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( - Bu kupona kesı"b ıülayınıa 

V AKIT KIT AB KUPONU 
ı den 2!> c kadar kupon toplayıp ıdaremıu 
getiren okuyuculanmıza Restmll Hatta 
Mecm~amım 26 nUshalık bir kolleka1yo. 
nunu verccettz. 25 kuponla blrllkte 2:. 
trunııı da ödenmesi lAzmıdır. Taara okuyu. 

culanmız: aynca 15 kunııı !Sdeyeeeklerdlr. 

'-~~~~~~~---------_J 
ıı~cıyeş'e 11ar yatdı . 

Kayseri, 20. ( A.A.) - :Mevsimin ilk kart 
bu gece Erczyc.~j'~ yağmıştır. Kar, Erciyeş etek. 
lerindeki köylere kadar innıiş ve kaJnı.!;ğı tah· 
minen beş, altı snntimi bulmuştur. 
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Bugün 

6 
SAYfA 

Roıııanya müstakıl 
bir devlet 

sayılabil ir mi ? 

-

3 Üncü nüfus ayımı bütün memleketi 
Ya.zan: ASIM US 

tlnttet.Prcs'in ,·erdiği m.alfmıa
ta göre Alman Führe.rl Jiltler Ro-
manyaya bazı ycnl dlrclrtiflcr ,.cr
mt~: İngllt~.reyo J;:a1"51 milliyim 
bir slyaset ta'ldhl bu direktifler 
cUmlcslnden imi'; R-0manyadan 
tnglliz tebaasının çılrlığı haldo İn· 
glllz sefirinin Bükreşte Iuılmast bu 
lıidlse ilo nliıkadanru'i· 

na habere in :ın birdenbire 
inımmn.k 1 tcmiyor· Almanya İn• 
İnglltcrc ile harp halinde olan t;~, 
mcmlekctilr; Hltlcr Romanyn gibi 
Almanyanm a keri l~ı;nl altına go 
çlrdlğl bir m<'mlcl<ctto Jngillz mll· 
loUnln \e clevletfnin bir mümessI· 
llnl cleğll, onun gölgesini bllc gör
meğo tahammül edemez· Hal böy 
le iken Alman de\lct reisinin Ge· 
ncrııl AnUınc L"'ll'ya 

- tnglltercyc ~· uzlaşım bir 
fyaset tnklp etı'' 

Diye tıwsl;reao bu1unmasmı akıl 
kabul etmez· 

}~akat bu, siyasi nınobğın basit 
bir §eklidir· Bugünkil Almanya ise 

it mnnt.'=' l olundnn yürümedi· 
ğlnl r;lmdiye kadar bir ~.-Ok delil• 
Ierlo lsbat etti· Jntlerin <'hemml· 
yet '\cnllğl ey sadece gay-Odir- O 
gaycslnc Yamıllk için basit, aklın 
kabul etml~ ~cğl, hirlbirlnc zıd 81· 
ya.si formülleri "erine göro tatbik 
etmekten hlı; çekinmiyor· 

1şto bnlıset1fğimlz hlidisc do bu 
noktadan tıı.ııın edilirse inanılır bir 
§ekil alır: 

JnUe.r Alman 1 gali altına ge-
9e11 Romanymım Bcrline tabi bir 
memleket değil, milstakil b1r dev· 
1et elıihı~ lterıteil 'tlıma etmek 
istlyormal)o 'Bomaayacla bıgUiz Mr 

firlııln kahnasm• da bundan dolayı 
lltinm cd!yonnuır Uıı.ttA Tüı".dyo 
ile Yunn.nistruın Romanya petrolU· 
nUn artık n.ıilmi;ooeği :ri'nıyett 
çıkbğı lınlde bunun tekzip edilme-

' bu mcmlekctlero petrol veril· 
mekte dcrnm olunması da yine Ro 
manya dc\'letinln Jınlü. mU t.nkll bir 
&lyasi mC'Ç'C'lldlyct olclnğonn herke-

göstermr.k nrıusnodan ileri ge
llyomın<'· 

:Fakat R-Omnn:ranm h:ırlçt-0 müs· 
takU bir dc\'let ·olsrak tanmıwı..o;ı, 
ynhut Almnn Jıaldmiyctt altında 
lsttkla.Jin: l:nYhctnıı~ t~Jakki olan· 
nıası Al~:n~a içln bir gaye ol:ı.· 
mnz: he ~~lılri ~ye a.rlın."imda 
10,utlııkr. b::ı.S.aı menfaatler ,·a.rdrr: 
İhtimal ki Alnuınlar Romanya Uo 
İngiltere n.rasmdaki ı;iyıısi mllna.· 
schetlcrl.11 licsllm i Hzerine tngi• 
l1z bomb~mwı tnyyarclerinl Al
man n ltityan saruıyi mrrkezlerl· 
ni YO n'ikcıi l.islcrinl -0ldoğu gibi 
hnrndakl petrol Jroyula.nru da zl· 
Yarct.e ~elmesl lbtlınslinl düşUıtU· 
:ror, bu kuyulan korwruık 1~ de 
Rpmanyn.nm 7Jıhlren müstakil bir 
de' lct tanmmasmdnn istifade ct
rnryc ~h ıl or· İhtimal ki bu tarz· 
<la bir yn.ldızlaına. too!>lr R~mıanya 
hlikfımctinln arzusu Uo aJmıyor
Zlm R-Omaoya hükumeti İngiltere 
ile iynsi mUna.srba.fm lrnstlmcsin· 
den sonra yıı1nrr. petrol 1.-tıyulan· 
nuı dci:"11, ('rucri~a deniz y-0llan 
tfo yapılan R-0men ticari münaka· 
ıntınm d~ lnı:;Ulzlcr farafmı1nn ke
&Ucceğini bUlyor· 

n-0manyada İn_gflterc efirinln 
knlmn.smdnn Il-OmanY3? aynı za· 
manda Almanya itin ban iktisadi 
ve askeri menfaatler çduı.bllir; fa
kat uzun zaman demm edemez ,.o 
bu memleketin 1 tikliılini muhıüa.· 
za ettiğine kimse inanamaz· Çün· 
kil ecn~bl f .ı::ali altına ı;lrmi,. olan 
mrmle!!ettc her şey bir gün lı;ln· 
do dcb'l;tıbtllr. 1kl asla.n bir posta 
ığnuız (lerlcr ; bir milli h udut için· 

de Od mü talrll kuwct olamnz· 

Karadenizde bir Alman 
deniz üssü haberi yalan 

BiU.rC§, fO ( A.A.) --, Rador 
aja.oor, Alman denizalblannm 
Köstcnceye nakledildiği hakkın. 
da yabancı memleketlerde neş. 
rolunnn haberleri yalanlamıştır. 

Rador ajansı, Alınan bombar. 
dımnn tnyyaresi filoia.rmm Ga
de bir Alman deniz üssü tesis o. 
lunn.cağı hakkındaki tama.miyle 
hayal mahsulü havadisleri de 

. yalanl3.Jlll6W'- \ 

tam bi intizam iç ·nde yapıldı . 
, Blrlaclllğl ~akara, ~klac ı ğl ıstaabal aldı 

Şehrim izde sayımı 
ilk bitiren Bakır-

' .... 

Taksim M eyda naıda11 f1ir nörfoıü~ b ~ 
l\'ı"ifııs sayım ,,;enmrları faaliyetle ,,. 

lngiliz sefiri 
1 • 

şehrimizde 
a~rada ingilterenin 
Sofya ve Belgrat 

e:çi lerıle 
ıf 

Londra, 20 ( A.A.) - Taymis 
g&!.Ctesi ~r: 

1ngilterenin Ankara büyük el. 
çisi Kıl.a.tcbtlll .. Huges.c;cn, Sa.. 
ra.coğlunu ziya.ret ettikten sonra 
lsta.nbula. gitmiştir. Ingiliz bü. 
yük elçisinin Saratoğlu ile bu 
görüşmesi, Romanyaya Alınan 
kıtalarmm gönderilmesindenbe -
ri ilk görüşmeleridir, fakat bu 
bilhassa. bu hadiseden doğma • 
mıştır. 

lngiltcrenin Sof ya elçisi Ren.. 
deli de lsttı.nbula gelmiştir. B. 
Rendell, l{nachbull . Hugessenin 
tstiı.nbuld:ı. bulunmnsmdan bilis. 
titade kendisi He görüşecektir. 

1ngiltercnin Bclgrat elçisi Sir 
Ronald Ca.nıpbcll de, Ankara bü-' 
yük elçisinin çarşamba günü 
Ankaraya dönmesinden evYcl, 
kendisi ile görüşecektir. 

Bu ziyaretlerin esas sebebini, 
birkaç zamandanberi Ti.irkiyede. 
ki lnmliz bUyilk elçisi ile Sofya 
ve Belgra.ttaki arkada.şiarının 
aralarında. görüşmelerde bulun.. 
mamış olmaları teşkil eylemek. 
tedir. Fa.kat Balkanlardaki Jn
giliz diplomatlarının 1stanbulda 
umumi bir konferans bahi~ mev. 
zuu olduğıum söyliyen haberler, 
asılsıwrr. 

Londraya göre 

Sovyetler 
ihtiyatkarhk
tan çıkıyor 
Lojuıra 20 ( A.A.) - Sovyet

lcrin, Al~anya, ttaıya. ve J!Po~ 
yıı. ile beraber iştirak edecegı bır 
dört devlet konfearnsmm topl'.l
nacağını ilan eden habe.Tlenn 
resmen Moskova. radyosu tara. 
fmdan tekzip cdilrnCSi, Lorid.ra... 
da büyült bir alaka ile karşılan-
makta. ve biribiri ardın~ ~ 
len iki tekziple SovyeUer~ şmı. 
diye kadar takip cttiklerı ta.~ 
hareketin bariz va.Sfı olan ıh. 
tiyatkarlıkta.n biraz çı~ya 
başladıkları müşahede cclilınek· 
tedir. 

Sovyctlerin bu tav;ihi, . SoV-
yetıer Birliğinin h8.diseletın al. 
dığı şekilden memnun olmak i. 
çin hiç bir sebebe malik oımadı
ğı hakkındaki Türk dilşüncesine 
uymaktadır. Hadiseler, Balkan 
mm.takasında. ""kfp( t:tt.ikJce 

Musolini 
Fiumede 
Ncvyork, 20 (A.A.) - Roma 

zı!:dyosundnn Nevyorkt.a. alınan 
bir .ha.bere göre, dün öğleden 
sonra Musolini Yugoslavya. ya.. 
kınında şark hududunu tcfüş et. 
mek ..ilzere harekt>t etm:ştir. · 

f 
_Fiumeye 
gidişinden 

1 . 

1 
i Doğacak netice 

ne olabilir?. .i 
RomadakJ bir Amerikalı muhabir i 

taratmdıı.n gönderilen ynn reBml j 
bir habere göre :Musolinl 10 llktcş. ı 
rııkct etınlııUr. Bu haber Dnlkan f 
rln akşamı Romado.n 1',lumcye ha· i 
u!uklarmı birdenbire knrnrtacak i 
blr Mdlaedlr. Zira nomanyanın AJ. i 
man iııgall altına girdiği §U J;Unlcrdc j 
MUsollnln Fiumeyc gttıncııl Dalmtıç· J 
ya sah!Uerlndo bir hnrckctln bn§la· : 
m:ısı dcmckUr. i 

Hatırlardtıdır ki Duçc BrcDDcrclc 

I 

l 

ımUerlc görüştUklcn ııonra Romaya l 
avdet ederken 1talyanm Po ordusu· 

i
nu tc!U§ etmiştir. Bu tc!tf§len bah.. 11ir e;ktk fOCıtk doturat;Ba,·a;ı Ro:a 
scdcn .Alman V<' 1taıyo.n neşriyat ---------- -- J ~ -----
vasıtaları Po ordusunun mahlyetlnl 1 ,. · ı · A 1 ------
iu.h ederek ııöylc cıemlıılerdi: ngı iZ .. man 1 Alman ... Yugoslav 

