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«Ne Biı· Eksik 
Ne Bir Fazla» 

İsmet İnönü 

Memleket, aylardaııberi humnıalı .bir faaliyet içmde 
üçüncü genel nüfus sayamma hazırlamyor. 

20 ilkteşrin paz!!r giinii yaptlacak olan sayımın an-
fosiııdeyiz. Yüz binlerce vatandaş, bu milli ödevi yap· 
mak için vazife almıştır. 

Sayım, bir cemiyet içinde yaşayanların sayısını tanı 

vt doğru olarak bilmesi, o cemiyetin kuvvetini göster· 
mesi ve kt-ndini eksiksiz tanımuı demektir. Her medeni 
memleket beş veya on senede bir defa bu ameliyeyi 
yapar ve sayısını eksiksiz, fazlasız olarak öğrenerek ya· 
pılması icabeden birçok işleri bu neticeye göre tanzim 
eder. Yaşrımasmı temin, kuvvet ve kudretini anlamak 
istiyerı her hür ve medeni devlet zama11 zaman bu şekilde 
nüfus sayımı yapmak mecburiyetindedir. 

Sayım bize yurt içinde yaşayan vatandaşların yalnız 
5ayısını doğru:dürüst bildiren bi:- istati~tik ;değil, ayna 
· zamanda okuyup yazanların mikdarını, sağlam, sakat 

her şeyi gösteren, ictimai dertlerimizi meydana çıkaran 
nıJksanlarımızı bildiren bir ilimdir. 

Devlet, yurdun nüfus hareketlerini, nüfusun nerelerde 
---;,ltığını, nerelerde ek&ildiğini, bu artış ve .eksiliŞin st· 

beplerirıı, nüfusu azalan yerlerde a_hn?1atn .ıc?,beden ted· 
birleri ancak sayımdan alacağı n~tıceıere gore anlar, 
tetkık 'eder ve icabeden şeyleri yapar. Herhangi bir 
bölgede içtimai veya iktiliadi bir kalkınma yapm.a~ ıçın 
de, t.r şeyden evvel o böl~edeki nüfus hareketını bil
mek zaruridir. 

Muntaz&m defter tuta, bir tüccar, her yıl başında 
arını zararını bilır '1e gelecek yılan ışını g~en senenin 

vaziyetinP göre tc.nzirn eder. Defter tutmayan bir tllc
carm istikbnli daima karanlık ve tehlike Ildır. Nüfus sa
yımı işini bununla mukayes~ edersek, hiç hat.a t tmemiş 
oluruz. Çünkü nüfusunun hakik! sayısını, artış ve eksiliş 
sebeplerini kati ve doğru rakamlarla bilmeyen milletler 
nihayet zevale ve ınkiraza m;ihkümdurlar. 

Bunun bizde tm canlı ve acı misali Osmanh impara· 
torluğudur. Osmanlı imparatorluğu. nüfus sayımı diye 
birşey yapmamış, nüfus siyasetini ihmal eylemiş, bütün 
zahiri kuvvet ve ihtişamına rağme:;, kuvvetini ölçeme
di*i yanı nüfusunun hesap ve kıtabını Jojru dürüst l>il
medigi için göçüp gitmıştir. Halbuki bugünkj dünya 
.şartları ıçinde sayısını tamamı tamamına biloıeyt'n bir 
devletin müspet bir 4iş görmesinu ve hatta yaşamasma ..._ 
artık imkan kalmamıştır. Yukcsrı<lanberi ~saydıgırııız bu 
noktaları bir cümlc:- ile hülasa edebiliriz: Devlet ancak 
ııüfus kesafetine dayanır. ve rnilletıer için en tc likeli 
şey nüfus kıtlığıdır. 

Nüfus davasının milli işlerin başında geldiğine artik kim· 
senin şüphesi oJnıadıgrna kani buluııduğumuz içio, hu 
işte hiıkun1ete yardım etmek, bu hayati vazıfesini ifada 
ona destek olmak her vatandaşa düşen bir c;devdir. 

