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• " PİYANGO M 1LL1 
1941 Yılbaşı Planı 

ikramiye İkramiye ikramiye 
adedi miktarı tutarı 

1 100.000 100.000 
1 50.000 50.000 
1 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.00C 

JO 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 • 200.000 
500 1.000 S00.000 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 
10 lira 5 lira 

Bu seneki Yılbatı Piyangosunun en birinci hu•usiyeti tam biletlerin tam ve yarım biletlerin 
yarım ikramiye kazanabilmeleridir. Halbuki, bundan evelki Yılbaşı Piyangolarında yalnız 
onda bir ve yirmide bir biletler varlı. Onda bir biletler (10) liraya, yirmide bir biletler de (5) 
liraya satılırdı. 

Yüz liraya satılması icap eden tam biletler satr§a çıkarılmıyordu. Şimdi tam ve yarım bilet
ler vardır. Tam biletler (10) lira, yarım biletler (5) liradır. Görülüyor ki harp zamanında, her 
şeyin pahalılrğa doğru meylettiği bir zamanda Milli Piyango idaresi Yılbaşı biletlerini on 
misli ucuzlatmı§tır. 

Keskin İcra ~ıemurluğundan: Ayakkabı iCRA VE iFLAS alınacak 

:;., MARMARA OSSÜBAHRI K. 

Sığıreti alınacak 

Marmara Üssübahri K. Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Asker! ihtiyaç için eksiltme
ye konulan 109500 kilo sığıretinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 10 I. 
Kanun 1940 sah günü saat 15 te İzmit
te Tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 31 kuruş olup muvakkat teminatı 
2545 lira 88 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabi
linde komisyonumuzdan ahnabili. 

4 - İsteklilerin bu işle al§kadar ol
duklarına dair ticaret vesikalarını ve 
yukarıda miktarı yazılı ilk teminatla
riyle birlikte kanunun tarifatı veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplarım 
muayyen g-ün ve saatten tam bir saat 
eveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. (11076/ 8000) 18028 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rs den 
1 - 2. kinun. 940 tarihinde askerlik ka. 

nununun 2. inci maddesine göre askerlik 
çağına girecek bulunan 337 D. luların ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca · 

tından bu doğumlu her mükellefin yok 
lamasını yaptırabilmesi için nüfus hüviyet 
cüzdanına lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmıyanlar[n yok· 
lamaları yapılmıyacağından nüfus cüzdanı 
olmıyanların simdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrrca ilin edile. 
cektir (8159) 18132 

.\Nl<.AR.A V.\L.ILICI 

Dıvar tamiri 
Ankara Valiliğin.den : 
Hususi idareye ait Şehir Bahçesi du -

varlarrnın muhammen bedeli 677 lira 91 
kurustan ibaret bulunan tamiratı 19 121940 
tarihine rastlıyan perşembe günü sa:ıt otı 

beste viliyet daimi encümeninde ihale e • 
dilmek üzere açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Taliplerin nluhamrnen bedelin % 7,5 ~u 
olan 50 lira 84 kuruşluk teminat makbuz
lariyle birlikte muayyen gün ve saatte da
imi encümene, şartname ve keşif evrakını 
görmek istiyen1erin de keza daimi encü 
men kalemine müracaatları ilan olunur. 

(8390) 18364 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Açık eksiltme usuliyle inşaat ilanı 
Sıhat ve İçtlma.t Muavenet Vekı"ı.letin

den: 
ı - Ankarada HamamönUnde yapılmak

ta olan tıp fakültesi mUştemllA.tında.n 

(959,094.95) dokuz yUz elll dokuz bin dok· 
san dört lira doksan beş kunış keşif be
delli doğum ve nisaiye kliniği inşa.atının 

ikmtıli için 5.12.1940 tarihinde yapılan a. 
çık eksiltmede talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibin
ce mtiddet on gün uzatılmıı;ıtır. 

2 - Eksiltme 16 birincik~un 1940 pa
zartesi gUnU saat 15 te Ankarada Sıhat ve 
İçtimaı Muavenet Vekı1letlnde teşkil olu
nacak husust komisyonda yapılacaktır. 

P., T. ve Telefon Umum M~ 

Fincan demiri alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1) İdare ihtiyacı için otuz bin ta.ne 

numaralı deve boynu fincan demiri k 
h zarfla eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2) Muhammen bedel (15000), muva 
teminat (11Z5) lira olup eksiltm 
7/ 1/ 941 sah rünü saat (16) da Ankara 
Evkaf Apt. P. T. T. Umum Müdürlük 
nasındaki satın alma komisyonunda y 
lacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat ma 
buz veya banka teminat mektubiyle k 
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapı 

zarflarını o gün saat (15) e kadar me 
kfrr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da Evkaf ap 
tımanında P. T. T. levazım, lstanbul'd 
yeni Valide handa P.T.T. levazım ayni 
yat şubesi mudürlüklerinden bedelsiz c 
tarak verrilecektir. (7521) 17509 

Memur alınacak 
P.T.T. Umumi Miidiirlü&ünden : 
1 - İdaremizde münhal maaşlı ve üc 

3 - İsttyenler eksiltme şartnamesi, ge
nel ve fennt şartnameler, mukavele proje
si, fiyat tahlili, keşif ve husust şartlar 

cetveli ve 19 parça avan proje pliı.nlarını 

4 7 lira 95 kuruş bedel mukabilinde Sıhat 
VekA.leti içtimai muavenet dairesinden a
lablleceklerl glbi inşaata muktazi ve bir 
kısmı hazırlanmış olan tatbikat projeleri
ni de tetkik edebilirler. retli memuriyetlere lise mezunları müsa 

(42 bin baka ile alınacaktır. 4 - }..fuvakkat teminat mikdarı 
f13 ltra 80 ).kırk iki bin yüz OD 
seksen kuruştur. 

üç lira 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları temi-
nat makbuzlru·Jyle beraber komisyona 
tevdi etmege mecburdurlar: 

A) Ci\.ri seneye ait ticaret odası vesika-
sı (talipler şirket olursa 2490 sayılı kanu-
nun üçüncü maddesinin A ve B fıkraların

da yazılı vesikaları), 
B) 250.000 liradan aşağı olmamak üze

re yaptıgı bina işlerini iyi başardığına da
ir tş sahiplerinden alınmış vesikalar. 

6 - Teminat olarak nakit ve naklt ma
hiyetindeki evrak komisyonca kabul edi
lemiyec('ği lçin bu kabil teminat vermek 
istiyenl1::rın daha eveı Vektı.lete müraca
atla bunları alil.kah malsandıklarına ya. 
tırmaıarı ve komisyona makbuzlarını tev .. 
di etmeleri IA.zımdır. (8510) 18497 

ZIRAA T VEKALETi 

Saman alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Direktörlüğün -
den : 

1- Müessesenin serom hayvanatı i

'2 - Müsabakada muvaffak olanların İ· 
da.renin teklif edeceği yerde memuriy 
kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3651 
sayılı kanun hükmüne göre (20) lira asli 
maaş veya (75) lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka ... 
nununun dördüncü maddesindeki ıartları 

haiz olmaları ve devlet memuriyetine illr 
defa eireceklerin (30) yaşını geçmemiı 

olmaları ıazımdır. 

5 Müsabakaya girmek iıtiyenler 

14 12/94-0 günü akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitcleriyle birlikte imtihanla .. 
rın icra olunacağı P.T.T. merkez mü.dür ... 
iliklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T • 
merkez mı.idürlüklerinde 19/ 12/ 940 perşem.
be günü saat 9 da yapılacaktır. (8007) 

17987 

Memur "1lınac:ak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizde münhal maaşlı ve Uc • 

retli memuriyetlere orta mektep mezunla· 
rı müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların 

idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
çin 20.000 il3 25.000 kilo saman pazar- 4656 ~ayılı kanun hükmüne göre 15 lira a .. 

lığa konulmuştur. 1i maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 
2- Tahmin edilen bedeli 750 liradır. 4 - İsteklilerin 788 ıayıh memurin ka ... 
3- Muvakkat teminatı 75 lira ol11p nununun dördüncü maddesindeki ,artlan 

Banka mektubu veya vezne makbuzu haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
ve hazine tahvili teminat olarak ah • defa gireceklerin otuz yaşını göçmemiş ol· 

maları l3ıımdır. 
nır. Tahvillerin de hazineye teslimi S - Müsabakaya girmek iıtiyenlerin 

OKULLAR şarttır. 20/ 12 '940 günü akşamına kadar dilekçe 
----------------· 1 4- İhalesi 13. 12, 940 cuma günü sa- ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtiban

Ayakkabı alınacak 
Ankara İnşaat Usta Okulu Müdürlüğün

den : 
Okulumuz talebeleri için alınacak olan 

aşağıda yazılı bir ka1em &iyim eşyası açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Taliptcr:in prt -

name ve nümuneleri görmek üzere her gün 
okul müdürlüğüne ve eksiltmeye girecek
lerin de aşağıda yazılı terninatlariyle ka -
nunun icabettirdiii belgelerle birlikte ek
siltme günü olan 25/ 12'/ 940 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat ıs de okullar sa-
ğışmanlıiınca toplanacak alım satım ko • 
misyonuna müracaatları. (8525) 18502 

Cinsi: Harici iskarpin, mikdarı: 210 çift, 
fiyatı: 850, tutarı: 1785, muvakkat temi .. 
natı: 133,88. 

at 15 tedir. Şartnamesi müessese di • !arın icra olunacağı P.T.T. merkez müdür
rektörlüğünden bedelsiz olarak verilir liiklerine müracaat etmelidir. 

5- 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 6 - Müsabaka her viliyette P.T.T. mer. 
ları haiz olan isteklilerin muayyen o- kez müdürlüklerinde 23/ 12. 940 tarihine 
lan giln ve saatte Ziraat Vekaleti Mu- müsadif pazartesi iilnü ıaat 9 da yapıla -

! be r ğ nde oplanaca olan :c:ak:':':"=C8:
0

:
0

:8l=======ı:~:9:88==;: 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(8165) 18155 

NAFIA VEKALETi 

Motor alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Mazot alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 271080 lira o... 

lan (3000) ton mazotun pazarlık eksiltmesi 
13/ 12 1940 tarihine rasthyan cuma günil 

24, 12 11940 sah günü saat 16 da An· saat 14 de M.M. V. binasındaki komisy~ 
karada Nafıa Vekaleti binası içinde d . d'I kt. .. .. .. ... .. numuz a ıcra e ı ece ır. 

malzeme mudurlugu odasında topla • 2 - Şartnamesi 13 lira 55 kuruş bedel 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden: 
Keskin'in Delice nahiyesinden İhsan 

Altınyurt veklll Ali Bayrakçıya (4000) _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
nan 111;alzeme eksiltme kom~sy?nunda ' ile lıer gün komisyondan alınabilir. 
3800 !ıra muhammen bedellı bır adet 3 - 29186 lira 40 kuruştan ibaret kati 
müstamel motörün kapalı zarf usuliy· teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte ta-1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve miktarı ve muham .. 

men bedelleriyle muvakkat teminatı yazılı ayakkabıların 14-12-1940 cu· 
martesi günü saat 11 de açık eksiltme usuliyle Rektörlük binasındaki ko
misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminatı ve teklif mek
tup1ariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihaleden önce komisyon rcisli

fine vermeleri. 

3 - Nümunesini görmek ve şartnamesini okumak istiyenlerin Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları. (8161) 18152 
Cinsi Miktarı Beherinin Fi. Tutarı 

Erkek iskarpini 
Kız iskarpini 

365 adet 
33 " 

Muvakkat teminat 
229 

ViLAYETLER 

Parke kaldırım yaptırılacak 

7 60 
8 50 

2774 
280,50 

3054,50 

Taliplerin mali ve ticari VC9aiki müte
bereleriyle ve bu gibi işlerle iştigal ettik· 
lerine dair iş mektubu ve teminat mak • 
buz veya banl:a mektuplariyle birlikte mü-
hürlü zarları ihale saatinden bir saat eve-

Çanakkale Belediyesinden: line kadar Galata rthtım üstünde İstanbul 

canakkalede yeniden yaptırılacak olan yonuna tevdi etmeleri ve şartnameyi al • 

1 

mrntaka liman reisliıii satın alma komis • 

l!"ıOOO Ura bedeli keıtlfll parke kaldırım mak istiyenlerin riyaset idare şefliğine 
ınıa.aının kapalı -:ı:a.rf usultyle lhalest gU- müracaat etmeleri ilan olunur. 
nUode talip zuhur etmediğinden 19.12.940 (ll4821.!i4l 4) 18381 
perşembe günU sf\at 15 te lhale edilmek 
üzere bir ay müddetle pazarlığa alınmış 
tır. 

Tal1p olanların mezk1lr gUn ve saatte 
Çanakkale'de belediye btnrunnda mUteşek· 
ktı encUmene şartname v~ sair hususa.t 
hakkında muhUPhf'ciltğe müracaatları I· 

lAn olunur 111299/&217) 18218 

istimlak kararı 

Sarayönü Belediyesinden : 

Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye
sinde kiin fransız tebaasından ölü Belfua 
çiftltii heyeti umumiyesi itibariyle mena
fii umumiye namına (33040) otuz üç bin 
kırk lira bedel mukabilinde istimli.k edi-
leceğinden alakadarların ilin tarihinden 
itibaren 8 gün zarfında Sarayönü nahiyesi 

lira borçlu aynı köyden İbrahim oğlu ö- : 
mer Altınyurdun mahcuz değirmeninin ve 
yeminli ehli vukuflar tarafından n'sfına 

2000 lira takdir edilen ve tapu daireqı 'lin : 
340 tarih ve 38 sıra numarasında 31t:.da 
bir hisse gene tapunun 340 tarih ve 35 sıra : 
numarasında beşte bir hisse diğer tapu 
nun 340 tarih ve 1 sıra nun1artaında. 3 _ 
hissede ı hisse diğer tapunun 340 tarih -

= 

Bando muallimi aranıyor : le eksiltmesi yapılacaktır. tiplerin belli günde komisyona müraca -
: Eksiltme şartnamesi ve teferrua\ı atları. C8512) 18499 

Aksaray Halkevi Reisli -
ğinden : 

: bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün-
den alınabilir. 

Aylık ücreti 40 lira olan Aksaray : 
Halkevl bando muallimliği münhal- : 
dir. ücreti artırılabilir. İsteklilerin : 
Millt Koro şefi kompozitör Bay Ah- E 
met Adnan'a müracaatları. 4794 :; 

Muvakkat teminat 285 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu-

ve 36 sıra numarasında altıda birisi kı 
borçlu Ömerin sahibi bulunduğu bu beş 
tapudaki hisselerinin yansının açık artqr. 
ma ile satışına karar verilmiştir. Değ-ir

men iki t&§lı, çalışır bir halde ve on iki 
saatte tahminen 30 kile buğdayı un haline 
koyar ve ha.len değirmen tçertsinde lt)O 
klle buğdayı istlap eder anbarı mevcut o
lup 200 metre murabba üzerine kA.In şJ.r~ 

kan tepe, cenubeo Süleyman ve .ıteh111et 

tarlası, §!malen Mehmet otlu t;tustafa tar .. 
laaı, garben Musa oğlu Rıza tarlalarl) l\! 
mahdut bulunduğu, birinci ihalenin 21. 1. 
941 gününe tesadüf eden salı gtlnü olııp 
saat 14 ten 16 ya kadar takdir edilen kıy
metin yO.zde 75 iol bulmadığı takdirde ı k~'l· 

el ihalenin 7 .3.941 cuma günü gene saat 14 
ten 16 ya kadar Keskin icra dairesinde a
çık arttırma ile satılacağı, taliplerin aynı 
gün ve saatte Keskin İcra dairesinin 
940/917 sayılı dosyasına müracaatları, 

ıartname herkesin görebilmesi için icra di
vanhanesine :S.11.940 tan itibaren ttı.llk e · 
dilmiş olduğu taliplerin yüzde 7 ,5 nisbe 
tinde pey akçeleri vermeleri, ipotek sahi· 
bi alacaklılarla diter aUlkadarların gayri 
menkul Uztrtndekl haklarını hususiyle fa
iz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
mU.sbiteleriyle on beı gün i<:inde icra dai-

.,11111111111111111111111111111111111111~ 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya .. 
zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 
15 e kadar mezkur komisyona mak · 
buz mukabilinde vermeleti 13zımdır. 

(8462) 18488 

resine bildirmeleri aksi halde tapu slcil -
teriyle sabit olmadıkça satış bedelinin pay-

ULUS 21. inci yıl. - No. 6950 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

lmumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeseeae MUdürU: N8§11 ULUC 

ULUS Baııınevi ANKARA 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kalorifer tamiratı 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi (11594) lira olan An

kara Palas kalorifer kazanlarının tec
dit ve işler bir hale konulması kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konul
muş ise de münakasa için ilan edilen 
gün ve saatte hiç bir talip zuhur ey
lemediğinden 2490 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince pazarlığa 
konulmuştur. Eksiltme 10-12-940 sa
h günü saat on beşte Vakıflar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Müdüriyetinde 
yapılacağından talip olanların yüz
de yedi buçuk pey akçeleri ile ilan 
edilen gün ve saatte müracaatları 
ilôn olunur. (8511) 18498 1 

Miknatislenme suretiyle katiyen dur-
maz, çünkü bütün TİSSOT saatleri 
mıknatisten müteessir olmazlar. 

Umumi Acenta : 
İstanbul Kutluhan 1 • 4. 
Taşra için acenta aranıyor. 8340 

~-------------------·------------------, YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bu Gece 20 de Bugün Bu rece Bugün Bu rece · Limon temizleme işi 

İstanbul mıntaka liman reis

liğinden : 

lqmasından hartç kalacakları iltlrı olunur. 
belediye riyasetine vaki olacak itirazları· 4895 KÖYLERİN ŞARKISI iki ateş arasında LEKELİ KADIN 

Bugün Bu gece 

İki Film birden 

ı - İntikam yolu 

Silivri lımanının tarantt.rak temizlenme
ıi i~i kapalı zarfla eksil.tmeye konulmuş . 
tur. 

Tahmin bedeli 26675 lira yiizde 7,5 temi
:ıatı muvakkate 2010,62 liradır. İhale 
tl/12/940 pazartesi günü saat 16,30 dadır. 

oı bildirmeleri ilin olunur. 18464 

Zayi - Edirne 4 Ne... lu jandarmP mek· 
teblnden aldığım askerlikten terhis tezke
remi kaybettim. Yenisini alacağımdan ea-
klsJnin bUkmU olmadığı llA.n olunur. J 

idrar bozukluğu, Masane iltiha
bı, eski ve yeni Belsoğukluğu ve 

böbrek hastalıklarına karşı 

BELSAMİTOL 
kaşelerini kullanınız. 

Giresun şeyh Keramettin mahallesin· ı 
den ŞUkrü oğlu 328 doğtlmlu Hüseyin Saf· 

tet Beköz, •896 ~--••••••••••••' 

Baş rolde : 

İmperio Argentina 

Saat 12 • 14 • 16 .. 18 seansında 

BALALAYKA 

Oynıyanlar: Nelsoo Eddy 
tıonR Maasey 

Oynıyanlar: Alice Faye 

V arner Bak.ster 

Seanslar 14 - 16 . 18 rece 20 de 

Saat 12.lS de ucuz matina 

ROZ MARİ 

Baş rolde: John Vayne Türkçe sözlü arap musikili 

Oynıyanlar : Leyla Murat • 
2 - Çarli Çen caniler peşinde 

Yusuf Vehbi 

Seanslar : 12 • 14 • 16 .. 

18 gece 20 de 

Bq rolde: Charlie Chan 

Seanslar 12.15 - 14 • 16 - 18 -

Gece 20 de 

'!----------------------------------·----"" 
YENİŞEHİR EMNİYET OTELveGAZİNOSU 

Kalörifer, banyo, sıcak su tertibatını havi olmakla beraber bütün mobilya ve malze • 
mesi yeniden temin edilerek eski YENiŞEHİR PALAS Otelinin bu kere (YENIŞE • 
HIR EMNiYET OTELi) namiyle açıldığını aayrn mütterilerimize arzederiz. Ankara 
Atatürk Bulvarı Tel: 1164 4882 
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1. KANUN 
1 9 4 o 

~KURUŞ 

ULUS Basmıevl 1 
Çankm C~i, Ankara ı 
Telgraf: ULUS Ankara --TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Miidilril 1061 
Müessese Müdürü 1144 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 

B. M. Meclisinin ·dünkü foplanltsı 

ADIMIZ , ANDIMIZC>I~ · 

... y 4 • ,,tN 

nevlel Konservatuvarı ve Riyaseficümhur orkeslrasmın vereceği 
ıemsil ve konserlerin giriJ ücretine tabi olması hakkındaki 

Kanunun müzakeresinde münakaşalar oldu 1 

Maarif Vekilimiz bu 
hususta izahat verdi 

Büyük Millet Meclisi dün saat 
15 te reis vekillerinden B. Şemsettin 
Günahay'ın reisliğinde toplanmıştır. 

Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan kanunun 
muvakkat 6 ıncı maddesindeki mai
yet memuru tabirinin tefsiri hakkın
da Başvekalet tezkeresi okunmuş, 
bütçe encümeninin hazırladığı maz· 
bata aynen kabul olunmuştur. 1940 
mali yılı muvazenei umumiyesine da
hil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun layihası 
da kabul edildikten sonra devlet ki
nini mütedavil sermayesi hakkındaki 
kanuna ek kanun layihasının birinci 
müzakeresi yapılmış ve Tuznamenin 
ikinci müzakeresi yapılacak madde· 
lerine geçilmiştir. 

YUGOSLAVYA 

Askeri memurlar kanununun 4 ün· 
cü maddesinin tadilini, barem kanu
nuna bağlı 1 numaralı cetvelin Maa
rif Vekaleti kısmında tashi.hat yapıl
masına ve Ankara'da bir Tıp Fakül
tesi tesisi hakkındaki kanuna ek ka· 
nun layihalarının da ikinci müzake
releri yapıldıktan sonra devlet kon
servatuvarı ve Riyaseticiimhul' Filar
monik Orkestl'ası tarafından verile
cek temsil ve konsederin giri§ ücre
tine tabi tutulması hakkındaki ka
nun tayihasının müzakeresine başlan
mıştır. 

Yunan kıtaları tarafından Arnavutluk>ta zaptedüen araziyi ve yunan 
kuvetlerinin ilerleyif istikametlerini görstrir harta 

M aaril Vekilimiz 
8. Hasan. Ali Yücel 

--------------·----·~----: 

Son 
kararlar 

, 
' 

Kemal TURAN 

Maarif Vekilimizin izahatı 
Kanunun umumi heyeti il.zerinde 

müzakere açılırken B. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) bu konservatuvar
dan ne kadar para almak ümit edildi
ğini ve para almanın saikinin ne ol
duğunıt sormuştur. 

.ounun Uzerlne kUrsUye gelen Ma-
arif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel 
aşağıdaki izahatı vermiştir: 
"- Bu kanunu hazırlamağa Maa -

rif Vekilliğini sevke.den saik bir va
ridat temin etmek değildir Düşün. -
düğümüz 'u olmuştur: şimdiye ka -
dar kons.ervatuvarın gerek temsil şu
besi, gerek opera kısmı, gerek filar
monik orkestra tarafından verilen 

(Sonu 6. ıncz saylada) 

Teneke levha fiyatlarının 
yükselmesi dolayısiyle 

teneke ile satılmakta olan 
benzin, gazyağı ve motorin 

• 
f İyatları yeniden tesbit edildi 

Dökme sahş fiyatlarında değişiklik yok 

miştir: llllllll 1111111111111111111111111111111111 
Ticaret Vek~Ietinden tebliğ edil-ı-

1 G ı - Son defa İngiltere'den mem1e- A ) • 
C. H. P. Mec is rupu ketimize ithal edilen teneke ıevha fi. iman tayyare erı 

•• yatlarının yüksekliğine mebni bu lev-
B. Ruzvelt 

BUGÜN 2 '.nci sayfada 

Lisan meselesi 
Yazan: Naim ONAT 

_ _J 
Erg iri şehrin in 

zaptından sonra 

Elen ileri 

hareketi 

devam ediyor 

ŞİMALDE 
Etenler Elbasan yoluna 

hakim olmak üzere 
Atina, 9 a.a. - Yunan kıtalart, Ergirl• 

nin :ı:aptmdan !!Onra -ıahilde 35 kilometre 
kadar gapte Aya!larandi ile Avlonya ara -
sında kain Simara mevkiine doğru ihtiyat.
la ilerlemektedirler. Bu hareket, geçen haf
ta yunanlılar tarafından Ayasaranda'nnı 

işgali üzerine şimale doğru çekilen lta.J • 
yan kuvetlerinin cenahınI tehdit eylemek• 
ı·edir. 

İtalyan dümdar krtalan, daah kola,. 
zedelene-bilecek kiiçük yunan kuvetlerini 
kendi Üzerlerine çekmiye matuf bir tlbiye 
kullanarak, Ergiri istikametinden taarru
za geçen yunanlıların ta:r.yik'ne mukave
met etmiye çalışmaktadırlar. Bu planı a -
'kim bırakmak maksadiyle yunan sıivari kı· 
taları bir ~etir hareketine geçmişlerdir. 

Cephenin merkv.inde İtalyan mukavo
metinin şiddetli olduğu anlaşrlmaktadrr. 

Ergiri'nin işgali hakkında gelen yeni 
tafsiat, yunanlıların şehir civarmda cok 
şiddetli çarpışmalardan ııonra bu mühim 
mevkie muzafferane girdiklerini göster -
mektedir. Yunan askerleri şehrin ana cad
desindon sağnak halinde yağan şiddetli bir 

(Sonu 5. incı sayfada) 

Suriye hür 
f ransızlara 
mütem8:yİI 

General de Gaulle 
Suriye ve ıimali Afrika' da 
bulunan f ransıı kıtala11na 
bir nutuk verdi 

:\lmanya'da harpten önce ba§lı• 
yan gıda tahditleri, top mu? .• Tere
yağı mı 7 ••• münaka§umı doğur
mU§tu. Şimdi Avrupa'nm birçok 
yerlerinde yiyecek Üzeril1'8 öyle ka
yıtlar konmuttur kıi milyonlar, haf
tanm bir gününde et, ay.ela bir iki 
yüz gram yağ bulmakta güçlük çe
kiyor. Her yerde ekmek, hem mah
dut hem de mahlllttur. İtalya ve 
Yugoslavya bu ayın ba§mdanberi 
mısır uniyle kan§tırılmış tek tip 
ekmek yiyor. Avrupa'da ye<r yer yi
yecek üzerine konulmu§ takyitleri 
ve adam başına dÜfen crlrz ve acdt
lı rakamları burada saymak hayli 
uzun sürer. 

Türkiye, yiyecek için bazı tedbi1"
lere giritmit bulunuyor. Bunlar, ih
tiyati mahiyette olup Avrupa'daki 
tahditlerlo asla kıyas edilemez. A· 
iman kararları saym Ba§vekilimiz, 
geçen haftanın sonunda memlekete 
kati ve vazıh biır dille söyledi1ler. 
Beyanatta, sebepler, neticeler açık
ça bildirilerek tedbirlerin bunlarla 
irtibatı halka da arzedilmiş oldu. 
Mesele fÖyle vazedilmişti: 

b u g un toplanıyor halardan imal edilen mayi mahrukat 
vazına mansus teneke kapların maliye1 

C. H. P. Gnıpu Umumi Heyeti ti arttığından dolayı 23 Birinciteşrin 
bugün saat (15) te toplanacak • 1940 tarihindenberi cari bulunan mayi 
tır. Muhterem azanın teşrifleri ri. mahrukat fiyatları 29 sayılı Milli Ko-

londra •• • uzer1ne B. RUZVELTı 
teftişlerine 

devam ediyor 

Hububat fiyatlarında ve tevziin
de istikrar ifade eden bir manzara 
yoktur. Sebepleri; 

1 - Çiftçi daha elveri~li fiyat 
bekliyerek pazara mal arzetmiyor. 

2 - Tüccar fiyat tereffularına 
intizaren stokları tutuyor, fırsat 
buldukça arttn'ıyor. 

Piyasaya istenilen nizam ve istik
ran vermek zaruridir. Bunun için 
yapılanlar; 

1 - Buğdayı himaye iıçin kurul
muş olan Toprak Mahsulleri Ofisi
nin rolünü değiştirmek ve koruma 
fiyatmdan arzı arttırıcı bir fiyata. 

·geçmek. . . 
2 - Buğday, arpa ve yulaf ıçın 

başlıca merkezlerde azami satı~ 
fiyatı tesbit ederek bundan fazla 
aatı~ları bir cürüm saymak. 

3 - Yukardaki mallara icabın
da devletçe azami fiyat Üzerinden 
elkoymak. 