"Po .ordusunun vazifesi hudutıarm • 

mUdafaruıı drgildlr. Du ordu mut.hl§ ı top 1 a r 1 a r as' n da T 
bir harp kudrcUnl ve fJıUsnal derece. ! i C a ret a n 1 a ~ • 
de bir hareket ııUraUnl Jınlz bir ma· i ı o •• • d d ti• "it 
nevra. ordusudur. ııaıya bu orduyu lı Un ŞI e 1 ması 'ımza'andı 
AmavuUuğn, Ege dcnl.zlne, Şlınall 1 b • d •• 1 
Afrika. \'O Habc~lstana git.mi§ olan 1 ır uello oldu Yugoslav hariciye 
Anavatnn garnizon ordularından 1 
mUstakn olarak her hangi blr tsU· Londrn, 20 (A·A·) - Uzun nazırı beyanatta 
kamete ,.<ı hattA uz.ak yerlere her menzilli. İngiliz topları, buriün öğ- bulunara k dedi ki : 
an ecvkcdcbUlr,. ııattA D. N. B. Al· ıec:ıen bıraz evvel, fanliyrte geç· Al 
man Ajanl!l bu satırlar arasına her mış, ve en 17:ddetli bombnrdımnnı- manya lle Yugos-
D.881lııa l 2 ada kcllm<'lerlnl de kıı· nı yapmı.ııtır. 1ngilix toplan Man- lavua arSSJDda 
notımuu ve bundan dolayı Tllrk gıı· §11\ öbür kıyısına sah•o Uzcrine .ı 
ıetclerino o yold3. geçınia oldugun· (Dcl'amı 4 üncüde) Slvasl lcbfrlfAi 
dan ha.dlııo Anadolu Ajansı ile St.e- " · T H 
tanı Ajansı arasında bir mtınakaW • de vardır 
yı btlc mucip o1muııtu. i rr 4: çı·ıt ~;: 17 • 
' Acaba. MusollnlDln 1'"'iumcyc gldl. J J~ ~N • .Bclgrat, ıw (A.A.) - Avala 

cıl Brcnncrdcn avdeUndc huSU!l bir f ----------------- aJansı bildiriyor: 
tezahUr §eklinde telti§ etUğl bU Po j Yolca otobüslerin- A~mnn • Yugoslav daimi cko. 
ordusunun hareket l!Uka.mcUnl mi n_onıı komisyonunun on ikinci iç-
gö~tcrlyor? de yflk ~ma de\Tcsi çalışmaları netice. 
·Son günlerde 1taıyan gazeteleri- s~~de hazırladığı nihai protokol, 

n1n Yugoslavynya kar§1 §lddcUl neo- D UN gazeteler, kendilerine ~un akşam hariciye nezaretinde 
rlyata ~ladıkla.muı. l>alalJmll :ııılh· ecza yazılan şoforlcrdcn bi.. lmzalanmıştır. Bu protokolla, 
ver devtcUerinln Yunan!standan ev- Tİnİtı• bir tecriibr kamyorımıa ni. 20 eylüldenberi Bclgratta. yapıl. 
vcı Yugosıavya Uzcti.ndo blr hareke- zamsız yük yüklediğini bildiri. nı1 akta olan mü1.a.kcrelcri netice· 
tc gcçnıcıcrı daha kuvvetli b!r ibU· yordu. eıuniş bulunmnktndır. 
maı ocklhıı 8.lır. Ilaydi diyelim ki 0 tecrübe Protokol, Almanya ndma., Al. 
Eğer truımınımıı: doğru ise ııiha· ı kamyonıt idi. l'akat her giin bi nıan heyeti reisi B. &rgemann 

yet bir iki gUn fçtndo muhtomcl buh· tıip gezdiğimiz otobiislere insa~ ve Yugoslavya adına. hariciye 
ranm aıtunetlcrl meydana. çıka·. kadar da yük. almdıfmı görüyo. ~r muavini Piija tarafından 
caktır. ! ruz. Hele şoforlcr, yanıbll§krrın.. ımzalanmışttr. 
~-~-.......................................... ~ ....................... -... ~ daki yerleri her durakta bir kişi. 1• Bu ~rotokol, ekonomik ve ma. 

Sovyetıcr aksülamellcri daha ba· 
riz bir şekilde ta~n edeoo)tler. 
4ir. . 

den aldıkları sepet sepet eşya ile 
1 mahıyette bazı meseleleri ihat-

1 r letme~.t.edir. Rayşm.ark kursu. 
bir seyyar O/diye ıa ınc getirmiş. nun yukseltilmesi hakkmdn. c'·-
lerdir. Bu arada balık ta taşım. vclcc imznlanmı§ anlaşmadan 
J..OT. Bıı ~:asok değil nıi?. f.fJevamı 4 üncüde). 

k9y kazası oldu 
935 :te nazaran 

lstanbalda sayım 
3,5 saat evvel bitti 

Ankara, 20 (Hususi) - İsta
tistik Umum Müdilrlüğüne vila
yetlerden gelen malfilnata. göre 
üçüncü nüfus sayımı memleket. 
te büyük bir intizam içinde ya-. 
pılnuştır. Bu sef crki sa.ymıda 
Ankara birinciliği, lsta.nbul t. 
kinciliği, İzmir üçüncülüğü al. 
ınıştır. 

Ankarada belediye hudutian 
dahilinde üçüncü saymı netice· 
sinde tesbit edilen nüfus, 156 
bin '!I dür. Bunun 90.643 ü er. 
kek, 65.401 i Radmdır. 
· 1935 umumi nUfus .sayımına 
nazaran Ankaramn nUfusunda 
32.324 fazlalık va.rclıt. 

027 deki sayımda. Ankara.da 
100 erkeğe 51 kadın 935 'de 64 
kadı?- isa;9et ediyordu. Bu S\'
f erkı sayımda 100 erkeğe 72 ka. 
dm isabet etmektedir ki, şehrin 

ndm rkc- nüfusunda. bir mU. 
iYaZCoot olmaktadır. 

Ankara vilayet nüfusu ise 63 
bindir. Vilayet nüfusu itibariyle 
69 bin artış vardır. Bu a.rb§ Si? 
nede binde yirmi bC§C te)tabül 
etmektedir. Beş senede böyle bir 
artı§ nadiren kaydedilmi§tlr. 

İstanbul 13.5f> de bitirerek i. 
kinci, !zmir 15.5 de bitirerek Ü· 
~üncü gelmi§tir. İstatistik u. 
mum müdürü Celıil Aybar yirmi 
dörde kadar umum müdürlük bi. 
nasında ça.lışnıştır. 

lstanbula ait rakamlar henüz 
tasnif edilmediğinden gece yan· 
sına kadar verilmedi. 

V AKIT - İlk resmi netice a
lman vilayet bu sayımda Anka.. 
ra olmuştur. Ankara şehrinin 
geçen seneki sayımda. nüfusu 
122.720, köylerinin 43.818 ye 
kazalarının ise 367.387; umumi 
yekun 534.25 idi. Ankara şcluin.. 
de geçen saynna nazaran 32.000, 
kazalarında 69.000 fazlalık oldu. 
ğuna göre umumi fazlalık 100 
binden fazladır. 

(Şe7ırimizdcki sayıma ait ya. 
zı 6 ncı say/amı::<1adır.) 

Günlerin peşinden: -
Odun gazı 

Petrol ,.e benzin buhnını Avnı· 
panm bir çok memleketlerinde 
münakalat buhranına. sGbep oldu; 
lsviçre fen adanılan bu derde blr 
çare ara.rl:ırken "Odun gazı" keş· 
fctmişler· Almanların kömürden. 
hattfı patnt.e.sten benzin çıkardığı 
nın!U.m olduğuna. göre odundan 
''gnz'' çıkarmak fevkatado bir ha 
dise sayılamaz· Fakat bu işin için· 
deki fcvknlıidC'lik keşifte değilclir; 
İsviçre fedenıl mcclislıtln mcmle· 
kelteki ağır kamyonları odun gazı 
ile hareket edebilir bir ııekle çe
\irmek için sddz milyon tsvi~c 
frnngt tahsis:ıt kabul cl:miş olma· 
sıdır! 

ıs,·:çrc iklışat idar si eimdilik 
ilk tecrübe kabilinden olarak bln 
ağır kamyonda tadlltı.t yaptıracak: 
onda nsonra odun~ diğer 
vasıtalara tatbikine ~JanacaJt. 
l.s\içre depolarında bulunan benzin 
ve pelrolter altın stoklıırt gibi en· 
cak askeri ihUyaçlardtı knllanılmak 
üzere saklanacak· 

İsviçre gıö! bitaraf ve ebed! bir 
sulh mcmlokeUnin içinde Çirpln .. 
dığı bu buJıranlı manzarayı !:911 1-
nUne geUr.incO Tilrldyen!n dilnya 
ilzcrlnde nasıl bir cennet olduğunu 
da'h:ı iyi anlryoruz··· 

Hasan l\.UMQ 11 
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Meseleler: 

Bahara kadar 
• ·- ., ~ .J • • ·,· ~ - • • ' 

~ - re-r-WWW __, ,-

Azat topunu beklerken 
RolanJ".U.a AlmanJarm. 7ede§

a:ıeıst atıratıo \'Ukubulmtılfor- Ah
Dan habuiere göre Alala kuv
\•ctıe.rı ~ ~k mllılm o
Jan noktaları tutmn§ ve Uslcre 
Yerle~ 

idhalat ve ihrtcat birlikleri 
Ticaret odalanna bağlanacak 

Diş tedavi 
klinikleri ıazım 

Şöyle sathi bir tetkikle 
Ye soruşturma. ile öğren. 
dik, ki lstanbulda dişin. 
den mustarip olmıyan in. 
san hemen hemen yok gi
bidir. Nlüwnm yiizdo yü. 
zü dişinden hastadır· Zen
ginler tedavilerini yaptır. 
makta i fa.kat fakirler bu. 
na imkan bulamadıkları 
için ister istemez dijleri
nin dökülmesine seyirci 
kalmaktadır. Dikat edile. 
cek olursa. di§çi mektebi. 
ne akın eden halkın c;oğu. 
nun ~ok uzak semtlerden 
geldiği görUlür. Bu hadi. 
sc, yurdun ve §Chrin nıuh. 
telif semtlerinde meccani 

1 
O
•• MR0!\1UN, belki en rahat sabah uykusundan uyanıyorum. 

Derin bir sessizlik, her tarafı doldurmu,. Sokaklarda geçit 
Y?k Motör homwiusu yok, demir teker1eklerin cehennemi eürill
tusu yo!c. 

Almanlann Romanyanm işgali 
ile lllmcllllk bli' takım Osleıde yer
lfı9mek nlyetbıde oldu!fu anla§d· 
1llafttadır. 

Bu guretle lloll.DWIP L,gallnJ 
dPdı:ıl bllylk h.arelıetbin takip 
t'dcceğl ~e tcMr edenlere 
hadıseJcr hak venllrmcm!~· 

~omaıayacla. yerle~ olan AI· 
tnau laa~tlcri blr yıula.ıı pol.Wk 
t~-z-. l"e telllr \-ıwt:l.sı obırnk na,ı.. 
kanıa.rdı. nüıaz tcmtne hlmıet a.. 
rlaccı.tJ.r. Du ımrctlc paD1k ,.e,n
:rc?ı ,,ut nizama giren c:ıemiyet
)eriJI Jwlzoau gullJetllıDek lateao
CeJ.1Jr. 

llilel' taraftan da Alın:uıya. ba
har menimlnclo hidiselerin a~ 
it fekle güre askeri · Jıa.zırlıklamıı 
•.:ınunılıuwık gayrcthıclcdlr· Bal· 
kanlarda 'o ::ıırkl Avrup:uln. harp 
r.ıc,'SfmJ gitgide gcı;mcırtroir· Ne 
ınotöriü kıt.:.br, no do ağır lı:np 
ın:ılzcme ı men;lm şa.rtla.n içinde 
~ ranilıma:n 'erebilir· Ne do 
n~ ~t ltcnUz ha.rhin pye
l!l~e ç:;xa bUr ~e lnldp.f b
UliamcUai belli ~ Romanya 
i .-..:wıen aonrakl durpuhljun a
Ml s .. bcl>i budur.Geıçl Almanya lçlD 
lıarlıl b:ı.bardan önco bir neticeye 
11 .. ~:Lk bllftlk bir ı\rzudtn" Ve 
her gt~en ı;Un f~inc e ıı.rtık uman 
Abnanyanın mütte~ ..a..e.ktnn u· 
z::lda~ır· 

Zaman arhk beslenme ~mhala. 
r~ s:ı:ı:ıl'i ta.Iırib:ıtı mmtakası bari· 
r •de olan İnı;iltcrcııln lehine ~I· 
~'e!l bir faktör h:.L'nl abıştJr. 

.f.l:nmıyanm en kı5a :ıamanıla 
:\ :ıp;ıc:ı~ ı~ tnı:trtcreyf teslim al· 
~ 'ani ablul;a Juıt1mı yann:ılc
tu. Bunun yolu co Illntilr ne Mı· 
ırclı ' r. ne lnlrtu: ae de bolUJaı'· 

<lır. S:ıdccc açık denhlero çıkmak· 
tır. 

~ber aldığmuza göre ithalat 
ve .ihr~t birliklerinin yaziyet
lerı yenıden tetkik edilmiş ve c. 
saslı bazı: kararlar almmışt.ır. 
Bu kararlar arasında. Ticaret 
Vekaletinin ithalat ve ihracat 
i§lerinin intizama girdiğini IlJl.. 
zan dikkate alarak bu birlik. 
leıin badema mahalli ticaret o
dalarına raptedilmesi, katibi u. 

