
olan hayvanı tulup çıkarmanın mllfkllll.-
tına rağmen Kl ı.rakuııa ı.ıaneverenler ekse
riyeti teıkll etn ıektedir. B ozkurtun bu a • 
ğır kUo ile k~ mıyacağım zannediyoruz. 
Yüksel ve MlhrJcanın Karakuııa en ıruvetll 
rakip olduğunu söylemek doğru olur. Ki -
losunun haflfllğ inden istifade etmesi lA -
zım gelen (Sel) bugün belki plA.se olur di
ye dUsUnUyoruz. 

Dördüncü kcııu : 
tlç ve dalıa yukarı yııştakl yerli halis 

kan lnglllz at ve kısraklara mahsustur. İk
l'amlyesi 300 llııa mesafesi 2100 metredir. 
Koııuya beıı halt s kan kaydedilmlııtir: 

l - Yatatan es. K. Osman) 60 kilo 
2 - Sitkap Ocı'. Ozan) 60 kilo 
S - Destlyar (H. Salt) 58,5 kllo 
4 - Mis (N. Atlı) 53,5 kilo 
5 - GUrayak (A. Tatlıgll) 58,5 kilo 

Ko11unun en şanslı hayvanı olarak ilk 
ile.zarda Slfkap gözükmektedir. Fakat bu 
•ene iyi vazlyel~te olduğunu gördüğilmüz 
Ve kendisinden 6,5 kilo noksan taşıyan 
l:>estiyann Sin<!'lp kadar ııanslı olduğunu 
%annedlyoruz. ~ ataganın da evelki hafta 
Romansın hemcı'.l bir boy gerisinden ikinci 
geldiğini de um ıtmamak lAzımdır. 

Beıinci koıu. : 
Uç ve daha )lUkarı yqtaki halis kan in

Cillz at ve kısruklara mallsuatur. İkrami
Yesl 300 Ura mı t11afesl 2400 metredir. Ko
ıuya kaydedilen sekiz halis kan §Unlardır: 

l - Komısar.ı eA. Çırpan) 60 kilo 
2 - Dandy (B. Temel) 60 kilo 
3 - Çengi (S . K . Osman) 58,5 kilo 
' - Tomru '1A. Çırpan) 54 kilo 
5 - Tqpınar (A. Çırpan) 54 kilo 
6 - Özdemlr (A. Atman) 54 kilo 
7 - Romace (H. Salt) 52,5 kilo 
8 - Karanfil (A. Atman) 52 kilo 
Bu koıunun tçok heyecanlı olacağı mu

hakkaktır. ÇUnkıU en iyi atlar hep bir ara
da koıımaktadır. DUgUndüğUmUze göre ko
tunun Romana :fle Dandy arasında geçece
tını tahmin ed~yoruz. Karanfil ile Çelen
e! p!Aae olurlaı: kanaatindeyiz. 

Bugünkü çiO e bahis UçUncU ile beşinci 
ko311lar arasındı ıdır. 

Türli:iye futbol 

ıampiyoınu Kayseri'de 
Kayseri, 26 a.la. - Türkiye futbol şam

piyonu Eskiı;ehfr Demirspor takımı iki 
maç yapmak üaere buraya ıelmiııtir. 

Almanlaı· Holtanda l ıları 

tevkif ediyorlar 
Amsterdam, 26 a .a. - DNB. Teleit'af 

Cazetesinin salll ıiyettar alman menbala • 
rından öireııdiii ne g-öre, ekserisi siyaset 
llfi:nindı rol OYJl amıı bulunan bir çok ho
l•adal•, Holında Hindistanmda ılmanların 
toıılrlfine devam.. edilmesine karııı bir m11· 
ıra-.eıe bllmiail t;:dbiri olarak, tevkif olun· ...... 

Bugün Ankara ~eti ıallaaında lik maç
larına devam edilecektir. Buıünkü maç -
ların programı şudur: 

Demirspor • Dinçspor, saat: 11.15. Ha
kem: Yusuf Aysal, yan hakemleri: Şuayp 
Kıraç, Fevzi Çat. 

Birlikspor. H. O. l. Yurdu. Saat: 13. 
Hakem: Ali Ülıezen, yan hakemleri: Be
di Nazlı, Yusuf Ayaal. 

Galatasaray - Güneş. Saat: 14.4S. Ha • 
kem: Refik Güven, yan hakemleri: Ali 
Ülgezen, Ferih Esin. 

Grekoromen birinciliklerinde 
Sivas güretçileri 

Sivas; 26. a.a. - Türkiye serbest 
güreş UçUncüsü olan güreş ekibimiz 
bugün grekoromen Türkiye birinci -
liklerine iştirak etmek üzere şehrimiz
den hareket etmiştir. 

RADYO DIFFIZYON Md. 

Spiker alınacak 
RadyodU'flzyon MUdUrlUfUnden: 
Lise tahsilini ikmal etmltı bir ya}>ancı 

dil veya dillere vikıf erkek spikerler alı
nacaktır. Yüksek tahsil yapanlar tercih o
lunur. Seçim mUnterit yapılacaktır. Fazla 
malQmat almak lstlyenlerin mUdUrlUğe 
müracaatları. (6799) 16747 

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

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 1. 10. 940 gUnU iki yUz ton unun 1-
haleslne talip zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı zart uauliyle eksiltmeye konmuı -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 24000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. İhale 

gUnll 7. 11. 9'0 perıembe günll saat 10 da 
Midyatta Sa. Al. Ko. binasında yapılacak
br. ı.t.Jdu..aa mealtOr lfUD ..,. beW ~ 

ten bir saat evel zarflarım kanuıı.l ·vesika
larını Ko. na vermeleri. (6860) 16857 

Sığ1r eti almacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 60000 kilo sığır eti 7. 11. 9'0 per • 
ıernbe gUnU snat 16 Balıkesir As. Sa: Al. 
Ko.da kapalı zart suslll ile ihale edilecek
tir. ~luhammen bedeli beher kilosunun 30 
kuruı olup muvakkat teminatı 1350 liradır. 
Şartnamesini görmek i11tıyenlerln Ankara, 
İstanbul ve Balıkesir Sa. Al. Ko. larında 
her gUn görebilirler. Taliplerin ihale ıaa
Unden bir saat evel teklif mektuplarını 

komisyona vermiıı olacaklardır. Bu aaatten 
sonra vaki müracaatları kabul olunmaz. 

