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Almanlar 
Romanyada neler 

yapıyoriar? 
l' ~~~YYare meydan1ann-
~ hummalı bir in,aat 

faaliyeti var 
,.., l 

"o mıniakalarında tahki· 
1hat iılerine ba,landı 

).}o nd ra, 18 (A.A.) - Roman
to,t" Almanların büyük bir faa!iyet 
~etmekte oldukları mi.ışalıede e
~ e~t~ir. Tayyare meydanların
tıılf~uhırn inşaat faalıyetine başlan
te r .. Bu faaliyet bilhassa Ploeşti 
~r Pırena mıntakalarındu göze 
d~l'llaktndır. Buralara Alma.,ya
~ .. ı- devamlı surette tayyareler gel-

~ıtted. 

~o Baıı rr~ü~nhedelcre göre, halen 
ltı tna.nyada 300 Alman tayyaresi 
~k~ddur. Petrol mıntakalanndn 
~h.i ~m t ~lerine ş.te~ilmiştir. Bütün 
Ve r erde, ırokaklardn Alman eübay 

askerleri görülmektedir. 

* ~onıanya kuvvetienince 
t!aleblerde bulunacakmı§ 

taı ndra 18 (A.A.) - Bükre.ştc gene. 
~ .\ntencsko bir nutuk lrad ederek, 
tkı ~ askerlerinin Romanyaya gel -
~ erını ~e Rumen ordusunun talim 
)lQ lerbiy~ile me.mui olıı.cnkla.nnı te
bar etınlştır. Diğer t.arnft.a.n demirmu
~ tıların şefi, ordu organize edadılt
~t Bonra, memleketin hn.klı metsll
ti}' llH tahnkkuk ettırebilecek bir va-

ette olaca~ını beyan etmiştlr. 

"h i i a 
h 1< u da bes.ediği 
ü idier taz ndi 

'i Berlin 18 (AA.) - D. N. B. 
';ısı bildiriyor: 
~ Jlanya Dahiliye Nazırı Serrano 
!hı llerin Hariciyeye getirilmesi Ber
Il) lno.tbuatında büyuk bir al·kn 

~ndırrnıştır. 
~tıBerliner Börsen Zeitung şu ,art-

t~tzıyor: 

~rıA_Jrnanya, Roma ve Berlindeki 
ltal ıkarnetleri esnasında Alman ve 
~{an milletlerinin en derin mu
bu betlerini kaznmruş olan Sunerin 
~~d.a~ böyle İ p nynnın dış s.iya
~ nı ıdare etme 'ni büyük bir 
~[tn!tuniyetle karşılamıştır. Bu va
~"ıe;.•n kendisine mühim bir anda 
lll:. ı edilmio olması bu ta\'ine hu-

aı bir rnahiyet atfettinnektcdir. 

lngi'izler Fransız 
Sahillerini bon:balad1lar 

~ londra, 1 8 (AA.) - Jngiliz 
'l'l'}>are.Ieri dün akşam paTink bir 
~ıı tşığı altmda Fransız sahilinde 
~· Yerleri şiddetle bombardıman 
'ie ı~etdir. Ingiliz sahilindeki keşlf 
~· bakası infilaklann görülmesine 
~d 1 .olnıuşsn da bu bfilakJann 
Q~ etınden K"'nt aahili sarBllmaşbr. 
~a.k ~an tt en fazla uçan tnyyarelerin 

ıne sesi uzaktan işitilmelcte idi. 

Ingilterenin Amerika 
elçisi Londrada 

'~'eııTiı'bon, J 8 (A.A.) - lngilte
~t~ Amerikadaki biiyUk elçisi 
'!'ıl.. Lothiam dün tayyare ile bu-
"' ...... ı . . E:J ·:•uvasa at etrnıştir. 

~<;ı ınatbuntn beyanatta bulun-· 
~hı. n içtinnb etmış. Londraya Jn
~tll'ı khiikumetile görüsme'k üzere 
ı_ el te olduğunu söylemekle ikti-

ey erniştir. 

Dört İngiliz ba'ıkçı 
gemisi bath . 

lı\ fndra, 18 (A.A.) - Amiral
t~ll~eyi aşağıdaki k""çük muoıvin 
)\j~(i enn ahiren d·· an harekatı 
~nden battıklannı bildirmiştir: 

'J)fıı eaolve. Ustrnc, \\-' al'Wick Oee
~l't ." Summer Rose balıkçı ge

~'tı 

Ölenlerin n vakm kmbaları 
edilm' I d·r. 

a ura ko trolu 
s1 aşiiriiacak .... 

Ticaret VekA:eti fiat mürakabe 
teş~<i:at1na yeni talimat verdi 

Elindeki mal için fatura ibraz edemiyen 
tacir adliyeye verilecek 

Antara 1'7 (Hu.susi) - T'ıearet VekAleti fatura kontroluna 
mi)'et veramesine dair Fiat Mllrakabe teşk:ilit.tna. bugün yeni talimat 
ver:ml..§tir. Talimatın ana çlzg.ilerioi bUdiıiyorum; 

" A - Fiat tontrölu lı§Jerdıin haricinde olarak yani pera.kendeci, ya-
n tapt.ancı ve taptancı t.aclrıer nezdine mem\.f[' gönderilmek sure
ttle münhaaıran fatura bakımından kontrol ya.pılmalıdu. 

B - Fiat kon.trohuı.da twMk Ye ve.sa.l.k tetkit edairken asıl mak
aacıa munzam sarotte faWl'a b&tmıından kontrol icruı hatırlolllru),.. 
lıdır. 

C- Fntur& kontrolu bir taraflı olarak muvatfaklyetle icra edilo -
mez. Bir mahaldeki taclrtn malı aldı~ı veya sa.ttı~ı diğer maba deki 

taclrlere suçu isnad etmesi beklenebil~den müraka.be büroları 
anı.s(ndA i.ş lbirl~ yapılmasına ınah!ıl vardır. 

D - Kanun ve kararname satanm fatura vermesini ve malı :ıla... 
nın taturayı muhn.tuza etmesini mecburi lcl.ınıştır. Muhafazaya mec
bur oldu~u faturanın ibrazı taleb edilen taclrin: ~r&tıcıdan fatura is
tedim, fakat vermedi. yolunda bır iddiayı ileri .sürerek kanuni 
mes'uliyetten kutubnağa ça.lı§ması muhtemeldil". Bu gıbi iddialara 
re#men elindeki mol Için fntura ibraz edcmiyen taclr gene milddeiu -
~umiliğe tevdi edilınelidır, zira asıl olan tacirin faturayı alıp rnuhn.. 
faza etme&dil". 

Her ne kadar mllli korunma kanununda faturalar muhtevıyatınn 
dair hususi hfiküm, görlmemekte ise de ceza kanununun 84.5 ve 346 
ncı maddelerine ldW müeyyıde bulundufu cihctle bu nokta üze -
rinde teva.kkula mahal yoktur. 

HAMBURG 
VE /İEL'E 

HÜCU LAR 
YAPI DI 

Saksonyada silah 
fabrikaları, elektrik 
santralı bombalandı 

Almanların 
Londra ya 

akınları 
şiddetlendı 

Bombalar daha ziyade 
hususi ikametgahlar ... 
da hasarat yaptılar 

"Benzinsiz Avrupa, da gelin 
arabalara ne şekle girdi ? 

Amsterdamda yeni evlenen çiftıcz kiltscdcn: Çlktıkt.ıı.n aonr& f.Uka,r.ıdn. 
görd{i#ünüz muhteşem ar~-n kurulmakta. n caddelerden ~ yuvn
ıarma. dömnektedil"Jer, 

MiHVERCilER 
YUNANiSTANDA 

TAZYiKI 
ARTIRDILAR 
Dletaksas 
talebleri 
reddetti 
Mihver elçileri 

Metaksastan müstacel 

ir au ·cin e adliueue 
verilen muhtehirler 

Muhakemeleri devam eden 
TO taeir/e maznunların 
sayısı 26 ya çıkıyor 

Yeniden üç tacir mahkom edildi 
taleblerde bulundular Ankara 17 (Huaıai) - Eylul gıda maddeleri ihtikimndan dola11 
Londra 17 (A.A.) _ nmes gazetesi aya içinde muhtelif ihtikar fiilierin - altı tacir, Edirnede gaz, ben:ıin, çi_;-

yazıyor: d~~ dol.ayı cüm~mri~7t m~d~eıumu- vi dolayıaile dört tacir, Buldanda 
General Metak.sas, Mihver elçllerini mıliklerıne tevdı ed.ılip mıllı korun- iplik ve Muğlada deri üzerin ihti

kabul etm.14 'Ve elçüer, kendisinden ma. kanunu~a .tevfikan haklarında lcfır suçundan birer tacir hakkında 
mü.staeel taleblerde bulunmuştur. takibata geçılmış ol~n ~hıslar hnvk- takibata geçilmiştir. 
..... 0._._._A .,,,.l'h yukan biltün taleb kanda Ticaret Vekaletındc:ı aşaga- B 1 d d" d"" h kk d 
:ın .,......,....,., ....-ı>• • dak" ı· b Id un ar an or u a ın a ma -
leri kabulden JstlnkAf eylemişt.ı.r. 11 mb ujda ~, ım: d""V .. halli mahkemelerce benet ka~an. 