Türk - Romen 
ticaret anlaşması 

Tasdike ait kanun 
projesi yakında Meclise 

verilecek 
Türkiye • Romanya arasında 

geçen ay içinde imzalanan tica
ret anlaşma.m, her iki tnraf ça 
da henüz resmen truıdik edilme. 
mi§tir. Haber aldığnniz göre Ti
caret YeldUeti, anlıı.şmanm tas. 
diki için bugünlerde bir kanun 
projesi h:wrlıyarak BUyük Mil. 
let Meclisine takdim edecektir. 
Romanya. hükilınetinin anla.~:ı.. 
yı ne va.kit tasdik edeceği belli 
değildir. Anlaşmanın, tasdikten 
sonra mcriyet mevkiine girmesi, 
anlaşma. hiikllmleri iktizasın. 
clandrr. 

Servet Berk'in vazifesi 
deği~tirildi 

Ticaret Vekıi.leti d~ ticaret 
dairesi reisi Bay Servet Ber~ 
Türk • Yugoslav afyon komis. 
yonu delegeliğine ta~in cclilm.iş. 
Ur. Bay Sen·et'in yerine kimin 
tayin edileceği henüz belli de. 
ğildfr. 

Almanya atak denblero ç:damk lmkiıundan ma.Jarum kaldrkç:ı ve Bir çocuk ağır 
hıı :w:can uu:lıltçıı Almanya t~ yaralandı 
L"ayrplar bir sc:-i halinde devam ~cck~Jr. Evvelki gün mıragümriikten 
~ .ar 

2
, il...........,"'° Edirnekap~ya doğru giden 1677 

t ·- ~ı taıtsf bm!enbtre 8Dane 
ıq:llterenfn ltgaD taJıak1nıılr et- çıJran 13 yaşında Ha.sene isnıin. 

nıem!'.:{;r. O lı:ılde ne olacaktır~ de bir k_!Z çocuğuna. ~nrpmış. 

t~te buradan itlbnrcn herlıesln ııoeuk agxr surette yaralanıı.rak 
kilittir s~iyesine., bllgt deJ'eCeslne 1asta.haneye kaldmlnuştır. 
ldmk l>:ı.blllyctino göre bir silrU Şoför ynkalanmrştrr. 
ı>:ob ınler or.:ı.ya çıkma.L.1adır· Bundan b:ıska Tonhanede otu.. 

r::ht :rt':llite ındur: ran Ali Rı7.a. adında bir çocuk 
l .. 1§ mc'ıJmJ rJabi hlı' stikfm iı:in· da !~vaya atlarken müvazc. 

ele nruwa.n ıaı.~ u.ıcredir· nesını kaybederek düşmüş, ya.-
SADRİ ERTEM :aıanmıştır. Ali Rıza baygın bir 

===============·i· ıalde hastah3llcyc k:ı.ldmlmıs. 

~ 

Sadatıal rıtır 

B ğdayd.ı.n 

Ar.,adan 
OzUmden 

En 1yt 
K. 
23 
40 

117 

lyl 
1\:. 
~o 

84 
100 

Son 
J{. 

11 
27 
8& 

:rr. 

14 goför cezalandınlclı 
Emniyet aitmcı HUbe memur. 

lan cumartesi günil §chirdeki 
kontrolleri neti~sindc belediye 
nizamlanm mu~aV:r h:ırckette 
')Ulunan 14 roför ile para aldrk
:an halde bilet kcsmivcn ild oto. 
hUs lo•letçislni muhtelif cezalara 

mumiler \'C muhasebe teşkilatı.. 
nm kaldırılmaSI vardır. Vekii... 
Jeti böyle bir karara sevkeden a.. 
mil, tasarruf ve ticaret odaları 
ile tacirlerin daha yakmdan ve 
sık olarak tem.ıı.slarmı temin 
düşüncesidir. Vckilet, fimdiki 
halde, İstanbul ithnliit ve ihra
cat birliklerinin 3 aylık bti~i 
ni tasdik etmi~tir. ,; 

1 Zeytinyağı ti yatları 
neden yükseliyor 

Bu sene; 1..cytinyağı ihracatı veya.but pek az bir Ucret-
yalnız Cenubi Ameriknya. inhi. le diş tedavi klinikleri 
sar etnıi~ gibidir. lhrac:ıt.ın az vücuda getirilmesi li.lzu... 
istihsalin fazla. olmasma. rağnıe~ munu ortaya. koymakta. 
zeytinyağı fiyntlarmm gittikçe dır. O halde niçin verem 
yilkse]mcktc olması, dikkate de- disp~leri gi1ll dia kli. 
ğer bir mesele tc.,.eü<il etmektedir. niklen yapılmıyor, Sılı. 
Zeytinyağı toptnncılnn, fiyatla. hat Vekalet.inin iböylc bir 
mı yU?tselmeslııin ihtikar eseri te§cbbüsünün halkı çok 
olmadığını jddia ederek şunları mühim bir dertten kur-
söylcmektcdir: tarmış olncağı şilphc. 

"Bu sene evveli işçi Ucreti sizdir. 
fazladrr. Saniyen öğtttmc maki •• 
nelerinin yedek aksamı h:ıriçtcn 
ya gelmemekte, yahut gayet pa.· 
halrya temin edilmektedir. Bllll. 
lardan başka., zeytin yağı, bil. 
hassa ihracat esnumda variller 
içinde muhn.f:ıza edilirdi. Buse-

• 
ne ise. tenekeden ba.'.Jlta. hir va.. 
srta bulamıyoruz. O da pek pa. 
halrya m:ıı olmaktndrr." 

.10, 15 asid zeytinyağlarının 
kilosu halen 55, bir buc;uk nsid 
7.eytiuynğlarm kilosu ~. elc.str& 
ekstra. manarm kilosu fse 70 ktt
ru§blr. Zeytinyağı fiyttlamıda;, 
va!!ııti 15 kuruş yükseklik vnr. 
dır. 

Yün ipliklerin çilesi 
noktan çıkıyor 

Piyasada satılan bazı yün ip. 
lllderiıı (ile bıt1mnmdan nokeaıı 
oldukJarı gtsril1m~ir. Eu çjle.. 
leri.n SO gram olması icabetmek. 
t:edır. Halbuki piy:!.!nd:ı. 50. 60 
gramlık çilelerin satıldığı görül
müştür. Alakadar makamlar, 
bfıdcma, bu çilelerin üzerine, 
(Bu çile 80 gramdır) etiketleri 
ya~lmak mecburiyetini ltovmı. 
ya karar YC'rmiştir. • 

Et fiyatlarında 
yükseklik var!. 

lki gUndeııbtti et fiyatıa.rmd.ı:ı: 
kilo baŞmA vaaatt 10 kunJ3 ka-. 
dar bit yllkSeldik vardır. Ka. 
saplar bu ytilalckliğin normal oL 
duğunu iddia. etmektedirler. ld. 
diaJara. nazaran, iki üç gUn e.v 
veU:ne gelinceye kadar mezbaha: 
da. diri olarak kilosu 14, 15 ku. 
rup. ıatııa.ıı koyunlarm cuma.r: 
tesi günUnde fiyatı 23 kuruş-~ 
çıkmı~. Malfun olduğu Uzet"O 
mezb:ıhada, bir müddet evve1 
getirilen gayet büytik basküller .. 
le 50 adet canlı koyun tartmak 
mümk1indür. Belediye beher ko. 
yunun ne miktar kilo et vc:rece
ibıt -~ ftıiıillftir'. Bun .... 
dolayr, et tıyatıannda uta J!\ti. 
Ur yapdaımyacağt iddia edil. 
mektedir. 

Kasaplal'n göre :m<!zbah:ıda. 
diri oıı:rnıc kilosu 23 kuruşa. a.. 
lmnn ~ır koyun k<'sildikten son. 
ra., resımler ve :nakliye ücretiyle 
45 1?1"1~a mal olmaktadır. Hal
bukı bu ı;naıiyct fiyatı birkaç 
gUn evvclmc gelinceye kadar 40 

Daha gün ağarırken başlıyan kom~u kunduracnun çekiç takır-
tısı de işitilmiyor. Galiba o da evinde mahpus. Ameli}'atlardan 
sonra duyulan o derin. ılık ve ı~klı huzurla koca Istanbul, dopdolu. 
ı:~lıuz pek seyrek olarak atlı polislerin nal şakırtısı, parkeleri do
vuyor. Ara sıra çıvili postalların, çıkardığı sesler de duyuluyor. 
Bunlar, devriyenin demir adımlarıdır. Omuzunda siıngülü tüfewi. 
belinde palaskası, çapraz kayışlı matrası ile nöbetçi erlerin geç .i 
adama öyle geni§ bir yürek emniyeti, ruh ferahı veriyor ki, arka
larından minnetle bakıyorum Gözlerimde minnet ve kıpırdayan 
dudaklarımda dualar var. Bugün askerin, sil!hın, çıplak kasatu.. 
!'l~n. bükülmez kol, titremez yüreğin rnfulasmı her zamandan daha 
ıyı anlıyor gibiyim. 

Bu seferber kılıklı nöbetçiler, caddelere, sokaklara sanki hu
dutların halini getirdiler. Dolastıklan yerlerde, kendilerinden ba,.. 
ka yolcu yok. 

Bu derin. büyük sessizliğe, hazan bir milveızinin yntık ~~lritı 
kansıyor. Gazcto isimlerini sayıp döküyor. 

Ga1iba, hiç bir gün gazete satışları bu derece çıkmamıştır. 
Evine kapanan herkes, olnıma ve havadis tiryakisi kesiimlşti. Cam
lar vuruluyor, pencereler sürülilıyor, eller sallam;or. gazettler 
kapışılıyor. 

Herkeste, darlığı .. zme]den gelen sinirli bir hal var. Sokağa 
çıkmanın yasak olu~. rokağı öilcnen bir~ yaptr. 

Barcın bir kapıdan bir çocuk fırlıyor. Yuvası etrafında çırpı· 
na çırpma uçan yavru bir kuş gibi şöyle bir dolanıyor ve soma 
korl."11dan içi katıla katıla aralık k3pıya atılıyor. 

Darlık hissi: ~a daha §i-Odetli oluyor. iradesinin fren}ed 
de ge\TŞek vurduğu için, yasağı tam bir itaatle ~

~n. bile gezmeği hiç sevmezken. çıkıp se\-gili bir dostu ~ 
ğc gıtmeği, olanca h:ıznnla istiyorum. lçlınde ütar topundan çolC 
şu :ızad topu hele bir patlasa, temennisi var. 

HAKKI SUHA GEZGiN. 

X.acifı SQ,IJ/.atacı : 

Yer yüzünde harp rekoru 
kırmış bir millet: Kartaca 

Son günlerde ilik cıda.nızdan 
dJşa:nyı seyrederken iki bin:, iki 
bin beş yUz sene gerileri acaba; 
düşünür müsünüz? Yani yeryU.. 
zündc harp rekoru kn'DlIŞ b1:r 
devleti, Kartacalıl:ın hatirlar 
mısmız'? 

.Kartacmmn kUl"ll!U9 ~ ...... 
kadar meraklı bir masala pek 
nadir rastlamr. 

Tunusun üç saat şim.a.ll ~ -
kisinde bulunan Kartaca. çok 
kolay kunılm.U§tu. Pigimohiyon 
rısı Didon'un akrabası ile bu -
eni~ini öldürdükten sonra ka
raya yerleşmiş, ve az zamanda 
etrafına hakim olmuştu. 

Romalılarla aralarmda baı'p
ler tam 128 sene Silrdtı. Rcma
lılar, 100 pilli ile hücum edo
nık onlan perişan ettiler. Fa. 
kat !Kartaeaıı Ha.mllgar bumıll 
intikammı aldı. Slcilyaya. b -
dar gelerek altJ senıe banda 
JMld& ... d"""•den harWti. 

Hamligsrm oğhl meahar A. 
niıba1 her tanfI kasıp kavurdu. 
Anibal Sagont eebrin1 muht.a.
ra ettiği vakit yerliler, teelbn 
Olmamak için kendılertni &tef • 
lere atıp yaktll&.r. Bu, ttaıya
nm Kartacaya ~ harp l. 
lAn etmesine sebep old\L 

Aııibe.l, bunu duyar da. du • 
rur mu? .. 90.000 piyade, 12,000 

Fiyat murakabe Kartaca bir aralık iki reisi. silwrl ile yola çıktı. Pirene 
cumhur tarafmdan idare edil- dağlermı ~k Alp dAğ!arrna 

komisyonu bugün meğe ba.~l:ıııdı. Meclisin 300 ve.. ve nihayet Po nehrfnfn ynladr. 

kUnıgtan yulcan d~itdi n·-
cln 

. -" . ıger 
s et !ıyaUannda yükseklik 

yoktur. 

toplanıyor ya. 600 azası olurdu. M. zaman· ğı mtın'bit yerlere geldi. 
Bütün yurdda yeni da. hudutlarını gcm3lettiler. Bllyük kumandan, ilk zaferi 

Fiyat mürakabc komisyonu, zeriyata baı:.landı Tunus~a Cezair arasında. S1kı3" 30.000 piyade ve 6000 sUvarl 
bugUn vali muavini Bay Ahme- T :mış bır halde iken Balear ada- feda. ederek kazamnıgtL Ama 
din reisliğ'indc tekrar toplana.. Ziraat Vekaletlnc verilen maln· larma kadar dayandılar. Korsi. kendisi de 70.000 inaanm kam-
caktır. romisyonun bugünkü ına.ta göre her t.:ıraft:ı y:rg·an fay- kı.ı, Halta, Sicilyayı fethettiler. m akıt.mlştI. 

