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~============================================~ 

Basvekilimizle Ticaret 
V~kilinin Hatay'daki 

tetkiklerine ait resimler 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın, beraberinde 

Ticaret Vekili B. Nazmi T opçuoğlu da bulunduğu 
halde Hataya giderek Milli Şefin selam ve sevgile
rini Hatay halkına bildirdiğini ve bu yurt köşe
sindeki vatandaşlarımızın heyecanlı tezahürleri a
rasında muhtelif şehirleri ziyaret ederek tetkikler
de bulunduğunu yazmıştık. 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam sırasiyle An .. 
takya, İskenderun, Reyhaniye ve Kmkhanı ziya
ret ettikten sonra Soğukoluğa gitmiştir. Bu ziya • 
ret dolayısiyle bütün Hatay bir bayram havası 
içinde yaşamaktadır. 

Yukarda sağdaki resim, lskenderunda bir genç 
kızı Başvekilimize bir buket sunarken, ıoldaki re
sim Başvekilimiz ve Ticaret Vekilimiz Adanadan 
geçerken, aşağıdaki resim de Başvekilimiz Dört -
yolda halk tarafından alkışlanırken çekilmiştir. 

Nüfus sayımın~! 
yaklaşıyoruz 

F alilı Rıllıı AT AY • 

Yalnız sayım memurlatmı değil, 
bütün vatand.~tla!ı vazifere: di.~~t 
eden afiıler uzennde M~h Şef •.n 
ıu direktifi var: Ne bir eksık, ne hır 
fazla! 20 ilktetrinde hepimiz, her 
türk yuvasının sahibi, birer mesul 
devlet memuru kesileceğiz. Her tür
lü teferrüatı tesbit eden sağlam 
bir nüfus istatistiği, milli ve bey
nelmilel, Türkiye'ye ait bütün me
aelelerde baılıca tetkik eaaamı 
teıkil eder ve böyle bir iatatiatik, 
ancak, yÜkaek aeviyeli medeni 
memleketlerde mümkün olabilir. 
Cümhuriyet rejimine kadar, Türki· 
J'• dahi, birçok ülkeler sibi, üatün
körü bir tahminler memleketi idi. 
Taksim edilmek ve aömürgeleıtiril
mek gayesi gözde tutulduğu için de, 
bu tahminlerde, ekseriya, ve k9:&
den, eksiklik ve kötüye meyledıl-
111iıtir. . •1 A 

Türkiye, bugünkü ?.iıfwu. ı e, V• 

l"Upa kıtasının en mutecanıa mem• 
leketlerinin pek nadir olanlarından 
b. . k 1 balı.ı:.ı ile 5 inci gelmek-
ın, a a a ' .. f l 

tedir. Bizden daha çok nu us ~ 
hıemleketler, sırası ile, ıunlar~ır. 
Sovyetler Birliği, Almanya, fngılt~: 
l'e İtalya Fransa! Nüfusumuz eı .1 
B~ttık ve' lskandinavya devlet~.n
bin [lıveç Norveç, Danimarka, ın· 
landiya Estonya, Litvanya, Leton· 
Ya] h~en hemen mecmuu kadar· 
dır. Balkanlarda Bulgariıtan .. ve Y~· 

· ··f turk nu· banistan'ın birlıkte nu usu, l 
fusunun ürte ikisini ancak karbtı ı· 

x b .. ·· ya an· 
)'abilir. Yugoslavya, utunF. 1 d" 

b . d ın an ı· 
Cdarı ile beraber, ız en 1 k .. 
)'a'nın nüfus farkı kadar az ı gos· 
terir Şimdiki Romanya ile aram~z· 
el • b'" T"" k. e lehine Bulgarıs-a, ta 11 ur ıy ' 
lan nüfusunun farkı var. • 

Daha evelki sayımların ·~.pat et· 
ltıiı olduğu ikinci haki~~t, ı;ıufuıh çC:-
~ahı nisbetinde,. Y.a ~~·~:n~:d:r: 
1lti birinciden hın ° ug Bun· 
~iiyük bir ıüra•le artıyoruz. mleke· 
dan batka Balkanlardan me k 
tiırıize gelecek iki milyona ya ın 

İplik dokuma " " azamı ve 
fiyatlarının tesbitinden sonrö 

Fiyatlara riayet etmiyen 
ve mal saklıyan tacirler 

hakkında takibat yapılacak 
Ticaret Vdlletinden tebliğ edil • ce, senede bir kere yüzde 3 faiz almak 
iştir : ile bir ıene içinde her ciroda yüzde 

m Manifatura fiyatları teabiti dola • ilç almak arasındaki fark herkesçe ma
yısiyle lsanbul matbuatında okunan l~dur. Bu nokta "Üzerinde yanılını • 
bazı haberler dolayıslxle efk~r~. Ut?,U· ya ım~8.n yoktu~. . 

·yemizin tenvirine luzuın gorulınuş- Efkarı umumıyemlzi bu kabıl ha • 
ll?:ı herler ve mUtalealar hakkında ikaz 
tur : . d · 

ı _ Alınan kararların manıfatura e erız. 
· asasında tereddüdü mucip olduğu Vekalet yukarda yazılı neviden ol· 

P.~Y lenmekte ise d•, bu kararlar, her mamak ııartiyle ileri sürülecek müta· 
soy. . ne yapması lazım geldiğini leaları her zamanki gibi dinlemiye ve 
tacırın, h h"' ·· · l' · 1 1 ı .. t mekte ve bu suretle vuzu te • usnunıyet ı tacır er e bu mevzu arı 
gos er ·· t k k"k · h d . tmektedir. muş ere en tet ı etmıye azır ır. 

mı~:mafih, tatbikata dair teredd.~t e- Ancak, al~~mı~. ola? kar~rlara ria -
dilen noktalaı; varsa, vekalete ~ura - yeahtte, ... tde~1 as.ul goks~erılmesıne müsa ~ 
caatta bulunacak olanların tenvır e • m a '° ı mıyece tır. (a.a.) 
dilmesi tabiidir. 

Maarif Vekili gitti 

r --
Toss ajansına göre 

İNGİLTERE 

VE AMERİKA 

ANLA~TILAR 

Atlas denizini lngiltere, 

Pasifiği Amerika 

himaye edecek 
I 

Londra, 5 a.a. - Tası Ajansı bildi-
riyor : 

Deyli Meyi gazetesinin Nevyork 
muhabirinin haber verdiğine göre B. 
Hult, lngilterenin Amerika büyük el -
çisi Lord Lotham ve Avusturalya se
firi B. Casey arasında Pasifikte müş
terek bir filıenkle hareket edilmesi 
!lakkında cereyan eden mU.alrereler 
bir fncf lis • amerikan anlqmufyle 
nihayet bulmuıtur. 

Reisicilmhur intihabının neticeleri 
(Sonu J anca aaylada) 

Hava harplerinde 

INGİ LİZ 
ve ALMAN 
ZAYİATI 

Berlin ve Londra' da 
birer tebliğ neşredildi 
Bertin, 5 a.L - DNB. ajansı bildirlyorı 

İngiltere'ye karıı yapılan hava hilcumlı
rmm ıid.detlenmeğe baıladığı tarih olan 
ağustosun ikinci haftasındanberi 2.400 in
giliz tayyaresi düşürülmüştür. 12 ill 18 a
ğustos zarfında en büyük muvaffakiyet el· 
de cJilerek 640 tayyare dü,ürülmüı bulun
maktadır. Bu haftadan ıonra fazla muvaf
f akiyet noktainazarından 2 ill 8 eylül haf
tası gelir ki bu müddet zarfında düıürü-
len tayyare yekilnu 441 i bulmuıtur. 

Muharebelerin en büyük ıiddetle cere

lngiltere istihbarat Nazırı 
8. Dull Cooper 

B. Duff Cooper'in bir nutku 

İngiltere bütün 

kaynaklarını 

seferber etti 
Dominyonlar on binlerce 

pilot gönderecekler 
Londra, S a.a. - Britanya imparator • 

!ulunun harp gayretlerinde yapmıı oldu
fu yardımları tanıtmak için verilecek o -
lan bir konferıı.nı ıeriılni açarak, iıtihba
rat nazın B . Duf.t Cooper, fU sözleri aöy
lemlrtir: 

.. _ Büyük Britanya'nın tecrid edilmi:ı 

(Sonu J flncü sıylada) 

İktısodi yürüyüş 

• 

Brenner' dekie 
•• •• • 

goruşmenın 

akisleri 
Beri in, londra, Roma 
ve Nevyork mahf illerl 
ne diyorlar ? 

Bertin. 5 a.a. - Yan resmt bir menb. 
dan bitıiirillyorı DQnkU Brenner .er-.. 
meıi ll~llkadıı.r olarak Berlin alyHI maı.. 
fillerin.de, resmt teblllln. ilci memleketi 
allkadar eden biltlin meselelerin mutat fi.o 
kir teatlıi çerçevesi içinde tetkik olunı
dutu hakkındaki mllıahıı.delerl tebarlh ... 
tirmektedir. 

E&er reımt tebt'lit, r8rUşUlen meselelerl• 
ne olduğunu ıe.rahatla blldlrml10"a, " 
keyfiyet hatırlanmılıdrr ki, B. Von Ri.,. 
betrop'un Roma'da. B. Muıollnl •• kml• 

(Sonu 5. inci sayfada) 

İktısat Vekilimizin 
Gireson' daki tetkikleri 

Giresun, 5 a.a. - İktisat Vekili 
Hüsnü Çakır dün ıehrimiza gelmlt 
ve vili Muhtar Akmanla komutanlar, 
Parti reisi devair rüesa ve mUdUranl 
tarafından karşılanmıştır. İktisat ve • 
kili vali tarafından ıereflerine vill 
konağında verilen Bğle ziyafetinde 
bulunmuJ yemekten sonra memle • 
ketin iktisat durumu hakkında all • 
kadarlardan izahat almışla-r ban de • 
vair de gezildikten sonra Orduya git
mek Uzere tehrimizden ayrılmıılar • 
dır. 

XI. inci Balkan oyunları 
dün İstanbul'da başladı 
Atletlerimiz üç birincilik, dört 

ikincilik ve iki üçün·cülük kazandılar 

tiirk ııra beklemektedir. k 
' • leket e ono-

.Aaıl mühimmı, m~m • k" af et· 

2 _ Fabrikatörlerin pamuk iplik • 
!erini saklıyarak satmadıkları ve bir 
kısmının da paketi 1 - 1:50 l~ra ~azlaya 
sattıkları söylenmektedır. Şımdıye ka
dar İktisat ve Ticaret vekaletlerine 
bu yolda bir şikayet veya ihbar gel • 
memiştir. Alakadar teşk~lata IUzu~lu 
talimat verilmiş olup, fıyatlara rıa • 

yan etmiı oldukları 7, 15 ve 27 eylül gün- lıtanbul, 5 a.a. - On birinci Balkan oyunlarına bugün KadıköyÜnde 
leri düıman 274 tayyare zayi etmiıtir. Al- Fenerbahçe ıtadmda batlandı. 5000 den fazla bir seyirci kalabalıimna 

Maarif Vekilimiz B. Hasan • Ali Yücel mantar ise 107 tayyare kaybeylemiılerdir. .. .. .. • 
dün akşam Ankara'dan hareket etmııı ve onunde baılıyan bu muıabakalar, organızaıyon komiteıinin dikkatli 

ltıısinin nüfuı niabetınde ın ışltana· 
bıekte olduğudur. Osmaz:ı:h sa~ de· 
tr, inhitat yolu üstünde duşnıege. l 

• N""f s çoga. 
"•ırı eden bir dev!ettı. ~ u T. 
bı k d h. erı ve gerı ı 

il ta olsaydı a ı, g d tler ar· 
hn bir memlekette kuru a e kt 
t h · tı" yo ur· •tının hiç bir e emıye • a •• 
liaıb k" b' • kendi maddı m g u ı ızım, . k famız 
lltvi vasıtalarımızla, kendı a ··' 
"e kendi kolumu:ıda, Türkiye'de vu· 
c"d • d' • • · 'nk"ı•af aynı "' a getır ıgımız ı " ' · 
~l Üddet içinde, muayyen he~1hakn~ l • • b" k · • k·cafı ı e ..) "rı ır mcml,. etın ın ı,. k k" 
llYca boy ölçü~cbilir. Deme 

1 

) 1 ruz• o• '- nı:r. toprağı doldurm•ıyo •1 · 
l\11 • b.. .. kıymet erı 
d n lavık cldu2-u utun 
~ ''aratmakta devam ediyoruz. 
k•t k f t hesllP· l ı omctre başına esi\ e . le 

~"ı. hel,. hayat aAhıuı ""z'i,"
1;;.i,: 

t• tı l ... n sonra, defi;c-rini kaY e ıat 
ır K l d yalnız • k · eıınfet hesap nrın a d"lecek 

t 1 l"l'IPsllh,.vı değil, istif ilde e ;1 rını t0ı>r~k miktarını ve iklim şarB" ·ı 
rıe b r re:ıı . 
) sa fi. kB.tmak la7lm~e }t. lııbilse. 
1.'°• lııviçre kadar meııkun ° un 
"'""" b'" .. nüfll"un lo .. pa kıta.sının utun ryebi-
ı· {) rrıilyondlln fazlaıırnı bea 1 dan 
~r. Fakat iklim. bu imkanı. on ının 
A.tletnıi,tir. Cenup Amerık•.' .. }. 
~ "'rupa iklimine daha yak11' .bır'nln 
'-iııde, Arjantin'de Türkıye 

(Soau J üacü satf adı). 

et etmiven veya malını saklıyanlar 
~ulunduğu takdirde haklarında derhal 
kanuni takibat yapılacaktır. 

3 _ Tesbit edilen kar yüzdelerine 
azaran ithalatın duracağı da yazıl

n aktadır. İthalat ve ciro ile kar ni!l
:tleri arasındaki münasebet tabiatiy-

1 ekaletre de maliim olup, bunun gi-
e v ;, h · ·· d b' b. mülahazaların epsı yuz e tes ı · 
.1 d nazarı itibare alınmıştır. Keza, 

tın e . 1 . . d 
bugünkiı dış tıcare.t hşa1 ~t arı 15kın k,. 

klu mensucat ıt a atının yu se 
k~~~ırakılmasına mUtevakkıf olup ol-

a g~ ı üzerinde de durulmuştur. 
ma ı . b · · 

4 _ Yüzdı- dokuz kar nıs etının ya-

yani dört buçuk puvanı:ı ka -
rısının . . •. .. 
zanç vergisine gıttıgı ~e tuccaı'a a~ -
cak yüzde 4,5 kalaca.gı. {azıB~ış ır. 
Yüzde 9 kar her sa~~ş ıçın ~~· d ınaen
ale h her satısta yuzde 9 ar a~ ;:a-

y kazanç vercrisi olarak vcrıldı • 
rısının "' k 
~ . . ddiası vergi mevzuatımız arşı • 
gı dı hakikate muhalif bir iddiadan 
sın a, • 'ld' 
başka bir şey degı ır. • 

S Parasını bankaya yatıran kım-
se Uzde 3 ila yüzde 6 faiz aldığı ~al

Y manifaturacıya bırakıl~ k~rın 
~~n.dan qağı oldu!u ifadesıne ieluı • 

garda VekA.let ileri gelenleriyle dostları :/ngilizlerin verdikleri rakamlar meaaisi sayesinde, bundan evet yapılanlardan daha muntazam ve daha 
tarafından uğurlanmıııtır. _J Londra, 5 a.ı. - Reımt alman ajansının, ! gilzel oldu. 

- -------------- (Sonu J. üncü sayfada) ·---·---------

lll6ili:z tayyareleri "'"' halimi• 

Müsabakayı takip eden güzide ka
labalık arasında, şeref ribününde yer 
alan vali ve belediye reisi Dr. Lfıtfi 
Kırdar, Beden terbiyesi genel direk • 
törü General Cemil Taner, mebuslar, 
vilayet ve genel direktörlilk erkanı 
göze çarpıyordu. 

Tam saat 15 te geçit resmi başladı. 
En önde yürüyen izciler, balkan "at • 
letizm konfederasyonuna dahil mil • 
letlerJn bayraklarını taşıyorlardı. Bu 
bayraklar arasınt'la, on birinci balkan 

(Sonu J uncu sayf atlaJ 

İnh:sa ... lar Ve'dli 
Bahkesir' de 

Balıkesir, 5 a.a. - İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün Bursadan şehri -
mize gelmiş ve vilayet hududunda va, . 
: ımız tarafından karşılanmıştır. Ra -
ıf Karadeniz şerefine dün akşam bir 
ziyafet verilmiştir. İnhisarlar vekili 
tetkiklerde bulunmak üzere bugün Sın 
dırgıya gidecektir. 
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Harp ve ikfiıal I 

Yeni bir fiyat mürakabesi 
Pamuk ve yUn iplikleriyle bunlardan 

d kumılan ııeylerln yurt içindeki satışında 
Ticaret VekAJ ti yeni bir sistem kabul et
ti. Tecrübelerden sonra dtger mUhtm 
mndd l re de t tblkı dllşUnUlen bu sistemi 
yakından takip Ue halkın ala.ıta ve dlkkıı
tlnl tahrik gıwıtelcrtmlze dU: 0 n bir vazi
fedir. Bu hi le teknik mahiyetteki tctcr • 
rllata sapmadan fiyat mur kabeslndekl 
yeni tanın lzahınn çalışncağlz. 

Pamuk ve yUn 1pllklcrlylc bunlardan 
dokun:ın eeyler denince; fakir, zenı;tn, 

köylil, şehirli herkesin glyece~I ve evleri
ni dU,l;ı:eceği eşya hatıra gelir. İstihsal 
ıuhelerl arasınd ziraatı sanayiden daha 
mUsalt olan bir memleketin, bir h:ırp ha
li de gıda sıkmtısınılıuı ziyade giyecek 
darlığı duymam, bunlar dıınrıdan lthnl 
edlUyo bu darlığın bir tazyik halini nı
ması tabiidir. Bununla yeni murakııba sis
temine, giymeğe yanyacak maddelerden 
başlanm sımn zaruretlerini ifade tmek 
istiyoruz. 

Pamuk ve yUn iplikleriyle bunlıır -
dnn dokunan ıeylcrtn bir kısmı memleke
timizde yapılmakta, mUhlm bir kısmı da 
dışandnn ithal edllmektedlr. Böylece mu
raknbe sistemi de her iki kısım ıc:ın ayn 
ayndır. Evelft. memlek te ithal edilenlerin 
murakabe ıekllnl hUIAsayıı çalışalım. 

İhracatta olduğu gibi lthalli.tta da bU
yUk eşya grupları için Ulccnr birlikleri 
kurulmuştur. l\reselll İstnnbul'dald mani
faturacıların devlet eliyle kurulmu., bir 
bl~erl vardır. Diğer lthtıl merkezlerin
de~ m.:ınıraturacılnr yerlerinde ayrı bir 
birlik kuramadıkça İstanbul'dakl birliğin 
tablt tızasıdırlar. 

Pamuk ve yUn lpllCI ile bunlardan do· 
kunan ııeylerl ithal edenler de bu birliğin 
bir mensubu ı,ıayılıırak memlekete ithal 
ettikleri partiler için birliğe bir beyanna
me vermeğc m cbur tutulmu.,lardır. Be
yannamede malın menşedekl kıymetiyle 

llmanlarımız:ı. kad:ır nakliyesi, ve türk 
gUmrUklcrlnden rnal:nr.nya kndıırld mas
rafları birer birer göstcrllmelt üzere bir 
mnllyet fiyatı bildirilecektir. Birlik, vesi
kalarını tetkllt ederelt o partl için muva -
fık buldUğu maliyet bedelini vlUıyettekl 

fıyat murakabe kom18yonuna verecektir. 
Komisyon da tetldklerinl yapıp kabul ede
ceği maliyete, Veldl.lctçe cinsine göre 
yüzde sekiz ile on b ş nrnsındn tesblt olu
nan umumi mnsrnt ve kAr hissesini ild\'e 
ile yckQnunu o cins mal için (Azami satııı) 
bedeli olıırnlt llft.n edecektir. Sandık, top, 
p:ıket gibi toptıın satı:,; vlıhlUerlne göre 
tayin edilen tizamt bedel, nerede olursa 
olsun bu \•l'ıhltıcrdckl s:ıtışlnr için mecbu· 
rldlr. Ne kadar el değiıılrs değlDsln bu 
mllıdnr tecavüz edilemez. Yalnız mal bir 
yerden bB§ka bir yere ta§ındığında nakil 
masrafı ll!ve olunabtllr. Böylece ithalat. 
çıdan alıp toptan mal sntacııklann umum\ 
masrnf ve kllr hisseleri de Vek4letfn ta
yin ettiği mlkdar içinde olduğundan onla
nn menfaati, mtılı lthaldtçıdan Azami satı11 
haddinden biraz eks1k almaktadır. :M:aa· 
maflh Vckt\let pamuklu mensucatta ltha
lütÇ'lmn umumi mıısrat ve ktır hissesini ay
nca tayin ile bundan ınal alacak toptan· 
cılnra muayyen bir mlkdar bırakm111tır. 

Fiyat murakabe komisyonlarınca uo.n 
edilecek Azamı satııı bedcllnln toptan sa. 
tış vllhftlerlnc göre ve toptan satış lctn 
olduğunu söylemiştik. Bu vt\hlUcrdcn rne
selll bir top bozulup metre metre, yahut 
p::ıltet veya sandık açılıp tane tmıe satıldı
ğında perakendeciliğe geçllmlıı olur ki 
bund!l da sistem Ankara, İstanbul, İzmir 
ile memleketin diğer kısımlan itin ıun 
ayndır. 

Malın Azami aatı11 bedeline perakende 
satışlard!l ne mlkdar illıve edileceğini An· 
kara, İstanbul ve İzmir fiyat murakabe 
komisyonları teknik unsurlarının kuvetll 
olması sebebiyle kendileri tayin edecek· 
lerdır. Bu Uç yerin dışındaki komisyonla· 
rın perakende satıılnr için toptan satış 
bed llne lldve edecekleri mlkdar, pamuklu 
m n ucnt ile pamult iplikleri için yUzdc 
on b şi ve yUnlU mensuçaUa yUn iplikleri 
itin d yllı:de yirmiyi geçmlyeccktlr. 

Buray kadarki hulAsa gösteriyor ki dı
ı:ırıdan ithal edilen p::ımulc ve yUn iplikle
riyle bunlardan dokun:ın geylerln maliye
tine umumi ma..«raf \'e lttır olarak muay · 

Kemal TURAN(~) 
Isparta Mebusu 

at her yerde yllzde Uç olacaktır. Yalnız 

fabrika satıo mahalline uzak yerlerde sa
tıcının yaptığı hakiki masraf ııııve edlle
blllr. Bunların satı11lnnnda da mU,,terlyc 
ft..r.amt fiyata riayeti bildirici kayıtlar bu
lunan faturalar verilmesi mecburidir. 

Memlekette yapılan yün lp111tlcrlyle 
bunlardan dokunulan ~Untu kumll§lar tein 
umumı mnarntla kft.r hissesi ve bunlann 
tAbl olacakları muraluıbe oekll henUz tes
bl t edllmlıı değildir. 

Ticaret Vckf.letl yUn ve pamuk iplik· 
leriyle bunlardan dokunan ecylerln mura
kab sinde yeni sistemin tatblkına geçlllr
k n komi yonlara verdiği direktifi halka 
da blldlnnlotlr: "Perakende satışlarda 

kontrol bllha&m harcıAlem mallar Uzcrln· 
de teksif edilecektir. Fantazl ve modaya 
Ul.bl mallar, kontrolUn biri 1 mevzuu de· 

ildir. Ve nihayet, icap eder e Veklllet 
bunlar için daha genlıı bir kAr yüzdesi 
vermekten de çeklnmlyec ktlr . ., Bu mak
sndı iyice izah tein denllmektcdlr ki: "Mu
raltabemlzdc harcıı11em m llnr mO tehllk· 
!eri, lmpon halinde kumaııtan elbise giy -
mek zevki için yUksek fiyat ödemcğl göz 
alan mllşterllerden çok eve! gelir ... 

Halkın ~lylmlııc yarıyncak oeylerın sı

kı murakabesi mevzuundn devlet; daha 
çok hnrcılllem malların normal alnşını 

muhafaza etmek istemektedir. Giyim b ıh
slnde fantazl sayılacak cinslerin tanını ı ıı 

ayrılması mllmkUn olsaydı murnkııl>eyl 

halk eşyası Uzerlnde teksif ve masraf his
sesini daha d:ı.r nlsbetlere trctı etmek ye
rinde olurdu. Bu kolay olmndı~ına ı;örc 
Vekfilct, teııkllll.tını bilhassa hnlk lhtlya · 
cını ltontrole dO.vet ediyor ve ltiltS mnhi • 
ycttekl eşyanın murakabesini mevcut ka
ideler içinde mlloterilerc bırakıyor. Fil
hakika bu nevi eııya için alıcıların fevkal
G.dc vıızlyctl takdır ederek lstııtnnları ile 
satıcılara bir nc\'l tazyik yapmaları IAzını
dır. Lüks sayılacak ihtiyaçları müsait za • 
manlara tlllk fert için olduğu kadar devlet 
için de faydalı, hatttı zaruridir. Fiyat yUk
selnıelerindcn ve murakabeden olkAyetlerln 
dapa c:ok bu nevi alıcılar tarafından ya • 
pıldığını görürtiz. Halbuki fakir hıı.lka reh
berlik ederek bugtinUn oartıan içinde en 
mUsalt ııekllde halkın giyimine hizmet on· 
lnra düşen bir hizmettir. Kaldı ki !!yat mu
rakabesi denilen güç tıı; devlet kadar he -
pimize dUoen bir var.iledir. 

Çivi ihlikan yapan bir .., 

tacir tevkif olundu 
Demir ve inşaat malzemesi tAclri Halit 

Ccn,gelll'nln çivi !!yatları U7.erlnde lhtlkAr 
yaptığı Ankara fiyat murakabe komlsyo • 
nu memurlarınca evelkl gUn yapılan cür
mU m~hut nctıccsl.nde tcablt cdllmlı ve 
Halit Cengclll mtlddelumumlllğc verilmtı
tlr. DUn yapılan tahkikat neticesinde suç 
sabit gorilldUğUnden Halit Cc.ngelll mah • 
keme karnrlyle tevkif olunmu~tur. 

Mahkeme, çivi satıo fiyatlarının kAr 
nlebetlerlnln fiyat murakabe komisyonun
dan sorulmasına ve çivinin rnnltyet flya -
tımn tayinine tft.llkan pazartesi gtinUne 
bırakılmıııtır. 

lstanbu 1, kurtuluşunun 

17 inci yıldönümünü 
bugün kutl ıyacak 

İstanbul, ıs (Telefonla) - İstanbulun 
17 inci kurtuluıı yıldönUnıU münasebetiyle 
yıınn 1stnnbulda bUyUk bir tören yapıla· 
cak, şehir gece gllndUz donanacnktır. Kı • 
ttılar, mektepler ~e birlikler aııh&hleyln 
Sultanahmet'te toplanacaklar , tramvay 
yolundan Taksime gelerek Abideye çelenk 
koyacaklardır. Bu vesile lle ııehlr ve genç
lik namına nııtuklnr verilecek ve bir geçit 
resmi yapılacaktır. Öğleden sc.::.ra kuman
dıınlık ziyaret edtıccek ve gece İstanbul 
valisi Taksim gazinosunda ordu 11ereflne 
bir ziyafet verecektir. 

Köy kanununu tatbik eden 
ve etmiyen köyler 

u ı.; u 

Kaymakamlar Türk Hava Kurumunun Pazar müsahabeleri 
arasında yapllan . 

değiıiklikler 
• 

Sarıkamıg kaymakamlığına Tagköp
rU kaymakamı Niyazi Dalukayın, Mu
durnu kaymakamlığına Cide kayma· 
kamı Mahir İçözUn, Cide kaymakam
lığına Karayazı kaymakamı Kemal 
Erdemin, Karayazı kaymakamlığına 
Vakfıkebir kaymakamı Hüseyin Av
ni Koçyiğitin, Fethiye kaymakamlı -
ğına Sarıkamış kaymakamı Ziya O
ğuz, ÜçüncU Umumt MUfetti§lik Ya
zı İşleri MUdürlUğUne Iğdır kayma
kamı Selahattin Gedik, Iğdır kayma
kamlığına Özalp kaymakamı Celil 
İzgi, Dikili kaymakamlığına Bursa 
Hukuk İşleri Müdürü Vedat Özdeş, 
Taşköprü kavmakamlığına Araç kay
makamı Ali Rıza Köstepen, Araç kay
makamlığına İmroz kaymakamı Ra
gıp Savaş, Malkara kaymakamlığına 
Bafra kaymakamı Eşref Ergut, Ulu
kışla kaymakamlığına Konya Maiyet 
memuru Hikmet Tongur, Fatsa kay
makamlığına Kocaeli maiyet memuru 
Raif Aybar, Hafik kaymakamlıl'tına 
Malatya maiyet memuru Lutfi Bin
göl. Beytüşşebap kaymakamlığına Pı
narbaşı kaymakamı İbrahim Er, Ha
tay hukuk i,leri mUdilrlUğUne almak· 
ta olduğu maaşla Seyhan hukuk işle
ri Müdürü Ekrem Güvenç Ankara 
Hukuk işleri müdürlüğüne almakta 
olduğu manşla Mut kaymakamı Ke
mal Başka!, Mut kaymakamlığına es
ki Şavşat kaymakamı Feyzi Öncel, 
Posof kaymakamlığına Kargı kayma
kamı Cahit Ortaç, Kargı kaymakam
lı~ına Bursa maiyet memuru AHiettin 
Hıtay. Besni kaymakamlığına Ka
lan kaymakamı Tevfik Kutlar, İdil 
kaymakamlığına Serik kaymakamı 
Hakkı Uygur, Serik kaymakamlığına 
Malkara kaymakamı Kerim Özday, 
Çubuk kaymakamlığına Akhisar kay
makamı Bedri Üzer, Yenice kavma
kamlığına Bismil kaymakamı Rifat 
Akpınar, Bismil kaymakamlığına Ye
nice kaymakamı Kazım Gürel, Özalp 
kaymakamlığına Çubuk kaymakamı 
Niyazi Toker, Bfıla kaymakamlığına 
Sivrice kaymakamı Nami Ünal, Siv
rice kaymakamlığına Balli kaymaka
mı Enver Koray, İmroz kaymakamlı
ğına Fethiye kaymakamı Niyazi Kı
zılışık, Bergama kaymakamlığına Di
kili kaymakamı Nihat Arman, Vakfı
kebir kaymakamlığına Mudurnu kay
makamı Hakkı Savın. Bafra kayma
kamlığına Hmıs kaymakamı Nazım 
Üner, Pülümür kaymakamlığına Po
sof kaymakamı Kamil Yıldırım, Göle 
kaymakamlığına Küre kaymakamı Ha 
lfik Yer~k, ve KUre kaymal<unhtıne 
Karşıyaka nahiyesi mildürU Mecit 
Öngenin naklen ve yeniden tayinleri 
yapılmıştır. 