İyi membadan Öğrendi~imizc gö - . st.hn·k'! da çın.'') ve "k .u;m; uhe- üçü hakkanda ise mahkumiYet ka -
re, Elen hukümcWıln İngiltereye ve Tkı~ke ı hit~lf~r afn ao o'{' ı . ı . adır, b~- rarı Yerilm iştir, Eylul sonlarına dağ-
Türkiye e kal"l}ı hattı hareketi Lama.. ı at ı atura anzımın en ır "b l 1 Id v .. 

. y " ~ . . . . tacir, ev kirasını arttırmak suçun - ru takı atın >aş arnı o ugu mu .. 
mile dfi.ru.sttur. IngilıZ elçisinın Me - d b" h ç kk 1 d · . "h b k" h "d h k 1 

ı."AAA ··t 1 al n · - d r.n b" an ır şa ıs, ana ·a e e çıvı a_- te a ı on şa sa nı mu a erne er 
ta.........,.. mu a e ar en sur Ue;u u- "kA d b" . z Id k d hn k d" 
tün mühım meselelerde şa}·tı.nı mcın- tı arın an ır tacır, ongu a ta evam e e te ır. 

nuniyet tedbirler alınmıştır. 
Mihverin yaptığı talebler arnsında 

ezcümle şunlar 'Vardır : 
İtalyanlar, İngiliz gazetelerDe İngi

liz filmlerinin men'"ıni istemiştir. Baş.. 
vekil, buna, bütlin yabancı slyast film
leri menetmek suretne ceva.b vermiş. 
tir. 

Mihver devletleri. marka nazn -
ran drnhmiye yeniden fnhiş bir kıy

(Devamı 3 üncü sayfada) .................................................... 
Londraya göre 
Balkanlarda 
son vaziyat 

"Sovyet Rus a 
ça u hare e 
n cb riye ·nde, 

Emekli geneta 

H. Emir Erkifet 
.SOn Posta, nın asked 

UlUhatrtti 

Spor muhitlerimizde çalkanan dedikodu 

Beşiktaş kiU ü 
parçalan yor mu? 

istanbuldaki Musevi 
vatandaşiann kulakları çınlaslft 

· Edirne Musevi cemaati Musevi mektebin· 
A. vrupada v~ ~i.Jrrenln di~ 1 h 1 k •• d t b •• ger ııemtlennde plrkaç hasta ane yapı ma uzere OT uya e erru 

ienedenberi, hep Mihvet dev .., 
Jetleri ve bilhasaa Ahnar1y~ he-l ~- _ """-
ıiabına muvaffak1yetlet kayde • ~ __ ~ 
den hir t. kım ılnaf ve lışkeri 1 
h&diaeler o!mu~tur kı bunların ı 
birbirlerlqi t1:1m Lir ahenk, ınşi..l 
cam ve intizam ile kovqlama • 
lan, senel~rle takib ve şıraeı gel. 
dikçe gunü gününe lntbik ~dı}.,._ l 
~e 9lnn bir Hitler • Musao • 
lini planının mevcucl plau§u i 
zannıııı verir, N'itl!fdm, ~ler lt- 1 
tifa'k.ı ve Romanyanın i~gnli Şek· '1 
linde ilk hntlnn tecelli etmek • 1 
te olan yeni büy\ilç htıdıselere 1 
de, gene, her safhnst evvelden 
tesbit olunup mükemınd ıtlen- t 
mi zannolunan I-litler " Mus. : 
solini plUnının yeni btTef tl'UI"' 1 

hürlcri goz.ile 'ba'kmak kabıldk : 
(Devamı s Wien sayfada) <: 

·········~···-·.: .............. : ........... J 



Hergün 
Yakın istikbali 
Alakadar eden 
lktısadi seZarnet 
Meseleleri 

Fıtır 

Müftininden: 
En iyi Iyi 

K. 
23 
40 

117 

K. 
20 
34 

100 

Son 

K. 
17 
27 
84 

t i leri yüksek Relsl.~ınden 
0 n fetva mucib nce Sn

ı rı ır ve zekAt lle mtıkellef 
rın Türk Hava Kurumuna 

ı.miarı ve bu sureUe Ana -
umuza hrzmette bulunmala -
zumu chcmmiyetle iUm olu-

esimil :Makale: 

• 

y,zan: Ercün:end E:krem Talu 
Kur'a neferi olarak gidip te tezkere ratını Atnyn ynzdırıyordu. 
b akan znbit olan ve birkaç yılın Hacı Hüseyin nğn, oğullarından 
· ırn'sinde yaveranı hazreti şehriyn- bahsederken, onlar efendilik iznfe 
ıçe Ö p ..____ • .. .. 
'd ferik pehlivan mer aşa euı""yı az coruyor: 

hn entleri namile şöhret bulan, rnı\h- - Bizim mnhdum, 
nzre .. b b w• Sab . b d' d ı·· hakan Abdülfıziz.in goz e egı n ey.. ıyor u. 

u t ile uzaktan nkrabalığı bile var- Adnmcağızın, bilhns•ın Ata hak-
~ kmda, aklından geçirdiği tnsavvur-

ı. Halbuki Ömer Paşa cnhildi. Eli- lar rneyanındn, onu, terakkisine 

f .. d' k bev1 cörae mertek an- yardım .edecek, kolundan tutup 
i gorse ıre ' ,. "k kl - ''k) k b' k' 

k dandı Buna rağmen !lT- yu se· ere suru cyece ır ·ımse-
nan tn ırn • d d k · z · ı·v· ·· .. k"ll" apoletle~ hoı.mayıllı ye ama etme lı. cngın ıgıne, nu-mn pua u u • d' k 1 • 1 b' omuzdan öbür omuza fuzunn tnmn c ıp tc ·ız arını ona nışan ar, ır k . . k b d . 

hurma kordonlar tnkınmı:. verme ıstıyen, asa a an ve cı-
uzannn d J.• k H" 

lmu•tu. At"' i e okumuştu. var an, epey Kimse çı mı~tı. use-
paşa o ,.. "b' . w h ·ı . . .. d' K"' v d kalemi eline aldığı gı ı çıtır yın nga emşerı erını gucen ırme-
agı. 

1
' • döküyordu. Kaymakam rnek için, onlara hakikati dosdoğru 

çıtır ıncı zik b' 1 .. 1 • 
b 'l vı'luyete na ır mese e soy ernernış .. 

bey ı e. ah ç 1 w .. ı. • · • Lildinnek icab ettiği zaman t ri- - o uga çocuga .. arı§ırsa ı§lru 

Yanıimamanın yolu ... = 
Sözün kısa sı 

--

TAKVIM 
Birincite~rin 

B . ri.ıcıteşriD 

~ 

GÜNEŞ 

-· 
6 

ı..: 

lJ. 

18 
47 

O~ le 

V. 
E. 

s. 
11 

6 

D. 
t)J 

az 

18 

16 
kı ndi 

s. D. 
15 01 17 [) 

{1 88 12 

Ankaraya core ~t f~rkları: ö~ıe: 
Irns. ak: 4.21 Gune~. 6.66, 

7 
ıı.. ' . ı . '11.44, ikindi: 14.47, Ak§:ıJil· 

Yatsı: 18.40. 