Ha\a kuı:~fl.Jerlmlzln yilk~l!ıieBi ~ 
ar'..ınaaı i~ her t rlll yardmllD ya 
rıııma~ yurt borç\ rmıızm en bUyük 
ı ~de:ı ol~'ll gibi bütün mmetler1I: 
do kendi vıırlıklarml k~mak içir: 
dunnırkmru ııav:ı. kul"avtlet'.tnl arttır 
nınkta bulunduklan gtlrülmekte oldu 
Cunda.o bu huauııta Diyanet işleri rels 
lifinden verllm\3 olan tetva mucibince 

toplantısında pcvıı.ir ve yağ fi. dalı yıığnınr1an müteakip t}ftS]le- F~kat lr.ı a.radı.ı ne kendileri Anibal, Roma ümriDe yürü.. 
yatları ile mal1ruknt n~rhım gö. rlmJz ycrır s~no zeriyatrna baala- dinle.-U:bildiler, ne de etrafla- yeceği \-akit ordu&unuıı ~.000 
rüşmesi muh\emeldir. mJl3Jarclır. " ~ardak. ·ı milletlere nefes aldır. kişiye dil§tüiUnü hayretle gör-

.::.========::~=========~~~~~~~~~~~~~~~~==========~~~=======~~~~~ dilvekararmdanvazıeçti.lm.. f 
da.t gön&recek di,e bekledi-· 

- 38 - . kardeşinin de 60.000 qililt ! 
~tını~. yaşamış olan bir lmdm bir dusu ile mahvolduğunu duyan. 

1.:ı.~a ~~ana ıa unutamaz .. O er- ca tamamile ümidi kesti. Fakat 
Aegın ızı. arak derisine nakşohm- h.arbetmekten v~dJ. Da -
mu~tur. ha birçok galibiyetler ve mağ. 

çarptmnısl~rdır. 

dakal trtir ve zeklt ~ mllkellef o
lanı..nn TUrk hava kurumuna yardın. 
lc.n ve bu suretle anayurdumuza lıl.ı· 
ta ttc bulunıuaları !Uzumu ehemmi· 
~ eue ll!n oh:nur. 

btaabul Mlltthl 
F. 'Ol~e.r 

Her gün bana ondan haber so.. 
:an Dolorcs"i memnun etmek i ·ti. 
yorum. Bilhassa o:ıun eski fişıkmı 
">ularal~. bu gcc.. Ambaside verile
cek olan mükellef zjyafete da,·et 
etmek istemiştim. Fakat heyhat 
Mösyö Sanseı meydana çıkmıyor. 
Kimbilir ya Holivutta yahut da 
ba5ka bir kö§OOC saklıdır .. 

••• 
,,.- .-. ~ ....._, Saat dokuz .. J)olores ile küçük 

,W.V ~ apartımanında ba5ooşa ~·emek yi-
yoruz. Bu gece büyillc ııyafet var. 

!
-·---·-··--··-·-- • Ambasi toplantısı ile Dolores eğle. ! nen bütün Nevyork ile temas tesis 

UBBR gazetesi 1 etmiş olacak. E\"\'E!lce büyük A,._ 

1 

s rupa merkezlerinde )'aşamı~ oldu-
Tertip etf .. · b" müsa-1 ~parlak hayata yeniden kavuµ. 
L_ 1. ·ı ıgı ır ! cak, birçok yeni ha}Tan12rı ~uı.~. 
oa.A& ı e okuyuculanna 1 nacak ve böylece kadınlık hafıflıgi 

! tatmin edilmiş olacak. 
Mtlkelle! bir ev = - Nasıl Do!ores, her §eY a~-

.... m-... telll ' na uygun olarak yapd~yor ~ıl 
wu Ull ı mi? Gül yatağının fu;ennde ıste-
b&dl•eler l mediğin bir çiçek yok ya! . . 

J i - Hayır Aleks, hayır berull1 ~-
i hirbaznn.. Yeniden y:ışadığıını hıs
l sediyorum. Hemen tamanıen me. 

sut gibiyim •• 
Veriyor. 

Kuponlarını 
toplayınız 

- Gibi mi? Ah .. Evet.. EsaSI 
unuttuğum için beni aHet.. Do~ 
şimdiye kadar size ancak maddı 

..- • 1o sevinçler temin edebildim, fakat, 
1. alsiliit HABER maatteessüf kalbiniz! rahat ettire-

Gm:eteainde medirn. ıe ' 1 - Dinleyin beni Aieks.. Bu 
.... - ................. _ ...... ____.! dilnyada benim siJden daha yalan 

dostum, derdimi dinliyecek sooen 

Ask ve macera ron1anı 
\'aıan: 

Moris dö Kobra 
~a~ kim em yok •. J~te bunun i
çu1, Amerikaya ayak baStığtm gü~ 
Ye saatU:ıbcri gwcc gündüz bent 

me~gul eden bu mescle ile sizin de 
alakadar olmanızı rica cdiyc5rum. 
Biz Meksikalı kadınlar, nihayet 
biz de bütün hcmcinslerimiı gibi 
hayatı bir yelpaze ar.erinde zaif. 
çabuk tesire kapılır mahl\ıklarıı;. 
d!~· M~pus J ı...wum g:inlerde b.ı.r 
gun ymc se -1.iğime kavuı;ına'k U· 

midi~ le yasa;·aı..:ı ·;m. Serbest kal~ 
dı~1m g{lndenbcri bir ttk arzum 
y~r: Onu tekrar görmek! .. Bunun 
!,~ıı: bana çok yardım ettiniz. tym. 
b'lllızi asıl unutamıracağım. Fakat 
ıncıatteeqsüf Pepe bir türlü buluna· 
~~?r. lşte yalnızca bu e' ircim 
u~ennde bir gölge te~kil ediyor .• 
~ıl~~ bu gece Anb~si"de vcrece· 
ğimiz zıyafette onu da da\<etli1er a. 
rasm~a görmeği ne kadar arzu 
cderdım. 

- Bu kadar çok mu seviyorsu
nuz onu? 

- Evet! .. Hem benim aşk haya
tım o kadar hareketli değildir 
Mö.c;yö Aleks .. O .bir taraflı facia. 

Ç-e\iren: 

Muzaffer Acar 
dan sonra Mösy~· Kordoba ile ev
lenmi~tim.. Bu iyi bir izdiv:ıçtı. 
F:ıkat benim idealime aı;Jft uymu
Y?rdn. Kocamda ne büyük bir sev. 
gı, ne de şiddetli bir ihtiras yardr. 

Boşru.;oıktan sonra Avrupada 
ya)3ID2,.a bo~adım. Burada he
men herkes bana kur yapıyordu .. 
Bir~k kimselerle flirt ettim ,"e 
bir tel.;: Ftansızla da maceraya atıl-
dım. Bu deriyi ateslemesini çok 
güzel hilen ınükemmcl bir sevgili 
idi. Maceramız bir sene sürdü. 
Sonra. Gröncl faciasını müteakip 
Brezilyaya kaçtıkmı zaman Pepe 
Sanşez'e tesadüf ettim. l~te ilk de
fa olarak o zam:ın a~~ a~ini bir 
erkeğe m:ılik olmak, on:ı kendini 
vermek zeYkini tattım. Bütün ka
clınların, phut ekscriretinin haya. 
tında ö) le bir crk~c 'ardır ki, on
lanrt en h:ıssa, nokblannın anah
t~ı ke~fetmi~ bir sihirbaz vazi-
yetindedir. 

Pepe de .. acudumda şe}l\'et rap. 
sodisi çalan bir müsikişinastı. Be
ni aşkla, ihtira ,la ağlattı, inletti, 
ba~ırttı, yal\ arttı. Bu saatleri his. 

:;: Y~ o? O da :ıeni ayni §Ckildc 111~yetler gfirdü. Ka:rtac&ya dön 
5ehıı mı? dügü vaki~ bogitn Aim.anlarm 
H :p:- O da beni ayni ateşle SC\ erdi. Fraııaıalaııı. kabul ~ 
t· a 4 ela ö~le seve: •• MahkQmiye.:. sulha pek beimyen bir sullı ak· 
un müddctinc.e her ay bana mun- detti. 
ta~an mc.~tuplar yazdr. Bana Kartaca hü.kflmeti kal&caktı. 
hemden k-tvuşmak ateşiyle yanan Fakat Kartaca Roma askerinin 

.u. me.'l;tupbrr bir gün size göste.- hittıa.ycsinıde olacak, en mühim 
rınm.. meVkilcr tcrkeclilccek, Kartaca 

- Fakat ~ ayda. ".>eri... ordusunun mc§lıur filleri Ye 
. - E\'·et, hiç bir haber yok, bili.. on ~emid.c;n maadasr Romııya. 

}onun .. Endişe ettim. Fakat Holi- teslim edilecek, Roınalı1ann n. 
vut.ta yapmrş olduğunuz tah.lcikat 7.a.SI olmaifan hiçbir devletle 
~etıcesi bu gaybubetin sebeplerini harp edilemiyecekti. 
an:ı anlatıyor. Pe;>c C\·Yelce bana iKıı.zanan doymaz elerler. Doğ· 

~r~Je!e~ini yazmıştr. ~sı olma· rudur. Anibal da. öyle idi Ro • 
k ıgı ıçın sinemaya intisap ctıneğc maJı~~ da. öyle yaptılar. Jki 
"ar31~ vermiı:.ti. Tanıdığı bir filim konsül 80.000 aaker ılc Afrika· 
.ınu1t. '·asıta8yle m..nşhur olacağını ya çı~ralc ~Iların alllh
umu)ordu. Fakat siz bana ilk te la.rıı:ı.t ıstediler. Aldıktan sonra 
rbbüsünün bir fiyasko ile netice: da. &ebri terkedc:rek on mil F" 

1:nnıiş olduğu ım.berini \'erdiniz.. ri gitmelerini teklif ettiler. 
• te bu ~-ıssııhk onu harap etnı"ş, Bu teklif Karta.cahlan p.fU't-

:ükurunından yaralaınıştrr. Onun bu tI. Ölümden öteye ne ,vdJ. O 
w Otunun ~beplcrini burada ara;. baldo şerefleri ilB ö}eeeklerdi. 
malı .• Zavallı çocuk çok büyük Gece gündüz çal~, kadm
~Yler umuyordu, fakat muvaffak lar &açlanm kes.ip ailAh Jmllan. 
~amadı .. Acaba ~imdi ne yapıycr? dılar. Fakat ne çare kf ~ir 

b
. ~rede saklı bulunuyor? Ah, kim. muhasara edilmişti. 10 lain ~ 
ılır: dünramn hangi l:öşesindc tacalı açlıktan öJdilıifleeekti 

'belln de düşma, vaziyette, ümitsiz, Burada, iki ~çarpıtma 
~na uzanacak. ümit vercnk bir SI çok feci oldu. SoiU b:>iaza. 
oı:t elden mahrum bedbaht ya•a- geldiler; biıibir~ tınwtla
yo~ı lşte aziz dostum bütün bu yarak, di§Ieyerek boğdular~ 
dü§unceler beni harap ediyor.. ŞeUiD kuirıazıdanI Azdan.bal 

<Devamı oor) 'f Devanrı 5 incidl' J 
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1 - VARfl :1 BtRINctn:şBtN' 1~ 
Birleşik ~meriJCaaa 
yapılan hir tecrübe 

gösteriyor ki: 
Çör çil Alman 

tayyareleri 
Vergi meseleleri: 

An latışa 

göre fetva 
Diln sabalı a.rkn.d:ı.şl:ı.r.rnııdan 

hlrinln verdiği malfımata göre u
zun uı.ma.ndır halledilmrmesi mat
h., n:.::hı.n blliuzür eden vergi m~o
lrlC'rindt'n biri halledilmi~. rakl\t 
rratbaacTlar alcıyhinC' ! 

Du m~r-lc '"ıt>Hr sabite,, mt'l!!o
kr.i".i~r 

Binn \'r>rgiAi binanm ga~·r~afi 
iradma söre hesap olunduğu gihi 
r~er bina. dt'ğ!nncn, fabrika, .. ima
lathane" i.ce ''sabit aıeUPri .. le bir 
kili ol:ırak ele nlmrr; yar.i bir fr· 
rm, bir un fabrikası. bir earap 
ima.liıthancsi. Fırm, fabrika, ima· 
F th:ı.n(' olaral: kullanılıp k!.rnya ve· 
dmek mutat olduğu için bunls.rda 
kan.un mal sahibinden: (Sabit iı.-

. lrtleıi binadan ayırınız da. dört 
du\'arla. bir c;a.tısmm Yücude ge
tirdi.;i ıınbar lıııline kıymet bic;I· 
niz) d~mek hnkkınr ncz:zediyor. 

