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FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet, İ$fiha ~urubu 

FOSF ARSOL, kanın en hayati kıamı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iıtah le· 
min eder. Vücuda devamlı gençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku· 
auzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, baraak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neka· 
hallerinde, Bel geTtekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ıayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'ün diğer bütün kuvet ıuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETTE KAN, Ku· 
VET, IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhat Vek&letlnin resmi müsaadeaini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---l 
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: Sivas - Erzurum Demiyolu tahvilleri -- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 30 · 1 1 · 940 vaziyeti 

---

-

Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 

----

28/5 ve 15·12-1934 tarih ve 2463 2614 numaralı kanun· = 
lar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen -
Sivas. Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/o7 = 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut = 
5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5-12· = 
1940 aktamı nihayet bulmak üzere 20111/1940 sabahından := 
itibaren başlamıştır. _ 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira := 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış • -
tır. -

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan -
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- = 
lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde -
teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli := 
emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları := 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta· = 
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. = 
lunacaklardrr. = 

Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiştir ya. = 
ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil.be. = 
deli de 475 liradır. = 
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

- Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, := 
_ Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer. Eti Banklar := 

tarafınnan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de -
- tahvil alımı temin olunabilir. -
- Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren -
- sahalarda işletmek İsteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük = = suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının := 
- kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. = 

4592 -

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:-

Memurlar kooperatif şirketi 

Ortaklarmm odun ihtiyaçlarını taksitle temin etmektedir. 
4739 

Ayakkabı alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsünden: 
1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve miktarı ve muham

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

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminatı ve teklif mek· 
ruplariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihaleden önce komisyon reisli
ğine vermeleri. 

3 - Nümuncsini görmek ve ıartnamesini okumak istlyenlerin Enstitü 
Daire Müdürlüğilne müracaatları. (8151) 18152 
Cinsi Miktarı Beherinin Fi. Tutarı 

Erkek iskarpini 
Kız iskarpini 

365 adet 
33 " 

Muvakkat teminat 
229 

7 60 
8 50 

2774 
280,50 

3054,50 

.. ııııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 

- STENO KURSU DAKTİLO KURSU~ 
= -----
= 
-

6 
a.ncı devresine tl.kkA.nunuo tik 
ha!t.asmd• bll§hyacakbr. (2) 
ayda diploma Yerilir. 77

ınct devresini de % 60 tenzı-: 
iMia açtı. !BİR) ayda dlplo-§ 
ma verilir Tahsil aranmaz. : 

DİKKAT: Her Ud kursa aynı zu.manda k&ydolunanla.rla evetce yalnız _ 
dakttlc kursumuzdan diploma alanlara STENO ücretinden o/cı 10 tenzilA.t : 

- yapılır. 

= Merlıurla:r Kooı>eratift karo111 B.rlnct Noterllfin tahliye etttti dalrel 
mal"quaa. Telefon: 3714 •722 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

AKTiF 
KASA : 

Altın : satı ldlocram 
Banknot 
Ufaklık 

72.0U,190 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 

Tllrk Ltruı 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : S&fl kilogram 6.215,199 
Altına tahvili kabil ıerbeat dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllrtng bakiye .. 
teri 

HAZİNE TAHVİLLERİ : 

Deruhte edt. evrakı nakdiye karcııhtı 
Kanunun 6 .. 8 inci maddPJerlne tevfik&D 
hazine tarafından vaki tediyat 

SENEDAT CUZDANI : 
Tlcart senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI l 

A) Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 
kar1Jılığ1 e!lh&m ve tahvtllt (ttibarl 
kıymetlel 

B) Serbest esham ve ta.hvtlA.t 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine ava.nı 
Ta.hvllAt üzerine avanı 
H1t71neye kıaa vadeli avamı 
Hazineye 88~ No. lu kanuna l'are acı .. 
lan attın k:arttlıkh avanı 

HİSSEDARLAR ı 

MUHTELİF 1 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 
§ Operatör : --- Dr. Recai Ergüder = -- Cebeci Hastaneıei Operatörü = --- Gillhane hastanesi cerrahi kıliniği : -- eski ba,,nuavini : 

Postahane caddeei Devrim ilk okulu : 
kartısmda Akoğlu ap. No. 9 Ti. 3359 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 
Elhıi' As1iye Hukuk Mahkeme•inden: 

Ellzığ haı:inei maliye vekili avukat 

Mehmet Hakkı Bülıı:in ile eski Elbıii tah
rir komisyon reisi Meıut aralarında müte· 
haddis alacak di.va11n1n icra kıltnmakta o
lan muıhalır:emeainde: mahalli ikametinin 
meçhul bulunduğu namına çıkarılan d1ve
tiye zirine verilen meşrubattan anlatılan 

müddeaaleyh Mesut hakkın<laki di.vetiye . 
nin ilincn tebliiine ve muhakemenin 25/ 
12/940 tarihine mUsaıdif çarşamba eünü aa
a.t 9 za talikine karar verilmiştir. 

Müddeaaleyh Mesudun duru1manın bı

rakıldıiı mezlcOr 2S/12/940 çar1amba rü ~ 

nü saat 9 da Eli.zıi asliye hWcuk mahke
mesinde hazır bulunmadığı ve bir vekil 
ıöndermediii takdirde 11yabında mu.ame -
le yapılacağı d1vetiye yerine kaim olmak 
üzere ilin olunur. 4833 

U L u s - 21. ıncı yıl. - No. 6946 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Jmuml Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MlldilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeaaeııe MUdıırtı : Nll§ıt IJLU(l 

ULUS Baaımevi ANKARA 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. - -
~ Görülen lüzum üzerine sinema saatlerinde yapllan deği~iklik ~ 
= 
= = 
= 
= = 

Yeni Sinema hafta arası 
Cumartesi - Pazar .. 

Halk Sineması hafta arası 

,, 
,, 

Cumartesi 
Pazar 

. . 12. 
10. 

- 14. 
-12. 