' e 
Askeri 
•aziyet istanbuldaki Musevi l.~.eff;f;}e·l Afrik~_da i~alyan 

vatandaşiann kulaklan çmlasm ~:::~~li:eR:ı:::.:· bo~b~~ndı 1 
4 ayhk ingiliere 

harbi kal'l 
netice vermedi 

li cıı.., tarafı ı iDci aay{acb) 

ııl&ıı albuki böyle uzun boylu bir 
lSıı ~a~ınak kabil olsa da onu bii
~~e tatbik ve takib et -
dtn ~~küıı olmaz.. Çün.\;;iı evvcJ
dilın elll;lhnderi ve hatta tnlım.in e
lıııt ~~· deha sahibi bir inaanın 
~~~ ~ tun kabi.liyetleri dıilllda kn
~r L!1e

1 
i'imiller zuhur eder ki ıban

~n· 0.Y e bir truınnn !stikamerini ve 
Orı'IJınt. ~er lahza değiştirebılirler. 
l'lıtı\'~f ıçın en büyük fatihlerin, en 
''dt fak harb planlım hile ilk nıü
~bJ~e anın kad':lrki halleıi he -
dirını::k rak alımıcak tedbirlerı bil -
allrıd ten daha ileri gidemezler. 

n en~ '§Drki Avnıpasi)e Ya-
Edirne (Humtsi.) - Buradaki mnse- -c'Edtmede, Ha:mnpaşa nıa'hallesi'n - .., kın ve Uzakşark mıntaka 

Vi eemııati toplnnamk, muhitte mem-1 de, İstanbul yolu caddesinde k3.1n lannın mukadderatı üzeyinde Rus 
nuniyet ve 6empati uynndımn gü%el olup, musevi mektebi olarak. Jrulla - unsurunun müstakbel siyasi' hattı 
bir tarar verm[Şt.i:r. nılmn.kta olan binanın elyevm ciheti ~hareketinin çok müessir ve mühim 

Musevi eeman.U, idaresi kendi e1le- nsker~yc liizımıu olacağını bndiği- bir fınril olabileceği -şüphe ~ötünnez 
rinde olı:m ~usevi mcktebl b~asının •. misden hi.ssiyatı vatanpervernnemiz lbir hakikattir Bundan dolayıdır ki 
cı"heti askeıiyeye ltizumu olabaece~inı cümlesinden olmak üzere IŞbu mek- Sovyet Rusyanın, cereyıın etmek -
dftşfuıerek, -bır taahhüd senedile bu • ' _ te ola.n büyük mücadelede bugün -
binayı ordu emnne teberrii etmiıı:tır. tebı hastane olarak kullanı~nk. u - den yarına, taraflardan biri hesa -
Musevi mfitevclll Yuda Romano ve re- zere ordu emrıne verdlğlmtzı beyanla hına onların yanındn mevki alabi -
is Bobor P.ilosof imzahrile bir mek kesbi metharct eder, saygılnrunızı SU- leceğine lıükmedemeyiz. Hadisele -
tubda şunları yazmaktadır: narız., rin seyri ve binnetice inkişaflan ne 

o1ur.sa ols1.uı~ meyil hissettirmcz bir 
intizar siyaseti takib eyliyen Sovyet 
Rusyanın, bundan sonra da, gene 
geçici olahilecek hadiselerin tesiri 
altında hattı hareketini deği:ıtircce
ği namemul bir şeydir. Onun haya
ti menfnatleri doğrudan doğruycı 
alakadar olmadan ve tehdtde uğ -
ramadan bugünkü Avrupa lın1bine 
kanşabileceği çok uzak bir ihtimal
dir. tcabındn isteğini sulh yolile 
halledip her ihtimale karşı tnze o -
lara'k kuvvetlerini muhafaza etmek 
dururken neticesi meşk\ı'k olab:le -
oek bir kavgnnm içine girmektc ne 

;~1:r,:~il:~ka~~t~~~nvl:"J:f ~:c;~~ Londraya göre Balkanlarda Mihverciler Yunanistanda 
tırarı b bunldrtt varmnyı kolnylaş - • t 1 'k' t d 1 
Üıti\'a azı prensiplerı Ye direktiv}eri son vazıye azyı 1 ar ır 1 ar 
a edebilirle-r. (Ba.şt:uıl.fı ı Inci sayfada) (Baştaralı ı inci sayfada) 

lttıfa.k bakımdan, üçler ittifakı ve bu Daily Mail gnzetC$llün Balkan met verrnek suretile Almanya:un 
~ric• tan ve Romanyanın dahili ve muhabiri şunlan yazqınktn<lır: Bu Yunanİstana olan borçinrının orta-
4rd111 durumunun verdiği imk.nn - hafta içinde Romanyı:ı.daki Alman dan kaldınlmasını istemişlerdir. 
b~~stifade ederek Almnnyanın, kuvvetleri en az on fırkayı bulacak- Mihver devletleri, Almanlnrın Yu -
llı~ Ingiltere ada ına tanrnızla br. nanisıana girebilmeleri jçin k.nyıdsız 
rı.~guj bulunduğu b:r sundn. Ba Dnily Telegraph gazetesi de baş- vize verilmesini istemiş1er ve Ingiliz 
~~~ğı Tunaya ve Karadeıüze makalesini Balkan meselesine tah - tebaasınn verilecek vızeJerin sıkı bir 
kı tel il ev.velden günü gününe teıı - sis ediyor ve diyor lt i: kontrola tabi tutulması bahsinde ıs-
tıı-ltı klış birer plan maddesi ol - Romanyanın biuşik komşuları a- rar etmişlerdir. 
~ti ~ a beraber bunlar tesadüf rasında. E,ge denizinde Yunanİstana Mihver devletleri, Miliver tayya-
n e değildirler. aid Dedenğnç Ümanıru ele geçirmek Telerinin Yunan nrazisı üzeıinden 