Bütün bunları boyle bıldikten sonra, şurasını da izah 
etmek isteriz ki, sayımın:ne ask~rtikle ve ne de vtırgi 
n.ül;ellcfiyeti gibi şeylerle katiyen ve hiç bir a!akası 
yoktur. Fakat her yt!r•e olduğu gibi, bizim içimizde de 
menfi ruhlu kimselerin bulunması, vatandaşları sayımın 
makaoad ve hedefleri ıakkmdi! yanlts fikir ve yollara ıev-

ketmesi mumkündür. Sayın vatandaşların kendiler ini şu 
veya Lu tarzd,, menfi propagandt\ ile yanlış kanaate sevket
mek istiyeııiere inanmaması ve: bunların faaliyetine mey
dan vermPmesi lazımdır. 

Bu itibcıria önlımuzd.:ki pazar gunu, kapımıza gelecek 
olan sayım memurl :trının suallerine açık, d'>ğru ve seri 
cepaplar vermeli ve bu sualler bizi hiç bir zaman endi· 
şeye düşürmemdidir. 

Her şeyde ve her İşte bize doğru ve nurlu yolu 
gösteren Milh Şefımizin dediği gibi: .. ne bir eksik ne bir 
fazla" olarak sayamızı bilmek rnecbur:yetindeyiz. Sayımın 
neticesi bize hakıki kuvvetimizi gösterecek ve kendimiıi 
lamtacaktır. 

SeEm ÇELENK 

Mihver dev
i etleri 

Yuuanistandan mÜs· 
tacel taleplerde 

bulundular 
FAKAT YUNANiSTAN 

BU TALEPLERiN HEPSİ· 
Nl REDDETTi 

Londra 17 A. A. - Tay 
mis gazetesi Atinadan ala • 
rak şu haberi vermektedir : 

Yunan Başvekili Metak· 
sas, dün mihver devletleri • 
nin elçilerini kabul dmiştir. 
Elçiler Yunan Başvekilinden 
müstacel taleplerde bulun • 
muşlarsa da, bu taleplerin 
aşağı yukarı hemen hepsi 
Metaksas tarafmdan redde · 
dilmiştir. İyi menbalard11n 
öğreoildiğlııe göre, Yunanis 
tamu İngiltere ve Türkiye • 
ye karşt olan vaziyeti mem· 
nuniyete şayandır. 

Mihver devletlerinin Yu
nanistana yaptığı teklifler a· 
rası ıda ltalya

9 
İngiliz gazete 

lerile filmlerinin Yunanista -• 
nn ithalinin yasak t?dilmesini 
istemiş, Yunan Başvekili bu· 
na cevaben bütiirı ecnAbi ga 
zete ve filmlerinin Yunanista 
ıın girmemesini kabul edece 
ğini söylemiştir. Almanlar, 
Marka nazaran Drahmiye 
yeniden fahiş bir Hat konma 
sı suretile Yunanistanın Al · 
manyaya olan borçlarının or 
tadan kaldmlmasını tek1if ey
lemiş ve Yunanistana girmek 
istiyen Almanlara kayıtsız 
şartsız müsaade edilmebini 
buna mukabil lngiliziere sıkı 
bir kontrol vazini ısrarla 

Sagım gününde 
Dikkat edilecek noktalar 
Sayım pazar günü sabahtey,tn şaat 7 de 
başhyacagına nazaran haıkın saat 6dao 

itibaıen sok~klara çıkması yasakfir 
Dün de haber verdiii· 1 barla halkın pazar günkü yi· 

.miz g~bi,genel nüf~ s.~ayımı20 l yec~klerini bir gün evvelder. 
ılkteşrın pazar gunu sabah· tedarik etmeleri lazımdır. 
)eyin saat tam 7 de ahlacak Bu noktflyı nazarı dikkate a 
bir topla ilan edilecek ve o 1 la:ı Belediye Cumartesiqe pa 
saattan itibaren sayım ma· zara bağlıyaı:ı gece bütün 
murları faaliyete geçeceld~r dükkanların gece yarı~na ka 
dir. 13inaenalenh ~alkın saat dar .açık kalmasına muaaade 

· eylemiştir. 
altıdan itiberen evlerinden 

Diğer. taraftan Sayıuı es-
dışarı çıkmaları yasaktır.Sa· nasmda çocukların da dııa· 
y1mm bir saat daha erken rı çıkması yasaktır. Sokap 
başla.,1asına sebep yazımın çıkacak çocukların Velileri 
·!rken bitirilerek halkın serbest para cezaıana çarpılacaklar· 
kalması düşüncesidir. Bu iti dır. 