1940 mahsulü son iki yıla naza
ran biraz fazladır denilebilir. Ge
çen senelerde bir miktar ihracat 
varken bu yıl ona da müsaade edil
medi. Gelecek mahsule kadar mem
leketin ihtiyacına yetecek buğday 
vardır. Cüz aylarını köylü geni§ bir 
ekim faaliyeti içinde geçirdi. Bu
nun hacmi de evelki yıllardan az 
olmuyor. Bununla beraber buğday, 
arpa fiyatlarının, mamul malla~. i
çin müstahsilin geçen seneye gore 
ödediği fazlalık ni~oetinde artma
sı zaruri idi, arttı. Nitekim hükü
met de bunu tabii buldu, Toprak 0-
rrs,.m hasat zamanındaki mübayaa 
fiyatlarına göre hayli bir fark ka.-

(Sona J. ÜZJCÜ sayfada) 

ca ohmur. (Sonu S ı'nci sayfada) ı 

Londra' daki Saint Paul katedralinin bir alman 
bombardımanınlan scmra alınmıı rumi 

~ok ıiddell i 

bir hücum yaplllar 

5 hastaneye ve 2 kiliseye 
bombalar isabet etti 

Londra, 9 a.a. - Alman bava ku • 
vetleri pazarı pazartesiye bağlıyan ge
ce eski usullerine rücu ederek Londra 
üzerine toplu bir hücum yapmışlardır. 
Diğer mıntakalarda pek az faaliyet ol
duğu haber verilmektedir. 

Press Association, son taarruzun u
mumi neticeleri hakkında Londranın 
muhtelif mahallerindeki muhabirle
rinden aldığı haberleri şu suretl.e hti
lasa etmektedir : 
Akının büyüklüğüne nisheten tahri

bat pek ziyade olmamıştır. Londra 
bundan daha ciddi hücumlara maruz 
kalmıştır. Bununla beraber bu hücum 
son mehtaptanberi yapılanların en 
şiddetlisi olmuştur. 

Her alman tayyaresi Londra üze • 
rine geldikçe tayyare dafi bataryala
rının şiddetli ateşiyle karşılaşmışlar
dır. 

Bu hücumlarda iki alman tayyare
sinin düşürüldüğü resmen bildirilmek 
te ise de bir çok alman tayyarelerinin 
de topçu ateşiyle hasara uğradığı tah· 
min edilmektedir. 

5 hastane. 2 kilise, 2 otele, 1 tahlisi
ye merkezine ve bir ı:asif korunma 
merkeziııe bombalar ısahet etmiştir. 

Bomba isabet eden ~ir binada insanca 
fazla zayiat verilmi' o!!l:c.1.sınJan kor
kulmakt<tdır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Amerika ayanında 

İngillere'ye yardım lehindeki 
cereyan gittik(e ziyadeleıiyor 
Nevyork, 9 aa .. - D.N.B.: Ameri

ka Devlet Reisi B. Ruzvelt pazar gü
nü fransız Martinique adasını ziya

(Sonu J. üncü sayfada) 

1 talya'nın uğradığı 

mağlubiyetten sonra 

bozulan vaziyeti düzeltmek İ(İn 

Almanya yeni 

bir darbe mi 

. hazırlıyor? 

Hava ve denizalh harbinin 
f azlalaıması muhtemel 

Londra, 9 a.a. - Müstakil fransız 
ajansı bildiriyor : 

Bu sabahki Londra gazeteleri baş -
lıca Mareşal Badoglio ile Amiral de 
Vecchi ve Cavagnari'nin istifalariyle 

(Sonu J, Uııcü sayf adaJ. 

General de Gaulle 

Londra; 9. a.a. - General de Gaulle, di1n 
akşam Londra radyo~unda Suriye'dc ve şi

mal Afrikasındaki fransız kuvetlerinc hi· 
taben bir nutuk söylemiştir. 

General de Gaulle hür Fransız 
kuıJetlerinin ikinci filosunu 

ziyaret etti 
Londra; il. a.a. - Hür Fransa matbuat 

servisinden tebliğ edilmiştir : 

General de Gııulle, dün ingili.z limanla • 

rına giderek yeniden teslim edilen bür 
fransız kuvetlerine mensup g"milerın ikin. 
ci filosunu ziyaret etmıştir. 

General, ezcümle iki torpido muhribi ile 

muhtelif torpidolan devriye ve mayn •o
m.ilerini teftiş etmiştir. 

(Sona J. ZJCÜ sa7f11.d11.) 



Lisan meselesi 

ıı K avga il kelimesi 
Naim ONAT 

Oeçenld yazımda (Harp) keıtmestnlD 
et-kol anlamı Türkçe kellmelutmtzle ba.R
J.ılıfl.Dl göstermlaUm. Bugün de (kavga) 
kelimesini bu bakımdan incelemek tstiyo-

!ote RadloCC'un Arapça kavı kellmesty. 
le benzerHğlne tıaret ettıği Kırımca kavı: 
sert, kuvvetıt kelimesiyle Uygurca kavut: 
haşmet, - kudret, kuvvet - Bang, T. T. 
1. 14. 183- de aynı kökten kelmiştir Jci A
rapçada gerek kavı gerek azgın demek o· 
lan savı: ve kuvvet kelimeleri gibi gavva
ra: aıkeri hezimete utrattı, koğaladı; ga. 
vara: dil§mana akın etti. Yağma yaptı. 

Havva.ra: yakalayıp yere çaldı (tehevvür) 
bundandır. KA.vvara: kavrayıp yere çaldı, 
ıUngUleyip yere attı fttllerini bu kellmele-

rum. 
CUmhurlyet çocuk.lan aruında (kav-

ga) nın Türkçe olmadığını ıananlar var 
mıdır, btlmiyoru.m; büyük edibimiz Namık 
K emal' ln de: 

Ne gam, pür a.teı-1-hevlolea dl savga-
yt-hUrrlyet 

mısraındakl (kavgayt hllriyet) terkibiyle 
yabancı dillere mal ettiği (kavsa> kellme
ıl, TUrkçe sözlUklertmlzln blrçotuna gö
re : Farsc&dır. 

rimlzle llgllf görüyoruz. (6) 

BUtün el, avuç, parmak, kol anl&tan ke· 
llmelerin birer ölçü ve tartı yeriade de 
kullanıldığı gibi Uygurca fkawJ ıo da 
bir ölçü anlamına gelmPı.i, bu kHkün el ve 
avuç demek olduğuna bn..tka bir belge ol&· 
rak alınabilir. 

Keresteclyan'ın Türkçe gösterdlfl bu 
keltmeyi Şemsettin Sami, Faraca olarak 
aldığı halde Farsçaya bizden gec:mlt olma
aının (maznun) bulundujunu da U&ve e
der. 

Radlo!! tse bunu Arapça ile müsavi tut
maktadır; halbuki, daha önce, BüyUk 
Türkçü V elik Pqa, Hunun (kavmak) fi 

ilinden gelen öz Türkçe bir keHme oldu • 
tunu yazıyordu. 

Farsçadan alınmadığı gibi (1) Arap di

liııe de. bqka kelimelerimizde olduğu Ü· 

zere, birçok ve Çe§itU kılıklarda alınıp 

turif edUen kavga. harp sözü gibJ gene el 
ve kol anlamına dayanan arı TUrkçe bir 
kelimedir. 

Altay lehçelerindeki (t) lerın batı dl -
limlzde çokluk, (d) ye çevrilmesi gibi 
(b) lerın de (v) ile deıtııtıtl g-örWUr: bar· 
mak :::: varmak, ıebmek - sevmek, kab
aamak - kavzamak, kabuzağ, kabık 

(Çağ.) = kavuz kellmelerlnde olduğu gi
bi Olr (b - v) defiştmlyle doğmut olan 
(kavga) el, avuç anlamında (ka)) = kam 
- gav) kökünden çıkmı~tır. 

TUrk diliyle ya.kın llgiıl kabul edilen 
Sümercede (kab) /ki bunun. kap, hap, gap, 
kub, kup söylenl§lert de vardır. - Dlemel 
ı ! 25/: el ve kol demektir. (2) 

(Kap) kelimesi bizde el ve avuç gibi 
ahp saklıyan ıeylere kendi adım verdikten 
11onra, asıl anlamını kaybetmiş sHrUnmek
tedlr. Bununla beraber onun Conetlk bir 
deftşmltl olan (kam) da Tuba, Lebed leh
çelerinde: avuç demektir. - RadloCC -

TUrkçemlzde bu kel1men1n varlJıC:ını 

.Osteren aa.yııız belgelerden birkaçını gaz
dan geçirelim: 

Hapan: avuç (3) - Buryatçada da ha
bar: pençe demektir. - Pekarskly (Sa
bar} maddesi - /, hapanlamak: avuçla· 
m&k, hapaz, apaz: avuç, avucun alacatı 

ıey, hapazlamak: avuçlamak - Derleme 
Dergisi, Anadolu II -

El kellmemlztn ÇuvB§ça söylenJı ıekll
ııe uygıın otan (al) dan alma!< çıktığı gibi 
(kap) dan da kapmak •llzU dotmuıtur. 

Bunun gibi kabıı -: yapıımak, kap
çı-: yukarıdan dlişen blr ııyt elle yakala
mak, kabala--: elle yoklamak, keblen -: 
lllımek - Rad. -

Kamın - ve - kabın-: el atmak, fllf
mek, yal<alamal<, keb!ıı-: yapıımak, kap
u.-: yakalamak, kapmak. zorla &lmak -
Verb!takly -

Kawvut: mUsataha, !ki hükümdarın el 
ele vermesi, banı - Divan 1 -387 - ha
bA-: detmek. dokunma!<, kep--: itmek, 
det etmek, menetmek ( 4) - Yakut aözlU· 
lU - Pekarskly -

Evelkl yazımda el-al ve kol demek otan 
kar-harı kelimelerinden çıkan kavga. tu -
tuıma. çarpııma ıııılamlanndak! ahı, ka
rıı, ııanı. kanı ıOzlerl g-lbl kab, :ıab, keb .. 
köklerinden de gene aynı anlamlarda: kar 
buı-: tutuımak, kavıa etmek, kıbıju: 
kavga, kabıt--: tutuımak, kavgalatmak. 
kapıa-: hücum etmek, kabu-: •ötüt
mek - Rad. -

Yakutça: habıo-: tutuımak, defetmek, 
keblıı- ıtıımek fiilleri de tUremlıtır. 
- Pekarıkty -

tıte karha ve harbA kelimeleri gibi 
(kavga) kelimesi de Çagalsyca aynı an
lamda oldu~unu yukarıda söyledlflm ika· 
pak) gibi aslında bir kapma ve kavrama 
hareketi olup sonradan daha geniı ve yay
gın anlamlara da alınmıştır. 

Kapma ve yağma gibi, gürültü, söıiüt. 

döğüı, kapışma, darıl:na, hücum, hiyle1 

haksızlı1c: hep kavganın çıkardığı hareket
lerdir. 

Jete Araplar, Çagatayca kaburmak: gü. 
rültü ve münakaşa etmek, kaburdı gü -
rültü, kargaıa -Radloff- sözlerimizde ol
duğu gibi, ıavci' kelimesini de gürültü, 
patırdı ve fenalığa koşan ayak takımı ye
rine almışlardır. Lisan-ili-Arap, çek:rge de 
demek olan (cavgi' ) ın bu anlamdan mı 
yoksa cürültü fikrinden mi geldiğini kes
tirememittir. 

Arap dilcileri ne çekirg-e ıürüsü anla
mında başka bir kelime olan (kaf'a) yı ne 
de bağırdı, çağırdı yerinde kullanılan (kav· 
ka) fiilini bu iki anlamda da ortaklığı olan 
gavgi' ile b irl eştirmeyi de akıllarından ce
çirememişlerdir. 

Ne Arıp ne de Fıra dilinde doğrudan 
doğruya kavıa anlatmayan ve onlarca ne
reden celdiği bilinmiyen kaveayı bizirn 
Arap veya Farslardan aldıtımızı sanmak, 
dünya dillerine kaynak olan çok eski ve 
zengin dilimizi hiç tanımamak demektir. 

Türk dilinin kendine mahsus bir üreme 
ve gelişme karakteri vardır. Bu karakter
den birisi de köklerin sonuna bir vokalden 
evvel veya sonra gelen (k, g - h) konıon
larıdır ki bunlar, isim ve sıfatın ayırdediJ. 
medili devirlerde mü15terek anlamlarda 
kullanılmışlardır. Bu ek, bütün Türk dil 
lMçelerinde /Mogolcada da böyledir. 
-Böhtlinık, Yakut ırameri 1 304 - / En 
eıki ve yaycın bir edat olarak görülür. 
-Divan- -2-34- Blıim buıün alım, ıa~ 

tım ıeklinde kullandıiımız maıtar iıim -
Ieri etkiden daha çok ahi', ıatıt kıhj:ında 
lıı:ulla.nıhrd.1. 

BlltUn TUE"k lehçeleE"indeki ekli maıtar 
ıekillerini birer ana kök gibi tasrif eden 
Arap dilinde dal&'•. oayrı, dUY&'U tipindeki 
(kavcı) da, bir çok eslerinde olduiu Uzre, 
çqitll ve ıayııız ıekillerde ve Hıili an -
lamlarda bu dile ıtrmittir. Bunlardan bir 
lıı:aç.mr, aııllarma daha yakın olan fiil te · 
killerlnde, göıterelim: 

Qlvl: Kuvvet yarııı yaptı. kivi: ıö -
lUıtil - qiıbaha, kibaha klvaha: töilüstü, 
hııma salebe çaldı. kivvaa: öldürdü, tezlil 
etti. klfahı: kavca etti. kifaa: Müdafaa 
etti, etrafındakileri ıüncUledi, koidu. klv
vaı: kıhciyle vurarak elini çolak etti. ka
faha (Hr) ile: kapazladı, değnekle başına 
vurdu. gaf aka: hücum etti, iyice döidü. 
Hafa'lı:a: kılıciyle yavaeça vurdu. Ha baka: 
Cirit ve kamçı ile vurdu. kafaa: vurdu, 
menetti, Ha.vvaa: döierek bitkin bir hale 
getirdi. 

Arap dilcilerince ayrı ayrı birer kökten 
çıkmıı ıanrlan bu kelimeler hep (kavga) 
ıözümUıün tUrlU ıöylenitlerinden başka 

değildir. 
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1 ( GÜNÜN GÖLGESi 

Bu kanun 
lüzumludur 

) 

Dün Büyilk Millet Meclisinde, 
"Devlet Konservatuvarında verile
cek tem.sil ve konserlerin giriı ücre
tine ti.bi tutulması" hak.kında bir 
kanun konuıuldu ve bu münasebet· 
le Maarif Vekilimiz iki üç kere kür
süye gelerek izahat vermek mec
buriyetinde kaldı. 

Türk parasını koruma 
kanununun müddeti 

temdit oluna<ak 
Türk parası kıymetini koruma ka

nununun meriyet müddeti §Ubat 1941 
ayı içinde bitecektir. Hükümet bu ka
nun müddetinin 3 sene daha uzalı! • 
ması hakkında bir kanun projesi ha • 
zırlıyarak Büyük Millet Meclisine 
sevketmiştir. 

Bibliyografya 

Komün bilgisi 
( Şehirciliğe giriş ) 

Sıyasal Bilgiler Okulu 
neşriyatından No: 12 

Sıyasal Bilgiler Okulunun ıon seneler- ri" nam kollektif eser, Halid Bayrak'ın 
de neşretmekte olduğu kitapların 12 inci- Belediyeler Kılavuzu, Belediyeler Banka. 
sini Komün Bilgisi adlı eıer teşkil ediyor. sı tarafından her ay çıkarılan ı.Belcdiyeler 

l\.1a10.mdur ki, Sıyasal Bilgiler Okulu Derglsi11 gibi neşriyat nazarı itibara aJın .. 
Ankara Baro mıntakası ders kUrsUlerin! modern lhtıya~lara mamıştır. 

Hidiae şudur: Ankara'da bir göre a· ttırmış, tedrisat programına Ko- HaLbuki Türkiye'de Komün meselcle-
Devlet Konservatuvarı vardır. Bu- Umlimİ Heyet toplanfıSI mün bilgisi ve işletme iktısadı &ibi ilim ıu- r!ne temas eden her mueıııtın, bilhassa 01-
rası, türk cemiyetine türk sanat· heler ini ilivc etmiştir. man Nuri Ergin'in eski ve yeni harfle:-lı 
kirlar yetiştirmektedir. Müessese- Geçen cumartesi gü~ü reis vekili , Mülkiye mektebi gibi, devletin styssı, neşrettiği eserlere müracaatı bir zarure~ 
njn, kendisine verilen bu vazifeyi Hüseyin Fevzi f-Iakman'ın riyasetinde idari ve mali ıahalarına eleman yeti5tiren tir. 
nasıl başardığı hakıkında da, ço .. toplanan Baro mıntakası umumi heye- bir yüksek mektep için "Komün Bilgisi" Bu ihmal belki ecnebi profesörün türk 
cuklaı·m daha udevlet sanatk&rı" ti. eski İdare Meclisinin mesaisini ve ne yer vermek çok faydalı olmuştur. literatürünü ltıyıklyle takip edememesi yn. 
unvanını almadan Ve d ·• 1 • t l zünden vaki olmu<>tur. Bu kürsünün müı .. r 't erı em- yeni sene bütçesini tasvip ve kabul ey- Dersin profesörlüğüne S sene eve mü- -ı 
ıiller ve konserler mükemmel bir 1 . . na' lilt t ·r · 1 · . · hu""ku··met tara takbel türk hocalan, türk belediyeciliii .. 

emıcı;tır. ..ı;a ve arı e ış erı ıçın · 
fikıir vermittir. Onları dinliyen ve .. f d 1 k . . lb a·ı · 1 nin u1.rihini aydınlatacak monografiler yaz.-

Yapılan yeni serim neticesı"nde •_sk"ı J :n an meme etımıze ce e ı mış o an 
•• yreden Yeri , b ·· t t! > B E mag"a ba<>ladıkları zaman, türk kaynakları-• ve Y~ ancı us. a ar . Ö ay rnst Reuter tayin olunmuştur. "' 
11fevkal8de'' likleri Üzerinde ittifak reıs Hayrullah zbudun ekseriyetle na daha fazla nüfuz edecekleri muhakkak ... 
etmişlerdir. rcısliğe seçilmi§tir. Bay Reuter Almanya'da şehircilikle ya- tır. 

İdare Meclisinden miiddetlerini ik- kından me gut olmuştur. Ezcümle Mağ - Kitabın "Komünlerln idare hukuku" 
Bu çoc klar şimdilik kendi mÜ· . deburg şehri Belediye Reisliğinde bulun - bahsinde devletlerin mahalli idarelerle o-

tevazı ıa.hnelerinde çalış.maktadır- mal ederek çıkanların y:ılerine Avu ... mu:ıtur. Sonraları Berl in'de tramvay, til - lan münasebetleri, daha fazla izaha mUto
lnr. Ve!ıilet Evkaf apartmanının kat Aziz Barıkan, Saffet Nezihi, !'le- nel ve otobüı iısletmelerinin bir idare al· 

• hammil olan bir mevzudur. Mal! me.ele • 
altındaki sahneyi ikmal ettirince Jat Sav ve Sel3.mi Savran s~çitmişler ... tında birleşmelerinde büyük rolü olmuş - lcr meyanında bilhaısa Türkiye'de Ko .. 
konı•rlerini ve temsillerini orada dir. tur. milnlerin malt m.enabii ve bunların inki • 
verecekler<lir. Yeni teşekkül eden İdare l\'Ieclisi a- Ba.y Reuter Sıyasal Bilgiler okulunda ıaf imklnları daha fazla araştırılıbilirdi. 

I~· "I d I · d A · bir kl'"' senedenberi verdiıii takrirleri bu ~Uküm-etin meclise gönderdiği Zd arı arasın a yapı an ~eçım e zız .. Komünlerin iktıaa.dl işler baıarmııında 
' B k · k"ll" - · H F l • sene bir kitap halinde toplama~a ve neş -llr.nun, Devlet Konservatuvarı ve arı an reıs ve ı ıgıne, asan e 1mı klbik bütçe kaidelerine bağlılıktan milt~ 
C ' h retmeğe muvaffak olmu!Stur. 
iım urrei•liği Filarmonik Orkes- Yağcı uınuml katipliğe \'C Recai Tü•- vellit müıküllt, komünal i letmelerl umu-

348 ıayfa hacminde olan bu kitap I. 
treıı terafır.dan verilecek tema.il ve men muhasiplig .. e serilnıiJ;:.lerdir. mt bütçeden ayrılarak mu'- :ar idareler ha .. 

:ı " Komün bilgisi ve mefhumu, II. Komün iş 
kon•erlerln bir ıririş ü~retine tabi Umum'ı heyet, Ebedi Şef Atatürk'iin l!nde, yahut "la.halyetl hUkmlyeyl hl• 11<-

&ahaları , III. Komünlerin idare hukuku, 
tu ulmaıı hal(kındadrr. nluvakkat kab•ı'nı· zı"ya•etle ·oı·r buket tııadi devlet teşekküller~" ayarında .,Be -~ ~ IV. Komünlerin mali meseleleri, V. Ko -

B "t' d b h lediye iktısadt teşekkülleri" ıeklindı ya .. una ı ıraz e en me usumuz U· / konmasına ve büyüklerın1ize tazim münlerin yapı işleri, VI. Komünlerin lm-
Idsaten dedi ki: unu bir halle ter- telgrafı rekilmesine karar vermiştir me hizmetleri, VII. İçtimai muavenet ve hut anonim ıirket ve muhtelit teıebbU.. 
hiycsı· 1· •ı"dı'r, •engı'nı' de fakı'n· de .. ıekJlerine intikal mecburiyetinde oJmala-

s- • · sıhat işleri, VIII. Komünlerin kültürel i.-
'1'; ohilmelidir.0 t rma hilhasıa iearet etmek icabederdi. 
- Mahkemeye verı"len Veten"ner !eri, rx. dar! vahdet olarak Komun, K" l 

A ttabın içtimai muavenet ve aıhat İl e.. 
B. Hasan - li Yücel cevap ver· I X. Bibliyografya bahisleriyle bir takım 

dl'·. ve arlt3da- arı ri meyanında. gösterilmekle beraber mlihim 
· 'ı'" • cetvel ve resimleri ihtiva etmektedir. 

lstanbu. ), 9_ (Telef.onla) -. Bele,dı- 1 Kitab?n müsahabesine başlamazdan ön- bir iktııadl fonksiyonu tctkil eden terbi -
"Kastimiz bir gelir temini deiil- nat sandıkları yani "menkul mukabili lıcr .. 

d • 5 ı · l ye vcterınerı Esat ıle yedı arka:.aşı ce Dr. Ni yazı Çıtakoğlu ve Dr. Bekir Sıt· ır. anatı ıımaye etme t 1 ıanat di veren ıandıkJarına" (kitapta emanet aan-
zev•,1'yle bur-..lar ·ı k • t" 1 vilftyet .dare heyeti karariv. le- takavdi. kr Baykal ta:ahndan ba<>arılan tercümenin °' a gı me ıa ıyen e· -1 drğı ıeklinde tercüme edil.mit) f(>yle bir 
ri yer bulamama!< veya rahatça ihm.ıl \re yolsu?iuk suçlariy ·..: r.ıa!•ke - bir kaç küçük hat3. sarfınazar, çok iyi ya- temas edilerek ıeçilmiı ve gene belediye-
~o··ru··p seyredemem k k ı ınd n meye verı"lmı'•Ierdı··. pıldıg"ını kaydetmek isteriz. ·" e ıı ın ıı a .. ~ terimizin son derecede muhtıı; olduktan 
kurtarmak İstiyoruz. Ilir sanat zi~ Eser, bir ders kitabı olarak iyi hazır- "?.-font de pltSt4'' lere, JatlhlA.k kredl~tne 
yafeti verilen s::ılonun kapısından ş,..förlel".:n bir temenn;si lanmıştır. 1.1üellifin de dediği gibi, yaban· ve dolayııiyle yetmiş iki ıenelik bir ma _ 
birkaç kuru§ ödiyemiyecekler için İstanbul, 9 (Telefonla) _ Şoförler cı dillerde Komün Bilgisine dair yaıılmıı ziıi olan İstanbul Emniyet Sandılından 
de, g-cne aynı kanunun emriyle ve . . b I d. .. ..1 k derı kitaplarına çok az tesatlüf edilmekte- bahsediJmemi•tir. 

cemıyetı, e e ıyeve muracaat e•ıcre ._ 
parasız terns.il1cr ve konserler ter- dir, Reuter umun1i bahisleri memlekc!imi- Velhaııl her kısım üzerinde durmak ve 
cip olunacaktır." taksiler hakkındaki tedbirin arabala ... 

ra değil benzine tatbiki suretiyle da· 
insanların maddi ihtiyaçlarına ha faydalı neticeler alınacağını bil • 

muvazi olarak, hatti - ba~ı iddi-
alarm hilafına onları çok kere bas-
tırarak - inkişaf eden ma.ğnevi 
ihtiyaçlarının tatmini için birl<aÇ 
~.ı:uru?u ödenıeğe memnuniyetle ha
zır oldukları bir zamanda, yeni 
kanunun lüzumu aş.ikirdır. Hem 
o kadar aıikardır ki, batla konser
vatuvarın cumarteıi konserleri ol
duğu halde, Halkevinin araaıra 
._.erdiği tem.ai\lere gidenler bu be
davacılığın maalesef kötü bır ıekil· 
de i•t.İ•mar olunduğuna mutlaka 
•ahit qjmuşlardır. Bu türlü tertiple
..;n, fiılhakika halk terbiyesindeki 
rolünü kimse inki.r etmez. Ancak, 
bir konseri sanat zevki için dinle
meğe giden bir ıanatseven de, ıa· 
•onda bir iskemle bulabilmeli ve 
konse•ri kundak çocuğunun vıngır ... 
•Tt11f karıpnadan takip edebilmeli
dir. 

Dünkü miinıı.kafada, Avrupa'dan 
misaller geotirildi. Avrupa'yı iyi bi
lenler orada kon~er1ere veya tem
sillere değil. konferans dinlemeğe 
de, kl\pıda bilet par:ıst ödiyerek gİ· 
rildiğini anlf\tıyorlar; ve ilmi ve 
sanatı İ'Yi anlıyanların bunu hiç de 
yadırgamadıklarını ili.ve ediyorlar. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

dirmişlerdir. 

Köylerde açılacak mekt .. pler 
Maarif Vekaleti, yakınında ilk mek

tep bulurunıyan veya eğitmenli ilk 
mektep bulunan köy enstitülerinin i -
çinde veya yakınındaki eğitmenli 
mekteplerde tam teşkilatlı ilk mek 
tep açılmasını kararlaştırmıstır. 

Hava Kurumuna yapılan 
tebarrular 

lıtanbul, 9 (Telefonla) - Son altı 
ay içinde 62.000 lirası manifaturacı -
!ar, 65.000 lirası kahveciler tarafın • 
c!.an olmak üzere Havcı kurumuna t9 
tanbul'da 250.000 lira teoeıru edilmi' 
tır. 

Istanbulda C. H. P. vilayet 

kongresi 
İstanbul, 9 (Telefor.la) - Pa, t' vi

layet kongresi 25 birincik~1nun çar 
ıamba günü İstanbul vil5.yet merke -
zinde toplanacaktır. 

Çağrı 

ıe göre de i~leme:-; r~k ihmal etmem!ştir. Türkiye'ye has bazı karakteriıtilıı:ler ili.ve 
MUelltCln kitabın önsözUndeltl "Tür- etmek mümkün olabilirdi. 

kiye'de Komün vaziyetlerin_e müteallik il
mi ve şayanı itimat kaynaklar henüz ek -
siktir" miltaleasına pek iştirılk edemiye . 
cegiz. Adedi az olmakla beraber. Tilrki -
ye'de Komün meselelerine dair yazılmış 

ilmi eserler vardır. Başta İstanbul Vi13.yet 
Mektuı>çusıı, kıymetli tilrk iktııat ve içti
maiyat tarlhçeal, Osman Nuri Ergln'tn Me
cellei Umuru Belediyesi olmak üzere ıe
ne aynı müellifin ''Beledt Bilgileri", Tür
klye'de ııehir<:iliR'in inkftafı adındaki eaer ... 
lerıe İstanbul lk.tı.aat fakUtlo•l ı.ararından 

muhtelif profesörlerin iıtir1kiyle neıre -
dilen "Komün Bilgisinin esaıı meeelele -

Örfi idare mıntakası 

vôlileri toplandı 
lıtanbul, 9 (Telefonla) - Örfl ida

re mıntakasına dahil vilayet valileri 
bugün İstanbula gelmiş ve vilayette 
bir toplantı yapmışlardır. 

Halkevimizin çok 

güzel bir teşebbüsü 
Ankara Halkevi, komitelerinde 

Fakat Bay Reuter kısmi mevzulara tah
sis ettiği diğer ciltlerle bu ihtiyacı da kar
ıılamaiı vidediyor. 