- 16. -18. -20. 
- 14. - 16. -18. -20. 

~~~~~""""~~......,.-..,....-

12. 15 Ucuz 14. - 16. - 18. -20. . . 
matine 

10.30 - 12.30- 14.30- 16.30 - 18.30-20.30 
10.30- 12.30- 14.30-16.30- 18.30-20.30 

------------
-Sus Sineması hafta arası 12. - 14. - 16. - 18. - 20. ::-

" Cumartesi - Pazar 10. - 12. - 14. -16. - 18. - 20. : 
= Sümer Sineması hafta arası 12.15 - 14. - 16. - 18. - 20. _ 
: ,. Cuma esi . Pazar 10. - 12. - 14. - 16. - 18. - 20. : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. .. • 

LİRA 

101.335.917,38 
6.H0.402,50 
2.222.093,05 

•81.318,68 

7.335.093,98 

-.-
29.152.013,83 

158.748.563,-

19.746.696,-

258.172.868,45 

•7.060.616,93 
8.275.325,'2 

8.H9% 
7.808.722,
•.352 000, -

97.584.926,7' 

YEK ÜN 

LİRA. 

110.298 412,93 

•81.318,68 

36.487.607,81 

139.001.867,-

258.172.868,45 

55.335.942,35 

109 754 39•.73 
4.500 ooo.-

13.545.684.P4 

727.578.100.79 

PASİF 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ: 

Adi ve fevkalı\.de 
Husu at 

TEDAVULDEKİ BANKNOTLAR ı 

Deruhte edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedtyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye be.ldyeal 
Karşılığı tamamen altın olarak UA.veten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ııa.veten tedavüle 

vazedilen 

Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. ıu kanun mucibince 
llAvctE>n tedavüle vazedilen 

MEVDUAT: 

Türk Lirası 
Altın : Satt kilogram 318,565 

3850 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE· 
YE AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEV· 
Dİ OLUNAN ALTINLAR : 

Safi ktıogram 55.541,930 

DÖVİZ TAAHHtlDATI : 
Altına tahvtıt ka~ll dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakl~ 
yeteri 

MUHTELİF: 

LİRA 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158. H8.56S,-

19.746.696,-

139.001.867,-

19.000.000,-

242.000.000,-

-.-
77.lU.268,23 

08.087,05 

78.12U67,90 

-.-
84.641.041,02 

YEK()N 

LİRA. 

lM00.000,-

12.188.666,15 

.ao.oouırr,-

77.572.IM,• 

78.12U67,90 

34.Ml.041,02 

110.050.00S,« 

727.578.100,79 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto ha~dt % 4 Altın Uzertne avan.a % S 

Emlak ve Eytam Bankasından 
PESiN PARA VE AÇlK ARTTlRMA iLE 6._.g_1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

Esas No. Mevkii ve ,Nevi Ada Parsel Mesahası Kıymeti Tem. İZAHAT 
1198 Aşağı Ayrancıda harap İsmail Tokdoğan ve Diıçi Daniyal 

bağ 1617 26 3240- 4860- 972- bağları yanındadır. 
1228 Keçiören Danişment mev· Mehmet Ali Ödyakın bağının garkın-

kiinde tarla 1889 5 6365 31S.- 63,60 da ve İskenderin bağının garbindedir. 
1229 " " " " 1899 9 2663 133- 26,60 Osman ve Muzafferin evlerinin !le • 

1230 .. .. 1889 3 

1231 .. .. .. .. 1889 4 

13824 691-

59537 1191-

risindedir. 
138,20 Mehmet Ali Ödyakın ahırının ileri • 

sinde kayalığın altındadır. 
238,20 İskenderin ve M. Alinin ahırının kar

~ısındaki yamaçtadır. 
Etlik asfaltı üzerinde Silvan kışlası-

1232 Danişment, Çölkesen, nın biraz ilerisindeki yarmanın ao • 
Arsa 1893 3 402 402- 80,40 nundadır. 

PESiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 10. 12. 1940 GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

1233 Etlik, Kızılçukur mev· 
kiinde tarla 

1234 .. .. .. .. 
1235 .. .. .. .. 
1236 Etlik Aşağı Ayvalıda 

tarla 
1237 Etlik Kızılçukur mev

kiinde tarla 
1238 Danişment mevklinde 

bağ 
1239 Danişment mevkiinde 

Kalaba köyü üstünde 

1768 67 
1768 68 

1768 66 

1759 4 

1768 51 

1891 5 

1780 
4802 

20990 

3650 

6225 

6273 

71-
192-

630-

365-

249-

627-

14,20 
38.40 

126-

73-

49,80 

125,40 

Üzerinde Sıhiye deposunda Osmau 
Şenerin bostanı ile 55 taj N o. lu evl 
vardır. 
67 parselin önünde ve tel örgünün ya,. 
nında kuyulu tarla, 
67 parselin üstünde ve telörgünUn 
yanındadır. 
Şaban Tek'in 67 taj No. lu evinin ce· 
nubundadır. 
Yol üzerinde ve Hayati'nln işgalin • 
dedir. 
Osman ve İskender bağ_ları arasın • 
dadır. 

boş arazi 1892 13 7869 1574- 314,80 Kalaba köyünün üstilndeki 11rttadır. 
1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık arttırma ile satıhktır. Dellaliye mÜ§

teriye aittir. 
2- Arttırmıya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve mü

ayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde 
tezyit eylemeleri lazımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği üıere, birinci kısım için 6. 12. 1940 cuma günü saat on dörtte ve ikinci kı
sım için 10. 12. 1940 aalı günü saat ondörtte Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depo-
zito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak Servisine müracaatları. (8075) 18004 

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

nununun %. inci maddesine ıöre askerlik 

çağına girecek bulunan 337 D. luların ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca~ 

ğından bu doğumlu her mükellefin yok -
lamasını yaptırabilmesi için nüfus hüviyet 
cüzdanına lü.zum vardır. 

Hiiviyct cüzdanı bulunmıyanlarm yok .. 
lamaları yapılmıyacağından nUfuı cüz.dam 
olmryanların şimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrıca ilin edileıa 
cektir. (8159) 18132 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasındr 
Buglln bu gece 

BALALAYKA 
Qynıyanlar: Nelaon Edc1y 

tıooa ~{a.saey 

Seanslar: 12 • U - 16 • 18. 

ıece 20 de 

Bugün Bu gece 

LEKELİ KADIN 
Türkçf: sözlü, arap musikili 

Oyntyanlar : 
LEYLA MURAT. 

YUSUF VEHBİ 

Seanslar: 14 • 16 • 18 • 
Gece 20 de 

Saat: 12.15 de ucuz matine 
ROZ MARİ 

Buitin Bu gece 

Bu g"ece 
1-SÜVARİLER ŞARKiSİ 

1 - HUDUT ÇETESİ Baş Rolde : 
FRED SCOTT 

2 - Maskeli Öldürüc~ 
2 - Casus Hacı Muslaf a Baş Rolde : 

KEN MAYNARD 
Seanslar: 12 • 14 • 115 ~ ıs . Seanslar: 12.lS - 14 • 16 • 

Gece 20 de 18 Gece 2'0 de 

Ankara7nın en yenı ve zengin çeşitli 
yünlü İpekli f antazi kumaş mağazası 

Anafartalar caddesi No. 43 



ti 

1 

lcuMA 
6 

1. KANUN 
1 9 4 o 

~KURUŞ 

ULUS Baarmevi 
Çankrn Caddesi, Ankara 

Telgraf:~ Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı lıleri Mıidürü 1061 
Müessese Müdüril 1144 
Yazı loleri 1062 
İdare 1064 ADiMi% . ANDIMl'ZıDIR. 

BUGÜN 2. inci sayfada 

Harp ve kıymetli 

madenler ... 
ikinci yazı 

Ya.zan : Sadreddin ENV~ 

Buğday • • 
ışının 
• halli • • tedbirler ıçın 

Milli Müdafaa Halk ve 
için lüzumlu 

ihtiyaçları 
maksadiyle stok temini 

Toprak ofisi müstahsilden 
buğday almağa bashyor 

··..,·.: .. ~,·~ ·'4 .-;"':'~'-· •._...... · ... • .... ~ ............ ~ .:t:tı.·. : 

Orta Anadolu' da mubayaa fiyafl 8-8,5 kuruı olarak tesbil edildi 

Muayyen mıntakalarda 

Halk devleti 
gençliğine 

düsturlar 
Falih Rılkı ATAY 

"Siyasa1 Bilgiler Okulu"nun 
84 üncü yıldönümü toplantısına hu
zuru ile ıeref veren Milli Şef, aklı 
kandırdığı kadar gönlü doyuran 
nutku ile mektep gençlerine hi
tap etti. Aıil ve ıerefli hayatmın 
tamamını devlet ve halk hizmetine 
vakfeden büyµk adamm ağzından, 
bu nutukta, bizzat kendiainin mu