Şeyhköglüier 1Prati MG/etti-
Hava Kurumuna şimiz 
200 lira verdiler .. 

Memnuniyetle haber al . Düq Antepten g~ld! 
dığımıza göre, Şfiyhköy mer Bir hafta evvelGaziantepParti 1 
kez nahiyesi halkı Hava Ku- tt'şk.labnı teftiş etmek iizcrc 
rumuna senede 200 lira ta· P\ntebe gitmiş olan Parti Mü 
ahhütte bulunmuşlardır. Şeyh fettişimiz Fa'breddin Tri<ioilu 
köy nahiye merkezi Hava dün şehrimize gelmiştir. 
Kurumu şübesi de tesis edil Hoş geldiler 
miş ve faaliyete geçilmiştir. r~~~;:;;;:;::;==-~I 
Şeyhköylü karCleşlerimizin 
bu vatanperverli~iııi takdir 
ederken huııurı diğer köyle 
rimize nümune olmasını dile· 
raz. 

Kahve fiatları 
Son günlerde Mersinden 

piyasamıza mühim miktarda 
kahve gelmiştir. Bu kahve· 
ler toptancılar tarafmdan kilo 
su 150 kuruşa perakendecile 
re satılmaktadır. perakendeci 
ler de 160 kuruştıır. halka 
satacaklarma dair taahhüt "Yer 
mektedirler. 

1 Binaenal~yh hal km bu fi . 
attan fazlaya kahve almama 

Bir Devletin başlıca öde 
vi idare ettiği Ulusun :men 
faatlerini korumak, eksik· 
tiklerini düşünmek derdle• 
rinc çare aramaktır. 

Devlet, bu VclZİfeleri yapa 
bilmek için her şeyden .ev• 
vel Ulusun ne kadar oldu 
ğuou, artıp artmadığını bil 
rnek mecburiyetindedir. 
Bunu bilmeyen bir devlet 
karanlıkta iş görmüı gibi 
olur. 

istemişlerdir, Bundan başka 
mihver devletlerine ait tay· 
yar~lerin Yunan arazisi üze 
rinden serbestçe uçmasını 
ve ) arı resmi surette bir as 
keri heyet gönderilmesi hu
~usunda mütalealar iieri sür 
müşler.dir. 

Bu Alman nüfuz usulleri 
nin basit bir misalidir. Ar-

J sı ve fazla fiat istendiği tak-

ı dirde derhal fiat mürakabe 
komisyonunu haberdar etme 

i si lazımdır. 

Ulus hakkında bil~i ~er· 
leyen sayım, Devletin Ulu. 
sa kcsrşı ödevlerini ya~bil 
mek yollarını da göster
~iş olur. 

navutluktaki işgal ordusunun 
tı-hditlerile müterafik bir su· 
rette yapılan tazyik gittikçe 
şiddetini arthrmcaktadır. 

Rusya, süratle ka 
rar vermek ıneç· 

buriyetinde 
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dranın siyasi mehafilinde, 
Balkanlardaki '1aziytt en 
ehemmiyetli mevzuu teşkil 
etmektedir. Buraıi!tki kanaa 
ta göre, Almanlar, Romanya 
dairi mevzilerini tahkim ile 
meşguldurlar. Naziler Romaıı 
yanın en mühim noktalarmt 
işgal etmiş olup bir kaç yü
ne kadur 'Jütün Romanyanm 
Alman hakimiyeti altına gi
rect-ğine artık şüphe kalma· 

(Sonu ikincide) 

DEFTERDAR GELDi 
Geçen hafta Maliyeyi ala 

kadar eden işler hakkrnda Ve 
kaletle temas ~mek ilzere An 
karaya gitmiş olan Defterdarı 
nmız dün akşam ~ehrimize 
dönmüştür. 