(6856) 16869 

Pirinç alınacak 
İzmir Bornova Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - İhtiyaç için •6345 kilo pirinç kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuııtur. 

İhale81 4.11.940 pazartesi günU ıaat 10 
da yapılacaktır. Unun tahmin tutarı 15989 
Ura olup ilk teminatı 1199 liradır. btekll
lerin teklif ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir ıaat evellne kadar makbuz 
k&r1ılığında İzmir Bornova Al. Sa. Al. Ko
na vermeleri. e6925) 16918 

Buğday kırması 
Sivas As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Sivas ıarnizon ihtiyacı olan 1000 

ton buğday kırmaıı kapalı zarfla ekıiltme
ye konulmuştur. 

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

3 - İhale 6/ 11/940 çarıaınba rünü saat 
16 da Aa. ıarnizonda yaptlacaktır. 

4 - Şartname Ankara, İıtanbul Lv. A. 
liklerinde ve Sivaı Aı. Sa. Al. Ko. da &'Ö
rülebilir. 

S - 1ıteklilerin belli g'Ün ve saate ka • 
dar kapalı zarflarını kanunun tarifatı dai· 
resinde hazırlıyarak ihale 11ıtinden bir 
aaat evel Ko. na vermeleri. (6970) 15988 

Kuru faaulya alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
ı - Birliklerin 120000 kilo kuru fasul

ya ihtiyacı kapalı zarf uıulü ile eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/11/940 perwembe cünli 
saat ıs de kııladı İzmir Lv. A. SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 25200 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akı;esi 1890 li

radır. 

S - Şartnamesi Ko. da ıörülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve te

minat ve teklif mektuplariyle ihale ua • 
tinden bir saat evci Ko. na müracaatları. 
(7099) ı7088 

Sabun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Birlikler ihtiyacı için 88 ton sabun 
kapalı zarfla eksiltmeye konmU§tur. 

2 - İlk kapalı zarf ekllltmesi 8.11.9'0 
günü saat 115 tedlr. 

3 - İsteklller evaat ve ıartnamesinl her 
gUn Ankara, Esklgehlr, İstanbul ve İzmit 
~". Al. Ko. da g6rebllirler. 

Nümunesi Ko. da ııörülür. İsteklilerin 
kanunt vesikalariyle belli saatte Ko. na 

Cinsi lllkdarı 

kilo 
M. bedeli Muvakkat te. 

lira Lira 
İhale sün ve aaati 

4 - Sari haatılıklnra müptela oimadı • 
tına ve vazifesini muntazaman ifaya mani 
olabilecek bedeni ve akli arıza ve hasta • 
lıklarla maili! bulunmadığına dair heyet( . 
ııhiye raporu. 

eelmeleri. (7197) 17214 

Muhtelif ilaç alınacak 
İstanbul As. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - Kutu 2000 ampul kalıyum aadez 

SxlO CC. kutu 2000 ampul kalsyum aade.ı 
ıox5 CC. kutu ampul 50 ampul kalsyum 
ıadez lOOxlO CC. kutu SO ampul kalsyum 
sadez 150x5 CC. kutu 250 ampul jelitin 
merk SxlO CC. kutu 125 ampul jelatin mcrk 
SxlO CC. kutu 10000 ampul katein lOxO -
25 cc. 

Yuka.rda yazılı yedi kalem ilacın pa -
zarlıkla eksiltmesi 5/ 11/ 940 salı &iinü sa
at 16 da Tophanede 1ıt. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 19987 lira 50 kuruş ilk 
teminatı 1499 lira 6 kuruttur. 1ıteklilerin 
teminıtlariyle belli aaatte komisyona eel-
meleri. (7199) 1721 S 

Un çuvalı alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - SOOOO adet bez un çuvalı alınacak

tır. Paz.adıkla eksiltmesi 5/ 11/ 940 g-ünü 
saat 15.30 da Tophane'de Lv. A. Sa. At. 
Ko. da yapılacaktır. 

Nümunesi Ko. da ıörütür. İsteklilerin 
teminatları ile belti saatte Ko. na müra -
caatları. (7198) 17216 

Mercimek alınacak 
İzmit Aı. Sa. Al Ko. R&, den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 100200 ikilo 

mercimek kapalt zarf ekıilt.meai ile satın 
alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf ekliltmesi 22/ 11/940 
ıaat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Mercimeğin beher kilosu için tah -
min edilen fiyat 19 kuru, olup tutarı 19038 
lira muvakkat teminatı 142'8 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her ~ İs -
tanbl!l, Ankara, E.kiıeiıir ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da ııörebilir. 