vaff akiyet aırlarmı dinliyoruz. Çün· 
kü biliyonız ki ismet İnönü bu mil
leti "temiz bir atk ile hissetmiştir." 
Çünkü biliyoruz ki o, dün akıama 
kadar, ömrünün, vazifeden artan 
her .aatini bilgi ve tefekkür kud
retine yeni bir ıey ilave etmekle 
geçirmiftir. Gene biliyoruz ki onun 
için devlet ve halk hizmeti, müte
madiyen araıtmnak istiyen, tefki· 
litçıhk, kuruculuk ve buluculuk 
haasalarma ihtiyaç göıteren bir 
mealek olmuıtur. Bu mealeğin, bil
haMa bu memlekette, zevki ve ra
hatı, vicdan huzurundan ibarettir. 
Hepimiz maaamızm başından kalk
tığımız zaman, kendimizde bu hu
ızuru arıyacaiız. Nefıimiz üıtünden 
ahlak murakabeainin, hiç bir zi.hire 
.aldanmıyan, hiç bir ıekil hapıine 
girmiyen, afiv ve özür bilmiyen 
kudsi inzibatını ekıik etmiyeceğiz. 

Kurtuluı devrindeyiz. Kötü ida· 
re, kötü ıiyaıet, kötü iktraat, kötü 
terbiye, kötü ahlak, ve baıta bulu
nanlarm bütün bu meıiiın zif ve 
treddileri ile birleıen bin türlü ha
rici ıuykaatin, "milletlerin en bü • 
yüiü ve en ıerefliıinin" varlığına 
ve tarihine nihayet vermek tehlike
aini gösterdiği bir devirden sonra, 
mukadderat mücadelesine girişmiş 
olduğumuzu unutmıya('ağız. Böyle 
nesillerin ne kadar ıanlı bir hatıra 
bıraktılrJarını haz ile dü§ündüğü • 
müz kadar, bu ıanlı hatıranm ne 
çetin imtihanlara ve ne ağır meıu
liyetlere mal olduğunu, dehıetten 
titriyerek, göz önünde tutmalıyız. 
Böyle nesillerde vazifeler, fedakar
lık, ve gayretler, kahramanlık va
sıfları almaktadır. İsmet İnönü, 
çarşnmba nutkunda, iıte bu devir 
ve nesil gençlerine mahıuı ahlik 
disiplinini, düaturlar halinde ver -
mittir. 

(Sonu 3. üacil sa7/ada) 

BaJVeHletten tebliğ edilmiştir : 

HilkUmetin, buğday itinl esaslı ola· 
rait hal için almıt olduğu kararlar, 
Resmi Gazete ile ilin edilmiıtir. 

Biliyorıunu.ı ki, ıon .zamanlarda, 
buğdayın ve alelfımum hububatın fi
yatları ve bunların tevzii bazı fevkal
ade amiller dolayısiyle istikrar if:ıd~ 
eden bir manzara ar.zetmemekte idi. 

Bir taraftan çifçinin kendisine elve
riııli bir fiyat bekliyerek mahsQlilnU 
pazara aevketmekte atır davranması 

ve diğer taraftan hububat stoklarına 
sahip tüccarın mütemadi bir fiyat tc
reffüUne intizaren mallarını piyasaya 

··--·'*'·---~· ....... ~ ····· ..... 
(Sonu J. Uncil sayfada) 

Başvekilimiz, 
C. H. P. Genel 
Sekreterliğinde: 
Sayın Bqvekilimiz Dr. Refik 

Saydam, dün öğleden evel C.H.P. 
Genel Merkezine gelerek Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer 
tarafından karşılanmtt ve bir 
müddet Parti işleriyle me11ul ol
muılardır. 

Vekiller Heyetinde 
tcra Vekilleri Heyeti, dUn ıaat 16 da ı 

Baovekllettı Baıvekil Dr. Refik Saydam'ın 
rlyaaetınde haftalık mutat toplaııtııını 

yapmııtır. (a.a.) 

Yukarda: Silo

ya gelen bui

daylar temiz. 

lenmelı Wıae 

lckten ~eçiri

lirken. 

• Af'liıda: Orta 
A.nadolu'nun 

mühim bufday 

merkealerin -
den Polatlı'da 

SilonQll pr{i. 
nüıli. 

frans11 Hindicini' si ile 
Siyam arasında bir hudutta 

Devamlı surette 

Mıgilteu lktısadi Harp Nazm B. Da/ton 
(yukarda) Avam Kamarasında beyanatta 
bulunırık ingiliz ablukasının çok iyı işle 
dilini ve A/mınyı'nın petrol tfe sa ır lü
zumlu maddeler tedariki bıJumından milı
lrülitı ulrıyacalını söylemiştir. (Ha/J~rle

rimiz J üncü say/adı). 

muharebeler 

cereyan ediyor 

1 ki memleket orasında 

muhaberot kesildi 
Banikok, S L a. Neıredilen ordu teb

liileri Siam'da Hindiçini hududun.da de -
vamlı muhasamat vuku bulmakta olduiunu 
bildirmektedir. Fransızların Siam toprak • 
tarını ihraç hareketleri yapmak teıebbil -
sünde bulundukları ve pilıkürtüldükleri id

dia edilmektedir. 
Siam baıkumandanlıiı ıon tebliiinde 

bir Siam tayyar('.ııinin ukert ~ahıidatı mit
ralyoz ateıi açtıiıru yazmaktadır. Bu hare
ket fransızların bir Siam polia karakoluna 
ateı etmelerine karşılık te2kll etmek üzere 

yapılmıştır. 

Salı gtinıi kıtaatı hamil bulunan bir fran
stz harp ~emiıi Minghai'ye ihraç hareketi 
yapmak teıebbüıünde bulunmuştur. Bu 
mıntıkaya. yaklaştıiı Hrada ıemi ateı aç
mıştır. Evlerde bazı hafif hasarlar vukua 

celrniıtir. Zayiat yoktur. 

(Soau 1. bcil ıqlada) 

·i YENi NİZAM 

Merkez bölgesinde mühim 
bir Elen ileri hareketi var 

Elen kıtaları 

Premeti'yi de 

dün aldılar 

ŞİMALDE 
ilalyanlar boyuna Elbasan 

istikametinde rical ediyerlar 

Ergiri'nin de yakında 
düımesi bekleniliyor 
Atina, 5 a.a. - Yunan başkuman -

danhğının tebliğinde bildirildiğine gö 
re İtalyanlara ağır zayiat verdiren ve 
bir çok tahminleri alt eden elen kıta
ları Premeti'yi işgal etmişlerdir. 

Pogradet,in garbında bulunan dağ -
lık mıntakada cereyan eden çetin mu
harebeler mUhim muvaffakiyetlerle 
neticelenmiştir. 

ltalyanlar mütemadiyen 
ricat ediyor 

Atina, 5 a.a. - Cepheden gelen son 
haberler şimal bölgesinde italyanların 
nisbeten gayri müsait bir hava iÇin
de Elbesan istikametinde mütemadi -
yen ricat etmekte olduklarını bildiri-

(Sona J. üncü sıylada) 

• 
çerçeveıı icind e 

~ 

ROMANYA'NIN 

İKTiSADİ ROLÜ 

Bu hususa ait esaslar 

Berlin ve Bükreş arasında 
bir protokolle tesbit edildi 

Berlin, 5 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 
Almanya ile Romanya aruında ıeçen mU
zakereler 6onunda siyasi münaseoetı e~ın 
isl1hı neticesi olarak iki memleket ara • 
bındaki iktıudl işbirlitine ait esaslar 
tesbit edilmiştir. Berlinde ikameti esnasın
da ıeneral Antonesco, ıelih ıyetdar al -
man erkinı ile temas ederek iki memleket 
arasındakı iktisadi işbirliti hakkında ıö

rÜ$mek fırsatını elde etmiı ve Roman -
ya iktiut nazırı B. Cancikov da ıorÜ$me -
!erde hazır bulıınmuıt:ır. 

Anlatmalar çarııamba ıünü Almanya na -

Bir Çin müfrezesi dağlık 
araziden geçen bir yolda 

ilerlerken 

Hupeh'in şimalinde 

Japon kıtaları 

müthiş bir 
mına alman nazrrlarından M. Clodiu5 Ifo-

manya namına da Ro:nanyanın Bertin el - hezimete uğradı 
çtalyle romen iktisat nazın B . Dlmltrlu 
tarafından imza edllmiıtir 

Bu anlatmaların en mühimmi on ıenelik 
romen pllnrnın tatbiki için yapılacak al· 
man • romen iıbirlltine ait protokoldur. 

Bu protokolun metni ıudur : 
10 senelik bir plln mucibince Romanya • 

'Tl i'lrtltaden tetkllltlandırmak mıksadiyle 

romen hülrlimetl, bu pllnı tatbik safhasın
da alman hülcU.metinin yardım ve iıbirliii· 

(Sona J. ncü sayfada) 

isvi,re üzerinde uçan 

yabancı tayyareler 
Bren; 5. a.a. - ( D. N. B. ) ! İsviç· 

re ordusunun genelkurmayı dün gece 
bazı yabancı tayyarelerin ıimal - cenup 
istikametinde İsviçre üzerinden uç
tuklarını bildirmektedir. Muhtelif 
noktalarda tayyare dafi bataryaları fa. 
aliyete geçmiş, Cenevre'de alarm ve -

ı rilmiıtir. 

Japonlar 20.000 den fazla 
ölü ve yaralı verdiler 

Londra, 5 a.a. - Çinin Londra se • 
faretine dün gelen resmi bir telgraf • 
ta, Hupeh vilayetinin şimalinde ta • 
arruza geçen japon kıtalarmm müthit 
bir hezimete uğradığı bildirilmekte • 
dir. 

Japonlar 20 binden fazla ölü ve ya· 
ralı vernıitlerdir. 

Japon taarruzunun hedefi Tahung• 
şan bölgesi idi. Muharebe çetin olm~t