EN SONDAKIKA 

Balkanlarda 
Almanlar llkbahaTa 
kadar bekliyecek

lerıniş 
Bükreıs l O A. A. Royter 

ajansı b11diriyor: Almı.nların 
ilkbahara kadar Balkanlarda 
vaziyeti müb hemiyet içind~ 
bırakmağa karar verdiktt-r.i 
anlaşılıyor. Alman kumanda· 
m Beyanfıtta bulunarak, Ro· 
manya ordularile hava kuv. 

; vetlerinin en yüksek seviyeye 

işte bu maksatladır ki 
önümüıdeki ilkteşrin de G 
nel Nüfus Sayımı yapda· 
cukbr. 

BAŞVEKALlET 
il istatistik Un:um Müdürlüji; 

çıknrılması 

söylemi"Ştir. 
Şimdiye kadar Roman .. 

yaya 150 Alrrlan tayyareai 
gelmiştir. Pazar günü gele
ceği aöylenen 150 tayyare 
için de hava meyaanlVında 
yer hazırlanmaktadır. Alman 
lar, Romanya~aki petrol ku
yularını mubafttzi' için bu 
kuyuların bulunduğu ,terleri 
hava müdafaa ftertibatı ve 
beton istihkiq.ıara yerleştiri 
len toplarla tahkim eylemek 
tedirler. 
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Nafıa Vekô.leti 
Nakil vasıtaları hakkında 

Mühim kararlar aldı 
Canlı cansız bütün nakil vasıtaları Üc· 
retli ış mükellt-fiyetine tabi tutulacak 

Ankara - Nafıa Vt!kale (ine salih bilumum vesaite 
tinin yol, köprü, meydan ve ücretli cah~ma mecburiyeti 
iskt>le inşaatına kafi miktar· konmuştur. 
da nakil vasıtası temini için 2 - B!rinci maddey~ tev 
cın'ı veya cansır. muharrik likan çalışmava mecbur tutu 
kuvvetlerle, müteharrik ve: in lan nakil yasıttılarmın mutad 
şaat için lüzumlu malıeme iicretleri Nafıa Veka!ı•tince 
ve t-şya nakline salih bilumum tayin olunur. Nafıa Vekaleti 
vesaite ücretli iş mükeJlefiye mecburi çalışmaya tabi tutu 
ti kenulma~ı hakkında ki ko- lacak nakil vasıtalarrnın ne· 
ordinasyon kararı Vekiller vilerini Viliy~tlere bildirir. 
heyetince taskik edilmiş ve Vilayetler mahallin zirai ve 
meriyete girmiştir. iktisadi hayatını sekteye uğ-

Karar aynen şudur: ratmayacak bir ~~kilde Naha 
Vekaleti erorine tahsis olu· 1 Nafıa Vekaletinin yol, 
oabilecek nakil vasıtalarınım Köprü, meydan ve iskele İn· 

d k ·ı birinci maddede mezkur iş •aatma kafi miktar a na ı k 
" yerlerine kadar gitme için vasıtasa temini için canlı veya 
eansız muharrik knvvetlerle geçirdikleri müddete ait ki· 

· · t · · ı ·· raları kir~layun tarafından te ,mütebarrık ve mşaa ıçın u-
zumlu malzeme ve eşya Mk diye olunur. 

, iktisat Vekaletinin çok ge-
bir ieşebbüsü 

yerli ı:rıalların satışında halk lehine nıu
him teu:ıilat yapılacak 

Ankara - Memlekette muh 
ltelif yerlerde açılacak yerli 
tmallar pazarları için ıktisat 

sonra perakerıde mübayaa 

usullerinde halk lehinde mü 

him tanzilat yapılacak, yerli 

mallar üzertnde ihtikara ka 
ti bir son verilmiş olacaktır. 

Vekaleti, koordinasyon heye 
tinden 700 bir. lira tahsisat 
istemiştir. Tahsisat a)ındık:an 

---------------------
Yıınanistan f lngilterenin 

~ Rusyadan 100 bin ton istilasına 
buğday ahyor Artik irnkan kalmadı 

Atina 17 A. A. -· Yunanis 
1a1ıla Sovyetler Birliği ar&sm 
<la 100 bin ton buğday üze· 
rirıe yapılan nıiizakereler so 
na ermiştir. 