Dün geceki yangın 

kongresi kapandı 
İstanbul, 6 {Telefonla) - Hava kuru

mu İstanbul teııkllAtı kongresi bugün so
na erdi. Tetkik komleyorıunun raporu o • 
kundu ve aynen tasvip edildi. Raporda 
tetkik edllen hasılO.tı ço~altma tedbirleri 
arasında biltUn vatandaşların kuruma tıza 
kaydı suretiyle taahhUdata bn#lanmalnn, 
paradan başka ayni yardımların kabulü, 
nakil vasıtalill'ı ücretlerine onar para zanı, 
faturalara ve noter kA#ıUanna, senetlere, 
tutkallı makbuz ynı;ıııtınlmnsı esasları 

kabul edildi. Bunlar hakkında nlsbet ya -
pılacaktır. Kongre bUyUklere ttzlm ve 
şükran telgrafları çekilmesine alkıııar 

içinde karar verdikten sonra. çalııırrıalrına 
nihayet verdi. Bu vesile Ue hava kurumu 
başkanı ŞUkrU Koçak beyanatta bulunarak 
kurumun çalıı,;maları hakkında izahat ver· 
mlııtır. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 
TUrk Hava Kurumuna yapılan yardım

lar etrafında dUn aldığımız haberlere nft • 
zaran .Ml!G.s'ta 9170 lira taahhütte bulunan 
5573 vatandaş kuruma l\za kaydolunmuş
lardır. Kayserlde un fabrikası kollektlf 
şirketi hava kurumuna aoo, Emlrdağ'da 
Salihler kByUnden İbrahim Alhayrak 200 
Slvrlhlsnrda )iehmet Kesldner 100, Ber · 
gamada Turanlı nahiyesi Köçebeldl kö
yünden Fatma Sergin 150 llra teberru ey
lemişlerdir. 

İ7.mlr balıkçıları da b:ılık satışının yüz
de birini kuruma vermetl taahhllt eyle
mııııerdir. 

Diğer tnrattan, Keşanda emniyet me -
murlarından Şakir Şen, Konynda mıılQI 

subay Sıtlu Akın ve <'Şl, jandarma tahıır 
kumandanı b!nbnoı Kemal Evgin ve eaı. 
Çankında Sallh Glirkan, Rlt'nt tıe eııl, Fe
ride GUzey, Rabla Dolmay, Dlklllde Flk· 
rlye Dayar, Bafrada orman bölge ııetl Ali 
Huıı ve el'i, Nazillide Bükmen, Sallhllde 
Kadri Taker ve eşi, Hami Harmanltaya ve 
eşi, Erzurumı'la PRklze Do~an, Nail To
parlak ve e!il, Buldanda Nuri Uzun, Sam· 
sunda Hakkı Kobak ve eııl, Vezirköyde 
ga:ııcte bayii Halclu Koç, Hatayda HUsnU 
Öktensoy, Salim Çelenk ve Zübeyir Knra
bay, Salihlide Nuri GUrelll ve eışi ve Ni • 
yazl Uzek ve eııı. İzmlrde Tevfik :Manav, 
Ali Ayaz ve eııı de evlenme yüzüklerini 
hava kurumuna terkeylemlolerdlr. (a.a.) 

Mebuslanmızın yurt 

içindeki tetkikleri 
Manisa, S a.a. - Ankara mebusu 

Mümtaz Ökmen dün buraya gelerek 
halkevi salonunda Türkiyenin dış po
lit.ikaamı izah 9lani•ti.r. B~onfe -
ransta v~li, komutan Parti müfettişi 
ve mebuslarımızla merkez ve mülha • 
katın halk~vi ve belediye reisleri ve 
kalabalık bir dinleyici kütlesi hazır 
bulunmuştur. 

Dün şehrimize gelmiş olan vilaye • 
timiz mebusları bugün Partide ve bor
sada halkla temaı ederek dileklerini 
tesbit etmişlerdir. Mebuslarımız tet -
kik ve temaslarına devam etmek üzere 
yarın da kazalara gideceklerdir. 

Erzincanda 
Erzincan, S a.a. - Buraya gelmiş 

olan Konya mebusu Ali Rıza Tiiref 
halkevinde verdiği bir konferansta 
dünya hadisatı karşısında Türkiyenin 
siyası durumu mevzulu bir konferans 
vennittir. 

Antalyada 

DUn gece Atıfbey mahallesinde Ulucak 
caddesinde emekli ikinci ıınıf askeri mu
amele memuru Nazif Aykut'un evinde, ev 
halkı misafirlikte bulunduğu sırada bilin· 
mlyen bir sebepten dolayı perdeler ve du
var halıları ateş almı11. ev halkı misafir • 
ilkten dönUnce ate11i söndürmek için faali
yete geçmekle beraber itfaiyeye de haber 
vermişlerdir. Yettııen ltfalye ateıln genlıı· 
lemeslne mani olarak yangını söndUrmUıı
tUr. Ev ve eşya sigortalı değtldlr. Yangı • 
nın sebebi hakkında polis tahkikat yap
m:ıktadır. 

Deli olduğu anla_şılan 

bir katil beraet etti 

Antalya, 5 a.a. - Dün Antalyaya 
gelen Muğla mebusu HüsnU Kitapçı 
dün ak~m halkevinde hükilmet, parti 
erkSnı ve her sınıf halk temsil edi -
len büyük bir kalabalık huzurunda 
verdikleri konferansta dUnya durumu 
karşısında devletin ittihaz ve takip et
tiği siyasi iktısadi hattı hareketi i
zah eylemişir. 

Foça'da orman yangır:ıı 

Gençlik terbiyesi 
• 

Fransa'da 35 senedenberl muntaza
man on beş günde bir çıkan (Con· 
f~rencia) mecmuasının en sadık bir 
kariiyim. (Annales) üniversitesinin 
salonlarında muhtelif mevzular üze
rine en maruf hatiplerin konferansla
rını okuyarak, ekserisini tanıdığım 
mUtefekkirlerin seslerini işitmiş ka
dar mütehassıs olurum. Geçen glin bu 
kıymetli koleksiyonları karıştırırken 
1936 yılı içinde Fransa akademi aza
sından (General Weygand)ın (Genç~ 
liği terbiye edelim!) batlıklı bir hita
besi gözüme ilişti. Bakınız bu terbi
yeci general o vakit ne söylemişti: 

"Hiç üphe yok ki vatanımız çok 
nazik ve dikkate §ayan bir devir ge
çirıyor. Siyasi, iktısadi, içtimai mese
leler sırasında en çok üzerinde durul
ması lazım gelen gençliğin terbiyesi
dir. Geç mahsul veren bu tohumları 
bir an evcl ekmek mecburiyetindeyiz. 

Gençlik terbiyesi denince akla on
ların eveUi. vücudu, sonra zeka ve ah· 
takı gelmelidir. ! tiraf etmeliyiz ki ır· 
kımızııı umumiyetle beden terbiyesi 
ihmal edilmektedir. Her hangi bir 
verde grup halinde toplanmış genç
lere bir göz atarsak derhal onların 
vücutlarının ahenksizliği, hatta daha 
doğrusu düşkünlüğü gözden kaçmaz. 
Muhtelif sporların memleketimizde 
bu son senelerde rağbet gördüğünü ve 
günden güne inkişaf ettiğini ben de 
bilmiyor değilim, bunu inkar etmiyo
rum. Güzel.' miitenasip, kuvctli atlet· 
leri ara sıra spor sahalarında görüyo
rum. Orduda beden terbiyesine ehe -
miyet veriliyor. Mekteplerimizde iz
cilik teşkilatı yapılıyor. Her gün şu
rada burada futbol maçları, at koşula
rı bisiklet yarışları yapıldığını da 
görüyor, işitiyorum. 

Fakat bunlar umumi nUfusa nisbet
le devede kulak mahiyetinde şeyler
dir. Benim istediğim bütün fransız 
neslinin fikren, ahliiken, bedenen ter· 
biyesinin teminidir. Bu hususta Av· 
rupa'da bize örnek olacak milletler 
var. Fransa'da gençlerin beden terbi
yesi o kadar ihmal edilmektedir ki 
ben buna bu hususta hiç bir şey yapıl
mıyor demekle bir hakikati ifade et
miş olacağım. Bilhassa mektepleri
mizde teşekkül devrinde olan genç ve 
körpe vücutların ilmi ve terbiyevi 
mahiyette ekzersizleri ile kuvetlendi
rilmesine itina edilmiyor. Programla
ra bakınız: beden terbiyesine hafta
nın yalnız ilci asııtı ,ıı;vr•lmıa~,,,. ;Bu has 
xafi aegil<lir. Çocuklar gUnün bir çok 
s .atini havası bôzuk ve fena ışıklı 

..J•••ıııııııııııııiııııııııııııııııııııı\.. 

Milletimizin ileri atılmala
riyle dolu olan, yaıama kudret 
ve hakkını dünyaya tanıtan bir 
devirde ya§ıyoruz. Inkitaflan
mızm ölçülmesi için içinde bu-
lunduğwnuz, Üzerinde ehemi
yetle duracağımız işlerden bi
risi de muhakkak kiı • 
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gunu yapılacak olan genel 
nüfuı aayımıdır. 

BAŞVEKALET 
latatistik Umum Müdürlüğü 

"'······································,. 

istatistik Umum 

Müdürlüğünun faaliyeti 

il 

Yazan: Selim Sırrı T AP..C A.."I 

yerlerde kitapları üzerine iki büklüm 
olmuş bir halde geçiriyorlar ve nih:ı" 
yet Clers aralıı.nnda bunları mektep 
mevcuduna nisbetle çok dar avlularda 
oynamak, koşmak değil, ikişer ikişer 
kol kola dolaştırmakla iktifa ediliyor. 

Beden faaliyetinin zekanın inkişa
fına zarar vereceği zannı artık fikir· 
lerden silinmeli, bu batıl itikat düzel· 
melidir. Yabancı memleketlerde yeti
şen atlet vücutlu, dirayetli üniversi· 
te gençled bize örnek olmalı. 

Fikrin, ahUikın, bedenin mütevazin 
bir şekilde inkişaf ve terbiyesine hS.
dim müesseseler vücuda getirmek 
milletler için bir' zaruret olmuştur. 
Filhakika Fransa'da şurada burada 
bu kalıil '"hususi salonlar yok değil, 
yalnız oralara devam etmek için ı:en
gin olmak llizım. Bu her kesenin karı 
değildir. Vakti hali yerinde olanlar 
bundan istifade ediyor. Halbuki bli
yUk bir ekseriyetin böyle masraflara 
dayanacak kudreti yoktur. 
Şimdiden sonra yapılacak mektep -

lerde ilk düşUnUlecek ey her yaııta 
çocukların vücutlarını bir usul tah
tında her gUn işletebileceği cimnastik 
salonları, enerjilerini, neşelerini, can
lılıklarını arttıracak oyun sahaları vo 
her gUn vücutlarını sudan geçlnneğo 
elverişli duş yerleri olmalıdır. 

Bir çok paralar sarfediliyor, bunla
rın içinde vatan müdafaasına hazır
lanması elzem olan gençlerin beden 
terbiyesi her şeyden evel düşUnUlmeli 
ve cimnastik salonlarına' ayrılacak 
tahsisatın sanatoryomlardan tasarruf 
edileceğini bilmeliyiz. 
Fransız mekteplerinde çocuklarııı 

zekasının inkişafı için bir çok dersler 
okutulduğunu herkes biliyor. Bu kafi 
deı;;ı, karakterlerinin de terbiyesi ıa
zun, becerikli, atılgan, nizamşinas bir 
gençliğe ihtiyaç var. Ondan başka 
mektebin mühim ibir vazifesi de bir 
aile sevgisi gibi çocuğa memleket aş
kı aşılamaktır. Her çocuk fransız ol
makla iftihar edebilmek için mazide. 
halde vatana büylik hizmetler eden
lerin isimlerini, resimlerini, hayatla
rını, mesai şekillerini bilip öğrenme
lidir. Vatan sevgi.si kalplerinde yer 
tutan, karakter sahibi, sağlam vilcut
lu, himkar bir nesil yetiştinneliyiz. 
Fransa bu evsafta bir gençlik isti
yor." 

General (Weygand) bu mevizesiyle 
bize yeni bir gey öğretmiyordu. Her 
millet seJametini vücudu _gibi karak
•-i- ı-- 'bjr2etıciiltteJU'1Yor. Bunu 
bilmek zor bir ey de il, akat yapa
bilmek ..• İşte .zorluk burada 1 

C. H. P. ocak kongreleri 

toplantılar.na 

devam ediyorlar 
Nahiyemizin Kılıçlar, Hisar vo 

Yenişih köylerinin ocak kongreleri 
dün toplanmıştır. Kongrede Çankaya 
kazası idare heyeti adına müşahit o
larak Behçet Çağlar bulunmuştur. 
Toplantıya bütün .köy halkı büyük 
bir tehatilkle iştirak etmişlerdir. 
Kongre müzakerelerinin hitamını mil 
teakip ıöz alan Belıçet Çağlar bugün
kü dünya ahvali karşısında Türkiye
mizin vaziyeti mevzulu bir konfe
rans vermiş ve bu konferans köylüle
rimizin üzerinde derin tesirler bı
rakmıştır. Yarın da Yenişehir, Kaya
dibi ve Odaba§ı köylerinin kongrele
ri toplanacaktır. 

Yenİ§ehirde 

y n bir yUzde d lıll!nde !ldveler yapılması 
kabul cdllmcl<tedır. MallJ.etlne, VekO.letln 
tayin etti 1 nlsbet tamamen yüklenmiş 

ol n mallara yalnız hakiki naldl masraf • 
ları ııcıve olunablllr. Perakende satııılarda 
dn mahalli komisyonların perakende his • 
sesi olarnk tayin ettikleri mlkdar eklenir. 
Bunların chı;ındn yani fazla bir bedelle 
satış euç ı;ayılacnktır. 

Dahiliye Vekaleti, vilayetlere bir 
tamim yaparak köy kanununu tatbik 
eden ve etmeyen köylerin 1940 bütçe 
ve nüfus durumlarını sormuştur. 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İnegöllü 
Rüatem adında blriıl iatediii km kendi
ııine almadıkları ve istediği parayı ver • 
medikleri için teyzeıi Ayşe'yi öldilrmilı 

ve bu auçtan dolayı muhakeme altına a • 
lınmıştı. M ubake1J1e esnasında Rilstem'in 
akıl hastalıiını milptelA olduğu anlaşıl • 
mıı, hastanede muhafaza altında kalma
ııı eartiyle beraetine karar verilmi,tlr. 

İzmir, 3 a.a. - Foça'da Kapukaya mev
kllnde sahipli arazide bir orman yangını 
çıkmıı, bazı zeytin, badem ve incir ağaç
lan yandıktan sonra halk tarafından s!Sn
dUrtilmUıtür. 

İstatistik umum müdürltiğil memle
ketimizde ilk defa olarak radyo abo
neleri Uzerine bir istatistik anketi 
yapmıya karar vermiştir. Umum mü -
dürlük 1940 yılına ait cep yıllığını 

hazırlamıJ ve bastırmıya baılamış -
tır. 

DUn öğleden sonra saat 15 te Yenl
~ehir Ocak kongresi toplanmıştır. 
Kongrede okunan idare heyetinin bir 
senelik faaliyet raporunda partililere 
işaret edilen Dilnya vaziyeti ka11ı
sında Türkiyc'nin siyaseti ve ordu
muzun kuveti hakkındaki kısım alft
ka ile dinlenmiştir. Muhtelif mevzu
lar üzerinde milzakereler yapıldıktan 
ve idare heyeti intihabı yapıldıktan 
sonra büyilklerimize saygı ve itimat 
tezahürleri yapılarak dağılmıştır. 

VekAletln bu sistem 1çln koyduğu kon
trol usum de şudur: lthalO.tçı toptan sa -
tışlarında mllştcı-lslne vermette mecbur ol
d•ığu faturaya malın kendi sattığı flya
tıyle komisyonların resmen mın ettiltlcri 
lz mi fiyatını a)Tl ayrı yazacaktır ve dl· 
yer kt!r ki: "Bu mnlın her yerde toptan 
satıcı fiyatı bu faturada hizasında göste • 
rılen ~aml mlkdıın geçemcz. Ancak it· 
hal edildiği mahııl haricindeki satı§lnrın

d bizzat Mlıcı tarafından yapılmııı olan 
hakiki nakil mnsrafln lift.ve edilebilir.,. 

İthnldtçıl'\rdan mal alnnlnnn böyle bir 
tatura atmaları ve bunların toptan yapa
cakları sntışlardn da milşter!lerlne aynı 

kavıtl rı ta ıyan faturalar vermeleri mec
buridir. 

Pamul< ve yUn iplikleriyle bunlardan 
dnlmnulan ıeyter memlekette yapıldığı 

takdirde toptan satışlarının murakabesi 
dı ndıuı gelenlere na:ıaran farklıdır. Yer· 
ll l<aput beılerlyle pamuk lpllklerinin fab
rlk ı;ntı flyatlnn İktısat VeklUetlncc 
tt t-ıt edilir Bunların toptan ticaretini 
y p nlnr için umumt masraf ve kft.r hisse-

[;I ArkadRşımı:ı, "Ünal .. soyadım b~ı 
znrurctlcrle terk d r k evelce kullMdığı 

Turan soyaclını almı tır. ULUS 
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Bayrak 

D ünkü cumartesi gllnü öğleden 
sonra Ankara'mn ana bulvar

larından birisinden geçerken gözü
me çarptı: aşağı yukarı yanyana 
bulunan yarı-resmi bir binada bay
rak asılı olduğu halde tam resmi 
dairede voktu. 

Bir Lapalis hakikatini tekrar et
mege }uzum yok: Türkıyc'de haf
ta tiltili cumartesi günü saat on üç
te başlar ve o saatte yarı-resmi bi
nalarla tam resmi dairelere bayrak 
çekilmek bir yasa buyruğudur. 

O halde o dairede neden bayrak 
yoktu? Bu sualin cevabını vermek 
için uzun boylu düşünmeğe hacet 
olmasa gerektir. Bu işi üzerine al
mış olan odacı dalgınlıJc etmi§, bu 
vazifeyi unutarak evine gitmi§tir. 
Osmanlı rejiminde böyle bir §ey 

olsa, birçokları 
- lnsanlık hali/ derler, geçer

lerdi. Fakat modern Türkiye'de en 
ufak bir vatandaşın ufacık bir ih
mali bile bakınız, ne göze batar bir 
hal alıyor. 

Yeni rejimdeki "insanlık hali" de 
eski rejimdekinden farklı olmak 

'#;--'N 1~11 IL7' R 
gerektir. Kaldı ki milliyetçi cum
huriyette bayrağı vaktinde çekip 
vaktinde indirmek milli bir ibadet 
sayılmalı değil midir! · ... 

Hamintu ! 

lstanbul belediyesi Hytinyağla
rına yüzde 25 nispetinde pamuk ve 
yahut susam yağı karıştırılmasına 
müsaade vermi§. Fakat bu mikta· 
rın karışık olduğunu üzer/erinde
ki etz'keı!ere yazmak mecburidir. 

Yazılı olduktan, gizli kapaklı ol
madıktan sonra mesele yok/ Bil
mem hikayeyi bilir misiniz! 
Adamın birisi toy, acemi bir kah

ya tutmuş. Bu adam bakkalı, kasa· 
bı dolaşıp alış veriş ettikten sonra 
efendisine vermek üzere hesap pu
sulasını hazırlarken bunu gören es
ki kurt kahyalardan birisi: 

- Bu böyle olmaz, demiş. bu pu
sulaya her gün yirmi, otuz kuruş 

hamintu da ilave etmeli/ 

Saf ve top kl.hya bu öğüdü din
lemi§ ve her gün pusulaya 20, 30 
kuru§ ilave edip yanına ila hamintu 
yumağa ba§lamış. 

Efendi pusulayı görür ve hiçse
sini çıkarmadan yektlnu ödermiş. 

Bir giln pusula bamintusuz gel
miş ve o gün efendi, kl.hyasını koğ
muı. 

- Neye böyle yaptınız? 
demişler. Adamcağız da şu ce

vabı vermiş: 
- Eskiden saf saf kendi ne al

dığını yazıyordu, ben de gönlümün 
rızasiyle veriyordum. Artık gözü a
çıldı,· bundan sonra bana oynamı
yacağı oyun kalmaz! 

lstanbul belediyesi de, galiba, 
zeytinyağcı/arı hamintu yazmaia 
mecbur etmi~tir. .... 

Yulka yürek ihtikarı ! 

lstanbul'da dilencilerle yapılan 
mücadeleye dair astronomik rakam-

lar öğreniyoruz. Bu rakamlar Av
rupa muharebelerin<!e dü§en tay
yarelerden, zaptedilen, yahut batı· 
rılan gemilerden de fazladır: 
Şimdiye kadar mükerrer yakala

nanlar da dahil olmak üzere zabıta 
685 i kadın, 725 i erkek, 1020 si ço
cuk olmak üzere 2430 kişiyi dile
nirken yakalamıştır. 

içlerinde han, apartman sahiple
ri de bulunduğuna göre dilencilik, 
bana kalırsa, artık, bir ihtik§r ha
lini alıyor: bir yufka yürek ihti
karı! 

iki kelimenin manan ! 

Zeki, meraklı, anlar anlamaz b•· 
vadis dinlemzye düşkün bir çocuk 
babasına sordu : 

- Baba, mihver ne demektir ? 
Babası çocuğun anlıyabileceği bir 

şekilde anlattı : 
- Oğlum bir yerden bir yere u

zatılan bir çizgi ve yahut sırık ki 
etrafında. bir §eyler döner. 

- Peki, Brenner nedir ? 
- Mihverin geçtiği ge~idin adı / 

T. t. 

Çorumda 
Çorum, 5 a.a. - Vilayetimizin her 

tarafında Parti ocak ve nahiye kon -
grelerine devam edilmektedir, bu mü
nasebetle mıntakamız müfettişi Erzu
rum mebusu Salim Altuğ, yanlarındı 
parti vilayet idare heyeti reisi oldu -
ğu halde merkez ve kazalarda ocak ve 
nahiye kongrelerini takip eylemekte
dir. 

izmir'in pamuk rerrnnesı 
İzmir, 5 a.a. - Bu seneki pamuk re

koltesi kırk beş bin ton olarak tahmin 
edilmektedir. Geçen seneki rekolte 
elli bin ton idi. 

Sanat mektepleri parasız yatıl; 
imtihanında kazananlnr 

Sanat mekteelerine alınacak para • 
sız yatılı talebe imtihanlarına girmi' 
olanlardan muvaffak olanların listesi 
Maarif vekaletince tasvip olunmuştur. 
Kazananlara ait liste alakalı vilayet -
lerc bildirilıi"li~ir'. 
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Kitıplar arasında -
''Dinimiz,, (1} 

Ruh kuruluğundan ve lyman yok
•ulluğundan dökUlmekte olan bazı 
Avrupa memleketlerindeki bitkinliği 
ve şaşkınlığı ıeyrcttlkten ıonra; ken
di birliğlmia:lc bir kat daha övürunek 
hakkımızdır. 

Fakat bu birliği her an işlemek: her 
an şuurlandırmak, ona bUyUk ve ınsa
ni hedefini göstermek ve bu suretle 
ruhu iymana ıusamıt avareler varsa 
onları aranmaktan kurtarmak da bor-
cumuzdur. 
Kemaliıml yalnız d8vizlere, rakam-

lara, nizamname <Veya programlara e· 
ınanet edlJ> geçemeyiz. Onu ~lr iym~n 
halinde içe sindirmek ve bUtUn neııl
lere benimıetmek gerektir. 
Anlamıı kafanın yanında inan~ı~ 

ruh ve bu anlayııla inanııın verdığı 
ıuurlu heyecanla çarpan yUrek 1!
aım. 

Vedat Nedim Tör, kitabınin adını, 
lıte bunuıMçln "Dinimiz" koymuıtur. 

O, bu lrliçUk kitapta, ~z.el ~.e tdze 
lislubiyle, bir yeni ışık gıbı, dunyayı 
•aran karnnlığı, bizim etrafımızd~, 
gözlerimizi kamaştırmadan ve kalbı
rnizi ısıtarak yarmasını ve yarı_n~n 
Tiirkiyeıtini bize göstermeslnı bılı -
yor. Kitabı elfroiı:tfen bırakırken ona 
koşroa , onun yollarına dlişmek, zah
metin~ koşulmak isteğiyle .yan.~yoruz. 
Osmanlılıktan ıtilkinmenın luzumu

nu hepimiz dilşünmüşüzdür; Osman· 
lılık denen hastalığın (haydı gene os· 
manh ıstılahlariyle ıöyliyelim) teş
hiıini bu kadar iyi koyan. irazın~ bu 
kadar iyi sayıp döken bir başka kıtap 
hatırlamıyorum. . 

Bu kitabı okuyan herkes, ke.ndınd~, 
tski tahsil ve terbiyeden, eskı muhıt 
\'e ananeden bulapıt bir osmanlı.lık 
\'arsa derhal farkına varıp tedavı!e 
girişebilir. Bu kitap, bi: :eçetedır. 
Bu kitap, kötU mantı~ı sılkı~ atmak
ta, ıuurlu heyecanı dıle getırmekte-
dir. "k • 

BllyUk hedefler lıtiyen, büyU ına-
nıılara susamı§ genç ruhlar için bu 
kitap bir millt !Jmlhal'dir. 

Etrafta konuıulup duran hakikatle
ri ve hulyaları kurul~tan. kur~ran, 
belki yumuşatan belkı keskınleştıren, 
fakat muhakkak ki ne yapıp yapıp 
kalpte ve kafada yer alabilecek hale 
koyan bu k'itabı okumak, iymnn dize.: 
lemek demektir. 

Gerek kitabın adı, gerek benim ya
zımdaki bazı kelimeler, bir nevi mis
tisizmadan haber veriyor, Biz, eski 
hakka emıişler'in şuursuz ve faydasız 
vecdine jrorenmiyoruz.Ondan coşku?, 
ondan manalı ve tamamen şuurlu bır 
milli vecit yaratmak ve yaymak azmin 
deyiz. "Horasan erleri" değil "Anka
ra erleri" •. Yunus Emre kadar sSde ve 
ulvi. Yunus Emre kadar anlaşılır .v~ 
sevilir olmak ve türk mUn7vv~rını 
büyük Türkiye'ye, yarının Tilrkıye -
sine aşık etmek, bu uğu~da seferber 
etmek: işte bizim gayemız. 

"Yarının Türkiyesi içimizde öyle 
bir dindir ki, yalnız onun için, taassu
bu mübah ve toleransı günah sayıyo
ruz". "Bizim dinimiz, Türkiye'yi cen· 
net yapmaktır. Bizim ibadetimiz, bu 
ideal için çalışmaktır. Eğer v.~rs~ a
hiretteki cennetin yolu da Turkıye
nin cennetinden geçer" •• 

Bu kitaptan en büvük türkün sesi 
geliyor: "Türk 1 Övün, güven, çalış.": 
metı1n içinde yer almış olarak değil, 
bütün yapraklara birden sinmiş ola-

rak .. 
1ymanını kaybeden. hed~f.ini. şaşı: 

ran kendi davalarını kendısı ınsanı 
gör'emediği için çarpılan garbin san
at ve tefekkür kargaşalığına örnek 
diye yapışmış beş-on avare arasında 
birkaç değerin neşriyat sahasında he
der olmak yolunu tuttuğu bir sıra~~· 
bu kitabı neşredilmiş görmek, en bu
yük tesellimiz olmuştur. 

• B. K. ÇAGLAR 

(l] Yazrui: Vedat Nedim Tör; YcdlgUn 
neıri:ratından, 6' sayfa, 30 ırurua. 

XI. inci Balkan oyunları 
Clün İstanbul'da başladı 
Atletlerimiz üç birincilik, dört 

I 

inci i ve iki üçün.cülük kazandılar 
/ 

(Baıı 1 inci :sayfada) 

oyunlarında temsil edilen tilrk, elen, 
ve yugosla.v bayraklarından mada, kon
grenin makbul saydığı mazeretler do
layısiyle bu oyunlarda temsil edile -
nıiyen rumen ve bulgar millet.lerinin 
de bayrakları g?rillüyord~. 1zcılerden 
ıonra üç milletın atletten de alkışlar 
arasında geçtiler ve sahada yer aldı -

lar. 
General Cemil Tanerin nutku 
Bu ıırada balkan marşı çalıyor ve 

balkan atletizm konfederasyonu bay -
rağı direğe çekiliyordu. . . 

Bunu milteakiben beden terbıyesı 
genel direktöril General Ce~i.1 -ı:aner, 
himayelerine aldıkları on bır~ncı b~l
kan oyununu seyahati dolayısı:rle hız
.tat açamıyan Başvekil Dr. ~efık Say
damın yerine kürsüye geldı ve şu kı-
ıa nutukla oyunları açtı. : .. 