)'n ily Hitlerin, yeni büyük Alman- için Nıızi i§ birliğine ümid bağlıyan geçmesine müsal\de istemişler ve 
leıııı ~uhaceret ve müstemleke sis - Bulgarlstanı bir Alman fen heyeti- yan resmi surette bir askeri heyet 
>"tt erındcn ziyade tekasüf ve ha _ nin kendi topmğına girmesine mü- gönderilmesi bahsinde mütalealar 
!lıak ta lan temelleri üzerine kur - de eden yegane memldu:ttir. Bu ileri aiirmüşlerdir. 
lttiıı ı_.tediği bir sır değildir. Hit - fen beyeti daha mühim .kuvvetlerin Bu Alman 11üfuz usulleri pek iyj 
~rı ~t.?-bile birçok ~kj ve yeni A1- öncüsünden başka bir şey değildir. maiUrrıdur, fakat Arnavudluktaki 
~~~ lnutefekklıJcrinin yazılan bu Yugoslavya o~"'iekıu aöyledir,>l halyan i~gai ordusunun tehdidieTi 
ı. ll ho.,.J Al 1. b'- ~-,-t ·ıe k d ile mütemfik bir smette yapılan 
ı!'llll:ıe . . J u man progranıını ç.oK- u nuna n son mevzı re a ar 
ııııilt~ ıf~ etmiştir. Bundan ha ka. mukavemetten bahsetti ve Yugos - tazyı"k gittikçe -daha ziyadeleşmek
llı~ b~ enın mukavcmctl, Amerika- 1av milletinin mo.ziııi başvekUin ver- tedir. 
lı \>e ~~k hnzırlıkl.m, İtalyanın kU- diği sözü tutacnğının gı:ırnntiaidir. Yuruuıistarun vaxiyetinde teheddül 
ltrt-... lnaınik bir harh kudreti gös- Yunanistan, bundan iki ay evvel, yok 
1 ··•em · lh b bl H H bir Amavud şak.isi yüzünden halya Atina J 7 (A.A.) - Atina ajan-
ıı~dıt1.• .nih:ıy:: ~ar~~n euz~yrac:g~ı k~: kavga aradığı vnlcit aldığı azimli va- sı bildiriyor: 
ı. rıı h" · .-..: h f d d -..ı· Yugosla'"-·ada r•kan Vreme ga -\;~1111 b• cı.sıl etmeleri iktızn eder. zıyc ... mu a aza a evam ~ıyor. •J ,... 

~-}'·t ır harbı ise Almanya ki\fı bir Tü~kiye. {ubna hududlanna doğ- zetesi Yunani tan vaziyetinde bir 
fqk" ııah Id d f ru yaıtlaştığı derecede vaziyetini tebecldülün guya tahakkuk etmek 
h !}-et! .ası e c etme en muva - kuvvetlendirmektedir. üzere .olduğuna dnir hayali bazı hn-
q)cle .te ıda me ve idare ed t-m ez. O herler neşretmi.,tir. 

tıı~ l naynt sahası Alınanyaya yal- Bu üç memlelı:.et biliyor 'kl, mü- " 
~rı Bu haberlexj en kat"i surette te~-~ • .ı1 1 iç.in değıl barb i~"in de la - cadelede kaybedebilecekleri şeyin 

ııı;"l "'>· "' k b d ki d d zibe ve majest- kralın ve milli hü-c "cl·· L..&ra onun müstıcmlekeler.i mutavaattıı ay e eef' erin en a-
1 .. - kumetin sevk ve idareleri nitında 

~ıt~t•dıgı gibi dcniza•ırı mustemle - ha fazla olma ın imktın yoktur. 
• e " Yunanistan vaziyetinin her 'l.'.akıt -

·~ b· istifade edebilmek için Rusy.a:un vaziyeti kinden daha mÜ!tnknr olduğunu 
L ~ ır donanmnsı da yuktur. Doğrudan doi;ruya alakadar ~ beyana Atina ı:ıjansı mez1lndur. 
~dar an hayat sahn&ının 1\ereleıe lan m<-mlek,.tJer jçinde esrarlı bir Yunan kralının tahtılın feragat 
'~ lıat \Qandıkları da a ğı >ukarı vaziyet muhafaza eden yegane edeceği yalan 
&ıı •ehUbde Kara gibi malümdurlar. memleket . R';lsynd~r. Rusyanın ~e- Atina 3 7 (A.A.) _ Atina aJan-
l"-t ~e le bu me hur Alman ha - ç.en senekı sıynsetıne Al~anya ıle 

1 
aı bildiriyor: 

~~Paalannı; cenub doğu ve doğu ":~arebeye tutuşnuımak kaygısı Majeste kral J'orjun altes ve1iahd 
tal ter n~n buğday, mııdcn ve pet- ha~m olrn.u ur. Fakat Alrnan.:;·.a P.aul lehine a'htian feragat edeceği 
:I td tıren yerleı-i d 1ye kısaca Ll- Boğazlara ınecck olursa Rusyanın hakkında bir ~erikao ıbıynağın
~lıtıa eraeJc. bir hata etmemiş oluruz.. menfnntler'i ve cmnıyeti teh.like?'~ dan çıkarak b~zı bpanyol ve Fran-
e.ıı llı~acan bütün Tuna \'e Bnl - diqıer. 1~te bu. Rusyayı '-'BZlyetinı su: gazeteleri tanıfından nPşredilen 

tı:ıı .,. errıleketleri ile Ukrayna, Kı-l tadile sevkodeet"ktir. Hadiselerin h her. tamamen hayal mahsulüdür 
lıııa e. Kafkasy,\ Alman hayat eahıı- Rusyayı pek yakında kafi bir Ya - ve Atina ajan bu haberi en kat'i 
~llll}'Rıttnektedir. Bu sebebi.: Ro -ı 'Ziyet almağa mecbur eylemesi muh- şelcilde tekribe mezun bulunmakta-

rıııt-nın işgalinde sadece Mım he- temeldir. d 
~-hdtıdezmek veyahud mahatli ve İ bundan dolayı Rusyanın do- ~vyet _ Yunan tica,.et anlaşması 
tır. tnahadlar aramak abes o- nırmı Türkiye tıtrafından büyük bir Atina !'7 (A.A.) _ Reuter: 

A.! dikkatle takib edilmektedir. . 
tl1,.. llıarı"'a • J Ayni ınevzu etrafında 'e"' s Sovyetıerle Yunnntstan arasmda L ·•ııl J eger, apony nın yar- ıl 1 ·· . -+·~ 
'<lrtı e, Sovyet Rusyayı ingiltereye Chronicle gazeteııi de şöyle )"aLiyor: yap an an aşmaya gore Yunanı.:sı...ın 
~k kendisite birlikte harekete Yun nist!lnın hattı hareketi n - .SOvyalerden beher tonu 57 <lolardnn 
'Phe Ve icbara muvaffak olursıı zimlidir ve Türkive de gerek Av.ru- 10~.~0 ~n bu~da~ satın alacaktır. 
~r"cl Yok ki ~ırka do(:ru tcvesı;üle "" :l, ı::erek Asvadnki topraklarını mü- Iki musavl partıde 100.000 to~ A
tlı~\ ~ hayat h d" • · _ .:ı8faa etmek azim ve kararını bir vusturalya buğdnyının Yunnnistan 
)' bıhtiyaç ksal ası e,,mmbege §ım kere daha teyid etmi!ltir tarafından mübayaası llakkında ce -b ırq a ma:.ı. e u sonra- ~ . .. . 
1 
ıtliğiıı· ~ılabilir. Fakat Rusların iş Öyle görüyoruz ki Naziler şarka ~an eden muzak~er de sona 

ıtlıtıcl 1 ıtabu) etmemeleıi de m üm- doğru büyük ileri hareketine &iri~ - mı.ştJr. ----------
1\ıll sl.ır; bu takdirde de Almanya - meden evvel yR SoVl•etlerle anlaş -
~lt ikt7ctlerin mutlak bitaraflıkla- mayı tazelemek, yahud da Rusya -
ı lııt~u 1 A etmesi ınelhuz değildir. D ın askeri kudretini knmak mec -
t''rl'\ı~ lmanya, Ingiltere ad n ın buriyetinde kalacak lnrdıF. 
~~r. ~o elden bırnkınam:ıkh be - Rusya, attihaz ettiği yol ne olursa 
) ~lı. h manyayı ışgal etmekle do- olsun, çabuk hareket mecburiyetin-
ı~t. llrek t 11 • • • h k ~ llllit e aevresıne gırmııı e- d edir. Çünkü Alman are ·atı son 

b· V,.~ : B~ itıbarla bir Alman - derece süratlidir. 
~ır~ ı, bırlıği miımkün olamazsa Taymis gazetesinin Belgrad mu-
~~~~~t llnen - Rus siliıhh ihtilafının habiri, vaziyetin gittikçe h::ıd biT ~t-