Eser bütün bu enteresan meselelerin a
na hatlarını tophyabilmistir. Bu bakımdan 
müellif şayanı tcbriktir. Gönül arzu ed'er
di ki, Sıyasal Bilgiler Okulunda açılan bu. 
kürsünün, kendini sırf KomUn i15lerine v.
ren bir Doçenti veya bir asistanı ol!ıun ve 
Komün Bilıiıi bir ıahsa bailı oJmıyarak 
bu tariht mektepte ti.yık oldutu yeri dalma 
mu.hJtfAzıııı etsin. 

Dr. Muhlis ETE. 

Askerlerimizin kışlık 

hediyeleri i~in Kastamonu ve 
Kırıkhan'daki febenuler 

Kastamonu, 9 a.a. - Askerlerimize 
kışlık hediyesi olarak yalnız Devre • 
kani nahiyesi halkı ilk partide 1216 
çorap, 100 çift yün eldiven ve 161 pa· 
muklu teberru eylemittir. 

Kar kllkUnden gelen karıa-, Cagatay
ca: birini albııa almak, çlfnemek (3), 
karıalamak: mağlQp etmek - Derg-!: A -
na.dolu - keltmelertnln yanında kapı& -
ftUlnl de: ansızın beltnden yakalayıp altı
na &lmak a.ıılamında ortak buluyoruz 
- Lehce -

bundandır. Arapçad• Türkçe hapan ile 

[J] Ga.vgı yeni Farsca ıöılüklerde. •ıv karşılıklı olari.Jı. (ba.lan,a.) fiılı de: avuç

gibı, ıürültü, patırdı, Jı.argaıa anlamların- lamak demektir. 

X Nafıa encümeni bugün sa.:ıt on 
buçukta toplanacaktır. 

X Divanı muhasebat encümeni ya
rın 11at 10 da toplanacaktır. 

şimdiye kadar faal vazife almı§ olup 
da bugün cephelerde askerlik vazi
fesini yapmakta olan arkadaşlarına 
yılbaşı hediyeleri göndermeğe karar 
vermi~tir. 

Şehrimizde de halkımız yapılacak 

kış hediyeleri için geniş mikyasta ha
zırlıklarda bulunmaktadır. Merkez ka
zasının yalnız bir mahallesinde iki 
giln içinde 1500 çift çorap, 300 pamuk
lu ve 150 çift eldiven ile 30 tane yUn 
kazak teberru edilmi§ olması, Kasta
monu halkının kahraman erlerimize 
minnet ve şiikran borcunu ne kadar 
geı.ıiş mikyasta ödeınlye çalıpcafına 
bir delil olarak sayılabilir. 

Gene evelce yazdıiun cibi al ve kar 
kl5klerlnden yatma ve huıumet anlamla· 
rında. alak ve karaa ıHzJertae kartı (kap) 
kllkUnden de Cagatayca (kapak) ıllzU çık
mıttır ki: kavga ve ıavq demekttr. -
Ra.d. - Nitekim Arap dilinde ıene aynı 
anlamlarda geçen, atak, kara' gtbt <ıatakl 
da: hUcum demekttr. 

El kelimemiz gibi avuç: hapaz, hapao 
kellmelerlyle (kabıa, kabıı. keblıl ıı!bl el 
hareketleriyle ilgili !!!llerlmlzden de Arap 
diline o kadar çolc kelime ıirmittir ki 
bunlardan başlı bqına bir aHzlUk btle çı

karmak kabildir Bunlardan da, &alına da
ha yakın olan cuı haJlnde, birkaç örnek 
vertllm: 

(Hı) ile: habaıa: avuçladı. 
kaba .. : parmak uçlarlyle aldı = kaba-.. 
a-ataaa ve saba••/ c.-> hartıerl çekile

rek /: aneızın hllcum ederek yakaladı. 
Kafa.sa ı ıe tıe J: kaptı, saıbettl, saçın-

dan kavrayıp çekti. 
~Abışa· htvlf'kft.rlık Pttt. aldattı - «abn 
kebP:11e: R.nın?.ın hl\eum edip kapsadı. 
gamssa: / ı g) çekilerek/: harbe atıldı 
ha baza / (Hı l ile/ : vurdu, dayak attı. 
habn.şa· aldı. topladı. 

(kab, kam l g!bl kav kö1'U de dlllml•d• 
gene eJ ve kolun türlü hareketlerini ve iş· 
ıertnt gösteren bir takım kellmeler çıkar
mıştır: 

kavmAk. kavlamak: katmak, kot&la
m11.k. kBVgUn: hÜCUm, aaJdırma (Caf.) -
RRdloff-

Kavr'lmAk• yakalamak, zaptetmek. 
kRvrışma.k: kAVgAIRşmak. dHf"U'1T\ek 
( B11.nR". Ti..lrkis<'hP Zıtrf~ntexte, Vl, Sa 
20. ıat. 64.- kawçım11.k: hiddetle s&ldır -

ttk - Divan • 3 - 206 -
'8UtUn dl11Prde et vr kn1 ad1Ann1n kud

at ve kuvet antanı.ına da geldltınt evelce 
a:ımııtım. 

da gösteriliyorsa da ne Horn'un Fars eti
moloji sözlülünda ne de Bartholomaa'nin 
eski lran sözlillünde kavga şeklinde bir 
kelimeye rastlanamıyor; 

[2] Bu kelime türlü söylenişleriyle ve 
aynı anlamda semitik dillere de grçmiştir. 
Hindo Avrupai di/Jerden bazılarında. da 
bunların eşlerine rastlanır. Avesta dilinde 
ııv: cinlerin eli demek.tir. Horn - 278 -

[J) Uygurcı lt.aban: yemek tabalı. ka· 
pın: tuzık. büyUk terazi sözlerimiz de 

[4] Arapçada el ve ıvuç demek. alan 
keli: menctmek de demektir. 

(5] Radloll, bu kelimeyı Süleyman E
lendinın Çagatay sözlülünden almış ve O· 

rada 5aitsiz yazılan (çiğnemek) lcelimesı· 
ni (çekinmek) sanarak sözliilüne yanlı~· 

ilki• bu anlamda geçirmiştir. 

[6] Avesta dilinde de cinlerin eli demet 
olan gav: k~hraman da demektir. - Gei
ıer'in lran filolojisi S: J8 -

Aleni teşekkür 
Zevcim ve babamız ziraat müfetti§i 

Haydar Tuıman'ın vefatı münasehe 
tiyle acılarımıza iştirak edenlere ayrı 
ayrı teşekküre teeısürUmilz mani bu
lunduğundan bu huıusa muhterem ga
zetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Eti M Tannan ve evlatları 

Istanbulda krema ve yağ fiyatları 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Borsa i

dare heyeti kremacıların ve yağcıla
rın zahire borsasına aza kayıtları hak
kındaki müracaatlarını kabul etmiş -
tir. Kararın ta ~' -ikinden ıııonra krenla 
v• yağ fiyatlarını zahire borsası t .. -
bit edecektir. 
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San Marino Cümhuriyeti 
Bugün lngiltere ile harp halinde 

bulunan bir devlet varclır ki onu ço 
ğumuı bılmiyoruz; haıı& ingilizler 
den çoğunun bilmedigine de şüphe 
etmeyiniz. Burası San Marina cüm· 
huri yetidir. 

!talya"ya yapışık eskı bir cümhıı· 
riyet olan San Marino'nun talihi, 
oldum olasıya, geri ve geç kalmak 
unutulmaktır. Burası, Napolyon 
muharebelerinden sonra da sağ kal
mıştır ve altı asırdanberı ydşamak· 
tadır. Bu cümhuriyetin çıkarabildi· 
ği asker mecmuu 1000 kişidiı. 

Napolyon vaktiyle bu eski min
yatür cümhuriyete "haydi bakalım , 
bir de böylo bir devlet bırakalım!, . 
diye el sürmemişti. 

Bundan 25 sene önce San Marı· 
no da !talya'nın arkasından Alman. 
yı'yı harp ilfn etmiş ve güzel üni 
formalar gıymiş 950 ki~ilık ordusu
nu hırp sahasına gondermiştı. 

Bu ulak cümhuriyotin de ötoki 
memleketlerin çoğu gıbi bir kahra
man meHrı vardır. Fakat buna 

l~llL~R 
"meçhul asker n1ezarı,, denemez 
Çünkü büyük harpte 950 kişilik or
dusundan ancak bir kişi ölmüş, o da 
getirilip buraya gömülmüştür. Her
kes, mezarda yatan kahramanın kim 
olduğunu bildiği için ona meçhul 
asker demek mümkün oldmıyqr. 

Büyük harp bitip de sulh konfp. 
ransı toplandığı zaman zavallı San 
Marina gene unutulmıış ve bu altı 

asırlık cümhuriyet, bu yüzden, bun
dan bir iki ay öncesine gelinciy• 
kadar Almanya ile harp halinde 
kalmıştır. Ancak o zaman silkinip 
kendine gelen San M3rino hemen 
Almanya ile harp halind• olmadığ• 
nı ilan e:miş ve lngiltere'ye harr
ılan ettiğini bildirmiştir 

Fakat San Marino'nun başındakı 
dertler bu kadarcık da değildir. N• 
polyon muharebeleri sonunda for. 
maliteler tamamlanmadığı için bu 
cümhuriyetçik bili lsveçle de harp 

halindedir. Bu nokta d• ehemiyetli: 
çünkü bundan bir sene /radar lJnco 
San Marino'nun Stoklıolm'da fahri 
general konsolosu, bu noktayı lsveç 
hUkUmetine hatır/attığı zaman ora
da kimse buna inanmak istememiş 

tir. 
Şimdi lngiltere ile harp halinde 

bulunan San Marina, bir hava hücu
mun• uğrıyacak olursa ne yapacak? 
Çünkü toprakları o kadar az ve dar
dır ki burada atılacak bir top, mu
haklıak, ltalya hududunu aşacalctır. 

lşte bu San Marlno'nun durumu, 
- hikAyeyi bilirsiniz! - ÔkUzQn 
boynuzuna konan sine,ti hatırlatm •. 
yor mu? 

C'rpiri l 

Yunan orduları ileri harekAta de· 
vam ededururlarken bizim gazete
lerden bazısında da Ergiri'nin nasıl 
yazılacağı, nasıl okunacağı münaka-

şa ediliyordu. 
Eve/ki güne kadar belki de bunu 

münakaş• etmek muvafık olurdu. 
Bundan sonra buna yer kalmamış 

çünkü Erg iri yunan art/usunun him 
metiyle imliya gelmiştir. 

Bundan sonra ister Ergiri, ister 
Ergeri, ister Argiro - Castro deyi
niz, ziyanı yok. 

Kelime, artık yabancı değildir. 

Haz.in - acınaklı l 

Biz kendi gazetelerımizde, radyo 
neşriyatımızda, Avrupalı ve Asyalı, 
bir takım yabancı kelimelerin kulla
nıldığından şikayet ediyoruz. Hatıl 
okurlarımızdan aldığımız bir takım 
mektuplar vardır ki bunların şfkA
yet us/Ubtl bizimkilerden de bas.
kındır. 

Bu arada Atina radyosunun türk
çe spikeri, düşmanlarının halinden 
bahsederken birteviye ~u sıfatı kul
lanıyor : acınaklıl 

Hazin kelimesinin bu yerli karşı
lığını Atina'dan öğrenmek, hazin 
de olsa, yerinde olacak/ 

T. t. 

Kırıkhan'daki teberrular 
Antakya, 9 a.a, - Kırıkhan merkes 

kazası halkı askerlerimize kışlık he • 
diye temini için aralarında 800 lira 
toplıyarak Kızılay kurumuna vermıt
lcrdir. 

İstanbııl' da un ve ekmek fiyatı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Fiyat 

mürakabe komisyonu bugünkü toplan
tısında ekmek meselesini konuşmuJ, 

değirmencilerin elinde Uç günlük ser· 
best piyasa unu bulunduğu için per • 
şembe akşamına kadar devam etmek 
üzere bir çuval una 1020, bundan ya
pılacak ekmeğin beher kiloıuna da 
13,75 kurut fiyat tesbit etmiştir. Cu
ma sabahından itibaren ekmekllk u -
nun çuvalı 1057, bir kilo ekmek de 
14,50 kuruştan satılacaktır. 

Kars Halkevinde 

bir konferans 
Kars, (Hususi) - lrıhisarlar mUfet

ti§i B. Safa•ddin Karanakçı halkevin
de "harp ve gizli kuvetler" mevzulu 
bir konferans vermiştir. Bıı münaıe
betle Milli Şefimizin Doğu seyahatı 
ve Yavuz 7trhlısının Malta'yı ziyarıeti 
hakkındaki filmler gösterilmiş, bunu 
takiben de milll oyunlar oynanmııtır. 
Kalabalık bir halk küt1'5i konferansı 
alAka ile dinlemiş ve filmlerle oyun
ları zevkle seyretmittir. 
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Altıncı ayın sonunda ALMANLAR 
MUAZZAM 

u ı; u ! 

ltalya'nın uğradığı 

mağlubiyetten sonra 

bozulan vaziyeti düzeltmek icim 

Almanya yeni 
bir darbe mi 

(Başı 1. inci sayfada) 

General, müteakiben iatikbalin ıenç de-
niz ıubaylarını yetiıtirmekte olan hür fran 
ıızların deniz mektebini ziyaret etmiştir. 

Nevyork'ta 
bir tesir 

- ... 

(Başı 1. incı sayfada) 

bul etti. Ancak mahsul fiyatların
daki artq miımullerin tesiri hudu
dunu atmacmalıdır. Bunun .için de 
azami fiyat kabul edilmiş oldu. 

İngilizlerin ltalya hakkında çok 
defa tekrar ettikleri bir söz, bu 
devletin ancak kısa bir muharebe 
için hazırlanmıt olmasıdır. Kısa 
ınuharebe de altı ay sürecek bir 
ınuharebedir. Altı ay içinde muha
rebe nihayetlenmediği takdirde 1-
talya için zorlukların baflıyacağını 
geçen mayısta Londra'ya yaptığı
mız bir ziyaret esnasında birçok 
İngilizlerden ititmittim. Bu sebep • 
ledir ki ltalya'nın harbe iştiraki 
tarihi olan haziranın onuncu gü
nünden aonra ayları sa'Ymıya batla
dım. Bugün, ltalya'nın harbe iştira
ki tarihi, altıncı ayını bitirmi§ ye
dinci ayma basmıştır. 

kaleler yaptılar 

Bunlar1 hem müdafaa, 
hem tarruı icin kullana<ak 

hazırlıyor ? 
Hür franuzların reiıi, ıördü&ü mükem

meliyetten dolayı pek ziyade memnun kal
mış ve amiral Muselier'yi tebrik etmi:ıtir. 

ltalyanın vaziyeti ve ıark 
(Başı ı. incı sayfada) memleketleri 

Londra; 9. a.a. - Türkiye ile ticari an
laşmadan bahleden Tiınea ıazeteai baı • 
makalesinde ıunları yazmaktadır : 

" İngiltere'nin bu kadar azimklr dostu 
olan Türkiye ile ticaret hacmini çofalta
cak olan her tlirlii tedbirler, tnıiltere'de 
hararetle karıılanacaktır. 

Mamul fiıyatlarındaki artmanm 
tesir dereces~yle mahsul fiyatların
daki fal"k arasmda her yer için tam 
ve mutlak bir muadelet mümkün 
deiildir. Bütün memleket için sa
bit bir ölçü kabul edilirken uf ak 
tefek bazı mahalli nİ&petaizlikler
den kaçınılamaz. Dütünmek 
icabeder ki müstahsilin bütün. 
maısraflan birden artmış de-. 
ğildir. Vergilenle, inhisar mad
-delerindel henüz bir değişiklik 
olmadı. Dewet fabrjkalarınm ma
mullerindeki yiikselif normal had
ler içindedir. Binaenaleyh arpa ':o 
buğdayda geçen yıla nazaran bır 
nü&le yakm bir arlıf, müstaluili, 
hatta haaat zamanından.beri bu 
mallM' üzerinde atok yapanları tat
miın etmelidir. Geçen harbin ölçü
süz karlarını beikliyenlerin asla tat• 
min olunamıyacağı fÜphea-izdir. Bu 
zihniyettekileıri, amme menfaatini 
koruyan kanunların teyidi altında 
tutmaktan batka çare de buluna
maz. 

ltalya'nın bugün içinde bulundu
ğu zor vaziyete bakılmca; İngiliz
lerin bu devlete altı aylık mühlet 
veriırken hesaplarında yanılmadık
ları neti~ine varmak lazımdır. 
Sonra hadiselerin altı aylık inkitafı 
karıısrnda ltalya'nın yanlış hesap 
neticesinde muharebeye girdiği bir 
hakikat olarak ifade edilebilir. Fil
hakika haziranın onuncu günü mü
cadelenin nasıl bir çığır içinde bu
lunduğu hatırlanacak olursa, ltal
ya'yı böyle bir hataya düşmekte 
biraz haklı görmek icabeder. Al
manya, 15 nisanda Norveç'e karıı 
taarruza geçmiş ve birkaç hafta gi
bi kısa bir zaman içinde mücadele
n.in lskandinavya'ya ait safhasını 
muvaffakiyetle nihayetlend~nniş
ti. Tam bir ay sonra 10 mayısta 
garpte taarnıza batladı. Belçika ve 
Ho1Janda istilaya uğradı. Almanlar 
§İmali Fransa'yı işgalleri altına al
dılar. lngiliz orduları perişan bir 
halde dağıldı. Ve bütün ağırlık ve 
malzemelerini Fransa'da terkede
rek zorlukla Dunkerk'ten kaçabil
diler. Paris İşgal edildi. Ve Fransa 
teslim olmak Üzere idi. Harpten 
çok eve) Almanya ile bir ittifak 
muahedesi imzahyan İtalya, harp 
başladrktan sonra dokuz ay, Al
manya'yı avutmuttu. Haziranın 
birinci haftası içinde mücadele ar
tık .on safhasına girmiş gibi görü
nüyordu. Franaa teslim olacak ve 
Almanya ile sulh aktedecekti. ln
giltere de belki teslim olllcaktı. E
ğer İtalya, Fransa ile sulh aktedi
lirken de harbe girmezse, Tunus ve 
eaireyi nasıl temin edecekti? 

işte bu hesapladır ki İtalya har
be girdi. Fakat hadiseler hiç de 1-
talya'nın ümit ettiği gibi inkiıaf et
medi. lngiltere mukavemette de
vam etti. Amerika lngiltere'yi tak
viye etme~e batladı. Bunun üzeri
ne İtalya lngiltere'ye karşı Alman· 
ya ile birlikte mücadeleyi devam 

~-----------~----"L-&.,---•• ..1- .s.._._s..1- t_ 

giltere İmparatorluğunun üç has-
sas noktası vardır ki bunların her 
birinde İngiltere mihver devletle
rinden birivle karşı karşıyadır: bi
ri lngiltere'nin kendisi. Burada İn
gilizler almanlarla kar§ıla,makta
dırlar. ikincisi Mısır ve Süveyş. Bu 
nokta ile de ltalya'nm meşgul ol • 
mıuı lazandı. Üçüncü mühim nokta 
da Singapur'dur ki, bu mmtaka da 
Japonya'ya terkedilmiştir. ltalya 
lngiltere'ye kartı mücadelevi de • 
vam ettirmek mecburi yetir de ka
lınca, Akdeniz'de ve şimali Afri
ka'da İngilizleri vunnıya çalıştı. 
Fakat ltalya'nm harbe girmeaiyle 
Akdeniz'deki va:r.iyet deği~edi. 
Çünkü İngilizler, halya harbe gir
mezden çok evel, Akdeniz yolunu 
bırakarak daha uzun, fakat da· 
ha emin olan Omitbumu yolunu 
kullanmakta idiler. ltalya harbe gi
rer girmez, Akıdeniz yolunu kullan
maktan ftalya kendini de mahrum 
etmiş oldu. Şimdi Akdeniz İngilte
re için de İtalya için de kapalıdır. 
Fakat bu kapalı kRlma vaziyeti ln
giltere'den ziyade ltalya'yı tazyık 
etmektedir. 

ltalya'nm karada lngiltere'ye 
karşı giriştiği taarruz hareketi, da· 
ha büyük netice vermif aayılamaz. 
Gerçi İtalyanlar İngilizleri Somali
den atmışlardır. Fakat bu, lngilte
re'nin Afrika'daki stratejik vaziye
tini zayıflatmamııtır. Daha ehemi
yetli bir hareket olan Mısır taarru
zu ise Mersa Matruh'a gelmiş ve 
orada kalmııtır. Eğer bu hareket 
inkişaf edip de İtalyanlar Mısır'ı 
işgal edebilselerdi, hakikaten İn· 
giltere'ye en ağır bir darbeyi indir
miı olacaklardı. Fakat bunu yapa
mayınca, Libya hareketi, neticesiz 
kaldı. Ve İngilizlere hazırlanmak 
ve bu mevkii tahkim etmek için za
man verdiklerinden menfi netice 
verdiği bile iddia edilebilir. 

ltalya'nın lngiltere'ye kartı gi • 
riştiii teşebbüste muvaffak olmadı
ğını gören Almanya, müttefikinin 
kabiliyetini görünce, hayal aakutu· 
na düşerek, Fransa ile müzakereye 
girİ§tİ. Franıa ile anlatırken, Al
manya'nın, hesap puaulasmı kendi
sine ödeteceğinden fÜphelenen İ
talya, batka bir sahada muYaffak 
olabileceğini müttefikine göster
mek için küçük Yunanistan'a karıı 
taarruza geçli. Bu taarruz hareke
tinin ltalya'yı sürüklediği çıkmaz 
Üzerinde fazla söz söylemeğe lü. 
zum yoktur. Bir defa İngiltere şar
ki Akdeniz'deki vaziyetini takviye 
etmiştir. Bu, İngilizlere İtalyan do
nanmasmın bir kısmını imha etmek 
fırsatını vermiştir. On iki ada mu
hasara v,.aziyetine girmiştir. Yunan· 
hlar bütün Arnavutluktan ita)yan
lan atmak Ü7.eredirler. işte altıncı 
aym sonunda ltalya'nın dahili vazi· 

ve bu istifaların hakiki manasını ta -
Londra, 9 a.a. - Taymis gazetesi

nin alman hududuna gönderdiği hu • 
susi muhabiri bildiriyor : 

"Pazar günkü alman gazeteleri İn -
giltere karııısındaki sahillerde ve At
lantik sahillerinde alınanlar tarafın • 
dan yapılan ikinci garp duvarların -
dan bahsetmektedir. Almanlar bura -
larda beton kalelere muazzam toplar 
yerleştirmişlerdir. İnşasının yakında 
tamamlanacağı söylenen bu istihkam
lardan alman gazeteleri hiç bahsetme
mi şlerd~r. 

Londra, 9 a.a. - Müstakil fransız 
yin etmekle meşgul olmaktadır. ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Gazeteler, nikbinliğe kapılmaktan İtalya'nın şarki Akdeniz havzasın-
içtinap etmekte, Hitlerin vaziyeti dü- daki hareket vasutalarının zayıf düş
zeltmek üzere son siyasi sükunet per- müş olması şark memleketleri efkarı
desi arkasında bütün gayretini sarfe - umumiyesi üzerinde kuvetle tesirini 
derek hiç fliphesiz yeni bir darbe ha- göstermektedir. 

Dört ay evel Todt teşkilatı ta.rafın
dan inııasına başlanan bu istihkamla -
rın in~sı için on binlerce işçinin bü
yük gayretler sarfetmesi icap etmiş -
tir. Söylendiğine göre makinalarla ka
zılan ve teshir edilemez addedilen 
topçu mevzilerinin bitmesi için yalnız 
bir kaç amele iş batında kalmıştır. Bu 
ouvarın birinci garp duvarı olan Zig
frid hattından farkı hem tedafüi hem 
de tarruzi olmalarıdır. 

Alman gazeteleri bu istihkamların 
İngiliz bombardıman tayyarelerinin 
akınlarına mani olmak için tayyare 
dafi bataryalarından mürekkep kuvet
li bir daire teşkil ettiklerini yazmak
tadırlar.,, 

B. RUZVELT 
teftişlerine 

devam ediyor. 
(Başı 1. inci sayfada) 

ret etmiştir. 
B. Ruzvelt, Martinique'te bulunan 

Amerika bahriyesine mensup müşa
hitleri Tuscalosa kruvazöründe ka -
bul ederek bir aaat görüşmüııtür. Bu 
kruvazör Fransa'nın mağlUbiyetin
denberi limanda bulunan "Bearn" 
bY:Y~ıP! Sl'ı!miainin Jl'anıncb dı!!mirl,.. 
mfttır. 

B. Ruzvelt sabahleyin de !ngilte
re'ye ait Santa Tulcia adasını ziya
ret etmiştir. İngiliz - amerikan mü
badele anlaşması musibince Amerika 
bu adada bir deniz üssü kuruyor. B. 
Ruzvelt, yanında İngiliz valisi oldu
ğu halde adanın iç limanını gezmit
tir. 

B. Ru:zvelt'in teltiıleri 
Nevyork, 9 a.a. - l~ gUndenberi Ca

raibe11 denizinde Amerlka'nın mUdafaa 
tertibatını tettıı etmekte olan reıaıcum • 
hur B . Ruzvelt dUn Salnte Lucla'yı ziya· 
ret etmlıtır. Amerlka'nın 11on lnglllz anl&§
maslyle burada bir Us temin ettiği maIQm
dur. 

B. Ruzvelt'ln gUnUnUn bUyUk bir kısmı
nı bu UsııU tettıı ederek geçirdiği zanne -
emmektedir. 

B. Ruzvelt, küçUk bir amerikan devri
ye ıemisi içinde dahili limanı ıezerek 

Salnte Lucla valisi Wrlght ve slr Henry 
Mopan ile su temini ve topla müdafaa 
meseleıılnl lncelemlıtır. 

Adadaki yüksek memurlar öğle yeme -
ğ!nl UssUne dönmekte olan Tuııcalosa a
merikan zırhlısında relslcUmhurla blrl!kte 
yemtııerd!r. 

MUteaklben B. Ruzvelt, Tuscalosa'da 
Martınlk'tekl amerikan memurlarım ka -
bul ederek kendileriyle bir saatten fazla 
görüımUatUr. 

Amerikan kruvazörü tramız tayyare 
gemisi Bearn'ın yanından geçtikten sonra 
ttıa edllmtyen bir semte mUt~ecclhen ha
reket etmlıUr. 

lngiltere'ye yardım 
Vaşington, 9 a.a. - Senato efklrı tn • 

glltere'ye artan yardım tedbirleri lehinde 
gittikçe daha ziyade hazırlanmıı görilıı -
mektedlr. 

Senato Azasından Adama verdiği bir 
mülAkatta ıöyle deml11tlr: 

"- Anı bir taarruza karııı kendimizi 
müdafaa için mühim mlkdarda tayyaremlz 
vardır. İnglltere'nln tayyaresi olduğu 
mllddetçe Hltler Amerlka'ya taarruz et
mlyecektlr. İnglltere'ye amerikan tayyare 
tatlhsalAtının en qağı yüzde altmııım 

vermek icap eder.,. 
Senatör Klng de ıöyle demıutır: 
"- Amerika İnıiltere'ye icap eden kre

diyi açmalı ve mUmkUn olduj'u kadar çok 
tayyare ve malzeme vermelidir.,. 