tur. 

Telgrafta şunlar ilave edilmekte -
dir : 

"Çin kıtaları cumartesi günü Ku • 
ansi vilayetinin cenubunda Çennan • 
kuan'ı zaptetmişlerdir. 

Japonlardan sağ kalanların Hindf
çinideki Tonkine çekildikleıi söylen· 
mektedir.,, 

Yunan yaralıları A.tina'da karıılanırken 

Bir İngiliz tayya,.e.i bombardımana 
gitmek üsere bir tayyare pmİaİn· 

delti lıanBanntlan havalanmaia 
laaırlanırlren 

TARANTO 
ZAFERİ 
Amerikan mamulôtı 

tayyareler sayesinde 

KAZANILDI 
Londra, 5 a .a. - Taranto'da hasara 

uğrıyan italyan gemilerinin fotoğ
raflarını alan tayyarenin amerikan 
mamulatından olduğu dün akpm 
Londra'da bildirilmiştir. 

Şurası kaydedilmektedir ki ingilia 
hava kuvetleri erkanı Amerika'da 
inıa edilen ve şimdi kullanılamkta 
olan tayyarelerin mükemmeliyetin -
den dolayı pek ziyade memnundur -
lar. Bu tayyareler birçok harekatta 
ve bilhassa orta şarkta büyük bir ka· 
biliyet göstermişlerdir. 

Lockheed tayyareleri sahil müda
faa kumandanlığı için kıymetli bir 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

• 
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Harp ekonomisi 
-

Harp ve kıymetli 
madenler! ... 

Sadreddin ENVER 
-2-

Harp aanayiinde lilzumlu olan mad- ı sederken, doğrudan doğruya harp sa
delerden biri de kuyumcu camekan-rnayii üzerinde müessir olmamakla be
larında, yüksek tezyinatta görmeğe a- raber, en pahalı bir yeraltı cevheri o
httığımız platindir. Halbuki; bu kıy- an radiumun ıon senelerdeki duru -
metli madenin mücevherat işlerinde munu da gözden geçirelim : 
iıtimll nisbeti -Amerika istatistikle- 1898 de Madam ve Möıyö (Curie) 
rine nazaran- umumi istihlakin an;:ak tarafından keşfedilip ilk 1902 ıeneıin
yilzde kırkıdır; mütebakisi dişçilik . de Bohemya'da Karlsbad şehrinin on 
kimya ve elektrik sanayiinde kullanıl- beş kilometre şimalinde St. Joachim•
maktadır. thal'da işlemeğe başlıyan bu cevherin 

Platinin müvellidülhumza ve her - beher gramı bugün takriben bizim pa
hangi hamızdan müteessir olmaması ramız ile (31.000 - 32.000) Türk lirası
harp endüıtiıinde .hususi mevki ver • dır. Evet, bir gramı 31.000 Türk li-a
dirmektedir. Mühimmat ve infilak e- sı !.. Hem bu bedel de bugün bu cev
dicl maddelerin' başhcalarında.n olan herin en düşük değeridir. Daha bun
hamızıkibrit, hamızıazQt, amunya1{, dan yirmi beş sene cvcl ise, bugünkii 
ıüh.,.çilen!n muamelelerinde platinin rayiç ile, bir gramı (250.000), hatta 
ihmAI edilmez yeri vardır. Bundan 1914 senesinde de (350.000) Türk lira
batlıa talter, kontrol aletleri, projek - sına kadar çıkmıştı. Fakat yeniden lk 
tar, tayyare ve daha bazı hassas harp çok madenlerin keşfedilmesi ( St. J o
levuımı imlllnde de platine ihtiyaç ahimsthal ) madenini mühim piya•a 
lratldlr. rakipleri ile kar~ılaştırdı. Fiyatta 1923 

Plitln, ilk defa 1735 senesinde Ko- de (140.000), bilahare (120.000), 75.C!OO 
1"mb!ya'da bir nehrin altunlu kumları ve nihayet 31.000 liraya kadar düş -
araaında bulunmuş, 1823 de Rusya'da-, müştür. 
ki maden keşfedilmiştir. Umumi harJ>: J -J oahimstal madeninin senelik istih
ten eve!, dünya istihsalinin (% 95) ı, sali (2-2,5) gram idi. Ve bugüne kad•r 
Ruıya temin etmekte idi. .Hatta 1825 'umumi istihsal yekiinü (55) gramdan 
dan 1845 e kadar Rusya'da platinden ibarettir. Şimali Amerika'da Utah ve 
para bile basılmış idi. Colorada'da keşfedilen madenleri'1 

Daha bundan yüz sene evel platinin 1914 istihsiili (22) gramı bulmuştu. 
kıymeti altuna niıben altı misli fazla 1921 de Amerika'nın istihsiili (37,5) 
idi. Bugün ise altun ile aralarındaki gramı olmuştur. Fakat Belçika Kon -
fiyat farkı pek cüzidir. Halen Ame- gosunda bulunan, ( Union miniere du 
rika'da altunun borsada fiaytı beher Haut Katanga ) şirketinin imtiyaz sa
onzu (31,104 gram) (35) dolar, plati- hası dahilindeki (Chinkolobwe) ma -
nin ise (39) dolardır. deninin istihsalatı 1930 senesinde (50) 

Platinin dünya istihsalatı 1913 sene- gramı geçerek rakiplerine karşı üstün 
sinde (8.000) kilogram iken son sene- bir mevki aldı. 
!erde (14.000) kilograma çıkarak mil - 1930 senesinde Kanada'nın şimali:t· 
him mikdarda inkişaf etmiştir. Bu is- de bulunan maden hepsini gölgede bı
tihsalatın (% 50) fazlasını Kanada'da- rakmıştı. 1933 senesinde (3) gramdan 
ki ( İnternational Nickel Company ), ibaret olan istihsa!;ltı 1936 da (15,5) 
(% 20-25) Sovyet Rusya, mütebakisi- gramı, 1937 de de (34) gramı bulmuş· 
ni de 11ra ile şimali Transval, cenubi tur. 1939 senesi istihsaliitının tam a
Afrika ve Kolombiya'dan istihsiU •- dedi elde mevcut olmamakla beraber 
dilmektedir. (70) gram olduğu söylenmektedir, ki 

uı.:us 

Meclis ruznamesine 

alınan kanun lôyihaları 
Hazarda pasif korunma tatbikatın -

da ve aeferde alelumum pesif korun
ma i1lerinde istihdam oluancak mü -
teha11Sıa ve yardımcı şahısların has
talık, malnliyet ve 6lümleri halinde 
yapılacak muameleye dair 3502 sayı
lı pasif korunma kanununa ek olarak 
Mili! Müdafaa Vekilliğince hazırla
nan kanun 13.yi-hası alakalı encümen· 
!erce tetkik edilerek son şeklini al
mış ve ruznameye alınmıştır. Bu hu
susta Dahiliye Encümeni tarafından 
vaki olan tadil teklifine göre bu ka
nun hükümlerinin parasüttü1ere kar
şı müdafaa edenlere teşmili ve bu 
hususta kadın erkek farkı gözetilme
mesi noktaları ileri sürülmektedir. 

3656 ıayılı devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne ait ka
nunun muvakkat 6 ıncı maddesinde
ki maiyet memuru tabirinin tefsiri 
zımnında Dahiliye Vekaletince yapı
lan talep bütçe encümeni tarafından 
tetkik edilmiş, umumi heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere ruznameye a
lınmıştır. 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti• 
cümhur filarmonik orkestrası tara ... 
fından verilecek temsil ve konserle -
rin giriı ücretine tibi tutulması hak .. 
kında Maarif Vekilliğince hazırla· 
nan ve İcra Vekili eri heyetince yük
sek mecliıe arzı kararlaştırılan ka -
nun layihası Maarif ve Bütçe Encü -
menleri tarafından tetkik ve kabul 
edilerek heyeti umumiyenin tasvibi
ne arzedilmiştir. 

Çağrı 
X Kütüphane Encumeni bu.cün heyeti 

ıımumiyeden tonrı topJanacatından ıayın 
ıizilırın teşrifleri rica olunur. 

x Dahiliye Encümeni buıün heyeti u
mumiyeden ıonra toplanacaktır. 

x Maliye Encümeni bucün µmumi he
yet içtimaından ıonra toplanacaktır. 

diller Yabancı 
imtihanında 
kazananlar 

Yeni barem kanununa göre bir de
rece terfi edebilmek için açılan ya -
bancı dil bilen memurlar imtihanın
da muvaffak olan Ankara memurları 
belli olmuştur. Bunları sırasiyle ya
zıyoruz: 

lngilizceden kazaannlar : 
Gazi Terbiye Enstitüsünden BB. 

Mithat Enç, dış ticaret dairesinden 
Nejat Aytaman ve Cemil Cenk, D.D. 
Y. hasılat dairesinden Sabahattin 
Baydur, Eti Bankta yüksek mühen
dis Nezih Denres, Eti Bank muha
sebecisi Naci Dolagil, konservatuvar 
piyano öğretmeni Saime Eren, Ma
arif Vekaleti hukuk müıaviri Ha -
san Refik Ertunç, Dil, Tarih - Coğ
rafya Fakiiltesi ilmi yardımcısı İh -
san Bozkurt, Sümer Bank memurla