5 - İstekliler belli gün ve saatten bir 
aaıt C'Vel ihtiva eden kapalt ZJrflarmı İz
mit Sa. Al. Xo. vermeleri. (7.200) 17.217 

Nohut alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. R&. den : 
1 - 14/ 11/940 rünil aaat 14 de 120000 

kilo nohut kapalı zarf usulü ile utm alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16200 liradır. 
3 - Muvalclcat teminatı 121S liradır. 
4 - İıteklilerin prtnamesini ıörmek 

iiıerc her gün ve eksiltmeyi açma saatin
den bir saat eveline kadar teklif mektup
lariyle birlikte Ko. na müracaatları. (7202) 

17218 

Makama alrnacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 14.11.19'0 peroembe günü saat 10 
da 120000 kilo makarna kapalı zarf usulü 
ile. satın a~'lnacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 36000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2700 llradır. 
• - İsteklilerin ıartnameyi görmek ü

zere her gUn ve ekılltme)·i açma saatin
den en az bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarlyle ve vesikalarlyle birlikte 
Manisa As. Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(7201) 17219 

Sığır eti alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf

la 260 ton aığır eti eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 11/ 11/ 940 da saat 15 dedir. İstek -
Jilerin kanunun emrettiği tarzda teklif 
mektuplarını S800 lira teminatları ile ko
misyona müracaatları. (7232) 17221 

Kereste alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 300 kUsur metre mlktıbı kereste alı
nacaktır. Pazarlığı 6. 11. 940 çaroamba 
gUnU aaat 16 da Edlrnede eski mll§lrlyet 
dairesinde BL Al. Ko. da yapılacaktır. 

Beher metre miklbına tahmin edilen 
fiyat 70 liradır. Şartnamesi her gtin Ko. da 
görülür. İsteklilerin ıözU geçen gUnde 
Ko. da bulunmaları. (7234) 17222 

Yol yaptırılacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Dlyarbakırda yaptırılacak olan yol 
tngası ifl Kor. Sa. Al. Ko. ca 18.11.940 
çargamba gUnU saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - Bu ııın keııit bedeli 18784 lira 62 
kuruı olup muvakkat teminatı 1408 lira 
85 kuruıtur. 

3 - Bu işe ait keılt ve tennt ııartname 
ve proje her gUn lı zamanında Ko. da gö
rüleblllr. 

4 - Taliplerin tekllt mektuplarlyle bu 
Iııin ehil olduklarına dair vesikalarını Ko. 
ce eksiltmeden bir ıaat evellne kadar ka-
bul edilir. (7285) 17223 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A. S&. Al. Ko. R11. den: 

1 - 200 ton çuvallı arpa pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 28. ıo. 940 pazartesi gUnü 
aaat 9,80 da Erzurum BL Al. Ko. da ya. 
püacaktır. 

3 - Toplu tutarı l 7000 lira ilk teminatı 
12715 liradır. 

' - İıteklllerin muayyen sUn vesaatte 

Sığır eti 200000 40000 3000 ll. 11. 940 10 
Bulgur 84000 8400 630 6. 11.940 10 
K. fasulye 50000 8250 619 7.11.940 10 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs.: 

Miktarı Ton Cinsi Mu. fiyatı İlk teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. İhale ıün saati 

1125 Arpa 9S62S 00 6031 25 5. ıı . 940 11 
57S Yulaf S0312 50 376S 63 s. 11. 94-0 1 s 

51 Sadeyağı 76500 00 5075 00 6. 11. 940 11 
6660 Arpa 56610 00 4080 50 7. ıı. 940 11 

5 - Tercümeihal varakası • tahıil de • 
recesi ile evelce bulunduğu hizmetler kı
saca ve halen ne gibi b ir vazife ile iıtigal 
ettiği yazılacaktır .• 

6 - 6x9 ebadında, açık başla çıkarılmrı 
ve ıiyah parlak kiğıda basılmış 6 adet fo-
toğraf. 17094 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

1 - Sanayi kıılasındaki Sa. Al. Ko. nu yukarıda yazılı dört kalem erzakı kapalt 
:ıarf usuliyle satın alacBktır. 

Muhtelif eşya satı~ı 
Ankara Gümrük MUdUrlUğUnde.n: 

2 - İhale i:İınleri ve saatlerden en a:r. bir saat evci teminat ve teklif mektupla
rının sözü geçen Ko. na vermiş veya posta ile gönderilmiş olmaları. 

Müfredatı belediye mezat salonu ile 
Gümrülı: binasında asılı listede gösterilmiı 
olan muhtelif cins etYa 6/ 11 /940 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (10) da açık 
arttırma ile satılacaktır. 

3 - Evsaf ve uero.itini görmek istiyenlerin her gün iş saatlerinde Ko. na müra-
caatlarr. (7148) 17ı39 

Depo in,ası 
Diyarbakır As. Sp.. AI. Ko. Rs. den: 

ı - Dlyarbakırda yapılacak olan depo 
inşası iııl Ko. Sa. Al. Ko. ce 14.11.940 per
ıembe gUnU saat 11 de kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Bu ııın keılt bedeli '8056 lira 38 
kuruıı olup teminatı 8229 lira 23 kuruıtur. 

3 - Bu iıe ait keııif ve şartnamesi her 
gUn ltı zBmanında Ko. da görUleblllr. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplariyle 
bu lgin ehli olduklarına dair vesikalarını 
Ko. ca eksiltme saatinden bir Sl\at eveline 
kadar kabul edilir. ( i236) 17224 

Arpa alınacak 
Erzurum Aı. Sa. Al. Ko, füı. den : 
ı - 500 ton arpanın 21/ 10/ 940 tarihin

de yapılan ihalesinde istokli çıkmadığın
dan döküm halini almak ~re 500 ton ar
pa tekrar pazarlığa ıkonmuştur. 

2 - Pazarlığı 6/ 1 ı/940 çarşamba günü 
saat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - Toplu tutarı SOOOO liradır. Temi -
natı 3750 liradır. 