Sovyetler Birliği her tonu 
57 dolar üzerin:len yunanistn 
na 100 bin ton buğday satacak 
tır 

lngiliz Harbi-
l}e Nazırı 

Mısır ve Fılistinde 

tedkikat yapıyor 

Londra 17 A.A.- İngi· 
Hı Harbiy~ Nazırı Edenin 
dısırı ziya .. eti münasebetile 
Londt·a Matbuatı şu mutalea 
yı yürütmektedirler: 

Bu ziyaret lngiliz hüku
metinin yakın şarkta harbin 
muhtemel bir inkişafına ver
iiği ehemmiyetin nişanesidir 
ingHtere Akdenizde hiçbir 
'zaman yalnız müdafaa da kal 
'mak niyetinde değildir. Eden 
'son z&manlarda bütün dikkat 
<u&zarmı Akdenize hasreyle 
'miş bulunmaktadır. EciePin 
sdoğrudan doğruya fogiltere· 
1-ye mi döneceği yoksa,komşu 
lııukiimd ınerkeı:Ierine mi uğ 

1 
r nyacağı henüz brıl\\ de~ldir 

_Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

.P .matbauı -ANT AK'( A 

Londra 18 A.A.--.Alman 
iıtiJa teşebbüşüne karşı koy· 
mak üzere ıngilizlerin yapmış 
oldukları son sistem motör· 
botlara gizli silahlar yer 
leştirilmiştir. Bu motörlbot 
lar düşman gemilerine oka· 
dar yaklaşmaktadırlar ki düş 
man gemileri t Jrpill~ndiği za 
man bunun nered~n geldiği 
ni bilmemektt-dir Bunlar ay· 
ni zamanda suııi bulutlar altı
na gizlenip ve şikarmı daha ko· 
lay avlıyabilmektedirler. lngi 
lizler bu gemilerden okadar 
çok miktarda yapmışlardır 
ki, bugün arhk lngilterenin 
istilasasına imkan kalmamış· 
tir. 

Romanya hu-
dudunda 

Rusyanın tahşidatı 
devam ediyor 

Londra 17 A. A. -
" Taymis " gazetesinin Bel • 
rad muhabiri bildiriyor : 

Balkanlarda vaziyetin git· . 
tikçe had bir şekil almasına 
rağmen. Sovyetlerin h~th ha 
reketi lıala ı:nüpbem görün· 
mektedir. fRkat buraya ge· 
len habt!rlere göre, Sovyet· 
ler BuKovina hududunda na· 
zarı dikkatı celbed~cek as· 
keri tahşıdat yapmaktadırlar. 
Diğe r taraftan Almanlar. Tu· 
nad,, buı yerlere mayin dök 
uıüşlerdir. · 

VENJ<;()N r. · -

l.Jçan kaleler 
6 Bin kilo bom ha 
taşıyabilecek ka· 

biliyette 
Londra 17 A.A.- A· 

merikada inşa edilen ve adı 
na "uçan kale,, tabir olunan 
büyük tayyarelerin mahiyeti 
hakkında gazeteler izahat ver 
mektedir. Bunlar sayesinde 
Berlin ve diger hedefleri üze 
rinde gece ve gündüz uçmak 
kabil olacaktır. Uçan kaleler 
4 ita 6 bin kilo bomba taşıya· 
bilecek ve 4000mil mesafeye 
gid\p gelebilecek vaziyy ~tte 
oiup 10 bin meteeye kadar 
yükselmek kabiliyetine malik 
tirler. Obijen tertibatını ha 

iz ola tayyareler bile buka· 
dar yüzseğe çıkamamakta· 
dırlar. 

lngilterede neka

dar adam ya"alandı? 
Londra 17 A. A. - in· 

giltered~ hava bombardıman 
larından yaralanarak hasta
neye kaldırılanların sayısı 

5500 kişiye baliğ olmu~tur. 

Londradaki yarım milyon 
taleb~nin yüzde 56 sı Lon -
dradan uzaklaştmlmışhr. 