l loıe, etlesi mümkün olur. kil almasına rağmen Sovyet aksüla
~~~ talyanın Romanya hadise- mellerinin pek ihityatlı bir surette 
"i.-k i;!~lnız Köste.ncede bir deniz 
~ -ııu tezahür ettiğine işaret etmektedir. 
lt tıt~ B tesis etmek suretile i~irak Belgradn gelen bazı Taporlara na -
~yttl:ıbu lkanlarda henüz kat'i bir zaran Bukovin evalerinde mü1ıim 

ll.ıt• ae . . . b ..ı d 

Alman"arm londraya 
akınları siddet!enrli • 

(Başta.rafı 1 lncl sayfada) 
olmıyan avcı tn:v.yareleri bile bu irti
!falara ~iknıruı.makta.dır. 

man tebliği 
Be.rlin 17 (A.A.) -Alman haş

lkumandan1ığının tebli~: 
Havanın _nüsıı..id olmama ı:1a :rağ 

men hava ltuvveıleri l.ıondraya ve 
merkezi voe cenıibi ingilterede hu
lbin sevk ve idareAi bakımından e -
hemmiyetli hedcfrere .kaışı lıücum
larınn devam etmislcrdir. Bilhassa 

fayda vardul 
Herhangi bir devlet hesabınn 

serdedilcbilecek olan bu mülahazn 
Sovyet Rusya için de aynen 'li"arid
dir. Bundan <dolayıdır ki Sovyet 
diplomasisinin bir müddettenberi 
göstermekte olduğu siyasi fan,iyeti 
takib ederken htı> bu esastan ;!ham 
almnk, manbki lbir hRttı hareket o
lUT. 

Sovyet Rusyanın bir hayti za -
mnndanberi Amerika da dahil ol
mak üzere mücadelede alilleası bu
lunan bütün dcvlı-tlerle mb bir tc
mas muhafaza ettiği görülüyor. Bu 
vaziyet, onun ihtiyatkar durumunu 
izah etmek Iiçin yukanda sexdedi -
Jen mülahaznlann ne kadar yeıin -
de olduğunu gÖFtenneğe kafidir. 

Maamafih Berlin misakından 
.sonra onun sakit kalmasını izah e
den sebeblerden haric olarak .Ja -
ponya ile ynpmnğa ba!llıımuk iize -
re bulunduğu miıznkeren~ neticesi 
alındıktan onradır ki •ımumi du -
rumu vuzuh peydn <!decektir. On -
dan evvel ve ona tttkaddüm ede -
cek zamanm bP.p intızar ıt!i.İn)~ri ol.
maktn devam edeceğinden şüphe 
olunmamalıdır. Romanyaya doğ -
ru bir Alman ta7yiki te,·ec~":üh et -
me\te dev m ederken Moskovanın 
temasianna ehemmiyet -,;ermek la
zımdır. Çünkü bu temasların iane -
siledir ki gelecekteki hadisatın in -
kic:af istikametlerini dahtı evvel ta
yin ve tesbit ed.ebiJm,.k mümkün 
olacaktır. Selim Ragıp Emeç 

Ingiltere Akdenizde 
müdafaada kalmak 

niyetinde değil 
Londra t 7 (A.A.)- Royter: 
Daily T elegraph gazeterinin dip

lomatik muhahin bildiriyor: 
Edenin Mısırı ziyareti, Ingiliz hü

kümetinin Akdeniz mıntakasında 
askt:ri variyetin muhtemel yakın in
·işa'fma verdiği ehemmiyeti gös -

termektedir. Fransamn ortadan çe
kilmesi, bittabi, kuwetler ara nda, 
bir toplanma devresme ihtiyaç gös
teren yeni bir rnüva7.ene <tesito et 

1
-

miş olmakla beraber, İnğilter~. Ak
denizde hiç bir zaman daima mü
dafaada kalmak niyt:tini gütmemiş-
tir. 

Edenin lngiltereye doğrudan doğ 
ruya mı döneceğl. veyahud Londra
ya avdet yolunda başkn hükumet 
merkezlerine dr. mi uğnvacuğ1 he -
nüz malum -değildir. IFal.."'llt I:".c1enin 
şahsan bu hnrb sahnesini ziyarete 
gitmesi, dostlnrım1Z ve müttefikle -
rimiz üzeriocic teşvik Vl"nci bir te-
ir icnı edecektir. 

tı ı, A.t t:ırışmemesı unuan ır. Sovyet kuvvetlerinin hnrekntı na -
b l'lı~tı ;:ın ordulannın büyük kı- zarı dikkati celhetmi!ltir. Tuna neh
t.~I~IQL vrupanın şarkta meşgul 
~"'l.ı halen ~nrbdc bekçilik edecek rinin Pruth nchrile biıJe,.tiği mın -
~rı bir ~anı;ı Ealkan1ardn şimdi _ takaya da Ru11 ta}.viye ~t.aatı gön-
1 ~e tı.,·harbe tutuş:nak ihtımali her derilmirtir. Oiğer tamftnn Roman -

ILiverpoolun cenubundn bir tayyare Ualyada ze~zele birkaç 
meydanına muvaffakiye:tle bomha-
Dar atılmı tu. Merkezi 1ngilterede eV yık1fd1 

lır. 1 Ver bakımından mnhzur- yadan Belgradn gelen bir miışah;. 
ıı· Ciiruı·· <lin ifadesine göre Rumenle: Al -
~ltı tılye.t Uyor ki ~hver devletleri - man nezareti eittndn Gclnçdu Tuıın 
~ lotırı b"~e plaolanl• han:ke•fe:in- nehri>ıe mayn dökmürlet"dir. 

o:;nya "'tn en hızh küçük 
hlrb g"mil~ri ng~nerede 
Londra 17 (A A.l - Reuter ajansı

nın hususl muhabiri bır Ingiliz deniz 
üssünden şu sat.1rl::ırı yazıyor: 

l!t, \'e_rd.l't 'lrUzuh ve &etl4! bir in51 -
~tt titl)d·t~k Ve Romany:ının i g lin
~lı~ bil ı' 1 Ikikanlarda hir haıe
~ .... Yilrıırı arnalttın ziyade So,'Yet 
ı,~ıtlt k "CU.iyetinı aydırl. i::a çı -
)'dıı ~:'~ı. meveuddur. Üçlü ;tti
~~to btı fuıın de Amerikadan zi
"~ eıllı ol~ui{unu :rnten cvvelce 
ırı ftorrıaı tııı:. O hnl le uçh.i ittifak i n"'lt<'re şimdi dünyanın en bızlı 

\ıçtqrı ~'larun icıgali ayni plauın kuçuk harb gcmilerıne mal ktır. Du 
t~ ~~tır \t'!'l ba ka bir v olına•a gemiler b;ıhrlyenin en modern ve en 
~.;ttjJ~tclc. ad~~el •in :revahi in~ gö- mahrem silB.hlarıdır ve Jdıçük olmak-

'rı ib hukümlcr imdilik Lun- la beraber akları bır çok b:ıyi.ık ge:.ııi-
«t~tıir. 

ff~M4t. 
le-rınki kadar öldüriicüôür. Buıuı mu
kabil, k:l.içfikHikleri sayesı"nde nişan 

almmnsı hemen hemen imklnsız bır 

hedef ~kil etmektedirler. 

l)ir aiiiı.h fabrikasına atıtm ağır ıbom Roma H (A.A. _n. N . D. Çarşam
lbalar birçok depo ve atelyt:lerde bn günü o~leden sonrn saat 15,20 ye 
yangın çıkarmıştır. !doğru Toskann, Ombriya ve Latiumun 

. Ha~.a kanı.rrrl:en .~-ondraya tt:v-fşirnal mıntakaJIL'I"IDCia 6 saDl;Ye SÜ.."C!I 

cıh edılen ıkaT.rutk hucuoıbrı yenı - b'r Eel?'.elC lhissedilmlşt.ir. Siencf 11e cı
den şiddetlendirilmi-;tir. var nımtakala.rda birk.ııç -ev yıkılmıs_ 

Manşın garb kısmında .sah'le y:a- tır ~ 
naşmağa teşebbüs eden dürmanın · 
birkaç harb g<-m\si, dona~una top- lspanyol kabinesinde 
çumuzun t~ile dönrneğe mecbur 
edilmiştir. tadi1 at yapıl--'ı 

Bir denizaltı. hir !kafile ile seyre- Madrid 1 7 (A.l\.) -- Stefani n-
den cem "an :? 1 bin toniltHoluk üç ansından: 
gemiyi batınnı,ttr. Bun~ann biri on General F ran ko, kabinede tadi
bin tonililtoJ.ık hır pdrol ı::emi~idir. lat )apaTak Serrnno Suner'i Juan 

İngiliz tayynrelı-ri 17 Te-sriniev - Beigbeder Atienz,1nın yerinf' hnıi
vel gecesi Almnn toprnkl:ırına bom- ciye nazırı t'lytn ve Qekilen h ooye 
bnlar atmı Inı a da hiç bir .nskeıi nnz.ırına ~mdiye ka.dnr s. rfetmi ol
hasar yapamamı!lldrdır. Buna mu - duğu faaliyetten dol:tyı teşekkür et
kabil muhtelif ı:ehirlerdc mcskun miştir. 
mahallere yeni..Jen isabet'ler olmuş- Oahiliye nczaretini bizzat Gene
tur. Mesclil Kielde birçok evler ha- ral Franko, idaTe edeC('k olup J'o
aara uğramışbr. ee L'Orente"i müsteşar tayin etmi,.tir. 

Knhire 1 7 (AA. - İngiliz kuv
vetlerinin tebliği: 

İngiliz bombardıman tayyare.leri, 
Salı günü Bingaziye yeni hucumlar 
yapmışlardır. L:manda ltalia Tıhtı -
mına tam isabetler kaydedilmiş ve 
demiryolu :istasyonuna yangın bom
bolan atılmı~tıT. Hasarı miişahede 
etmek güç olmuştur. Tayyareleri -
mızın hepsi salimen üslerine dön -