rından Necdet Erzen ve Mahmut 
Gün tan, Merkez Bankası memurla -
rından Reşat Esen, Saffet Kalat, Sü
mer Bank merkez muhasebecisi Ne
cip Günel, Ziraat Bankasında me -
mur Muhittin Nurtunç, İş Bankasın
da memur Mualla Olgaçay, Nafıa Ve
kaletinde mütercim Kemal Oran. 
Almancadan kazananlar : 
Şeker fabrikaları şirket umum mü

dür muavini Suphi Argon, dış tica -
ret reisliğinde Sait Rauf Sarper, lia
rita umum müdürlüğünde yüksek 
mühendis Mehmet Ali Erkan, Macit 
Erbudak ve Lutfi !!men. f' ;mer 
Bankta mütercim Abdülkadir Sun -
yan, D.D.Y. Eskişehir cer atelyetrın
de yüksek mühendis Fevzi Özil İz
mir mıntaka ticaret müdürü Mehmet 
Ali Eten, Burnova ziraat mücadele 
istasyonunda yüksek ziraat mühen -
disi Necati Ka9kal ve Rıza Bayar, 
İktısat Vekaleti sanayi tetkik heye
ti azaoından Sudi Çoban, İç Ticaret 
ölçüler ve ayar müdürü Fehmi Ak-
soy, Kırıkkalede yüksek mühendis 

1 b l'd k Nurettin Norman, Sümer Bank pa. Stan U a as er muklu müessesesinde stajiyer Müca-
hit Büktaş. 

ailelerine yardım Fransızcadan kazananlar: 
İstanbul; 5. ( Telefon ) _ İstanbul- Dış Ticaret dairesi raportörlerin-

. den Sabahattin Dumer, İ~ Bankasın
da muhtaç asker ailelerine yapılacak dan BB. Abdilrralın1an Atçı, Ali Ge-
yardımın 58.000 lira tutacağı tahmin lenbe, Mualla Olgaçay, Cevat Ray
ediLiyor. Bu paranın 40.000 li•ası Ve- nak, Fuat Anılmış, toprak mahsulle
Vekalet tasdik ettiği için belediye ri ofisinden Cevat Sertesen, Dahili
bütçeıinden ödenecek, mütebaki 18 ye Vekaletinde maiyet memuru Fah
bin lirası da mükelleflerden toplana- ri Gönüllü, Sümer Banktan Fahri 1-
cak para ile temin edilecektir. dil, Mücahit Bedii Büktaş, umum! 

lstanbulda ıtık rnaskelemiyen 
sinema ve otomobiller cezalandı 

İstanbul; 5. ( Telefonla ) - lstan
bul'da 32 dükkanla 2 sinema ı ık ka • 
rartrna talimatnamesine uygun hare -
ket etmedikleri, 23 otomobil de ışık
larını icap ettiği gibi maskelemedik
leri için haklarında ceza zabtı tutul -
mU§tUr, 

( İnternational Nickel Company )- radium maden istihsaliitında bir rekor 
ııın hisseleri İngiliz ve amerikahlar, olarak kabul olunabilir. Esasen (On
(Transval ) madeninin Amerikalıların tari) de civarındaki (Hopa) limanın
cenubt Afrika'nın ingilizlcrin, Ko - da kurulan Rafineri fabrikaaının istih
lombiya'daki madenlerin de aksiyon - sal kabiliyeti (108) gram üzerinedir. 
!arının mühim bir kısmı ingiliz ve A- Kısa bir zaman eve! Arjantin'de Cor 
merikalıların elinde bulunduğuna gö- doba vilayeti dahilinde bulunan maden 
re dünya istihsalatının dörtte üÇüne gerek cevher nisbeti ve gerek ise mik
aahip bulundukları anlaşılır. Esasen dar itibariyle hepsinden daha zengin 
aon zamanlarda nikelin yanında bir olduğu iddia edilmektedir. Bu made
pli.tin monopolundan da bahsedilmek- ne Arjantin hükümeti, herhangi ıpe· .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.._ 
tedir. külatif harekete mani olmak üzere, : 

murakabe heyetinde Hasan Erdinç, 
Nafıa Vekaleti müşaviri Fuat Pek
ter, Merkez Bankası İzmir şuıbesin -
den Hamdi Kömürcüoğlu, Münaka -
Jit Vekftleti hususi kalem müdürU 
Habip, Ziraat Bankasından Hasibe 
Sengül, Muzaffer Altınege , Kemal 
Onur, Matbuat Umum müdürlüğün -
de mümeyyiz LS.mia Kerman, Mer -
kez Bankasından Leman Başar, İz • 
mir Ticaret müdürü Mahmut Ali E
ten, Ticaret Vekaletinde Melih Giln
el, Eti Banktan Necip Güne!, Mali
ye Vekaletinden Necdet Olgaçay, E-

Pl!tin kadar nadir tesadüf edilen ve vzıyet etmiştir. : 
harp sanayiinde müstamel kıymetli Kanser hastalığının tedavisinde, in- : 
madenlerden biri de vanadiumdur. Va- san hayatının uzatılmasında kullanı • • 
nadium bilhassa sert ve allistiki çelik lan bu mukaddes cevhere Avrupa'nın 
imalinde, tank ve harp gemileri çelik harp esnasında ne dereceye kadar ih
levhalarında, top, otomobil, tayyare tiyacı olacaktır 1 •• bilinemez ? Şim
fabrikalarında kullanılır. Sağlam ve diki halde Almanya'ya 1938 de Al • 
hafif makine yapmağı gaye ediııen manya'ya ilhak edilen Sudet arazilin
Ford'.un vanadiumu demir sanayiindc de bulunan ( St. Joahirnathal ) made
genit mikyasta istimalinde mühim ro- ni (2-2,5) gram kadar olan lıtihsall -
!il olmuttur. Bu cevherin ( Ferre - tından istifade edilebilir. Fazl.a11 için 
Vanadium'dan ) gayri kimya endüstri- de tam manası ile, bahada ağır yllkte 
sinde de katalizör olarak ayrıca yori hafif olduğu için çok kolaylıkla ka· 
vardır. çakçılık yapılabilir . .Esaıen lnglllz ab- • 

Bu maden dünyada başlıca ilç mem- lukasının da bu cevher kaçakçılığını 
lekette bulunmaktadır. Peru, cenubi insan! bir kaygu ile müsamahalı kar
Afrika ve timali Rodezya'dır. Peru - şılıyacağı §Üphesizdir. 
daki maden ( Vanadium -Corparation 
of Amerika ) tirketinin elinde bul11 -
nup Birleşik Amerika'nın (% 60) is Ankara Cümhuriyet 
tihlikini karşılar. 

müddeiumumiliği 

PENCERELERi NiZI 

KAPAYINIZ 
Pencerelerinizi dışarıya hiç 

ışık sızmıyacak tarzda kapayı

nız. Fakat talihinizin kapısını 

içeri servet girebilecek tarzda a
ralık bırakınız. 

Pencereyi kapamak için siyah 
k!ğıt, talih kapısını aralık bulun
durmak için de bir milli piyango 
bilet! kafidir. 

Gecelerin baştan aşağı siyah 
olmasına rağmen talihinizin gü
neş kadar parlıyacağı gün yak
laşıyor. 

Milli piyangonun ikinci çekili
şi 7 birincikanundadır. O gün, 
üç liralık bir tam biletle 40.000 
lira kazanabilirsiniz. Talihinize 
kartı dönilnüz .. Ona arka çevir-

ti Banktan Nezih Devres, Nafıa Vr
kiiletinde Nihat Kanad, Gaziantep li
sesinde muallim Osman Yener, Zira
at Bankası Samsun şubesi şefi Ali 
Pekel, umumi mağa1a1 ar Sam-c;nn su
besi mildürü Rahmi Yalçın, Merkez 
Bankası muamelat kısmı şefi Reşat 
Başar, toprak mahsulleri ofisinden 

• Sadri Anar, umum! murakabe heye . 
ti muhasebesinde Suat Aras, Hava 
müsteşarlığında Şerafettin Aranı!, 
Maliye Vekaleti muhasebat umum 
müdürlüğünde Tahsin İnanç. Eti 
Bank memurlarından Rifat Arıbal, 
Ziraat Bankası Mersin fubesinde 
Ethem Güney. 

Beyanname veren zahire ve 
sabun tacirleri 

İstanbul; 5. ( Telefonla ) - !stan
bul'daki zahire ve sabun tacirlerinden 

• şimdiye kadar 503 kişi ticaret müıfür
lüğüne beyannamelerini verdiler. Bundan ıonra en fazla istihsalat ce

nubi Afrika'da Tsumb - Weıt ve 0-
tawl - Bergland'da yapılmakta, en ta
nınmıı maden de Grootfontein civa -

• B. Arif Yazarın Milnalrallt Vekl • : meyiniz. Bunun için de bir bilet 
Jeti teftiş heyeti relıllğlne tayini il • : alınız. Konferans 

rında Abenah'dadır. 
zorine açılan Ankara cümhuriyet : Bir milli piyango bileti bütün 
müddeiumumiliğine Balıkesir cüm ... E limitlerinizi ve istikbalinizi ay
huriyet müddeiumumisi B. Cemil Al- : dınlatabilir. 

• tay tayin edilmiştir. ~. 1 , 11111111111111111111111111 , 111 , 1111r 

Bugün ııaat 13 te Polis Enstitüsü 
konferans salonunda "Detektif hi. 
kayeleri ve menşeleri" adlı bir kon
ferans verilecektir. 

lzmitte Hava Kurumuna 
yapılan teberruler 

İzmit, 5 (Hususi) - Hava kurumu
na yardım maksadiyle valimizin riya
setinde yapılan toplantıda İzmitin ha