.. _ Türkiye Cümhurıyeti yuksek 
~aşvekili Dr. Refik Saydam namına 
on birinci balkan oyunlarını aç~yo~um. 
lığurlu ve başarılı olmasını dılerım.,, 

General kürsüden ind~kten son~a 
her ekipten birer atle_tı e~~n~e bayragı 
Olduğu halde kUrslinUn onün~ ge~~~ 
"e türk ekibinden J erfinin s.öy~e~ıgı 
tu sözleri tekrarlıyarak and ıçtı · 

" - Balkan oyunlarına mer~ v~ _r:;ıa~
but birer mlisabık olarak gırdıgımız 
\>e bu oyunlara yurtlarımızın şanı _ve 

· ·-·t ruhu ıle 1Porun ıerefi için bır yıgı . 
1ıtirak arr.usunda olduğumuza and ı • 
$eriz.,, 

B. Burhan F el ekin nutku 
And içme merasiminden sonra t.~!

ltiıat komitesinden Burhan Fele~ .. k~.rk 
•Uye çıktı ve yakın şarkın en uyu 
•t>or hareketini teşkil eden bu oyunl • 
ların ıenelerdenberi muvatfakıyet e 
'hpılmasından dolayı alfikadar ~ıll~~
lcrin takdire Iayik olduğunu soy le. ı. 
~Urhan Felek olimpiyatlarda bıle 
f Örülemiyen bu intizamın, ~u .. oyu~ : 
arda spor ruhunun diğer butun m 
!ahazaların Ustilnde tutulduğundan 
~Itri •geldiğine işaret ettikten sonra 
u oyunların balkan gençliği arası1! -
:~ tesis ettiği yakınlığı tebarliz ettır

ı. 

l:lurhan Felek rumen ve bulgar 
lh . ' . • de otmıyan 
t'Orcuları, ızalesı ellerın • . k 

'cbcpler yüzünden bu oyunlara ıştıra 
td ·· · .. te ala • ı._ ernemekle beraber, bu guç ı!i' 'k "<l • ttı • 
1 ~arlan temennileriyle teşçı e ff • 
~~ttni söyledi ve sporculara muva a 
ı\'ct temenni etti . lan-

d llundan sonra müsabakalara baş d 
ı. BiiyUk bir intizamla cereyan e en 

Ilı"· 1 · un -~ Usabakaların teknik netice erı ş 
tdır • 

ı . 
00 Metre: . 
1 • 1 ) 11 sanı-

"' - Stcfanovıç (Yugos av 
ıt· , 

2 - Fikret (Türk' 1 l 2/10, 
3 Muzaffer f k) 11 4/10 

Sırıkla atlama : 
l - Thanos (Elen) 3.70, 
2 - Muhittin (Tlirk) 3.60 
3 - Lenert (Yugoslav) 3.60, 

Gülle : 
1 - Arat (Türk) 14.40. 
2 - Stefanakis (Elen) 14.26 
3 - Ateş (Türk) 14.17 

110 Manialı : • 
1 - Mandikas (Elen) 15 saniye 
2 - Faik (Türk) 15 saniye 
3 - Barasoviç (Yugoslav) 15 6/10 

400 Metre: 
1 - Melih (Türk) 50 5/10. 
2 - Despot (Yugoslav) 50 7/10, 
3 - Klinis (Elen) 50 9/10. 

Uzun atlama : 
1 - Lazaroviç (Yugoslav) 7.06 M. 
2 - Lambrakis (Elen) 7.04 1/2 
3 - Klinis (Elen) 7 metre • 

Çekiç atma : 
ı - Stepisnik {Yugoslav) 54.42 (Ye 

ni balkan rekoru), 
2 - Goiç (Yugoslav) 46.21, 
3 - Dimitropuloı (Elen) 44.91. 

1500 Metre: 
1 - Koşir (Yugoslav) 4.4.4/10, 
2 - Rıza Maksut (Türk) 4.4.8/10, 
3 - Velkopulos (Elen) 4.6.5/10 

4X100 Bayrak: 
1 - Türk ekibi (Fikret, Muzaffer, 

Turan, Melih) 43.6/10, 
2 - Elen ekibi 44 saniye 
g - Yugoslav ekibi 44.3/10 
MUsabakalara yarın da devam edi -

lecektir. Bu sesferki balkan oyunları
na yalnız Uç milletin iştirak etmesi 
dolayısiyle umumi tasnifin yapılma • 
ması ve her müsabakanın neticesine 
göre bir balkan şampiyonu kabul edil
mesi tekarrilr etmiştir. Bu itibarla 
balkan oyunlarının neticesinde mil -
Jiyet noktasından bir tasnif olmıya -

caktır. 

Dünkü bisiklet 
müsabakaları 

Bölge bisiklet ajanh~ının tertip et
tiği ikinci bisiklet serı yarışları bu-

ün saat 16 da yapılmıştır. 
g İki kategori i.lzerinde yapılan bu 
müsabakaların neticesi aşağıdadır. 

Birinci katagori : 
Birinci: Hamdi Güçlü 25 kilomet-
mesaf eyi 49 dakikada almıştır. 1-

~~nci: İsmail Kutay tekerlek farkiy-

1 ··çüncü: İhsan Selhep tekerlek 
e. u ·· A d - b farkiyle, dördüncu: y ogmuş, e-
şinci: Muammer Ünsal. 

ikinci katagori : . . . 
Birinci: Mehmet Gencer, ı.kın~ı: 

Haluk Çiftçioğlu, üçlin~U: Alı Rıza 
Özer dördüncü: Sadettın Emeç, be
Jinci '· Sabahattin Selhep anra ile de-
rece almı~lardır 

u ı: u s • -3-

Toss ajansına göre 

İNGİLTERE 

VE AMERİKA 
ANLASTILAR 

Atlas denizini 1 ngiltere, 

Pasifiği Amerika 

himaye edecek 
(Başı 1 inci sayfada) 

belli olmadıkça veya uzak şarktaki 
buhran derhal fili hareketlere giriş -
meyi icap ettirmedikçe hiç bir reumi 
tebliğ ne§redilmiyecektir. · 
Anlaşma mucibince amerikan filo • 

su Pasifigi, ingiliz filosu Atlantiği 
himaye edeceklerfür. 
Anlaşmada aşağıdaki hükümler var

dır : 
İngiltere Sing-apur üssüni.1 ameri -

ka tarafından dilediği şekilde kul -
lanılmasına muvafakat etmektedir. 
Amerika filosu cüzutamları dost sı -
fativle Avusturalva limanlarını ziya
ret edeceklerdir. İcap ederse, Ameri -
ka, Japonyaya sevkedilecek harp mal
zemesinin hepsine ambctrgo vazedecek 
tir. 

Hava harplerinde 

İNGİLİZ 
ve ALMAN . 
ZAYIATI 

Berlin ve Londra'da 
birer tebliğ neşredildi 

(Bajı 1. inci sayfada) 

ağustosun ikinci haftuındanberi 2.400 in
giliz tayyaresi düşUrülmUı olduğuna. mil· 
tedair verdiği haber hakkında Londra'da 
ıu mütalea yüriltülmektedir: 

İngiliz hava nezaretinin resmi rakamları 
8 a.ğustosto.nberi ceman 584 İngiliz tayya-. 
resinin ziyaa u4radığını bildirmektedir. 
Aynı müddet zarfında ise 2.211 alman tay

yaresinin düşürülmüı olduğu da haber ve
rilmektedir. 

Alman njansmın vermi:ı olduğu rakamla-
ra kar111, aynı miiddctlere tekabül etmek 
fizere aşağıdaki ingilu rakamları veril· 
mektedlrı 

12 - 1a •t-toe urfmda 11 lılslll• ~ 
resi dilımUıtBr. Dlltllrillen alman 'lanarni 
adedi be 591 dlr. ı - a eyllll haftasr zarfın
da ingılizle:- 125 almanlar lıe 367 uyyare 
rayi etmlelerdlr. Alman ajansının muhare
belerin en ıid.detll olduğu ıUnler olarak 
tavsif ettifi .5, 15 ve 27 eylill ırilnlerinde 
lngiliz hava kuvetleri aıraaiyle 22, 25 ve 
34 yani ceman 81 tayyare kaybetmiıtir. 
Almanlar ise aırasiyle 99, 185, 133 tayyare 
zııyi etmifilerd1r ki ceman 417 tayyare e
der. 

8 ıfuıtostanberi uyf edilen 584 fngiliz 
tayyaresinin 317 pilotunun kurtulmu:ı ol· 
duğu da i~aret edilmektedir. 

iplerini koparan baraj balonu 
Copenhage, 5 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

yeniden rüzdrın Danimarka üzerine ı!l -
rüklediği İngiliz baraj balonları ıörül -
müıtUr. Balonlardan nrkan çelik teller 
bilhassa elektrik cereyanını nakleden tel
lere mühim hasar yapmıelardır. 

B. Duff Cooper'in bir ıllln 

İngiltere bütün 
kaynaklarını 

seferber etti 
( Bııı ı. inci uylad• ) 

bir memleket olmayJp, bütUn dünyaya ya
yılan kudretli milleti erin teşkil ettiği bir 
ailenin efradından ma.dut bulunduğunu, a
navatan cephesinde herkesin bilmesini is
terim. 

Bir sene harpten sonra imparatorluğun 
muazzam kaynaklan o derece serbestçe 
ıeferber cdilmi5tir ki, bunlar yakında ha
yati bir unsur teşkil edeceklerdir. Kanada. 
tayyarelerinden müteşekkil filotil!§.lar, 
11imdiden Büyuk Britanya'nın müdafaası
na yardım etmektedirler. İnıiliz kuvetle
rine bin kanadah iıtir6.k etmektedir. Ka
nada'da imal edilmekte olan Hurricane 
tipindeki tayyareler gelmiye devam et -
mektedir. Gene Kanada'da Hampden ti -
pinde tayyareler de imal edilmektedir. 
Kanada hükumeti bize senede 25.000 pi • 
lot verebileceı:ini tahmin etmektedir. Bu 
mikdar imparatorluğun pilot antrenman 
pllnının, Kanada"nın vereceğini derpiş et
miı olduğu 50.000 pilotun yarısını teşkil 
etmektedir. Bu plan Avusturalya ve Yeni 
Kaledonya'da dn tatbik edilmektedir. 

Avusturalya bava kuvetleri bugün 
30.000 kiiiye malik bulunmakta.dır. Bun
dan maada, imparatorluk pilot antrenma
nı pliinı mucibince 125 000 ıönüllü kay . 
dedi imiştir. 19.000 pilot namzedi de talim 
iÖrmekte bulunmaktadır 

İngiliz hava kuvetlerinde 900 Yeni ze
landalı pilot mevcuttur. Ayrıca beş bin 
pilot namzedi Yeni Zelanda'da talim gör
mektedir. 

Rodezya hava kuvetleri şarki Afrika -
da faaliyette bulunmaktadır. Rodezya fi
lotillaları İngiliz hava kuvetlerlyle teıri
ki mesai etmektedirler." 

Yugoslavya' da yahudiler 
hakkmda tedbiler 

BelKTad• 5 a.a. - Avala a;ansı bildiri
yor: Hülı:ümet, yahu.ililerin gıda. maddeleri 
ıatmalarıni meneden bir kararnamenin bu 
ak5amdan itiıı.bren tatbikine başlamıihr. 
Yahudi ıermayeli veya ıermayesinin mü
him kısmı yahudilero ait bulunan i;ıler<le 
hükümet bir komiser tayin edecektir, Bu 
karaınameye muhalif hareketler ıiddetle 
ceza 1 andı rıla ca ktır. 
Yakında neşredilecek olan diğer bir ka

rarname, mekteplere kabul edilecek yahu
dilerin adedini, yahudi nüfus nisbeti daire
sinde tahdit etmektedir. 

Romanya'do iaşe 

vaziyeti da rla_şıyor 
Se!ya, 15 a.a.· - Ta.es ajansı bildiriyor: 

Zarla gazetealne nazaran Romanya'nın 

iqeai vaziyeti gittikçe fenalll§ma.ktadır. 

Hububat ekalkll#i ytızUnden . bir vagon 
buğdayın fiyatı 8:5.000 leye çıkmıotır. Fi -
yatı artan ekmek vesika usulUne tlbi tu
tulmuotur. Zaruri havaylo maddelerinin 
fıkdanı lhtık!rı çofaltmııtır. Bu kıt Ro -
manyada açlık olmuı muhtemeldir. 

İngiliz kabinesindeki 
değiıiklikten sonra ... 

H ükümet daha müessir 

bir mekanizma oldu 

Birleılk Devletler 
- ve -

Sovyetler Birliği 

Amerika Sovyet dostluğunu 
kazanmak i(in f edakarhk 

yapmak niyetinde değil 1 
Va.ıin&ton, S a.a. - Royter: Japonya 

ile mihver arasında akdolunan üç taraf -
lı ittifakın akisleri hakkında Vaşington -
daki intiba, Amerika Birl.csik devletleri 
hariciyesinin Sovyetler Birliğine karşı re
alist bir noktai nazar almış bulunduğu 

{llerkezindcdir. 
'Amerika'riın Sovyetler Birliğine karşı 
hattı hareketi ve B. Ruzvelt'in 12 teşrini
evelde millt müdafaa bahsinde Dayton'da 
gayri siyut bir nutuk söylemek hakkın
daki kararı, bilhassıı. büyük bir alaka u -
yıındırmaktadır. 

Amerika birleşik devletlerinin, feda -
kirlıklarla Sovyetler Birliğinin muhab -
betini kazanmıya teşe-bbilş ederek bir tes
kin siyaseti kabul etmesi bıı.bis mevzuu 
değildir. Amerika hariciyesi yuksek me
murları ile Sovyet Bliyük Elçisi B. U -
manski arasında \0 ukua gelen son gijrüş -
melerde, üç Baltık memleketınln ilhakı -
nın ve diğer üs; memleket arar.isinin ele 
geçirilmesinin tanınmıyacağı ve Sovyet 
militaristleri "bu arazileri işgali altında 

bulundurdukça Sovyetler Birliğine karşı 
mevzu muhtelif ekonomik kuyudatın ida
me ettirileceği tebarüz ettlrllmi,ıir. 

Fakat Amerika hariciyesi, aynı zaman
da, Sovyetler Birliiinin Ur.ak Şarkta Ja
ponya'nın ananevi rakibi olduf;unu ve 
eimdilik dünyanın bu kısmındaki menfa -
atlerinin Amerika birleşik devletleri men
faatleri ile mutabakat halinde bulundu -
ğunu unutmıyarak, realist bir noktai na
zar almış bulunmakta.dır. 

Amerika birleşik devletlerinin Mosko -
ya büyük elçisi B. Steinhardt, Moskova -
da ıörüımelerde bulunmuı ve B. Moloto
f&, Sovyetlcr Birliğinin mihver ile daha 
sıkı bir iıblrliğinin zararlarına işaret e -
derek bunun Sovyetler Birliği ile Ame -
rika birleşik devletleri arasındaki müna -
sebetlerin iyileşmesini imlı:insız bir hnle 
koyacağmı tebarüz ettirmiıtlr. 

J r::;-onya Amerikaya kur yapıyor 
Tokyo, 5 a.a. - DNB. Dlin matbuata 

yapmış olduğu beyanatta baıvekil prens 
Konoye ,birle:şik Amerika üç taraflı paktı 
imza etmi• olan dovletlerln kendi hayatt 
sahalarındaki haklarını tanıdıiı takdirde, 
Japonya, Almanya ve 1talya'nın da birle
ııik Amerika'nın Amerika kıta11ndaki ht
kimiyetinl tanımı,ğı hazır bulundultlarmı 
söylemi;ıtir. 

Japonya ;ıimdilik birleşik Amerika ile 
müzakerata ~iriımck üzere ilk adımı at
mak niyetinde delildir. 
Baıveldl. Nankhı ile Y11ku bulan aıllza

kerelerln nihayet bulmak tiscre olduğunu 
ve fakat Chling • Kai - Clıek'e kırıı ya
pılan muharebeye muzaffer oluncaya ka
dad devam edileceğini beyan eylemilitir. 
Cin muhuematrna nihayet ~ermek için 
yalnız askert tedbirlere değil, Pasifik ıi
y11eti kıdroıu dahilinde iktisadi ~arelere 
de teve111il edeceiis. 

Amerika meydan okur•a 
Tokyo, 5 a.a. - Matbuat mümes

sillerine beyanatta bulunan Başvekil 
Prens Konoye üçüzlü pakt hakkında 
Amerika meydan okuduğu takdirde 
Japonya, Almanycı ve 1talya'nın mü
cadeleye huır olduklarını bununla 
beraber Amerika kendileriyle işbirli· 
ği yaparaa Uç devletin de işbirliği 
Y.apmıya hazır olduklarını söylemi§ -
tır. 

Nüfus sayımına 
yaklaşıyoruz 

(B•ı• ı. ıncı sayfada) 

dört misli toprakta Türkiyc'nin an
cak üçte ikisi kadar nüfus yaşamak• 
tadır. BugÜn kendisine Akdeni:ı:'do 
hayat sahaaı istiyen f ıpanya, Türki
ye'den ancak, Bulgariıtan nüfusu 
kadar fazladır. Fas hariç, satıh me
aahaıu da 500.000 küsur kilometre
murabbaıdır. Yüz ıene içinde Av
rupa Rusyaaı 39 milyondan 131 mil
yona, halya 18 den 43, Almanya 24 
milyondan 60 küsur milyona çıktı: 
binde 23 artııın, Balkanlardan g~ 
Jecek türklerle beraber, §U önümüz
deki yinni yirmi bet yıl ıiçinde nasıl 
bir miktara varacağı kolaylıkla tah
min olunabilir.Sıhat teJkilatunız her 
gün tekamül etmekte, sulama aiya
·~~imiz aıbnayı kaldırdıktan baıka 
nufus artımını teşvik etmekte, top
rak siyasetimiz köy yuvasını ferah
landırmaktadır. Türkiye, bizim va
tanımız ve hayat sahamızdır. Bura
da yalnız kalabalık ve mütecanis 
bir milJct değil, büyük bir milliyet 
o.turmaktadır. Cümhuriyet Türkiye
sı, on beş seneden biraz fazla za
manda, osmanlı Türkiyesi hakkın· 
daki bütün menfi hükümleri ve İt· 
hamları, artık en garazkar olanlar 
tarafından dahi, kullanılmaz bir 
hale getirmiştir. 

Bütün bu iddialarımızı öne sü
rerken, bundan evelki iki nüfus sa
yımının istatistiklerini, ve onun 
memleket kültür, ekonomi ve her 
türlü teşkilat hakkındaki tasnifleri
ni, rakamlannı ve mukayeaelerini 
önümüzde bulunduruyoruz. İlk sa· 
yıma, menfi frenk tahminlerinin te
siri altında, ne kadar ıüphe ve te• 
reddütle girdiğimiz hatırlardadır. 
Şimdi 20 ilkteırin gününü aevinçli 
bir merak ile bekliyoruz. Yalnız va
zife hissimize aadık kalalım: her 
türk vat.ndaıı, o gün, sayım bitin
ciye kadar, devlet hizmetinde bir 
memuruz. Ve bir milli mesuliyet al
tındayız: unutmıyalnn! 

Falih Rtllu AT AYı 

Modern makineler sayesinde 

Konya'da 270 vagon 
mahsul kaldıraldı 

Konya, (Hususi) Konya viUiyc-
tinde bu sene hasat ve harman işlerin
de çalışan 26 traktör, 22 batöz ve 12 
bi~erdökerle 270 vagon mal kaldırıldı
ğı memnuniyetle öğrenilmiştir. Batöz 
ve biçerdökerler itlerini bitirerek ha
raya ~ekllmlt olduklarından, gelen 
pulluk1an kullanmak Uzcre traktörler 
faaliyete geçmiştir. 

Hangarların inıa•ına b"§lanıldı 

Konya ve Karaman merkezlerinde 
bulunan makinalar için yapılacak o -
lan hangarların temel atma işleri· bir 
kaç gün içinde icra edilecektir. 

İzmir' de gıda maddelerinin 
sallı fiyaHar1 teshil edildi 

B. Serrano Suner dün Londra, 5 ı.a. - Presse Aaaociation'un 
• diplomatik muharriri yazıyor: Kabinede 
fspanya'ya hareket etti B. Cörçll tarafmdın yapılan tadillt parll-

mentonun önümüzdeki toplantıımda ıllkı 

Sovyel - Alman demiryol 
ınlapnası hakkmda 

SoyYeflırin bir tebliği 

İzmir, (Hususi) - Vil!yet fiyat 
murakabe komisyonu, gıda maddele
rinin ıatış fiyatlarını yakında tesbit 
ve ilan edecektir. Teşkil olunan dili 
komisyo!l .timdiye kadar zeytinyağı, 
sabun, pırın~, kuru sebzeler (fasulye, 
nohut, mercımek, bezelye, bakla), bo
~ul~n kuru sebze ve meyv1;tlar (iizüm, 
ıncır, .fındık, arm.u~, elma, kaysi ve 
zerdalı kurusu) gıbı maddelerin satıı 
fiyatlarını tetkik etmiştir. 

Satıcıların alacakları kar nisbeti u
z~:i.nd.e bil?,assa durulmuştur. Öğren
dıgımıze gore bozulan kuru sebze ve 
meyvalar üzerinden satıcılara y'üzde 
30, bozulmıyanlar için de. yüzde 20 
kar bırakılması muvafık görülmüştür. 
Bozulan sebze ve kuru meyvalar için 
mua:>:>:en müddet, bir sene olarak na
zarı ıt~bara a~ınmıştır. Tali komisyon, 
kar ylizdelerı hakkındaki raporunu 
Y~kında vilayet fiyat murakabe ko
mısyonuna verecektir. Fazla satış ya· 
saktır. 

~oma, 5 a.ı. - Stefani bildiriyor: B. ile takip edilecektir. Umumiyet ltiba.riyle 
Serrano Suner, bu aabah aaat ıo da tayya- kanaat, hUkümetin ıimdi daha mliessfr bir Moskova. 5 La. - Tass 'ajansı bildi-

Kont Ciano, B. Suner'in hare etin.den e- ııeldiği merkeıindedir. B. Morrison'un da- .Sovyetlerle. Almanya. arasındaki de-
re ile lspanya'ya hareket etmiıtir. \makanizma olarak telikki edilmesi lbım riyor : 

vci, kendisi ile Villa Madama'da kısa bir biliye ve dahili emniyet nezaretine tayini mıryolu naklıyatına aıt anlaşmanın 
görüıme yapmıı ve bllihare B. Sımer'i hararetle taavlp edilmektedir. B. llord • imz~sı .h~kkında aşağıdaki tebliğ neş
Llttorio tayyare tissüne kadar teeyi eyle- aon, yeni vazifesinde, havı hücu.mlarrnm redılm.ış.tır. : 
miıtir. vazettlli meselelerle meııgul olacaktır. 1 Bırıncıteırinde, ıovyetlerle Al-

B. Cör$il'hı, yakındı, B. Çemberlıyn'ln manya arasında demi.r yoll~rı müna -
yerine muhafazakŞ,r partiıi reisliiine seçil- kalltı hakkında Berlınde hır anlapa 
mesl beklenmektedir. imza edilmiştir. Bu anlaşmada sosvyet 

MaJriJte 
Kadrid, .5 a.a. - D.N.B.: dahiliye na -

zırı B. Serrano Suner Roma'dan tayYare 
ile gelmiıt!r Alman ve ltalyan bliylik el • 
çileri nazırı tayyare meydanında karııla· 
mıılardır 

B. Çörçil, parllmentoda, Dakar h!diıe- lerle Almanya arasında doğru yolcu 
ıl haklcındıt mufanal beyanatta bulunacak ve etya nakline ait hükümler vardır. 
ve umumiyet itibariyle harpten bahıede- Müzakereler bir hüsnüniyet havası 
cektir. içinde cereyan etmittir. 

Anlaşma sovyetler namına ıovyet 
yollar ve mUnakale halk komiserliği 
mümessili B. Nizootsov, Almanya na
mına almandemir yolan idare meclisi 
reisi B. Holz tarafından imza edil -
mittir. 

Japonlar1n iıgal ellikleri 
uzakşak limanlart 

• Tokyo, 5 a.a. - Japon deniz tebli -
ğıne nazaran japon ihraç kuvetleri 
perıembe ve cuma günleri Çinde Ku -

Mardin' de ihtikar yapanlar 
Mardin, (Hususi) - Şekeri hükü • 

metin gösterdiği fiyattan fazla satmak 
isteyen ve hatta satan,. Kıryo oğlu A
ziz, Melki oğlu Davut, Davut oğlu 
Mehmet, Hüseyin oğlu Mehmet, Meh
n:ıet oğlu Şeyhmus, gaz, benzini fazla 
f ıyatla satan gaz ve benzin bayii İlyaa 
oğlu Cebrail, sade ve kuyruk yağını 

pahalı satan bakkal Halil oğlu Derviş 
ile kasap Musa oğlu Ali ve Yasin oğ
lu Musa suç ilstil yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

vantung eyaletinde Linkhow yarım - M'"b d'l 
adasının garp sahilinde bir Uman olan u a 1 rumlara ait emlaki 
Wudhekkongu ve Hainan adasının füzulen İfgal edenler 
cenubu şarki sahilinde Hainan ve Ankara mukavelenamesi mucibin 
Hung - Kan limanlarını işgal etmit - ce t !erdir. am mülkiyeti hazineye geçmiı 

olan mübadil rumlara ait emlaki fü • 
Tebliğe &öre bu tedbir, Çine ssila.h zulen • 1 t · 1 ı kaçakrıh ~ı yapılan ol li . d . ışga e mış o an ara tahakkuk 

~ ı; Y zerın e mü- ettirilmiş ve ettirilecek ecr· · '11 • 
nakalltı tammıiyle kesmelt mak k" • ımısı enn 
dlyle alınmıttar sa - ter ıne tabı tutulması kararlaştırıl • 

• mııtır. 
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İnsanların tasnifi 

Bugünkü at yarışlarında. 
hangi atlar kazanabilir? 

(_R_A_D_Y_o_.J 
TURKİYB 

--( Radyo Dltuzyon Postaları )-
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
---cc Dalga Uzunluğ"u t>----

., ••....•..............................• ._ 
Asrunızm nüfus politikuı 

bütün aiya.aalara bat çeken bir 
politika olmuıtur. Türk DeT· 
leti de her siyasada olduğu gi
bi nüfus siyasasını da çok sağ
lam temellere bağlamak için 

Türk tipinin karakterleri diye ga- ta lüzumlu olduğu gibi bu usulün 
zetelerin yazdıkları ölçüler, bazıla· bir maksadı 'da içtimai bir ihtiyacı 
rının da meraklanmalarına sebep temin etmektir. Bir insanın tipine 
oldu. Bu yurttatlar: bakarak ne işe yarıyacağını tayin 

Ziraat Bankası ve 
neticeleri alôka 

tiftik koşularının 
ile bekleniyor 

1648 ın. 182 Kcs,/120 Kw. 
31.7 ın. 9466 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

19.74 ın. 11>195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q 

PAZAR: 6.10.940 
9.00 Program ve memleket saat ayan. 

20 ILKTEŞRIN PAZAR 
günü genel nüfus aayunını ya
pacaktır .• 

BAŞVEKALET 
istatistik Umum Müdürlüğü 

· 9.30 Müzik: marşlar ve hafif müzik 
- Acaba, diyorlar, aramızdan etmek, mektebe yazılan bir çocu

birinin boyu gösterilen ölçülere uy- ğun ıekline bakarak okuyup okuya· 
gun olmaz, yahut burnu düz ve yaa- mıyacağını anlayıvermek içtimai iş
sı olmayıp da büyükçe ve sivri, göz- )erde, fÜphesiz, pek büyük kolaylık 
!erinin rengi açık değil de koyu, ısaç olacaktır. Mesela vaktiyle, Napol
ları kestane renginde değil de sarı- yon bir adama ehemiyetli bir i, ve
fın, başı da büıbütün yuvarlak de- receği vakit o adamın kocaman bu
ğil de biraz uzunca olursa böyle bir runlu olmasını ararmı,. Bunun gibi, 
tipin sahibine halis türk demek ca- timendifercilikte pek mühim aayı
iz olmıyacak mı? lan makasçılık işini iyi yapabilecek 

Bugün Şehir ipodromunda ıonbahar ı nı halin tekerrürüne eehit olacağız. Ma -
at yarışlarının ikinciıi yapılacaktır. Ne - amafih yarışların her vakit ümit edilen 
ticeleri fevkalade merak uyandıran kala- hayvanlar tarafından kuanılmadığı da 
balık yarışların bulunması dolayısiyle malumdur. Bizce koşu Romans ile Karan
bugün ipodroma gelenler her halde çok fil arasındadır. Geçen hafta uzun bir iıı

heyecanlı ve güzel yarışlar göreceklerdir. tirehat devresinden sonra gÜT.el bir ko~u 
Bilhassa Uç ve daha yukarı yaflı İngiliz yapan Kaya da başta gelenler arasında O· 

atlarına mahsus Ziraat Bankası koşuıu ile lacaktır, zannındayız. 

(Pi.). 
9 15 Ajana haberleri. 
9.30 Müzik programının devamı (Pi.). 
9.50/ 10.00 Ev kadını - yemek listesi. 

12.30 Progra~ ve memleket saat ayarı. 
12.33 Müzik. 

ı. Salahatt in Pınar - bayati şarkı: (De-
lisin deli ırönlüm). 

-- .....................................• _. 