Binıı.larda. hususi bir inşa; ,.c 
taksimat doğumn tesisata. ııebep 
olan sa.bit aletlerini binadan cüzü' 
sayıyor· 

Mesele bu kadar basitken "men 
faati hazine,, ndma '00- gıllTet.kC§
JılrtJr b~la.m.ış: Öyle ki birer mo· 
töril luımil bulundu.:,~ ve bittabi 
bir yere "tcsbit'' edildiği i~ bir 
buz dolabını bile •'mı.bit" dlet ve 
ieinde buz dolabı t:esbit edilen bir 
dükklınt 'imal!tllane" Nı.ymışlar, 
Ye hattl kanun bina verg!sinin 
Mükelefl olacağuu ve n.li.tı Mhlte
nin ancalc bir fabri.kAya ira.d tah
mininde na7..:ırı itibara nlmacağmı 
npaçık söyleyip dururken bina 
vt>rgl.s.ini aymp nah.fblne, alliı ea
hitc i(:in bir '\'ergiy:i de mllstecirine 
tar~1et..mişler! 

Buz imal eden dolap, itine gir
d~ binaya "lmallthane" vasfı 
\"erdikten sonra. l:üc;;ilk bUyük bir 
matbaa. makinesinin eurada bura· 
da yerleştirildiği dUkk&n veya ha.n 
odala.nnı veya. depolara munzam 
tesisat hükmUnU nlacağmda el
bette csilphe otmezs1n!z. 

tste belediyenin maliyeden d~ 
\ir aldığı muamcle bu ve blzlm 
Anlmrıı. caddeslnln mnıt davalara 
\"a.k!etUği saa.tlerlni kemiren dett
IM'den biri de bugiln budıır. 

Ve makinetorlnln fa.aliyetindeıı 
dolayı kazanç verg(.st ile mtıkeuer 
tut\Jlan bu teşebblls crba.br Mr 
de menkul makinelerinin lcymet
lrrine g5re gayrimenkul vergisi 
,·ermek mUkelefiyett ile kaJ111BıJ
ma.kta.dır· 

Bina '\'Crgbf belediyeye ge<:Uği 
ic;;in hı:ı.ber al~tık 1d bel.ediye en
cümeni kanunun bu tatbik tam 
üzerinde Mn:llyc VcWeUnin nok
taJ ııua.rmı öğre~ck istem.işti. 
Fa.kat Maliye Veklleti anlaşıldı· 
fm.a ı;öro belediyenin ''istlCta" 
sm.ı tk.tısat VekAietine sevketmis, 
orası da bitt.a.bi "anlatılış& g6ro bir 
fetva.'' vermiştir. (Te.,.cwiltl Ran&li 
kanunundan istifade eden bir mU
~e "imal4.t.hane'' dir) de~r· 

"Büyük Diktatör,, 
filminin müellifi 

Şarlo diyor ki: 
Totaliter sistem 

Avrupada 
geçıc i dır 

Ruzvelt 
Büyük bir ekseri-
yetle reisicumhur 

seçılecek 
Lonciıa, 20 ( A.A.) - Deyti 

i\1ey1 ga;.etcsı, .Ne\·)orkta büyuk Xe,york, 20 (A·A·) - I!öytcr 
heyecan uyandıran "Büyuk Dik- aj:ını;mm muhabirleri vruırtıuıHc 
tatör. · !ilminin muellifi ~arli ;;ap- Rirle.~ik Amı>rikanm 48 devlctlnöe 
lınle teicfonla yaptığı bir millaka- yapmış olduğu tecrübe mahiyctin
tı neşrctme!itedir. Film Amerika- deki intihap yoklamasında Ruz -
da harbin başından beri l ngiliz da. veltin 5 ikinci teşrinde bUyUk bir 
vası lehine yaprlan prop.~g.and~ e~eriycUe intihap edileceği tes
hareketlerinin en mühimi te:akkı bit edHmiştfr. 
edilmektedir. . Bu tecrüb~in neticesinde, Ruz· 
~:ıplin, Deyli 1\Ieyl gazetesıne velUn 366 ~i olan 34 devlette, 

Villd de l 65 r<!Yi olan 14 devlette 
dernistir ki: .. - kazanacaklnrı s~bit olmuştur. 

J n 'İliz milletine \'C buyuk cesa. 
retin~ kat1l duyduğum derin hay. Röyter ajansmm 193G dn. Reim-
ranhğı bildiririm. ı...ondra çCX:ukla. cumhur fntihabntr hakkındı\ yap
rmm p:ırmaklariylc ha\'a):_ı ışarct mrı:ı oldu~u yoklamanm, nuzveltin 
etmeleri ve Londralılarm tutcn ha. intihabmı knliyellc bildirmiş oldu
rabeler arao:.ında gülebildiklerini ğn hatırlardndır· 

fi 1 Bu sefer elde edilen cltscriyet, 

Bugün Fransız milletine 
hitaben bir nutuk 

sÜyliyecek 
Londra, fO ( A.A.) - Çörçil, 

yarın Grcnviç saatiyle 19.35 de 
Londra radyosunun frans:rzca. 
neşriyatında Fransız mille~e 
hitaben ibir nutuk söyliyeceldir. 
Çörçil, evvela ingilizcc, mü~ 
kıben de fransızca. aör. söylıye
cektir. Bu nutuk bütün kısa dal
ga i~ta.c;yonlan: ile harice verile
cektir Nutkun Anıorikada da. 
neşredileceği zanncdilmclrtOdir • 

İngiliz devlet nazırı 
Grenvud diyor ki: 

Japonya ya 
Pervasızca söz 
söyliyebilecek 
vaziyetteyiz 

gösteren aktüalite 1 m erini gör- 1932 ve 1936 da Ru.z,·ellin ka.zan-
mek dünya için ne büyük bir il- mr~ olduğu ekseriyet kndar bilyUk J,,011.dra~ ~O ( A.A.) - Hnrp 
ham kaypağrdır. Fıl~ ba~ladığım olmamakla beraber. Vilki tarn.f- kabinesi azası ve devlet nazın 
zanıan harbin önüne ğeçilmez ol. tarlarmm göstermek istroiklerln- Grcnvud Yorkshir eynletinde 
duğuna emin değildim. Fakat çir- den bari7. derecede yUksektir· Vakefic1d'dc söylediği bir nu. 
kin hareket eden totaliter devlet- tukta, şimdi lngiltcrcnin Japon-
lerin yenilmesine rardım etmek te. y yaya pcrvasırea söz söyliycb5le-
şebbüsü ile filmi bitirdim. Naziler Alman - ugoslav ceğini, YC faka.t bunun dört ny 
aleyhine duyduğum şiddetli hissi- "VV l teh!ikeli bir şey olabilece-
yattan ilham filmleri yaratarak t t 1 a ğini beyan etmiştir. 
hürriyet \'e istiklfil için mücadeleyi rcare an şması Nazır sözlerine şöyle devam 

Dün Jngiltereye 
hücumlanna devam 

ettiler 

7 Alman tayyaresi 
dUşürül~U 

lJt:mdrcı, W ( A.A .. ) - Ha.va. ve 
dahili em.niyet ner .. ·n·etlerinin 
tebliği: 

Bugün pazar gün.li şimdiye 
kadar düşmanm faaliyeti, bil
hassa. 1ngiltcrenin cenubu §arki 
mmtakası üzerinde Yukua. gel
miştir. 

öğleden evvel ve öğleden son. 
ra, ekserişi avcı ve avcı _ bom
bardon an tayyarclerinden mU
rekkep düşman. teşekktillcri, bir .. 
çok defa, Kent kontluğu sahilini 
aşmışlar ve çok yük~ktcn u
çarak Londraya ve Taymis man. 
sabına doğru ilerlemişlerdir. Bu 
tayyarelerden birka~ı, Londra 
mmtakasına vannaya muvaffak 
olmuş.lardır. 

IA>ndra üzerine ve Kent ,.c F.& 
scx kontluklarma bombalar atıl. 
mıştrr. Fakat şimdiye kadar 
ahnat\ raporlara göre, hasar a
ğır değildir, kurıbanlar da !azla. 
değildir. ' .. 
Diğer yerlerde ouşman faali. 

yeti ~ok hafi! olmuş ve hiçbir 
bomba. atılmamıştır. 

gaye ediruni~tim. Filmin ~nunda- . (Baş Jarafı ı incide) etm~tir: 
ki nutuk harbin ila.nından sonra al • " - Zannederim ki, Japonya. Yedi duşm" an ta'"-ııresi düşü. ba~ka, bu protokol, h en mer'ı J J 

yazılmıştır. Totaliter sistem hiç bir tercih haklx sistemi ilga. etmek. harbe girmiyecek kadar aklısc. rülmüştür . . 
suretle devam edemez. Bu sistem te, önümü?.d.eki seneki Yugoslav lim sahibidir. Bitaraf devletler, Londra, t,O ( A.A.) - Ha\'a. 
Avrupada geçicidir. Devam ede. ihracat ve ithalat kontenjanları. !ngiltcrenin §İmdi, ilk ta.a1Tll. ve dahilt emniyet ncz..ı.retlerinin 
mez ve etmiyecektir. ru tesbit eylemekte ve birçok di- zun yapılmış olduğu tarihten tebliği: 'l'ıl •r.1 

Diktatörlere karşx aldığı cesura- ğer mese.lcleri halletmektedir. daha. çok kuV\·cm oldu~'Ullu bil- Düşman dün geceki hava. ta. 
ne ve faal vaziyetten ronra bir çok Protokol, karşıhklı ticaret miL mektedirlcr. amızu. son günlerindekinden 
ihtar mektuplan alan Şarlo, cihan- badelesinde halen mer'i prensip. Dahili cepheye gelince, bugün daha büyük bir mikyas üzerinde 
şümul olan aktör ~hretine bu ha. leri ehemmiyetli surette değiş. İng-ilterenin müdafaasx, tmihin- icra edilmiştir. Hücumların 6id
reketi ile kendi sahasında hürriyet tirmektedir. de görülmemiş bir azamet ar- deti günün batma.mır mütcakrp 
ve lngiltere davası için büyük bir Belgrad, 20 (A.11.) _Yugoslav zetmektedir. Büyük Britanya. j}k saatler zarfında daha şiddet. 
rol oynamıs bir adamın §(>hretini hariciye nazırı Cincar Markoviç, nm yüzü yaralarla. doludur. Fa. li olnu.ıatur. Taam.ız başlıca. 
de ila.ve etmiştir. Alman _ Yugoslav ekonomik gö. kat maneviyatı değişmez ve yo- Londra, merkezi İngiltere '\'eşi

Hullivutun m~ur aktörlerinden rüşmelerinin neticelenmesi müna- nilmcz bir vaziyet arzetmekte. mali ga.rbide bulunan fJC}ıirlcr 
biri olan Duğlas_ ~·er~s·ı~ oğlu sebetiylc, matbuat mümessillerine dir.. . . . . ~zerine tevcih edilmiştir: Son 

Macariıtanda yeni b ir 
parti te§ekkül etti 

· Yahudilerin 
Macaristandan 
çıkarllması 

isteniyor 
Ilnpadr. t.e, 20 (A·A·) - D-N·B
"Macarlstant yeniden ~t 

landınnı:ı.,, parti& namında yeni 
ibir parti ıteşe.kk.Ul etmiştir. Parti
nin şefleri sabık ~ekil İmredi, 
eski nazTI'.lardan Janos ile Aatz'dır. 
Partinin nUve.sini, hUkümet pıı.r
tislnd en aynlmış olan ;ı.irmi ild 
mebus teşkil etmektedir· Pa.rtlnin 
16 maddeyi ihtiva eden programı, 
nasyonal sosyalli!t ve faşi:st Avnr· 
p:ı ile sadece bir menfaat birliği 
değil, bunların fikir, hareket ,.e 
gayeleri i.lo do 8allliml bir l§birli
ği talep etmektedir· Program ay
rıca. p:ırllmcntonun ıslnhmı, fıya· 
nm ve tııiyasi part.Uorln ilgasını is
temektedir. 

Liberal ndll &ist.cmhı mllll ve rr· 
ki noktai ııaTArlardn.n tadili de ta
lep olunmaktndır. 1~ tc>e'Jt!lA.t.ıruı. 
gelince, mecburi çalışın& Bi!:item.i· 
nin ihdası talep ediliyor· 

Program iktisadi kısmında M.& -
carl!tanm yeni Avıııpa ekonomisi· 
ne intibak etmesi Jüzmnu beyan 
edilmektedfr· Mall siya.setin, nas
yonal 806yalist mali prensiplerino 
iııtino.t etmesi derpiş ediliyor· 

Yahudilerin Macarlstnndan ih· 
rncı, ya.hudi servetlerinin kontrol 
ve tasfiye edilmesi, ve bütUn Av
rup..'\Ca ya.hudi meı;elcslnde kabul 
edilınfş olan ırureti hallin tatbiki 
iııtenlJme.kteclir. 