.f - Arpanm --f ve .. rtlan Ko. da 
mevcut olup isteklilerin muayyen giin ve 
saatte Ko. da bulunmaları. (7238) 17226 

Buğday alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - 500 ton buğday pazarlıkla 6111/ 940 

salı giinü &aat 11 de aatın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 462SO lira olup 

kati teminatı 6937 lira 50 kuruştur. 
3 - Taliplerin Çanakkale As. Sa. Al. 

Ko. na müracaatları. (7239) 17227 

Sade yağı alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - 10 ton sade yağı pazarlıkla satın 

ahnacaktır. 

2 - Pazarlığı 6/11/ 940 çarpmba runu 
saat 11,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya -
pıtacaktır. 

3 - Toplu tutarı 16000 lira teminatı 
1200 liradır. 

4 - Sade yağı evsaf ve şartları Ko. da 
mevcut olup isteklilerin muayyen günde 
Ko. da bulunmaları. (7240) 17228 

ASKERi FABRiKALAR 

450 Ton kükürt alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUt!Urlüğil 

:Merkez Satın Alma. Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (117.000) lira o

lan 460 ton kOkUrt askert fabrikalar u
mum mUdUrlUğQ merkez satın alma ko
misyonunca 12ı1.9•0 salı gUnU saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(5) lira (8:S) kuru§ mukabll1nde komisyon
dan vcrnır. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (7100) lirayı havi tckllt mektuplarını 
mezkllr günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik 
He komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
allkadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odası vesikaslyle mezkllr gUn ve saat
te komisyona mUracaatıan. (7011) 17131 

Araba koşumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko, RL den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için teahbüdünü 

ifa edemiyen müteahhit namı besa.bına 
pazarlıkla satın alınacak 500 çift ath nak
liye arabası ko1umuna gününde talip çık
madığından pazarlık 4/ 11/ 940 pazartesi 
giinü saat ıs de İımir'de kışlada Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 40000 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate alrı;eai 3000 

liradır. 

4 - Şartnamesi ve nümuneal Ko. da sö
rülebilir. 

5 - İstekliler kanunt veaiJral&rı ve 
muvakkat teminatları ile birlikte ihale ta· 
atinden evci Ko. na müracaatları. (7241) 

17229 

ANKARA DEFTERDARLI<ıI 

Tamirat yaptınla.cak 
Ankara Defterdarlığından: 

1 - Defterdarlık binasında yapılacak 

tamirata 1560 lira 30 kuruş bedel tahmin 
edilmiıtlr. 

'2 - Muvakkat teminat 117 lira.dır. 
3 - lıtekliler keılf evı-alıtmı her sün 

defterdarlıkta mütqe.lcltil komisyonda •ö
rebilirler. 

4 - İsteklilerin 11/ 11/ 940 tarihinde 
defterdarlıkta teşekkül edecek koıni•Yon· 
da bu iıe dair ticaret odası veaikuı ne 
müracaatları ili.n olunur. (7283) 17238 

ANKARA V ALILICI 

Karar tebliği 
Ankara Valiliğinden : 
Kütahya Ba~baros ilk okulu mi öiret

meni iken yol parasız ve srra beklemek 
ııartiyle viliyetlmiz emrine verilen ve ıı
rası da gelmiı bulunmasından dolayı açık 
bulunan Ankara merkez Etlik illı; okulu 
öğretmenliiine tayin edilen Memduha'nm 
sırih adresi ve ikametg-lhı villyetimizce 
malum olmadığından tayin keyfiyeti teb
liğ makamına kaim olmak üzere 4/ 10/ 940 
tarihli Ulus gazeteıiyle ilin olunduiu ve 
aradan 20 &iin gestiii halde bu süne kadar 
vazi fesi başına gelmediii anlışıldıiından 
mumaileyha vilayet maarif inzibat mecli
sinin 24/ 10/ 940 tarih ve 349 ı&yılı kara -
riyle müstafi aaydmııtır. Teblii maka -
mında i lin o1unur. (7278) ı 7237 

Kırıkkalede yaptırılacak intae.t 
Askeri Fabrikalar Umum MUdilrlllfU 

!.lerkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli e7842) llra (6) kuruıı olan 

yukarıda yazılı inşa.at aakert tabrlkalar u
mum rnOdUrlllfU merkez satın alma ko -
mlsyonunca 7.11. 940 perııembe gUnU saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname (40) kuruıı mukabillnle komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1588) lira (16) kuru§ ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve S. maddelerindeki 
vesaikle muayyen gUn ve ıaatte komisyo-
na mUracaatıarı. (7013) 17007 

11 kalem taze sebze alınacak 
Aske~i Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonundan 

Beher kilosu Yeldin 
Sebzenin cinsi Azami kilo Kuruı Lira Kr. 
Patlıcan 4120 12 494 40 
Taze fasulye 4120 12 494 40 
Kabak 4120 8 329 50 
Domates 2437 8 ıg4 95 
Lahana 2300 8 184 00 
Pırasa 2300 8 ı84 00 
Ispanak 2300 12 276 00 
Semizotu 2300 ıs 345 00 
Karnebahar ~00 15 345 00 
Kereviz 2300 ıs 345 00 
Havuç 700 10 70 00 

3262 36 
Aıkeri ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek şartlyle yukarıda yazılı 11 ka

lem taze sebze 1940 malt senesi mayıs gayesine kadar verilmek üzere açık ekıiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 8. 11. 1940 cuma gUnil saat 15,30 da Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlU
iü merkez aatın alma k::ımisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle k:omlıyoncu olmadıklarma ve bu işle allkadar tüccardan olduklarma 
Uir Ticaret Odaaı veıikuiyle mezldlr cün n aaatte komisyona müracaatları. 