müştür. 

Bardia, C'appuzzo, Sollum, Der
rıe, T ohruk üzerine de hücumlar 
yapılmtştır. Bardia, Cnpuzzo, Sol
lumda kışlalarla askeri talınşşüdler 
muvaffakiyetic bombardım.an edil
miş, Derne ve ~obrukda İst. bom -
balar !hedeflere isabet Cllcmi ·r. 
T ayynrelerimizin hepsi salimen dön 
müşlerdir. 

"Airuanyanın 70 senede 
yap1m1yacagını biz 2 

senede yapabiliriz, 
Nevyork n (A.A.) - Royter 

ajansından: 
Eski harbiye nazırı muavini John

son, Tadyo ilc neşredilen bir nut -
.kunda ezcümle şöyle demiştir: 

Harekete geçmek için hazırlıksız 
değiliz, teslihab arttırmak mesele -
sine gelince, Almanyanın 70 senede 
yapamıyaca(:;>"Jndan fazla ını ba iki 
sene içinde yapabiliriz. ~ayed - farzı 
rnuhal olarak söylüyorum - İngille
Te ve donanmnsı düşman ellere dü
şecek olursa çok tehlikeli bir sıfatln 
karşı karşıya kalmış olacağız. 

Johnson, ilave etmi~tir: 
Amerikanın tayyareleri, dünya -

nın en mükemmel tayyareleridir. 
Hali hazırda ayda techizatı mükem
mel olmak üzere 950 askeri tayya
re rapılmaktadır. 

lkinc.ikônun ayında bu mikdal\ 
ayda 1250 ye çıkacaktır . 

Nevyork 17 (A.A.) - Associa
ted Pressin askeri muharriri, Fran • 
sa ce,phcsi yıkı1dıktnn sonra 1 7 Tem 
muzda başlıyan Büyük Britanya 
muharebc.c;inin dört aydanberi de -
vam ettiği hususuna dikkati çeke • 
rek diyor ki: 

Büyük Britanyanın knhramanlığı. 
halkının ve askerlerinin cesareti 
knt'iyen sarsılmamıştır. ~e .sarhoş 
düşmanın zaferine engel olmuştur. 
Bu dört ay içinde Almanya kat .. t 
neticeler nlamamıştır. 

Londrayn ve İngiltereye ka.rJl 
bombardımanlann dnha üç miSli 
ııiddetlendirileoeği hakkında Ber -
linin wvurduğu tehdidler de öste
rir iki "mdiye kadar yapılmış olan 
hücumlar hedefe varmnktnn çok u
znk kalmıştır. -'--------

Hamburg ve Kiel'e 
hücumlar yap1ldı 

(Baştarafı ı inci sayfadıı) 
Sahil müdafan servisine mensu!i" 

tayyarelenmiz bugiın Brest liml\ -
nının deniz üssüne aid C1cktn'"k fab
rikasını bombardıman ederek mii -
him hao:arlar verdirrnişlerdh· . 

Kiel iki saat bombalandı 

Londra 17 (A.A) -Dün gece 
Kiel üzerine yapılan taarruz hak -
kında istihbarat servisi tarafından 
veriton .iz.alıat İngiliz tayyarelennin 
iddetli baraJ ateşine rağmen hü • 

cumhı.nnı sonun kadar devam eb
tirdiklerini göstermektedir. 

Bulutlann rüyete mani olmıı.sınn 
nığmen, iki saatten fazla devnm e
<len bombardıman csr.nsındn Ingiliz 
tayynrecileri büyük infilak ve ynn -
gm bombalannın «Deutschf' \Ver
ken ve a-Gennanian kumpanynln .. 
nnm bina ve tezgllhl n nrasındn in
filfık ettiğini gönnüşlt:rdir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz fabrikasında imal edilen 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350; 
400, 450, 500, 600, m.m kutrunda ve tazyıka mukavemctlen 6, 12. 18; 24 
Kg Cm2 olan ambuvatmanlı font boru ve bu borulara a id hususi aksa.-u 
içın sipariş kabulüne başlanmıştır. Taliblcrin azami on beş gün zarfı.1da 
mtıcssescmize müracaatları Tica olunur. {1001:;) 

Istanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
İstanbul gümrüklerine gelmiŞ olup da bugüne ıkadar her ne sebeble 

olursa olsun çekilmemiş bulunan ve depo, antrepo ve anbarlarda be k -
llyen her cins ve nevi malın csahibi komısyoncusu ve mümcssilı glbııı alA.
kndııriarı tarafından A" Cins ve nevinin Bo Mıktannın c. Marka e nu 
maro.sının, D.,. Kıymetınin, Eıı Vürud tarihinin, F• Menşeinln, o. Vurud 
vasıt.asının «mensub olduğu acenta ismlle b.rUktc cıH» b:mlrn Ue ilgısı ol
duğu takdirde banka isminin" istanbulda bulundulu depo antrepo ve an
bar isminin en geç 23/ 10/ 940 Çfirşamba gunü akşamına kadar 4 uncu va. 
ıkıf hanının 4 Uncü katında İstanbul Mıntaka Ticaret Mudürlüğune bi .. 
rcr beyanname vererek bildirilmesi lüzumu 2/ 14209 say.ılı kararnamenin 
tnlimatnamesine tevfikan illn olunur. c9999.,. 

Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilanıari 

Cinsi Miktarı 

"Muhıımmen 

bedeii 
İlk 

teminat 

Gaz bezi 25,000-metre 20.kr. 375~lira 
oureba h:ıstnncsine lüzumu olan miktan ya~ılı gaz bezi kapalı zarf u u

me eksutmeyc konulmuştur. İho.lcsi 4/11/940 - tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 15 _ de istanbul Vakıflar B:ı.şmüdürlü~u binasında toplarum 
komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergti.n le•azım kaleminde gorülüı· • 

isteldller 2490 - sayılı kanunun tarifi :vcçhile hazırlayacakları mektub -
lan ihale saatinden bir saat eVV{!line kadar makbuz mukabiliı\de komls -
yon riyasetine verilmesi §arttır. Posta ile gönderilecek :teklı"! mcktubl:ırı da 
gene bir saat evveline kadar gclmış bulunması lazundır. 

P'lStnda olacak gecikmeler 'kabul edilmez. (10016) 

İkbsad Fakültesi Dekanlığından: 
FakültemiZ işletme iktisadi asistanlığı nçıldır. :istekli olaniann 28.10.948 

tn:rihlne kndnr vesilrn.lar\le müraearı.uan. c9824.,. 

TAKSi AS 1 -
Bugün ve yann son olarak 

E 
1940 harbine nid en son cnsusluk filmi 

' 
Oynayanlar 

Konrad Veidt- Valeri Hobsoıı 

Büyük Türk Şairi Fuzuti'nin ölmez eseri 
Şark edebtyatmın ROI\lEO ve JL"LiETİ 

.A. 

Türkç~ Sözlü ve "f.ürkçe Musikili 
Bu büyük fılm istanbu;on en büyük 2 sinemasmda 

birden gösterlleceldtr. 



Türk Bayrağı Toptan Satış Yeri: 

Eni .. Boyu Kuruş 

50 X 75 80 

75 X 112 160 

100 X 150 275 

150 X 225 600 

". . · ... \ "' :~ ~ .. . . ' : · .. 

Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi De
kanlı ğın :lan : 
Fakülterolzin cotrntya enstitftsüne 

a.şaCıda gösterilen çarUar dahilinde 
ve imtihanla bir ruıfstan alınacak -

ATINA, SELANIK, SOFYA va BOKREŞTEN 
Hareket edCD üç motörll cDeuttebe l...üEthanaa» tan-eleri, ~ 
YO beynelmilel hava hatı.n ile munta:raman irtibab temin ebu d ' f= 

Her türlü izahat ve biletler içiD 

HANS W AL TER FEUSTEL 
tır. 
a~ Tallbler1n coğrafya şubesinin e- Tayyare bı11!'tleri satıp Umumi ac:enbtlm& müracaat olaamalıdır. 

5~d~~nl~~~llia~imU~mı ~~~~~~~~T~e~~~~~~~~·~:~~~~~~U~~~~G~-~~~b~R~ili~t~~~4~5~T~~~~~o~n~:~4~1~1~7~8=~~~~~ muvartaklyeUe verml.f olması veya.. 1 
hud o derecede bir imtlhanı yabancı L A" • ı· • S 1 '( • ·ı" } 
blr üniversitede ve bulunması evazım mır ığı atına ma 1 omısyonu ı ~n arı 
şarttır. 

bt Bir ecnebi dlUnJ lAyıkile bilme
si. 

A.şağıda yazılı m~vndm kapalı zarlla eksiltmeJeri hlzala.rmda yazılı gün, saat ve mahallerdeki asked ~ 
alına Komis)'onlanilda yapılacaktır. Tallblerln kanuni veıstk:alarile tcklif mek:tublarını ald oldutu ~...

cıı Namzedin bahls mevzuu olan 
Umin btr veyahud bir knç §ubesfle 
meşgul olup olmadı~ tasrih etmesi 

lhal.e·saatinden bir saat evvel vermeleri. Şartnameleri komJs7onl:ınnda görilllir. 