. Bir ricc 

Böyle düıünerek meraklanmak, adamın hangi tipte olması lazımge
tabii, doğru olamaz. Bir kere, türk leceğini tayin ıçın mütehassıılan 
tipinin karakterleri diye gazetele- merak ederek uğraşırlar. Kesin o
rin yazdıkları ölçüler, renkler vasa- larak tayin edilebilse, tabii, İçtimai 

üç ve daha yukarı yastaki halis kan arap 
atlarına mahc;us Tiftik koşusunun netice- Dördüncü kofU : 

2. Mustafa Çavuş • bayati ~rkı: (Canım 

1 te7.dir sabredemem). 
si atçılar arasında bile münakaşalara yol 
açmaktadır. Koşulara saat 15 de başlana
caktır. 

ti ~eylerdir. Türk tipleri arasında o işlerde büyük bir terakki görüle· Birinci kofa : 
ölçülerden beş a,ağı, bet yukl\rı de- cektir. Hekimlikte de bir kimsenin Satı$ koşusudur. İki yaşında ve hiç ko
ğil on, yirmi a,ağısı ve yukarısı bu- tipine bakarak mizacını, o mizaca şu kazanmamı$ yerli haliskan ingili7. er -
lunduğu gibi renklerin daha açıkla- göre hangi hastalıklara istidadı bu- kek ve utşi taylara mahsu~tur. lkramiye
rı ve daha koyuları bulunduğu §Üp- lunduğunu kestirebilmek ne kadar si 400 lira me!lafesi 1000 metredir. Ko • 
hesizdir. iyi olur. şuya Uç tay kaydedilmiştir . • 

Sonra da, böyle tasniflerden ke • Antropoloji mütehassıslarının ırk l. Yetiş (V. Kıvandık) 58,5 kilo, 
sin ahkam çıkarmak o tasniflere tasnifleri bu ihtiyaçların hep5ini te- 2. Roy (S. Karaosman) 52 kilo, 
tahammül edebileceklerinden fazla min edemediği için, bundan başka 3. Toska (F. Atlı) 46,5 kilo. 
teveccüh göstermek olur. Nebatat daha türlü türlü tasnifler icadedil- Kilolar satış fiyatlarına göre tev7.I edil-
ve hayvanat ilimlerindeki tasnifler miftir. Bunlardan hormonlara göre miştir. 2000 lira satış fiyatı olan Yetit 
için bile, itin iç yüzünü bilenler bu tasnifi, bir aralık, burada yazmı,- müsavi kilo ile rakiplerine ma~lüp ol -
tasnifler ilim adamları için kolay- tım. Mllalesef insanların tasnifi u- ı mazdı. Fakat Roy ile 8,5 Toska ıle 12 ki
lık olsun diye icadedilmiştir, der• sullerinden hiç birisi, timdive ka- lo fark ile koşması şansını azaltmaktadır. 
)er. Bu sözün sebebini takdir etmek dar onlardan beklenilen faydl\lı ne- ı Bizce ko~u Roy ile Toska arac;mdadır. 
de güç değildir: ticeyi temin edememiştir. Mesela 1 f k. . k 

Tabiat yarattığı c~simleri, •. ucu~ 1 uzun baca~lı. i~~8:?lar ata binmcö-e ıncı oşu : 
otomobil yapan fabrıkalar gıbı serı daha elverışlı gorunmekle beraber Tiftik ko$usudur. Uç ve daha yukarı 
halinde meydana çıkarmaz, onları küçücük adamlar ola.n jokeyler de ya$taki haliskan arap at ve kıııraklara 
birer birer yaratır. Onun için tabi- pek usta binici olurlar. mahsustur. İkramiyesi 455 lira, meufesi 
atin yarattığı cisimler arasında bir- insanları şu veya bu karakterlere 1400 metredir. 
çok benzerlikler bulunmakla bera- göre tasnif etmek ıimdilik, daha zi- Koşuya on halisknn arap atı kaydedil -
ber ikinci cisim; hayvan olıun, ne· yade eğlenceli bir i,tir. miştir. 
bat olsun, hatta mağden olıun nok- ı. Budak (T. Başbudıık) 61 kilo, 
tası noktasına biribirine benzemez. G. A. 2. Yüksel (Ş. Kmlknya) 61 kilo 

insanları tiplere ayıran antropo· 3. Mihrican (S. Akson) 61 kilo, 
loji ilmi de tabiat kaidesinden dı· 4. Sevim (N. Vural) 59,5 kilo, 
şarda kalamaz. insan oğlunu da ta· İzmir'Cle kursu bitiren 5. Bora (R. Bayc;al) 59 kilo, 
biat birer birer yaratır ve onun için 6. Bozkurt (N. Kurtay) 59 kilo, 
noktası noktasına biribirine benzi- polis memurlOrl 7. Örnek (H. Güçlü) 57,5 kilo, 
yen iki insan _ bir tohumdan hasıl 8. Aşkın (S. Böke) 57,5 kilo, 
olnn ikinci eşlerinden başka - hiç 9. Sava (1. H. Tekçe) 50 kilo, 
bir yerde bulunmaz. Vakıa biri be- İzmir, 5 a.a. - Polis kursunu biti • 10. Sevim VIII (M. Turgut) 4-8,5 kilo. 
yaz, biri sarı, biri de kara ırktan üç ren elli polise vilciyct salonunda vali• Günun en heyecanlı ve neticesi merakla 
adam arasındaki farklar herkesin Fuat Tuksal tarafından merasimle beklenen bu koşuda şimdiye kadar girdiği 
gözüne çarpar. Fllkat ırklardan her diplomaları tevzi edilmiştir. Emniyet her yarışı kazan Tuğbay İsmail Hak~ı 
birinin arasına girip de fertleri bi- müdürü Sait Özgür kursu bitiren po • Tekçe"nin Sava ismindeki tayı da koş -
rer birer tetkik edilince penbe de- !islere hitaben kısa bir nutuk irat et- maktadır. Bu, Sava'nın büyüklerle yapa -
rili zenciler bulunduğu gibi avrupa- miş, buna cevap veren bir polis me • cağı ilk imtihandır. Eğer bugünkü koşu
lı tiplere pek benziyen japonlar da muru vazi/elerini fedakarlıkla gör - yu da kuanırse. kendisini geçmek ıçın 
bulunur. mekte devam edeceklerini söylemiştir. handikaplı ko'jular beklemek lizım gele-

Antropoloji mütehaaaıslarının ırk 
tasniflerini, nebatat ve hayvanat i
limlerinin yaptıkları gibi, kendileri
ne inııanlan tetkik i,inde kolaylık 
olsun diye icadettiklcri 9eylerdir. 
Bu tetkiklere ve onlar için lüzumlu 
olan tasniflere derin saygı gÖ&ter· 
mek elbette lazımdır. Fakat bu tas
niflere bakarak, kendisinin tipi on
lara uygun olmadığından dolayı 
meraklanmak manasız olur. Zaten 
nebatat ve hayvanat alimleri kendi 
aralarında büsbütün uyuşamadıkla
rı gibi, antropoloji mütehas~nslarr a
raıımde da ayrılıklar vardır. Nite
kim, en yenileri olan Bay Deniker'in 
rrk taanifi ile Bay Topinar'ın ve Bay 
Montandon'un tasnifleri biribirle
rinden az çok farklıdır. 

llmin gayesi tabiat hadiseleri a· 
rasmdaki münasebetleri bulmaktır. 
Bunun için de hadiseleri sıralara a
yırarak tasnif etmek faydalı, hatta 
zaruri bir usuldür. Fakat her tasnif 
nihayet, insanın kendi zihninin mah 
sulü olan bir tetkik vasıtasıdır. Ta
biatte sınıf yoktur. insan kendi zih
ninin mah!!ulü olan tasniflerin tabi
atte gerçek olduğunu farzederse 
kendi kendisini aldatmı' olur •.• 

insanları tiplerine göre tunif et
mek ilim itleri için pek faydalı, hat-

E 

Vali fuat Tuksal da mezunları teb- cek. Maamafih ııeçen senenin en iyi de -
rik etmiştir. Kursta birinci ve ikinci rece almış hayvanlarının bu koşuda oldu
gelenlere birer altın ve gümüş ve Ü - ğunu da düşünmek lhımdır. Örnek ile 
c;üncüye de bir dolma kalem hediye Bozkurt Sava'nın en kuvetli rakibi olarak 
edilmiştir. gözükmektedir. Geçen hafta startın fena 

verilmiş olma ı dolnyısiyle iyi çıkamıyan 
fakııt çok güzel koştucunu gördüğümüz 

k , tahsı·Je Mihrican'ın da başta gelenler arasında Ameri a ya olacağını tahmin etmekteyiz. 

giden talebelerimiz 
Muhtelif branşlardaki tahsillerini 

ikmal etmek üzere 21 ve 22 eylülde ts
tanbuldan Amerikaya hareket etmiş 
olan talebenin emin ve iyi bir şekifde 
seyahatlerine devam etmekte olduk -
lan acenteden alınan malUmattan an -
laşılmıştır. ,. (a.a.) 

İstanbul' da 
l 

Kızılay 

haftası dün baıladı 
İııtanbul, 5 (Telefonla) - İstanbul'da 

Kızılay haftası blli'Ün ba,Jadı. Şehrin her 
tarafına bu vesile ile halka Kızılay'a yar
dım tavı;iye eden vecizeler asıldı. Birçok 
mnga:ı:a ve dükkan ıahipleri de haftalık 

kaunçlannı Kızılay'a teberru etmeyi te
ahhüt ettiler, 

O çüncü koşu : 
Ziraat Bankası kuşusudur: Uç ve daha 

yukarı yaştaki yerli halis~an ingiliz .at ve 
kısraklara mahsu~tur. İkramiyesi 900 li
ra mesafesi 2200 metredir. Koşuya kayı.Jc
dilen sekiz haliskan surrlardır: 

1. Ö:r.demir (A. Atman) 60 kilo, 
2, Romanı (S. Halim) 58,5 kilo, 
3. Yatağan (F. L. Karaoııman) 58 kilo, 
4. Karanfil (A. Atman) S.S kilo, 
5. Kıya (F. Atlı) 58 kilo, 
6. Ahime (S. Halim) 53 kilo, 
7. Thais (F. L. Karaosman) 51,5 kilo, 
8. Gonca (A. Atman) 51,5 kilo. 
İlkbaharda yapılan Reiıicümhur kO$U-

su gene a:sağı yukarı bu hayvanlar ırasın
da ve hemen hetnen aynı kilo farkı ile ya
pılmıştı. Tabii neticesi mallım. Koşu baş
lar baiijlamaz Karanfil'in yanına yakla~n 
Abime aya&ının yaralı olması dolayısiyle 
Karanfil'in kesilmesine veıile olarak ko
şuyu Romans'a kazandırmıştı. Bu&'iln ay-

- Neden olacak, endamını berbat edeceksin. Ya

zık değil mi, daha gençsin. Her şeyden evel güzel 

kalmağa dikkat etmel~sin. 

Satış koşusudur. Uç Te daha yukarı 
yaşta haliskan inııiliz at ve kısraklara 

mahsustur. İkramiyesi 255 lira, mesaf~!i 
2000 metredir. Koşuya beş haliskan ~ay
dedilmiştir. 

1. Çengi (S. Karaosmm) S5,5 kilo, 
2. Tomru (A. Çırpan) 54 kilo, 
3. Taepınar (A. Çırpan) 51 kilo, 
4. Mis (N. Atlı) 50,S kilo, 
5. Gürayak (A. Tatlıgil) 47,5 kilo. 
İlk bakışta Tomru'yu şanslı bulanlar 

ııeçen hafta 1800 metrelik koşuyu çıic>ı •a· 

madığını düşünnıelidirltr Geçen hafı:ı 

çok güzel koşan Çenri bu kr~uda ~anslı -
dır. Kenclİ!~ine en kuvetli rakip olarak 
Miı'i dÜ$Ünmek\eyiz. 

Befİnci kofu : 
Bu kofuya gelinciye kadar kazançları 

yekunu 4500 lirayı doldurmıyan üç ve 
deha yukarı yaştaki yerli yarım kan in · 
giliz at ve kısraklara mahsustur l!:rami
yesi 300 lira, mesafesi 2000 metredir. Ko
şuya altı yarım kan kaydedilmiştir. 

1. Poyra..ı (S. Halim) 62 kilo, 
2, Nirvann (F. L. K. Osman) 52 kilo, 
3. Şehnaz (H. Sait) 54,5 kilo, 
4. Mehlika (F. L. K. Osman) S4,5 kilo, 
5. Baskın (C. Apayık) 52 kilo, 
6. Tasvir (F. L. K. Osman) 48,5 kilo. 
İlkbahar ve İstanbul yarışlarında üç 

defa Nirvana'yı mağlüp etmiye muvaffak 
olan Bay Sait Halim'in Poyraz'ı yanında 
ahır arkalla51 olan ve şimdiye kadar ynl -
nız kendisine geçilen Şehıtn7. ile birlikte 
koşacağından kosunun en büyük favorisi
dir. Üç at koşmasına rağmen Fevzi Lut{i 
Karaosman'ın ahırına ait hayvanların bir 
$ey yapacağını zannetmiyoruz. 

Buırün çifte bahis bir tanedir. Ve Uçün
cü ile dördüncu koşular arasındadır. 

İzmir' deki Kod i feko le 

tômir ettirilecek 

3. Hamdi Tokay - bayati şarkı: (Yar 
bağında üzüm var). 
4. Dede • uşşak şarkı: (Gittide ııelmeyi-
verdi). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 

1. Sadettin Kaynak - nihavent earkı: 
(Kirpiklerinin gölgesi). 
2. Muzaffer İlkar - nihavent şarkı: (Ha
yatımın neşesini). 1 Gaip aranıyor Bursa'nın Ahmetdayı 
:ı. Rahmi bey . klirdili H. şarkı: (Mah- mahallesinden Hacı Şukru kerimesi A'7-
rumu şevkim) . şe'nin kızı Azime ve çocukları Şaziye, 
4. Suphi Ziya _ kürdili H. $arkı: (Bah- Nesibe, Sa.adet namındaki torunlarımı bun.
çenizdc bülbül olsam). 1 d~n i~i sen~. kadar evel İst~nbul'da teda.-
5 Arta.ki Crın _ kıirdili H. ~arkı: (Ay vı edılmek uzere hastanede ıkcn kaybet • 
d~lgalanırken). tim. Son olarak kendilerinin Uııak'tan 

13.25/ 14.30 Müzik: radyo ııalon orkestrası Afyon'a gönderildiklerini haber aldım. 
(V :oıonist Necip Aşkın idaresinde). Hasta ve ihtiyar olduium için kendileri-
1. Grossmaıı: Le Spectre Guerrier ope- ni arayamıyorum. Hayat ve mematları 

hakkında malumııtı olanların insaniyet na.
mına Burse.'da Kanberler mıhallesin.de 

Canbaz Haydar vasıtasiyle anneleri An• 
adresine malumat vermelerini rica ederim. 

rasınrlnn Çardaş. 
2. Niıt7.alder: Haydi bana bir ha.va daha 
çal! 
3. Bortikievicz: Cavette - Caprice. 
4. Micheli: vatan hasreti (serenad). 
5. Ancel: Carmençita (ispanyol enter
mezzosu) 
6. Micheli: karanlıkta buse (serenıı.d). 

7. Raff: Kavatin. 
8. Keler Bela: Komedi Fransez uver-
türü. • 
9 Drigo: arlökenin milyonları (sere-
nad). 
ıo. lhydn: gökler allaha ıena ediyorlar. 

18.00 Program ve memleket ~aat ayarı. 

lıt03 M ü7.ik: radyo caz orkestrası (İbra
him Özgür idaresin.ıle). 

18.50 Müzik: fnsıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans ha

berleri. 

İzmir'de nüfus sayımı 

hazırlığı 

İzmir, 5 a.a. - Vilayet dahilinde 
umumi nüfus sayımı için yapılmakta 
olan hazırlıklar bitmiş, sayımda vazi- · 
fe a1acak olanlar ayrılmıştır. Sayım 
memurları ile kontrolörler ayın yedi
sinde vilayette toplanarak son talima
tı alacaklardır. 

1945 Miizik: muhtelif şarkılar. ~-••m•BUGÜN •••• .. ~ 
ı. Neyzen Riza - ferahnak şarkı: (Geçen 

1 

şimıli bu yerden). l 
2. A rtnki Can _ ferahnak ş;ukı: (Ruhum-
da bııhar açtı). 
3 .••••• ferahnak şarkı: (Bir tıfh yos· r 
ma eda). 
4. Hamdi Tokay - hicaz türkü: (Ekin ek-
tim biçmeye). 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

10 - 14.30 - 17.45 

BAKİR DELİKANLI 
İzmir, 5 a.a. - Kadife kalenin bazı ' 5. _ ...• _ segah türkü: (Kara oğlan). 

burçlarının yıkılma t:Chtikeai göa~e~ <5 •••• - hlea .,.. ..... ~ (A ı ...... ,. s-Uln• •)o 

mesi üzerine belediye bu kıymetlı e - 7. Sedat Öztoprak • şehnazpuselik şarkı: 
serin harabesine mani olmak için ta· (Cuş edip gözyaşı ister çağlamak). 
mirat yctptırmıya karar vermiştir. Ta- 8. Sa7. semaisi. 
mir için oelediye heyeti keşif yap - 20.15 Müzik: operet ve film musikisinden 

CARV CDOPE.R 

12 - 16,30 • 19.30 

Cehennem mahkumları 
Gece: 21 de Bakir Delikanlı maktadır. seçme parçalar (Pi.). 

Diğer taraftan Bahribaba parkın - 20.45 Müzik. 
dan Kadifekaleye kadar imtidat ede - ı. Rahmi bey - muhayyer ~arkı: (Serapa 
cek olan Cümhuriyet koruluğunun hüsnü ansın). 
süratle ikmali için belediye bazı eski 2. Sadettin Kaynak • muhayyer tlirkU: 

) 
man • Bruno Winkler, Piano - Walteır 

ev ve dükkanJarı istimlak etmiye ka - (Ne zaman görsem onu . S h"" . 
. . h .. kil (B .. c osınger. 

rar vermıştır. 3 .••••• mu ayyer tur : atan gun 12210 M" 'k• d .. "ğ" (Pi) 

Zengin bir dilenci cinnet 

alametleri gösterdi 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bakırköylü 

Marika adında olup üzerinde külliyetli 
bir para çıkan 80 yaşındaki ihtiyar kadı
nın hüviyeti tesbit edilmiştir. Bunun asıl 

adının Şakir kızı Sermet olduğu ve dilen
mek için Marika adını aldığı anlaşılmış

tır. Sermet ifade verirken cinnet alamet
leri gösterdiıil için akıl hastanesine gön
derilmiıtir. 

kana benziyor). . uzı • ans muzı ı .. • 

4 L 
• h" • k (O .. 

1 
.. 

1

22.30 Memleket saat ayarı, aıanı haber .. . emı - useynı şar ı: ııuze ıroz-
l 1 b k b"l) lerl, Ankara sonbahar at yanılan neti .. 
er e a masını 1 

• ı celeri ve ajans spor serviıl. 
5. Faiz Kapancı - hüseyni şarkı :(Aman 2.2.50 Mü7.ik: cazband (Pi.). 
dağlar canım dağlar). 123.25/23.30 Yarınki proıraın ve kapanı .. 
6. Rahmi bey • beyatinraban şarkı: (Ba
na noldu). 
7. Arif bey - karcığar earkı: (Gönül bez
mi hRrııbı abndı gamdır). 

8 . ....• karcığar earkı: (Benliyi aldım 
kaçaktan). 

21.15 Konuşma (kahramanlık menkibeleri) 
21.30 Mlizik: Brahms - senate sol majör, 

op. 78 Se.int - saens • entroduction ve 
bondo capriccioS<>, op. 28 Çalanlar: ke-

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pr~ 

gramı şudur : 
Saat ıı den 13.80 a kadar kısa dalp 

19.87 metre 15.100 kilosikl tlzerlnden. 
Saat 16,45 den 19.45 • kadar 30.99 metre 

96 O kilosikl Uzcrlnden. 
Saat 20 dPn 23 e kadar 48.7• metre 6161 

kilosikl üzerinden • 

±±S 

yanlarından ayrılıp odasına gidiyorcfu. Derinden akı 
eden seslerini, bir ninni gibi dinliyerek dalıyordu. 

Bazı akşamlar, bir değişiklik olsun diye bir pastaha
nede randevu veriyorlardı. Gizella, bu toplantıları da Gveııa, lafı uzatıp, etrafın nazar dikkatini celbet

memek için sustu. Bu Maria'nın ıslah olmasına imkan 
y oktu. lnci gibi bir kızı vardı. Analık zevkinin ne 
olduğunu bilmesi lazımdı. Artık, evli bir kadındı. Bu 
havailikten vaz geçmesi icap ederdi. Bir aile kadını 
nın yüz ve endam güzelliğinden evel daha başka me 
ziyetlere sahip olması lüzumunu hala anlıyamamıştı ... 
Tabii onun yolu büsbütün başkaydı. Şimdi de o sefa
ret katibi Balajoviç'i hiç yanından ayırmıyordu .•. 
Kimbilir, onunla da ne kozlar kırıyordu ... Adam sen 
de, o varsın istediği gibi düşünsün ... Kendisi yaptığı

;ııı biliyordu ... Bugün, kayın pederi bile onun hakiki 
kıymetini anlamıştı ... Ona n~ güzel dua etmişti... Ha· 
yatt'l yalnız maddi şeylerden zevk almak, insanlığını 

duyan bir kimseyi tatmin edemezdi... Biraz da manc 

viyata kıyTtıet vermeliydi... 

Yazan: MIHALY FOLDI J'iırkçeytt çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY - 121 -

kaçırmıyordu. Gece yarısına doğru, onların tam co • 

şup hararetlendikleri bir sırada, sabah erken kalk

mak lazım geldiğini hatrılıyor ve hiç istemiyerek evo 

yollanmak mecburiyetinde kalıyordu. Ayrılırken Vil

moş'un, yanağın ıokşuyor ve pek fazla gecikmemesi

ni tenbih ediyordu. Vilmoş'un, bakışlarındaki eski 

parlaklık ve canlılık yavaş yavaş sönüyor, donukla

ştyordu. Seneler, bu genç, bu güzel yüzde izlerini bı

rakarak geçiyordu. Gözlerinin altındaki mavimtrak 

halkalar gittikçe genişliyor, alnında beliren çizgiler 

derinleşiyordu. Beyaz dişleri sararmağa başlamıştı .•• 

Tabii, çok sigara içiyordu ... Hayatlarında, aşklarında 

o eski hararetten eser kalmamıştı ... Çok defa hafta- • 

Jarca öpüşmedikleri oluyordu... Artık, coşkun ihti

rasJarın yerini tatlı bir sükun almıştı ... Şimdi, çocuk

ları, istikballeri için yaşıyorlardı. Bir zamanlar iki 

kişi idiler. Şimdi l>eş kişi olmuşlardı. Vilmoş, aylar

danberi (Sanat ve cemiyet) iı;mi altında neşredeceği 

Kayın pederinin biraz evelki sözlerini hatırladı. 
Acal•'l profesör Loşonsi, bugün altında toplandıklar. 
ıev&i ağacının tohumunu kimin attığını hakikaten 
bilmiyor muydu? Buna imkan var mıydı? Eğer, biraz 
düşünüp, hatıralarını yoklasa, bu ağacın kimin tara· 

fından yeti,tirildiğini her halde keşfederdi. Ne ise 
mesele bunda değildi. Bugün, bir vakitler biribirleri· 
ne kin ve nefretle bakan, yüz yüze gelmekten korkan 
insanlar, samimiyet ve dostluk havası içinde kucak 

!aşıyorlardı ya, işte bu Öna kafiydi. 

Gözlerini yumdu. Yarabbim, yuvamızı, neşemizi 
eaadetimizi, sen koru! Diye mırıldandı. 

II. 

ahbaplarının sayısını çoğalttı. Fortuna matbaasının 
münevver memurları, muharrirler, aktörler, gazeteci
ler sık sık onların evinde toplanıyorlar, paket paket 
sigaralarını, fincan fincan Çay ve kahvelerini içiyor

lar, yeni çıkan bir kitap ve yahut içtimai bir hadise 
üzerinde saatlerce, hazan sabahlara kadar münakaşa 
ediyorlardı. Vilmoş, bıyıklarını traş ettirdi. Saçları

nı eskisine nazaran biraz daha uzattı. Harici manza
rasından, kendisini görenlerin derhal bir sanatklr, 
bir edip olduğunu anlamalarını istiyordu. Vilmoş, sa
bahlara kadar devam eden bu münakaşalardan çok 
hoşlanıyordu. Çünkü; bu suretle, fikir ve sanat ada
mı olarak tanınan kimselerin önünde bilgisini, parlak 

zekasını, söz söylemek hususunda yüksek kabiliyeti • 

ni göstermek fırsatını buluyordu. Bilhassa, günUn 

mühim bir mevzuunu ele alıp, karşısındakilerin tak

dirli bakışlarını hissederek uzun, uzun anlattığı za. 

manlar neşesine payan olmıyordu. 

Bu fikir mücadelelerinde, ekseriyetle edebiyatla 

siyaset biribirine karışıyordu. Bu ııralarda yeni yeni 
• 

muharrirler, pirler türedi. Münevver gençlik bunla· 

• ~it tdiıor, mcml~.ktit ıo;ıilik ıetirdiklcdni, k-

timai hayatta inkılap yapacaklarını "söylüyorlardı. 

Fakat, yaşlılar, anlamadıkları, fikirlerine ve düıün
celerine aykırı buldukları nazariyelerle ortaya çıkan 
bu türedilere istihfafla bakıyor ve bu zavallıları yol
larını şaşırmış kimseler olarak tavsif ediyorlardı. 

Genç edipler de, memleketin çok geri kalmış oldu
ğunu iddia ve kendilerinden yaşlı, tanınmış muharrir
leri, gazetecileri ve siyaset adamlarını fikir hayatının 
inkişafına mani oJan eski kafalı insanlar diye itham 
ediyorlardı. Hülasa, iki nes'n arasında çetin bir müca
dele başlamıştı. Vilmoş, hiç şüphesiz genç zümreye 

dahildi. 

Vilmoş da arkadaşları da hiç bir şeyi beğenmiyor-

tar ve daima gayri memnun görünüyorlardı. Ruhla- ,büyük bir eser üzerinde çalışıyordu. Bütün boş saat-

rında coşkun bir mücadele ateşi yanıyordu. Kendile

rini nihayetsiz bir gurura kaptırmışlardı. Gizella, on

ları bir anne şefkat ve muhabbetiyle dinliyordu. Var· 

sınlar konuşsunlar, dertleşsinler, diyordu. Onların 

heyecandan kızarmış yüzleri, yükselmek, hayatta 

bir varlık olarak tanınmak ihtirasiyle parıldayan göz· 

leri hoıuna gidiyordu. Bir köşeye çekiliyor, geç va

&i.tl~.rt k6dil 91unııordu. l1lk"'6U &elin,:c, ıcssizct 

terini okumak ve yazmakla geçiriyordu. Evlerinin i

çi kitaplarla dolmuştu. Çocuklar da bir haylı büyü

müşlerdi. Bu gidişle pek yakında daha geniş bir eve 

taşınmaları icap edecekti. Vilmoş, yazmakta olduğu 

bu kitabında ortaya yep yeni bir cemiyet nazariy_esi 

atıyor ve sanat meselesi etrafındaki günün tereddüt

lerini m\4vaffakivetli bir surette aydınlatıyordu. 

-Sonu var-
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lngiliz hava kuvetlerinin 

Norveç'teki faaliyeti 
Londra, 5 a.a. - İngiliz amiralhk daire· 

ıi tebliğ ediyor: 
Donanmaya mensup bulunan ve Norveç 

aahilleri üzerinde faaliyette bulunan tay· 
Yareler tarafından düıman deniz ıeyrüse· 
ferine yeni zayiat verdirilmhtir. 

Skua tipindeki tayyarelerimiz Hauge· 
ıund mendireği boyunca demirli bulunı.n 
dört ili beş bin tonluk bir düşman nıklı· 
Ye gemisine hücum etmişlerdir. Tam isa· 
betler kaydedilmiş ve bir reminin ön ve 
arka ambarlarında şiddetli yan~n c;ıktıiı 
lllÜşahade edilmlttir. 

DJionıe koyunda rene Skua tayyueleri 
tıikriben iki bin tonluk bir düşmM re· 
ınislne hücum etmişlerdir. Bombaların 1-
aabet ettiği görülen gemi batmış ribı tc
l!kki edilmektedir. 

Ta;narelerlmiz bi!Ahare adeden faik bır 
düşman hava teşekkülünün hücumuna ma
ruJ: kalmıılardır. Bir Skua tip tayyarem:z 
aayi olmuştur. 

Malta üzerine yapılan 
hava akını akim kaldı 

Malta, 5 a.a. - Hava akınları yapılmak
ımn ıeçmhı olan sekiz rünlük bir müddet 
dün sabah nihayet bulmuştur. Resmt teb
liğ şunları bildirmektedir: 

Bir düşman avcı teşekkülü adanın üstun· 
de uçmuı iıe de, hava müdafaa batarya· 
farmın ucşiyle dağıtılmıştır. Avcılaıımı:: 
da hücuma ıeçerek bir düşman tayyaresini 
denize dlişürmüştür. Avcılarımız diğer bir 
düıman tayyaresini o kadnr ciddi hasarı 
Uğratmıştır ki, üssline avdet edebildiii zan
lı.olunmamaktadır. 

işgal altındaki yerler 

bombardıman edildi 
Londra, 5 'a.a. - İngiliz hava ve dahl-

11 emniyet nezaretleri tebllP.:I: Bugün düş
man birçok tayyare filoları kullanarak 
Kent ve Sussex aahlllerl Uzerlnde muhte -
ııt hücumlar yapmıştır. HUcumlann hepsi 
clddt bir inklııat göstermeden mUdataa ku
veUerlmlz tarafından dnğltılmııılar ve 
pUskUrtUlmUşlerdlr. 