Senatör Nye yaptığı beyanatta bitaraf -
lık kanununun iptalini derptı etmıı: 

zırladığı mütaleasında bulunmakta Mareşal Graziani'nin Libya'da ha
ve bu hususta Musolininin muvaffa - Teketsiz kalma.sı, Hayfa'nın haftalar
kiyetsizliklerini ayrıca bir sebep ola- danberi bombardıman edilememesi, 

Beyrut'taki siyasi vaziyet, hep müt-
rak göstermektedir. tefikler lehine olan nikbinliği arttı-

Bir kaç gün scüren nisbi sükfinet- ran ve müstakil fransız hareketine 
ten sonra diişman hava kuvetlerinin cesaret veren hadiselerdir. 
tekrar şiddetle tarnızlara başlamış General Cartoux'nun tayininden -
olması bazılarını, Hitlerin yakında beri faaliyetler artmaktadır. Suriye 
yeni bir istilii teşebbüsünde buluna - ve Lübnan şehirlerinde sık sık arap
cağı mütaleasına bile sevketmektedir. ça ve fransızca beyannameler dağı
İşte, Niyuz Kronik! gazetesinin siya- tıldığı ve bu beyannamelerin elden 
si muharriri bu sabah bu mülahazada ele gezdirildiği haber verilmektedir. 
bulunmaktadır. Serbest hareketten menedilen birçok 

genç, İngiliz ordusuna kaydedilmek 
Her halde İngiliz gazeteleri, Büyük üzere hududu geçmeğe çalışmakta-

Britanya kuvetlerinin müdafaa ve ta- dır. Suriye makamatı şiddetli ceza
arruz kabiliyet ve ruhuna olan tam lar vermektedir. Gönüllülerin köyle
itimadını izhar etmekle beraber, mih- rinden adam başına 700 mısır lirası 
veri hırpalamak üzere 1talyaya yeni ceza alınmaktadır. 
darbeler indirilmesini istiyorlar. Ekmek ve benzin yokluğu 

Yeni bir iatilci tefebbütü mü ? İktısadi vaziyet çok fenadır. Fı-
Niyuz Kronik! gazetesinın diplo • rınla:rın önünde halk sıra sıra bekle-

matik muharriri diyor ki : mektedir. Hususi otomobillere ve 
"Önümüzdeki haftalar içinde al • taksilere benzin satışı durmuştur. 

manların !ngiıtereye karşı yaptıkları Bir İsviçre hayır cemiyeti sooteşrin-
de yemek dağıtmak için 600 bin 

hücumların genişliyerek neticede bil- frank sarfetmiştir. 
yük mikyasta bir istila teşebbüsüne Suriye ve Lübnan hadiseleri Mı
müncer olması müstebait değildir. E. sırda bulunan ve Fransaya çok bağlı 
Hitleri böyle bir harekete sevkeden olan Suriye ve Lübnanlılar tarafın
Avrupanın diplomatik vaziyeti ve ita!- dan derin bir alika ile takip edilmek 
yanların uğradığı muvaffakiyetsizlik- tedir. Bu mahfillerin duygularına 
tir. tercüman olarak Bourse Egyptienne 
Şimdi B. Hitler entrikalarla ve gazetesi diyor ki: 

sulh voliyle balkanları tahakkümü al- Fransa'nın ananevi siyasetine uy~ 
gun olarak Suriye ve Lübnan halkı

tına almak işini tamamlıyamaz. Ku- na fikirlerini açıkça izhar et."11ek im-
vet göndermek ise iki cephede harbi kanı verilmelidir. Çünkü bu halk, li
kabul etmektir ki B. Hitler her ne beral Fransa'nın idaresi altında müs
bahasına olursa olsun bundan her za- taıkil bir hayat sürmek ümidinden vaz 
man ka~ınmıştır. Almanya, Bulgaris- geçmemiştir. 
tan veya Yugoslavyadan geçerek 1 . Şahbender'in kt:ıtilleri 
talyaya yardım edemez. İtalya yolu mahkemede 
ile Yunanistana gönderilecek bir or _ Şam, 9 a.a. - Haııbin başında öldürülen 
dunun ise, İtalya ile Arnavutluk ara- Suriye milliyetperverleri reisi Şahbenderin 
stınd::ılrLA,.nü. .anUnakolituıuı t•hlikali katilleri bu ayın dokuzunda Şam muhtelit 
ve mlifkilJ olması yilzünden faydııııı mllhkemHfncf• muhakeme ohınacaklardrr. 
az olacaktır. Fakat İtalyada halen Şahbender müttefiklere taraftar olarak 

tanınmıştı. 
mevcut buhran dahili derin karışık-

lıklara doğru ve bu karışıklıklar da 
Romada rejim değişmesini intaç e • 
derse bu hadise B. Hitlerin cihana 
tahakkilm planları üzerinde korkunç 
bir tesir yapacaktır. Onun için B. 
Hitlerin B. Musoliniye yapacağı en 
iyi yardım ve hatalarının tashihi için 
alacağı tedbirler İngiltere'ye karşı 
toptan bi; hücum olacaktır.,, 

Hava ve denizaltı harbi 
artacak mı ? 

Muharrir, İngiltereyi kabil olduğu 
kadar ciddi yardımdan mahrum et • 
mek ve İngilizlerin maneviyatını boz· 
mak için almanların hava ve denizaltı 
harbini şiddetlendireceklerini zan • 
netmektedir. Amerika tarafından gön
derilecek harp malzemesinin harpte 
kati bir rol oynamaması için darbe -
nin bir an evel indirilmesi lazımdır. 

Fakat müttefikler 
1 

muvaffakiyeti 
lchlcrhe çevirmekte devam edecek • 
lerdir. 

Deyli Meyl'in Kahiredeki muhabi -
ri, General de Vecchi'nin B. Musoli· 
niye 12 adayı teslim etmesini tavsiye 
ettikten sonra istifa ettiğini bildir -
mektedir. Yunanistanın İtalya tara -
fından istilası teşebbüsü sırasında 

generalin 12 adada seri bir teftit yap
tığı ve teferruatlı bir tablo çizdiği ha
ber verilmektedir. Bu tablo ben.zin 
kıtlığı tehlikesi mevcut olduğunu tes
bit ediyor. Bundan başka köylüden 
müsadere edilen iaşe maddeleri yal -
nız italyan kıtalarının dahi mevcudi
yetini temine kafi gelmediği gibi stok· 
lar da kafi değildir. İngiliz tayyare 
ve gemileri tarafından yapılan bombar 
dımanlar harp malzemesi stoklarını 
gittikçe nadir hale koymakta, ahali de 
gittikçe daha ziyade düşman kesil -
mekte idi. Girit adasının İrıgiltcre ta
rafından işgali de Vecchi'ye artık tak· 
viye kıtaları almak Umidinin kalma
dığı kanaatini verdirmişti. 

12 Adanın vaziyeti 

Kont Csaky Belgrad'ı 

mı ziyaret edecek ? 
Budapeşte, 9 a.a. - D.N.B.: Henliz 

resmen teyit edilmemiş olmakla bera
ber, hariciye nazırı Kont Caaky'nin 
resmen Bclgrad'ı ziyaret için bütiln 
hareket hazırlıkları yapılmış bulun
maktadır. Kont Csaky, salı akşamı 

Budapeşte'den hareket edecek ve cu· 
ma günü dönecektir. 

Bulgar - Yugoslav 
dostluk münasebetleri 
Belırad; 9. a.a. - D. N. B. : 
Liubliyana Universiteıi talebeleri bir be

yanname neşrederek, bulıar - yuıoalav 

dostluk münasebetlerinin derinleştirilme -
ıine matuf her harekete istikbalde de mil· 
zahir olacaklarını bildirmişlerdir. 

C. H. P. kongreleri 
Dün aldıiımız telıraflar Hatay'da Kı

rMıan, hmir'de Bercıma kazaları Cüınhu
riyet Halk Partiıi kongrelerinin toplan -
dıklannı bildirmektedir. Bu kongrelerin 
toplant111 veıileıiyle baıta Milli Şef İnö
nü olmak üzere büyüklerimize sevıi, bağ. 
1ılık duyguları izhar olunmuı ve müzake
re mevzuu olan meseleler üzerinde hayırlı 
ve muhitleri için verimli kararlar ahnmı1-
br. (La.) 

mek fikrinin gelmit olmaaı muhte -
melidir. De Vecchi'nin bu suretle uir 
gaf yapmak ve yahut zif göstermek 
fırsatını bulmadığı bildirilmektedir. 
Euaen italyan tebliği de kendiıinin 
ııhi sebeplerden dolayı istifa etti&ini 
iddia etmemektedir. Roma bir kere 
olsun halcikati c.öylemiştir General 
ifasını imkansız addettiği bir vazife
den kaldırılmasını istemiştir. 

Daily Sketch, B .Musolini'nin Ma
reşal Badogllo'yu azletmek için tahei 
sebepleri bulunduğunu tahmin etmek
tedir. 

" Temmuzda, Fransa'nın hezimetinden 
sonra, herkes ingiliz imparatorluğunun ciin 
!erinin artık sayılı olduğunu zannettiği bir 
aırada, Türk hükümeti, taahüdatına riayet 
hususundaki azmini ve inıilizlere kartı o
lan doıtlu&unu izhır etmi ştir. Bu su
retle Türkler " kara ıün doıtu ,. oldukla
rını İngiltere'ye iapat etmiş bulunmakta -
dır. 

" İngiltere, Türkiye'den cıda! madde • 
!erle iptidai maddeler alacaktır. Buna mu
kabil Türkiye de bizden muhtelif malze
me, lokomotif, demiryolu malzemesi, pa
muklu, yünlli ve saire alacaktır. Bu müba
deleler iyi ıst i kamete doğru atılan yeni 
birer adım teıkil ettili &ibi İngiliz - Türk 
dostlu&'unun yeni bir tezahürü olarak da 
bliyuk bir kıymeti haiz bulun.m~ktadır. " 

Nevyork, 9 a.a. - Türk - İngiliz ti
caret anlaşması Nevyork'ta. büyük Lir 
tesir yapmı§tır. 

Nevyork Times gazetesi bu anlctş
manın, Büyük Britanyanın kıta üze
rinde iktısadi taarruza yeniden geçti
ğini ifade ettiğini kaydetmektedir. 
Gazete bu hususta · bilhassa şunları 
yazmaktadır: 

"İspanya'nın Londra'da bloke edil
miş matlubatının mezkür memleket 
emrine verilmesinden biraz sonra ya
pı lan bu anlaşma. aynı zamanda harr 
levazımı satın alabilmesi için Yu1ı3. 
nistan'a kredi açıldığı bir zamana rast
lamıştır. Bundan maada, İngiltere, Al· 
manya'nın Bulgaristan üzerindeki ik
tısadi nüfuzunu gavıetmek gayesiyl'! 
ciddi gayretler de sarfetmektedir. Bü
tün bu hadiseler Hitler'in btltün Av
rupa devletlerini iradesi altına almak 
hususundaki planlarını altüst etm•k 
için, İngiltcre'nin yalnız silah vasıta
sına sahip olmaktan çok uzak olduğu
nu göstermektedir. 

ltalyan mağlubiyetinin neticeleri 
Diğer taraftan bloke paraların ser

best bırakılması ve ingiliz emtiasının 
satılması maksadiyle krediler açılma
••· 1n~iJtere'de fabrikaların ihracat 
için de işlemekte devam edeceğine ve 
btı malları nakldecek gemilrin dai:na 
mvcut olacağına dair kuvetli bir ka
naat bulunduğunu isbat eder . ., 
Aynı gazete Hitler tarafından Av

rupa'da alınan yeni iktısadi tedbirleri 
bahis mevzuu ederek ıunları ilive et
mektedir : 
"İtalyanların Yunanistan ve Arna

vutluk'daki mağHibiyetleri Almanya
ya İtalya'yı bir limon gibi sıkmak için 
büyük bir fırsat vermiştir. Filhakika 
Hitler, İtalyan ziraatini Almanya'ya 
yiyecek maddeleri verebilmesi için 
yeniden ta1yik edip durmaktadır. Tek
lif edilen bir projeye göre İtalyan i,_ 
tihsalatının alman idare ve nezareti al
tında artırılması derpi§ edilmektedir. 
Bu hadise büyük bir ehemiyeti haiz
dir. Çünkii askeri zafı yüzünden, f tal
ra'nın, almilnların emri altına girmek
te olduğunun ilk aleni itaretidir.,, 

Alman korsan 

Hükümet piyaaalarda tek alıcı 
olarak nazımlık vazifesini yapmak 
kararındadır. Mübadelenin normal 
olduğu zamanlardaki uaullere g~ 
re devlet te}kiliıtı yer yer ihtiyacı
nı tatmine çahıırken bu hal, nakil 
vaaıtalarınm bo1 ve kolay olduğu 
devirlerde mevkiler araamda bü
yiik farklar yapmaz. Ancak içinde 
bulunduiumuz fevkalade hal her 
ıeyden eveıl nakliyat itlerine mües
sir olmuıtur. Bu sebeple mal tabii 
akıtmı yapamayınca bazı muıhit
lerde öyle fiyat tereffuları olmut
tur ki bu hal bafka yerlerde yalnı:ı 
dikkati çekmit değil, fazla kiır Ü· 
midıieni kamçılamıştır. Bina~aleyh 
devld arpa ve buğdayı her yerde 
ofi.ı vasrtasiyle alacak ve teşkilatı
na da oradan verecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofiaine, dev
let tetkilatının ve büyük tehirlerin 
ihtiyacını karşılamak va'2.ifesi ile 
birlikte bazı hak ve seliıhiyetlerin 
de tanmdıiını görüyoruz, buğday 
arpa ~Jlerini tanzim eden geçen 
haftaki kararnameler arasında bir 
madde oldukça mühimdir. Buna 
nazaran devletin kara ve deniz na
kil vaaıtalan, askeri itlerden sonra 
tucihan Toprak Mahsullel"i Ofisi
nin mallarını tafryaca!ktır. 
Buğday fiyatlarmdaki yükseli

tm, bugünkü haliyle ıehirler halkı
nın günlük masraf ma tesir etme&i 
tabiidir. Buralardaki muayyen ge
lirli yahut az kazançlı zümrelerin 
böyle bir teairden masun kalması 
fÜphesiz arzu edilir. Bu maksatla 
ekmek tipleri Üzerinde yapılmakta 
olan tecrübelerin yakmda muvaffa· 
kiyetle neticeleneceği ümit olunur. 
Ancak bunun ekmek kalitesini faz
la değ~tirmj.yeceğini, bafka yeder
deki gibi mahl\it tiplere gidilmiye
cefini vatandaşlar tahmin edebilir· 
ler. Onlar da bilirler ki buğday ve 
arpa itler.indeki tedbirlerimiz daha 
çok beHnneık İ&tidadında olan bir 
ihtik&rm önüne geçmek ve fevka
lade hallere karıı muayyen yerle.-
de atoklar bulundurabilmek içindir. 
Müdafaaıya ait her tedbirde olduğu 
gibi buiday 'V'e ekmek işlerinde de 
köylü, tehirli bütün Türkiye halkı
nm, hükümet kararlanna ittir&kte 
ve bunlarm muvaffak olmaama hiz
mette büyük bir zevk duyacağı ıüp
hMizd1r. 

Kemal TURAN 

direrek ingiliz bayrafını çekmiılerdir. Bu 
civarlarda bir iııııiliı kruvazörünün buluıı
dufu biliniyordu. 

Alman İndervald'ın akrbeti hakkında ge
len haberler deiitiktir. Küba bahriyesi 

• • • mezkitr vapurun inailiz harp ıemisi tara-

gemJSI gene mı fındaa torpillendiiini bildirmekte ıse de 
Amerika bahriye nezareti bunu teyit eder 

? 
mahiyette bir haber almamıştır. Hadise 

faaliyete geçti. mahalli henliz kati olarak tesbit edilme • 
miıtir. Fakat Amerika emniyet mıntakası 

Nevyork; 9. a.a. - lnıiliz Yagkar va • dahilinde oldufu zannediliyor. 
puru ile norveçli M idlesjord sahrınç ge- Amerika hariciye nezareti erklnı vazl • 
misinin imdat iıaretleri Mackay radyo la- yeti dikkatle takip etmekte ise de şimdi-
tasyonu tarafından alınmııtır. Bu iıta110-
nun bildirdi&ine ıöre, bu iki gemi ıarbt 

Afrika sahilleri açıklarında bulunmaktadır. 
Midlesjord vapurunun çektili telsizde : 

" Eararenıiz bir ıemi tarafından bombar
dıman edildiii" bildirilmekte Yaı -
kar vapuru da çekmiı oldu&u telsizde tor
pillenmiı oldufunu haber vermektedir. 

Kor•an gemi•inin yaraladığı 
vapura verüen mühlet •alı günü 

bitiyor 
Montevideo; 9. a.a. - İngiliz Camarvon 

Castle ıemisinin tamiratı için 72 uat müd
detle limanda kalmaaına müsaade edildiii 
resmen bildirilmektedir. Tamirat için v~

rllen mliblet uh ıünü aaat 11 de hitam bu
lacaktır. 

tik tefıirıttı bulunmamaktadır. 

Kor•an bulundu mu ? 
Montevideo, 9 a.a. - Bugün alınan 

ve mahreci tesbit edilemiyen bir tel -
siz telgrafa göre cenup Atlasında 

İngiliz kruvazörü Entreprise ile al
man konanı arasında bir ·muharebe 
cereyan etmektedir. Bu korsan Car • 
narvon Castle ile muharebe etmiş o
lan alman gemisidir. 

iyi malCımat alan mahfillerde bu 
haberi teyit eder ma1Umat yoktur. 

"- Sonunda bütün yeni tayyarelerimizi 
İnglıtere'ye vereceğimizden korkarım,. de
mııtır. 

yetinde zaf ali.metlerıi bariz su~tte 
belirmrttir. Bu ziıf alman - İtalyan 
münasebetleri üzerinde tesirlerini 
göstereceti gibi, Viti'den gelen ha
berlere bakılacak oluraa, belki, Al
manya'nın Franaa ile anlapnıya 
varmasmı da kolaylathrabilecek
tir. 

Bütün bu milJahazalar Uzerine Ro -
maya 12 adanın daha ziyade devam e
decek bir muhasaraya dayanamıyaca
ğını bildirmiı, zayiatı asgariye indir
meyi ve vakitken 12 adayı terketmeyi 
tavsiyr eylemiştir. Taranto felaketin
den sonra, de Vecchi, noktainazarını 
şiddetli bir surette tekrar etmişti. 
Generalin bu fikrini bildirdiğinden 
dolayı azil mi edildiği yoksa tavsi • 
yeleri reddedildiği için istifa mı etti~i 
malfun değildir. Fakat muhabire gö
re Badoglio'nun çekilmesi üzerine 
kendisine de vazifesinden aff~ttiril -

Badoglio, B. Musolini'yi daima iı -
tihfaf etmiştir. Faşist aleyhtarı mah
filler mareşale muhalefet şefi naza -
riyle baıkmakta ve onu açıkça B Mu
solininin halefi olarak tavsiye etrnek
te idiler. Badoglio Mısır umumi vi
lisi olmayı tasavvur ediyordu. Bu iln· 
van ise Musolininin büyük hülyasıdır. 

Vaıington; 9. a.a. - Amerika bahriye 
nezaretinin bildirdifine ıöre, ıeçenlerde 

Meklika'nın Tampico limanından ayrılan 

alman ticaret vapurlarından beş bin otu~ 
beı tonluk İndervald vapuru, KGba açıkla
rında yanmaktadır. Bir İngiliz kruvazörü . 
nün yaklaımıkta oldufunu cören mlirette • 
bat vapura ates vermlılerdlr. 

Montevideo, 9 a.a. - Cenubi At -
lantikte ingilizlerin Entreprise kru -
vazörU ile Carnarvon Castlc tarafın· 
dan kaçmıya mecbur edilen alman kor 
san gemisi arasında bir deniz muha
rebeai cereyan ettiği hakkında teşhir 
edilemiyen bir radyo istasyonu tara
fından verilen haber bu sabah henüz 
teyit edilmemişti. Bu haberin, mevkii 
aşağı yukarı bilinen korsan gemisi • 
nin yakalanması ihtimaline istina\ e
den bir tahmin olması varittir. 
~ntreprise ile korsan gemisi kar • 

tılaıtığı takdirde alınan korsan ge -
misinin ciddl bir muharebeye daya
namattıAllı cok muhtemeldir. 

A. S. ESMER 

Gazete daha batka italyan tahsiyet
lerinin iıtifalarını beklemek lbım 
geldiji fikrindedir. 

Bazı haberlere söre, lncfliz bahriyeli -
teri, bu vapura çıkarak ateıl baatırmata 
muvaffak olmuelar •• alman ba:natını in-
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Çorbayı nası 1 içmeli ? 
Dünkü hekimler, çorbalara rağ

bet göstermezler ve insanı iyice 
be.&lemeden mide ıişirmeye yarar 
diye iddia ederlerdi. Biziın rah • 
metli hocalarımız da, çorbada -o 
da mutlaka et suyu ile olursa- an
cak i~taha vermek hassasını tanı -
rrm, derdi. Şimdiki hekimler çor • 
halara daha ziyade teveccüh gös
teriyorlar ve dünkülerden daha 
Önceki hekimler gibi çorbada hem 
iıtaha açmak, hem beslemek, hem 
kuevt vermek ha»alarmı buluyor
lar. 

Bugünkülerin evelki günlülerle 
birleterek dünkülere muhalif ol 
malarına sebep nedir ? 

Bir kere, yemek yimenin tarzı : 
eski adamlar yedikleri herıeyin 
lezzetini İyice tatmak istediklerin· 
den çorbayı da yavaı yavaı ve ağrz 
larmda biraz tuttuktan sonra yu • 
!arlardı. Dünküler sade aceleci in
sanlar olduklarından yemeği ağız
da tutmak yalnız çiğnemek oldu -
ğunu zannederek çiğnemeğe lü
zum olmıyan çorbaları -ayran gibi 
kiseyi kenarından tutup :zarafet 
birle höpürdetmek değilse de 
kaşık kaşık içmeye bati adılar. Ye
ni hekimler, gıda olacak herşeyin 
ağrzda tutulması yalnız dişlerle 
çiğneyip ezmek için değil, iyice 
hazmetmek için lüzum1u olduğunu 
cia.ha iyi öğrendiklerinden çorbayı 
ağızda biraz tutup lezzetini çıkar
drktan sonra yuttuklarından evel
ki günkülerle birleıtiler ve çorba • 
nm da insanı beslediğine kanaat 
getirdiler •.. 

ba daha lezzetli olur, insanı ısıtır, 
hem de besler. 

Süt içerken de böyle. Bazıları 
süt kendilerine gaz yapıyor, 
karınlarını şışırıyor diye, has
talık hallerinde bile, süt içmekten 
çekinirler. Çünkü aüdü •hele soğuk 
olursa- ayran gibi birden içerler. 
Ayran, zaten tahammür etmiş, haz
mi başlamrş demek olan, birşeydir. 
Onun için tairin verdiği öğüt haklı 
olabilir. Fakat aüt henüz hazme -
dilmeğe başlamrı değildir. Yavru 
onu annesinin memesinden emer • 
ken küçük küçük yudumlarla çe -
kerek ağzında tuttuktan sonra yut
tuğundan onun ağzında südün haz. 
mi başlar. O da süt içmesini hile
miyen büyük kardeıleri gibi ace
leci olursa onun da kamı titer ve 
İyi beslenemez. Çocuğun acele em
diğine dikkat etmiyenler, annesi • 
nin südü yaramıyor, derler ••• 

En iyisi, çorbayı da, südü de ka
şık kaşrk, yahut yudum yudum ağ
za aldıktan sonra, onu ağızda bir
az tutarken, dişlerle çiğner gibi 
yaparak çeneyi oynatmaktır. Sulu 
bir gıd" içerken çeneyi hareket et
tirmek iıısana gülünç geleceği şüp
hesizdir. Fakat başlangrcmda gü • 
lünç gelen nice şeyler vardır ki, lü
zumuna kanaat getirildikten sonra, 
insana gayet tabii görünür. 

Şimali İrlanda'nın 

yeni başvekili 
İrlônda Cümhuriyetine 

karşı takip edeceği 

siyaseti anlatıyor 
Londra i 9. a.a. - Şimali İrlanda'nın ye

ni başvekili B. Andrevs, Bclfast'da söyle
diği bir nutukta İrlanda cümhuriyetine 
karşı takip edeceği siyaseti anlatmıştır. B. 
An<lrevs, bilhassa demiştir ki ~ 

11 Biz şimali !rlandahlar cenubi İrlanda 
halkı i1e iyi geçinmek istiyoruz. Fakat bu 
i geçim tamamiyle cümhuriyetleşmlş tek 
bir İrlanda içinde arkadaş olarak değil. 

komşu olarak vuku bulmalıdır. Biz asli 
böyle bir vaziyete düşmek istemeyiz. 
Eğer iyi niyetin semere vermesi arzu C· 

diliyorsa, cenubi İrlanda erkinı bizim ka· 
nunt vaziyetimize mlitemadi tecavüzlerden 
vaz geçmelidir. Çünkü şimali İrlanda hal. 
kı, kurulmasına ve idamesine geniş bir 
tarzda iştir&k etmiş olduğu İngiltere'nin 

v ~ büyük Britanya imparatorlu&unun va · 
tanda~ı ., Jma 1 •,n hiçbir veçhile sarfınazar 
edem,.~- ô,..:ıi m başvckilliğim esnasında, bu 
devre uzun sürsün ktsa olsun, şimali İr . 
landa'n ın bu baptaki siyasetinde hiçbir de· 
iisi kl ik olmıyacaktır. Biz 5ulh zamanındı 
olduğ•• gibi harp zamanında da büyük Brl
tanya'ya ttıüzahiriz. Ölen bı1şvekilimizin 

dediği gibi ( kıratın tcbaasıyız ) .,. 

Gezici başmuallimler 
Maarif Vekaleti eğitmenli mektep

ler teşkilatında çalışan gezici baş -
muallimlerin mıntaka merkezlerinin 
dışında ikamet etmelerine müsaade e
dilmemesini maarif müdürlüklerine 
bildirmiştir. 

( AiLE SIGINAKLARI l (....__R_A o_v_o - l 

lngiltere'de sivil halk, tayyare hücumlarına karşı muva.ffakiyetle 
mukavemet etmektedir. Sivil halkın en kesif olduğu mahallelerde bile 
en §iddetlıi hücumlardan sonra halk, enkaz yığınları arasında ingilizle-
re has olan soğukka.nlılıkla dolaşmakta, ne,eli yüzleriyle görülmekte
dirler. İngiliz aileleri bu netelerin.i "Anderson sığınağı" dedikleri, maz
but aile siperlerine borçludurlar. Yukardaki resme bakmız. Tayyare 
hücumlarından hasara uğramı~ bir evin önünde.ki Anderson sığınağı 

ve bu sığınağın ölmek veya yaralanmak tehlikesinden koruduğu bir 
aile halkı görülmektedir. 

Nafıa memurları arasında 
• 

tayın, terfi ve nakiller 

TÜRKİYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKAR 
Radyosu Radyoı 

- Dalca U zunluiu -
1648 rn. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kc•./ 20 Kw. T. A. l 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. 

S A L I : 10. XII. 1940 

8.00 Program ve memleket •aat ayarı. 
8.03 Müzik : Hafif Pro1rram (Pl.), 
8.15 
8.30 

Ajans Haberleri. 
Müzik programının devamı (Pl.} 

8.45/ 9.00 Ev kadını • Yemek listeıi, 
12.30 
12.33 

Program ve memleket ıaıt ayarı, 
Müzik : Karışık türkü ve ıarkılal! 

12.50 Ajans haberleri. 
13.0S J.iüzik : Karışık tilrkU ve prkıl 

programının devamı (Pl.), 
13.20/14.00 Milzik : Karrşık proıram (Pi. · 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
18.03 Müzik : Caıbant (Pi.), 
18.30 Konşma ( Çiftcinln ssat! }, 
18.45 
19.00 

19.30 

19.~5 

Milzik : Çiftcinin saati, 
Müzik : Sevilmi' parçalar .. Çatar.. 
lar : Ulvi Cemal, Halil Onayın.an. 
Mesut Cemil. 
Memleket saat ayarı ve Ajana Ha
berleri. 
Müzik : Fasıl Heyeti, 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.~5 Milzik : Koro _ Klb!k Program. 
21.30 Konuşma : Hukuk İlmini Yayma 

Kurumu adına Bülent Esen: 0 Ail~ 

de karşılıklı ıadakat. ,,. 
21.45 Müzik : Radyo Salon Orkestrası 

(Violonist Necip Atkın ldareıinde) 
1- Rossini : Mosaique, No. l. 
2- Becce ı Noktürn, 

arasında 1 fen memurluğuna, Tafil Türkkan Zon 3- Jos. Lanner: Die Wcrber (vals) 
nakiller guldak fen memurluğuna, Muhittin 4- Gabriel : Hafta ıonundı pazar 

Zaten dünyada hemen her it 
böyledir : insanlar ilkin görgü ne· 
ticesi olarak bir hakikatı hi .. eder
ler. Buna ilim dilinde ( Empiri•me) 
derler. Sonra gelenler, kendilerin
den öncekilerin gÖrgÜleriyle eğle
nirler ve her hi.disenin a.ebebini a· 
raınıya baılarlar. Bu, ilim yoluna 
girmektir. Fakat insan bir yola gi
rince hemen o yolun sonuna vara .. 
maz. Onun için ilim yoluna girmiş 
olanların ilk hali tam ilim değil, 
yarım ilim olur. Yarım ilme daya
narak netice çıkarmak, hüküm ver
mek de çok defa yanlış çıkar ••• 

Çorba, medeniyetin en önemli İ· 
catlanndan biridir. Ancak henüz 
tabiatın hesaplarına girememiıtir. 
Şimdiki halde, tabiat insanı çorba 
içmek, yumuıak yemekler yimek 
Üzere değil, pifmem.iş av etlerini 
ve ağaçlardan koparacağı ham 
yemişleri çiğnenecekmiş gibi yara
tır. Onun için ağızda haz.im usare
leri çıkaracak guddeler de çene -
nin oynamasiyle harekete gelirler. 
İnsanlarda di~lerin çürümesi de 
çorbanın ve ywnuşak yemeklerin 
icadından sonra baılamış deyenler 
de, bundan dolayı, haksız sayıla -
mazlar. Çorbayı, südü ve yumutak 
yemekleri ağzınızda çiğnerseniz 
dişleriniz de - işliyen aletler gibi 

Nafıa Vekaleti memurları 
yeniden bazı tayin, tefi ve 
yapmıştır. Bunları sırasiyle 

Y ılba~ı ve bayram hediyeleri ruz : 
yazıya- Ünver Tokat fen memurluğuna, Fa - gelir (Marş), 

ruk Esin, Edirne fen memurluğuna, 5- Joh. Strauss : İlkbahar sesleri 
Yavrularınızın yılbaşı ve bayram - N aklolunanlar 

lıklarını hazırlarken milletimizin yar- Çorum baş fen memuru Ömer Ek-
Haydar llkolcay Kırklareli fen me- (Vals), 
mur1uğıına, İsmail Atıf Tansuğ Tek- 6-- Beethovcn : Adagio Kantab·ıe, 

dım ve şefkatiyle Keçiören çocuk yu-1 rem Erensal Bursa baş fen memurlu • 
vasında büyüyen c kl · d" 1 

nik okulu muallimliğine, Salcihattin 7- Oscar Fetras : Rus Potpurisi. 