Ciı:ısl. İhalenin yapılacatı yer Miktan Tutnrı Teminatı 

llzımdır. -K-u-ru_a$.n. __ _ 

Bu nsatı haiz olan tallblerin 25/ Sabun. 
101940 Cama gtlnü tam .saat 9 da ta- Gı.irgeıı odunu. 
tültede imtihanlan yapılacaktır. İm- Arpa. 
\lhan yazılı ve .!!ÖZlü olaeaktır. Talib- Arpa. 
.leı1n 20/101~ tarihine kadar fakill- Arpa. 
te detanlıfına mQraeaat etmeleri ll- Arpa. 
ıamc:lır. «5857 lll c8942• 

----------------------- Arpa. 
Afyon Viliyetinden: ~ 

İzmit. 
Kırklareli Biü::t\met Cd. 
Kırklareli Büktirnet Od. 
Manisa.. 
Ma.nisa. 
Marusa. 
Ma.nl8a. 
Ma.n.l&a. 
Manisa. 
Manisa. 

94,50l kilo 
90,000 • 

1950 ton 
]63~ ll 

1391 ll 

ıou ll 

1392 ll 

ı392 ll 

Lira Lira. 

6,670 
36,900 
83,150 
97,920 
83,520 
62,640 
83,520 
83,520 
~'1.520 

326 
2'767,50 
!486,25 
'1!« 
8264 
f61}8 
S264 
8264 
3564 

____ .....-"'_ 

' ' 
a Zir.a.at VeUleti kombtnalan için Un. 

Afy<ıada in~ edilecek hangar ~ Saman. 

Erzincan. 
Manisa. 

792 ll 

2232 • 
700 • 
643 • 

1000 ll 

2160 ) 
1380 • 

133,920 
122,500 

12,960 
80,000 
~.soo 
J7,600 
13,680 

18,000 
19,040 
37,500 
45,410 
84,800 
24,37!5 
47,800 

100« 
8187,50 r 

g72 
6000 
8240 
2070 
ıo26 

1350 
1428 
2812,5G 
1905,75 
4860 
1823,12 
ss~ 

25/10/NG 
28 ll • 

28 • • 
2G lll ıı 

26 lll • 
26 • • 
26 •• 
28 •• 
26 lll • 
26 lll • 
28 • • 
25 •• 
30 lll • 
25 •• 
25 •• 
25, • • 
!3 lll • 
24 •• 
23 lll • 
23 •• 
23 •• 
13 •• 
23 lll lll 
23 ll • 

ıD 
l'l 
ı e 
ıt 
ıD 
ı e 
11 
15 
1D 
Jl 
ıJ 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
ı e 
14 

Kır11dık 18 bütün agnlar1mZ1 derhal keser. 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Işletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden: 
Mudmnu ltnzamnm Sarot ımntakasındn Ça.ykö)- dep~a tsUMe mev

cud e45Gzı metre ve ,9T7lll desımatre ltftpll muııdill 539 aded tölı:nar tom.. 
rıijtu 25.10.94D Cuma. günü saat 15 de Düzeede Dev:let O~an İ.şlet.mesi R&
Vir Amlrıı#i bhlasmda m~ekkil koml.syonda ııQlk arttırma lle aaQla -
caktlr. 
Tomtııklann bir metre kfipüntm mnhanunen kıymeti c11(){b kiU'U§tar. 

, Sa.tl§a aid oartnruzıeı.er istanbul ve Bolu Orman Çevirge Mtidürlüklert 
Ankarada 0mıruı Um.um Mlid.tirlü~ ile Dtlzcedc Revir AmırliA>'miıde ve 
tmnruklar yerinde görlUOOil.lr. 

Txiliblerin % 7,6 temtnat ve evrn.ıo lAzımııJarile beraber ihaleden evvel 
OOzcede mezktir koııWyoruı mtıracaatlan. c9820lll 

~- Satthk Mühim Taş Stoku 
Mtıhim bir ttı.§ .stoku .satılıktır. Talip olanların daha fBJdn malftmat 
almak üzere. sarih adreslerlle İstanbul, ı 76 posta ku~usu e.dre&ne 

,TAŞ:~ rumnzjyle mtimcaatıan. 

tı tapalı za.r1 u.sulile ebiltıneye ko - Arpa. 
ntılmt]fiUr. Keşif bed.eli cllDMt lira Saman. 
d3lll bıru.şt;m. İhale 5/111940 tari - Saman. 
btne mtı.adi! Balı gtmtı saat ıs de Saman. 
Afyonda zıraa.t MddürUl~de mete- Kuru ta.mıye. 
pkkU komisyonda ~pılacaktlr. :uu _ Kuru fasulye.) 
vak.tat teminat akçcsl 897 11rn 32 m.. Kuru fasulye. 
ru.ştur. Keşıtname. şartname ve pltı.n Pirln~. )' 
Afyon Zlrıuı.t MüdUrlQtilnde görille _ Yulaf. ) 
~- ~- ) 

Arpa. I 
Bu~day. 

Zrzlncan. 
Manisa. 
Manisa. 
:Manısa. 

Adana. 
Esldşehtr. 

Kayseri. 
Kayseri. 
Kayseri 
Kaysert 
Kayseri 
Eskişehir. 

6M lll 
'm ll 

68 • 
150 • 
'17 • 

720 ll 

375 • 
7~ ll 

24,000 • 1,920,000 '11,350 
(1211 - 9585) 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaall Ilanlari 

1"' ıs 
1e,Jf 
1e,sl 
15 Tnllbierin ihale gQnfinden en aı 8 

gQn evvel 4Jlmdiyc kadar buna mü -
masa işleri yaptıklarına dair ellerin
deki veeniki ba~lnynrıı.k tstida lle vi~ 
lAyete müracan.tJa alacaklan eksllt -
meye 1ştira.k vesikası ve temmntı ile 
btrllkte tcklif mektublarını 6/111940 
Salı günft .saat 14 de laı.dar komisyon 
rcisl~ine göndermeleri ilM olunur. 

c9980lll 

~ıda yazılı mevadın knpalı zarf.la eksiltmeJeri hiznlannıda yazılı gün, saat ve mahallelideki askerl P~ 
a1.nuı. Ja>mlsyonlarında yapılacaktır. Taliblerin mnunı ve.ııikalarile itekli! mektublarını ihale saat.ıerindetl 

sao.t evvel aid oldul;u komJsyona vermeleri. Şnrt.nameJert komisyonlarında görülür. 

İstanbul :hdnci İflas ~ıcmnrlağun -
dan: 

M nı., Mehmed Evrim masasına ge
len a.lacaklı ihhzinenln 1stedi~i 1928 
llrn 42 kurtış için idarece yapılan tet
kikatt.a .hazine alaca,tının 914 lira 88 

kuruş olarak kayıd ve ll inci sıraya 
kabulUne Te :fazla k.ayıd talebinin 
reddine karar verilmiş oldu~u ilft.n 0-

cınsı. Miktan Tut.arı Teminatı İhale gün ve .saa.U İhalenin yapılae$ yer. 

Er ~urası. 10,000 ~itt 
Ekmek. 24S,700 kilo 
Pirinç. 182,000 • 
Arpa. 1125 ton 
Yulaf. 575 • 
Sade yalı. 51 lll 
Yulaf. 120 • 
Arpa. G6GO ll 

Lira Lira 

4875 
30.712 2304 
50,160 3(re2 
95,6~ 6031,25 
50,312,50 3765,63 
76,500 5075 
10,500 '187,50 
56,610 4080,50 

5/111940 
5 , , 
8 • lll 
5'ı» , 
~ , lll 
a lll lll 
6 ) lll 
7 lll • 

15 
16 
15 

. ll) 

15) 
1İi) 

15) 
ll) 

Çorlu. 
İzmir Lv. Am~ 
izma. 

-------------------------- ıunur. (29853) 

Edirne oski mftfı.rtyet P 
(1291 _ ıooo6l 

Yenişehir kazası Söylemiş köyü Muhtar-~ 
lığından: 

Köytimüz orta malı arazisinden ı.at.ıhsal edilen tahminen «60000» kilo 
felt.Ut 3.10.940 giinünden 23.10.940 Qar4jamba gününe kadar 21 gün. 

1 ~üd.det.ıe açık artırmaya çıkarılmıştır. Çeltiğin ~ kilosu cillll on bir 
kuruştan olmak üzere % 7,5 muvakkat teminat akcesi dl:ü lira c50:~ 

bruştur. 
Şartnnmeyi görmek ve pey aür.mek lstiyenlerin ihale günli aaat 16 ya 

~ar Söylemi§ !köyii ihtiyar meellsine müracruıt etmeleri ilAn olunur. 
~2. 

KU 
Y aatık.. Y organ, Yatak l:ullanmnk kese ve sıhhatinize faydalıdır. 

BİR KUŞ TÜYÜ Y ASTIK 1 LIRADlR. 
Yatak yorgnnlan da pek ucuzdur. Adres: İatanbul Çalmaltçılar 

,.. _____ KU§ Tüyü Fabrikası Telefon: 23027 

Urfa Gümrük Taburu Sabnalma Komis
yonu Başkanlığından: 

t Tut.::ın % 7.5 
1 Miktan muham- temi-

men natı İhalentn nasıl İhalenin 
Kilo Ltra L1ra ya.pıla.c~ günti anıt 

Sade yuCl UOOO 18000 1350 Kapalı zar!la 8.1U4D 10 Cuma 
Bu~ay kırma 493500 ı 7774 1296 Kapalı za.r!la 8.11..940 10.30 lll 

l
&rpa. 683000 38729 2755 Kapıı.lı mrt 8.11.940 100 Cuma 

A - Yutnrıda. yazılı üç knlem erzak kapalı .ıw.rtıa. hizalarında göate.. 
rilen gün ve siıa.t.ıerdc lha.leleri yapılacaktır. 

B - Şnrtnameleri okumak isteyenler A. tıknwnda sözü geçen binada
ki saLinnlma k.omlsyonunda her gün okuyup görebillrler. 

C - i.stekıner girmek Iatedikleri kalemin bizasında cösterUen temina.t 
f üçesini Ur!a Oümriit veznesine yatırıp vezne ına.kbuzu veya banka 
•mektubae Şartnamenin dörd\incü ve husus1 çart.lı:ırm 6ekizinei mndde&n.. 