Yaz aaatl ne 17 ye kadar alınan rapor-
lar bazı sahil oehlrlerlne ve Londra mın
takasma bombalar ıtıldıfını ıöstermekte
dlrler. Cok az hnsar olmuştur. Fakat Med
vay mıntakııııında ilk defa hllcuma maru:ı: 
kalan HasUngs'de muhtelif evler yıkılmış
tır. Birkaç ölil, az bir mlkdar da yaralı 
vardır. 20 dUımıuı tayyaresl 1~ha edilmiş
tir. Dört tayyarcmlz kayıptır. Pllotıardıuı 
biri aat ve aollmdlr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 5 a.a. - Alman orduları bqku -

mandanlıimm tebliği: fena havaya rat -
men, diln gündüz alman hava kuvetlerine 
mensup büyUk filolar, Londra'da ve Lon
dra civarında aakert bakımdan mühim he
deflere muvaffakiyetli hücumlar yapmıı-

lardır. 
Londra'nın timalin.de City'de ve Tay -

mis nehrinin şimal sahilinde bir çok ~an
ıınlar çıkarılmıştır. Collegc - Park cıva
rında demiryolu tesisatına bombalar isa-

bet etmiştir. • , . 
Bundan baııka tayyareler, lngıltere nın 

· d k da ve merke -cenubu ıarkisın e, ıınr ın • . 
zinde, liman tesisatlarına, ~slıha ve ~aşe 
fabrikalarına, benzin depol~ına, demır .: 
Yollarına ve tayyare meydanlarına da hu: 
cumlar yapmışlardır. Hallerde ve askerı 
kamplarda, ııiddetli infilaklar ve yangın
lar müşahede edilmiştir. Saint • ~e~~ere 
kanalı üzerinde Penrbose tayy~re ussu~de. 
bombalarla ve mitralyöz ateşı~le t~sı~at 
\>e yerde bir ,ok tayyare tahrıp ~dılmış· 
ti~ . 

Denir topçusu, Man1'tnn gcçmıy~ t~ -
tebbüı eden bir inciliz cemi , ka~_ıles~n: 
•tes açmıt ve kafileyi Douvre a donmıy 
lllecbur etmiştir. . • 

4 teırinievel Jilııü ve 4/5 teşrınıevcl :e-
cesi, alman arazisi üzerinde uçu1 olm -

lnı5tır. d b 
Yerde tahrip edilen tayyareler en aıı· 

ka, düşman bava muharebelerinde beş tay· 

hre kaybetmiştir. 
Beı alman tayyare&i kayıptır. 

1 talyan resmi tebliği 
120 numa· 

ltalya'da bir mahal, 5 a.a. - . apı-
ratı İtalyan tebliği: Malta üıerınde YtaY 
1 f. sında avcı . 
an bir taarruz kes ı esna ' leri 
~ 1 . • 'l d"' n avcı tayyare are erımız ı e uşma Gleoster 
arasında bir muharebe olmust~r. h kkak 
tipinde bir düsman tayyare••. ~-u a bir 

. "nde dıgcr 
•urette Hurrlcane 11ıtemı 1 k 
d.. · htemel 0 arı 
uşman tayyaresı de mu 

dıişürülmü&tlir. Tayyarelerimizden bir ta-

tıcsi üssüne dönmemiştir. ., . cc • 
Şimaıt Afrika'da, Sidi Barranı n;. man 

tıubu ıarkisinde seri kollarımız, uş 
~ ' zırhlı oto -

lllufrezelerini, tanklarını ve 
1lıobillerini geri püskürtmüştür. T b-

D 1 . Bardıa ve o 
Uşman hava kuvet erı, f'f hu.sar 

l'\ık'u bombardıman etmiş ve ha 1 

ika eylemiştir Ölü ve yaralı yoktur.h_ 
· • bir u • 

Bingnzi Uzerine yapılan yen! . ··ııniil 
curnda sivil ve askerden Uç kışı 0 

' 
28 ' B' mavna batmış-

kişi yaralanmıttır. ır d lmak 
tır. Biri deniz topçusu tarafın an_

1
° .. 

1 Uıere iki düşman ıayyaresi düşüru mu -
tUr . 

• 1 ızdıı.n bı· 
Şarkt Afrika'da, kesif kol a~ı~ Diff 

risi, Vajir'in cenubu şarkısındedüşma
lhcvkiinde düşman karşılaşmış ve 

tıı Pilskürtmiıştüı. . Ghl • 
Dücman Metemammı cıvarında. 1 v • b"'eum a • 

lla, Naofa ve Aımıra'ya bava ,:' dôrt 
rı 'd bir ölu ve 

Yapmıştır. Matem~• a ba.fif ba-
Yara)ı vardır. Diler uç mahalde al •n- "lU ve yar ı ... VUkua gelmlı, fakat, u d-
tolctur. Metcmma civarında l>lr \1~ . 

Brenner'deki 
• 

görüşmenın 

akisleri 

u ı; u s 

B. Baudoin Fransız 
harici siyasetini 

izah ediyor 
ı

l • • ·:·. '' ·~· • ••••••••••••••••••••••••••••••• •• • ·····ı 
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Roma, 5 a.a. - (D.N.B.) Resmt bir 
men1ıadan bildirildiğine göre, İtalya'da 
~az saati kış ayları zarfında da meriyet 

Vichy, S a.a. - Havas bildiriyor: mevki inde kalacaktır. 
B. Baudoin, Bordeux'de çıkan La Roma, 5 a.a . - (D.N,B.) Burada haber 
France gazetesine aşağıdaki beyanat- alındığına göre. fransız garbi Afriknsı u
ta bulunmuştur: mumi valisi B. Boisson bu mü5temlekede 
"- Sulh muahedesine intizaren dı~ örfi idare illin etmiştir. 

Berlin, Londra, Roma siyasetimizi galiplerimize karşı bir Stokholm. s a.a. - Malmoya dÜ$eD bom-
dürüsti ve Avrupa sahasında seyirci balar hakkında yapılan tahkikat neticesin-

ye Nevyork mahfilleri kalmak siyasetinden başka bir şey o- el~ bunların ingiliz menşeli olduğu anla· 
lamaz." ııldığından taveç'in Londra sefiri ingiliz 

dl
•yorlar .? Nazır, general de Gaulle'ü, İngil - hükümeti nezdinde enerjik bir surette şi-ne tere'nin suç ortaklığiyle fransızları kiyett · bulunmak için talimat almıştır. 

I d 
biribirinden ayırmak için bir hükü- Tokyo, 5 a.a. - Kyotodan bildirilc!iği-

(Başı t. inci 'fRV :ı "
1 
d · met taslağı kurmıya uğraşan bir va- ne gore salt ı;abahı saat 4 de Leo bürcün· 

Cl'ano ı'le yaptığı görüşmeler esna~ın a, ıs.· h . . 1 k tan aını o ara tavsif ve Anglo-sak- de Alpha yıldız ı şim'.! l ve !l'm1 ' a rkıs.r.1e 
tikbal hakkında kararlar ahn~ı! ~e .~zu son memleketler matbuatının hatta 'bir kuyruklu yıldız görlilmü5tlir. 

-5-
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Bugün Stadyomda yapılacak profesyonel 

güreş müsabakaları münasebetiyle 

Celal Atik ve Yasgr 
karşılaşacakları 

Doğu'nun 

bildiriliyor 

MU~-:ıbrıkolar çok heyecanlı olacak 

da 

•'ımalden Afrika')•a kadar teıırın.ı gostc- . ·1 · 1 
v k 

1 
bi yeni nizamın umumı hatları ıngı ız, Kanada ve Amerika matbua- Bruxelles, 5 ı.ıı.. - İşarı ahire kadar Bugün saat 10,30 da 19 Mayıs stad- ı Tekirdağlı eski güreş antrenlSrtl 

rece o an r · · n tının bu gibi fenalıklar faillerini tas- yaz saat i dcfiştirilmiyecektir. yomunda profesyonel ve amatör gü- macar Raul Peter zamanında İstan-
tesbit edilmişti. Bu müsbet yenı nızamı . d'•' . 1 R .. k 

1 
d ayı tngil- vıp etme ır,ıne ışaret etmistir. Bükreş. S a.a. - euter: Kaybolduğu reş müsabakaları yapılacaktır. bula celbedilerek amatör güreşçilerle 

cephesi, uç ~ara fit. pal t a, dunykurtarmak B. Baudoin Japonya hakkında şun- bildirilmiş olan İngiliz tebaıı.sı Alexander Dünkü yazımızda da bildirildig" i beş altı ay beraber çalıştırılmış, Gre • 
' 'n keyhne tabı o maınn en l .. 1 • • • • • d d tere nı h h 

1
• • lmı<tır 1 arı soy emıştır: Miller'in polısın elın e 01 ugu anlaşılmış- ver-hile bugün Bandırmalı Karaali ile ko-romcn ve serbest gu"reşi ı'yice ö~-

. . t pyekün bir cep e a ını a • . " V · 1 • • 1 . :s ı;· ıçın ° . . t hf'll rinde teba- - erı en ımtıyaz ar Hındiçini- tır. Finlandiyalı Otti Pcllinen arasında renmiştir. Kuveti ve sikleti fazladır. 
Aynı Berlın sı~as ~ıı 1 e buluqması nin istiklaline halci getirmemekte- j Belcnd, 5 a.a. - DNB. bildiriyor: Co- bir revanş mar-ı yapılacaktır. Bu mü- Vücudundan beklenilmiyecek derece--

rüı tetirildi{:ine g~re, renner • 
1
' ı dir. urrier Youı:os'ave gazetes•'l:n h " J rd: P,. 'I • .

1
• 

1 
• kendi ımparatorluklarını, ya - • sabakaların ne şekilde neticelenece- de de çevik ve çaUiktir. Fazla yağlı 

ıngı ız erın . .. --- -- ne göre Belı::rad'da yapılan alman - yu- • · · k · k .. k '" 1 kl 1 d b k k 
nrz 

Taymis kıyılarında değıl fakat Suveyı ı gını .estırmc mum un o mama a o masın an aş a usuru yoktur. 

kana lı kıyılarında da müdafaa etmek meC· ıyam ve ransız era er azı ta mm er yapma a-, lf"l~ • p hl• S• F . 
1 

gosl;ıv iktıs:ıdi nıür.~kerelerini müteal:ıp b b b h · l k k 
d k İtalyan ve yugoslav hukıimetleri Belgard'- bildir. ır U ayım e ıvan : 

buriyetinde bulunduf:u bir nman a vu ua da resmi ve daimi heyetler bulunduracak-
gelmt.ktedir. tki mihver devleti, gerek dip- H • d • . . • d K,.•·c:ra!i : Sert ve acı kuvete malik bir peh• 

lomat.ık sahada gerek askeri sıtharla uzağı in ·fÇlnlSI arO·Sln 0 tardır. Kuvetli ve kilosu ag·ır bir pehli- livan .. bilhassa belden yukarı kısım-
ı Londra, 5 a.a. - Madras radyosunun J k k J' G 

gören siyasetlerini. diışman ıngilizin kati ı I' k f 1 1 l bildirdiı;me gore ,air Tacore ateşinin de- \•an ... Yağ güreşini biiiyor. Serbest a~ı ço .. uvet ı. üreşte köprü ve 
mağlubiyetine kadar, uzlıışmam: kompro- gergin 1 az Q OŞtl vamın:ı ra men kuvetlenmektcdır. Gunü güreşte de hayli mehareti var. Jim- s~~re gıbı ?yunla.ra vukufu yoks~ da. 

m
isi.z, idame etmeğe, düşmana göz açtır· nastikle ülfeti olmadıg·ı irin vücudun- dıger m.ez. ıyetler.ı bu kus_u, run. u orte-

Tokyo, 5 a a. - DNB. Domei aajnsının sakin gcçırrn i ştir . ],; k k b 1 t d T b } 
mamai:a ve onu yenmef:c 111zmetmi$ bulun- Bangok'dan bıldirdigine göre Thailand Bele ad. 5 ı a. - Belgrad'la Niş a,ra- da sürat ve çeviklik yok. Nefe& kabi- bc7. "k.a bı' ıyet e n:.d ccTruk.e dı ğollu.~lu 
maktadırlar. Almanya ve talya, Afrika sa- liyeti de orta. l uyu ır avanta) ır. e ır a ı ı e 

ı Siyamı ile er 0 • H ne! sındı Kusstak ıstasyonu civarında cuma k'l ı ~ k b b 
hftsı r ıeseleleri ile sıkı surette bağlı bu- O ; 'eli 'n e n . ı o arı a agı yu arı era erdir. Bu 

n son zamanlarda fenalaşm ış olan miinııse- günü bir tren krızası olmu~tur. ç ölu ve • • ·· · • h · d T k' d ~ 
lunan büylık Avtupa snhası meselelerini. betler, son hnfta zarJında dah çok gergin: 4 a~ır ya•alı sekız h3f'f yaralı vardır. Greko-romen güreşte yüksek tek- gureşı~ aa a zı~a e e ır a.glı lehi· 
organik bir kili olarak telakki etmekte ve leşmiş bulunmaktadır. Son alınan malüma- Bukreş, 5 a a. - Tazmınııt mukabıli is· niğe malik ... Serbest güreşe vukufu ne neuc~lenmesı muh~em~ldır. .. 
askeri ve diplomatik kararlarını buna göre ta nazııran her iki memleket hudut boyunc" : im'.:k cJ'lmı olan emlakin cenubi Dobru. ı,;ar. :Viıcudu işlcmış. Esaslı idmanı 1 Bu müsabakalar vesılesıyle amator 
almaktadırlar. tahşidat yapmaktadır. Ilindıçini hava mü- ca'd:ın gelen romenlerc tevzı cd leccgi b•l· olmamakla beraber, mukavemet ve ta- güreşçilerimizin en kıymetlilerinden 

Nihayet ,Bertin, siyasi mahfillerinden dafnu hnturyıılııron ı n h·ı ı ıı r dirilmektc:lir Ilanat'da devır nıuameles:ne kati iyidir. Kuveti Karaali'ye naza- b:ıluna.~ .i2 kilo !ürk~~e ~irincisi Ce· 
bildirilıliğine göre, mihver devletleri, her rnn az, siki eti de 95 kı"lo ... IIer ı'kı'sı'. lal Atlic le 66 kılo Turkıye ve Bal-

rinde keşif uçuşları yapmakta olan Th~i- başlanılmı;ıtır. 
zamandan ziyade ilk teşebbüse geçmek nin bu hususiyetlerin'i göz önüne a- kan birincisi ve Avrupa ikincisi Ya· 
mevkiindedirler ve hadiselerin seyri hah- l~nd tayyar~len~e karşı ateş açtıkları bil- ı lırsnk l~arnalı'nin kuvet ve sı'kletı'ııe şar Doğu arasında da bir maç yapıla· 

dırılmektedır. Dıı:;er taraftan fransız Hin-
sinde ilk te$ebbüsü, rerek zaman gerek Yen,· Ze lan d 'o umu m"ı mukalıil. PelJinen'in teknik ve çevı'k- cağı söylenmektedir. Amatörlerimizi 

diçinisi tayyarelerinin de son günlerde mekan ve gerek usul bakımından. ıstikbal- liği fazla. Güreıı.te Lu vasıfların lıer hal.ka tanıtınıya vesile olacak bu gü· 
Thailıınd arazisi üzerınde uçmuş oldukları :ı: 

de de ellerinde bulunduracaklardır. Va,,., ,. g'"' -, ne b ,· r lıava ikisi de miisavi kıymet arzeder. Gu" - reşın çok en• er-:san olacağı muhak-bihlirilmektedir. Fransız Hindiçinisinin en k 

h
. fazla tahşidatını Avanııaket ve Thaken•n reş tSbiyesine gelince, bunda Pelli - aktır Esasen aralarında tatlı ve dos-

Go"ru"ııımede alınmıııı olma6ı mu - ' k tane bir rekabet bulunan bu "k. .. :ı: -r: mıntakalarında, yani Thailnnd'ın garpten 1 d 'I d nen, Çl" maç yapmış olması dolayı- • • ı ı .. gu-
temel göriilen dört harar var k d ~ · d k d' . . . 1 m "] reŞO I tayin e 1 İ siyle daha üstündür Karaali'nin acı rcşçının karşılaşmaları Ankara gureş 

şar a oı;ru en zıya e en ı arazısıne gır- • • h. · d b' "k b• • 
Londra. 5 a.a. - Reuter'in diplomatik mekte oldu~u bolgede yapmaktndır. Hudut kuvetiyle bu heflapları altüst etmek mu d.ıtın e uyAu .~r m~rı:n~nıyet U• 

H
. 1 ·ı "'~usolini a- b d b 1 • • . • . ' Londra. S a.a. - Resmen bildir!ldiğine ihtı"malı' vardır Bakalım netı"ce ne o yan ırmıştır. matorlerımızın sami· 

muharriri yazıyor: ıt er 1 e " oyun a u unnn sıvı! ahnlının, Hındiçini göre kıra! 1941 şubatında vazifesi nihaye- · - • .. 1 b' U b k 1 rasında acele bir surette vukua gelen kon- makamntı tarafından tahliye edilmekte ol- ' · • · · z lacak? mı ve guze ır m sa a a yapma arı· 
1 

ğ te eren vıkont Galway ın yerıne, yenı e-
1 

M"lfi . ,1 T . .. b k ı nı temenni eder:z. 
ferans, yeni bir sulh taarruıu ya~ı aca ını duklan da bildirilmektedir. landa umumi valiliğine hava mareşah sir u •·Yl.ım ~ ekırdağlı musa a a- T. Yalcu 
tahmin ettirmektedir. Bazı mahfıller, bu- Fransızlara göre vaziyet Cyril Neval'ın tayinini tasvip etmiştir. sına ge ınce · 
nun imkan~z olmadıiı fikrind~ir~~ Vlch~ 5 aa - IIavu hll~rlyor: Ha- Kır~ sirCyril Nev~~ a~ı zam~da in~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Brenner mülakatı, eter sulh şartlarını valden haber verlldlğ'ine göre birçok sı. liz hava kuvetleri mareşalr rütbesini tev
müzakereye mütemayil ııözükmezse, bu yam tayyareleri ı birlncltcşrlndc eveıa. ylr- cih eylemiştir. 
takdirde belki de mihverin göstermek mlşer, sonra kırkar tayynrellk gruplar ha- Dicer taraftan hava nezaretinin bildir- 1 
mecburiyetinde bulunduğu birlik cephesi llnde Hlndiçlnt ile Siyam arrısında bulu. diğine göre, mare~al N ewal'in yerine hava 
zevahirini takviye etmek ve bu fırsattan nan Mekong Uzerindcn uçm~şlnrdır. konseyi azah{:ına ve hava genel kurmay 
bilistifade tngiltere'ye karşı yeni tehdit- Siyam makamlnnnın Cambodge budu- başkanlığına hava mareşalı sir Charlcs 
ter savurmak arzusundan mülhem bulun- dundaki ileri hatlarını takviye etmek za. Portal tayin olunmuştur. Mareşal N ewal 
muştur. ruretlnl hissettikleri tahmin edilmektedir. pek yakında bu mlılki vazifesini bıraka. 

Fakat bir aulh taarruzu yapılsın yapıl- Bu nUmııylıılerln, S!yam'ın arıı.zl talep- caktİr. 
masın, görüşmeden bazı manalar çıkarmak !erini ve Siyam sefirinin fransız hükllme- Hava mare~ah sir Richard Peirse ise ı 
mümkün.dür: ti nezdinde 30 ey!Uldc arazi talebi hakkın- buıünden itibaren mareşal Portal'ın yerine , 

Brenner konferansının mihverle Japon- da yaptığı tecebbUslerl. takviye için yapıl.ı bombardıman ıervisi başkumandah~ına ta-
ya arasındaki paktın akdini müteakip vu· dıklan zannolunmaktadır. yin ej:Jmlştir. 
kua gelmesi keyfiyeti, Sovyetler birliğini Fransız hUkUmcll bu teocbbUsUndc ver- • 
bu ittifaka dahil etmek suretiyle Sovyetle- dlğl cevapta 12 hnzlrıın 1940 4lllaşmıuıını 
rin faal iGbirliğlni elde eylemek teşebbUsli tatbik etmcğc hazır olduğunu, Mekong 
hakkındaki şayia ve İspanya'nın fikrinin ~ deni ııonra gene Siyamın ilerlemesini ka
lınmasında kullanılan tarr, halen Almanya- bul edecc~ni fakat Hlndlçlnt hududunda 
nın içinde bulunduğu rüç!Ukleri ııöster • bir değişiklik yapmak üzere müzakereye 
mektedir. girişmek niyetinde olmadığını blldlrmlı -

Hitler, tek başına Almıınyı'nın İngil
tere'yi ezebileceğini bir çok defa dünyaya 
bildirmişti. Fakat Almanya, İnıiltere mey
dan muharebesinde muvaffıı.k olamamıştır 
ve timdi, yeni hlicumunda kendisine yar
dım i!;in müttefikler bulmak mecburiyetin-

dedir. 
Görünüıe röre, mihverin harp ıayreti, 

ciddi tarzda yeniden gözden geçirilmekte
dir ve eğer bir sulh taarruzu olmazsa, a
şağıdaki dört karardan biri alınabilecek 
gibidir. 

tir. 

Beyaz· peynir fiyaflarr 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Fiyat müra

kabe komisyonu beyaz peynirin kilosuna 
izam! toptan 42,S kurus fiyat koydu. Be
yaz peynir perakende 50 kurusa satıla -
caktır. 17 kiloluk tenekenin fiyatı 722 ku
ruştur. 

..1ııııııııııııııııııııırrırıırırırıırrıı1. - -ı. - Doğrudan doğruya lnıiltere'nin i~ 
ti15.sı .Alman ııenel kurmayının muhalcfe- _ 
tine rağmen, Hitler'in hali bu istilayı ıid· :;: 
detlc arzu ettiği eanılmaktadır. 

-
Ü L K Ü -----

2. - İspanyıı. yolu ile Cebelüttar:k'a ve 
şimali Afrika'ya müteveccih bir ilerleme. 

3. - Belki de alman nezareti altında, 
Mııır'a karsı taarruzun büyük mikyasta 
yeniden başlaması. 

4, _ Sovyetler birliiinin böyle bir ka
rara itiraz etmesi mümkün olmakla bera
ber, Balkanlar yolu ile bir ilerleme. 

Harp halinde bulunmıyan millet
lere hiç bir komplo 

hazırlanmamı§ 

Romı, 5 a.a. - DNB. Roma gazeteleri 
sayfalarını B. Hitler ve B. Musolini'nin 
Brenncr'deki milli.katına hasretmektedir -
ler. Bu ıazeteler, Avrupa'daki yeni ıi
yast, iktisadi ve içtimat nizamın yeni bir 
safhasından bahsediyorlar. 

Gio.-nale d'İtalia ıazetesi, ıimdilik söy
lenebilecek yegane ıeyin, bu görüşmenin 
harp halinde bulunmıyan memleketlerin 

1h ve ıelametleri bakımından bir ıüna 
su d' . ld ,; komplo teşkil etme ığı o u.unu yazmak-

tadır. 
Nerıyork gazetelerine göre 

Nevyork, S a.a. - Brenner toplantısı 
Nevyork gazetelerinin başlıca mevzuu -

teşkil etmekte ve gazeteler bu toplan
:ıu hakkında muhtelif faraziyeler yürüt • 

mektedirler. 
B

. taraftan Nevyork Herald Tribune 
ır 1 • d "dah 

ve Nevyork Timcı '.az ete e.~ı d e b h a 
geniş ve daha uzun bı~ har~h e? ,"''h sebt: 

Daily N evı ısc mı verın ar ı 
mekte ve . f"k ... 1 . •. 

k b't' mek" iıtecliğı ı rını ı erı ıur -artr ı ır 

mektedir. uh b' ı 
k T imes'te bir hususi m a ır Nevyor 

diyor ki: lh 
"Mihver harpten bahsediyor. Fcıkat ıu 

istemektedir." 

• dUcürillmüştUr: tayyarelerimiz· 
tıyyaresı ,, 
den bir tanesi de dilşmUştilr: bu tayyar~ 
nin pilotu pıraşütlo atlıyara.k lr:urtulmu.t-

tuı 

--- -: Halkevleri ve Halkodalan : 
: Dergisi E 

BİRİNCİTEŞRtN sayısı çıktı : 
: Türk dlll hakkında Namık Ke- : 
: mal'ln bazı dllşUncelcri - Prof. M. E 

Fuat KllprUIU, Halkevelrlnln çalı~· : 
: masında bazı ycnl esaslar • Kemal : 
E Turan, ÖIUmU münasebetiyle sır De- = 
: nlson Ross ve eserleri - Prof Zeki : 
E Vaıtdl Toğan, Ortazıı.man Tilr~ • te- E 
E ırun dünyasında din • Prot. A. Mez E 
: (Almancadan çeviren: Cemal Köprll- : 

lU), Son yazdıklarım "allr • Fethi : 
: Tcvdt, Blr beden terbiyesi "cnstitUsU E 
: esruılnn - NU7.het Baba, BugUnkU Al- E 
_ manya'da felec!t cereyanlar • Prot. : 
: von Aeter (Almnncndan çeviren : z. : 
: F.), Dellormıın tUrkleri hakkında - : 
- Prof. S. S. Dobı;:ev (Bıılgarcndan çe· E 
: viren : Türker Acaroğlu), Kır§eblr : 
E v11Ayetlnde - Nahit Sırn, Ruya "rıllr,. E 
: - Ceyhun Atıf Kansu, Kıral İdlpus -
E Sofoklls (turkçeden nazma çeviren : 
: C. Kudret Solok), TUrk kllltUr tarl· : 
E hinden ı;:ln kaynaldarına. göre ortaas· : 
: ya'da at cinsleri ve beygir yetiştir- : 
: me hakkında malfimat • Pror W. : 
: Eberhnrd, 30 ağustos - Recep P;ker. E 
: Halkcvlerl postası : Hnlkcvlerl ve : 
: Hıılkodaları çaJ·§maları (sosyal yar- : 
: dım .. lf. Celfll Duru.,. - HalkC\"lcrl = 
: neşriyatı) 

: Ayın Hddiselerl : Blsmil'de tık : 
: tren. - lflllt Şet ve gençlik terbiye- : 
: el. - Dll bayramı. - Eylülün dıİ hA- E 
:;: dleelerl. : 
: Fikir hayatı : Bir okuyucunun : 
: nottan (Roma'dan birkaç hatıra. · .. : 

İki tarih kitabı. Baz.ı yeni gllrlcre : 
: dalr. > Nahit Sırrı : 
: BlbllyoğTatya : Me Govern, Wllll· : 
E am ~!ontgomery ''Thc early emplres : 
_ of Central Asla,, W. Eberhard. - : 
: Ahmet Kutsi Tecer "KöylU temsnıe- : 

= rt... = 
........................................ ;: 

Sabık fransu na11rı 

B. Zay mahkum oldu 
Celermont-Ferrand, 5 a.a. - Havas bil

diriyor: C!ermond - Ferrand'da bulunan 
13 üncü mıntaka askeri mahkemesi, dör· 
düncü fenni kıtaatında teğmen bulunan ve 
düşman önünde kaçan eski nazırlardan Je
an - Zay buglin muhakeme edilecektir. 

Eski nazır mah~üm oldu 
Cenevre, 5 a.a. - Sabık fransız maarif 

nazırı B. Jean Zay, Clermont • Ferrand 
askeri mahkemesince nefyedilmeğe ve H· 

keri rütbesinin refine mahldlm edilmiııtir. 

Çankırı'da bir hava taarruzu 
tecrübesi yapıldı 

Çankırı (Hususi) - Bugün 6.30 da 
verilen alarm üzerine hava taarruzu 
tecrübelerine başlandı. Alarm üzeri
ne bütün ekipler vazifeleri başına 
koştular. 

Un fabrikasına bir yangın bombası, 
istasyon köprüsü üzerine de bir tah
rip bombası isabet ettiği ve "Hacet" 
tepesi mevkiine de paraşütçü kıtalar 
i.ndiği görülerek bütün ekipler ve 
Jandarma, asker kıtaları bu mevkilere 
koşarak vazifelerini güzelce ifa etti
ler. 

Bu tecrübeyi mevki komutanı şube 
reisimiz yarbay İzzet Yavuz tetkik 
ve. kontrol ettiler. İlk olarak şehri
mızde yapılan ve 20 dakika devam e
den bu hava taarruzu ihzar edilmiş 
programın bütün mevaddının tatbiki 
suretiyle intaç ettirilmiştir. 

Sanal mekf ebi elektrik( ilik 
imtihanında kazananlar 

Ankara sanat mektebinde orta mek· 
tep mezunları için açılmış bulunan 
hususi elektrikçilik şubesine alınacak 
parasız aytılı talebe için Ankara İs
tanbul ve İzmir sanat mekteplerinde 
açılan müsabaka imtihanlarına ait ev
rakın tetkiki bitmiş ve kazananlar 
belli olmuştur. Kazananlar: Ankara
dan Ahmet Akçelik, Mustafa Yan
dım, Haydar Yeşilırmak, İstanbul
dan Rasim Keskinler, Hüsnü Çevik
er, Zi~aettin Ünerman. Fehmi Engin, 
Hamdı Sutunç, Arif Gülseren. Ah
m:t Öncü, Salih Nevzat, Mehmet 
Gaz.aydın, Mustafa Kaya, Hasan Gök, 
En:ın Çetin, İzmir'den Yusuf Sıntaş, 
Alı Soylu, H~di Fenike, Emin Ça
ğırkan, Fehmı A ktl'ş, Hüseyin Örde, 
Mustafa Türksoy, Ali Vedat Tezc
renlU • 

Gümü& Hacıköy kazası Halkevi köycülük ve sosyal yardım şubesi balan 
30/9/940 günü Çetmi köyüne gitmişlerdir. Kenevir ziraati, köy ve köylünün srhat 
işleri, Hava Kurumu faaliyeti hakkında ve belediye ebesi de ayrıca köy kadınla.. 
riyle gebelik ve doğum ihtimamı mevzulu konuşmalarda bulunmuşlardır. Hastalar, 
muayene edilmiş, ilaç dağıtılmıştır. Halkevi çalğıcıları milli havalar çalmışlar, 

oyunlar oynanmış ve bu faydalı ıezinti den geç vakit dönlilmüştür. Resmimia 
haikevlileri koyllilerle bir arada gösteriyer .. 