Müzayedeye iştirlk arzusunda bulunan
ların muayyen natte Akköprüde cümrülıc 
binasında müteşekkil aatıı komiıyonuna 
müracaatlarL (6849) 16897 

Masa yaptırılacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiletinden r 
ı - Vekllet ihtiyacı için açık eksiltnıo 

uıulü ile 10 adet memur maaası yaptırı -
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (ıSOO) lira olup 
qıuvakkat teminatı ı 12 lira 50 kun11tur. 

3 - Buna ait fennt ve umumi prtn.ame 
her (Ün Vekllet levazım müdüdülünde 
cörülebilir. 

4 - İhale 13111 /940 çarwami>a ~ü sa
at 14 de veılrilet levazım müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

S - Talip olanların muvalckat teminat
larını vekalet veznesine yatırarak ibelll 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunma. 
lan. (7261) 17230 

A. I.;EV AZIM .AMlRLICl 

Buiday alınacak 
Ankara Lv . .A. Sa. .Al. Ko. Rs. den: 

1 - Evelce talip çıkmıyan 2400 ton 
buğday tekrar pıızarhkla satın alınacak • 
tır. 

2 - Buğdayın muhammen bedeli 180000 
liradır. 

Pazarlığı 31. 10. 9'0 saat 11 de Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkOr tarihte Ko. na 
müracaatları. (7231) 17220 

Karyola almaca.k 
Ankara Lv. A . SL Al. Ko. dan: 
30 adet tek klılllk karyola pazarlıkla 

aatın alınacaktır. 

Pazarlığı 16. 11. 940 cumartesi gUnU sa
at 11 dedir. Taliplerin yllzde 15 teminatla
rlyle birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(~263) 17231 

Boş makara satılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
800 kilo b03 makara satılıktır. Makara

lar Cebeci Dikim evinde görUlUr. Taliı>

lerln 18.11.940 pazartesi gUnü saat 11 de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

e7264) 17232 

Nalbant takımı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
İki nalbant takımı pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 18. ıı. 940 pazartesi 
gUnU saat 11 dedir. 

Taliplerin muayyen vakitte yllzde ı~ 

teminaUarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulun.~. (7265) 17233 

Sıra ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Derahane 111raaı ve ktlrsU malzemeııt 

pazarlıkla aaun alınacaktır. Pazarlıtı 

16. 11. 940 cumartesi gUnU saat 10 dadır. 
Liıte ve şartnamesi komisyonda görU

lUr. Taliplerin muayyen vakitte yllzde lll 
temlnatlarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. JCo. da bulunmaları . (7266) 17234 

Arpa eleme makinası alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Bir adet arpa eleme makinesi pazarlık

la satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16. 11. 940 cumartesi gllnU 
saat 10 dadır. Taliplerin muayyen vakit
te yüzde 15 temlnatıarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

e7267) li235 

FAKÜLTELER 

Davet 
Dil • Tarih ve Coğrafya FakUltesi Dl

rektörlüA'Unden: 
FakUlte talebeılnln 31. 10. 1940 per • 

oembe gUnü saat 10 da fakUlte konferans 
ııa.Ionunda bulunmaları. ( 7277) 17236 

Zayi - tts.Jcüdar askeri ııubesindeıı al • 
dıinn askerlik terhis tezkeremi ve Anka
ra belediyesinden aldıtım 93S senesindeki 
1707 numarah ıoför ehliyetnamemi zayi 
ettilimden yenisini alacafım. Eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. - Ankara: 

4 - Muhammen bedeli beher kiloau için 
39 kurut olup tutarı 3'320 Ur& muvakkat 
teminatı ~7' Ur.-. Ko. da bulumn&l&n. (7287) 1722A ,tUN). 17095 

Aaf&lt yol miiteahhidi Dervili Çeliktaş eo
förlerinden 309 doiumlu Tevfik: Bayrak-
tar, 4332 
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DAKTİLO ARANIYOR 
Resmi bir müessese için yazı makinesine bihakkın vakıf tecrübeli bir dak

tilo aranmaktadır. İsteklilerin 10/11/940 tarihine kadar hal tercemeleri, re
f eranslan ve istedikleri ücretle birlikte yazı He Ankara, Posta Kutusu 384 
adresine müracaat etmeleri. '4330 

~=============================================~ 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk H5.kimliğin • 

den: 
Ankara'nın Yenidoğan mahallesinde (99) 

No. lu evde ikamet etmekte iken 2-4110/940 
tarihinde vefat eden Ayaı1h Satı'nm cm -
valinc mahkemece vaziyet edilmiş ve ka
nunu medeninin S32 inci maddesi muci -
binee defter tutma muamelesi de ikmal 
olunmuş olduğundan kefaleti hasebiyle a
lacaklı olanlar da dahil olduğu halde b·ı
cümle alacaklı ve borçlularının kanunu 
mcrlcQrun S61 inci maddesi mucibi,.ce bir 
ay zarfmda vesaiki resmiycleriyle bırliL
tc Ankara 3 sulh hukuk mahkemesine mü
racaatlan ve alacaklarını vak~iyle kayJet
timıiyenlerin mirascıya ne şahsan ve ne 
de terekeye izafeten takip edecekleri ve 
mira.scılarının dahi !rarturı:.ı mezkurun S34 
ünciı maddesı mucibi'll'f' 3 ay zarfında mli-
racaatları lüzumu ilin olunur. 4328 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahke -
mcsinden : 

Ankara ikinci Anafartalarda Işıklar 

caddesinde Şenyıldız apartımanında birin
ci dairede mukim Salvator Ender'e: 

TÜRK HAVA KURUMU 1 

Satılık teneke ve çuval 1 
•Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi 1 

Genci Direktörlüğünden : 

Ankara ve İnönü'nde bulunan cins ve 
mikdarları aşağıda yazılı boş tenekelerle 
boş ı;uvallar satılığa ı;ıkanlmıştır. 