ço u arı scyın ır - ı ğuna Manisan fen memuru Mehmet 
menizi ~ocuk Esirgeme Kurumu say- Tur~ut Ezer şoseler fen heyeti fen 
gılarla rıatırlatır. memurluğuna, Kastamonu nafıa mü

Yurd..,glu vekalet seferberlik müdür- 22.30 Memleket saat ayarı; Ajans Haber-
lüğüne, Kemal Tümer Ankara miı - lerl; Ziraat, Esham - Tahvil.it, Kam 

Çorba işinde de böyle. Yediği • 
miz ve içtiğimiz gıdaların bazısı 
midede veya ince barsaklarda haz
medilir, bazısının haznıi ağızda 
-yalnız dişlerle çiğnemekle değil, 
ağızdaki guddelerden gelen mad • 
delerle- başlar ve ince bar.aklarda 
tamam olur. Bir çorba yalnız et 
auyundan ibaret olsa bile onun ter
kibinde, hazmi ağızda başlaması 
li.zrm gelen maddeler vardır. Bun· 
larm hazmi ağızda baılamayınca, 
daha aşağıda tamam hazmedile -
mediğinden insanı beslemedikten 
baş.ka, hazım cihazının • di.vetaiz 
misafirleri olan mikroplara yem o
lur, insanın karnını §İtirir. Halbu
ki bir çorbanın yalnız et auyundan 
ibaret olması pek nadirdir. Et auyu
na tebriye, pirinç, un, mercimek 
yahut her ne isterseniz onlar katı· 
lır. Bunların hepsinde ağızda haz
medilmeye baılaması lüzumlu mad 
deler daha çoktur. 

Onun içiDt bu mevsimde, tabii 
olarıı.k, çokça rağbet gören çorba
lardan tam istifade etınek için han
gi çorba oluna olsun yavaş yavat, 
her kaşık çorbayı ağzın içinde bir
az tutarak içilmelidir. O vakit çor-

paslanmaz. 
G. A. 

Mısır İtalya'yı 
protesto etti 

Kahire; 9. a.a. - " Eli.hram ,. cazetesi
nin yazdııiına göre, Mteır hiikti.meti İsken· 
deriye'n in bombardımanını İtalya nezdin
de şiddetle protesto etmi~ ve tazminat is· 
temiştir. 

Kahirede polis, barlan kapattı 
Kahire; 9. a.a. - Polis yeni ihtiyat ted~ 

birleri cümlesinden olarak Kahire'deki bar
ları kapatmıştı r. 

Teşekkür 
On beştnct yıl kıraathanesi ve bllA.rdo 

salonu sahibi Süleyman Zorun ölUmünden 
lc;ten acılanmıza iştirA.k eden merhumun 
dostlarına ve cenaze töreninde bulunan
lara. teşekkür ederiz. 

Blraderl Şen Florya kıraathanesi ve 
bllA.rdo salonu sahibi Arif Zor, oğulları 

Ulus Bas:ımevl otsetçilerınden Şevket Zor, 
Kemal Zor. 

itifat ediliyordu. Maria'da hemen ince, zarif bir ka
dın oluvermişti. .. O da kıziyle saç meselesi üzerinde 
ıaatlerce münakaşa etmişti. Halbuki; ablası saçlarını 
yalnız alagarson kesdirmekle kalmamış, onları sarı

ya da boyatmıştı. Tırnaklarını uzatmış ve penbe bir 
cila ile parlatmıştı. Ayak tırnakları da aynı şekilde 
itina ile düzeltilmiş ve parlatılmıştı. Uzun siyah bir 
ağızlığa, ucu yaldızlı bir sigara taktı. Tuvalet masa
ıının üstünde duran altun sigara tabakasını, kayıt

&ız bir tavırla Gizella'ya doğru uzattı. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Honolulu adaaının bütün 

güzelliği içinde geçen 

SEVDALILAR 
CENNETİ 

uParia Soir" gazetesinin atk 
romanı mükafatını kazanan, 
srcak memleketlerin ma. vi gök
leri altında cereyan eden bu 

filmi görünüz 

BCl§ Rollerde 

DANİELLE PAROLA 

JEAN MURAD 
AYRICA: Tayyare ile ge -
len harp jurnalinde lngiliz 
ticaret filosuna alman tay • 
yare/erinin ıaldırı§ı. 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

\ı'llllıll ___ Telefon : 6294 -

dürü Salfilıattin Onat, Şehircilik fen 
heyeti yüksek mühendisliğine, Afyon 
fen memuru Fahri Şarman, Manisa 
fen memurluğuna, Mardin fen memu
ru Necati Dağdelen Konya fen me -
murluğuna, Edirne nafıa müdürü Fe
ridun İris Manisa nafıa müdürlüğüne, 
Sivas sevk memuru Hüsamettin Koşer 
Sivas anbar memurluğu sevk memur
luğıına, Aydın fen memuru Ahmet 
Önden demiryollar inşaat fen memur
luğuna, Diyarbakır-Van-Cizre hattı in
şaat baş müdürlüğü k3..tibi Nuri Er
glin demiryol1ar i nşaat katip li ğ i ne, 
İstanbul belediyesi mezarlıklar şubesi 
mühendisi Hamdi Soukök, İstanbul 
belediyesi fen işleri müdürlüğü meca
ri şubesi mühendisliğine, Tunceli fen 
memuru Samim Oktay. Çanakkale fen 
memurluğuna, Eskişehir su işleri me
muru Necati Cebi Antalya fen me -
murluğuna, Adana su işleri fen memu~ 
ru Vecihi Yeşilkaya, Antalya su işleri 
fen memurluğuna, Erzurum şose ve 
köprüler mühendisi Enver Köseataç 
Tokat şose ve köprüler mühendisli -
ğine, Zatişleri müdürlüğü sevk memu
ru Sahire Arıbaş malzeme müdürlü -
ğü katipliğine, Tevfik Fikret Narter, 
35 lira maaşla yüksek mühendis mek
tebi muallimliğine. 

Yeniden tayinler 
Süleyman Tanış Bergama sıı işleri 

hendisliğine, Orhan Sefa, Yüksek mÜ· biyo · Nukut Borsası (Fiyat), 
hendis M. muallim muavinliğine, Sa- 22.4S Müzik : Radyo Salon Orkestruı 
lih Remzi Ünlü Teknik okulu mual- programının devamı. 
limliğine, Neşet Kasımgil Yüksek mü- 23.00 Müzik : Dans müziiii (Pi.), 
hendis M. muallimliğine, İsmail Hik-ı 23.25123.30 Yarınki Program ve Kapımı. 
met Eronat Ankara mühendisliğine, 

Nemık Kemal Öğe, Teknik okulu a- R fk Ardeman, Yüksek mühendis 
telye laboratuvar ustalığına, Şerif ı 1 

Türkmen Samsun su işleri mühendis- mektebi müderrisi Mehmet Bürha -
liğine. Muvaffak Koşkuncu Samsun nettin Berkan, Yüksek mühendis mek 
su işleri mühendisliğine, Faruk Eren- tebi müderrisi İhsan İnan, Hukuk 
tay Antalya su işleri mühendisliğine. müşaviri memuru Melahat Savtekin, 
Macide Vildan Berka! malzeme mü - Kocaeli nafıa yapı işleri yüksek mi • 
dürlüğü ayniyat k3.tipliğine, Vecihi 
AktPkin Diyarhak1r ren mcmurlnA'n~ 
na, Rasim Öztürk su işleri şoförlüğü
ne. Salahattin Sarı Elazığ - İran hu
dudu hattı fen memurluğuna. Necati 
Ürsavaş Elazığ - İran hattı fen me -
murluğuna, Lütfü Yurda! Bursa yapı 
isleri mühendisliğine, Ali Ziya Koca
inan Yüksek mühendis mektebi mual
limliitine, Bülent Büktaş Yüksek mü
hendis mektebi mualimliğine, Ahmet 
Hamdi Peynircioğlıı Yüksek miihen
dis mektebi mııallimliğine, Abdullah 
Türkmen Yüksek mühendis mektebi 
muallimliğine, Vasfi Halim Ali Sipa
hi şehircilik fen heyeti yüksek mü 
hendis ve memurluğuna. 

Terli edenler 
Yüksek mühendis mektebi müder -

risi Mehmet Tevfik Biran, Yüksek 
mühendis mektebi muallimi Hüseyin 

marı Aziz Börü, Su l9lcri tatra kad .. 
rosunda ten memuru ~udı.. Alıı.~an, 

Yüksek mühendis mektebi muallimi 
Salih Murat Uzdilek, Su i§leri reisli
ği fen heyetinde yüksek mühendis 
Tevfik Fikret Süer, Bursa su i§leri 
birinci şube sürveyanı Esaı Genç, Bur 
sa su işleri şoförü İrfan Doğan, 1a -
tanbul nafıa şoseler fen memuru Os

man Memduh Acar, Antalya vil~yet 
nafıa şose ve köprüler fen memuru 
Muharrem Aygen, Şose ve köprüler 
yüksek mühendisi Balaj, Teknik oku
lu muallimi Rahmi Arı, Trabzon vi-
!ayet nafıa şose ve köprüler fen me • 
muru Hüseyin Avni Çelen, Yüksek 
mühendis mektebi muallimi Ahmet 
Malik Sayar. 

Onunla bir akrabalığımız bulunduğunu inkar etmek 
mecburiyetindeyiz. Gerçi, yaptıklarından dolayı biz • 
!ere hiç bir mesuliyet gelemez. Bunu biliyorum. Fa -
kat, ne de olsa Vilmoş, bugün cemiyetin nefret ettiği 
insanlardan biridir. Herkes işin iç yüzünü bilmez, Qe 

nun gibi bir ihtilalci ile ailevi münasebetimiz olduğu• 
nu öğrenenler, bizim hakkımızda da ileri geri şeyler 
söyliyebilirler. Onunla birlikte yaşamakta israr etti~ 
ğin takdirde sana kapımı kapamak mecburiyetinde ka
lacağım. Bunu arzu eder misin ? 

Gizella'nın hiç tereddüt etmeden cigara aldığını gö
rünce, kendisi ikram etmiş olmasına rağmen, cali bir 

hayret gösterdi : 

Yazan : MlHALY FOLDJ Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TORUMKUNEY -161-
Gizella'nın parmakları gevşedi. Elindeki sigara düı· 

tü. • 

- Ne o ? Sen de sigara içiyor musun ? 
- Evet, yeni devire intıbak ediyorum ... Ve yahut 

biraz sinirli oldum. 
_ Asabi olduğunun ve dünyadan habersiz yaşadığı

nın farkındayım. Balajoviç'ten bahsederken, onun sa
mimi bir dostum olduğunu söyledi"' Balajoviç, benim 
dostum değil, nişanlımdır. Doktorla aramız gayet iyi
dir. Anlaşarak ayrılıyoruz. Kendisi artık buradan ta
şındı. Şimdilik yalnız oturuyorum. Bir iki aya kadar 
Balajoviç'le nikahımızın yapılacağını kuvetle tahmin 

ediyorum. 
Gizella, donuk bir sesle : 
- Tebrik ederim, Maria, dedi. 
- Teşekkür ederim. Annemle, babama da söyle, yi-

ne köşkte otursunlar. Kendilerine eskisi gibi yardun 
edeceğim. Yüzüme ne diye öyle hayretle bakıyorsun ? 

-Ben mi? 
- Hiç burnunu büzme ve bana ahlak dersi varmeğe 

de kalkma. Kocandan ayrılsan, her halde çok akıllı ha
reket etmiş olursun .•• 

- Ben mi? 
- Yok, ben ... Bir ihtilalci ile ne diye yaşıyorsun? 

Ondan daha ne bekliyorsun ? İşinden kovdukları kafi 
değil mi ? Bütün bunlara onun yüzünden maruz kal
dın. Başına daha ne gibi felaketler gelmesini bekliyor
sun ? Balajoviç için artık gün doğdu. Kendisini çok 
mühim bir mevkie getirecekler. Belki de; nazır olacak. 

Pekala, bu adam şimdi bir ihtilalciyi kurtarmağa na
sıl teşebbüs edebilir ? Hem, sağa sola ne desin ? Vil
moş, benim bacanağımdır, ona dokunmayın diye orta
ya mı çıksın ? Evet Balajoviç, beni çılgınca seviyor, 
ben de onu seviyorum. Benim, bugüne kadar hiçbir sö
zümü kırmamıştır. Fakat her şeyin bir hududu vardır 1 
Onun, bana karşı duyduğu aşktan dolayı günün birin
de pişman olmasını arzu etmem. Bu itibarla, ondan 
katlanılması güç fedakarlıklar isteyemem. İhtilalci -
ler alçak adamlardır. Onlar, birer adi caniden ve hır
sızdan başka bir şey değildirler. Memleketin altını 
üstüne getirdiler. Balajoviç'in kanaati bu merkezde -
dir. Ben de, bu hususta ona hak veriyorum. Şimdi, o -
nun karşısına geçip de, sevgilim haklısın. Fakat, senin 
bacanağın da bunların arasına dahildir. Ne olur, bir 
defaya mahsus olmak üzere kanaatlerinden fedakiir -
lık et. Onu kurtar. Tekrar insanların arasına dönsüıı 
ve melanetini işlemekte devam etsin, diyebilir miyim? 
Benden bunu mu istiyorsun ? 

Gizella, şiddetle itiraz etti : 
- İhtilalcilerin nasıl adamlar oldukları hakkında 

seninle münakaşaya girişecek değilim abla. İsterlerse 
dünyanın en alçak veya en yüksek insanları olsunlar. 
Bu beni alakadar etmez. Ben, yalnız Vilmoş'u müda
faa ediyorum. Onun, alçak ve adi bir adam olmadığı
na eminim. Kimseye, en küçü kbir fenalığı dokunma
mıştır. Kimsenin malını almamı§, canını yakmamııtır. 
Onun bir tek kusuru vardır. Dilini tutmadı. ]iurma • 

dan söyledi. Hayallerinden, emellerinden bahsetti. 
Beşeriyetin istiraplarını bu suretle dindireceğine i • 
nandı. Bunda o kadar samimi idi ki; tevkif edilip, 
sorguya çekildiği zaman da aynı şeyleri tekrarladı. 

Abla, sana yemin ederim ki; Vilmoş masumdur. O, 
kimseye zararı olmıyan bir hayalperestten başka bir 
şey değildir • 

Maria, sigarasından derin bir nefes çekti. Süzgün 
bakışlı gözlerini kız kardeşinin yüzüne dikti. Kati bir 
se11le cevap verdi : 

- Onun bir hayalperest olduğuna ben de inanırım. 
Fakat, tahakkuk ettirmek istediği hayallerinin ma -
sum olmatlığına da kaniim. 

Gizella, asabiyetle ayağını yere vurdu : 
- Rica ederim abla, ben buraya kocamın masum ve

yı: suçlu olduğunu isbat ve münakaşa etmek için gel -
medim. Kocam. 

- Canım bırak şunu artık. Ayrıl. 

- Başına {elli.ket geldiği, hapisanelerde çürüdüğü 

bir zamanda onu nasıl terkedebilirim.? 
- Nasıl olsa ona bir faydan dokunmıyacak. Bina -

enaleyh ... 
- Onu kurtarmaklığım lazımdır. Bunun için elim -

den geldiği kadar uğraşacağım. 
- Budalaca bir fikir. Hapisaneden çıkmış bir ada

mı ne yapacaksın? Hayatını, alnına kara damga vurul
mut bir adama nasıl bağlarsın? Bu vaziyet aynı za • 
manda benimle, Balajovlç için de hoş bir ıey değildir. 

- Bunu yapar mısın abla ? 
- Dikkat et, halıyı yakacaksın. 
- Affedersin. 
Eğildi. Titriyen elleriyle halının üzerinden sigarayı 

aldı. Ateş parmağını yaktı. 

- Şuraya, tablanın içine at. 
Sigaranın üstüne parfum damlatarak söndürdü. 

Sonra Gizella'ya dönerek devam etti : 
- Hadiseye, neden böyle bir facia ifadesi veriyor

sun? Yüzüme niçin öyle hayretle bakıyorsun? Bana 
sitem ctmiye zerre kadar hakkın yoktur. Ben, sana 
daima en doğru yolu gösterdim. Bu ahmakça sevda, 
seni bu hale getirdi. Artık yetişir. Henüz gençsin. 
Buraya bir nokta koy. İstediğin parayı temin edece -
ğim. Bu adamdan ayrıl ve onu unut. Onun masumiye
tini kabul etsek bile, tam akıllı ve muvazeneli bir in
san olduğunu katiyen iddia edemeyiz. Babası, bu iş

lere ne diyor? Kibar ve şöhretli profesör oğlunun ma
rifetlerini beğeniyor mu? ... Ne ise bunu bırakalım. 

Biz kendi işimize bakalım. Derhal seyahate çık. Bü -
tün masraflarını ben vereceğim. Çocuklarını topla ... 
Hep birlikte gidiniz. Budapeşteden hiç olmazsa bir 
•ene uzak kal. Dönmende bir mahzur kalmadığı za -
man ben sana yazarım, gelirsin. Balajoviç, pasaport 
muameleni kolayca yaptırır. Bu adamla bundan sonra 
alakadar olma. Nasıl mutabık mıyız ? 

Gizella, mırıldandı ı 

-Sonu var, 
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RESMi TEBLİGLER .................................................... 
İngiliz hava kuvetleri 

Brest ve Lorient'ı 

bombardıman ettiler 
Lonrlra; 9. a.a. - Hava nezaretinin is

tihbarat servisinden tebliğ edilmiştir : 
Cumayı cumartesiye bağlıyan gece, sa -

h ıl müdafaa tayyareleri Brest ve Lorient
dakı deniz inşaat tezgahları ile doklarını 
bombardıman ve buralarda yangın ve in -
filaklar tevlit etmişlerdir. 

Bı est dok lan üzerine yapılan taarruz 
şimdiye kadar yapxlan bütün taarruzlardan 
şiddetli olmuştur. Deniz mektebinin dört 
çevresinde yangınlar çıkmış ve derhal bü
tün bölge alevler içinde kalmıştrr. 
Nişan alınan diğer hedefler arasında ha

vuzlar vardır. 
Lorient üzerine yapılan baskın esnasın

da havuzlar boyunca ve havuzlar etrafın
da bulunan deniz tesisatının bir kısmında 
15 yangın sayılmıştır. 
Diğer hedefleri, inşaat tezgahları ve ter

eaneler teşkil etmiştir. Denizaltılara iaşe 

vazifesi gören rıhtımlar civuında da yan
cınhr çrkanlmıştır. 

Londra şehri üzerine 

yapılan hava akını 
Londra, 9 a.a. - Hava ve Dahili Emni

yet Nezaretlerinin tebliği: Pazarı pazar 
tesiye bağlıyan gece zarfında düşman tay
yareleri Londra ve civan üzerine ciddi bir 
bombardıman hücumu yapmışlardır. Bir -
çok yangın baslangıçlan olmuştur. Taar
ruz eı;nasında itfaiye bunların ekserisini 
ıöndürmüştür. Binalarda ve ikametgahlarda 
mühim hasarlar olmuştur. Bir mikdar ölü 
ve bir mikdar da yaralı vardrr. 

Londra ile şark ve cenup sahilleri ara. 
unda bulunan birçok mıntakalara ve ce -
nubi İngiltere'nin bazı noktalarına da bom
balar atrlmıştır. Bu bombaların birçoğu 

hasar yapmamış ise de, bazı yerlerde yan
ıırınlar çıkmış ve ikametgah ve sair binalar
da hasarlar husule gelmiştir. Bu mıntaka
lardaki insan zayiatı fazla olmamıştır. 

İki düşman bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

İngiliz f ayyarelerinin eve iki 
ıece yaphkları hava faarruzlan 

Londra, 9 a.a.. - Hava nezareti tebliği: 
Dün gece ingiliz bombardıman tayyarele
ri DUsseldorf bölgesindeki sınat ve askeri 
hedefler üzerine tekrar tarruz etmişler -

Siyam ile Fransız 
Hindiçini'si 

uyuşabilecek mi? 

Ümitler pek zayıf 
Tokyo, 9 a.a. - (D. N. B.): Domei a

jansınru Hanoi'den öğrendiğine göre Si -
yam'ya Fransız Hindiçinisi arasındaki a -
razi ihtilaflarının halli hususundaki ümit
ler pek zayıftır. 

Franhız Hlndiçinisi umumi valisi Vis 
Amiral Jean Decoux gazetecilere beyanat
ta bulunarak bu sırada Siyam'la müzake
reye girişmek için sebep olmadığını söyle
miştir. 

Fransa Siyam'la fransız Hindiçinisi a
rasındaki iht!Htfların halli için bitaraf bir 
hakem heyetinin teşkilini teklif etmi§, Si
yam ise bu teklife muhasamatı açmakla 
cevap vermi§tir. 

Çunking hükllıneti franııız Hindlçinisi 
hududunun yabancılara ve Çinlilere kapa
tıldı~·ını resmen bildirmektedir. 

Siyam başvekilinin beyanatı 
Gene Domel ajansına Bangkok'tan ve -

rilen haberlere göre başvekil B.Songgram, 
6 kanunuevelde parld.rnentoda bir nutuk 
söyliyerek fransız Hindlçlnisi tarafından 

işgal edilen Siyam mıntakasının yakında 
Siyam'a iade edileceğini blldlrmlştir. 

B. Songgram, Fransa'nın ha.la. Siyam 
metalibatını bilmemeğe devam etmesin -
den şlkil.yet etmiı,ı ve "kaybettiğimiz yer
lerin iadesinin yakında tahakkuk edece -
ğinden eminim., demiştir. 

T emps gazetesi Hindi-çini 
vaziyetini nasıl görüyor ? 

Berlin; 9. a.a. - D. N. B. ajansı, Cenev-
re mahreciyle bildiriyor : 

Fransa'da çıkan Le Temps gazetesi, Hin
diçini vaziyeti hakkında neşrettiği bir ma
kalede şöyle demektedir : 

" Bangkok bükümetinin bugünkii hattı 

hareketinde fransız imparatorluğunu her 
vasıtaya müracaat ederek sarsmak ve bir
liğini kırmak istiyen bazı yabancı nüfuz
larxn altında kalmış olması muhtemeldir. 
Fakat Siyam hükümetinin bu kadar cüret
le kullandığı bu müzahereti ne Japonya'da, 
ne de başka bir yerde bulmakta olmadrğı
na kanaat getirmek için japott gazeteleri -
nin tefsiratını okumak kafidir. ,, 

etti!i, binalarda hafif hasar olduğu fakat 
insanca zayiat bulunmadığı bildirilmekte
dir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 9 a.a. - Resmi tebliğ: Alman 

dir. hava kuvetıerl, garbi alman ııehirlerl üze-
Ba!!ka gruplar da Lorlent denizaltı Us_ rine ingilizler tarafından yapılan akınla

.Unu ve BQJ"C\aaus: u. ı;u-t't• u ... - te.ı- ra kll{aılık taarı:ı.ızu olarak 9 kAnunuevel 
satını bombardıman etmi§lerdlr. gecesi Londra Uzerlne akınlıu- yapmıglar-

Bombardıman edilen diğer hedefler a _ dır. Hücum hava kararırken başlamış. ve 
:ruında Flessingue, Dunkerk, Gravelines şafak söktinciye kadar devam etm~ştir. 
limanlariyle muhtelif düşman hava mey_ Taarruza büyük kuvetıer iştir~ etmış ve 

danları vardır. 
Tayyarelerimizden lklsl kayıptır. 

lngiliz tayyarelerinin 

Afrika'daki akınları 
Kahire, 9 a.a. - İngiliz hava kuvetle -

rinin tebliği: Bir istikşaf esnasında alınan 
fotograflar, 7 kanunuevelde Castel • Be -
nito'ya yapılan hücumda geniş hasar vu -
kua getirildiği tesbit edilmiştir. 

Garp gölünde, bombardıman tayyare -
lerimiz, 8/9 kanunuevel gecesi Benina tay
yare meydanına hücum etmişlerdir. Bir 
hangar tamamiyle tahrip edilmiş ve baş -
kaca üç hangarda da yangınlar çıkarrlmrş
tır. Yangın ve infilak bombalan tayyare -
ler arasına da düşmüş ve bu tayyareler · 
den bir çoğu hasara uğratılmıştır. 

Rodezya tayyareleri, şarki İtalyan Af • 
rikasında Adarbes'i bombardıman etmiştir. 
Bir mitralyöz mevziine tam bir isabet kay. 
dolunmuş ve bir çok yangınlar çıkarılmış
txr. İaşe depolan arasına da bombalar düş
müştür. İkinci bir mitralyöz mevzii de, 
tayyarelerimizin mitralyöz ateşi ile sus -
turulmuştur. 

7 kanunuevelde Asmara üzerine yapı -
lan bir hücum esnasında bir yangın çrka -
nlmış ve tayyare meydanının hangarlan
na isabetler kaydolunmuştur. 

Afrika' da askeri vaziyet 
Kahire, 9 a .a. - İngiliz umumi karar

gihının tebliği: Muır: Garp çölünde, ku
vetlerimizin ileri unsurları, halen geniş bir 
cephe üzerinde düşmanla temas halinde -
dir. Sidi • Barrani'nin cenubunda bir çar
pxşmada 500 esir aldık. 

Sudan: Dün gece, keşif kollarımız, 

Gallabat mrntakasında geniş faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. Topçumuz, yeniden, 
düşman mevzilerine muvaffakiyetli suret· 

tayyareler birlblri ardından dalga halinde 
gelmiştir. Muharebe tayyareleri iyit'e ay
dınlatılan şehir üzerine büyük çapta bom
balar atmışlar, bilhassa mühim iaşe depo
larını bombardıman etmişlerdir. Gece bir
çok yerlerde biiyük yangınlar çıkmııı ve a
lev denizi halinde genişlemiştir. Gazomet
reler patlamış ve muazzam alevler çıkar -
mıştır. Petrol depoları yakılmıştır. 

Dtin gece birkaç lngiliz tayyaresi. garbi 
Alrnanya'nın bazı yerlerine bombalar at -
mışlardır. Diisseldorf'ta, Milnih'te, Glad
bach'ta ve sair bazı yerlerde meskQn ma -
hallere isabetler vaki olmuştur. Bazı ev -
1erde yangın çıkmıştır. 9 sivil ölmüş, 17 

kişl ağır, 24 kişi de hafif surette yaralan
mıştır. Ölen ve yaralananların hepsi sığı
naklar haricinde bulunan kimselerdir. Hiç 
bir tarafta lktısadt ve askeri zarar olma
mıştır. Tayyare dAfi bataryaları iki ing!
llz tayyaresi dtişilrmilşlerdir. Alman tay -
ye.relerinden biri Usllne dönmemiştir. 

İtalyan. resmi tebliği 
İtalya'da bir mabal, 9 a.a. - İtalyan or

dulan umumi karargahının 185 numaralı 
tebliği: Yunan cephesinde dokuzuncu ordu 
mıntakasında düşmanın mükerrer hücum
ları tardedilmiş ve kıtalarımız birçok mu
vaffakiyetli mukabil hücumlara geçmiştir. 
On birinci ordu, Ergiri'nin şimalinde tes
bit edilen bir hat üzerine ve civardaki da
ha ehemiyetsiz mevkilere muntazam çe -
kilme hareketini, insan ve malzeme :ı::ı.yiatı 
vermeden itmam etmiştir. 

Hava kuvetlerimiz, muhalif hava şart
lanna rağmen Santa - Maurade ve Narda 
körfezindeki askeri hedefleri bombardx -
man etmiştir. 

Bundan evelki tebliğimizde ciddi suret
te hasara uğradxğr bildirilmiş olan lblr düş.o 
man tayyaresinin enkazı topraklarrmız ü
zerinde bulunmuştur. Paraşütle atlıyan bir 
İngiliz pilotu ağır yaralı olarak yakalan -
mıştır. 