Mihver devlet 
/eri 

(Başı birincide) 
mıştır. Diğer taraf tan, Yuna 
nistandAki Dedeağaç limanı
m elde etmek ümit ve vadi
ni alan Bulgarıstan, bir Al· 

man Fen heyetini kabul eden 
yegane devlet olmuştur. 

Resmi tebliğ_ Fransa da 
hülasala, l Harp levazımı imal 
lngiliz tebliği ve ithali yasak 

Londra 17 A.A.- lngi- Vişi 17 A.A.- Fransa 
liz resmi tebliğine göre, Al· hükumeti mütarekenin devam 
man tayyareleri di.ın de İn· ~ttiği miiddetçeF .ıansada harp 
gilterenin birçok şehirlerine levazımı imal etmeği ve ithal 
bombalar atmış, hücumların eylemeyi yasak etmiştir. Si· 
esas hedefini !yine Londra lab fabrikalarına yarıya.~ak 
teşkil eylemiştir. Londrada makina ve alet ve edevatın 
birkaç fabrika hasara uğra· da ithal ve transiti memnu· 
mış, Halka ait binalarda ol· dur. Bu yasağa aykın han• 
dukça hasar olmuştur. Ôlü ket edenler 6 aydan 2 sene 
v,. yaralı miktarı azdır lngi· ye kadar habis cezası göre· 
Hı tayyareleri, düşman üsle· ceklerdir. Yasak Fransız 
rini askeri hedefleri bom· müstemlekelerine de şamil
bardıman etmiş ve mühim l dir. 

~as!lr ika ~yl.~m.~ştir. 5 .. İhgi· ı Manıta top muha-
hz tayyaresı ussune donme · b • 

. . re esı 
mışhr. 1 

Alman tebligi Londra 17 A. A. - Sa· 

B 1. 17 A A _ Atman hile yerleştirilen uzun men· 
er ın • . ·ır 1 T 

resmi tebliğinden: Havanın zı ı ngı ız topları dün Manş · 
denizinden geçmekte olan müsaadesizliğine rağmen Al· 

man tayyarelerl dün de İngi bir Alman motörüne ateş 
liz şehirlerini: ve bilhassa açmış ve motör derhal 
Londradaki askeri hedefleri sislerin arasına karaşarak kay 

bolmuştur. 
bombareıman eylemi ve ağır 
hasarlar yapmıştır. lngiliz tay 

yarelerinin Alman ş~hirleri 50000 kilo sığır eti 
Üıerine yaptığı b,,mbardımanı alınacak 

lar az hasar yapmış~ı~.. 1 Jandarma birliği Erah için 
Italyan tebltgı 50000 kilo sığır Jeti pazarlık 

Roma 17 A.A. - ltalyan j la satan ahnacaktır. Talip o· 
resmi tebliği ltalyan Hava lanlarııa 693 lira 75 kuruşluk 
kuvvetlerinin Afrikadc-ıııgiliz muvakkat temiıı atlarile birlik 
mevzilerini bombardıman et te ihale günti olan 21,10,940 
tiğini lngiliz tayyarelerinin pazartesi günü saat 14 te Antak 
de sahildeki ltalyan şehirle- ya k:şlasmd t müteşekkil satın 
rini bombardıman ettıklerini alma komisyonuna nıüracaıst 

bildirmektedir. ları . 

Türkiyeye geline~, fartıııa /ncfr Ve zeytin Safılacak 
hudutlarına yaklaştığı nisbet 
te müdafaa kudretini arttır· Zeytuniye köyü 
makta, Yunanistanla Yugos· Ci11si kile Beher kilosunun Yekun Teminata 
lavy11 memlP.ketlerini karış · muhammen kıymeti kiymeti muvakkat a 
karış müdafaa edeceklerini Kuru incir 500 3,5 kuruş 17 lira 50 Kr. 1 lira 31 k~ 
söylemektedirler. Zeytun danesi400 S ,, 20 ,, 00 ,, 1 , 50 ,, 

Fakat bütün bu hareket· Yoğun Oluk köyü 
ler karşısında esrarlı vaziye· Kuru ıncir 600 3 ., 18 ., 00 ,, 1 