Üçüncü tertip planının üçüncü ve son çekilişi 

7 İlkteşrinde Adana'du yapılacak 
PAMUK MEMLEKETİ ADANA SlZlN DET ALllNlZl 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4.000 

20.000 
20.000 

AGARTIR 
İkramiye miktarı 

Lira 
60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
5 
4 

ikramiye tutarı 
Lira 
60.000 
20.000 
20.000 
20000 
20 000 
80 000 
40 000 
40.000 

100 000 
80.000 

44.498 ~ Yekun ~ 480.000 -
. Üçüncü Tertibin bundan eveJki çekilışlerinii1 her birinde (240,000) 

!ıra dağıtılmıştı. 7 Birinci teşrin keşidesinndc (480,000) lira, yani 

ew!lki çekilişlerin iki misli ikramiye tevzi edilecektir 
Büyük ikramiye (40,000) den (60,000) liraya çıka~ılmış ayrıca 

(20,000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave edilmiştir. (10,000) 

liralık ikramiye bir tane fazlalaştırılmış iki tane (4.000) lira yerine 

dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (l,000) lira· 

lar kırktan seksene, (100) liralar da (200) den (400) ze çıkar:lmış· 
tır. 

Dört liralık tam biletle planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki 

liralık yarım biletle de hu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz 



ViLAYETLER 

Bina inşaatı 
Urla Nafıa Mlidürlılfünden 
l - Urfa'da inşa edilecek giimriik mu -

h:ıfaza birlikleri atölye binası kapa1ı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/10/940 pazartesi gUnii 
saat 10 da Nafıa mildürlüğli odasmda te -
şekkül edecek komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler huıust eartname ile pro
je ve evrakı keşfiyeyi nafıa müdürlüğün -
de gorebilirler. 

4 - Bu işin keaif bedeli ı 7580 lira 4 ku-
ruştur. , 

5 - Muvakkat teminatı 1183 lira 50 ku· 
ruştur, 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün 
evci bu işe benzer inşaatı başardıklarına 

dair evrakı mUıbiteleriyle birlikte vilaye
te miıracaat ederek alncakları ehliyet vesi
kasını 2490 sayılı kanumı uygun olarak ha
zırhyaukları teklif mektuplarını ve bun -
arla birlikte teminat mektup veya makbuz
larını ve ticaret odası vesikasını ihale JÜ -

nü saat 9 a kadat komisyon riyasetine mak-
uz mukabilinde vereceklerdir. 
1 - Postada olan gecikmeler kabul olun-

ma.ı. "8811-5884" 15899 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Yozgat Naha Müdürluiündıtn : 
Sorgun kazası ilk okulunun 28746 lira S 

lcunıı kcılfli ikmali inşaatıdır. 
ı - Bu lıe alt şartname ve evraklar, 
A - Eksiltme &artnamesl, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa lılerl genel ııırtnameıl, 
D - Fenni ve hususi ı;artıu.melcr, 
E - Keılf metraj, proje, 
İstekliler Yoıa: ı daimt encümeninde bu 

ilvrak n şartnameleri görebilirler. 
3 - Eksiltme 14/10/940 paıartesi ırUnU 

aaat 14 de Yozgat dııiıni encümeninde y;ı • 
pılataktır. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için istekli
lerin ~155" Ura "95,, kuru~ muvakkat te • 
minat vermeleri ve bundın b~ka aaafıdald 
'Tesaikl haiz bulunmaları Utzımdır. 

.A - En as on bin liralık yapı inşaatı 
yapmış bulunmak. 

B - lhale tarihinden sekiz gUn evet mU
racao.tla vUSycttcn eksiltmeye ılrecekleri
ne dair evıil:a almaları. 

S - İnşaat mayıs gay~liine kadar i.kınat 
edilecek. lbale bedelinden on üç bin lirası 
940 bUtçeslne mevzu tnhstsatındıın senesi 
içinde ödenecek mütebaki l&tihkakı 941 
butçesinde dcfaten tediye edilecektir. 

6 - Teklif mektupları UçUncil maddede 
yazılı saatten bir saat evcline kadar daimi 
encümene getirilerek komisyon rci&liğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta i
le glSnderllecek mektupln.nn nihayet S lin
cil maddede yazılı saate 1'adar gelıniş ol -
ması ve dış zarfın ınllhUr mumu lle iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. (9004-6020) 15992 

Kanalizasyon iti 
1zmir Belediyesinden: 

ko1arak mezkQr nrflıln 2490 1ayılı 
kanun hilkUmlerl dairesinde tanzim 
ve imza etml~ olarak ihale gUnil saat 
15 e kadar komisyon riyasetine ver -
meleri, postada vuku bulacak gecik
melerin kabul edilmiyeceği itan olu-
nur. (6255) 16238 

At sahiplerinin nazarı dikkatine 
Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Yetiştiricilere bir yardım olmak ü

zere müessesemiz suni tohumlama la
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

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

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

2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı 
ve gUzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adresi 
ve kısrağın son sıfat tarihi yazılmalı 
ve tahlil Ucreti olan BİR liranın şişe 
ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

(9353/ 6411) 16448 

Yol yaptırılacak 
!stınbul Belediyesinden : 
Halkalı - Nalbantçeşme • Hadımköy 11-

tisak yolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek -
ılltmcye konulmuitur. Ke,if bedeli 109,407 
lira ve ilk teminatı 6720 lira 35 kuruştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık ieleri ge
nel, hususi ve .fenni ~artnameleri, proje ke
ıif hulasalariyle buna müteferri diğer ev -
rak S lira 47 kuruş mukabilinde naha mü -
dürlüğünden verilecektir. 

İhale 9/ 10/940 çarşamba giinü soat 15 de 
daimt encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz: veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gün evel nafıa 
mUdUrlüğUne mUracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 940 yıhnıı. ait ticaret odası vcsi
ko.lariyle 2490 num,aralı kanunun tarlfntı 

çevresinde haı:ırlıyacnklan tck11f mektup
)annı ihale gUnü saat 14 de kadar daimi en • 
cümene vermeleri 18.ı:ımdır. (8934-5973) 

15974 

Halkevi binası inşası 

142 ton benzin alma(:ek 
Aıl:erl Fıbriblar Umum JlüdürlOllJ 

M~rlr.eı: Sıtın Almı Komfsyonundııı: 

Tahmin edilen bedeli (112:W0) lira olan 
142 ton benzin asker! fabrikalar umum 
mlldUrlUA'U merkez aatın alma komisyo
nunca 18.10.940 cuma gUnU saat U,80 da 
kapalı zıır!la ihale edllrcektlr. Şartname 
(2) lira (12) kuru, mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (8877) lirayı havı tekllt mektup
larını mezkQr gUnde saıı.t 13,30 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve a. maddele -
rlndekl veııaikle komlıyontu olmadıkları • 
na ve bu ııııe alft.kadar tüccardan olduk.la· 
rına dair ticaret odıuıı veslkaslyle mez· 
kQr gün ve saatte komlıyona mllracaatıa-
rı. (6114) 16288 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Sat1n Alma Komisyonundan: 
Keşif bedell 18200 lira olan yukarıda 

yazılı ln§ı:ıat askerl fabrikalar umum mU· 
dllrl!lğU merkez satın alma komisyonunca 
18. 10. 9-40 cuma ı;UnU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (91) 
kuruıı mukablllnde komisyondan verilir. 
'T'nllplcrln muvakkat teminat olan (13611} 
lirayı havl teklif mektuplarını mezkO.r 
günde eant 14 e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. marldelerlndekl veealkle muayyen 
gUn ve saatte komisyona mllracaatları. 

(6182) 16289 

7 bat kôtnm beygiri alınacak 
Ashri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Beherlne 250 lira bedel tahmin edilen 

7 baş koı.ıum beygiri askeri fabrikalar u -
mum mUdUr!UğU merkez satın alma komls 
yonunca hay\'unlnr görülerek heyetçe 
takdir edllecel< bedeller UzerlndcD pazar. 
itkin satın alınncaktır. Şartname para.sız 

olarak komisyondan veflllr. Tallpl<'rln 
18.10.!140 cuma gUn!l saat 14 te hııyvanları 
beraberinde olduğu halde mezkQr komls • 
yona mllracaatıarı. (6317} 16326 

200 Kilo domuz kılı alınacak 
Askeri Fabr'\knlar Umum M liclUrlliiü 

Merkez Satın Alma Ko"ll1syon ından : 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 200 

kilo domuz: kılı Askeri Fabrikalar Umum 
M. Kemal Paşa C.H.P. ! iare He Müdürllifü merkez satın alma komisyo-

yeti Reisliğinden : nunca 22/ 10/040 ııalı günü 11at 14 te açık 
1 _ 7567 lira 97 kuruş keşif bedelli eksiltme ile ihale . edilecektir . . S~rtname 

Mustafa Kemal Paşa kazası mevcut paras~z olarak komısy~ndan verılır. Ta: 
Halkevi binasının bazı aksamının hcd- 1 liplerın muvakkat temınat olan (225) lı
miyatı ile isHihı ve 1933.5 lira 1 kuru§ ra ve. Z490. numa~11h kanun.un 2 ve 3. mad
keşif bedelli gene halkevi binasının tlelcrındekı vesaı.kle komısyoncu .. olma -
yeni kısmı in~atı kapalı zarf usuliyle 1 dıklarına ve bu ışle alakadır tuccardan 
eksiltmeye konulmustur. I olduklarına dair ticaret odası VC11İknııiyle 

2 _ Eksiltme 22/ I0/1940 salı günU mezknr gün ve saatte komisyona müra -
saat 15 de Mustafa Kemal Paşa Cüm- caatlarr, (6Sl8) 16489 
huriyet Halle Partiıi idare heyetinde 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
Projeler, fiyat cetvelleri C.H.P. Ge

nel Sekreterliğinin fenni şartnamesi -

MlLLI MODAF AA VEKALETi 

Elektrik ve kolorif er uştaşı 
dır. Talipler bu evrakı CUmhuriyet aranıyor 
Hali· Partisi Bursa viUiyet ve Muııta- M. M. VekB.letindt!n : 
fa Kemal Paşa kaza idare heyeti re • 1 - Millt MUdl\faa vekAletı daire mU-

t• puarhk sQa n ..,Und• mukdr Jto. 
da bulunmalan. (8328) 18374. 

iç ve d11 liatik almacak 
M. M. VeHleti Satın Almı Komisyo -

nundan: 
, Hepsine tahmin edilen fiyatı: 88115 lira 
olan 18X600 ebadında 60 dıı, 400 iç la. -
tik pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı~ı 
11.10.940 cuma sUnU ııae.t 11 dedir. Kati 
teminatı: 1022 lira 2~ kunı§ olup oartna
mesi komisyonda görUlUr. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. :M:. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunrnalan. (6373) 16884. 

Matbaacılara 
M. M. Vekaleti S11tm Alma KomisYo -

nundan : 
Kl~ıdı Vek6.letçe verilmek üzere 15 ka

lem evrakı matbua bastırılııı.caktır. Ht'pei
nc 4000 lira fiyat talım!n e-'ltm!ttlr. Bas
tırılacak evrakın nür:-uneleri M. M. V. 
arhıt i•leri clairealnde görUiilr. İıtekllle
rin 600 liralık kati temlnatlan ile birlik· 
te pazarlık gilnU olan 14/iblrlncl teırln/940 
pazartesi gUnU ııaat 11 de Ankara'da M.M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları, (6403) 

16417 

Aspirin (Sinonim) alınacak 
M. 1\1. Vek~etl Satın Alma Komlsyo. 

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

880 kuruıı olan bin ktlo aspirin (sinonim) 
23 blrlnclteşrln 940 çarşamba gUnli saat 
11 de Ankarada M. ı.ı. V, Satın alma Ko. 
da pazarlıkla satın alınııcağındıın istekli· 
lcrln 570 liralık katt temlnatlarlyle birlik
te pıızıırlık gün ve saatinde mezkQr l~o.da 
bulunmaları. (6-104) 16474 

Ampul kutusu alınacak 
M. M. Vekruetı Satın .Alma Komlsyo

nunrlan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 13 

kuruıı olan ytlz bin tane mukavva ampul 
kutusu 15 blrlnclteşrln 940 sah gUnU saat 
11 de Anltarada M. M. V. satın almn Ko. 
da pazarlıkla ihale edlleceglndcn lstekl!
lerln her gUn numune ve ~artnameslnl gör
mek için M. M. V. ııhat tıılerl dairesine 
ve pazarlığa girmek için 1950 liralık kati 
temlnatlariyle birlikte pazarlık gUn ve 
sııntlnde mezkftr komisyonda buhınmaları. 

(640~) 10475 

Muhtelif malzeme alınacak 
M. M. Veklletl Satın Almıı. Komlıyo-

nundıuı: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1840 lira 
olan ~ağıda numara cins Ye mlkd:ırları 

yazılı malzeme 11 blrlnciteıırin 940 cuma 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın 
alma ko. dıı pazarlıkla satın alınacağın

dan lsteklllerin 276 liralık kati temlnatla
rlyle birlikte pazarlık gUn ve aaatlnde 
mezkQr ko. da bulunmnlıı.rı. (6406) 
200 tane emaye çnydanlık No. 18 
200 tane emaye' çaydanlık No. 20 
200 tane emaye çaydanlık No. 22 
200 tane emaye çaydanlık No. 24. 
50u taı:ıo emaye mqrapa No. 6 
20 tane emaye üstten kulplu emaye ko

va No. 28 
20 tane emayo Usttcn kulplu emaye ko-

va. No. 80 16476 

KaranUnede 181 aayı.h eokakta açıkta 
akan ıslahhane dereılnc kıuıo.llzll!yon yıı.p
tırılmım, ten ııtcrl mUdllrlUtUodekl keılf 
ve m•lt, fennt ıartnıuncıl ri mucibince ka
palı zarflı ckıılltmeye konulmuıtur. Ke~lf 
bedeli 154.60 llrn •O kuruı muvakknt to 
mtnatı 1100 liradır. thatesı 7. 10. oıo pa -
zıuoteal gilnü aaat 16,SO dadır. 24.00 sayılı 
kanunun tari!atı dahlllndo hezırlaıım111 

tekllf mektuplıırı lhnlc gUnU :ııam1 ınnt 
1!5,80 a kadar encUmeıı rlya.aetlno verilir. 

ialiğindc t:ct:kik ctleceklerdir. cıtırınauoe lm\lh~l& bır •l•1'trllır. uat.aaı •• 

4 _Taliplerin eksiltmeye i§tirak e- bir de kaluıifer ve s•J ustası alınııcaktır, Kablo alınacak 
debilmeleri için 2017 lira 72 kuru~ mu- 1 2 - İmtihanla alınacak bu ustalara eh- ' M. ı.r. VekAietl Satın Alma Komlsyo

(4024./3918) 10994. 

vakkat teminat yatırmaları ve ihale - !lyetıerl:ıe göre, elektrikçiye 52 - 75 ~e 
den sonra bu teminata bir misli zam- mlorlfcr v.ı llU ustaınna 8• • 128 lira Ucret 
mı ile 4035 lira 44 kuruşa ibUiğ etme- ?erllcccktlr. 
leri ve bu i§i yapmıya ehliyetli olduk- 3 - J\fatıda1'1 ıartııırı halı; olan latek
larına dair viUlyet makamından ve lller illıılğlnde pollı tll.hklkatı ve tabip 
1940 senesi ticaret odasına kayıtlı ol- ı poru da bulunan ıatıdalannı nihayet 10 
duklan hakkında maham ticaret oda- Blrtncltc,-ıiıı 940 gUnU akıamına kadar M. 

Sicim alınacak lnrında vesika göstermeleri ve uçün- M. v. do.lre mlldUrlUgtlno vormlıt olacak-
• eli maddede yazılı ek iltme evrakını llU'dıf, 

1stanbu1 P. T: T. M_Ddürıpqanden. okuyup kabul ettiklerini fmzalnmala- Kabul uar-tıan: 
. lda~eml7 bendıye ihtıyacı ıçın 16800 rı. Usulil dairesinde hazırlıyacakları a) Tllrk olmak ve ecnebl kadınla evli 

~ılo sıciı:ıın alınması kapalı zarf usu- zarfları ikinci maddede yu:ılı eksilt- olmamak. 
1 l ksıltmeye konulmuctur b) On ıeklz yavını bltlrmlı olmak ve ıy e e -s • me saatinden bir saat önce Parti idare 

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 6300 lira 

olan 50 kilometre kablo pazarlıkla •atın 
alınacaktır. Pazarlı#l 10.10.940 pcrııembc 
gUnU sııa.t 11 dedir. Kati teminatı 94:S lira 
olup oartnamesl komisyonda görUIUr. Ta -
l!plerln muayyen vııkltte M. :M. V. Sa. Al. 
Ko.dıı. bulunmala.n. (6517) 16488 

ANKARA V ALILlCI 

Eksiltme 16. 10. 940 çarşamba saat heyeti reisliğine imza mukabilinde 153) :rnıından yukarı olmamak. 
15 da B. postah~~e ~inası karş~sında vermeleri Hizımdır, o) Medent haklardan mahnımlyllt ce- AnA:ıra Vılililinden: 
Valde hanının ıkıncı k.atı?~ ıdarc· İnşaat ihale tarihinden itibaren dört zaalyle mııhkQm veya devlet için muzır Beypazarında husust idareye alt 1031111· 

Tamirat yaptırılacak 

miı: umumt depo. m~h~.sıplıği odasın- ay içinde ikmal ve teslim edilecektir. teşklllUlnrn mensup olmamak. ra 85 kunıı keııt bedii olan dört dUkkA· 

Taltplertıı " T,G teminat mektup nn 
makbuı:lartyle ihale gÜDU daimi encümene 
ve ıartnameslni görmek fstlyenlerln hu -
sust idare tahakkuk mlldUrlUğl.lne mllra-
caatıa.n nan olunur. (6258) 16236 

Bayrak almacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara merkez Nec.atl okulu ile 

Keçiören okuluna Uç bayrak ile al
tı paspas pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedelleri 175 lira 50 ku
ruştur. İıteklilerin tartnameyi gl:Sr
mck üzere her giln maarif mUdUrlü
ğUne ve ihale günü olqn 7. 10. 940 pa
zartesi günü saat 15 de ve % 7,5 te
minat akçesini hususi muhasebe mü
dürlüğü veznesine yatırarak villyet 
daimi encümenine miiracaatları ilan 
olunur. (<5456) 16445 

7 Adet soba alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Yenihayat, Keçiören ilkokullarına 

yedi 2 numaralı Zonguldak sobası pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 245 liradır. İsteklilerin ~rtna
meyi görmek Uzere her gün Maarif 
müdlirliiğilne ve;, ilıale günü olan 7. 
10. 940 pazartesi günU ıaat ıs de ve 
% 7,5 teminat akçesini hususi muha· 
sebe mildürlUğil veznesine yatırarak 
vilavet daimi encümenine mUracatla-
rı il!n olunur. (6457) 16446 

Matbaacılara 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez ve mUllıakat ilkokulları ıı:ın 13 

kalem evrakı matbua açık eksıltme cıııre

tlyle tabettlrllccektır. Muhııml""tın ht'dell 
1000 liradır. İ'stcldllerin &ııırtmımeyl ve nll
munelerl görmek Uzer" her gUn maarif 
mUdilrlllğllne ve ihale ;rllnll ol~~ 21.10.9·10 
pazartesi gUnU sıı.at 15 tf ve :> Uzdc 7.~ te
minat akçesini hususi muhas .. bc mUdUrlü
au veznesine yntıro.rak vllAyct dalmt en -
cUmenlne mUrncnatları lll'ın oltıl"ur. 

(G4~8) 16478 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Vailliğinden: 
Hususi idare odacıları lçln yaptırılacak 

muhammen bed~ll 899 liradan ibaret bu -
lunan 29 takım elbisenin ihalesi 21.10.940 
pazartcııl gUnli aıınt l(i,30 da vlltıyet dal -
mi encllmenlnde icra edileceği cihetle ta
llplerln muayyen ı;Un ve saatte 67 lira '2 
kuruşluk teminat makbuzlarlylc birlikte 
dalmt encümene ııartnameıılnl görmelt ve 
fazla tnfalllt almak iııtlyenlcrln de ihale 
gUnUne kadar encümen kalemlnı mllraca· 
atları lltın olunur. (6511) 164.SS 

Ki~alık dükkan 
Ankara Valiliğinden: 
Hususi ld!U'eyc alt Bankalar caddesin

de Kızılbcy soka.ğıudakl ~ ve 22 No. lu 
dUltkluılann senelik lc:arına talip zuhur et
medli:i cihetle 7.10.040 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında pQ.zarlıkla ihalesi icra e • 
dilecektlr. 

Taliplerin bu mllddet zarfında pazarte
si ve peroembe günleri saat 15,SO dıı. te
rnın .. u .. rtyıa uırıun.., Yıtfl.y t oaımı enc:tt-

menlne mUracaaUıırı tılln olunur. (61512) 
18484 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Vıııuıttndcn: 
Nafıa kamyonları lçlıı alınacak olan 

(8) adet dır; ve (8) adet iç IA.stlğln mUba· 
yas. işi 21.10.940 pnnrtes1 günU saat 1:5,30 
4a ihalesi yımılmak tlzere ac;ık eksiltme -
ye konulmuştur. 

:Muhteviyatı bulunan (lSl!O) lira mu
vakkat teminatı f101) lira (23) kunı~tur . 
İsteklilerin muvakkat teminat mektup ve
ya makbu~ ve ticaret odıun vesikası lle 
birlikte sözU geçen ı;Un ve saatte dalmt 
eııcUmene gelmelcti. 

Duna alt keıılf ve ıartnameyl her gUD 
nafıa mUdUr!UğUnde görebilecekleri. 

(61113) 18~85 

Duvar inşası 
Ankıı.l'a Vııllllğlndcn: 
Keaıt bedeli (496) Ura (34) kuruııtan 

ibaret bulunan Ankara - İstanbul yolunun 
(86) ıncı ldlometrcslndc yapılacak pcre 
dıvar lııl 14.10.940 pazartesi gUnU saat 15 
buçuktn dıılmt encümende thalesl yapılmak 
Uzere pazarlığa konulmuııtur. 

Muvakkat teminatı (84) lira (45) ltu
ruı.ıtur. 

tsteklllertn muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu, tlca~ct od'.1.Bı \'Cl!lko.slyle 
bu tııe ait nafıa müdUr!Uğ{lndcn alaeııkları 
ehliyet veslkalıırfyle l:1rliktc sözü geçen 
gUn ve saatte daimi encllmenc gclmelı>r\ 

Buna alt keelf' ve 11artn1tmeyl her gün 
nafıa mUdUr!Uğtlnde g6rcblleccklcrl. 

(6515) 16487 

Civata aairc alınacak 
Ankara Vallllt;lnden: 
Nafıa dair~lnce ahnacnk olan 23 ka.

lem cıvata ve salrenln mUbayaası fol 14.10. 
040 pazıı.rt si go.at 15,l!O dn ihalesi yapıl
mak üzere pıızarh ıı konulmuııtur. 

Keılt bedeli 3GO Urn muvakkat teminatı 
27 liradır. tsteklllcrln muvakkat teminat 
mektup veya makbuz ticaret odası vcalko.
slyle birlikte aözU geçen gUn ve ııaatte da
!mt encümene gelmeleri. 

Bu l§e ntt ke§lt ve §IU'tnameyl her sUn 
nafıa mlidUrlUğündc görebilecekleri. 

(6521) 16490 

MAARiF VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Maarif VeHletindcn : 
Münhal bulunan Hususi mektepler 

dairesindeki 15 lira maaşlı memurlu
ğa asga~i orta mektepten xnezun o
lup daktilo bilen ve memurlar ka
nununun 4 UncU maddesindeki vasıf
ları hiliZ olanlar arasından müsabaka 
ile bir memur alınacaktır. Taliplerin 
10. 10. 940 i'kşamına kadar evrakı 
müsbitelcriyle birlikte mUrac:aatları. 

(6464) 16451 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

F ot in alınacak 
r.ı. M. Vekaleti llava Satın °Alma Ko

misyonundan: 
Tnllbl zuhur ctmlycn :?000 çift er tottnt 

yeniden pazarlıldn satın ahn:ıcaktır. Mu -
hamı.ı 11 bedel! 13,000 lira olup ımtt temi· 
nat mlkdarı l:J50 liradır. Pazarlığı 7.J0.940 
pıızo.rtcsl saat 11 de h::wa satın alma ko
mhıyonunda yapılacaktır. İdıı.rl §artnrune 
evsaf ve numunesi her gUn öğleden sonra 
komisyonda gtirUlcblllr. isteklllerln mu
ayyen gUn ve saatte katı teminat ve ko. -
nunt belgl'lcrlylc birlikte komisyonda. bu
lunmaıılrı. (6354 ı 16882 

ADLlVE VEKALETİ 

Odun. kömür alınacak 
Ankar11 C~zaeı•i DireJ.törJüğünö.uı ı 
Ankanı Ceı:a..,,lntn 040 ..... lt 7 ah ih~:rr 

cı olan (15) ton me5e kömürü ile (10) ton 
kmlmrg me&c odunuııun açJk eksiltme su
retiyle ihale edilccc;inden taliplerin % 
7,5 kuruıı muvakkat teminıı.t akçe i olan 
(86) lira 2S kııruvluk banka mektubu veya 
o mikdardn paranın Ankara defterdarlığı 
veznesine yatırıldığına dair makbuzle.riy • 
lo birlikte yevmi ihale olan 21/10/940 tari· 
hine rasthyan paıarteıi gijnil saat 14 de 
kadar AnkQra Cümhuriyet milddciumumi
lifinde rnüteliekkil komi&yona müracaat: 
etmeleri ve şartnameyi görmek ve fazla i
ı:.ahat ılmak istiycnlerin Cebeci'de cezaevi 
direktörlliğünc milratııat etmeleri ilan olu-
nur. (6134) 16281 

Nöbetçi Eczaneler 
da toplanacak. mUdurluk alım satım Postada vukubulacak gecı·kmeter d) İyi ahlll.k eshabından olmak ve hay- t'" 1 t l U U t 

h t 1 ft, llt nın .. m rl 14.:ıo.o•o pazar eş ı n ıu Ko"pnı" t ....... 'ın' 119/940 gilnllnden Sl/10/940 ııkşnmına 
komisyonunda yaplacaktır. . kabul edilemez. 3990 slyet ve namusu mu 1 llller e ve ~e • 115,80 da vtırıyet daim! encUmenlnde ihale- "".. kadıı.r eczane1erln gece nöbet cetveli 

Beher kilosu muhammen bedclı 123 lıık ağır hnplıı veya o derece cc~ayı. mUıı- el yapılmak üzere açık ekslllmeğe kon - Ankara Vallllğhıden: l - Yeni ecı:ane 1 12 23 4 ıs 26 
kuru•, hepsinin 20564 lira, muvakkat telzlm bir fiil ile mahkQm olmamak. muatur. 2 • Mcrhez Ec.. 2 13 24 S 16 27 

,. " ., Ankara - Kıroehir Balgat tlttsak yolu E 3 14 25 6 17 28 temı·nat 1549 lira 80 kuruc::tur. ASKERi FABRiKALAR e) Sarı hastahkl&ra müptela olmamak 3. Ege c. 
ı: lf ini t lf 1 1 Taliplerin % 7,15 teminat mektup veya Uzerlndckl Balgat köprüsUnUn tamiri lııl 4 _İstanbul Ec. 4 ıs 26 7 18 29 

Taliplerin ol baptaki şartname ve ve vaz es mun ar.aman aya man ° a- mıı.kbuzlarlyle ihale ıUnU da.lml enoUmeııe 21.10.940 pazartesi günü saat 111.so da do.- s. Sebat Ec. 5 16 27 8 19 30 
mühürlü nilmunesini görmek ve mu- llaç alınacak bilecek bedeni ve akıt arıza ve haatalık- ve ııartnamcıılni görmek ıstıyenlerln lıu- ımt encllmende ihalesi yapılmak üzere pıı.- 6 - Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 

kk ' tl t mak Uzere larla ınalQl bulunmamak. 7 - Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 va at temına arını ya ır Askeri Fabrikalar Umum MüdürliJfü (63'6) 183l!lı ıruet idare tahakkuk rnUdUrlüğUne mllra· zarlıga konulmuııtur. 8- Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
çalııma günlerinde B. postahanedc /11 er kez Satırı Alma Komiıyonundan : oaatıarı ll!n olunur. (625'} 16235 Keıııt bedeli (1606) lira (IH l kuruıı mu-

k r. "dU lUk id " k 1 1 9- Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 mez ur mu r arı a em eva • Askeri fabrikalar tekaUt ve muavenet Yastık krlıfr alınacak vakkat teminatı C120) llrıı. Cl!O) kunı,,tur. 10. Ankara Ec. ıo 21 2 ıs h 
zım kısmına, eksiltme saatinden bir !andığı ihtiyacı için ilAç mubayaa edile· M. M. V t.Ulcti Sıtırı Almı Komiı70 - Tamirat yaptırılacak tstek111erln muvakkat teminat mektup 11 - Can kaya Ec. 11 22 s 14 25 
saat evetine kadar 2490 N0ı lu artır- cektir. T~lipler!n şartnameyi almak üzere nundın: Arı.kıra Valilifinden: voya mnkbuıııla ticaret odaaı veaikuı ve 1940 eylül ve 1 inci teşrin aylnrının 
ma, eksiltme ve ihale kanununun ta • her gu"n ö"leden sonra askc•i fabrı'kalar u- ı d ı fi t ~1 Bankalar cadAcelnde hususl idareye alt nafıa mlldllrlUtOnden alıı.cakları ehliyet eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil· ., .. h 1 1 ı~ e .. Beher tanca ne toJunlD e 1 en ya 1 

"' " miştir. Pazar geceleri nöbet alan ecza. 
rı.otına gore azır ama arı azım g - mum müdürlü~ü binası dahilindeki sandık kuruı olan 65 bin tane yastık kıhtı 8 bl- 2951 lira 62 kuruıı keşif bedell olwı M ve vcslkalnrfyle birlikte ısl:izü geçen gUn ve ne pazar günii de nöbetçi olarak açık 
len mektuplarını, 940 seneıi için mu- miidürlilğüne mllracaatları, Pazarhk g Te. rlnclte:ırhı. 940 aah günU 1aat 11 dı Anka- 34-86 No.lu mağazaların tamiri 14.10.940 saatte daim! encümene gelmeleri. bulunmak mecburiyetindedir. Dil!er ec-
teber Ticaret odası vesikası, muvak- evel 940 ıünü ııaat ıs de meı\rilr miidürlUk· rada M. M. V. Satın alma Ko. da pazarlık- pazartesi gllnU ıaat 15,80 da vllAyet dal· Bu işe ait keıılf ve ıartnamey\ her gUn zanelerin puar gUnletl ihtiyar! olarak 
kat teminat makbuzu veya banka mck ıe mliteşekkll komlsyondo yapılacaktır. Jıı. satın aluıacağından isteklilerin 31197 11- mı encllmenlnde lhaleel yapılmak Uzere nafıa mlldUrlUtünde görebilecekleri. tatil yapmaları kabul edilmiştir. 
tubu, teklif mektuplarını havi olarak (6031) 16014 ra :so kuruııluk katı teminatları ile birlik· aı:ık ekelltmefe konmuıtur. (65H) 16486 '--~~=====~=======:: B. postahanede alt katta posta mua • _ __: _ _:_ ____________________________________ -=-----------------------------
vinliği odasında bulunan komlııyon k ·ı 25 Be • • • 1940 .h. d 1 k 1 k reisliğine No: 'lu makbuz mukabi - Peşin para ve açı arttırma 1 e ırıncıteşrın tarı ın e satı aca em a 
linde tevdi eylemeleri (6165/6190) 

16163 

Elektrik ve kalörifer tesis.;_tı 
Balıkesir Valiliğinden: 

1 - Balıkesir hUkümet konağı ad
liye kısmının 2610 lira elli kuruş ke
şif bedelli elektrik tesisatıyle 15302 
lira keşif bedelli kalöri{er tesisatı ka 
palı zarf usulü ile eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Her ikisinin keşif tutarı 17912 
lira 50 kuruş muvak.kat teminatı da 
1343 lira 45 kuru§tur. 