Par.a.rtcm gilpü !mredi mecl.lı~ 
"Macaristanı yeniden t~ltilatlan
dırınsı,, partisinin teşckkülUnU rcs 
men illn edecektir· 

Samuel Hor F ranko 
ile görüştü da ~dyoda.vc:rdığt bır r;ı~saJ~a A- beyanatta bulunmuş ve ezcümle Dınleyıcilerme, daha tehlıkeli iki taarruz gece yansı nıhayet 

~erikada hıssıyatm ln~ilızlenn le- dtrniştir ki: ve kara gUnlerJe ka.rşılaş:ı.cakla. bulmuştur.Fakat Londraya kar. Madrid, fO ( A.A.) _ Höyter: 
hıne .?!.arak aı:ttı.ğmı ~ylemeğe te. - Yugoslavyarun Almanya lJe rmı harbcr 'rordikfon sonra. Gren. ~t yapılan hücumlar, sabahm lngiltere büyük elçisi Sir Sannıd 
reddut etrnemı§tır. . . . j bir ticaret ve seyrü5efai~ :ınht!ınl~ vud: ''BugiinkU şerait dniresin. I ilk saatlc.rl müstesn:ı olmak U- Hor, Cumartesi sabcthı general 
Duğ!as ~·eroank~ d<;mıstır_ kı:. sı imza e~:nesindenbe;-.ı <'n ~:-c:--.c 1 

de, haroo kimlf'rin gi~ğini Ye 7..ere, biltün ge~ de".run etmiştir., Franlfo He çok samimi bir göni~
- ~nk:ın mılletı artık hılı- geçmist ir. Ih anla~u ile.. ikı: klm lerln b!-1 harbin hıı.ricındc k a- Londra v e bnnlı~de lbU~k me yapmı,tır. t ugiltcrc ile l span

yor. ~ hıç. kimse h,arp~eıı ma;~n memlt'lcet araSTtldakl el\on~mık j • i ı~ca~J kıı:.::;o . mf?ı edcmt'1.:._.• l""bfr-nrazf sathı Uzenn~ iıliılak ı ya arasında muallakta bulunan 
~ğ'ildır. \ ıldmm !·~rbıı:e !'11ll1·~- birliği, e§ra mübadelesi sa[:lam ~ ,. c~lesılô .eozl~nne nıhayct Yer. ı bom?alan atılmış ve bırçok ev meseleler mevzuu bahsedilmiştir. 
\tmet ~erken 1ngılızlerın ) aptık. sas üzerine iptina ettiribni~tir. Bu. ınışrJr. 1 ve bınnlar hasara uğra.mı:ştrr. 
l~ ~:U~nn b~rada ne su!e~e suretle •. Almanya, ~nelık kon~eı1. 1 1 ~irçok yan!1nlar ~a çıkmışsa .da 
~r ettığinı tasan"?'. cdemezsınız. fanlar 1le ve müsaıt fiat!:ırl:-.. on. ı • • ı · A' · silratle ya orJenmıo veyahut ösn 
~ .. t~dyola:ımızın binnde ~ı~n tün esaslx YugoSlav mallarına mu- 'ı ıng ı JZ - mart f düriilmüşttir. B u mmtakada ba.. Bükreş her gece 

karanhkta kalacak ıhtıyar bı~ m~angoz, B. ?,>rçılın azzam piyasasında müemmen bir 1 zı kimseler ölmUş Ye yaralan. 
n~~unu d.ı~ediktert il?~ Bu 1!1- sü:-üm temin evlemiştir. topları arasına4a. mıştrr. 
gtlizler bııun!e 3}1lı • ~ılede.nd.ır. Daha 1934 -bidayetinden 1938 Merkezi İngiltercdeki taa.rnız Biikrcş, ~O (A.A,) - D.N.B: 
Onlara ~ım etmek ıçın elımıı- ronuna kadar, yani Avusturya ve d"" il 1 ba~lıc:ı bir şehir ümr:inc yapıl. Bugijnden itibaren, Bükreş, her 
~ .. sel~ yapmalırız. Bu tarzda Bohemya hariç olmak üzere. Yu. ue Q 1 mıştır. B:ız: y:ıngın.lar çıkmış ve gece tamamiylc karanlık kala-
d~su.nmıyenl~r uta~alıdırlar.:. ~e- goslan·anın Almanyaya ihracatı, , . . evler, mat:"llzalar ,.e ticı:.rethane- ca.ktır. Bütün evler ve nakil va. 
mış~ır. _Am~rik.an mıllet ve hü{, (ı. 500 milyon dinardan iki milyar di- .. { ~~ş tara,ı 1 mcıdt} l~r hnsara uğramrştı:r. sıtaları, saat 24 den şa.faka ka-
metı, kendı mildafa~nu~ın _muaz- nara. yAni yüzde 14 ten yilzde 36 salvo ~o~den;ııstir. Tru;nkala.r - ı . ... ... d:ır l~ıkl:ı.rmx siperliyeccklcrclir. 
zan:ı ec:....aslarmı ~ahakkuI.; ett~rm~- ya çıkmı~tı. Ayni zamanda, Yu- d~, butun l\.ent kontluı;u sahil - 1 . Şunalı G~r?ı mmtakasmda Tramvay servislerine, s.ı.at 21. 
tedırler. A~erıkan mılletı, su.h .~oslav zirai mallarının fiatlan da len snrsılmıı:ttr. nombardımıı.n, 40 .Merscy ~ehrının kenarlarına. ve de nihayet verilecektir. 
~anın~~ ılk defa olarak, rnccb~- mühim miktarda yüksclmi~ti. dakikadan fazla silrmlltlir· Bombar b.~zr 5?1ııı:forc bomba~ar. d-~~ ~~!!...!!!!...!!!!....~~:ı:..~":ı!•!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~ 
rı aske~lı~ı ka.bul etmekte terec!<lut Bugün, Almanya, Yugo la\'ya dmıan esnasmdıı. hnva dafi batar- t~r. Şı.mdıye kada: bıldınldıgme milcri yine lbüyUk bir muvaffakı· 

Bir kere Teşviki San&yf bnu· etmenustir. S_ız~ ~~ suretle hıt:ıp ihr:ıcatmm yüzde 60 şım bel et. y~~· İngiliz ağrr toplarının me:- g-ore, ~nsanc~ .~yıat azc:ır. Fa... ycUe bir İngiliz nakliyo gemi ko-
ıut imalltbaneyi tıui! etmez. ~~~.kendinız: ıçın ~~~u~ ~~~ar mektooir. Bu sebeple, Almanya, zılcnni tesbit c~~k • lstlycn bır k~t bırkaç olu kaydedılmektc. luna hücum c~lcrdir. Evvelce , 

Bu lm:nunctan t.sti!ade edenler bızım .ıç.ın de ~arpbf;t~~lZ bılı)~ Yc.gosla\)'a için yeri başka birisi Alınan tayyaresı üzcnne ateş nç· dır. . . bildirilmiş olduğu gibi bu kafileden 
kanun ifa.deSfle mnal miltııaeSe· ruz. Sızın de bilmenızı ıstiyoı:ız kı, tarafından tutu1amıyacak denecek mıştır. .. ln~plter~dc ve Gallcs cy!'-1ctın- Ye b!r gece zarfında 110.000 tona 
dirler; fat&t )ine a.ym kanuna. ba- mlU kaynaklanmmn heps hımıe.. kadar mühim bir iş ortağı olmu~ J.ondra, 20 (A·A·) - lto;tPr: oc munferıt noktalar üzennc ba- bıı.liğ olan 17 düşman. tic:ırct ı;c • 
kılına elle dante.11 !mal ettirmek tinizc amadedir.,. tur. Alına.n topçusu, lngiliz uıun .zr bombalar düşmüştür. H asarat mis.i bntı~tı:r. Bir dcn.iznltı ge· 
ur.ere amele ç~ bir firma da Ekonomisinin fovkalfide nisbet. menzilli toplarının bombnrdnnnnı- az olduğu gibi ölü ve yaralı afü.•_ misi bu 11 o bin tonun 50 bin to 
mat bh' 'tiıee.eısedir· Bu ka.nu- !erde geni§lemeğe müsait e1castiki nıı. cevap vermiş ve D~\T m1?~'ıka- di ciiz'i bulunmaktadır. nunu ynlntz lmşmn battrmrı;tır. Bu 

nun mevmi ,...ll: değildir ki bina Ruzvelt Kanada valiıile istihsali sayesinde, Almanya, ayni smıı. obUsler dUşm~~Ur· lngıliz vo I~GlLIZ T \ yy ~RELERlNlN tonnj sekiz gemiye te.k:ıbül etmek-
,·ergisln~J!. teaık!J. eden ya.· ııörüıecek zamanda hem mü~teri hem bayi Alman uzun mcnzillı toplan nra- Aı'·ı:-;r'.ı\RI tedir. Bu denizaltı gemis! batırdı· 
p11arm ~ ~ !do. :tktr- olarak, Yugoslav ek~nomisinin bü- smı:1nld düello, LkI sant silrm.ü.'.:tUr. " ' J i;'l tonilato 'miktarı 200 bini t.eca-
sat Ve:kiı.tııtfı!a IUal t.evdlılne Vaşinl;f.on, 20 (A·A·> - Ste- tün ihtiyaçlanna cevap \'erecek Duvr ınmt.nlta311!a dUş~ bır çok I.,01ul.ra ZO (A.A.) - Ha\'a. ne. vil7. etmiı? olan dcnizaltılarclruı bl -
bir ıniti:lıı'11ıliri• iSI wal., Yapı ve fani ajaruımdan: · ttcdir Alman obUsil, bır kaç mı! uıunlu· zaretinin bildirdiğine göre, İngiliz risidir. 

"·- ,;"1;_~:....:._-.L .. , .,., .. ~.%... vazıye · ~. sal 'li ımrsmrştrr llk t-1 : ·~~ ~ ~~ı Pnyrtahtm siyasi mahafili, bu· Yugoslavyanın Almanyaya ya- "":nca ~~ . . •• . wı· hava kuwetlerinin 18/19 gecesi a- Sıı.ir denizaltı gem;lcri ce.mıın 43 
)M1' "1'1L . .,...~ir- ltmdi - lln Ha d --"·'ta 'n •• umh R 'h t ·ı Al d mınlerc gore hır ölıl ve ılti ''aralr k 1 h ·ı . ·n ı'nr-> d'l ''-ı"n tonluk gemı· batrnlmr voldtıgu· ,,... J-!~~ -~...., ı:- y Pli.on\ ı.eı.sıc ur ~ pacağı_ ı raca ı e ma~ya ~n a.. varclrr. Heyeti umumiyesi iUb .