miyetli tacirleri ve halkı 15 dakika i
çinde kuruma 2500 lira teberru et -
mişlerdir. Teberruları toplamak için 
teşekkül eden komite faaliyetine de
vam etmektedir. Teberruların mühim 
bir yekunu bulacağı kuvetle umulu • 
yor. 

Emniyet müdür ve 
müşavirleri arasında 

SPOR 

Haftanın 

futbol maçia 
Bu hafta Uk maçlarına cumartesi 

pazar gtlnU 19 mayıı ıtadyomu ve Ank 
GUcü aaha.sında devam edilecektir, 
marteai gUnU 19 mayıs atadyomunda 
kara GUcü - Demirspor oynıyaca.klar 

Pazar gUnU de Ankara GücU sa.hası 

Dlnçapor - Birlikapor, Harbiye İdman 
du • Oalat884ra.y maçları vardır. 

Hattanın en mühim karşılqması ıU 

Edirne birinci ıınıf emniyet mUdü ... yoktur ki Ankara GUcü - Demlrspor 

rü B.B. Faik Koksal birinci umumf ıında olacaktır. Bugüne kadar iki maç 
.. . . - . kaybeden ve bir galtblyetle ancak 

müfettişlik emniyet muşavırlıgıne, puvan toplı'1'ab1len Ankara G~ıcU, yarın 
Trakya umumt müfettişliği emniyet j yenilecek olurıa birinci devreyi çok fe 
müşaviri Ahmet Rifat Kemerdere E - bltırmıo olacaktır. Vaziyet Demlrspor iç 
dirne emniyet müdürlüğüne, Birinci de mUhlmdir. Gençler BirHtl ve Harbi 
umumi müfettişlik emniyet müşaviri İdman Yurdu maçlarını birer puvanla 
Yakup Karagöl Uçlincil umumt mil .. taran bu takım, Ankara Gücüne yentldl 
fettişlik emniyet müşavirliğine; üçün- takdirde bölge birinci ve lkinclltğind 
cü unıumt müfettişlik emniyet müşavi· hayli uzaklaşmı§ demektir. Bu sebep 
· B h · K T k i il Demirspor .. Ankara Gücü maçı, netice 

rı a rı ataş, ra ya uı:ı:.~m m .. muhakkak ka.zanmak azmiyle oynıyan l 
fettişlik emniyet mütavirlıgıne nak .. takımın karııılqmaaım teekll edecek 
len, emniyet umum müdürlilğü birinci tablt bu nlabette güzel olacaktır. 
sınıf emniyet amirlerinden Tevfik Be· Pazar .unu yapılacak Dlnçıpor - Bl 
şe birinci umumi müfetti,tik emniyet llkapor maçında gallbly&t oanaı, daha siy 
mUşavir muavinliğine terfian tayin 1 de Btrllkapor tarafında görülmektedir. B 
edilmişlerdir. gUn• kadar .ysptıfl Uç mU1abakad& mUhl 

Çocuk Esirgeme Kurıımıınu 

teşekkürü 
Çocuk Esirgeme Kurumu cenel merke

zi tarafından çok: çocuklu ailelerle mek
teplerdeki zayıf çocuklara her gün veril
mekte olan sıcak etli yemeğe yardım ol
mak üzere Ankara Mebusu Eşref Demirel 
kuruma gwnderdiği bir mektupla ikisi 
kendine ve bıri e1ine ait olmak Uzere 3 
çocuğun her gün iaşesini taahhütle bir ay 
için 450 kuruş ve Büyük Millet Mecliıi 

Kalemi mahsus müdürü İrfan Karaaar iki 
çocuk taahhüt ederek bir aylık iaıe bedeli 
olan 300 kuruş, Ankara'da Bayın Necmiye 
keza bir koyun teQerru ettiklerinden Co
cuk Esire:eme kurumu cenel merkezi yurt 
yavrularına vaki ilgi ve muhabbetlerine 
aleni şükranlarını ıunar. 

Hayrebolu elektrik fabrikası 
Hayrebolu belediyesi, Hayrebolu, 

elektrik fabrikasının mübayaaaı için 
Belediyeler Bankasından istikraz ak· 
tedebilmesine müsaade edilmeıini Da
hiliye Vek&letinden istemittir. 

İsveç ve Macariatanla ticaret 
müzakereleri yapılacak 

İıveç hükümetiyle hükümetimiıı: a• 
rasında önümüzdeki günlerde yeni bir 
ticaret ve kliring anlaşması müzake • 
relerine başlanacaktır. Macariıotan hil
kümetiyle yapılacak ticart görüşme -
!er için de bu ayın ortalarına doğru 

Budapeşteye bir ticaret heyetimiz gi
decektir. 

Adanada bir okul binasının 
açılıt töreni 

Adana; ( Hususi ) - Milli mensu
cat fabrikasının hamiyetli sahipleri 
tarafından tesis edilen ( Milli mensu
cat fabrikası ilk mektebi ) nin açılı§ 
töreni valinin huzuru ile yapılmıştır. 

Zimmetine 25.000 lira geçiren 
bir memurun mahkumiyeti 

istend; 
İzmir; ( Hususi ) - Şehrimiz eos

tahanesinden, bir bankanın diğer bir 
§Ubesine gönderdiği 25.000 lirayı zim
metine geçirmekle suçlu, Fethi Aydın 
namındaki memurun dünkü muhake -
mesinde, iddia makamı, suçlunun mah 
kiimiyetini istemiştir. Suçlu da sorgu 
hakimliğindeki ifadesinde suçunu ıti

raf etmiş, paket üzerindeki kırmızı 
mumu ııcak su ile eriterek paketi açıp 
paraları aldığını, yerlerine kağıt par
çaları koyduğunu, 10 bin lirasını ı\n
kara'da annesine gönderdiğini, müte
bakisini iki bakkala bıraktığını söy • 
!emiş bulunmaktadır. 

farklarla yenilen ve geçen hatta da Ank 
ra GUcU maçına geJmtyen bu takımın b 
hafta da gelmezse ilkten çıkarılacağt aöy 
lenmektedtr. 

Pazar maçlarının iklnclalnde Harbly• 
İdma.n y}lfdunun GaJatasarayı yeneceği 

kabul etmek lA.zım geUrse de, Galatu&.• 
rayhların Demirı:por karııaındaki 3-2 llk 
vaziyetleri, Harblyeltlerln tıl sıkı tutmala,.. 
rını icap ettireceğe benziyor. 

Ankara llklne dahil kulüplerin, Güneı 
Gençler B!rlltıne !ltlhak ettikten aonralcl 
puvan vazlYeuerlni gösterir cetveli, mu -
aabakalardan evel okuyucularımızın bir 
tlkir edtn.melertni temin tçln koyuyorua: 

KULÜPLERiN PUVAN 
CETVELİ 

Maç G. B. M. At. Ye. Pu. 
G. Blrl!tı il 6 O O 19 6 111 
HarpO. 43101611ll 
M:aakeapor ' 2 1 1 ' 2 9 
Dem!rspor 4 2 O 2 16 ll a 
A. GUcU 3 l o 2 l a il 
Blrllluıpor 8 O l 2 1 1 .ı. 

G. Saray 8 O O 8 il ll 1 
Dlnçıpor 4 O O 4 1 24 1 

NOT: Bu cetvel Blrllkapor ve DinQ
ıporun birer bükmen matlObiyetlert T• 
GUnefin Gençler Bıtlıtı ile b!rleıme1! U
r1ne yen.iden tanzim edllmiıUr. Futbol t• 
deruyonunu.n kabul etUSl talimata cöre_ 
hWcrnen galip takımlar 2 ~ol atmıı far
sedllmektedlr. 

Bölge Futbol Ajanlığının maçlar hak
kındaki teblltı ıudur: 

Futbol Ajanlığının tebliii 
Bölır• Futbol Ai•nlıtından: 

Llk maçlarına aşafıdaJd programa teT
tlkan. bu hatta devam olunacaktır. 

l - 7.12. 9~ eumarteo! .unu ıaat 15,111 
te qatıda ya.zıh takımlar 19 mayıs •tad
yomunda karıılllfacaklardır. 

Ankara GUcU - DemirBpor 
Hakem: Muzaffer Ertuğ', yan hakemle

r!: Ömer tl'rel, Necdet ÖzgUç. 
2 - 8.12 940 pazar stJnU mUoabakaJar 

Ankara GUcU sahasında ve qatıda yazılı 
takımlar ara.aında yapılacakbr. 

Dlnçıpor • Blrllkıpor. Saat ıs.so 
Hakem Cel~ Oekay, yan hakemleri: 

Fevzi Çat, Ferih Esin. 
H. o. t. yurdu • Galatuaray Sa&t 15.15 
Hakem: Necdet ÖzgUç, yan hakemleri: 

Retlk GUven, Nadlr Çilesiz. 

Avukat ve hukuk müşavirim 
hakkındaki bir hükmün tatbiki 

geri bırakıldı 
Maa§ veya ücreti devlet, vlliiyet vo

ya belediye bütçelerinden yahut dev • 
Jet, vilayet veya belediyelerin idare 
ve mürakabesi altındaki daire ve mü
essese yahut şirketlerden verilen mü
şavir ve avukatların yalnıE bu daire ve 
müenese veya §İrketlere ~it işlerde 
avukatlık y•;ıobileceklerine dair olan 
avukatlık kanunundaki hilkmiln müd
deti bir •ene daha geri bırakumıttır. 

Üçüncü safta istihsaliit yapan şimali 
Rodezya'da Broken Hill'dir. Son sene
lerde Meksika'da bir maden yatağı bu

lunmuf, 1937 senesinde (38) ve 1938 
1 
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de de (180) istihsal edilmiştir. E .. t.i•ehir köylerinde bina tahriri 

Vanadiumun dünya umumi istihsa -
!atı 1929 da (899) ton iken, 1937 sene
ıinde (1.447) ton olmuştur. Son sene
deki ıstihsalatın (583) tonunu Peru, 
(582) tonunu şimali Afrika, (237) to
nunu da Rodezya temin etmiştir. Bu 
kıymetli cevherin fiyatı hala platin 