Ge kendilerinden iStenil.en veaik.alarla birlikte teklif mektub!arı.nı ibale 
saatinden bir saat evvel tıomlsyoruı vor.mio bulunacatlardır. cmh 

• 
Ankarada Harp Okulu K. dan: 

•r ı - Asterlliseltıre askeri ötretmeu yc~ttrtlmet üzere Ba.zt) Okulu ka.d-
~ ıosuııa e talebe alınacaktır. . ., 

2 - Bu taıebeler: Barb Okulu talebesl ola.ra.k Ank.arada Dil - Tarih _ 
~atya Fakülte&:Dde yab&ncı dil tah:sill görecek ve askeri ötret.m.en yett 

. eceklerdlı". 

3 - Kabul şartlan: 
.A-Ha.rb okultınQ. gW., şartlarını haiz olma\:. 
B -Lise olgunluk imtJhaıı ını verm.ı, olmak. 
O- Yabancı dil bilgisi iyi derecede olmak. 

4 - İsteklilerden seçllmek suretUe almacak talebeler ingilizce, fransız
ca, e.ımanca §ubelerine ia.ksim ve fakültenın HO - 941 tedrisa.tına J§tırak 

etttrilocek1erd. 
6 - 1stekl1lcrin evrak ve vesaikile Harb Okulu Komut.anıı~ ve da

Ila faz1n maltimat almak istJyenlerin Askeri Liseler Müfettişliğine müra _ 
'ı:a.atıarı. (1250) (9770) 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 150 aA 200 ton :M.nrinlave ile 88 ılA 110 ton kok kö.

nftrft ~ za.rllo. eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 6500, mu _ 
kknt teminat 488 lira olup eksiltme.sı 21/10/ 940 Pazartesi günü saat 

5 de Müdürlük binasındaki Satınalma komisyonunda. yapılacakbr. İa • 
lıeklDcr muvakkat teminnt makbuz veya ba.n.lm mektubu ile kanuni ve
ra1k1 muhtcvı knpab zarflarını o gün saat 14 e kadar komisyon& verme-

Şartnamesi her giln Levnzun Amirl~"aoocn alma~. cusovı 

Anadotulu bir Türk te Enternasyonal şöhret yapabilir. 

Işte, HA C I B E K 1 R m~danda 
L O K U ML A RI bizde oldugu kadar 

Avrupa ve Amerikada rağbet görüyor, 

u • 
1 

V ı """' ...... öy, 
siparişleri Ticareihanenin Merkezi olan 

Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. 

Milli Piyango İdaresi İstanbul 
Direktörlüğünden: 
Bahçekapıda · d~rdüneü Vakıf hanı altmdo.ki Mnll Piyango İdaresi 

İstallbul biiro.sunun i.stica.rındaki msıbal (e.sk.i Vakıf Paralar Müdürlfttü) 
kısmen kirıılıktır. 

Tallblerln ayni 'mahnlde Mill1 Piyango ~t.anbul Bürosuna Q(:e}e mü -
raca.a t.ıan. · 

PERŞEMBE PAZARI MAR V~ N 
YO~URTÇU HAN ~ · · • · • 

lvEBANKALAR. CAD ~7 · 5915VIÇRENIN PRESIZYON SAATI 

Başlıca vilAyetlerde acente aranıyor. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden: 
Mudurnu bzaSmın Elmacık romtakasında Tekirler köyündeki depoda 

Ist.L!te mevcud c578:t metre ve c893• desimetre küp muadili cl453lll aded 
köknar tomru~u 25/10/940 Cuma günü .saat 14. de Düzcede Devlet Or
DlD.n İşletme& Revir Amirll~inde müteşekkil komisyonda açık arttırma ile 
satılnca.ktıır. Tamru:klann bir metre küpünün mubammen kıymeti c8'lh 
kur~tur. satışa ald p.rtnnmeıer İstanbul ve Bolu Orman Çevirge Mü.. 
dürlükleri, Ankarada orman Umum Mtl'.ttırlü~il ile Dilzcede Revir Amlr
U~imizde ve tomruklar yerinde görülebU. •. 

Taliblerin % 7,5 teminat ve evrakı lô.zimelerile beraber ihaleden evvel 
Düzcede mezk:iır komisyona mürncaı.tlnrı. c982h 

Hal Müdürlüğür Jen: 
Merkez halde 140 numaralı karpuz sergisinin müstccirl Halil Elitez ter

ki tiearet ctt~indcn müsta.hsillcrdcn mumalleyhde alac$ olanlD.rm tarı
bi ilfuıdun itibaren bir ay zar!ında müdürlü!İümüze müracaatıan. (9985) .................................................... -............................................. -..... . 

Son Posta Mııtbauaı Nqriyat Müdürü: Selim Rngıp Emeı: 

ŞAHİBLERl: S. ~ EMEÇ. A. Ekrem UŞAKUClL 

------
** Bir ili\ altı numaradan 12,000 giyim beygir nalı pazarlıkla satın s.ıı:f 

oaktır. İha.lc.si 23/10/940 Çarşamba günü saat ıs de Edirnede eski ın ~ 
riyet dairesinde .satm alma komisyonunda yapılacaktır. Ta:hmiD bed~ 
9600 lira teminatı H-10 liradır. Şart.namesi komisyonda görUlUr. Ta}ı"bl 
belli ıvakitte komls'yona. gelmeleri (1293 _ 10008) 

... ... 6' 
Mftteahhid nam ve hesabına 300 aded mnhruti çndım mua.,.,en ~eli 

talib zuhur et.m~inden yeniden pazarlı~a konulmuştur. Tahm1n DCi"' O 
24.900 lira kat'i tcıniruıt.ı 3735 liradır. Pazatlı~ 19/10/940 eu.ınartcsl ~ 
saat 11;30 da A.nkarada M. M. V. Hnva satın alma komisyonunda rıı.P ~ 
caktu. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilcrin kat'i teminati 
belli vakltte komisyon& gelmeleri. (1295 - 10010) 

** . ~ ~ıda yazılı meva.dın pazarlıkla eksiltmeleri biznlarmda yıı.ıılı ~ 
ve saatlerde Kırklarelinde Hilkümet cad<le.sindcki asker! saLın aıın~..ı. 
mö.syonunda ya.pıla.cutır. Taliblerin belli vakitte komisyona ceımeı~ .. 

Cinsi. Mikt.o.rı İhale gün ve saati 

Toz ~eker. ıö.ooo liralık 21/10/940 15 
Kuru ot. 10,000 • 23 ll lll 16 
Pilavlık pirinç. 15,000 lll 22 ll lll 17 
Kesme ma.kı:u-na. 10,000 lll 24 ll , 18,30 
Saınruı. 15,000 • 21 lll , 16,10 
Yula!. 15,000 lll 25 , lll 16,30 
Yulaf. 15,000 lll 24 • lll 17 
Kuru fasulye. 15,000 ll 25 , • 16,41 
Yulaf. 15,000 ll 22 , lll 18,30 
Arpa. 15,000 lll 22 ll • 17 
Oazyağı. 41>,000 kilo 22 • , 16.11 11' 

cım _ ıOO 

•• ~~ıda yazılı erza.kl&r hizalarında ya.zılı gün, .saat 8 de ba§llY~ 
tır. Taliblerin Ça.nakka.lede Askeri Satınalma Komisyonunda bu!Qlllll~ 
Tan. Te.min.ab Ton ".l'CJXl ' 

Lira ~ 
60 Plrinç. 

400 Un. 

1000 B~day. 
160 K. Fasulye 
50 S. Yaiı. 

3420 120 Bulgur. ,.sO 
9300 
ıgtl0/940 CUmartesi, 

ll,750 70 Nohud. 
5625 %5 Makarna. 

10,000 
21/10/940 ~ 

(1283 - 88'1'1> .. ~ 
Çuvallı olarak blr k.Oo.suna tahmin edilen fiatı sek1z kurtı4 olaD 600 ",ıl 

arpa pazarlıkla satm alınac!'ktır. İlk teıninatı 3150 lira olup punrlı#l ~ 
10/940 Pazartesi güntı saat ll dedir. Pamrlıta gireceklerin ilk teınill!'79' 
rile birlikte Kars Satmalma Komisyonuna gelmeleri. cı22SI> (If" . .. ~ 

72,000 kilo sabun tapalı zarna ek.stltmiye konm~tur. İha.leai 411ı/ ~ 
Pazartesi günü saat 11 de ~urumda asırert sıwtı.n alına komi.'l70°0~ 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 36,000 lira ilk teminatı 2'700 ll.racıır. ~e~ 
ve p.rtnamesi komisyonda görülür. Tallplerin kanuni vesik::oJarile 
mettuplı:u-ını Ihale aaaUnden bir saat evvel komisyona vennelerL 80, 

uw>_v 

Bursa - Yenişehir kazası Ebeköy Muht~~'"' 
lığından: ~ 
ı - KöyümüzUn orta maline ekilmiş araziden çı.knealı: olan La}ltil:~ 

c500oo. elli bin kilo çeltik 5.10.940 tarihinden 25.10.940 CUIJUL g 
ne kndar yirmi bir gün müddetıe açık artırmaya çıknr~tır· pt' 

2- Çelt]8ln a>eher kilosu on kuruştan olmak üzere % 7,5 depozıto 
çesl 375 liradır. n P. 

3 - Şartnameyi gOmıek ve pey !Ütmek istiycnlerin ihale cünü oı:ı si't>~ 
10.940 Cuma rünü saat 15 de ıköyfunüzde muhtarlılt dıı~ 
aıftteşekkU komisJona bD.fVurınaları ilAn olluwr. • • 