3 - Bilumum evrak her gün na -
fia müdürlüğünde görülebilir. • 

4 - İhalesi 15 birinci teşrin 940 sa 
lı günü sa.at 16 da hUkümet konagın
da nafia müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temi -
natlarını Balıkesir malsandığına ya -
tıraıklarına dair makbuz veya bu mik 
tar şayanı kabul banka mektubu ile i
hale tarihlnden ekiz giln eve) vili • 
yete müraeııatla nofiadan alacaktan 
ehliyet vesikası ile ticaret odası vesi
kasını teklif mektubunu havi ıarfa 

Banka 
K. No: 

2 

3,4,5 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. Bolu şObesinden · 
Tapu No: 

Sahife Cilt Tarihi 
52 116 23/2/1940 

• 51 116 23/2/1940 

Mevkii 
Bolu, Yukarı çarıı Boyacılar •<>
kak No: 23 

Bolu, Yukarı çarıı Boyacılar ıo
kağı No: 3-5·7 

Nevi 
Üst katta dört odayı 
havi bir adet klrgir 
DÜKKAN 

Bir FIRIN, iki 
DÜKKAN ve üstle
lerindc birer odadan 
ÜÇ ODAYI havi bir 
çatı altında bina 

Hl sa o 
Miktarı 
Tamamı 

Tamami 

Hududu 
Sağı boyacı oflu İıımiJ, aolu Ö
merler hocası oilu Mehmet, ar • 
kası Hacı Mehmet ve Agop dük
k~nları, cephesi tarikiam ile 
mahduttur. 

ÖnU yol, sağı Fazlı damadı Ali 
oflu İsmail dillcktlnı, ıolu İfra • 
zen Emine ve Hatice ve Fatma 
Tütüncüye satılan müfrez kak • 
vehane, ve ahçı dUkk!nı ve bak • 
kal dilkkAnı tle milşterek duvar, 
arkası çarıkçı Mehmet ve tatar 
Mehmet usta ve semerci Halil 
oğlu Emin vereıelerl dUkklnla • 
riyle mahduttur. 

Muhammen 
Kıymeti 

TL. 
850.-

2000.-

ı _Yukarıda mevkii ve hudutla,rı yaıılı gayr! menkuller peşin para ve açtık arttırma ile ve bu hususta tanıim edilmiş bulunan şartnamesine tevfikan satılacaktır. 
2 _Satış su be binasında 25 Birtncit~şrin 1940. tarihine tesadUf e.~en cu~ gUnü saat ond~ topl.anacak .olan banka satıı komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 

Teminat 
Akçesi 

TL. 
170.-

400.-

3 _Arttırmaya ic:tirak edect"kler içın de mUhilr kullananların muhUrlerıni noterden taıdık ettırmelcrı ıarttır. 
4 _Arttırmaya iŞtirak edecekler teminat akçelerlni (Nakit, Devlet tahvili, Banka teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden evel satıı komisyonuna tevdi etmeler!. ve hüviyet 

cüzdanlarını yanlarında bulundurmaalrı lazımdır. Müıayede esnasında verllen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin dipoıitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri IA-
zımdır. • 

5 _Fazla malUmat almak ve §artnamesini ıörmek lstc)'enler ıubemizle bankamızın Ankara ve İstanbul şubeleri müdUrlUkJerıne mUracaat edebilirler. 
15- !tbu Ulndı yuılı ıayri menkullerin müzayedesine lıtirak edenler prtnameyi okumuı ve milnderecatını kabul etmiş sayılırlar. 3979 
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M• k&mlrll al..-k 
Ankara L•. Aaıirlifi SL Al. Umurbe7 As. Sa. Al. lCo. dan : 

.,. ha . ... rl 1 - s.000.000 lı:ilo met• odm amlı:an • 
AO. na ıönderilen "ç e 11 il• aatm almacalı:ur. Talımla eclllen be· 
__ :;:K:,IT.:.:::A::A~T:..l;;.:LA:.;,;NLA..;;._R_ı _ .... deli "175000 liradır. 

1 _ Bkslltme 15/10/940 TL n uh gil. 
Yulaf almacak al aaat 15 de Çanalı:lı:alı Um11rb1Tde As. 

lstanbal it. Sa. Al. ICo. d• t la. .AL Ko. da 1apdacalı:Ur. 
Kap-11 nrf 11nl11l• 500 ton )'Ulaf utm ı - t.telı:lllır bu ite alt ebiltm• prt • 

almacalı:ur. Bnlltm• 7110/940 aaat 11 d• namnlnl her ai1n it aaatlade KC?· da röreo 
dlr. Muhammen bedeli 41750 liradır. lllı: t• bilirler. • 
llllnau 3658 lira 25 lı:uruttur. Şartnamesi 4 - Elı::ılltme Jrapah aarf 11111U1Jeclır. 
her rün komutanlık Sa. AL Ko. da •e ta • 5 - Muvaldı::at teminat 21125 liradır. 
.. ır ve Anlı::ara L•. A. SL Al. Ko. ıörill• • IS - Tıslı::llf melı::tupları 15/10/940 Ta. H• 

bllirbillr. titelı::lllerln belli stl.n •• aaatten ıı afla ve ıaat 15 e kadar Sa. Al. ıco. Rs. 
bir uat 6nce11 kadar teklif mıktusılırnu nrllmlı olacalı::ur. (61511) "'142 

:Paıdılı::lı'da lı::om11tanlık S.. Al. Ko. aa ınat. Sade .;.lı almacak 
bu lı:ırtdıtı nrmderi. (5117) 15178 

J - ~ 
Uınurb111 As. Sa, Al. ICo. uu t 

Yulaf alınacak 1 - 4$000 lı::llo ıade 1ai& aıulrıvelıs 11• 
lstınbrd il. Sa. Al. l!o. dıaı satın ahnacaJrur. Tahmin edilen bedeli 
Kapalı sarf anllJl• 500 ton J11}af aatm 59150 liradır. 1 _ il 

abnacaktır. Enlltmı f/10/MG ıaat ıı.so ı - Jtlı::ıiltm• 15/10/940 Ta. •e n ı ıun 
eladır. Kullaannea bedeli 4SIOO liradır. tı~ pat 15 de Çanalı:lı::alt Umurbe1 Aa. Sa. Al. 
t11Dinatı Sl62 Un IO 1ı:urutt11r. Şartnameıı Ko. da yapılacaktır. . 
ber rilıı tıtanbaJ K. tamir •• Anlı:sra Lv. S - htclrlller ba lı• alt ck11ltmı p.rt • 
.\. SL AL ıco. da psrilleblllr. tıtclı::lilerin nameaial her siln it 11atinde Ko. müraca • 
belli sila ye ua"en bir uat &ıc•1• kadar atla s6rebflirler, • 
teklif 1S1ektuplanm Fındıklıda komutanlık 4 - Ekılltıne lı::apalı prf usulil lledır. 
lltın alma komiı,on11Da vermeleri. (5&11) 5 - Muvakkat teminat 4418 Ura 75 ku • 

151711 ruıtur, 

6 _ Teklif mektuplan 15/10/940 Ta. u. 
Yal&f alınacak Jı cün ve ıaa~ ıs • kadar Sa. Al. Ko. Rs, 

yerilmiş olacalrtrr. EdirH As. Sa. Al. l{o. tlın : 
575 ton nlaf kapalı urf 1111111 4alresln-

4e utıa almacıktır. thaleal 111. el tetrial 
l40 sah pilnfl saat 11 de Beline ~ klfo 
laımdaki Sa. AL Ko. da 7apıtacalmf0 

Yulafm muhammen fiyatı (44562> Ura 
• lı::unıt olup llk teminatı (3342) lira 151 

laa!'11ftur. 
Evsaf •• ttraltlal &119 .. latlJ'enlır hor 

tin ft saatinde ilin yapılan Jı::omiı1onlarda 
llrebillrl•. 

!.telı::lllerln beltl stl.n Ye ıaatten .erı 11 

lllr uat net telı::llf melı::tuplarlJ'le resmi vo-
lı:: ·11ona ilk• " temlnatlanm eözil •~18 om~ 

~I ,,, ,.ahat poıta ne ,endermıı ol • 
.. ıan nan ohmv. (1917) 15910 

Kuru ot alınacak 
Amasya AL Sa. Al. Ko. dvı : , 

300000 kilo 1mn ot ~apalı ıarf ılı elı:: • 
llltma• lı::oamaıtat. Muhammen bede!l 
llOOO lira olup mu'fllı::lı::at teminatı 1125 h· 

Ildır. 1• 
Salttmtll 11110/940 nma dili •at .. 

da ~aprJualıııtJr. Şartname aatm alma ko • 
aiQOll8llda prlllıbilir. btelı:lller 2'DO P. 
7ıh ........ a .,. a. maddılerind•. 111ılı 
•naik •• temJnatla birlikte teklif melı::tup
lanm ihale uatlnden Jlalı:al bir saat evel 
bmlQıoaa •ermiı bu1U11111aları. (5918) 

Ut11 • 

Bu saatten ıonra 111ektuplar kabul edil • m.,. (ISlN) 16143 

Kuru faıulya almacak 
Umurbe7 As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 _ 120000 kllo K. faau.Jye mukavele ne 
satın alnıaoaktır. TaJunlD bedell 30000 il • 

radır. 
2 _ Ekalltme 15.10.940 Ta. salı günll 

eaat 16 te Umurbey Al. Sa. AL Ko. da ya,. 
pılacaktır. 

1 _ İltelclller bu it• alt eksiltme fıırt-
n&Jrleallll bil' sUD il au.tındl Ko. da gö • 
reblllrler. 

' - Ekııtıtme kapalı ı:&rf usuıu iledir. 
6 _ ı.runkkat teminat H~ Uradır. 
6 - Teklif mektupları 15.10.940 salı gü. 

nU saat 16 e kadar el. Al. Ko. Ra. verıımıı 
olacaktır. (619~) 16176 

Zeytin almacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko.: 
ı - Alkerl lhUJao l.Q1D 40.000 kilo sq

tlD tanesi kapalı zart wrullyle ekslltm,l!al 
yapılacaktır. 

2 - İlk kapalı zart eksiltmesi 14.10.940 
gUnU eaat 15 d8 Sa. Al. Ko. da yapılacak· 

tır. 
a - 40.000 kllo zeytin taneılnln beher 

kilosu için tahmin edilen fiyat 22 kurue 
olup tutan 1800 lirac!ır. :Muvakkat teml.D&-

SIX- _..: alınacak tı 660 liradır. 
5u ~· ' _ İetekUler her gUn ıartname;yl An· 

••adırmı A .. Sa. Al. lCo. dan: kara. Dıkltehl•, tstanbul •• tsmıtt• SL 
88000 kilo mtır •tl mllbayaa edilecek· AL Ko. da göre'blllrler, 

tir. 'l'allnda edil• W•ll IOIOO llndıl'. 6 _ İllteklller belll gUıı ve ıaatten bir 
llt.ta ....ı llu.ı f9l'd " t..ıtm ~ saat evet thtlva eden kapalı zarflannı tz

eannamecl• yanlıdır. fartnamıler -omı.. mit As. 8a. .Al. Ko. D& nmıelerl. 
J'OG4an paraars ılmaWHr. 

1 
(63N) ~ 

lllrllJ'wıı ~ -.rt uullrl• p.rtna· 
.... ~ JWd• L ıo. HO ah .unu Sal>un alınacak 
aaat 18 da yapılacaktır. t 2 s Al K ımir L•· A. a. . o.ı 

K11vakllat tem•ut 1W lira DO kurul· 1 _ uoooo kilo aabml pazarlıkla ... 
tar. w almacaktlr. 

TüUf mektup18n l.1o.NO .ıa sUDD 2 - Paarhtt t. 11. MO .-rwamJNa 
..u 1' ta (claldl) mat 18 <dahil>• bdar .. aut 11 de Sqlada blDlr L•· L h. 
..._ AL Ko. da mall'bml mub1iU1114e ...,. 41. Ko. da ppılıcaktır. 
.um11 oluakbr. Ba attan .-ra lllektUPo s _ Tümla edilen tutan 5Z17S UA-
lar kabul oıumnu. dır 
~ &. maddeelnde ı.ı_entlen 4 _ T..S.U ma"'11111t• ÜIPll llM 

YUlkal• lllUft]drat temfnahn kODUldulU lira. 
mrf ıoertlln• ımaulacalrbr· (111f) 18911 5 - Şartrıamt1i Ko. da cörWobillr. 

8 - fste1rHterln Ticaret otlurnı!a b· 
Sıla' eti' almacak J&tlı olduklarına dair nıilı::a röaternıek 

C•tMCll AL Sı. Al. l!o. lb. tkıı 1 mecbllri19tf nded.irler. 
711 toD 11lır "'9111 kapılı sarf aanlU De f - Paaarlıia lttirtk edeceklerin b· 

.. lesi t/10/940 prp.mba sini aaat ıs de nan! nsilı::alan •e teminat melı::tuplarlJ'· 
'9P1lacaktU'· ıı birlikte UaaJe ıaatincleo nel Ko. aa 

llabammeD tatlft (IUllO) Uraı!Jr, m mtlracaatlan. (ISSll) 16395 
llminat1 (17615) liradır. Şartnamesi ko • Arpa alınacak 
afı70G4adtr. latülllerin ilk tcmı;t :m• Lalft>ıırıı• As. Sa. AJ. ICo. dıo: 
tap ..,. makbaalari1I• beraber 1 • 1 _ 8896 ton arpa esmelll kapalı zarfla 
lllSJdekl komlltanhk ıatm alma lrontlı1oma- eksiltmeye JrmnılmQt111'. Talunln bedlll 
• nrmelorL (51135) 1511111 

88970 Uradır. tık teminatı ü98 Uradır. 
alınaealr ıı:ıı::antme.ı 1uo.940 tarthlnde aat 16 t• 

"u)af LUlebUrgU A& iL AI. Ko. da "8Pllacak· 
Bqlos: :AA Sa. Al. l!o. dan: 1le br fartıı•m•l1 bir sUD komllJODda ... 

l - ....... lball ,unD " ll&t1 atı rWebllir. Teklif mektuplan bent gtbı ve 
lllluhamnum bedeli " muvaklı::at te~ 9 eaatten bir ıaat evel komisyon ba§kanlıtı· 
hmlı Od 1ı::a1em :vem Dpalı olarak • eıtınııı veya pOllta il• ,OnderUnıtı bU ... 
8'0 tan ltlbal'eD OD bel sUn mUddltıı ek· ~!:e&lıtlr. (8191) 1M01 • 

lllıme,. llonulmutı:!.1'~. .aatlDden bir _. SalNn almacak 
1 - hteldllerlD u ... e 1 K d ' teklif mektuplanDl il&- tamir Sa. A • o. an. 

at enllıl• kadar 1• birlikte Beykos halk ı - Blrltııer için 87'5000 kilo .aban pa-
-..ı natka!arlY arttırma ye ek- b]da .atm aıuıacaktır. 
aı.tı.l btn .. uıdald ukeı1 .ar puarlık 9.10.940 çarpmba gilDU 

llltme Ko. DA nrnıetert. (~en be- J t-;6 da Juıl&da tzmır Lv. A. Sa. AL Ko 
Cimi: )'Ulat, Ton: 630• m tıı 2683 eaa ııaoaJıtır. 

GeU ••7.., .. _ muvakkat temiDA da J•P edil tutan 132118 Uradır. 
..., "" --. t Ltef. NO 1 TıduDID en 

lira. aaatl: 16. lhal• sUJıO: ·uııammen be- , :.. TemiD&tı muvakkate akç8" 2860 
Cimi: JUlaf. TOD ııoo. m oabı 482S 

Gelt: nl500, llra muvakk•:. ~m:.tef. 9'0 
1U:-_ eartnamm Ko. da sörtllebtUr. 

lira. uatl: 16, lhal• sUn • ' 10917 8 _ bteklllerln tıcaret odaanıda PY!t-

Un a1maeak 
•ld~ıt Aı. Sı. Al. ~o. el•:: yazıtı il . 
IOO toa fabrika unu qaft ecekttr. 

1ıtJ Ve samuıda Shale8l lcr& edil UD bU 1111• 
Taliplerin 3490 11&1111 ıws: aaatlD. 

lllıa için latedllf ıerattte Ti t~ bulUD
Clea bir aut evel sarfları " 
ı.ıatvı. (5919) -- 000 ld· tkdarl. ..,.,, 

Ctut: fabrtlı::a unu. m • kstltme 
lo, elı::atttme pkll: kapalı •a;\:OC, ura. 
tert: 8L Al Ko. dl. teıntnatı. e tarthl: 
lılubammen bedeli 24000 lir&. Qıal 
t 1 t'fl'ln 940, ihale aaaU penenıbe •1~ 
'1'111111 meJııtuplanaın wertleatll pr. da) 
lltın alma komia)'ODU (Jtılla ~20 

Saman• alınacak 
lraraHH AL Sa. Al. l!o. dan 1 

1r1ntme1e 
IOO ton eaaaa apab sarflı • Ura.dır. 

~llalanııtur. Tahmin bedeli 17200 

t11ı:: teminatı 1290 liradır. s&oll 11at il 
._11.aıeaı t-10-940 pasarteel T ldlf as~ 
- 8a. AJ. Ko. ela 11pıtac:a1ı::Ur. • ... ı "°"' 
tıaplannm ihale .. atlnden bir aaet t-.. .... , ........ 
~lftlla •lrmıteat ı&amdır. • nc11t 

...ıan tlkaU onıiıODlarcla ID 
.. 11Dıdır, (5942) ıs• 

11 olduklanDA cla1r yealka ptermeleı1 
mecbuıidlr. 

1 _ puarıııa tttır&k edeoeklertıı it&· 
nunl veıatk ve teminatı muvakkatetertylı 
blfllkt• thal• eaatlııdaı evel Ko. aa muı.-
c:aatıan. (6'11) 1M18 

Sade yafı almacak 
DJ,.r41ıkır la. AL Ko. ... ı 
1 _ Dl,armkırda komlı:roaca ahu • 

ü olan 15 er too t&d• 1alı 1/10/MO ea
~ı rtınll 1aat 10 •e 11 4e aJrt ~ pu~ 

lıla ~H blrlnln malıammen bedeli 
2- er u~ 

500 l ra olwP teminatı 4175 • 
111 Ş tnameler her sin it samanında 
ıc!. da ;;ıillebillr. (6432) 1Ma7 

Arpa almacak 
SL Al. Ko. dan: 

Jı{anlll& ılklerta arpası upalı arfla ek· 
1 - ... • .. _._ 16.10.NO .... 

.,e ııonmUflur • .uuu 
111tnıe ı1a&t 11 dedir· Kub&mme&l bedeli 
martdl tenılA&b U• ıartııamdl her sUn 
ft il) SL AL Ko. da s{SrtllOr ve ilk te • 
=il• mahaııtnd• ötrenlltl'. lllblltm• 

strm• 18tl19Dleriıl bellt stbl" .aattıa
~ .aa& •ftllDI ..... teJcUı IDektap
dea bir _ _.,..ı • .tvlı go, na moncaatıa-
ıanm .,. ~... . 18'111 
n. (8'18) 

Arpa ah nacak 
Beykos A& Ba. AL Ko. dan: 
Afalıda mtlı::dar, muhamnıea bedell, mu'91kk&t tnı!natJN'lyla Ula1e sUıa T• -.at· 

lert yazılı arpa 18 e7llll 1HO tazı itibara llapah oı-k .üllltmQe komalmaattW. 
:tstelı::lUertn lı::anunt veatkalar1J1e birlikte taklit mOtuplanm ihale eutlDdu bir 

aat evelble kadar Beylı::o• Halk ParttJd blQUındalı::l aüerl arttırma Tff'Ulltme ko • 
mi97onuıaa venneıert. (6937) WlS 
Cbıat . Klkdan )ıluhammen bedell )[waklı::at t-. GUD TL 8L 

Arp& 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

Arpa 

ton Ura Ura 
1100 12600 6871 
.1100 nısoo 6821 
1100 '17000 6100 
1100 '17000 6100 
16~ 1072~ 661J 

J/I.tf.'° 10 ah 
9/Lta.'° 10 GU'l-

10./l.tf.(() 10 peı'9. 

12/Ltf.4ı0 ıo -
14/I.tf.40 10 p.erte 

Sadeyaöı alınacak 
Be,lor As. Sa. Al. ICo. dıa: 
Aıa#lda mtıtredatı, mlkdan, muhanımen bedeli ve m1l'faklı::at temlnatıartyle lh• 

l& sün ve eaaUert :vazıh ll&deya,f1. 10 e,ıw NO tau IUbareD on beı sUn mQddeUe ve 
kapalı zartla eksiltmeye konulmuıtur. · 

83360 kilodan ibaret kııım topta teklif mektubu vertldllt slbl 11120 kilo ola
rak ttç parça halinde de tek1lf mektubu verlJir. 

tatekltlerln kanuni veaikalarl)'le birlikte teklif ıne~tuptanm ihale saatinden bir 
aaat evellne kadar Beyko• Halk Parttaı blnaau&dalrl askeri arttırma ve ekltttme ko-
misyonuna yennelert. (5933) 15111 
ClDlll Klkdan llUh&mmen ıı. temtnatı İhale gl1ıı ve tarihi aaat 

.......... 
ilanla& Sa. Al. Ko. daııı 
1- Blrllklert. ..... ktP* ..o. ınt

D&lluaya komnuıtur. İhal•I il. ıe. HO oa
lllllteml &1JDU aut 11 dedir. Muhammen 
betili w ilk teııilııat\, ile° ..-.ıune11 her 
s0a K-1• M. e.. AL lt9. ta sörlltlr 'N 
tık teminatı ile mahallinde görüleblllr. 
Skllltmeyı strmek tsttyeaı.ta beut stD 
ye ... tinden tılr aat evellne kadar telcltf 
111e11tuplU\ •• &9nl~19 btdlkte 1'e> 
mıeona mUracaaUan. (6461) 164M 

Nohut alınacak 
btanbul SL •L Ko. ... : 

1 - Kçalı urfla mUnakuaya konul• 
nJc tıtekllai cıJmu7Ul 400 toe 11obu4uıı bir 
ay sarfıada puaıtılda alınmanu k&l'U' 
•er.llmtıtlr. Puarlıts 1"10 H0 sUDtl ... t 
ıı.• dadır. Kuhamma Meleli 54000 ıır.
dır. eartumui her stba komla)-oDda •örO
lebWr. 

S.teklllerta belU sOa " IUtte ,.... 
15 t.mlııatlart71t lılrUkU J'IDd•khda ko. 
mtdPlık 8a. AL Ko. pl9lelert. 

(6461) 

Sade :ralı .. ,....1r 
ltırklanli iL AL Ko. •: 

1 r 
0 ı . . Ps ................... 

11,SO dadır. Muhammen bedeli 147000 lf· 
rffır. Şartnuıui her ctiıı Ket. da söriile • 
bUtr. !.telı::lU.ria btlli IÜll YC ıaatte % ıs 
teminattan ile beraber Fındılı::h'da lı::omu. 
tanlık la. Al. Ko. na relaeleri. (MM) 

16467 

Sade yağı alınacak 
tıtanbul •· At. Ko. dan : 
1 - A.lı::crl ihti1aç için 8/10/940 rünll 

••t 1l de pzarlrlda 41 ton -4• Nı ılı· 
nacalı::tır. 

t - KuJa&ınmen bedell MOOO liradır. 

Şaftuamesi her cüa •• .. atte % 15 lı:atl 
teminıtlari1le 84 ile birlilı::te Fındıklıda 

iL AL Ko. - plm•l•rL (6480) 16461 

Kınnm mercimek almacak 
lıtaabal SL AL ~o. elan ı 
1 - Jtı"h ıarfta mtlnalı::atıa,. -.Sut .. 

ni iettkllıl cılauyu 200 toa kumı• 
merdaetl bir Q aarfmıla puarhkla alm· 
muma karar •erllmltttr. Puarhtı 10/lG 
/940 stla ıaat 11 dedir. Müamm l»ede
ll lllOI liradır. lartaameel 11.. sla Ko. 
da &6rtleblllr. letelı::lllerl• belli slD ,,. 
uatte " U teminatları Ue Wrllkt• Fm • 
clıkbda la. AL Ko. a .. caatlan. (1411) 

IJadey.ı 

ttç parça oldu
tunda her bfti 
için 

ktlo bedeıt Ura 
83380 "19200 llBO 9/I.tf. N0 O~ 
21120 26400 1980 9/I.tf. 940 ç&r1amba 

1 - MJmt...., 4ah1H ... 11 •tola le 
16 Parti aafeJ911 '811Mdkta'. Tallplerbl 10. 
16 10.MO ......... sta1 1111& 1T llWdllMt 

cadAeıin4e .Aa. la. AL Ko. u lll,lracaat • 

1146t 

Arpa telari,.U aJm•celr 
tıt&D1nal k AL Ko. ._ ı 

Sadeyat 
Sadeyaı 

• 21120 
21120 

Un ve 
Adanı As. Sa. Al. ICo. elan: 

26400 
26400 

1980 
1980 

11/I.tf. 940 ounıa 
H/l.tf. H«I P. ettMt 

yulaf ahnacak 

15 
15 

Ctnal mlkdarı :u:uııammen bed•lt Kuvakkat teminat 
11.llo Ura Ura Kr. 

Un '720,000 100800 7560 
Yulaf ı,:ıoo,ooo 97000 7312 M 

ı - Yukarıda cim ve mlkdarlartyle muhammen bedel ve muvakkat teminat
ları yazılı iki kalem erzak kapalı zarfla ekalltmeye konulmuetuP. 

2 - ~Utmest 7. ıo. HO pazarteal gtınU 11a&t 10 da unUDı 11 de de yıılatın Ada
na Aa. Sa. Al. Ko d• yapılacaktır. Şartnameleri Ankara. t.taa1'u1 LT. A. lerl ile A
dana Aa Sa. Al. Ko. da her ıUu görUJeblllr. 

s - Taliplerin kanunun 2, 3. cU maddelerindeki ıeratU hal• olduktanna dair v• 
l&ikl h!mtl teklif mektuplarını taytn edilen 11a&tten en u bir ıaat evel komi8"0Da 
vermeleri. (Cl9•7l 1S932 

Et ve odun ah nacak 
~dırne As. Sa. Al. Ko, dan: 
ı - Afafıda cına ve mlkdarlan yazılanlıtr lı::apah zarfla aatın alınacaktır. tha

lelerl Edlrnede eıkl mU,trtyet dalrealndeSL Al. Ko. da yapılacaktır. IDftat " ı&Tt· 
nameleri her gUn ko. da görUleblllr. !ateklllertn mözU geçen gUnde ihale ıaatindea 
bir saat evel teklif mektuplarım Xo. na venniı olmalan lbımdır. (6202) 16183 

Cin.at Mlkdan Tutan tık t8. !hale ghtt 
Sığır etl 120 ton 42000 Lr. il~ 17.10 9•0 pertembe 
odun 1000 ton 20000 Lr. UoO lf.JO.NO peraembe 

Un, yulaf ve sabun ahnacak 
M erlia Sa. Al. ICo. danı 
Satın alınacak uo mev&dda alt llıte ll&ltY• oıkarılmı.ıır. 

C1Dl1 Klkdan Jlull. btdell lllc Te. !hile ı\1D aaa.Uan 

Un 
Sabun 
Yulaf 

Kilo Lr. Kr, Lr. KP. 
MOOOO 78300 00 6872 00 

1oaoo 6608 oo 405 eo 
460000 29900 00 22d ııo 

14.10.940 kapalı 

14.10.960 kap.ı. 

ıuo.MO -..ıı 
Saat: 10, 11, 12 

1 _ Yukarıda yuılı meva44ıD belli sUll .,. 1&&tlar4a lhal•el Japılaeaktır • 
1steklllerln kanunen tıtenen veıatk Ta temtııatlannı havı teklif mektuplanm 

KtrtlD ukerlik .. l1alA U.t Jlabndlkl ı... &-. AL 1'o. ihale IUtiDdeD bir aaat evel 

Jara. (6411) 18'67 

Nakliye araltuı •b•eak 
htanblll To)llıane l!I&. 41. Ko. daıı: 

1 - Aılı::erl ihtiyaç için 9/10/940 rünü 
uat 10 da pazarhlı::la 100 .a.t •"'• tipi 
aallliye arabası satın alınacaktır. 

lluh...,. .. becWi 16000 lirtdır. Şart • 
ıaaeesi hır ıün Ko. dı ıôriilebiJir. 