ile bir olup beher onzu (39) dolatdır. 

Görülüyor ki, vanadiumun istihsali 
ya Amerika sermayesinin elinde, ya
hut İngiliz müstemlekelerinde bulun
maktadır. 

Almanya vanadiumu bu memleket -
!erden ithal mecburiyetindedir. Fakat 
ıon zamanlarda Almanya bu cevheri 
dahilden tedarik etmek imkanlarını 

aramı§, bu arada Würtemberg, Baden 
civarında Thomasstal çalışmaların -
dan kalma cüruf içinde (% 0,13 - 0,16) 
arasında vanadium bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Bu cüruftan istif?de edi -
terek Almanya'nın bir müddet vana -
dium ihtiyacı karşılanacağı tahmin •· 
dilrnokttdir. Bu işin henüz Jaboratuvar 
me..aiılnden çıkıp fabrikasyon safha
sına intikal ettiği malilm değildir. 

Kıymetli ve nadir madenlerden bah-

Güzel kelimelerimize 

merhamet değil, saygı ! 
Arapça tef'!! babından bir mas· 

tarla bir cem'i mükeaaer'i farsça bir 
kesrei izafiye ilt! biribirint! bağhı
yıp vilcuda gt!titdiği bir osmanlı 
terkibi başındı ad diyt! taşıyan bir 
!stanbul gazt!tesinin t!Vt!llr.i gilnlr.U 
sayısını okuyorum. imzasız bir baı
makaledt! göze çarpan bedt!s~nlilr. 
kelimelerden birkaçını sayayım: 

"Tevdi", "efkAr", "idarei ~rliyeH 
- halbuki sokaklarda çocuk.in bilt! 
bu terkibi bozup bu idar,,nin kanu
nunu (örfi idart! kanıınu) diye sat
maktadırlar - "mQnhasıran", "g•Y· 
rime~ru"', "dahi", "temayül", "ıaya
nı takdir bir basiret ve teenni", 
~vahim'', "dirayet ve kiyaset'', mun
sil", ••suiistimal.e miltenuyil0

, "mü· 
kerrer", "fik•yAt11

, ''makOs tı!siı>', 
"iz'an ve idrak.", "istismar", "mDll
yemet ve itidal", "mut•v•at", "•· 
%im bir ekseriy~t", "hem.ahenk'', 
"muht•cı izah" v.s. v.s. 
saıan bu Jr.e/Jmelerl, yaıı ilerle· 

miş bir kalem sahibinin t!sld alış
kanlıktan kurtulamıvaralr.. alııkın-

lılr. zoriylt! yazdığı hatır.a gefoebilfr. 
O zaman pt!k taşkın Vt! aşkın dü
şilnilrlerden değilseniz, onu yarı 
buçuk hoı da görebilirsiniz. 

Fakat aynı gazetenin aynı say
fasında fıkralar yazan genç ve ilt!
ri dilşünilr bir arkadaşın satırları
nı okuyunca bu köhne sözlerin is
tiyt! istiyt!, ayak direye direy• ya
zıldığını ınlıyorsunıız: 

Dil inkılabının adı "dil ihtilali" 
imiş; bu iş başladığı sıralarda yeni 
~lime/er, "Asya ırklarının en mUt
hif lr.olt!ksiyonunu yapmıı A ttill 
orduları gibi acayip cı.~lıklar ba
urak tllrkçen/n ilstüne gt!lmiı ,, 
Jmiı. Fabt bu yeni kelimelerin 
ht!psi dil ihtilllindt! sizlere ömQrl 
gitmiı. Durum, ilgi, ulııs, gerrt!I, 
basın, dilun gibi bit takım keli
mt!lt!r is" ihtillldt! hafif, akır yara
/ar almıılır; ıimdi yatakta imiıler. 
Anlıyorsunuz yıı, gaz:ett!nin ba.r

muhırriri, bu ölmüş Vt! yaralı ke
lil11t!krin yeriflt! bedestenlik kaqı-

]ık/arını kullarrırken kendince bir 
dlvaya hizt11"t etmektedir. 
Fıkra muharriri arlr.adaşımız, 

- t!ğer maksadı alay ve mizah de
ğilse - yazısının sonunda bu ya
ralı blimeJuden bir kısmına kı
yılmaması dileğini gösteriyor. 

Diyor iri: 
" Yarın gerçekleşmiyeceğirri hiç 

Jr.imsenirr iddiaya hakkı olmadığı 
gazel, fakat ham bir hayalin bu ök
süz yadiglrlarına merhamet 1 ,, 

Bu cilmleyi ciddiye almak müm -
kQnst!, arkadaşımıza bu noktada yak
Iaııyoruıı:, diyebİIİriz : 

Gerçt!kten 6/en kelimeleri, yarala
nan kelimelt!ri öldüren, yahut yara
lıyan dİIİn bilnyesi, hadiseler değil. 
kalt!m sahiplerimizin gayretsizliği. 
b/mmt!tsizliği olmuştu~. Zararın ne
rt!sinden dönillilrst! klrdır. Onun i

çin dil devriminde gösterilen eski 
himmetsizliği yeni himmet/erle u • 

nutturmak imkamız değildir. Yal -
nız, güzel kelimelerimize "' öksüz 
yadigirlar., dememek, onlara '•mer· 
hımet n değil, " saygı ,, istemek su
retiyle ..•• 

••• 
Bir vezin yanfıslığı ! 

Dün bir polis vakasının üzerine 
konulan " bir adam metresini öl .. 
dürdü ,, başlığının aruz vezniyle 
manzum olduğunu yazmış ve vez .. 
nini de olduğu gibi vermiştim. 

Bu vezin : 
FltlA.tiln taUA.tUn fallün 

olacakken, 
FAJtAtlln fAllMUn fAl!Un 

o/mu§. 
Benim birçok dikkatli okurlarım 

vardır; bunu görünce ihtimal ki ya
pılan yanlışı benden bilecek, biru 
mektupla hatırımı soracaklardır. 

Ben ise, bugün olsun, bunların 
doğru çıkmasını temenni eder, gele
cek bu türlü mektupl~rı hemen 
musahhih Mk:u1'1şlara havak " -
deceğime söz v~ririm. 

T. 1. 

Eskişehir merkez kazasına bağll 

48 köyde yapılan umumi bina tahriri 
nizamı dairesinde tekemmül ederek 
bitmiştir. Bu köylerdeki binaların 1941 
mail yılı vergileri yeni iratlar ilzerln
den alınacaktır. 

Vakıflar müdürleri arasında 
Gaziantep vakıflar müdürlliğüne 

Beyoğlu vakıflar müdürlilğü mebant 
tahakkuk memuru B.B. Necip Namık 
Urfa vakıflar müdürlilğüne Kilis vt
kıflar memuru Abdurrahman Be§e ter
fian tayin edilmişlerdir. 

Kozluda belediye kurulac:ı.k 
Kozlu nahiye merke•inde bir be • 

lediye kurulması k3rarlaşmış ve bu 
karar yüksek tasdika iktiran etmiş • 
tir. 

Dıt ticaret dairesi reisliği 
Ticaret Vekaleti diş ticaret dairesi 

reialiğine iç ticaret umum müdürü B. 
Cahit Zamangilin, onun yerine de Pa
ris ticaret ataşemiz B. Cemal Ziyanın 
tayinleri kararlaşmıştır. 
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ff alk devleti 
~enç/iğine 

diisturlar 
(Başı ı. ıncı say/ada) 

. En yüce §evk ve ümit, ve en de
*'1n mesuliyet kaynağı, halkın bu 

[

füne olan sevgi ve itimaılıdır. O 
r defa yıpratılıp harcandığı za· 
an, her türlü ikbal ve iktidarın 
a.aıt bir hiç bo§luğu içinde yuvar-
lndığını bu gözlerle nasıl gördük
' bilgi, ahlak ve irade aah.ipleri 

lrafmdan ona hak kazanıldığı va· 
it, memleketin nasıl bir muğcize-

er cennetine döndüğünü gene bu 
ÖderJe seyretmi§izdir. "Siyasal 
ilgiler Okulu" gençleri, emsalsiz 
İr kalkınma ve in§a hadisesini 
ler!etmek ve tamamlamak için ye
İ§nıektedirler. ismet lnönü'nün 

1-<iylediklerini anlamanın, dedikle-
l"İni yapmanın bir bütün tahsil de
ierinde olduğunu, onun müjdele -
~İklerine kavu~tukları vakit daha 
lfi takdir edeceklerdir. 

Falih Rılkı ATAY 

Buğday iıinin 

halli idn tedbirler 
.> 

( Başı ı incı say/ada ) 

lltn belli başlı iki unsurunu teşkil edi
>"ordu. Buğday fiyatlarını mustah.;ile 
\'cfa edecek bir had<le tutmak vt: çut
Sınin mahsulünü ucuz fiyatla elinden 
4-çınnasına mani olmak maksadiylc:. 
C4mhurıyet Hükümetince teşkil edil
ltuş olan Toprak Mahsullerı Ofisi'nin 
t '>'clce milbayaa fiyatı olarak tesbit c:t· 
tiğı 5 kuruş, müstahsillerımiz tarafın
dan büyük bir memnuniyetle karşı · 
!andığı ve Ofis'in yurdumuzun her trı· 
tafında alıcı merkezler açması temen
llisi umumileştiği halde. son zamJn 
~da bu fiyatın 5,50 ve müteakiben 6 
~ı.ıruşa iblağ edilmcsıne rağmen, bu 
lrnil!er yüzünden Ofis merkezlerine 
'ctı1 için vaki müracaat talepleri de 
tünden güne azaldı. işte bu vaz~yet 
4rıısında, hükümet bir taraftan piya
'aya istenilen nizam ve istikran ver
~k ve diğer taraftan halk ve millt 
ltıUdafaa ihtiyaçlarının zaruri kıldığı 
huyuk memleket stokunu temin etmek 
~adiyle, bu tedbirleri almııtır. Bu 
~ .... :a_ ..... -. .... ---., ............. . 

Orta Anadolu'daki mübayaa 