Aleni müzayedesi, 7/11/940 perşembe 

günü saat ıs te Hava Kurumu Genel mer
kez binasında levazım subesindc teşekkül 
edecek komisyonda yapılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edeceklerin (50) li
ralık teminat makbıiz veya banka mektup. 
lariyle birlikte muayyen gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. 
İnönü Havacılık Kampında: 

866 Adet boş benzin tenekesi 
400 ., boş mazot ve yağ tenekesi 
197 ,, bo:i reçel tenekes( 

1463 
Ankara Havacılık Okulunda 

16 Adet şeker çuvalı 
10 ,, Sabun çuvalı 
14 ., Un çuvalı 
13 ,, Pirinç çuvalı 

53 4287 

Zayi - Ankara beledinsinden aldığım 

2334 numaralı kamyon plakasını kaybet • 

tim. Hükmü yoktur. - Hayri Otman. 4333 

Ceman 2430 adet muhtelif 
ebat ampul safin alınacak 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 
den : 

Osram, Tungsram markalı veya 
bunların fenni evsafını taşıdığı tev
sik edilmiş diğer markalardan aşa
ğıda müfredatı yazılı ampulleri sat
mak istiyenlcrin t!n .. uımıza teslim 
şartiylc 11/111940 tarihine kadar 
teklif mektuplarını Şirketimize gön
dermeleri ilan olunur. 4310 • 

10 adet ampul 220 1000 Vat 
20 .. 220 , soo " 

200 " 220/ 300 ., 
1000 " •• 220, lSO " 
600 
600 " 

" 
.. 
" 

220/ 60 " 
220/ 40 " 

.:!'111 TERZİ CALİ BE 1111~ -------
Bayram ertesi Ankara'ya 
gelerek yeni modellerini 

sayın müşterilerine 

---
_ takdim edecektir : - -Sayın müşteriler muvasalat gü- : 
_ nüride ayrıca telefonla davet : 
: olunacaktır. 4300 --""llllllllllllflllllllllllllllllllllllll,. 

PlY ANO KONSER 
AKORDERI 

ve tamiratı !stanbuldan gelen 
Mina Tel. No. 2203 4301 

Kannız Fôrtüne Ender vekili avukat 
Sait Taratan aleyhinize ikame olunan bo
şanma iivasının icra kılınan muhakeme -
si sonunda: Aranızda boşanmayı mucip a
şırı derecede geçimsizlik bulunduğu ve ka
rınızı döğüp söğduğunüz yuziinden bu ka
bahatin daha ziyade sizin sebebiyet verdi
ğiniz şahitle tezahür etmiş ve mahkeme -
ce de kan3at getirilmiş olduğundan K. 
Md. nin 134. 138 ve 150 inci H. U M,K. 
nunun 240 cı maddelerine gorc boşanma -
nıza ve 20 lira iıcreti vekaletle masarifi 
muhakemenin sizden alınmasına 14 9/ 940 
günunde kabıli temyız olmak üzere karar 

.11111111111 Diş Tabibi 1111111111a .. 

Zayi - Ankara belediye temizlik işle- ANYAL TUNA : 
rinde maaş alırken kullandığım ve Hiıse- : D : 
yin Aksu namına yazılı tatbik miihürümü : 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi • - Kooperatif arkası Ali Nazmi = 

verildiğı ilan olunur. 4329 
nin hiıkmıi yoktur. Hüseyin oğlu Hü- , ....... Ap. Ti. 1239 1111111,. 
seyin Aksu. 4334 

Nazarı dikkate 
Ankara Elektrik Türk Anoninı Şirketinden : 

29 Birinciteşrin, Cümh~riyet Bayramı günü saat 14 den 
15,30 za kadar Türk Hava Kurumu Paratütcülerini berayi 
muhafaza Mezbaha civarı. Yüni!, Etlik, Askeri sıhiye de. 

poları civarı ile Askeri Top Fabrikalarından Etimesğuda 
kadar olş.n mıntakalarda elektrik cereyanının umumi ola. 
rak kesileceğini sayin abonelerimize bildiririz. 4331 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6910 

İmtiyaz sahibi 
l skender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MüdUrU Nnşıt Ul.UÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

VİLAYETLER 

Telgraf direği alınacak 
İçel P.T.T. V. Müdürlüğünden : 

Mersin'in Kuzucu Belen köyü yanında 
çaltılı ormanından kesilip Mersin istas • 
yonunda teslim edilmek şıırtiyle 27 9 940 
tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılarak teklif edilen bedeli haddı Jiiyık 
görülmiyen (323S) adet (6) metrelik, 
(73S) adet (7) metrelik, (168S) adet (8) 
metrelik ve (100) adet (9) metrelik ki cc. 
man (S75S) adet çam telgraf direği pa • 
zarlığa çıkarılmıştır. 

Sözü geçen direklerin beher adedine 
(S) lira beclel tahmin edilmiş olup muham
men mecmu bedeli (28775) lira, muvak -
kat teminatı (21S8) lira 13 kuruştur. 

Pazarlık 8/11/940 tarihine müsadif cu
ma günü saat: 10,30 da Mersin'de P.T.T. 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. İstekli
lerin muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplarını, Ticaret Odası vesikalarını ko -
misyona ibraz etmeleri şarttır. 