1 
·m arı, ::ırp gemı erını ,.,... ~ ı. u " -

''creceğ!°L-..ı ~' "8hut tir velt ile Ks.nada umumr vali.si Lord la~ğI ıthalat hakkındakı y~~ı k?~ ha&.r. bombardmıanrn dehe~~: mekte oldui;'U malum o!an Ham. · nu haber Yermektcclirler. 
~ ~ afiaya tercilı_ A.Uı.one anwnda bn.thyacak olan tenıanlann bu defa te bıtı, ıkı nisbctle pek hnfütir. Geniş saha- burgdaki Blohm Ye Voss tezgfthla- Eu mıreUc iki gün z:ır!ındn tor-
ol • eörafmeye büyük bir ehemmiyet menı~ek~t . ~a~ında açık \'e dosta- da camlar kınlmrştır. rı üzerine te\·cih edilmi~tir. pillcruni'.} olan gemi tonnj• ~27 bin 

H.niuld ba suaIIerbı hiç lıldn! &tfet.mektcdirler. ne bır ışbırl.ı~ı h~v~sı~ \'c karşt- Dnlıa. sonra, san uçlu iki Mes· Kapall hava ve alçakta bulunan tona baliğ olmaktadır. 
_ _. •- ...:.-.s.-, -ı.ır: •-- &ıl- Bu mahatü, Birlceik Amerika ı klı mecburı~ct \e ımkt\nlann ta H · 
...,...-ov- ua IWl:wl.l ~..,... .1.9"' ı J .. • • sel'JjDlit, Dun limanı Uzcrlndcki bulutlar harekfitx mü~külle5tirmi§- nva §eraıtinin mü.sa!t olma.mn-
rnJlr.da DeYlet 6 0ramnm Tnılt • ile Ken.ada.nm ~ •ıkı nıhıtalan nm olmasını goste~tc?ır. . baraj balonların bir hUcuma "'el- tir. Maamafih buna rağmen, mün. snın rağmen, Almnn ih:ıva kuYvt>t· 
.._.... _ .. _ .. ,~t;;ı ...,_ karar du- oldultmu ve nralanndaki ittifakm B mu-·-'-ede bu[l'unku ............ t J ı · ı d • 

1 
l 

•unu tı.WUO """"~ ~ u ~ı. : ~ . ~·""'. • tenmiş ise de hiç bir bnlona isa- feridcn hareket eden tayyareler. crı A)n ra ve merkcn \·e ccnu) ıııyor. Hl!m. d.& t..tamaI defterdar- dnet l'eÇUk~ da.ha dyade samimi· içinde, husu~~ bır ch~ıyet ıktı- bot vaki olmamış ve hn\'a. defi bn· fasılalr olmak üzere tl"X7fil1Jarı u··ç İngiltere fü:crinde?d mühJm ıuıkdı1 
lJ:-- .. __ .....,., _ .. '""'""'anda vem- Y keebetmektc bahınduğunu ha.- ·--'•tedır Bu musahede Yu -o h defi .. bo b d ı 
•15uuu Uö .. ..-- nıu J- tn-latınaıctadtt ~p euııc.ı. • ,. • , • taryala.rmm §iddcUi nteşi Alınan buçuk saa,t bombardıman etmiştir. e er uzcrine m :ır onan a-
~ b!r karar. ıar. goskl\"yaya. h~lde memn~nıyet ve tn.yynrclc.rini kaçmağa mecbur et· Arazi üzerinde sis tabakası ve al- nn:ı dcvnm ct.mişlC'rdir· 

''Bin3 v~ tesi&fnde _... ---=--- istikbalde sükun \'er~ktır.. mişlir· çakta bulunan bu~utl~r, Hamburg, Gcco znıfmd:ı mUhim tcşe.kltuı-
mn itibe.ro aJımnaC lAzmı gelen Berlindeki 20 bin ocuk • B. Cincar Markovı~, nıhar~~· lAmı!ra, 20 (A·A·) - Röyter: Emden ve Lubek dekı bombardı- lcr Londraya hticum ederek, kuı-
•bit nldt o ttııayı ancolt bir til.rlU • • Ç ): ugosla\•ya ve Alman~ anı!1, . ~11: Alman uzun menzilli toplıı.rmın mantarın neticesini rnü§ahedc et_ men en bU> ilk ç:ıpt:n olmak üzere 
§Ckildc lstimalo .mı tılan ~ nakledılıyor tün imkanl~r~ ek.onomık ışbırlığı bu '1J<§a.m gün batarken yeniden Jll('ğe imkan bırakmadıkları halde, büyük miktc.rda. bonıb31ar atmı~ -
vattan ibarettir" tarifin! --marul Lond 0 sahasında bttırmış olmaktan uzak Duvr mmtaluı.'3mı bombardımana hamburgdaki Germania tezgahlan- !ardır· lsabcUcr Yaki :ıl:ın s&r bir 
tabirile- llSh: gibi otı.ırtd ba en tel~ ( A..A.) - ~lma~ bulunduklarını t~?ar~iz .ettirmiş ve ~cbblis etmeleri fü~crlnc. ln~ilL~ mn ciddi hasara uı:'T'adrkları zan- çok nol:talıır rncynnmda, VrsUn -
yUkrok idare mabtrınesidh'• ~rtncc Londradıüc~ . 1~·~ l sö.ıierini şöyle .bıtı~ıştır: . . bombarormıın tayyareleri, Gris- eci'l kt d' r dia. Dock'un §İınalindnkI Gr<!nviç 
Öyle yn, binaya ko:ıul&D elakler, Leh ha.bcf'lerin tebarüz ~tt.iz?Id.iğı - Şu cihetı mt~cci~. cdebı~- NC'z humundn.k~ m:un menzilli n ı me e ı . h~wa:;:ızı fabrikasr Handbi park 
faalar, 0 Wna.yı anca.k ~ lben 20 e C'ÖT'e, Berl~ riı ki iki memlcketı bırbınne hag- topların mevzilerine ço'c ~iddetli Londrn, 20.[:t·A.) - Hava nl!- 1 t.'lyyare :ın:ıb:err.c~i fabrjk:uır bii • 
ola.ra.1t isttmale samı kI1ar "' omm takrı ?"elcrinin bin weuk lntr.H .. -: ltyar. samimt dostluk ve karşı1ıl~lı bir taarruz yapıruşlnrtlır. zarctinin teblıgı: yUk bir su to.3!sntr ve n:üt~nddit 
iglııdir Jd binadan cllzll' sayda- ta)"Y8! • p 

1 
boınbudımruıla • anla,1~ ~resinde, Yugor.Javya ıle Kent kontluğu a.ı.hillerinöen bu Havanın .muh~~eteri dolayısiy:c lst:nsyonlar butcnmnktndr~. Bu fstıııı 

rak., bir blemcSe, yanı lafıtt. 6.Jot· n ~e o r::aya nn.k!ali.'. - Al.M.nya arasında ~m~rcl~i.n~ ve. t.:ıarruru fleyred<'nlerin ifadelerine 19/ 20 gec~s.ı. lngılız bombar<lrınaıı yonlnrtla bir <'' k yruıgnılar çıkmış 
le birlikte bfr had konulur. H.an- ~e:ı ~ bÜ ~ ;-alnrn d\lrt ren yalnız ekonomık ışb1!lığı ?l· ı;l5rı>, İngiliz bomb:ırdnnan tayya - tayyarelcrı_nın taarruzları pek k~- ve bin met.~yo kadar çıkan ale\'
g! :rnatlıoa. makfıuwl ftrdir ti lcu- bin ~. . bö~!<"C ~uı.l:lı m:mu~tır. Bundan oo~ka sıyasr. ış.. relrri, <lakütadn yüz bomba ntn _ çü_k ~ir mıkyns üzeri.nele jcra ed~l: ler m~ruıcd~ c<lilnüştir. 
rald~ binayı ybıe hlll, d~ derplş edilmiştı..: Diger bırço!' birliği Yardır ki, bu, aıın:ın.net~c~ ra.k mE'\7Jlcrl b~r in(llı\k mnddr.si mıştır. Almanyada bır vago.n tc~zı Ağır muhm~bc toşokküJlerl Li· 
deyo 2ıalin1 ftlmaı! çocuklar da dogu ~~·asına, !eri ile bizim memleketımı~ ıçın yağmuruna. tutmuşlardır. İnfilak _ istasyonu \'C Hollandanın şımalın. '\'Crpud limamn1n temsat.tna Co -

AVUlturya.ya ve Çek06lova.kya. harp yerine sulh \'C muht~lıf sar- lnnn durnınean hiribhini takip e- de işgal altında bulunan arazide nctry'dcki miihlır.ınat fabrftalan-
~~:J!. ~r== f: y& nalt1L'tlllecıeklcrdir. ~mtılar yc:-ine yapıcı faalıyet de- den tarraka.larr, :Mr.nşın b!r tam· bi~ ta~·y~re meydanı bornbardrma:-ı n:ı. ,.o merk~ ve cenubi !ngilt..('ro 
Jıeyet! "~ecektll' Ve b1r yere mek olduğunu gö~termi~tir: Bu .i. fmdan öbilr tanıfına gök gürle - cdılmı~tır. de bulunan sair nskerl hndofler U-
-ıesbit e&len Mr AJetfn,, mut.lata temyklerdft, Devlet Şürala.nnda birliği sirasetine de\•am ~ı~esıne melerl gibi nl:setmiştir. )J~ A iman tebliği ur!ne hUcumlar yap:ırak, iyi iM· 
!abtt llet eayılmtya.cağmf o ~y - Ut.~lanna maddenin te!sı- \'e kuvvetlendirilmesine hıç hır ~y lngilt.cro en.hllindeki 6Chirlerde ~ bC't eden bombalar nlımşlnrdrr. 
liyoe~ktlr· rlııJ eon .as 11a.hJbl olaa Millet mani te~kil etmemektedir, !:Ünkil ;pencerelero ve k:ıpı1nr earsılmLS- Dc.rlin ZO (A·A·) - Alınan or- DUeman. Alman arazi.si Uzcrindc 

Nihayet 0 cıa. söyliycnı.iJ·ona btt Meclisine sevk :fç.!n ney~ Yaltit 'ı bu. bugün iyi :mlaşılmıc; kar~~lıklı tr::-. Dombalıırm ve fi:;oklcrin ı51k· dulnn h~um.ıındn.nlığnun tebliği: hiç bir akm t~cbhüzUnde bı:h:n -
kadar iı, gilç Mh~mi ayn ~yrı ı;cçirmclrtcdirl,.r'? menfaatlere t 0 kabtil etmektcdır. lıırt, ;;ökyfü:Unü nydmlatmı,,trr. 10·20 ı;:e<:cP.i Almnn rlcnimltt ge- m:ımtetır. 
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Şehrimizde sayım nasıl yapıldı? Tahkir edılen 
adam 

,,. Türk Maarif Cemiyetinin••• .. 

1 Büyük Eşya Piyangosu 
f Baş ıawtı 5 irıdde 1 Ç k'l' 10-11 1940 b' b'l 1 l' 

'ntıbalar dfstandan Ma.rsilyay~ h~~ket e ı lŞ • ır ı et ıra 
1 

etmekte tereddiit etmıyen ıkı ar. 15 40 o 1 · k d 
CçUncll nU!us sayımı dün .l!labah 1 

lstanbuld& saat yedide başladı. Bu se· N •• f · t 
nekl aayımm, geçen 1ld tecrtıbeden u us s ay 1 m 1 na a 1 
alman derslerle edinen maIQnuıtta.n • _ 
istifade ederek icabettiği gibi ba~an
mı içiD bütün tedbirler almmış, hazır 
uklar tekrar tekrar gözden geçlrll· 
mlşU. 

lııtanbui sayımınrn fevkalAde mun
tazam olmasını temin maksadı ile şe· 

hlr üc; teftiş t'.untakasma ayrılmış. 

tır. İstanbul ve Beyoğlu taraflarını 
bl::zat VaH ve Belediye Reisi Lülf! 
Kırdar, Denizi, nıua\•l:ılerden Ah· 
met Kınık, karııı yakayı da muavin 
!erden HUdai Kam.taban tem, etmiş 
lerdlr. 

Saat tam yedide, kollannda. "Sa· 
ynn memuru,, yaz.ılı bandlan taı,ııyan 
12 bin memur, kendi mmtakalarmda 
faaliyete geçmişlerdir. Bu &ene, geçrn 
tecrilbelerden ediı:ıilen kanaatle me· 
murlara kahve, cay gibi ikramlarda 
bulunulması ya.sa'< edildiğl lçln yazma 
i§! tam bir ciddiyet ve intizamla de 
vam etmiştir. Bu defa~ı sayımda , 
birçok 1atanbıiııularm bizzat mUraca. 
ntıe kayda geçlrilnıeler1nJ isteclikleı 

de görUlmUştür, 
Bu seferki sayımda İstanbul çabuk 

bJtirmo noktasından ikinci gelmiştir. 
Birinci, Ankaradır. Ankarada sayım 
12,20 de, !atanbulda ıse 13,~ te blt
ıniıtir. 

latanbul belediye hududu dahilinde 
ld ka.zaiarda sa.yum Uk bitiren Ba 
kırköy kazasıdır. Burada ll,2:S te sa 
ymı b!tmi§tir, 11dnci OkUdardır. üs· 
klldar 12,50 de kadm ve erkek nU!usu 
ayırmak auretlyle neticeyi \.1Ia.yete 
blldirmi§tir. Diğer kazalar smıs!yle 
~öyle bitlrmi§lerdir: 
Kadıköy 12,60, EyUp 12,55, Beyoğ· 

ıu 13, Adalar 13, Beylcoz 18,10, Sarı. 
yer 13,35, Fatih 13,150, Beşiktaş 13,55, 
.Emtnönll 13,M da. .. 
Sayımın devam ettiği mUddet zar. 

fmda .lstanbuid& 8 doğum, 15 ölüm, 
1 yangın vakası kaydedilı:nlştir. Do· 
ğtımlar Emin.önü, Fatih, Beyoğlu. Be
§iktaş ve ÜskUdarda, ölümler de Uç 
tanesi Sa.rıyerde olmak tızere Beşik 
t8§ ve Fatihtedir, Doğanlardan beşi 

kızdır. 

Saymun blttığl 1lAn edllir edilmez 
halk, tam bir sükQnetle evlerinden dı
şan çıkmıştır. ıo dakika sonra tram· 
'"ay arabaları seferlere ba11amtş bu
h.:ııuyorlardı. Boğaz vapurlan da der
hal harekete geçmiııtır. 

Ekspresle Avrupadan 
12 yolcu geldi 

Llhı sabah 9,1!5 te gelen Semplon 
ekspresi ile Avrupadan §ehrimize 12 
ecnebi yolcu gelmiştir. Bunlar, Sirke 
ci istasyonunda .sayım neticesine ka 
dar mJaafir edilmişlerdir. 