400 ., 00 ., 30 
" 35 ., 
., 00" tini mu hafoza eden birdevlet Zeytun danesi8000 5 

varsa o da Scvyetler birliği· Haci Habibli köyü 
,, 

dir. Almanya, boğazlara ine• Kuru incir 100 O 3 ,, 30 ,, 00 ,. 2 ,, 50 ,, 
cek olursa Ru11yanın hr:ıyati d · 1800 'l 90 00 6 75 zeytun anesı . ,, ,, ,, " ,, 
nwnfaatleri tehlikeye düşe • Yukarıda köyü ve satlığa çıkarılan cinsi yazılı mahsulatın 
cektir. Bu vaziyet Sovyet 16,10,940 tarthinde yap1lan iha esinde talip zubur etmediğin 
Rusyayı pek yakında kati den, ihale 26.10,940 tarihin"' müsadıf cumaıtesi günü sa· 
bir siyaset takibine mecbur at 9 da yapılacağından talipierin teminata muva'<'kateyi 
edecektir. ma!sandığın& yatırmaları. 
Türkiye Sovy~tler birliğinin 
harekatını dikkatle takip et· 
mektedir. 

Rusya çember içinde 
Londra 17 A. A. -

RöytMİn askeri muharriri şu 
mütaleayı yürütmektedir: 
Vyl~ görünüyor ki, Alınan
lar Şdrka doğru harekata gi· 
rişmeden evvel, ya Sovyetler 
Birliği ile anlaşacak veyahut 
bu devletin mukavem~tini 
kıracaktır. Ancak Japonya· 
nın Almanya ve ltalya ile ak 
dettiği ittifakı tehi ikeli gö
ren Sovyetler Bir iği, kısmen 
çember içine girdiğini sez· 
mektedir. Her ne olursa ol· 
sun Rusya süratle bir karar 
vermek mecburiyeti ad edir. 

Şüphe yoktur ki, eğer 
Yunanistan Akdenizdeki a· 
daları mihver dt.vlederine 
terkederse, Türkiye daha çok 
tehlikeye maruz bulunecak · 1 
br. 

Milli Em. Müd. 

Cinsi Kilo 
* * * Beher ki !osu. 

muh. bedeli 
Yekun 
Kıymeti 

muv. Temi 
nah yüzdel7,5 

ZEY fUNIYE 
Portakal 1000 adet 3 bini 
MAGARClK 
Uzüm 200 1 ,:;o K. 
Portakal 4000adet 3bini 
YUt.>UNOLUK 

30 LiraOOK. 

3,. ' 0" 
12 " 00 " 

2 Lira 25 K. 

o " 
o " 

23 ,, 
80 

" 
Gar dan esi 18000 kilo 3 .. 540 ,, 00 ,, 40 ,, 5 O " 
Portakal 4000adet 2binı 8 ,, 00 " O ,, 60 ,, 
HACtHABLl 
Gar danesi2200 kilo 3 66 ., 00 ,, 4 ,, 95 ,, 
Portakal 25000 adet 2 bini 50 ,. 00 ,. 3 ,, 75 ,, 
VAKlFLAR 
Portakal,220000 ,, 3 ,, 660 ,, 00 ,, 49 ,, 50 ,, 
Limon 2000 ,, 8 ,, 16 ,, 00 ., 1 ., O'l ,, 
Ma°'taline 3000 ,, 2,5 ,, 7 ,, 50,. 1 ,, 00 ,, 
Car danesi2500kilo 3 ,, 75 ,, ,OD ,, .3 ,, 63 ,, 

Yukarıda köy ve sath{!a çıkarılan mahsulatın cinsıeri, 
muhammen kıymet ve bedelleri yazıla RÖÇ edenlerd~n 
metruk. Bağ ve ,bahçelerdeki 940 senesi mahsulatı28-10.940 
pazartesi günü saat 14 te defterdarlıkta a\Jk arttırma su· 
retile sathka çıkarılmıştır. 

Taliplerin Malsandığına mahammen bedelin yüzde 7,Sğu 
olan teminatı muvakkate akçalarım yatırmaları 