Bu işe ait şartname Mersin'de Ankara 
ve 1stanbul'da P.T.T. müdürHıklerindc 
(72) kuruş mukabilinde verilir. (6942) 

17030 

16 Kamyonet ve erzak alınacak 
1atanbul Belediyesinden: 

Tahmin bedeli 30240,00 ilk teminatı 
2268,00 paslt korunma sıht te~ekktillerln
de kullanılmak llzerc alınacak 16 adet 
servis kamyoneti 

Tahmin bedeli 18854,70 flk teminatı 
1414,10 HaaekJ, Cerrahpaşa, Beyoğlu, zUh
revı hnstnlıklnr hastaneleı;yıe Zeynep 
Kıtmll doğumevlnln yıllık ihtiyacı için a
lınacak kuru erzak. 

Tahmin bedelleıi ile ilk teminat mlk -
darlan yuknnda yazılı işler a:ı.n a:rrı kıı· 
palı zarf usullylc eksiltmeye konulmuştur. 
Kamyonetlere alt unrtname 76 kuruş mu
kabllinde belediye sıhat işleri müdllrlll
ğünden verilecek ve diğer işe ait şartna
me zabıt ve muamelat mlldUrlüğU kale
minde görUlecektlr. İhale 7.11.940 per§em
be gllnü saat 15 te daim! encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektıı11ları ve 940 yılına ait tıcnret 
odası veslkalnı•lylc 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacııklnrı tekli! 
mektuplarını ihale günll saat on dörde 
kıtdnr daimi encümene vermeleri lazım-
dır. (10063/7019) 1 iOGO 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve T EMiZ SERViS 
NEFİS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUu~AT 

MUTEDiL FIYATLAP. 

ZİYAFETLER İÇİN BÜYÜI< SAl .. ON 
Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar } OP.KE:5TRA '-l 

~:============================== ===) 

SIHAT VE İÇTiMAi M. V. DEVLET DEMt.rrıı 'OLLA ..... ' 

Kinin satışı Balast müna~:asası 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin - D. D. Yolları Satın A ima Ko. : 

den : İstanbul - Edirne hattı üzerinde ki-
Sıhat ve fçtimni Muavenet Vekaletine lometre 27 - 45 arasınd~ki taş ocakla

merbut Ankara kinin kompirmehanesinde j rından 12.000 ~etre mikabı balast ka
ikişer buçuk kiloluk teneke kutular için-, palı. z_arf usulıyle satın alınacaktır. 
de bulunan (202) kilo (690) gram tannet Bu ışın muhammen bedeJi 24.000 !i
dil kinin kapalı zarf usuliyle satılmak ü- ra ve muvakkat teminat• l.800 liradır. 
zere münakasaya konmuştur. T ahmin edi- Münakasa .5. l 1. 940 salı günü saat 
len bedel (6080) lira (70) kuruş o!u!l mu- 1 l de Sirkeci' de 9. işle1 me binasında 
vakkat teminat (456) lira 05) kuruştur. A. E. komisyonu taraftndan yapıla
Talip olanların şartnamesini görmek üze- caktır. 
re lstanbul'dn sıhat ve içtimai muavenet İsteklilerin aynı giin saat ona ka
müdürlücünc ve Ankara'da Sıhat ve İçti • dar kanuni vesaik, teklif ve teminat• 
mai Muavenet VekSleti Hıfzıssıhha işleri !arını ihtiva edecek olan kapalı zarf-
dairesi reisi' gine müracaat edilecektir. !arını komisyona vermeleri liizımdır. 

İhale günü olan S/11/940 sah günü saat Şartnameler parasız :olarak komis-
14.30 dn Sıhat Vekaletinde toplanacak ko- yondan verilmektedir. 
misyona müracaatları ilan olunur. (6821) (994 7 /6921) 16979 

17058 

İKTiSAT VEKALETİ 

Bir memur alınacak 
İktısat Vekaletinden : 
Vekalet sanayi tetkik heyeti kadrosun

da munhal bulunan (25) lira asli maaşlı 
dosya memurluı;una usulü dairesinde me
mur tayin olunacaktır. 

Mürac'natlarm ırazı ile veya doğrudan 
doğruya 10/111940 tarihine kadar sanayi 
tetkik heyeti reisliğine yapılması lazım -
dı~ (7134) 17124 

İki mühendis alınacak 
İktısnt Vekaletinden : 

ANKARA f>ALAS 
Bugünden itih·aren 

Variyete prograınluriyle 
Pazar Danslı Çaylarına Başlıyor 

Bu münasebetle açılış gü:ıünde 
maruf terzi Bayan FEGARA 
Kışlık kolleksiyonlarını teşhir 

edecektir. 

•SJPSJ(IOC~~'OOPSSlll' 

MALİYE VEKALETi 
-
,111111111111111111111U11111111111119' V eklilct sanayi tetkik heyetinde tavzif 

- edilmek üzere bir mensucat mühendisi ve 
: Dr. Muzaffer Sezer :

1

bir makine muhendisi atınncnktır. ucret 
: : miktarı bareme göre tc&bit edilecek olup 

Doğum ve !_{adın Hastalıklan : kadro imkanları 300 liraya kadardır. 