Dün aa.ba.h Sirkeciden kalkan ilk 
tren, S.•7 posta.si olmuştur. Bu katar. 
da bir tek yolcu yoktu. 

Mülhak kazalarda 
İstanbul& mWhak kazalarda sayım 

bUyük bir intizam.la. gecmış, birinciliği 
F='Uvri, tklııclllğl Yalova, UçUncUlüğll 
de Kartal a.lmlftır, 

Bazı köylere otomobil yolu olmadı· 
ğuıdan ve fazl& 3 ~ğmurdan yollar bo. 
zulduğundan sayım memurları bura· 
ıa.ra at ve eşek aırtmda gtdebilmlı; 

!erdir. 
Sayım esnasında Emlnöntınde bir 

de kaza olmuş, blr kedi otomobil al 
tmda ka.la.rak ölmüştür. 
Sokağa çıkmak ıctn lz1n k!ğtdı ol 

mıy&D dört ld"' de sokakta geziıılr 
ken yakılınm11, baklarmda para ce
zası keslllllek üzere karakollara gön 
derilrııl§Ur • 

Dahiliye Vekili 
ıehrimizcle yazddı 

Dahiliye Vekill Faile Oztrak 
seJıı<l..mizde bulundutundan sayını 
memurları kendlslnl Parkotelde 
yazmışlardır· Vekil Tekirdağında 
doğduğunu, 58 ya.şmda olduğunu 
söyleınijtir· Vali Lfltfl Kırda.r da 
viJAyette belediye harita mlldllıil 
Galip tarafmda.n yaztlml§tır. 

Dahiliye Vekili sa~. etrafın
da gazetecilere demiştir ki: 

.. _ Her medeni memlekette ol· 
duğu gibi biz de muayyen zaman· 
!arda saymıızı ve artışımızı bilmek 
ve öğrenmek ma.ksaclile bunu Y~~ı
yoruz. Muha.kka.k ki memleket ıçm 
çok bayırlı bir teşebbilstür· M~
letiınizin nlifus işi UZerinde çok bil· 
yUk bir hassasiyetle çalışacağmıız 
ve ~kta olduğumuz bir iştir· 
Bizi sevindirecek neticeler alaca
ğrınm Umlt ediyorum.,, 

Denizde 
Dünktl sayım i1Jlerinin en fazla 

denizde intizamla devam ettiği gö· 
rUlmUştür· Liman mmtakasnıdaki 
sayım. cliğer mrotakalardan evvel 
11,40 ta bitmiştir· Denizdeki aa.
ymı işinin intizamla cereyan etme
s!ne sebep. dr>nizln mrn+a.kalara ay· 
nlmllf olrrııocıtdrr· tk! könri! arasın· 
daki mmtakanm saymu diln 9,10 

da bitlrfürıiı:;tir. Limandaki sayım 
işi, en fazla Bü:rükderede mUşkU
llta maruz kalmıştır· Sebep de b: 
gece evvelki fırtma yüzünden 100 
kadar merakilY.n BUyükdereye ilti 
ca etmiş olmasıdır. Maamafüı, me· 
murlann mühim bir kısmı bu mm· 
takaya sevtedilmiş ve netice ça
buk alınmıştır. 

Dlier taraftan saynn Unasebe· 
tile dlbı bazı vaourlarm hareketle· 
ri ne de~Ptirilmlştir· 

Dün ııaat 1 t de f zimtt lıareket 

etmesi mukarrer olan Aksu vapu· 
ru, dUn gece 24 de. E 7Urttm \'a

ouru Knraden:ze 18 de, Tayyar 
vapuru fmroza 18 de, Marakaz va
nuru Mudanva.va 19 da hareket 
etmll,lcrdir- Dün. İzmit """'taııl'Tlm 
~diş seferi ile Mudanya - ls
tanbııl hattının 8, 15 postası ya.pıl
mamrfltır. 

DUn öğleden evvel limanda a
vnn devam ederken KP'l'!ldenfzdPn 
Ülgen varıuru l!'nl.,..,i1t BUyttkdere 
önlerinde demirlemiştir· 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesınin en muteber yerinde ıevkaıade naz~retıı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıkur. Ayni binada ayrıca kiralı~ 
'ldalar da vardır. 

V!!krt \razet~ tdar,hanesine müratqat. 

kadaş. Marsilyada derhal kara- ıra 1 ramıyesı var ır 
ya çıktılar ve Morning Star Kar. 
gosunu buldular. i 

L8.kin, Mister Harinin iki gUn 
evvel Londraya. hareket ettiğini 
haber aldılar. 

İki kafadar, Marsilyayı ziya_ 
ret etmeyi akıllanndan bile ge. 
çirmiyerek, derhal ekspresle Pa- I 
rise hareket ettiler. Oradan da; 
erte3i günü, trene binerek beş 
saat sonra Caucaubusy'd~ vasıl 
oldular. 

• •• 
Kapıctya sordular: 
- Mister Ha.ri Gardiner gel 

di ., 1 mı ... 
- Evet efendim; henüz geleli. 

ler .•• 
- Liltf en kendilerine Cim Po. 

vel ile Coe Lingtonun geldikle
rini haber verir misiıı!z? 

- Pekala efendim, IUtfen sa. 
Iona buyurunuz. 
Beş dakika sonra, Hari Gar

diner salona girdi; ve iki yaban. 
cıyı selimladı. Coe, adamm üze. 
rine atılarak: 

-:- Sir; dedi. Tabanlarmızrn 
pcşindım, arkadaşım Cim ile 
dli.nyayı dolaştık. Sizi tepele· 
mek arzusundayım; gayet kaba 
ve terbiyesiz bir adamsmız. Hcı 
ne zaman evinizin önünden geç. 
sem.. bana küfürler savuruyor
sunuz. "Suratına bakınız.. Ş:ı 
aptalın.. Hıyar olduğu ne kadar 
aşikar .. " Bu sözler, sizin gibi bü. 
yiik bir iş adammm ağzına hiç 
yakışır mı? .. 

Hari Gardiner sesini bile çı . 
karmadr; fakat zile basarak u 
şağmı ça~dr ve: 

- Poliyi getirir misiniz? .. de. 
di .•• 
Uşak biraz sonra, yaldızlı bir 

kafesle içeriye girdi. Kafeste 
Yeşil renkli nadide bir papağar 
yem yiyordu. Coeyi görür gör. 
mez: "Şu aptalın suratma bak1 
nrz .. Hıyar olduğu ne kadar aşi 
kar .. " diye haykırmaya başladı 

Bu vaziyet karııısında iki ar 
kadaş, · kahkahalarla gillmeyı: 
başladılar. Ve rannedersem ha 
~.:WQ.. hi~ ıııamarı ba k&daı 
eok !?'UtmemMerdI. 
~EN. Oebrıd Tev/tk En.son 

Vakıt ' nesrıyatmdan · 

Seçme 
Hikaye~er 

Dördüncü Kitab 

Ha ıra defterı 
adıyle n411redildi 

Bu Kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'. 
oon 'ılk&yelf'rt VIU'dlr. 

128 :;a} talık bu kıtabın kıy 
metı 10 kuntştur. 

VAK l T 
Gazetede çıkan bUtUn yazı ve 
resimlerin hukuku mah..uzdur 

ABONE T ABIFIC81 
Memleket Memleket 

içinde dqmd& 
Aybk 9.5 1515 Kr. 
s aylık 260 423 " 
8 aylık •1s 8ıo ,, 
1 ydbk 900 1800 .. 
Tarifeden Balkan Blrllti için 

ayd& otuz kunıı dll§WQr. Poata 
btrtlğiDe girmiyen yerlere ayd& 
yetı:nJı beger kuruı zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgraf UcreUnl &bone paraaı. 
run posta veya banka ile yollaına 
ııcrettnt idare kendi Uzertne alır. 
TDrldyeoln btr posta merkezinde 

V .ıUU'ra abone yazdır. 
Adrea değiıUrme ücreti 25 Kı'I· 

iLAN UC.RETLERJ 
Ticaret llAnlarının aantı.m _ aa· 

tın sondan itibaren U&ı:ı aa.ytala
rmda 40, iç aaytal&rd& ıro kuru~. 
dördUncU sayfada. l; ikinci ve 
UctıncUde 2; birincide •; bqlık 
yanı kesmece 5 liradır. 

BUyUk: çok devamlı kllfe.U. 
renkli UAn verenlere ayn ayn in· 
dlrıneler yapılır. Re8m1 utnlarm 
ıranttm atın ıro kurıJ§tur. 

'11cıarl Malllyeıte OlmıJut 
KöçWl IJAnlar 

Bir defa 30; 1k1 detaın '50, Uç 
defam 63, dört defam 73 ve OD 
defur 150 kUrıJ§tur. 

Sahibı. ASIM US 
qa~11'11~1 ,.f', VA 1\ 11 Matbaası 

Umum nf'tlri\'ah "'""' fll"lf"n: 
RtfQ Ahmd Stt1mtt1 

Bllttin piyango bayilen1e Cemiyet §Ubelerinde ve Istaı;ıbul Erzurum 
hanında T. M. C. Resı:nı 11An İşleri Bürosunda satılmaktadır. (941!) 

Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
Kurufull Tarihi: 1888 

Sermavesi: 1 oo.r~o.ono Türk lirası 
<\ube ve .A '""~ "'-'~di • 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birikllranlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
'.ır-t Ba.nf :ııncıa ıcuaı•, ralı re lbtıarsız taaarrw besapıannaa eo az 

eo Uruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek lmr'a Ue apgıdald 
plAna &'Öre ikramiye dağ'ıtılacaktır. 

• 
' ' &G .... 

tZG 
uıo 

• 
• 
• • 
• 
• 

1.000 lJ.raWı t..000 
l 600 • Z.000 • 

!50 • ı.ooo • 
100 • t..000 • .. . . ... 
10 • 1..808 • 
ıo • l.200 • 

UlKKAT: HesaplanndakJ paralar t>tı eene lçtııde G'I llrad&D afatı 

~n.tyenıere ikramiye çıktıfı takdirde '° 20 fuluiyle •ertlecekUr. 
Kuralar seneae t defa: ı EylQI, J etrtrıclklllun. ı Mart •• 1 Haziran 
tart:ııertnde çekilecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Metre m.llt'!br muhammen bedell •a (Kırk Uç> Ura olan takriben 880 m3 
amb8.IA.j)ık kereste 31/10/1940 Perşembe gUnU saat 115,30 d& kapalı zarf usu· 
ıu Ue Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu tşe girmek uUyenJerin 1225,50 (131n iki yUz ylrm1 be§ Ura eW ku
nlfl liralık muvakkat teminat Ue kanunun tayin ettiği vesikalan ve tek
UflerlnJ aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisllğl.ne vermeleri llzımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalreslııden, Haydarpe.· 
pd& l'eaellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9895) 

J. Genel K. A nkara J. Satınalma Komisyo-
nandan : 

Beherinin 'lobammea 
•fırlıfı bedeli ilk teminat 

Adedi ctNSl kilo Ura Kanıt Lira K1U'UI 
~8 Bakır büyük kazan '55 6600 495 00 
30 Bakır küçük kazııp l3 975 73 13 

1020 Bakır karavant 2,800 5712 428 •o 
12 Bakır Aplr 3 72 ıs •O 
12 Bakır kepçe 2,100 150 40 3 78 
12 Bakır tava 3,300- 84 6 30 

'38 sakır kapaktı bakraç •.200 3679 20 275 94 
12 BakU' kevgir 7 168 12 60 
12 Bakır süzgeç ıs 120 9 00 

9800 Bakır tabak 0,280 5760 •32 00 
6 Bakır tepsi 1,400 18 80 1 26 

2400 Bakır çorba tası Aümune gibi 810 63 00 

UO'J7 40 1805 81 

Klktan, cinsi, tahmin bedeli ve Dk teminatı yukarda yazılı OD lk1 
kalenı tıalnr malzemesi 5/ 11/ 940 Salı gUDU ııaat 15 de .Ankarada Jandarma 
GN. K. Binasındaki J. Satınalma Komtayonunca kapalı zart ekaııtmeaiJe alı
nacaktır. On iki kalem malzemenin ayn ayrı lateklllere ihalesi caiz olduğu 
gibi hepsinin veya bir kaç kaleminin blr istekliye haJeal de caizdir. şartna· 
rııe her gUn bedelsiz olarak Ankara J. Sa. '.AI. Komisyonundan ve latanbulda 
J. Muayene komisyonundan paraıırz alınablllr. NUmune komisyonumuzda her 
gUD görWeblllr. Kanun ıartıarmı haiz lateklilertrı ilk teminatlarını muhte\1 
kapalı zart tekiınerini ekalltıne gUnU saat 14 e kadar komillyonumuza v..ır-
meleri, {6731) (9831) 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • , 