!atelı::li1erln belli rün ve ıaatte ,.o 15 te
mi•tları ile blrlilı::te Fındıklı'da komu • 
t&lllalı:: Sa. Al. Ko. na llliiraoaathn. (6470) 

16451 

Arpa almacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dala: 

l - Birliklerin arpası kapah SU'f1a mU
nabaaya konmu9tur. bıaJeıı 2tl.10.940 CU· 

~esi gUnU ıaat 11 dedir. K\dlaml'Mll 
betili ve tık teminatı Ut 181't....S bir 
stta ııuıaa aa. 41. Ko. da sörWUr ve llk 
tendnatı ile mahalllnde ekstltmeye gır -
meli lsttyenlertn belll gUn ve aaatten bir 
..C HlıUne .kadar t.kUI me~ 
Ka. na nıUracutlan. (6'11) W. 

Arpa alınacak 
........ AL Ko.411aı 
ı - Birliklerin arpa ihtiyacı kapalı 

sarfl• ııMwky_,a kwıauııtı&r. 
thaletl • 21. teo _...., .... 1111& 

15 tedlr. xm-eıa Well ve 1111 temin&· 
tı 4698 un ..-ın• h• ... x .... se. 
Al. Ko. ia lfl'Gllr· Dıl .... gt,_. 11-
tiyenlerlll .. IH a4lD .,. l&lltlMeıı Mi' 8* 
evellne ...... &M1ll ~ llomS. 
yona mnrcwıtl ... C .. TJ> UMO 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan: 
Birliklerin arpaaı kapalı zarfla eksilt

meye kODlmlftUI'. tbaıeal aıo.NO GQll\111'• 

tesl gUnU ıaat 15 tedlr. Muhammen bede
li ve ilk teminatı U. ~ Mr l\İA 

1 - x • .,.ıı aarfta ...... ..,. lr.ollaJ .. 
ralı:: lıtelı::lf•l ~rlı::mı,.an 1GG ton arpa tebıo 
riıeainin bir 17 •arfınıta puarlılrla alm .. 
•••• karar Hrtlaılttlr. Puaı..,. 11/10/ 
940 cWıil ıaat 12 dldir, Muhammen bed.,. 
11 '4HO ltr.&•. Sartname1i her ırf1n lı::o • 
miı)'Onda rörfllebilir. tıtelı::lilerin belll 
siia .. 1Utt• it U temieatlan il• blrliC. 
te Fmcblı:lı'da lto, la. AL lto. 11& ıelm .. 
leri. (6482) 16470 

Koyua eti kaYUrmuı almacalc 
Srzllftllll SL AL Ko. dıuı: 

1 - Jliı'Ukler UttQ-acı için '10000 kilo 
tçtn9e kenı1kıd• 7vı )'&n)'a kuynık ,..,il 
lı::07'9D eti lı::aVUftll• puulıkla mUbay .. 
cıluaacalrbr. 

1 - Puarhll f.lf.9'0 ~- sOutl 
Mat 10 da Er~ 8L AL Ko. da yapıla. 
caktır. 

1 - Jıluhammen 1MıdeH ttGOO llft. tık ı.. 
mtaatı •Ta liradır. (Mil) lffTl 

Arpa almaealı 
Erdncaa As. Sa. At. So. c!an ı 

l - A.trert Uatı,.~ içi• ahnacq 
&tllMlllilıt.,..-..aawflaelııllil-.. 
7e konmuttur. Elı:ıiltmeıi 26/10/940 cu • 
maıtcai Pall nat 11 de SL Al. Ko. da ,.. ........ 

2 - Mullammen ~ 10000 Ura olup 
Ilı: teminata .. lir•. 

S - S•., ve ıartsı....ı Wrlalerde 
ftrdır. 

• 4 - Tallf olanlar teklif me-lanm 
~ ........ Mr uat wel Ko. na 
vermeleri. (6484) 16472 

PiriDç Ye bulgur alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - As-ert blrUkler lhttyaca ten lmlı
lik erzak aııbanna teslim eartlyle ve yem 
...... «*Nlt .. ı.. llulpr il• • tem 

~ C'.t:r t= .:=:;liran 
...... ............... ~ .. -

lllılıt16iİMıtlm.ıı..ı •• 1.14., ....... ~.1~ ... ,··---•a... ........... ilF?ı .. ta.llm........ . .lc.11: • - ..... ......... * l ;f' ..,,. ··-· 
dMI 111eı ............ -- .... lıGlırltr. 

,.., 
Muhtelif yiyecek ahnacal( 

BüTfü4eN Tiinwa Satın Alma l!omln.,,,,..,, ı 
Aaalrda etml, mllrtar " ma1ıatmnen be4ellerl ,.n11 malıtellf ~~•lr •• ~· • 

lracalı:: maddeleri hlalarında ,enertten tarih, llıl " ••tllt'b kapalı Hrf .. • 
li7l• elı:slltme1e kon11lm111t11r. Eblltml m11M11elelerl Bilyllı::dere i•k•l•I lral'll • 
.a4akl 11kerl aabarda baJunacalı:: olan tlmen utm alma lıoml9Jıorıe4ıı J'9Pllacalıı::· 
ur. t.teklilerin teraiti anlamalı:: here her lh •• ehlltm.,.. ittir• igla de al_. 
eak macldıı.rin mlı::tanna •• tahmbı edilen fl1ata sör• tutan olan •• atalıcla 
1uılı bulanan teminat akçelerlyle birlikte 1ıomı.,_. mtraoaatlan •• teklif 
mektuplıniu kapalı urflar ~inde ebiltme saatlerinden 1tlr eaat •Hllae 1ta4ar 
malıbu mulı::abillnde ••naelerl fflnlDU ilin olunur, (t278/lltl) 11HI 
Sut Blı::siltme tara. Temlaat Muhammen Mlkdan Almacô 

.. silnl aJıGeei tutan lıllo madclılwla 

11 
1uo 
11 
1uo 
J7 
1uo 
11 
1uo 
ıs 
u.so 
11 
1uo 
17 
17.JO 

17110/MO pefl ... • 

• • 
• • .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 

11110/MO Mlı .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Sahan a1maak 
...., ""· .... Al. it-. .. 1 

Uta K. Lira •lul 
1700 11IOOO l90GpO artır eti 
9170 111ICMI SltOOG • 
fSID 10120Ct ISSOOG • 
Dil 71200 17IOOO • 

IOO IOOO ~ Odun 
125 7000 150000 • 
176 11680 584000 • 
617 1780 4SIOOO • 
112 11100 soooo Tos ı•lı::• 

1110 14800 40000 • 
ı• llOOO 45000 Saba 
HIO 23000 55000 • 
1151 21 20750 83000 Gu ,.1z 
ısıı 50 ı 7500 • 10000 • 

Sahunalımcalc 
t..ır L•, A. la. AL Ko. ... ı 

1 - eoooo lı:ilo ıabım pazarhlı:la ... 
alalacalı:tır. 

1 - 60000 kilo aa1111D puarhld• •tın 
almacalı::tır. 

1 - Puarbll 11/11/940 ,....-. lilall 
uıt 10.SG ela kqlacla tamir Lır, /.. Sa. Al. 
Xo. da 71pıJ1caktır. 

1 - Pasarblı:: 11/10/940 carpmba ... 
... t 11 d• lı::ıtla4a laıair ı,.. A. Sa. AL 
Jto. ela yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tatan 11190 lira • 
dır. Temlnatı maYüb" akGal 1517 11• 
dır, 

' S - lartnameal komlaJOllcla slrllebl • 
lir. 

4 - hteklllerill ticaret odaamda lıı::a • 
1lth old111ı::larma dair ••lira at1aterm• 
mecburiyetinc!edirler. 

5 - Puarbia iıtlrllı:: edecelderbJ • • 
ınml •esilıı::alari7l• ihale 1&&tlnden 9!lll 
Dmll)'OB& alnetat11ft. (1111) ı• 

8 - Tümla tdlla tutlll 'llR8 lift.. 
dır. 

4 - Teminatı mHaJrlı:ate 1517 liradır. 
5 - Şartna111HI komlıJODda sörWebl • 

Ur. 
6 - tıtcklilcria ticaret oduında k-. • 

J'lth olduklarına dair ••ika rıs.ternıtk 
aecbwi71tla4tdirler. 

7 - Puarbla lttlrlk e4ecelı::ler kama • 
ld ... ı1ı:st&r11'• •• tealaatı ....ı.ute • 
liriyle llale .. ti••• ...ı .....,_a 
Mlncaıtıan. (Mit). ı ... ı 

slrmelı:: ~ belli sQD n aatmda 
bir ............... &MIU ••kbıı-1111111 
komisyona vermelerL (6473) 16461 

Sade 3'alı almecak 
Sırlclerell SL AL Ko. dan: 

1 - ..,...__., DUpıcı lala u - .... 
1atı puarlıkla 1&tın alınacaktır. 

1 - Komtqoaoa bela• Jdl- t.Junba 
edUen Hl ~ ttJ&t UarlJldq tutu'ı 
1 HOO ilk tamlnab 1310 liradır. 

1 - bal..a 11.10.KO aalı pO aat 11 
eladır. • 

' - ı.t.Jsıu.ta 'belll ..... autteD ltlr 
u.ı evll ı.namıt ıuktuplarım koml8yo
nwausa vermeleri Jbmıdır. (6474) 

Çunl almacak 
Ca1aeri Sa. AL Xo. dan : 

16491 

1 - 10.000 1eni •t 5000 nllam mllı • 
taıael ltot saftl almacalı::tır. Yenilerin 
m'*•mm• l»edıll 12000 lira •• teminatı 
llOO liradır. Ve ıaöatamel çuvallarm mu
haamCll bodell 5000 Ura ve teminatı 375 
liradır. • 

2 - tbateal 21/10/940 pazartesi gilnil 
ıaat 14 de kapalı urf uıulll ile 1apıla • 
cdıllt. 

1 - tıtelı::JlJerln belli ıün ve aaatte lı::a· 
n..ı •• teminatlarble birlikte koaıiııo-
11& mtlracaatlan. 

4 - ŞartnameJi
0 

her sQıı btanbul •• 
Alllı::ara L•. A. lilı::Jerl •e Adına. Ka:rseri. 
B4o Al. Ko. da ıörebilirı.r. (1475) 16465 

Arpa alınacalr 
Kanin Sa. AL Ko. dan: 

i - Bhetlklerta .,,.. 1rapa1ı ama ek
.._,, koamultUr· ıuı.ı .. ıo. 840 
cumartul stıatı aut 15 tedlr. Muhammen 
bedeli ve tık teminatı 8264 liradır. Şart. 
aameal her a1Ju Kaııtıa SL AL Ko. da 
sGrlllttr •• llk temlnab lle mahallinde 11'
re~Ull' •• 

Ekalltme:ve strmek lattyenlerln belll 
stlıl n aaUnden blr aat evetine kadar 
telEllf mektuplarl7le komtayona mUracaat-
lan. (6476) lMM 

ilk teminatı 1312 liradır . 
1 - Puutıtı H.10.NO ........ gl Dil 

..... ı 11 d• JCrzurum l!IL AL Xo. da ~
laeütıP. 

' - Pirincin toplu t\lt&n 9&10 Ura His 
a..lnltı JU li&'acbr. 

8 - Evıaf ve ıartıan kolordunun teııı.. 
ırıU pndı<>lllanacla .. wcuttuP. Her v• .. 
kit ıörUJebl.Ur. 

8 - tatekutertn ihale cOıı n 1&&tllldea 
...ı lıomlayoll& mtırecaatıan. (Nil) 

11671 

Unal...cak 
Eralncan Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 110000 kilo 11nan kapeh zarfla • 

ıiltm•ln• tali• sılrmaclıtından .... rhlıı:: .. 
la tatla ılıucaktlr. 

2 - KPbammu bedeli %4000 llra olw 
ilk teminatı 1800 lira4u. 

S - Evaaf •• aartnamul birlikler .. 
ftrcbr. 

4 - Talip olaıılann ealltme dallıı .. 
belli eaatte komiayoada bulıanmalan. 

(6418) 16483 

ANKARA BELEDiYESi 

T•Yint teliaab 7aptmlacak 
Aniıra Bel«l47ninden: 

1 - ca ... ,,.,,,.., 1'a1ramında ıelıinle 
1ıptırılıcalı donanma teDVırat Ye tesısa• 
puırlflda 71ptırıl•c•ttır. 

2 - Mubammea b«lelı JISZ lira SO ı.. 
nııtıu. 

J - T•miut ZJf lirı ıH lunitıu. 
4 - Şartnamesini ve leııl cetvelini •IS,. 

•• ı ~.,., ............... ialem/. 
ne ,,.. istelılilma fi• ı.ıo.HO e.ıı •linu ... 
•t 10,,JO dı bel«li7e encümenıne miracı. 
edan, (Uf6) 16Jll 

Yol infuı 
Anlı::ara BeledıJt9bıden ı 
1 - SamanpHarı me1dan ve ~lanaa 

inp11 on bet sün mllddetle açık enlltnae-
1e lı::onQ}111111t9r. 

Arpa almaealc 1 - l(ubaıamea bedeli (1285) lira C51t 
Jlanlaa Sa. Al. Ko. dan: lı:uruttur • 
ı - Birliklerin arpuı lı::apalı zarfla mO- S - TemiQat 264 lira 41 lı::u1'11ft11r. 

ııUuaya konniuetur. :tııaıut 26.10 940 C11• 4 - ŞartMaıe ve k .. i f cetvelini sar • 
mvteet stınU aat ıı dedir. llubammen mek laıi1ealertn her ilin encümen lı:ale • 
bedell ve ilk teminatı ile artnam W mine •• iıtelı::lilerin de 22/10 940 salı .. 
s1bı Kanla Sa. AL Ko. sör!Ur n : ... ııl Mit 11.30 d& \eledi1e encümenine ml-
mblatı ile mahallinde ötrenıltr. n•atlaıt. (648l) 164711 

Skalltrneye strmek UU,,ellleı1- 1ıelU 
s0a ve aaattnden bir aaat neıııae kadar --·4-S-K•ERU---K-IŞ_L_ER--l -tekltt mektuplarım komldoaa wnneled. 

(6,71) Hd6 

Makama almacak 
btanbu la. .ı. So. c1tlı ı 
1 - lıtanhl Xamutanblı Sa. AL Ko. 

daa ~ ad1' miıaakuan koulara1' 
ietelı::lhl cıbn,.. • ten malrarnum bir 
q ...... flllr.iü141 •1-"'N karar 

Şuheye davet 
Ankara Aı. Ş. RL: 
Ankara ırerli pb•lade lı::ayıtlı pi1ad• 

llıtecm. 31S 4otumla tlhaml Recai Ut· 
ku H5 • 10 •dreaınde bul11nl'111ıııııtır. 
liaman.,bin anlı Anlıera 1er aslı::erlik 
tabalu aallncl&tl. (QU) 16112 



o-, ....... ._ ............ ._ ............ --~ 
TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BAN~ASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

f 
·'~ 
'4 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

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

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

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

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çü:ilecektir. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

DENTOL 
DİŞ MACUNU 

Bütün. diş ve diş etlerinin arıza\arını, giderdikten 

baska a~ız kokusunu da lzate eder. 
• 

Her yerde O E N T O t. diş macununu arayınrz. 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler Birliğinin 
Türkiye'deki Büyük Elçiliği ilan ediyor : 

Türkiye'de ikamet eden Litvanya, Letonya, Estonya, Sovyet Sos
yalist Cümhuriyetlerinin vatandaşları, 1940 sene teşrinisaninin biri
ne kadar SSCB. nin Ankara'daki Büyük Elçiliğine ;reya SSCB. nin 
!stanbuldaki jeneral konsolosluğuna gelerek kendilerini kayıt ettir· 
meğe, kendileri gelmediği takdirde hususi bir ariza ile milli pasa • 
portlarını posta ile göndermeğe mükelleftirler. 

1940 sene teşrinisaninin birine kadar Sovyet Sosyalist Cümhuri • 
yetler Birliğinin Büyük Elçiliğinde, veya jeneral konsolosluğunda 
kendilerini kayıt ettirmiyen mezkfir vatandaşlar, SSCB vatanda§ • 
lığına, umumi esaslara binaen " Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler 
Birliğinin vatandaşlık ,, kanununun 3. cü maddesine esasen kabul 
edile bileceklerdir. 3855 

' ~ 

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJi 
4 senelik (1 ihzari, 3 orta) erkek orta okulu 

N G L Z C E 
Leyli : 195.00 Lira 

Kayıt ve kabul muamelesi 15 Birinciteşrinde bitiyor 3975 
' 

r;== VAGONLİ idaresinde 

GAR 
LOKA~ITA ve GAZİNOSU 

CAZ 
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

Z!YAFETLER İÇiN BÜYÜK SALON 
il 
il Her akşam meşhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

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

Satılık çimento 
Küçük Evler Yapı Kooperatifinin 

inşaatından artan takriben 2350 tor
ba çimento açık arttırma ile satxlıia 
çıkarılmıştır. 

Çimentolar her giin inşaat mahal
linde görülebilir. 

Taliplerin 12. birinciteşrin. 940 
cumart~i ıünü saat 16 da belediye 
karşısında Kınacı hanında şirket 

merkezine müracaa-.tlarx. 3978 

A. LEY AZIM AMlRLICI 

Satılık 3 hayvan 

iCRA VE iFLAS 

Ankara İcrı:l Dairesi Gayri Menkul Sa -
tı17 Memurluğundan : 

Emlik ve Eytam Bankasına ikinci de -
recede ipotek olup satdmasmlı. karar ve -
rilen 1050 ada S panel numaralı Ankara.
da Yenişehirde Tuna caddesinde kAin 4 
numaralı ev aşağıdaki şartlar dairesinde 
yedi günlük açık arttırmaya çıkarrlmı~tır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI : 
Sekiz ayak beton bir merdivenle çıkı -

]arak bir sahanlık üzerindeki kapıdan içe-
ri girildikte bir antre ve iki taraflı cam
lı bir kapıdan içeri girilerek bir hol üze
rinde sağda bir salon, soldaki kapıdan gi
rince bir aralık üzerinde sağda biı: oda ve 
yanında havagazı ve sobalı bir banyo ve 
yanında tekrar bir oda mevcuttur. Holde 
tekrar karşıda camekanlı bir kapıdan gi • 

Ankara Levazım Amirliği Sa. Al. Ko. rilerek on bir ayak merdivenle aşağı i -
1 - Çürüge çıkarılan üç hayvan satıla- nildikte bir oda, kömürlük, hela ve tek -

caktır. 

2 - Satış günü 7 /10/ 940 saat 16 dadır. 
Hayvanları görmek üzere Sarıkışladaki 
hayvan hastanesine müracaatları. (6478) 

164'\6 

rar bir oda ve çamaşırlık, kiler mutfak ile 
bahçeye hol üzerinden açıhr bir kapıst 

vardır. Birinci kattan mutfağa inen mer • 
divcnin yanından ağaç merdivenle tavan 
arasına çıkılmakta olup tavan arası düz-

. ı lür. Bahçede kargir bir garaj vardır. Ev 

..cı:uımuuı KANAAT ID:t:UUUIL. i rgirdir. Yerler muşamba, tavan alçı iş
!mcli, dıvarlan kağıt kaplama, kapı ve 
ııençereler boyalıdır. Elektrik ve hava • 
gazi tesisatı mevcuttur. Üzeri Marsilya 
kiremitlidir. Bahçede yir,ırıi kadar akasya 
ağacı vardır. Bahçenin iki cephesi beton 
dıvarla çevrilmiş olup üzeri demir par • 
makhktır. Evin heyeti umumiyesine 19200 
on dokuz bin iki yüz lira kıymet takdir 
olunmuştur. Bu parselin heyeti umumiyesi 
840 metre murabbaı olup 180 metre mu -
rabbalrk kısım yol fazlasıdır. 

-
~Otomobil tômiriıaneSi1 !I Ulu• m•~~;.~1,~;'~!!,;yon cod- ~ H desi No. 15 Ankara. Ti: 3511 !. 
? Her zaman müşterilerimizin müra - if 

1 ~ 
caatlarına en gayri miisait şartlar HH 
dahilinde de olsa tahlisiye vasıtala-

- rımız emirlerine amadedir. 3992 t -.., ıum:=m~.ıumıımınumumnmumır SATIŞ ŞARTLARI : KFNDiN BiRiKTiR 
LiSELER 

Nazarı dikkate 
Ankara Erkek lisesi müdürlüğünden: 

n 

Ankara erkek ti Resi tedrisata yeni bl · 
ada 10 te:;rinie:vel perşembe sabahı saat 8 
e açılacaktır. Ancak bu tarihte talebeler 
eni binaya geleceklerdir. 

d 
y 

il 
10 teşrinlevcl 940 tarihine kadar erkek 

sesi muamclft.tı eski erkek lisesi binasın
a yapılacaktır. Kayıt muamelesi gene 
ski erkek lisesi binasında her giln saat 
4 ten itibaren devam ede:cektlr. (6409) 

d 
e 
1 

16413 

..ıı111111 Ki RALİ K EV 1111111a.. ---------
Güven evleri büyük tip, altı üstü = 
birlikte veya ayrı, möble veya boıı, : 
her türlü konfor. Ti: 5802 3989 : --::;,,, ..................................• ;: 

· Satılık hurda çinko 

l 
Ulus Basımevinde birikmiş o -

an hurda çinkolar 10/10/1940 
perşembe günü sabah saat 10 da 
çık arttırma suretiyle satılacak
ır. Taliplerin müessesemize mü -
acaatları•ilan olunur. . 

a 
t 
r 

..C 1111111 ESKİ NAZİ 111111 h .. -: Pek yakrnda kışhk kuirn şapkaları- : -= nm en son modellerini gösterir Şap- : 
E ka sergisi açacağını sayın müşteri - E 
E !erine bildirir. 3987 : 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 
15/ 10/ 940 tarihine müsadif salı günü sn.at 
10 dan 12 ye kadar İcra Dairesi gayri 
menkul satış memurluğunda yapılacak ve 
mezkur günün 12 inci saatinde en çok 
arttıran talibine ihale olunacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yu • 
kardaki muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu ile kanu • 
nen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Arttırma neticesinde ihale bedeli 
ihaleyi müteakip verilmediği takdirde ü
zerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihale
yi teslimi vezne eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilebilecektir. İşbu müd • 
det zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 
takdirde ihale bozulacak ve bu talipten 
evet en yüksek teklifte bulunan talibe 
teklifi veçhile almağa razı olup olmadı -
ğı soruduktan sonra teklifi veçhile alma
ğa razı ise ihale farkı birinci taipten tah
sil edilmek üzere bu talibe ihale edile -
cektir. Teklifi veçhile almağa razı omaz
sa gayri menkul yeniden yedi günlük ikin
ci arttırmaya çıkarılacak, en çok arttıran 
talibine ihale edilecektir. Bu ikinci iha -
le bedeli birincisinden noksan olursa 
farkı ilk müşteriden tahsil edilecektir. 

4 - Gayri menkul talibine ihale edil • 
dikte tapu harcı mü,teriye ve ihale tari • 
hine kadar olan müterakim vergi ve tel-
i§liye resmi ise borçluya aittir . 

S - Borçlu ve alacaklılarla diğer ala
kadarların hu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbi teleri -
le yedi gün içinde dairemize bildirmeleri 
li:ı:ımdır, Aksi takdirde hakları tapu si -
cilliyle sabit olmadıkça satı~ bedelinin 
paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

15 - Arttırmaya iştirflk edecekler 
7/10/ 940 tarihinden itibaren 938/ 2 numa
ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuyabilirler. 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla"" 

İKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 llralık - 2000.- lira 
8 •• 1000 . 8000.- • 

6 .. :>OO " 8000.- • 
12 .. 
40 .. 
75 .. 

210 " 

250 
100 

ôO 
2:> 

• .. .. 
8000.- • 
4000.- • 
3750.- • 
5250.- • 

Keşideler: 1 şubat, 1 mayia, 
1 ağustos, 1 ikincite§rİn tarih
lerinde yapılır. 

'9 ........................................ ır 

SATILIK M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Ulus Basımevinde birikmiş o - 300 Ton pirincin pazarlık ilanı 
lan bobin çemberleri ile bobin l.Jeniz Levazım Satın Alma Komisyo

ambalaj kağıdı ve arasında mat J nundan: 

baacılara yarar prova kağıtları 1 - 26 eyllll 940 tarihindeki kapalı zarf· 

bulunan parça kağıtlar 14.10-940 la mUnakasa.sına talip çıkmıyan soo.ooo 
saat 10 da açık arttırma ile satı _ kilo plrlncln 10 I. Teşrin 940 tarihine raet-

lıyan perşembe gi\nü saat 16 da pazarlık· 
lacaktır. Taliplerin müessesemi - la eksiltmesi yapılacaktır. 

ze müracaatları ilan olunur. 2 - Tahmin edilen azamı fiyatı cıı1000) 

NAKİL 
Arar Lisan Okulu, Daktilo ve Ste
no kursları, memurlar kooperatifi 
karşısında 1. inci noterin tahliye et
tiği al?artımana taşındı. Tl: 3714 ....................... 

lira olup Uk teminatı (6800) liradır. Şart. 
narneııı ııer gUn l<Oft'll870D<'l• (....O)~I 

bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda y&

zılı vesikalarlyle birlikte bell1 gün ve ııa.

atte Kasımpruıada bulunan komisyonda 

hazır bulunma.lan. 

(9256/ 6285) 1684, 

,--------------------------~ 
KOK KÖMÜRÜ SATISI 

~ 

~ı111111111111111111111111111111111111ır ..ıı••••••••••••ıa.. 
Etibank umum n1üdürlüğünden : 

OKULLAR 

Müsabaka imtihanı 
Yüksek Mühendi~ Mektebi Direktörlü

ğünden : 

t 

Şimdiye kadar mektebe kaydedllmlıt olaIJ 
alebe adedi alınacak mlkUı.n tecavllz et

mi§ olduğu cihetle aşağıdaki gUnlcrde bir 
giriş müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

7 Blrinclteı;ırln 1940 pazartesi 
Saat 9 dan 12 ye kadar cebir, trikono

metri 
Saat 14 den 17 ye kadar geometri 
8 Birtncıteşrin 1940 salı 
Saat 9 dan 11 e kadar fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,45 den 17 ye kadar yabancı dil 

'Fransızca, İnglllır..ce, Almanca,, 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, 

kayıt karnesini yanında bulundurmıye.n

arla kopye kalemsiz veya mavi mUrek
kepslz gelenler imtihanlara iııtirAk ede-
1 

mezler. (9303/ 6365) 16369 

Kayıt müddeti 
Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi Mü

dürlüğünden : 

25 eylUl 1940 ta başhyan Uı.lebe kayıt 
ve kabulün~ 15 birinciteşrin 940 da niha
yet verileceği alakadarlara bildirilir. 

(9405-6450) • 16477 

ULU s - 21. lnc1 yıl. - .No. 6889 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

-.Umumi Neşriyatı ldar~ Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MlldUrU · Naşıt ULUÔ 

ULUS Baırmevi ANKARA 

DAKTİLO KURSU 
76 mcı devresini de 3 50 tenzilat
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz, Memurlar koopera
tifi kar5ısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daireye müracaat edil-

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mü~terinin ve· 
eaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürll 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bankı Ticaret Servisi, 
mesi. Telefon: 3714 3982 Telefon No: 2012. 3956 -.,, __________ ır 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
lzmir Lise ve Orta Okullar Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Muhammen 
Tutarı İlk teminat 

İhtiyacın cinsi Kilo L. K. S. Lira Kuruş Eksiltmenin şekli 
Birinci nevi ekmek 257150 11 75 2264 45 Kapalı zarf 
Koyun eti 35700 45 ,, ., 
Dana eti 26400 30 1798 8ti' ,. H 

Sade yağı Urfa 25185 1 38 1888 87 ., ,, 
Pirinç Tosya 30150 35 ,, •• 
Kuru fasulye horoz 23850 26 1921 66 " ,, 
Nohut 7850 14 ,, ,, 
Toz şeker 21000 37 ,, ,. 

Komisyonumuza bağlı kız erkek lisesi ile Buca orta okulu pansiyonunun kız muallim, sanat okulu ve Kızılçul· 
lu köy enstitüsünün 1940 mali yılı yiyecek ihtiyaçlarına ait cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ile eksilt
me şekli yukarıya çıkarılmıştır. Eksiltmeler 25 Birinciteşrin 1940 cuma günü saat 15 de Gazi Bulvarında mektep • 
ter muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

A - Eksiltmeye girecekler şartnamesinde yazılı yiyecekleri kül halinde veya ayrı ayrı her okul namına fiyat 
teklif ederler. Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kapalı zarflarını imza mu· 
kabilinde komisyon başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

B - Eksiltmeye iştirak edecekler cari sene ticaret odası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Teminat makbu· 
zu ile ticaret odası vesikasını ve teklif mektubunu 2490 sayılı kanurtun hükümleri içinde zarflarına koymaları 
bunlara ait şartnameler her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. (4167/ 6455) 16491 

Yeni Sinemada 
Bugiln bu gece 

ŞANZELİZE 

Yaşanmış tarih safhaları 

Canlandıranlar: 

Sacha Guitrt - Luclen Baroux 

Seanslar: 14,30 - 16,30-18,30-21 

Halk Sinemasmda 
Bu gece saat 21 de 

HİNTLİLER GELİYOR 

İk1ncl devre 

Muazzam macera filmi 

Saat: 14,30 - 16,30 • 18,30 

HİNTLİLER GELİYOR 

Birinci devre 

SuS Sinemasında 
Bugiln bu gece 

SON ÜMİT 

Jea.n Gabin - Jules Berry 

ARLETTY 

Seanslar: 10 • 12-14-16-18-20,30 

SUmer sinemuı bugün saat 

Saat ıo . 12 de halk matinesi Saat: 10 -12 de halk matinesi 14,30 da açılıyor 

Sümer sinemasında 

Bugün saat 14,30 dan itibaren 

kapılarını açıyor 

DİŞİ TARZAN 

Tll.rkçe sözlU 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 1s,s('l 

gece 21 de 

Balkon: 30 K. Salôn 15 K. 