1 
~ Mutehassısı : Taliplerin doğrudan doğruya veya ya-
- Muayenehanesini Postane caddesi : zı ile 10. 1 ı. 940 tarihine kadar sanayi 
: Ticaret odası üstündeki yeni yapı- : tetkik heyeti reisliğine müracaatta bulun-

T amiral yaptırılacak 
Maliye Vekiletlnden : 

Yapılacak iş: Adliye bin; sı bodrum ka
tında sabit raf işi. Keşif bedeli: 985 li -
radır. Muvakkat teminat mi! ctarı 73 lira 81 
kuruştur. İhale tadhi: 8/1 1/940 tarihine 
müsadif cuma günü saat ıs de Maliye Ve
kaleti milli emlak müdürlı.iğündc. (7219) 

: lan Akoğlu apartmanına naklctmİ&· maları ve mıiracaatlarına kısa tercümei-
: tir. Ti. 2022 4089 hallerini de iliştirmeleri lazımdır. 
~111111111111111111111111111111111111~ (7147) 17138 17201 

Muhtelif erzak · alınacak 
İstanbul jandarma Satın Alma Ko:nisy onundan : 
Erzakın Asgari Azami Muhammen 
cinsi miktar miktar bedel 

kilo kilo Lira K. 
Ekmek 150000 240000 27000 00 

Sığır eti 

Gürgen odunu 

Sadeyağı 
Zeytin yağr 
Sabun 
Tuz 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Kuru fasulye 
Kuru nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Bulgur 
İrmik 
Patates 
Kuru soğan 
Domates salçası 

31000 

150000 

1200 
900 

22SO 
1400 
lSOO 
1900 
4SOO 

600 
3000 
3000 
7500 

7SO 
4SOO 
6000 

900 

60000 

240000 

4500 
1800 
37SO 
4600 
2500 
4500 

12000 
1200 
6000 
6000 

lSOOO 
lSOO 
9000 

12000 
1800 

22800 00 

3648 00 

6525 00 
1170 00 
1425 00 
276 00 
625 00 

166S 00 
3000 00 
300 00 

1260 00 
2280 00 
2400 00 
31S 00 
630 00 
720 00 
648 00 

23239 00 

İlk teminat 

Lira K. 
2025 00 

Eksiltmenin 
nevi 

Tarih gün '"C 

Kapalı zarf 5. ikinciteşriu 
940 salı. 

1710 00 Kapalı zarf 5. ikincitefiriın 
940 sah . 

273 60 Açık eksiltme 5 .ikınciteı; rin 

489 38: 
87 75: 

106 88: 
20 70: 
46 88: 

124 88: 
225 00: 

22 SO: Kapalı zarf 
94 SO: 

171 00: 
180 00: 

23 63: 
47 2S: 
S4 00: 
48 60: 

174295 

ı4.P sl!!ı 

6. ikinci teşrin 
940. Çarşamba 

saati 

··ıo~ 

"U~ 

. 1 - İstanbul jandann~ talim taburu için teahhütlerc bailanacak - yukarda cins ve miktar ve tahmin bedellı:riyle ilk te
ınınatları yıı.z~lı - on sckız kalem crzakın hizalarında muharrer gün ve saatlerde kapalı zarf veya açık eksiltmı: ile Taksim
Ayazpaşadu Jandarma ~ıntak~ komutanlığı binasındaki komisyonumuzda ihalesi yapılacaktır. Bunlardan 6. 

1 
kinci tcşria. 

940 da kapalı zarf cksıltmesı yapılacak olan on beş kalemin beher kalemine en az fiyat verecek ayn ayrı ist ki"! 'h _ 
lesi ca· ld • "b" h . . b" . ki' 'h 1 . c ı ere ı a ız o ugu gı ı epsının ır ıste ıye ı a esı de cai.z.dir. 

2 - Şart kağıtlıın her gün komisyonumuzda görülebileceği gibi ekmek şartnamesi :13S: kuruı bedel mukabilinde ve di
ğerleri parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin kapalı zarf cksiltmelerinde talip olacakları erzakıı ait ve İstanbul levazım ~m·ı 1
1
••• • 1r 

ı · . a r gı veznesı11c yatıraca • arı ılk temın:ıt makbuzu veya banka kefalet mektubunu ve şart kS.ğıdında yazılı sair belgelerı· de muht · t l ı·f fi 
k ·ı . . evı e: ı zar arını 

e sı. tme saatlanndan bırer saat evelıne kadar komisyonumuzda bulundurmaları ve açık eksiltmeye girecekleriı 
1 

kezalik ilk 
temınat makbuz veya banka kefalet mektubu ile açık eksiltme saatında komisyonda bulunmaları. (9869/6790) 168

94 

,---------------------------------------........ YENİ Sinemada HALK Sinemasmda 
Bugün ve bu gece 

J!lyllk kahkaha ve neoe filmi 

CANIMIN İÇİ 

.::unıandırnnlnr: Tnnia Fedor 
ve meşhur lrnmlk Bach 

~ayanların dikkatini çckecelt 
bir IUlve. :Moda gazetesi 

Scnruılnr: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve gece 21 de 

I3u gece 21 de 

İki filim birden 

1 - :\feşum liman 
2 - Büyük intikam 

Macera ve heyecan filmi 

Saat 14,30 - IG,30 - 18,30 da 
Çanakkale geçilmez 

~Ichmetçlklerln nasıl dövti§· 
tUklcrlni görmlye koşunuz 

10,30 • 12,30 Halk matinesi 

Sus Sinemasmda 
BugUn ve hu gece 

T!irklüğiln kahramanlık 

menkıbesi 

Çanakkale geçilmez 

Türk ordusunun yenilmez ku

vetlcrlnl gösteren filim. Se

anslıır: 14 • 16 - 18 - gece 20.30 

10 ve 12 de Halk matinesi 

SOMER Sinnmasanda 
Buglln 14,30 dau itibaren 

TATLI G0NAH 

Baş rollerde: Ro bert Tay lor 
Jeann Ha!fov 

.A§k ve cğlenı •e filmi 

Seıı.nslnr: 14,30 - 16,30 -18,30 
ve gecıı 21 de 

---·---
10 ve 12 Sellnsında 
MahkOmla.r kanunu 

Yeni şehir Palas Oteli Ulus Meydanı Müdafaaihukuk YENi• ŞEHI• R PALAS Caddesi İ§ Bankası karıısında-
ki yeni binasına naklediyor. 

Yeni şekliyle Türkiyenin 

111 modern u il Konforlu Otc~lidir 