Şimalt Afrika'da bir düşman motörlü 
te ateş açmıştır. kolu topçu ateşimizle ricateo mecbur edil-

Diğer cephelerde kayde değer bir şey 
yoktur. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 9. a.a, - Yunan orduları baş ku

mandanlığının sekiz ilkkanun akııamı neş. 
rettiği 43 numaralı tebliği : 

Kıtaattnıız, bütün gün cephenin muhte
lif mıntakalarında taarruz muharebeleri 
yapmıştır. Bu muharebeler tamamiyle mu
vaffak olmuş ve Arnavutluk arazisinde 
mühim yeni mevzilerin tarahmrzdan işgali 

ile neticelenmiştir. 
Ergiri şehri zaptedilmiştlr. 

••• 
Atina; 9. a.a. - Emniyet nezaretinin se

kiz ilkkanun tarihli tebliğinde, düşman tay 
,-arelerinin Levkand adasııu bombardıman 

miştir. 
Düşman hava kuvetleri Trablusgarp 

tayyare meydanı ile Darhuna ve Zanzur 
kasabalarına hücum etmişlerdir. Bir ölü 
ve beş yaralı vardır. Aynca bazı maddi 
hasar da mevcuttur. 

Diğer diişman tayyareleri Bingazi tay
yare meydanını bombardıman ederek bir 
hangarı hasara utratmışlardır. Kezalik Ga
zalaya da hücum etmişlerse de hiç bir ne
tice alamamı~lardır. Üç düşman tayyaresi 
avcılarımız, bir düşman tayyaresi de de -
niz kuvetlerimizin dafi bataryaları tara -
fından düşürülmüştür. 

Şarki Afrika'da düşman tayyareleri 
Gallabat'a Somali'ye ve Gherill mevkiine 
hücum ederek bir kaç kişinin ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olmuşlardır. Mozale 
ve Mega Üzerlerine yapılan hücumlar hiç 
bir zayiata seıbebiyeı vermemiştir. 

Benzin~ gazyağı 

ve motorin 

uı.:us 

f iyalleri teshil edildi 
(Başı 1. irıci sayfada) 

runma kararnamesine ıstinaden yeni
den tesbit edilmiş ve 10 Birincikanun 
salı gününden itibaren meriyet mevki-ı 
ine konulmuştur. 

Mayi mahrukat maliyet fiyatlarında 
her hangi tir tebeddül vuku bulmadığı 
cihetle fiyat artması münhasıran tene
keli olarak satılan mayi mahrukata :-a
ci olup bu maddelerin dökme satış fi
yatlarında bir değişiklik vukua gelme
miştir. 

Binaena1eyh tesisat mevcut bulunan 
mahallerdeki dökme satışlar evelce ala 
kadarlara tebliğ edilmiş bulunan eski 
fiyatlar üzerinden cereyan edecektir. 

-5-

Buna nazaran benzin, gazyagı ve mo
torinin İstanbul, İzmir ve İskenderun 
depo esas fiyatları şunlardır: 

/§gaf altınlaki benzinsiz Pariste şimdi taksi yerine bisiklet kullanılıyor. 

Kr. S:ı. 
Benzin dökme kilosu 31 28 
Benzin dökme litresi 22 83 
Benzin çift büyük teneke 893 94 
Cazyağı dökme kilosu 18 34 
Gazyağı dökme litresi ıs 03 
Gazyağı çift büyük teneke 652 97 
Gazyağı tek küçük teneke 92 35 
Motorin dökme kilosu 11 35 
Motorin çıft büyük teneke 452 74 

2 - Benzin ve gazyağımn Ankara, 
İstanbul Vi! İzmir'de dölıtme olarak sa
tış fiyatlan şunlardır: 

Elen ktlaları ileri 
hareketine 

deyam ediyor 
( Başı 1 inci sayfada ) 

yağmur alımda geçmişlerdir. Şehrin işga

linden sonra yunan kıtalan civarda bütün 
gece devam eden bir temizleme hareketin
de bulunmuşlardır. Neticede İtalyanlar, 

biitün mevzilerinden, sabahleyin yapılan 

~ bir süngü hüeumu ile tamamen atılmışlar
; dır. Ergiri civarmda pek çok ölü ve mü

..ıt him mikdarda malzeııne bulunmuştur. 

Ankara 27.85 24.80 20.35 
İstanbul 25.10 19.55 16.05 
İzmir 25.15 19.70 16.15 

3 - Ankara, İstanbul ve İzmir'd~ 
tenekeli benzin ve gazyağı azami satış 

fiyatları şunlardır : 
rhl 
;:ı 

.!t ~ 
:~] 

ı:: :::ı 4' ·w .o ,.!ıd 

E .;: ~ 
ı:Q ·v. ~ 

Ankara 1060 820 113 
İstanbul 955 690 97 
İzmir 960 695 101 

4 - Dığu yerlerde gazyagı ve b~u
zinin azanıı satış fiyatıdrı, yukarıdcl 1 
numara altında gosterıkn depo esa.> 
flyatıar~na nakiıyc ve '""lün .rnaarıi

larının, mahalli rüsumun, şirket bayi-

lerine verılen karın ve 1ıstesi vekalete 

tevdi edilen yerlerde ise perakende s:ı 
tıcı iskontosunun ilavesı suretiyle ta

yin ve tesbıt edilir. 

5 - Her yerde halen c.ari motorin 
azami satı~ fiyatlarına mahalli istih
~ak rüsumunda ve nakliye masrafların 
da bir değışiklik vuku bulmuş değil

se, 

Gift püyi.ık teneke ba~ına 24 kuruş 
84 santim zammedilmiştır. 

Motorinin dökme fiyatlarında bir de 

ğişiklik yoktur. 

5 - Bu fıyatlar şirket bayii bulunan 
mahallerdeki en büyük mülkiye me
muruna, fiyat murakabe komisyonla
rına ve mıntaka ticaret müdürlüklerine 

~elgrafla bildirilmiştir. (a.a.) 

Yugoslavya'da ekmek 

vesika ile verilecek 
Belgrad, 9 a.a. - D.N.B.: Başvekil 

muavini B. Maçek, Zağreb'de yapılan 
ziraatçiler birliğinin senelik içtimaı 
vesilesiyle söylediği bir nutukta şehir
ler halkı için ekmek vesikası usulünün 
tatbik edileceğini, ekmek ununa ytiz
dc 30 nisbetinde mısır karıştırılacağt
nı ve haftada iki gün mısır ekmeği 
yenileceğhi bildirmıştir. 

Nafıa nazırı B. Vuloviç de Belgnd 
civarında Tuna üzerinde 4 kilometre 
uzunluğunda bir kış limanının inşa e
dileceğini söylemiştir. 

. 
ltalyan • frans11 müf areke 

komisyonu delegelerini taııyan 

bir askeri tayyare düıtü 
Roma; 9. a.a. - Stefani ajansı bildiri -

yor : Bir askeri tayyare, Roma ile Torino 
arasında seyahat ederken henüz meçhul bir 
sebepten 7 kanunuevelde Piemont vilbeti 
dahilindeki Acqui civarında yere dü~müş. 
tür. Tayyarede italyan - fransız mütareke 
komisyonundaki İtalyan delegelerinden bir 
kaçı bulunmakta idi. General Pietro P int· 
ro ile hava generali Aldo Pellegrini bu 
kaza neticesinde ölmüştür. 

General Pintor'un yerine general 
Camillo Grossi İtalyan - Fransız mü
tareke komisyonu reisliğıne tayin e
dilmiştir. 

Bütün Yunanistan Ergiri zaferini se • 
vinçle tesit etmiştir. Şehirlerde ve köy -
!erde heyecanlı halk kütleleri vatani şar

kılar söyliyerek yunan ordusunu aikışla

mış~ır. 

8. Metaksas, cepheye bir telgral 
göndererek, milletin teşekkür

lerini bildirdi 
Atina; 9. a.a. - Başbekil general Me -

taksa&, cepheye bir telgraf göndererek, Er
giri'nin zabtmdan dolayı kıymetli Yunan 
kıtaatını tebrik etmiş ve bu parlak hareket 
münasebetiyle Yunan milletinin teşekkür

lerini bildirmişir. 

Ergiri işgtXinin ehe.miyeti 
Atina, 9 a.a. - Matbuat nezaretinin söz 

söylemiye selılhlyettar memuru, Ergiri'n\n 
yunanlılar tarafından işgalinin ehemiyeti
ni tebarüz ettirmiştir. Bu izahata nazaran 
Erairi Görice'den ııonra italyanların yu -
nanlılara kar;ıı taarruzlarını hazırlıyabi -
lecekleri ikinci mühim üssü teşkil etmek
te idi. Develi'deki italyan kıtaatı garbe 
doğru kaçarken malzemelerini ellerinden 
geldiği kadar tahrip etmiş olmalarma rağ
men bu rnıntakada elimize birçok malze
me geçmiş pek çok da esir alınmıştır. El
de edilen malzemenin büyük bir kısmı İ
talyanlara karşı derhal istimal edilebilecek 
bir haldedir. 

İleri hareketlerine devam etmekte olan 
yunanlılar pazar günü başka köy ve tepe
ler zaptetmişlerdir. Daha şimalde İtalyan 
dağ kıtaları yunan piyadesi tarahndan bir 
hezimete uğratılmıştır. 

Salahiyettar memur cumartesi günü ya
pılan yardrm vadinden dolayı B. Ruzveltt'e 
teşekkür etmiştiı. 

Bu memur yunan as1cetlerinin cephe -
den geri alınmaları için kendi kendilerini 
yaraladıklarına mütedair İtalyan propa -
gandası tarafından çrkarılan şayiaları da 
tekzip eylemiştir. 

Şimal cephesinde 
Belgrad; 9. a.a. - Royter ajansının hu-

susi muhabiri yazıyor : 
Şimal cephesinde italyan müdafaa hatla

rının kilit noktası olan ve Lin'in önünde 
son mukavemet mevziini teşkil eden Ro • 
dakale sağnak halinde yağan yağmur altm
da ve dağlarda cereyan eden şiddetli mu
harebelerden sonra, dün Yunanlıların eline 
düşmüştür. 

Muharebenenin büyük bir kısmı göğüs 
göğüse: çarpışmalarla geçmiş ve her iki ta
raf ağır zayiata uğramıştır. Esasen Yunan
lılar cumartesi günkü muharebelerde mez.
kfir köye hakim olan tepeleri zaptetmişler
di. İtalyanlar Lini ve Elbasana giden garp_ 
teki yolu tehlikeden kurtarmak için ümit
siz bir mukavemet göstermişlerdir. 

Şimdi, Lin'den Rastan'a giden bir hat bo. 
yunca iki mümtaz alay bir sıra mevzii mü
dafaa eylemektedir İtalyanlar bu mevzi
leri de kaybedecek olurlarsa, İtalya için 
hayati bir ehemiyeti haiz olan bu mıntaka. 
da Kukuş ve oradan da Elbasan yolu Yu • 
nanhlara açılmış olacaktxr. 

Bu muharebelere muvazi olarak, İtalyan
ların iyi tahkim edilmiş olan daha yüksek 
dağlarda şiddetle tuttukları diğer mevzi
lerin zabtı için de şiddetli muharebeler ce
reyan etmektedir. Bunlardan Elbasan'a gi
den Develi vadisine hakim iki mevzi top
çunun yardımı ile Yunanlılar tarafmdarı 

za btedilmiştir. 

Dün sabah, hava biraz açılınca, İtalyan 
kuvayı külliyesinin Elbasana doğru cekil
mekte olduğu Ohri gölünden müşahade e
dilmiştir. Bu şimal cephesinde harbe tu -
tuşmuş olan dört italyan tüm~ninin . Vene
zia, Ferrari, Quaranta, Pozzo tümenleri ol
dukları öğrenilmiştir. 

Yunan beyaz ki.tnbında 
neler var? 

Atina, 9 a.a. - Yunan h1lkUmeti tara . 
tından ne§redilen beyaz kitap ltalyanların 

geçen senenin nisanındanberi Yunanistan!!. / 
karı,ıı hücum etmeği tasmlm ettiklerini 
gösteren birçok nutuk ve hıldlseelri teba
rtiz ettirmektedir. 

1 
Kitap geçen 15 ağustosta Hem yı.ınıı.n 

kruvazörü torplllenmeden evel 1ta.ıya'nın 

Yunanistana karı,ıı harpcfiyane hareketler-
de bulunduğunu ifşa etmektedir. Şimdi öğ
renildiğine göre geçen 12 temmuzda !ta.1-
yan tayyareleri İnebahti limanında yu
nanlıların Orion yardımcı kruvazörivle Kı

raliçe Olga ve Kıral Georges torpido muh
riplerini ve iki denizaltısını bombardıman 
etmişlerdir. 12 ağ'Ustosta yani Hem kruva
zörü torpillenmeden Uç gün eve! italyan 
tayyareleri Riglna ve Salamin limanların
da bir yunan devriye gemisini bombardı -
man etmişlerdir. 15 ağustosta Helli'ye ya -
pılan hücumdan başka bir italyan denizal
tısı Fridon ismindeki yunan §ilepin! tor -
plllemeğe teı,ıebbils etmiştir. 

Bu tecavüz hareketlerinden 12 ay evel 
ltalyan şefleri ve yüksek memurları, hat
ta. bizzat B. Musolini, İtalya'nın Yuna -
nistan'a karşı beslediği niyetler hakkında 
beyanatta bulunmuşlardır. 

Meselı'l 8 nisan 1939 da Tlran'a giren 
ilk aalyın kumandanı: 

"- Biz buraya Arnavutluğu genişlet
meğe geldik,, demiştir. 

21 nisanda B. Musolini Arnavutluk ko
mitesine Arnavutluk hudutlarının geni~le
tllmiyecPğini vfıdetmiştir. Bir hafta ııon
ra bir arnavut nazırı daha sarih beyanatta 
bulunarak demlı,ıtlr ki: "- İşler karışırsa 
İtalya Preveze·ye kadar Epir'i derhal işgal 
niyetindedir . ., 

Beyaz' kitapta yazıldığına göre efk~ı 
umumiyeyi tehyiç etmek maksadiyle yu -
nan hUkümeti bütün bu tahrlkrtt ve tehdit
leri büyilk bir ihtimamla gizil tutmuş

tur. Bu ııUküt ise yunan hUkUmetinln kııtf 
bir bitaraflık muhafaza etmek için elin -
den geleni yaptığının ink~ kabul etmez 
bir delilidir. 

Yunanistana hediye edilen 
seyyar hastaneler 

Nevyork, 9 a.a. - Nevyork'taki Grek 
ortodoks kilisesinde yapılan bUytik bir me
rasim esnasında İngiliz - Amerikan seyyar 
hastahane teşki!A.tı yunan hükilmetıne tam 
teçhizatlı 25 seyyar hastahane hediye et -
mişlerdlr. Bunların pek yakında sevkedile
ceği umulmaktadır. 

Musolini - Badof!lio görüşmesi. 
Roma. 9 a.a. - Stefani bildiriyor: B. 

Musolinl , mareşnl Badol?llo'yu kabul etmiş 
ve kendisiyle samimt bir görüşmede bu -
Junmuştur. 

Nevyork, 9 a.a. - "Nevyork Tlmes., 
gazetesi marPŞal Bacı~lio'nun lstlfaınm 

şu şekilde mütalea etmektedir: 
"13u lnfikfık ltalyan tstikll\llnin tedri -

cen azalmakta olduğuna bir ala.met tNıkil 
etmekte ve itıılya'nın bu harpten bir şey 
knzanamıyacat,ı, bil:\kis her !l"Yi kaybede
ceği hakkındaki umumi kanaati takviye 
eylemektedir. Vcneto galibinin almanlara 
karşı daha uysal bir generalle df'jti$tlrllme
si, bUtUn italyanlara, 1918 de almanlan 
Brenner'ln ötesine atan muzafferlyetın 
kıymetslzl!ıtlnl ve ehemiyetsizli~ni gös -
termiş olacaktır.,, 

Herald Tribune gazetesi de, bu me!'e
Jeye tahsis ettiği bir ba~makalede italyan 
başkumandanlı~ında vukua gelen tebeddU
llln aııkerl bozgıınun bir itirafından başka 
bir şey olmadı~ını söylemektedir. 

Bu gazete §Unları yıı.zmaktadır: 
"Bu harp esnasında, 1917 • 1918 sene

lerinde general Pershing mevkiini haiz bir 
İtalyanın istifa mecburiyetinde kalması 
hükümet idaresinde ve hatta bütün mtm -
leketin mukadderatında vahim teşevvüşler 
husule geldiğini isbat etmektedir. Bunun
la beraber bu istihı:hn İtalya'nın yıkılma 
arifesinde bulunduğunu istihraç etmek bi
raz fazla ileri gitmek olur. Fakat İtalya
nın Akdeniz rnuvazenesin<le fili harp ka
biliyetinin de aazlmış olduiu da muhak
kaktır. Bundan b:ışka fasist rejiminin kud
retini sarstığına ve kendisine ol~n itima
dı kaybetmesinro sebebiyet ve~d:i:ne de 
şüphe yoktur. Bu i tibar!~ de'Tlokrat mqlet
ler, bu hadiı<elerden cok büyük ehem!yette 
neticeler çıkarabilirler." 

Bir Hollanda deniz 

Alman tayyareleri 

Londra •• • uzenne 

~ok ıiddelli 

bir hücum yaptılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Eylüldenberi en büyük akın! 
Lon;"n, 9 a.a - Royterirı hcıvacıltk 

muhabiri bildiriyor : 
Pa2an pazartesiye bağlıyan gece 

Londra'ya karşı yapılan hava hücu
mu eylüldenberi alınanların kullan
dığı en büyük alman hava kuveti ta· 
rafından yapılmıştır. 

Londra selahiyettar mahfilleri al· 
manların yeni bir sessiz hücum yap· 
tıklan hakkındaki iddialarını gülünç 
bulmaktadır. Dün geceki akıncılar 
yüksek irtifadan normal bir tarzda 
uçmuşlar ve mütemadiyen topçu ta
rafından izaç e'dilmişlerdir. Gece av• 
cı tayyarelerimiz de düşmana karşı 

koymuşlardır. Endüstri şehirleriyle 
limanlara tevcih edilen hücum dev
resinden sonra Londra'ya karşı yapı· 
lan bu hücumun sevkulceyşi manası. 
hakkında ancak tahminler yürütüle· 
bilir. 

Alman başkumandanlığının nisbt 
bir sükundan sonra Londra'ya karşı 
yapılan bu hücum ile gelecek kış i
çinde italyanlara nerede ve nasıl yar 
dım edileceği meselesine bir hal su
reti buluncıya kadar sivil halk üze· 
rinde tesir yapmak istemiş olması. 
muhtemeldir. 

Yüz binlerce kilo bomba ! 
Berlin, 9 a.a. - Öğrenildiğine gö· 

re dün gece Londra'ya yapılan hj.i
cum esnasında, 700 bin kilo infilak 
ve 100 bin kilo yangın bombası atıl .. 
mıştır. 

Bir haftada 26 alman tayyareıi 
düşürüldü 

Londra, 9 a.a. - 7 İlkkanun gece Y3 
rısı biten hafta içinde düşman hava 
kuvetlerinin İngiltere üzerindeki faa
liyeti oldukça mahdut olmuştur. Bu 
hücumlarda 26 düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. Sekiz ingiliz tayyaresi zayi 
oimuşsa da sekiz pilottan yedisi kur
tulmuştur. 

S, 4, 6 kanunuevel günleri iki taraf 
da zayiat vermemişlerdir. Diğer gün
lerin zayiatı şunlardır: 

1 Kanunuevelde : sekiz alman tay
yaresi düjürülmüştür. Beş ingiliz tay
yaresi düşmü~se de pilotların hepsi 

hayattadır. 
2 Kanunuevel : İki alman tayyarecıi 

düşürülmüştür. 1 ingiliz tayyaresi dii~ 
müşse de pilotu sagdır. 

5 Kanunuevelde : 14 alman tayyare
si düşürülmüştür. İki ing:liz tayyare
si düsmüştür. Bunlardan birinin pilo
tu sağdır. 

7 Kanumıevelde : tngilizler zay>tt 
vermemiş 'e iki aiman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

Düssellorf'a şiddetli bir hücum 
yapıldı 

Londra, 9 a.a. - istihbarat serv•si 
bildiriyor : Dün gece ıngıliz tayyare· 
]eri, büyü:t Düsseldorf endüstri m•!I· 
takasını yeni bir büyük hiıcum hedefi 
ittihaz etmışlerdir. l!:sas hedefi, Press 
urıd Walzv..erke yiıksek fırınları \'t 

çelik fabrikaları tcş'dl ey'emıştir. fa 
arruz, parbk bir mchta 1ıla saat 19 •i:ın 

biraz sonr3 başlamıs \"e ı!k bomb3 ia
rın infilakını derhal üç bi.iyi.i.k ve Lir
çok küçük yangınlar tardı· eylemi~rir. 
Bunun üzerine, bombardıman tayyare-

alh gemisi battı Jeri .. _bir~iri anlından. a\'.Öınlanmış ,.. ... 
. dd uzerıne atılmışlar. agı, bombaları 

Londra, 9 a.a. - Londra'da bulun:ın j nı fabrikalar iizerinc tam isabetle :\t• 
Hollanda drniz umumi karargahı harp mışlar ve hütiin m1 •1t;:ıka üurine -t.
harekatı esnasında bir Hollanda den:7.- yangın boınh3ları yavrlırm•slardır ~ ... 
altısının battı~ını bildı:rnektedir 0- maya biiy\,i;.; rluman btıl•nları yliks-"l 
!enlerin vakın akrah '.arına haber ver- mi~tir. Üslednc <iö,ıen l'llntl;ır. h;iv :ı, 
mek üzere beynelmilel kızılhaç vası- , vangınlar '.ıkmıc; oli"•"ıınu hilrl:-!'1:~ . 

tasiyle teşC'bbüste bulunulm11ştur. Gön l lerdir. Alevler, hir fah:-ılranın büıii ., 
derilen haberlerin Hollanda'da bu~u-ı• binalarını sarmakta ve tzyyarelerimi· 
nanlar tarafından şimdiye kadar alın- zin hareketinden çok 7a•nan sonra dahi 
dığı tahmin edilmektedir. semaya aksetmekte idi. 
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B. M. Meclisinin dünkü toplantısı Mısır'da bir tecrit 

kampında kavga 
Kereste ah nacak 

Asker! Fabrikalar Satın Alma. Komisyonundan: 

( Başı l incı say/ada ) 

konserlerde para alınmıyordu. Vaki 
tehacüm - bu tabiri yerind<! .ltulla
nıyorum - gelmek istiyen~rin çok
lu ğu büyük bir alakanın mevcudiye
tini löstermiş ve isbat etmittir. San
at, madde gibi bir ihtiyaç olmağa 
başlamıştır. Bu, şayanı memnuniyet 
bir şeydir. İnsanlar ihtiyaçlarını bir 
takım vasıtalar mukabilinde temin 
ederler. 

Dünyanın her tara{ında bu gibi 
mağnevi ihtiyaçları her zaman beda
va tatmin etmek mümkün değildir. 
Bunu düşündük, dedik ki, bu parayı 
verebilecek vaziyette bulunan ve bu 
ihtiyacı duymuş olanlar para vererek 
gelsinler. Bu ihtiyacı duymuş fakat 
para vermeğe muktedir değildir; on
lar için de kanunun bir maddesinde 
sarahaten zikredilmiştir; umumi 
konserler ve umumi temsiller verile
cektir. Onlar, bu vaziyette olaınlar 
para vermeksizin gelebileceklerdir. 
Kanunu sevketmekte düşünülmüş o
lan saikler bunlardır. Yani varidat 
temin etmek mevzuubahis değildir. 
Alınacak para bir alıştırma para&ıdır. 
İstedik ki, yalnız elma almak için pa
ra veren, konser dinlemek için de 
para vermeğe alışsın. Düşünülen se
bepler budur." (Doğru sesleri). 

Tekrar söz alan Ziya Gevher Etili, 
Cebeci'deki mütevazı mektebin, daha 
Ankara'da sinema olmadığı zaman -
!arda bile aanatseverler için bir ni
met teşkil ettiğini, kendisinin de her 
zaman oraya gittiğini, bir eğlence 
yeri olmaktan çok ihadet mahiyetin
de yüksek bir ruhun tecellig.ihı olan 
bu müessesede· verilecek konserler
den de para alınmaması icabettiğini, 
eğer fazla kalabalık oluyorsa Maarif 
Vekaletinin salonu genişletmesinin 
mümkün olduğunu, konserlere daha 
çok gençlerin gittiğini ve bunların 
da parası olmadığını, dünyanın bir
çok yerlerinde umum! konserlerden 
para alınmadığını, dünyanın her ta
rafında bilhassa pazar sabahları veri· 
len konserlere balkın bir ibadete gi
der gibi koştuğunu söyledikten ve 
Maarif Encümeni marbataıından da 
bazı fıkralar okuduktan sonra veki
lin, sanatı himaye için bu kanunu g~
ri almasını teklif etti ve bir takrır 
verdi. 

Para•ız konserler gene 
verilecektir 

Yeniden kürsüye gelen Maarif Ve
kilimiz B. Hasan - Ali Yücel Ziya 
Gevher Etili'nin bu &özlerine de aşa
ğıdaki etraflı izahatiyle cevap ver
miştir: 

"Arkad"§larımın endişeli göründük
leri noktalara cevap verdikten aonra 
öyle tahmin ediyorum ki, kanunu geri 
al diye tekliflerinde ısrar etmiyecek
lerdir. Hükümet talebe için ve para.aı 
olmayıp da opera seyretmek veya ti· 
yatro temsilıni görmek ve konser din
lemek istiyenlere esasen parasız oldu
ğunu hiısettirmiyccck surette bu tem · 
sil ve konserlerin verilmesini düşün
müştür. Kanun da bize bunu emreıli· 
yor. 

3 üncü maddede icabında Maarif ve

killiğince tertip edilecek umumi, hu

susi davetiyeli temsil ve konserlere 

giriı ücrete tabi değildır deniliyor. 

Buradaki umumi halk i~in, hususi; me 

seli buraya gelecek izciler, ve burada 

mevcut mektepler vardır, bunların ta
lebeleri içındir. Davetiyeli tabirine 
gelince; bilfarz sizlere, yaptJğımız i§· 
lri mürakabe etmekle mükellef arka· 
daşlarımıza konsrler, temsiller verile
cektir. Gelip göreceksiniz. Binaena
leyh talebeler parasız olarak, halktan 
olanlar gene parasız olarak gelip gö· 
receklerdir. Buyurdukları gibi hangi 
memlekette pazar sabahları bedava bir 
temsil vardır, veya opera gösterirler. 
Ben bilmiyorum, hangi Avrupa mem
leketinde bu vardır? Çünkü gösterile 
cek şeyler yalnız filarmonik orkestra· 
sının vereceği konserden ibaret değil
dir. Temsil verilecektir, opera oyna
r.acakt,r. Bilmiyorum b«şka memle
ketlerde bunlar bedava gösterilir mi? 
Biz başka memleketlerde olnııyan hu
dut ve şümul içerisinde bunu bedava 
yaptırıyoruz Onun için endişe ettik
leri cihetler bunlardan ibaretse kanun 
bunları temin etmek vazifesinı Maarif 
vekilliğinize vermiştir. Hatt5 parala· 
rın tesbit ve tayinini de Maliye ile be
raber yapın demiştir ... Arzettiğim gi· 
b; bu, hazineye varidat temin etmek 
de ğil. ma:ıevi bir ihtiyacı parası o!:;
n~ nara mukabilinde temin etmek iti
va<lını kazandırmaktır Oruf\ için ~iz 
s:ınat namına hareket etmiyor deği1i7 
~ilalci~ sanat namına hareket ediyoruı
ve bul(ünkü Türk cemiyeti bunu ya
rarak, yani bu konsere, parası var!'ı 

50 - 60 kuruş verip gelmek ihtiyacı
nı duyarak bir terakki ve tekamüle er
miştir. Geliniz. bir cumartesi günil sa
at ilciden itiharen bakınız, mektebin 
önü dolmuştur. Biz ı:elenlerin beıte 
hirini bile içerive alamam:J.ktav1z. Ar
h<fa,ım rliynr ki $~lon ufak-• büyük 
~al 0n y~rıtırınız Rn"l.Un da •~şt'bbiisU-
1'1C giri"Smis bulunuyol"U:t. BHtcemiıe 

n'l!lra~ı 1<:onmu~ ve Ev1r~f apartman1n1n 
~!tında evelce Dil. Tarih. Coiirafya fa. 
kUltesf tarafından i9gal edilmiı bulu-

nan büyük bir salon vardır, bu ıalo
nun planları yapılmıştır ve bir tiyatro 
konser ve temsil verilebilecek bir sah
ne haline getirilmesi tertibatı alınmış
tır. Sizin bildiğiniz ve takdir ettiğiniz 
sebeplerden - ki başlıcası demir me
selesidir - teehhür etmiştir. Bu sah
ne yapıldığı takdirde biz temsillerimi· 
zi, konserlerimizi orada vermek imkS.· 
nınt kazanmıı olacağız. Demir ise, a
lelıtlak demir değildir. S•hne tertiba
tı için lazım olan hususi vasıfta de
mirdir. 

Bir opera binası yapmak için 3 bu
çuk milyon lira lazımdır. Biz hesabını 
yaptık. Onun da zamanı geldiği vakit 
hükümetiniz elbette tertibatını alıp 
yapacaktır. Nitekim Tarih, Dil fakül
tesi açıldığı zaman Başvekilimiz açma 
nutkunu söylemişti. Sarahaten opera, 
müze diye efkarıumumiyeye bu fikri 
arzetmiştir. Bu imkan elde edildiği 

vakit hükümet elbette 3 huçuk milyon 
liralık bir bina ile arkadaıımızın söy· 
!ediği ihtiyacı tatmin edecektir. Bu
gün için buna imkan yoktur. Onun 
için vaziyet arzettiğim P- ibiüiı 

Nazım Poroy (Tokat) - Madde<lt
ki icabında kelimesinin minasını lüt
fen verir misiniz? 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel 
(İzmir) - İcabında ke:imesı şunun 
için konmuştur. 

Bu tabir olmazsa temsiller ve kon
serler ya mütevaliyen parasız olur ya
hut umumi ve hususi diye veya dave
tiyeli konserler verilir, temsiller vrei
lir ve yahut tam bunun zıddı olur, 
mütemadiyen paralı konserler verir· 
ler, piyesler temsil ettirirler, op"!ra 
temsilleri verirler. Onun için Maarif 
vekilliğine "icabında" demekle bunun 
tertibini ıen al, programını yap, para
lısını parasızını ayır diyorsunuı:. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Bir sual, "halka açılacak,. deniyor. 
Şimdiye kadar hiç halka açıldı mı? 

Mf. V. Hasan - Ali Yücel (İzmir) 
- Şimdiye kadar halktan başka kim· 
seye açılmıı değildir. Kapılar açıktır, 
herkes girer. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Öylemidir? Ben davetiye ile zannedi
yordum. 

Mf. V. Hasan - Ali Yücel (İzmir) 
- Hayır, herkes girer. Zannederim 
hiç teşrif buyurmamışsınız? (Gülüş

meler). 

Dr. Ali Süha Delilba§t'nın 
•özleri 

Söz alan Dr. Ali Süha Delilbaşı 
(Kütahya) - Maarif vekaletinin yeni 
ttklif ettiği bu kanunlarla konserler
den ve temsıllerden muayyen bir üc
ret alınmasını gayet muvafık gördü
ğünü aöyliycrek bunun ıebeplerinı 

anlatmıştır. B. Delilbaşı kurulduğu 
gündenberi içinde çalıımakta olduğu 
Ankara Halkevinde verilen temsillere 
- bedava olduğu için - böyle yerle
re gelmemesi lazım gelen küçük ço· 
cukların dahi geldiğini ve getirildiği
ni, büyük bir tehacüm olduğunu, !:ıu 
yüzden ince sanatlarla alakası olan 
birçok zevatın açıkta kaldığını, filha· 
kika halka bedava onserler ve temsil
ler vermenin cilmhuriyet hilkilmetinin 
şiarlarından biri olduğunu fakat kon
servatuvardaki konserlerin meccani 
olmasının istihdaf edilen gayeyi te
minden uzak bulunduğunu, hulasa ka
nunun çok lüzumlu bir ihtiyöca cevap 
teşkil ettiğini söyledikten sonra vekil
den bir şey rica edeceğini kaydetmi~ 
Ve 19.yıhadaki Hicabtnda., kelimesi ye• 
rJne umuntazam zamanlarda., ibaresi
nin konulmasını istemiştir 

Bunun üzerine Ziya Gevher Et Ilı 
yeniden söz almış, konservatuvarda 
verilen konserlere ve temsinere daiına 
gittiğini tekrarladıktan sonra dünY.a
nın her tarbfında bu gibi yerlere hal
kın parasız olarak girdiğıni söyliyerek 
Evkaf apartmanı altındaki salonun 
bir an evet bitirilmesini temenni etmiş
tir. 

Bugün kapılar herkeae açıktır 

Üçüncü defa kürsiye gelen Maarif 
vekilimiz .il. Hasan - Ali Yücel demiı
tir ki: 

"- Efendim, arkadaşım sertlikten 
bahaetti. Böyle bir şey mevzuubahis 
değildir. İmkan olup da daha fazla 
yumuşak olmak demek bir şey olma
mak demektir. Yoksa kendileoinin 
sözlerine! verdiğim cevaplarda yumu
şak veya sertlikle hiç alakası olma
dan doğrudan doğruya düşündükle
rimi söyledim. Sertlik, yumuşaklık 
mevzuubahs değildir. Sonra daveti
ye meselesi; mebus arkadaşlara gön
derilen davetiye ihbar· mahiyetinde
dir. Böyle bir konserimiz var, tertip 
ettik. Sizin mürakabe hakkınız ve 
vazifenizdir. Bunu size hatırlatmak 
nezaketle sizi davet etmektir. Yoksa 
herkese davetiye gönderip buraya bu 
davetiye ile girilir gibi bir şey yok
tur. Herkese kapılar açıktır, herkes 
girmekt~ir. Binaenaleyh davetiye 
ile konıere girmek mcvzuubahı de· 
ğildir. Ve sizdeki davetiyeler de bu 
davetiye olmana a:iremezsiniz mana· 

sında bir şey değildir. Arkadaşımın 
buyurduğu gibi davetiye olsa idi e
linde o veaika olmayınca içeriye gi
rilemezdi. Halbuki sizin mebus oldu
ğunuzu bilmeseler dahi buyurun der
ler ve içeriye alırlar. 

Umumi koru>erler, halk için kon
serlerdir. Evet, o vardır, umumi yer
lerde verilir. Fakat böyle bir mües
esse, devlet tarafından idare edilen 
veya devletin sübvansiyonunu alan 
yerler alelitlak böyle bir ıey yap
maz. Bu kanunda mevzuubahs olan 
temsildir, konserdir, opera ve tiyat· 
ro temsilleridir. Dünyanın her tara· 
fında olduğu gibisini biz de yapmak 
istiyoruz, iş bundan ibarettir." 

Maarif Vekilimizden sonra kürsü
ye gelen Maarif Encümeni mazbata 
muharriri B. İbrahim Aliiattin Göv
sa (İstanbul), Encümenin esbabı mu
cibe layihasında gösterdiği sebebin, 
niçin gayri varit görüldüğünü bir 
türlü anlıyamadığını söyledikten son 
ra, yalnız devlete varidat temini için 
değil, bilhassa sanatın da terakkisi 
için bu konser ve temsillerden ufak 
bir ücret alınmasının çok muvafık 
olacağını kaydettikten sonra, Ziya 
Gevher Etili'nin Avrupa'da bedava 
konser verildiğinden bahsettiği yer
lerin, hatırladığına göre, kiliseler ol· 
duğunu söylemiştir. 

B. Ziya Gevher Etili'nin yeni bir 
konuşmasından ve kendisine verilen 
cevaptan sonra takrirler reye konul
muş, B. Ziya Gevher Etili'nin kanu
nun reddi hakkındaki takriri reddo
lunmuştur. Dr. Ali Süha Delilbaşı
nın icabında kelimesi yerine "mun
zam zamanlarda, ibaresinin konulma· 
sı hakkındaıki takriri okunarak bu 
ibare muayyen zamanlarda şekline 
konulmuş ve icabında kelimesinin 
yerine layihaya konulması kabul o
lunmuştur. Bundan sonra layihanın 
tamamı okunmuş ve aynen kabul edi
lerek birinci mlizakeresi ikmal olun· 
muştur. 

Bundan sonra, hava taarru.ılarına 
karşı korunma kanununa ek kanun 
tayihasnıın müzakeresine geçilmiş
tir. Talep üzerine bu layiha tet!<ik 
olunmak üzere biltçe encümenine ha· 
vale olunarak dünkü toplantıya ni
hayet verilmiştir. 

Meclis yarın öğleden sonra topla
nacaktır. 

Romanya - Bulgaristan 

arasında muhaceret 

hareketi yavaşladı 

Kahire, 9 a.a. - Mısır dahiliye ne
zaretinin bildirdiğine göre, şayanı ar
zu olmıyan bazı kimselerin tecrit edil
diği Eltor Sinai kampında çıkan bir 
kıyamda 7 kişi ölmüş 9 kigi yaralan· 
mıştır. Mevkuflar kalın borularla mu
hafızları üzerine hücum etmişlerdir. 
Muhafızlar mütecavizlerin başı üze
rinden kuru sıkı fişenkicr atarak mu
kabele etmiılerse de müteakiben do~u 
fişenk atmak mecburiyetinde kalmıı
latdır. Kıyam bastırılmıştır. 

Avrupa'daki inkişafların 

Uzakıark'fa yapacağı tesir 
Tokyo, 9 a.a. - Asahi Şimbun gaze

teıi yazıyor: 

"Harp ikinci kışa girdiği için Avru
pa'daki inkişafların Uzak - Şark'taki 

vaziyet üzerinde milhim bir tesiri 01,. 
caktır. İngiltere'nin mihver devletl~
rine karşı hôrbe devam k'biliyti istih· 
fal edilemez. Zira vaziyeti İspanya ve 
Türkiye ile aktedilcn anlaşmalarla 
kuvetlenmiş bulunmaktadır.,. 

Alman uzun menzilli 
toplarının dünlıü f aaliyefi 

Londra, 9 a.a. - Franııı sahillerine yer· 
leıstirilmi$ bulunan uzun menzilli alman 
topları pazarteıi ııbahr ateoı açmı,ıardır. 
Atılan obüsler Douvres mıntakaıına dü,
mil1tUr. Hasar ve zayiat olduğu hakkında. 
bir maHlmat alınmamıştır. 

Mlı ı,f MllOı\F .&.A VEK.ı'l F.TI 

Kereste ve saire alınacak 
M M. V . Sa. Al. Ko. dan: 
1 kalem muhtelif ebatta kereste çlvt kt· 

remlt ve sair lntaa.t malzt>mesl a.lınacak 

tır Tahmin edilen fiyatı 8462 lira 70 ku 
ruı olup muvakkat teminatı 239 lira 70 
kurutdı. İhaleal 11. 12. 9{0 çarşam· 
ba gUnU saat ıs da açık ekslltrrıe ile ya· 
pılacaktır. Talip olanların komisyona 
racaatıar1 . ( 8068) 18059 

Ahır inşaatı 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Keıif bedeli 25.925 lira 51 kuruş olan 

ahır lntaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Eksiltme!i: 17/12/ 940 sah günü 
ıaat 11 dedir. İlk teminatı: 1950 Ura olup 
keşif ve projesi 130 lcunışa komlıyon.dan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte bir sa

at evetine kadar zarflarını M.M.V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (8137) 18113 

3 ev in,aatı 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

100 metre mlkA.bı 2,60 : 5,00 
400 metre mlkAbı 2,:;o : 5,00 
200 metre mlkAbı 2,:;o : 0,00 

x 0,25 x 
x 0,22 x 
x 0,20 x 

250 metre mikA.bı 2,50 : 5,00 x 0,18 X 
1:;o metre mikabı 2,:;o : 5,00 x 0,16 X 

200 metre mikAbı 2,50 : 5,00 x O,l:S x 
100 metre mlkll.bı 2,:;o : 0,00 X O,U x 

0,02!i M. ebadında 
0,02:S M. ebadında 
0,025 M. ebadında 
0,025 M. ebadında 
0,025 M. ebadında. 
0,025 M. ebadında 
0,025 M. ebadında 

çam tahtuı 

çam tahtası 

çam tahtası 

çam tahtası 

çam tahtuı 

çam tahtası 

çam tahtası 

100 metre mlkA.bı 2,50 : 5,00 x 0,12 X 0,025 M. ebadında çam tahtuı 

Tamamen çam vermek mUmkün olmadığı takdirde yarısı çıralı çam ve yarısı be 
yaz köknar olablltr. 

Tahmin edilen bedeli (68.750) Ura olan rnlkdar ve ebatlan yukarıda ya.zıh ~ekiz 
ka.lem ve ceman lMO metre mikAbı kereste askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 27.12.940 tarihinde cuma gUnU eaat 15 te kapal 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (S) lira 19 kuru~tur. Muvakkat teminat (4437) 
lira (&)) kuruetur. Teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri. (8459) 18510 

Balast mü na kasası 
D. D. Y. Üçüncü !~!etme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat temi 
natı aşağıda yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 
İhalesi Balıkesirde üçüncü İşletme Müdürlüğü binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2490 sa 
yılı kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını ihale gününde 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin de komisyon reisliğine vermeleri la 
zımdır. Bu işe ait ıartname ve mukavelename projeleri komisyondan pa 
rasız verilir. (8327) 18506 

Balast ocak
larının bulun-
duğu yer Kilometresi Cinsi 

Bir mil 
Bala.atının 

Miktarı Muhammen Muvakkat 
metre bedeli Tutarı teminat 
mikabı kuruş Lira Lira Kr 

İzmir - Bandır-
ma hattı 258-268 

Kü9kü ile 15000 
yarma-

130 19500 1462 sa 

lardan 

Nümune ve evsaf ,artnamesine J 

göre 600 adet battaniye alınacak 
Askert Fabrikalar Satın Alma Ko. da.n: 
Tahmin edilen bedeli (:S700) lira olan 

yukarıda ye.zıh 600 adet battaniye ukert 
fabrikalar umum müdUrlUğU merkez ıatın 
atma komla~ronunca 28.12.940 paza.rtest gU

nU ıaat 16 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartnaıne paruızdır. Muvakkat temi
nat ( 427 ,CIO) liradır. Teklif mektuplB.l'ını 
mezkQr a-Unde saat ı• e kadar komisyona 
vermeleri. ('367) 18385 

Ekmek pifirtilecek 
Aslr.eri Fabrikalar Sa. Al. K-0. dan : 

Unu idaremizden verilmek ıartiyle iha· 
le tarihinden itibaren 31/ 5/ 941 tarihine 
kadar Küçük Yozgat'ta yevmiye piıirtti

rilecek ekmek. 
Beher kilosuna 2 kuruı pişirme ücreti 

tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek plıir

me iti Askeri Fabrikalar Umum Müdür • 
Hiğil Merkeı Satın Alma Komisyonunca 
U/12/94-0 aah ırünU saat 14 de açık eksilt
me ı e ihale edllecektir. artname parasız

dır. Muvakkat teminat (90) lira (33) ku

İhale tarihi İhale saati 

27-12-940 ıs 

Memur alınacak 
D. D. Yolları U. MüdUrlüğünden : 
1 - Devlet demiryolları istasyon oı 

nıfında istihdam edilmek üzere müsa 
baka ile orta mektep mezunlarınd:ın 

hareket memur namzedi ve askerlikle
rini yapmış lise ve yüksok mektep m<>
zunlarından işletme ve hareket memu 
ru stajyeri alınacaktır . 

2 - Müsabakada kazanan orta mek 
tep mezunlarına 60, liıe mezunlarına 

74, yüksek mektep mezunlarına 100 il 
ra ücret verilecektir. 

Bükre§, 9 a.a. - (D.N.B.) Bulgar · 
Romen muhaceret hareketi son zaman· 
!arda yavaşlamııtır. Bunun sebebi, 
Bulgarların Romanya'da terketmekte 
oldukları çiftliklerin kıymetlerinin 
Romenlerin Bulgaristan'da bıraktıkla
rı çiftliklerin kıymetlerinden aşağı ol
masıdır. Bunun içindir ki Romenler 
muhaceretin kısa bir müddet için dur
durulmasını istemişlerdir. Bulgaristan 
bu teklifi hbul eylemiştir. Bu mese
leye, diplomatik yol ile bir hal sureti 
aranmaktadır. 

Keşif bedeli 15.324 lira 39 kunı1 olan nıştur. MezkOr gün ve aaatta komisyona 
3 adet memurin evi inşaatı kapalı zarfla 

müracaatları. (8457) 18467 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek mek 
tep mezunları için 25. 12. 940 çarp.mba 
lise mezunları için 27. 12. 940 cumıt, 

orta mektep mezunları için 28. 12. 940 
cumartesi günleri saat 14 de Haydar 
paşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kay
seri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve 
Erzurum iıletrne merkezlerinde ve Sı 
vas, Eskişehir cer atölyelerinde yapı 
lacaktır. MUracaattar bu i•letme ve ... 
tölye müdürlükleri ve istasyon §efllJ<. 
!erince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti ıun 
!ardır : 

Tokyo, 9 a.a. - (D.N.B.) Yuıan Maru 
adındaki 6039 tonill.toluk japon şilebi Fl
lipin adaları açıklarında karaya oturmuş -
tur. Mürettebatın bayatı tehlikede değil • 
dir. 

Nevyork, 9 a.a. - (D.N.B.) buraya ge
len haberlere göre Amerika Şili'den 300 bin 
ton nitrat dö potas ıatın almıştır. Şill • 
nin alacatı paranın yüzde 15-0 ı Amerika • 
dan makine mübayıasına tabıiı edilecektir. 

Tokyo, 9 a.a. - (D.N.B.) Suva Maru 
iapon vapuriyle Londrı'yı tcrketmiıs olan 
japonların Kobe limanına vardıkları öire· 
nilmiştir. 

Moskova, 9 a.a. - (D.N.B.) Tokyo'ya 
gitmekte olan fransız; iktısat heyeti pazar 
g'linü Moskova'dan geçmiştir. Heyet üç ki
şiden mürekkeptir. 

Roma, 9 a.a. - Fransa'nın Papalık neı
dindeki 2. ci 'büyük elçisi B. Leon Bcrrard 
itimat mektubunu Papaya takdim etmiştir 

Nevyork, 9 a.a.. - (D.N.B.) Nicaragua 
hükümeti 21 bin kilometre karelik bir ara
zide petrol sondajı yapılmak üzere Ame • 
rika petrol kumpanyalarına ruhsat vermiş
tir. Amerikan şirketleri 2 milyon dolar 
!arhna mezun kıhnmışlırdır. 

eksiltmeye konmuştur. Ek:slltmeıi 16/12/ 
940 pazarteıl günil saat 11 dedir. llk temi
natı: 1150 lira olup keıif ve projesi 77 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu
ayyen va.kitten bir ıaat eveline kadar zarf
larını M. M. V~ Sa. Al. Ko. na vennelerf. 

(8138) 18114 

Dekovil hattı inşası 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Sa~, demir, çelik gibi malze.meıi vek:S.

letten verilmek üzere 150 adet dekovil bat
tı devvar levha.sı yaptırılacaktır. Hepsine 
tahmin olunan fiyat 5000 lira olup teminatı 
375 liradır. İhalesi açık eksiltme ile 18/12 
/940 ~arJamba günü S. 15 de yapılacaktrr. 
Talip olanların komisyona müracaatları. 

(8207) 18272 

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4000 lira 

olan 1160 kilo gaz yağı, 1160 kilo zeytin 
yatı, 81'20 kilo iç yaiı pazarlıkla ntın a. 
hnacaktır. Pazarlığı: 17/12/940 ıah ıUnü 
saat 1-4 dedir. Kati teminatı: 600 lira olup 
evaaf ve prtnımesi komisyonda ıörülür. 

Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (8517) 111433 

Bina tamiri 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keıif bedeli 2753 lira 27 kuruş olan hl· 

na tamiratı pırarhkJa yaptırılacaktır. Pa. 
zarlığı: 26/12/94() perşembe ıUnü saat 11 
dedir. Kati teminatı: 413 lira olup keşfi 
14 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8535) 18519 

ASKERi FABRiKALAR 

150 - 300 Kg. nişadır alınacak 
Askeri Fabrlkalaı:- Satın Alma Komla · 

Madrid, 9 a.a. - Murillo'nun Fransa ta. yonundan: 
rafından İspanya'ya iade edilen ve Mer - Tahmin edilen bedeJI (180) Ura olan 
yem'in hamlini tasvir eden tablosu dün 150 _ SOO Kg. nııadır askert fabMkalar u
Madrid'e getirilmiştir. mum mOdUrlilğU merkez satın alma ko-

Çungklna; 9. a.a. - Eski Çahar valiıi mtsyonunca 19. 12. 940 pcrıembe gUnU sa
general Şihyusan'ın 11 lmire itaatıizlik , at 14,30 da açık ekslltrnı ne ihale edile
suçundın dolayı idam edildiği resmen bil- cektlr Şartname para.sızdır. hiuv&kkat 
dirilmektedir. temJnat (13 l lira (50) kuruıtur. Taliplerin 

Belgrad, 9 a.a. - Karadağda yeniden 
kar yağmış olduğu cihetle, İpek'le Pod • 
ıoriçe arasında münakalit durmuştur. Bu 
na muka.bJ1 havaların birkaç gündür yu -
muıık ıitmesi üzerine garbt Boına dağla
rındaki münakalit tekrar başhyabi1mlştlr 

mezkQr gUnde komisyona mUracaatıan. 
(8356) 18340 

500 kilo fırçalık tel alınacak 
A.ık:ert Fabrikalar Satın Alma Komtı

yonundan: 
Talımln edilen bedeli C 2:;()0) lira olan 

Roma, g a.a.. - (Stefani) B. Musolini 500 kilo fırçalık tel ukert fabrikalar U· 
bugün Roma umumi valisi ile Milano va- mum mUdUrlUfü merkez satın alma ko
liıini kabul etmiştir, mlıyonunca 19.12.94-0 peroembe günü saat 

Londra, 9 a.a. - Son günlerde Hind is- 14 te açık eksiltme tle tha.Ie edilecektir. 
tan başkumandanhiına tayin edilen ıene - Şartname paraaızdır. Muvakkat teminat 
ral Ruchinleckkin yerine ana vatan cenup (187) lire CGO) kuruttur. Taltplerln mez • 
mıntakısı kumandanı general Alexander kO.r sUnde kom1ıyona müracaatları. 
ıetirilmiıtir. (8355) 188'1 

Münakasa tehiri 
Aakerl Fabrikalsr Umum MUdUrlUfU 

:l-Ierkez Satın Alma Komisyonundan: 
2U2.940 salı günU saat 15 te kapalı 

zarfla ihale edilecek olan :S le.o.lem erzak a· 
lınmasından sarfınazar edtlmtıttr. (8340) 

18521 

TiCARET VEKALETi 

Bir mühendis aranıyor 

TicaNJt Vekaletinden: 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğünde 

münhal bulunan 210 lira ücretli "İh
tisas mevkii" Fen Müşavirliğine bir 
elektrik veya makine mühendisi alı
nacaktır. 

Taliplerin evrakı mü10biteleriyle 
birliktıe İç Ticaret Umum Müdürlü -
ğüne müracaatlar ıil&n olunur. 

(8366) 18508 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Nazarı dikkate 
D. D. Yolları U. MUdürlüğünderı : 
1/1/94-1 tarihinden itibaren : 
1) Avrupa hattının (Semplon trenlerine 

ait huıusi ahklm ve ücret, gümrük mu.a • 
meli..tı, rıhtım. iskele, vinç, eşhua ait 
aarnıçh ve frirorifik vagonlar ve C.F.H. 
idaresiyle müşterek kıymetli efya ve yu -
murta tarifelerinin Devlet Demiryolları 

tarife esasları ve husuıi tartları dahilinde 
tatbikına devam edilmek üzere) şirketten 
müdevver olup halen meriyette bulunan 
diter bilumum eıas ve tenzilli yolcu ve 
etY• tarifeleri ile bunlara müteferri esas 
ve u-sullcr ve ahkim kaldırılmıftn ... 

A) Türk olmak. 
B) Ecnebi bir kimse ile evli olma. 

mak. 
C) 18 ya~ını bitirmiı ve otuzu ge9" 

memiş olmak (30 yaş dahil). 
D) Orta mektep mezunları için as

kerliğini yapmamış olanların askerli 
ğini yapmaaına en u bir sene zaman 
kalmış ve lise, yüksek mezunları için 
de askerliklerini yapmıı olmak. 

S - Müsabakada muvaffak olanla. 
rın bilahare idare doktorları tarafın 
dan yapılacak muayenede sıhhi durum 
!arı demiryol işlerinde vazife görme
ğe elverişli bulunmak. 

6 - Müracaat istidalarına bağlan" 
cak vesikalar şunlardır : 

Nüfus cüzdanı, diploma veya tasdik 
name, askerlik vesikası, polisten tas
dikli iyi huy kağıdı, çiçek aşı kaiıdı, 
evli olanların evlenme cüzdanı, 6 adet 
vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malumat almak isti 
yenlerin işletme müdilrlüklerine veya 
istasyon şefliklerine bizzat müracaat 
etmelidirler. 

8 - İstid.alar; yüksek mektep me
zunları için 23. 12. 940, lise mezunlar 
için 24. 12. 940 ve orta mektep mezun 
!arı icin 26 12 Q40 goünleri saat 12 ve 
kadar kabul olunur. (8361) 1850 

Ampul alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 
Muhammen bedeli 6200 lira oıan 2 ka 

lem Antlaeryen ampuller 10.l. 1941 cuma 
gUnU saat 16 te kapalı zarf uaulü ile An 
kara'da idare binasında ıatın alınacaktır 

Bu işe girmek isttyenlertn (465) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etttti 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 
14 e kadar komisyon reiıllj'lne vermeleri 
ll.ztmdır. 

Şartnameler parasız olarak A.nkarada 

Bu tarihten itibaren Avrupa hil.ttında, 
(kendi mesafesine münhasır olmak üzere 
bilumum eşhas ve eşya nakliyatında Dev. 
Jet Demiryollarının esas tarifeleri, bütün 
ş.e:bekccle kabili tatbik tenzilli tarifeleri ve 
esas ve tenzilli tarifelere mütefcrri usul malzeme da.freeinden, H&ydarpqada te 
ve eıaslarla tarife tatbikatına mütedair sellUm ve sevk şefltğinden dağıtılflcaktır 
meriyette bulunan bütün ahkbn ve ışeraiti (S'10R) l8509 

tatbikiye taıbik edilecektir. Oksi ien alınacak 
2) O. D/251 No. h tarifede, birinci kıs- D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 

ma maden kömürü ve odun ithal edilmek Muhammen bedeli 7&>0 (yedi bin beı 
ve II inci kısım ücretleri beynelmilel nak. yUz) lira olan l:SOOO metre mikt\b1 oksijen 
liyata teımil edilmek suretleriyle tadil.it 25.12.1940 çarşamba gtlnü saat 15 te kapa. 
yıpılmııtır. h zarf uaullyle Ankarada idare blnuında 

3) Semplon katırlarrnda ve anahat da- ıatın alınacaktır. 

hi dahil olduiu halde bilumum beynelmi - Bu ııe gJrmek istlyenleı:-ir:ı 662,50 (bet 
tel milnuebetlerde çocuklardan, kendile. yUz aıtmıı iki Ura elli kuruş) lirR.lık mu 
rine ayrı yer tahsis edilmemek: 1artiyle vakkat teminat lle kanunun tayin ettiğ 

dört yaşına kadar ücret alınmıyacak ve vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
dörtten on yaıtna kadar olanlarla kendi - 14- e kadar komisyon reisliğine vermeler 
lerlne yer ta.hıi&i istenilen dört ya.ıından IAzımdır 

küçük çocuklardın yarım ücret alınacak~ Şartnameler pB.rasız olarak Ankara.da 
tır. malzeme dalre~inden. Haydarpaf&da te 

Daha fula tafailit için iıtaıyonları sellUm ve sevk ıefllğlnden dağıtılacaktır 
müracaat edilobilir. (&ı50) 18223 (8003) 18612 
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M. M. V. Hava Müsteşarlığı Sade yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa Al. Ko. dan: 

Saman ve sabun Sığır eti alınacak 1 5 - ~arınamesi komisyonda göriilcbi • 
lir. 

BUyUkdere Tümen Satın Alma Komis- 6 _ İsteklilerin kanuni vesikaları ve tc-
ah nacak 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. V. Hava Sn. Al. Ko. dan : 
l - Muayyen günde verilen fiyat paha

lı görülduğünden 300 adet mahruti çadır 

pazarlık ınıretiyle satın alınacaktır Mu -
hammen bedeli 2S470 lira olup kati temi -
nat mikdan 3820 lira SO kuruştur. Pazar -
lıgı 14/12/940 cumartesi günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Evsaf, numune ve ıartnamcsi her gün 
Öğleden sonra komisyonda görülebilir. 1a
tek11lcrin muayyen gün ve saatte kati te -
nıinat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko -
misyonda bulunmaları. (8520) 18Sl4 

iş elbiselik kumaş alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muayyen günde verilen fiyat paha

lı görüldüğünden 20,000 metre iş elbise -
lik kumaş pazarlık suretiyle satın alına -
caktır. Muhammen bedeli 16940 lira olup 
kati teminat mikdarı 2541 liradır. Pazarlı

fı 14/12/940 cumartesi günü saat 10.30 da 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ka
ti teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. (8521) 18Sl5 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

l - Beher kilosuna tahmin edilen fi -
Yatı 8 kuru:ı olan 2400 ton sert veya yumu
ıak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 
Sa, AL Ko. da yapılacaktır. 

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton için kati teminatı mikda -

rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve ııartnamesl 960 kuruşa komisyon
dan alınır Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. Al K :> nn müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonu.odan: 
l - Belıeı ıuıosuna tahmin edilen fiya

tı 6 kurUö 75 sanUm olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla s.ıtın alınacaktır. 

2 - Pnzarlı Jl'ı her giln Ankara Lv. A. 
Ba. Al. Ko. da y'lpılacaktır. 

S - 800 tond n aşnğı olmamak Uzere 
ayrı ayrı taliplere ihale edllebfllr. 

• - Arpalnr dökllm halinde Ankara ve 
civar istasyonlarda teslim alınır. 

5 - 8000 ton için kntl teminat mlkdarı 
22750 lira ve 300 tonun teminat mlkdarı 
8038 llrn olup evsaf ve ısnrtnıunesl 960 ku
ruııa komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin beı ırtın Ankara Lv. A. 
Ba. Al. Ko. na müracaattan. (8272) 18U3 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

150 kunııı olan 0000 liralık sad:?ya{';ı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığl U. 12. 
940 saat 11 dedir. Katı teminatı 750 lira o
lup evsat ve ısnrtnamesi Ko. da görUIUr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A . Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8565) 

18546 

Pancar alınacak 
Ankara Lv. Am~llği Sa. Al. Ko. dan: 
800 kilo pancar 1atın alınacaktır. Ta

liplerin 12.12.940 gUnü aaat 11 de Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8560) 18547 

Satılık tay 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
939 doğumlu 1,86 lrtıfaında al dişi bir 

tay satılacaktır. Görmek istlyenler M. M. 
VekO.letl muhafız ve hizmet bö!Uğtl tav -
!asında görmeleri. 

Taliplerin ıS.12.940 gününde saat ıı de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8567) 18548 

Akümülatör alınacak 
Anknra Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Arazoz l~ln bir adet Üpel marka aldm

ıa.tör satın alınacaktır. Taliplerin nllmu -
nesiyle birlikle 13.12.940 gUnU saat 11 de 
AnknrDı Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatla
rı. (8568) 18549 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na t?Önderilen haric askeri 

KITAAT iLANLARI 

Soğan ve yağ alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rı. : 
Aşağıda cina ve miktarı ya:r.ılı madde

ler pazarlıkla Edirne eski müşiriyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da eksiltmeye kon
muştur. 

Evsaf ve !jartnamelerl her gün komiı
yonda görülür. 

İsteklilerin sözü geçen günde müraca
atlan. 

Cinsi : K. Soğan, mtktarı kilo : 105.600, 
M. tutarı : 10.560 Lr., Teminatı : 1.584 
Lr., &Ün saat : 20. 12. 940. 

Cinsi : Sadeyaiı. miktarı kilo : 21.600, 
Mi tutarı : 34.S60 Lr., Teminatı : 5.184 
Lr., giln saat : 20. 12. 940. 

Cinsi : Sadeyağı, miktarı kilo : 18.000, 
M. tutarı : 28.800 Lr., Temlnau : 4.S20 
Lr., i'ÜJl aaat : 20. 12. 940. 

(8224) 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 

18197 

1 - Birlikler ihtiyacı için 250000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır ttinin beher kilosu 28 kuruş
tan 70000 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 11/121940 çarşamba günü 
Tahmil ve tahliye işi saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı-

:Ank&r Lv. Amlrll41 Sa. Al Ko.. dan• - ,!_ı:cakt1r. 
l - 1:S.OOO ton vagonlardan yapılacak 4 • • tsıac"tner n Haıe<ıen 'bTr ·~•t evet 

tahmil tahliye l~i kn ah znrfln eksiltmesi teminat ak~eleri ~lan 8~00 lira ve ı~ale ~· 
P nun 2-3 maddelerı mucıblnce vesaık ıle 

23. 12. 940 san.t 15 te Ankarn Lv. A. Sıı.. b' l'k K .. 1 (8271) 18242 ır ı te o. na muracaat an. 
.Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira tık te-
mlnatı ~3 liradır. 

Şartnamesi komisyonda glSrillUr. 
Tekllt mektuplan saat 14 de kadar ka-

bul olunur. (8879) 18360 

Fırın tamiri 
Ankarn Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. dan: 
Keııif bedeli 1000 lira olnn fırın tamiri 

pazarlıkla yıı,ptırılacaktır. Pıızıı.rlığı 16.12. 
940 pazartesi gUnUdUr. Kat! teminatı 100 
Ura olup ke:ılf ve onrtnamcsi beıı kuruııa 

Ko. dan alınır. Taliplerin muayyen vakit
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUraca-
aUnrı. (8545) 18526 

Et, arpa, yulaf alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları, tutarı, 
llk teminatı ihale gUn ve saatleri ya.zıh 
maddeler kapalı zarfla mUbayaa edilecek
tir. Eksııtmeleri hizalarında gösterilen 
saatlerde yapılncaktır. İhale Edirne'de ea
ki mUıılrlyet dairesinde Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnameleri her gün görU!Ur. 
İsteklilerin aözU geçen gUn ihale saatin -
den blr saat evel teklif mektuplarını Ko. 
na vermlıı bulunmaları ltızımdır. (8329) 

Cinsi sığır eti, mlkdarı 70 ton, T. tuta
rı 28600 Ura, ilk teminatı 2100 Ura, günU 
27.12.940 saat ıı 

Muhtelif eşya alınacak Cinsi arpa yulaf, mtkdan 1176 ton, T. 
Ankara Lv. Amirllğl Sa.. Al. Ko. dan: tutarı 105840 Ura, llk teminatı 7938 Ura, 
Aşağıda clns ve mikderları yazılı eııya gUnU 27.12.940 saat 15 19314 

pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin nU
munelcrtyle birllkte 17.12.940 gUnU saat 
16 te Ankııra Lv. A. Sa. Al, Ko. na mUra-
caatıan. 

Adet Cinsi 
2 
2 
4 
8 

18 
21 
8 

Demir paspas 
Ot paspa.ıı 
Hezaran s:ı.ndalye 
:Metre korniş 
Metre pcrdellk 
Metre saçak 
Adet pirinç deve boynu 

(8546) 18527 

Muhteli feşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

2 tel pıuıpas, 12 adet kendir paspas, 60 
metre yol keçesi satın alınacaktır. Talip • 
lcrin paznrlığa lştlrAk etmek Uzere 11. 12. 
940 gUnU eıı.at 11,30 da Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na mUrncaatıerı. (8547) 18528 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı.. Al. Ko. dan: 
Evsnf ve ııartnamesl Ko. da mevcut 20 

ton zeytinyağı pazarlıkla satın alınacak -
tır. Taliplerin yUzde 15 temlnatlarlyle bir
likte 18.12.940 saat ıı de Anknra Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUrncaatlan. (8551) 18532 

Saraç ipliği alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kllosuna tahmin edilen fiyatı 5 

Ura olan 50 kilo saraç lplll,1 pazarlıkla 

eatın alınacaktır. Pazarlığı 17.12.94.0 gU
nU eruıt 15,80 dadır. Kati teminatı 4.5 Ura 
olup numunesi Ko. da giirilHlr. 'l'allplcrin 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na mllracaatlnrı. (8563) 18544 

Arpa alınacak , 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 168 ton arpa pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. Eksiltmesi 25.12.940 çarşamba 
gUnU saat 15,30 da Edirne eski mUşlriyet_ 
dairesi Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
mln edilen tutarı 15120 ve teminatı 2268 
liradır. Şartnamesi her gUn görUleblllr. 
İsteklilerin sözU geçen gUnde komisyona 
gelmeleri. (8330) 18315 

Kundura alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 20000 çift er 

kundurasr kapalı zarf usulü ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 145000 lira, ilk 

teminatı 8SOO liradır. 

3 - Eksiltme'Jİ 18/12/940 çarşamba 
giinü aaat ıs de Merzifon As. Sa. Al. Ko. 
da yaprlacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. leri ile komisyonda görülebilir. 

İstiyenlere 725 kuros mukabilinde ve -
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmı ilk 
teminatları ile beraber kanunun tarifatı 

dairesinde hazırlıyarak eksiltmeden bir sa
at evel komisyona venneleri mecburidir. 

(8334) 18319 

Un alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Cinsi: un, mikdarı: 275000 kilo, M. be
deli: 32312 lira 50 kuru!j, M. teminatı: 
2423 lira 44 kuruı, kapalı zarfla, ihale gün 
ve saati: 20/12/940 11 de. 

F.dtrnc Sa. Al. Ko. Ha den: 

Aşa(;tdaki cinsi, mlkdarı, teminatı ve ihale günU aaatl yazılı maddeler kapalı 
zıırfln hizalarına gösterilen gUnlerde satın alınacaktır. Evsaf ve ııartnameleri her 
gfuı komisyonda g!lrUlcblllr. İsteklllerln aözü geçen gilnde ihale saatinden en az 
bir saat evel teklif mektuplarını komlayona vermeleri. (8011) 
Cinsi Mlkdan Teminatı İhale gUn ve aııatl 
Sabun 27 ton 978 16. 12. 94.0 15 
Saman 1100 ton 6600 16.12. 940 16 18033 

Muhtelif sebze ah nacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aı1ağı.da cins ve mikdarlarr yazılı yiyecek maddelerinin hizalarında gösterilen 

gün ve saatte kapalı zarf usulü ile ihaleleri yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnameleri her gün Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinden en geç bir saat evel teklif mektuplarını komisüona 

vermiı olmaları lazımdır. (846S) 18421 
Cinsi Mikdarı Tutarı M. teminat 

Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Maydanoz 
Havuç 

Ton 
63 
63 
63 

1 
5Q 

333S 
7245 
7560 
110 

3750 

Boya ve 

402 
544 
S67 

9 
282 

• 
saıre 

Alım şekli 

Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalı Z. 

Günü 
231121940 
23 /12/ 94-0 
23/ 12/940 
23/ 12/94-0 
23/12/940 

ah nacak 

Sa.ti 
11 
11 
11 
11 
11 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 21 

saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
kalem boya ve fırçası 20/121940 cuma günü 

Muhammen tutarı 16&20 lira ve kati teminatı 2523 liradır. 

Görmek arzusunda bulunanların mezk(lr tarihte Çanakkale Sa. Al. Ko. na müra 
caatları (SS62) 18543 
Cinsi 
Çinko üstiıbeç 
Kaba ustübeç 
Sülyen 
Neft 
Bezir yağı 
Sigatif 

nümunesine göre 

Yeşil toz boya 
Kanarya sarısr 

Siyah toz boya 
Zencefiri kırmızı 
Misina sarısı 
Mavi toz boya 
Kahve rengi 
Boya fırçası yuvarlak No 

,, yassı No. 1 
,. ., yuvarlak No. 12,5 

yassı N o. 1,5 

•• 

.. .. 

yuvarlak No. 2 
yassı No. 2 
yuvarlak No. 2,5 
yassı No. 2.5 

Sığıreti alınacak 
Saray Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Mikdarı 

3 
s 
2 
2 
4 

500 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 

so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1 - Tahmin edllen bedeli 20000 lira o
len 80 ton sığır eti Seray Sa. Al. Ko. da 
16.12.940 pazartesi gUnU snat 15 te kapa
lı zarfla ihale edilecektir. 

Etler def:ıten alınmayıp şartnamesine 

göre gflnl!lk ihtiyaç mll<dnrı alınacaktır. 

Şartname Ko. da para.ııız olarıı.k verilir. 
Tallplerlr. muvakkat teminat tutarı olan 
1500 lirayı hııvi tekllt' mektuplarını mez
kQr gilnde ve saatte Ko. na vermeleri ve 
kendilerinln de 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 
ma d 1 rlnd mu rr.nh v alkle birlikte 
adı geçen gün ve saatte Ko. na müracaat-
ları. (8352) 18337 

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

1 - Birlikler ihtiyacı için 8000 kilo 
peynir pazarlıkla satın ahnacaktrr. 

2 - Pazarlığı 12/12/940 gün ve saat lS 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktrr. 

3 - Beyaz peynirin beher kilosu için 
tahmin edilen fiyatı 58 kuruş olup tutarı 
5640 lira olup muvakkat teminatı 348 li -
radır. 

4 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 

Ton 

.. .. 

Kg. 
Ton 

.. .. 

M. Fiyau M. Tutarı 
75 2250 
8 40 

83 
130 
122 
160 
50 
60 
S5 
80 
45 
60 
40 
60 
60 
80 
80 
go 
go 

100 
100 

1660 
2600 
4880 
800 
500 
600 
S50 
800 

• 450 
600 
400 
30 
30 
<40 
40 
4S 
45 
50 
so 

1 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 --. Balya olmak üzere samanın beher 
kilosu için tahmin edilen fiyat 4 kuruş o-
lup tutarı 38544 lira olup muvakkat te -
minatı 2900 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde 
İzmit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8488) 

18434 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 33000 kilo 

sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 12/12/940 g\inü aaat 15 

de lzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktrr. 
3 - 33000 kilo sade yağının beher ki

losu için tahmin edilen fiyatı 150 kuruş 
olup tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 
3713 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve natinde 
İzmit Sa. Al. Ko. na milracaatları. (84$9) 

18435 

Araba koşumu alınacak 
111mir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1- Pazarlıkla satın alınacak 200 takım 

çift atlı hamutlu araba koşumuna ıününde 
talip çıkmadığından pazarlık 12/12/940 

perşembe günü saat 15 de kıılada Lv. A. 

yonu Reisliğinden: 
17.10.940 tarihinde kapalı zart usullyle 

eksiltmeye konulduğU halde isteklileri zu
hur etmemiıs ve pazarlıkla aatın alınma.aı 
için 21 iklncltearin 940 tarihinde yapılan 
eksutmede teklif olunan fiyatları hadd1-
1Ayıkta görUlmcmiı olan ve tUmence göı
terileck mahallere teallml !Azım gelen 
dört parUde ceman bin elli ton aığır eti
nin pazarlıkla alınması için tekrar llAn 
yapılması tekarrUr etmiotlr. Pazarlık mu-
ameleleri Bllyilkdcrede iskele karşıııında 

Halk Partisi binası altındaki salonda ya

pılııcaktır. Dört partiden ibaret olan sığır 
ell teslimatı bir istekliye ihale edileceği 

gibi ayrı ayrı isteklilere de ihalesi mUm
kUndUr. 

1steklllcrin ucralU anlamak Uzere her 
giln tUmene ve aşağ'ıda yazılı bulunan 
muhammen bedele göre teminat paralan 
veya mcktuplarlyle blrllkte 12.12.940 tari
hine mUsadlf per§embe gilnll saat on dört 
buçukta yukarıda zikri geçen mahalde hıv 
zır bulunacak olan tUmcn satın alma ko
misyonuna müracaatları llfin olunur. 
Cinsi Mlkdarı M. bedeli 
Sığır etl 290,000 114500 
Sığır eti 329,000 129955 
Sığır eti 523.000 206585 
Sığır eti 178,000 

(11551/8527) 
70310 

18516 

Arpa ve yulaf alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 
Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve 

mikdarı fiyatları yazılı olan erzak pazar
lıkla satın alınacaktrr. Ve mukaveleye baf
lanacakur. 

2 - Pazarlrfı 17112/940 gün ve saat 
16 da İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte İz -
mit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8>41) 
Cinsi Mikdarı Fiyatı 

Arpa 505200 8 
Yulaf 252600 8 
Yulaf 
Arpa 
Yulaf 
Arpa 
Yulaf 
Arpa 
Yulaf 
Arpa 

87814 
175626 
109900 
219500 
108720 
217440 
54360 

108720 

Peynir almacl\k 
İzmit Sa. Al . Ko. Rs. den: 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

18S22 

1 - Birlikler fhtfVACl tein 12000 kllo 
beyaz peynir pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17.12.94.0 gllnU aaat 15 te 
İzmit ı:ıa . Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 12000 kilo beyaz peynirin beher kt
loım tein tahmin erlllen fiyatı 615 kuru, o
lııp tutarı 7800 lira muvakkat teminatı 
l'i85 llrnr1ır. 

4 - f11teklllerln he111 glln ve saatinde. 
İzmit Sa. Al. l<o. na mUracaatlan. Hll'i42) 

18523 

Kuru ot alınacak 
fzmlt Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 93000 kilo K. 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17.12.940 günU saat 15 te 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - K . otun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyatı 6 kuruı olup tutarı 5:SSO lira 
muvakkat teminatı 420 liradır. 

• - İstekl\lerln belll gUn ve saatte Sa. 
Al. Ko. na müracaatıan. (8543) 18524 

Buğday alınacak 

Esktııehlr Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Askeri ihtiyaç için 1200 ton bufday 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8477) 18427 

Yulaf alınacak 
Pazarlığı 12.12.9f0 perşembe günU aa-

2- Tahmin edilen tutarı ıs 600 liradır. at 16 da F.sklııehlr mıntaka sa. Al. Ko. da 
3- Teminatı muvakkate akçası Z340 11- yapılacaktır. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi yulaf, kilosu 960000, ı.ı. bedell 

72000 lira, Uk teminatı 5400 lira, ihale gU
nU 23.12.940, saatl 15, ihale yeri Niğde Sa. 
AI. Ko., ihale ısekll kapalı zart. 

l - İstekliler oartnıımeyi her gfln ko
misyon binasında okuyabilirler. 

2 - Tnllplerin ihale saatinden bir saat 
evl teklif mektupları ve tik teminatlarlyle 
Ko. Dn milracantısrı. (8484) 18430 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinsi bulgur, kilosu 225000, M. bedeli 

33750 lira, llk tcmlnntı 2521 lira, ihale 
gUnU 80.12.940 saaU 15, ihale ıekli açık 

eksiltme, ihale yeri Niğde Sa. Al. Ko. 
1 - İsteklller gartnnmeyl her gün ko

misyon binasında okuyabilirler. 
2 - Taliplerin ihale aaatlnden evi ilk 

temlnntlnrlylc birlikte müracaatları lbım-
dır. (8485) 18431 

Arpa alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi arpa, klloaı.ı 14 76000, M. bedeli 

93940 llra, llk teminatı 6047 lira, günü 
23.12.940 anat 16, ihale gekli kapalı zarf, 
ihale yeri Niğde Sn. Al. Ko. 

1 - İstekliler aartnameyl her gUn ko -
misyon binasında okuynblllrler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evcl teklif mektuplnrını ve ilk temlnatıa
rlyle beraber Ko. na mUracaatıan. 

(8486) 18432 

Un alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi un, kllosu 960000, M. bedeli 144000 
lira, ilk teminatı 10800 lira, günli ve saati 
25.12.940 saat 15, ihalenin ısekll kapalı 

zarf, ihalenin yeri Niğde Sa. Al. Ko. 
1 - İstekliler oartnameyi her gUn ko • 

misyon binasında okuyablllrler. 
2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 

evci teklif mektupları ve llk teminatınrly-

radır. Şartnamesi Ko. da göı1llilr. Tahmin be-
4- Şartname ve nümunesi komisyonda deli 102000 Ura llk teminatı 6300 liradır. 

görülebilir. .İsteklilerin belll gUn ve saatte teminat 
5- İsteklilerin kanunt vesikaları ve te- makbuzlnrlyle Ko. da hazır bulunmaları. 

minatr muvakkataları ile birlikte ihale sa-
atından evci komisyona müracaatları. 

(8478) 18472 

Koşum alınacak 
1zmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 

(8544) 18525 

Un alınacıtk 
Beyko:r. Sa. Al. Ko. Ra.. den 

1 - 100 ton ekmeklik un 19/12/94-0 per· 
şembe günü saat 14 de Beykoz'da Sa. Al. 

1- TaahhüdilnU ifa edemiyen müteah - Ko. da pazarhkla satın alınacaktır. 
bit nam ve hesabına pazarlıkla satın alına- 2 - İlk teminatı 1500 liradır. 
cak 500 takım çift atlı nakliye araba lı:o- 3 - Evsaf ve şerait her gün mezkftr Ko. 

da &örülebilir. (8548) 18529 ıumuna gününde talip c;ıkmadıiından pa -
zarlık 12/12/940 pereembe günü saat 15 de 
İzmir'de kıılada Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

2- Tahmin edilen tutarı 40.000 liradır. 

3- Teminatı muvakkate akrası 3000 li
radır. 

4- Şartname ve nUmuneıi Ko. da görü
lebilir. 

IS - İsteklilerin kanuni vealkaları ve te
minatı muvakkateleri ile ihale saatından 

evci Ko. na müracaatları. (8479) 13473 

Kuru ot alınacak 
Bursa As. D. Rs. den: 

1 - .Askeri ihtiyaç için •.12.940 tarihin
de ihalesi yapılmak Uzere açık eksiltme
ye konulan ve muhammen bedeli 21000 U
ra olan Bandırma veya Mudanya iskelesin
de vapurda teslim 300 ton kuru ota talip 
zuhur etmediğinden 14. 12. 940 cumartcsJ 
saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 10 glln 
milddetle ihale müddetinin uzatılmasına 
Ko. ca karar verilmiş olup taliplerin mez
kQr gllnde daire Sa. Al. Ko. na mUracaat-
lnrı. (8505) 18477 

Un alınacak 
Isparta Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Askeri ihtiyaç için 11700-0 kilo u -

nun yapılan kapalı rarfla eksiltmesi!lde ta
lip çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa 
bırakılmıştır. 

Saman alınacak 
Eski15ehir Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Askert ihtiyaç için 400 SOO ton 
balye halinde düğen samanı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Pazarlrğı 12/121940 perşembe günü sa
at ıs de Eskişehir Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır~ 

Şartname ve evsak Ko. da görülebilir. 
Tahmin bedeli 25000 liradır. 

İllı: teminatı 187S liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Ko. na müracaatları. 
(8549) 18530 

Bulgur alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rı. ~en : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı olan 320 

ton bulgur pazarlık suretiyle satm alına
caktır. 

2 - Şeraiti Konya'da Sa. Al. Ko. da 
verilmektedir. 

3 - Pazarlığı 12/12/940 g{lnü saat 15 
de Konya'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktrr. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrilr ede. 
cek fiyat ürerinden 3 ıs teminat alına -
caktır. (8S50) 18531 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

Benzin ve gazolin alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı. Al. Ko. dan: 

1 - Yukarda mikdar ve muhammen 
bedeliyle muvakkat teminat mikdarı yazıh 
un kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltme-
ye konulmuştur. le birlikte komisyona mUracaatıarı. 

2 - Şartnamesi Urfa Ae. Sa. Al. Ko. (8487) 18433 
2 - Unun pazarlığı 30/12/940 pazartesi 

günil saat ıs de yapılacaktır. 

1 - 151000 kilo kesilmiş sığır eti ihti
yacx kapalı zarf usulü ile ekıiltmey .. kon -
muştur. 

Döküm halinde 500 kilo benzin ile 700 
kilo gazynğı satın alınacaktır. Pazarlığı 

l!J.12.940 gUnU saat ıı dedir. Taliplerin 
yüzde 15 teminatlarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracnaUarı. 

(8564) 18545 

ile İstanbul. ve Ankara As. Sa. Al. Ko. la
rında görülebilir. 

Saman ah .acak 
3 - İsteklilerin yukarda yazılı ihale İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 

saatinden bir ıaat eveline ka.dar teklif mek- 1 - Birlikler ihtiyacı için 963600 kilo 
tuplarıru Ko. na vermeleri veya ıetinne- saman pazarlıkla satın alınacaktrr. 
Jeri ilin olunur. (8351) 18336 2 - Pazarlığı 12/12/940 ıünil aaat 15 

3 - Şartnamesi Isparta'da Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. 

4 - Muhammen tutarı 18720 liradır. 
5 - İlk teminatr 1404 liradır. 
6 - İsteklilerin S0/12/94-0 pazartesi sa-

at 15 dedir. (SS08) 184a0 

2 - Eksiltme 24/12/Q40 Hh ganü saat 
lS,30 da İzmir'de kışlada İzm!r Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 39835 liradır. 
4 ...., Teminatı muvakkate ak,eai 2988 li

rL 

mlnatı muvakkateleri ile birlikte th"'e sa
atinden evci Ko. na miıraca-ı•ları (SS52) 

18533 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den 
l - 24S8800 kilo arpanın 30/11/940 gU

nü yapılan ihalesinde istekli çıkmadığın -
dan tekrar pazarlığa çrkarıldı. 

2 - Pazarlıiı 20/ 12/ 940 günü saat 10 da 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Toplu tutan l!J6704 lira ilk temi
natı 147 S3 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve şartnamesi Ko. 
dadır. 

S - İsteklilerin muayyen günde Ko. da 
bulunmaları. (8SS3) 18S34 

Bina tamir ettirilecek 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - İstanbul merkez komutanhfrna aiı 
bina kapalı zarf usulil ile tamir ettirile • 
tektir. Münakasası 26/ 12/940 günü saat H 
dadır. Keşif bedeli 16394 lira 46 kuruş oluı 
llk teminatı 1229 llra 58 kuruştur. 

Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir 
İsteklilerin beUi günde muayyen saat. 

ten bir ıaat önceye kadar kanuni vesikala· 
rı ve teklif mektuplarım makbuz karşılıfı 
Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(85S4) 18535 

Muhtelif şerit alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Mikdarı metre 20000, tutarı lira 7000 
cinsi SO milimetrelik çanta omuz şeridi 
mikdan metre 40000 tutan lira 6000 cinsi 
26 milimetrelik tüfek askı ııeridi mikdarı 
metre S2000 tutarı lira 4160 cinsi 21 mili
metrelik kaput bağlama aeridi mikdarı 

metre 42200 tutarı lira 4642 cinsi 28 mili
metrelik çanta omuz ıcridi mikdarı metre 
14400 tutan lirıı 4596 cinsi 80 milimetre
lik çanta omuz baskı ııeridi. 

Yukarda yazılı beı kalem şerit 12/12/ 
940 perşembe ıünU saat 14,30 da Tophane
de İıtanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

Tahmin bedeli 26698 lira ilk teminatı 
2002 lira 35 kuruştur. Nümuneleri Ko. da 
görülür. İıteklilerln belll saatte Ko. na 
gelmeleri. (8SS5) 18536 

Su fıçısı alma.cak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den • 
1 - 5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 12/12/940 perşembe gü
nü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır Tahmin bedeli 
27SOO lira ilk teminatı 2062 lira SO kuruş
tur. Şartnamesi Ko. da görülür. İ5teklilo
rin belli saatte Ko. na gelmeleri. (8S56) 

18537 

Buğday alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den: 
300 ton yumıııak buğday Gellboluyn 

tealim ıartlyle 11.12.940 pnzartesi gUnU 
saat 10,80 da pnzarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedell 10 kuruıs 50 santlmdeD 
31500 lira katı teminatı 4725 lira.dır. 

Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na 
mUracaaUan. (8557) 18538 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Sa. Al. K<>. Rs. den: 

1 - Askert ihtiyaç için 1500000 kilo K. 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - K. otun muhammen bedeli 90000 U
ra biçllrniıtlr. 

3 - İhalesi 17.12.940 salı gUnU 15 te 
Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - latek11ler ihaleden bir saat evel te
minat akçeleri olan 5750 lira ve ihale ka
nununun 2 • S madı!elerlndekl vesalkle 
Ko. na mUracaaUarı. (8558) 18539 

Odun alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri ihtiyaç için 1000000 kllo o
dun kapalı zartla satın alınacaktır. 

2 - Odunun beher kilosu 1,5 kunııtan 
115000 lira biı,:ltmietır. 

3 - İhalesi 25.12.940 çarııamba günU 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 1125 lirayı ve ihale 
kanununun 2 - 3 maddelerindeki vcsalkle 
Ko. na mUracaatıarı. (8559) 18540 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri ihtlynç için aşatıda cins, 
mlkdar ve flAn günleri yazılı bir knlcm 
sığlr etl kapalı zarf usulU ne satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göste
rllmlıtır. 

3 - İhalesi 21.12.940 cumartesi sıı.at 11 
de Çanakknle Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
kanuni veslkalarlyle Ko. na mUracaatıan. 

Cinsi sığır eti, mlkdarı 60000, M. bedeli 
18000, M. teminatı 1350. 

(8560) 18541 

Muhtelif erzak alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için aşa • 

fıda cins ve mikdarları M. bedeli yazılı 6C· 
lı:iz kalem erzak pazarlık usulü ile 6atın 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gös • 
terilmiştir. 

3 - İhalesi 16/12/940 pazartesi günll 
saat ıs de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan aşağıda yazılı kuru~ 
ve ihale K. nun 2-3 maddelerindeki vesaik 
ile birlikte Ko. na müracaatları. (8S61) 
Cimıi Mikdarı M. bedeli M. Teminatı 
Kuru üzüm. 10000 2500 375 
Salça 10000 2500 37S 
İncir 10000 25-00 S7S 
Z. tanesi SOOO 1300 195 
Nişasta 2500 700 105 
İrmik 5-000 12so 187 so 
Sa.bm:ı 

Şehriye 
30000 
25000 

12600 
7SOO 

1890 
112'5 
18542 