ve ıatı§ liyah 

1- Şimdiye kadar Toprak MahsQI· 
Itri Ofisi, buğdayı Orta Anadolu'da 
6-ti,5 kuruşa almakta idi. Yeni karar -
llame ile bu fiyat, kiloda 2 kuruı za
ltledilerek 8-8,S kuru§a iblağ edilmiı
tir. Ve bu fiyat ayni zamanda bu mın
~kada buğdayın azami satıı fiyatı ola.
tak ilan edilmiıtir. Hükümet, bu fi -
}'atla Türk çiftçisine limit ettiği vr. 
onun istihkakına kani olduğumuz fi
)'atı toptan vermiş oluyor. Bizzat mtis 
tahsillerimizin bunu memnuniyetle 
takdir edeceklerine eminim. 

2 - Başlıca istihlak merkezlerinde 
azami satıı fiatları tesbit ve ilan e
ditmi§tir. 

3 - Bu kararname ile ' hükümet, 
muayyen mıntakalarda tüccar elinde 
bulunan buğday ve çavdara aynı fi
Yatla el koymak selahiyetini almış 
bulunmaktadır. Tüccarın elindeki 
•toklar için dahi el koyma fiyatı, or
ta Anadolu'da 8-8,5 kuruş olarak ka
bul edilmiştir. Tüccarın ellerinde 
bulunan buğday ve çavdarların bu -
günkü maliyet fiyatları göz öniinde 
bulundurulursa, bu muamele ile tüc
cara geniş ölçüde bir kar bırakıldığı 
\'e yapılan işin mahiyeti itibariyle 
kendileri için kfirlı bir ticari mua -
rneleden başka bir şey olmadığı der
hal anlaşılır. Bu karar ile onlardan 
istenilen şey, sadece mühim bir kar 
ınukabilinde mallarını satışa arzet -
ıneleridir. 

Müstah•ilin elindeki mala 
el korvnıyacak 

Kararnamenin mühim bir hususi -
yetini de, bilhassa tebarüz ettirmek 
iaterim : bu kararnameye göre müs -
tahsil elindeki mallara el konulması 
bahis mevzuu olmadığı gibi, tüccar 
elindeki stoklara el konulması keyfi
yeti de ancak muayyen mıntakalara 
inhisar ettirilmiştir. 

Kararnameler, meriyete girmiş bu
lunmaktadır. Bu tedbirlerle hükü
met, buğday meselesini halletmek ve 
toprak mahsulleri ofisini piyasada 
hakinı ve nazım vaziyete sokmak hu
ıusundaki kati kararını açıkça ilan 
etmiş oluyor. Bu tedbirl~:· aynı z~
manda muhtelif devlet muesseselerı
ni muhte'lif fiyatlarla buğday miiba
yaası külfetinden de kurtarıınış ol -
makta.dır. (a.a.) -----
Bir kardeş katili 22 sene hapse 

mahkum oldu 
İzmir; ( Hususi ) - Buc.a'nın Ka

yadibi köyünde bir eğlence esnasında 
ihtar ettiği halde şarkı ııöylemiyen 
kardeıi Mithat'ı bı~aklayıp öldüren 
lbrahim, ağır ceza mahkemesinde 22 
lene müddetle alır hapsa mahkCım ol· 
muıtur. 

• 

' 
ULU! 

Türk - İngiliz ticaret 
münasebetlerinin 

aldığı yeni ıekil 
Londra, 6 a.a. - Royter ajanaı Ttlrk

İngillz Ucaret anlaşması hakkında tunları 
yazıyor: 

"Bu anlB.§ma Tilrk ve İngiliz hUkilmet
!erl arasında uzun mUzakerelerln mahsulü
dür. Anlll§ma Türklye'nln inglllz, kırallığı 
ve Brltanya imparatorluğu ile olan maU 
ve ticari mOnosebetlerinln bUtUn 11ahalan
na ıı!mll bulunmaktadır. Sureti te11vlyeler 
Türk toprak mahsulleriyle satılması Tilrk 
milli eltonomlsl tçln !Azım olan diğer is-

İngiliz 

ablukası 

İyi İşliyor 

Almanya yakında 

PETROL tlh.sal!tın mUbayaa.aını teshil edecektir. 
MUbayaat milyonlarca liraya baliğ olacak- k 
ıır. Si 1 ntısı 

Diğer taraftan sureti tel!Viyeler Türk 
çekecek 

hükUmetlne ve mahalıt TUrk lthalAtçıları-
na İngUtere'den ve Brltanya imparatorlu- ' b 
ğundan yalnız hUkümet müesseselerine lA.- 8. Dalton un eyanatı 
zım olıı.n emtiayı değil, aynı zamanda yün-
lü maddeler ve saire mUbıı.yaası 1nıkAııını Londra, S a.a. - İktıaadi harp nazın B. 
verecektir. Dalton demlıtir ki: 

Bu lıuRueta evelcnılrde İnglltere"nln lnıilız ablukaaı iyi iılemektedir. Düı-
yakın onrklıı. olan ticııretlni kolaylaştır~ m.an bazı maddeler hususunua her ılın cır-
mak için ihdas edilınlıı ve o zanıanrlnnbP.rı . d . k d. endı•e r tan bır sıkıntıya uşme tc ır ve • taallyet sahasını pek ziyade genl§letmlş . . .k 

· - d d' "1'ekrar dıyorum kı benım ıı -olan "İngiliz ticaret korporasyonundan., ıçın e ır. _. ' 
enlş blr surette istifade edilecektir. rimce dıilimJn senelere deıııl fakat aylara 

g Şimdiye kadar Türkiye dııı ticaretinin ıamıl biı devre içınde petroldan muş:Cul 
yUzde onundan aşağı bir mlltdarı İngiltere vaziyette kalacaktır. Bunu ııeçen temmuz • 
llcyapılmnkta idl. Bu nlsbetln sliratle ar- danberi soylıiyorum ve bu hukmii şuna ıa

tacaüı Umlt edilmektedir . ., tına.d ettıriyorum : hava kuvvetlerimiz par. 

Sovyetler (in' e karıı 
lak hareketlerine evvelce olduiu ıibi bu
gun de devam etmektedır 

dc\am edecektir. 
ve ılende de 

Şarki Akdeniz'de de elde tut-
tuğumuz hıkımiyeti idame ettıreccgız. 

Duşmanın da barb~ faa!ıyetle devam .!de. 
ce{:inı heup etmekteyım. 

iktı•adi harbin neticeleri 

Merkez bölgesinde mühim 
bir Elen ileri hareketi var 

Elen kıtaları 
Premeti'yi de 
dün aldılar 

Romanya'nın 

iktisadi rolü 
(Baıı 1 inci sayfada) 

ni temin iı;in alman hükümetiyle temasa 
ıeçmiıtir 

Alman hükümeti, bütün iktisadi sahalar
da Romanya'ya teknık ve mali yar<iımda 
bulunmaia hazır olduğunu beyan eder. 

Bu anla&maııın filen tatbikı için ikı hü
kümet aljağıdaki hususlarda anla$mıilar -
dır : 

(Başı 1. inci sayfada) .ı _ 10 ıenelik planın tatbiki için lhım 

yor. Elbesan Pogradcç'in 60 kilometre olan uzun vadeli krediler fevkalide ıart -
kadar garbinde Tiran ve Draç yolu !arla Almanya tarafından açılacaktır. 
üzerindedir. 1 2. - Ziraat ve ormancılık ıahalannda 

İtalyan ölüleri arasında faşistlere esasen mevcut ilibirliğine bu ıahada i&tib· 
gittikçe daha .T.iyade tesadüf edilmek-

1 

sal daha ziyade arttırılmak suretiyle de -
tedir. vam edilecektir. Bu maku.tla, zıraata mil· 

Yunanlıların elde ettikleri muvaf - , sait arazinin tarama ve ınlama iıleri ıçin 
fakiyctlere rağmen, büyük Atina ga · lazım olan tcı.sat ve romcn ziraatının in
zeteleri karilerine artık her şeyin yu- kişah ıçin ıcabeden alet ve makineler ya -

nan ordusu için miikemmel bir s•ırct- kcııda yazılı krediler çerçivesi içinde Ai

te cereyan ettiği tasavvuruna kapıl- 1 man)a tarafın.dan verilecektir. 
mamalarını bilrlirmektedir 3. - Avrup3n1n ıktisaden isllhı çerçi-

Elefteron Vima gazetesi "Büyiik bir vesi içinde Roma!lyanın endüstri bakımın· 
muharebe arifesindeyiz,, diyor. d::ın hirr.aye ve metodlu bir tarzda inkişaf 

ett rmek üıere on ıenelik plina uy(Un o
J ngiliz. hava hrwetlerinin zaferi larak Almanya Romanyayı teknik ve mali 

Atina, 5 aa .. - Yunanistandakı 111 - yardımda bulunmak s;ıretiylc romen ~ana -
gilız umumi karargahı lıugiin ;n-4;;i ~ yiiyle işbirliğı yapacaktır. 
tayyare1erinin miihim bir zafer ka • 4. - B.ı on senelik pUina nıızaran Ro -
zandıklarını resmen hildirmekteı l ir. mrnya miına· ala~ yolları yani demlryolla-

. •1• r ı şoseleri ve petrol boruları ceb:keleri 
Resmen be\ aııatta şrwlc denı ıyor : 1 • • . • d R "k 

ye j Avrupa nıza!Tt• ıçın e oma yanın ı -

-~-

TARANTO . 
ZAFERi 

(Başı ı. ıncı say/sda) 

yardım teşkil etmektedir. Bu tayy!l
reler Norveçten Gaskonya körfezine 
kadar uzanan arazi üzerine yüzlerce 
boınıbardıman harekatı yapmışlardır. 

Amerika mamullitından muharebe 
tayyarelerine gelince. ingiliz havacı
ları Curtis' Hawk tayyarelerinin 
Fransa'da alman Messerschmittleri • 
ne karşı yaptıkları harekatı takdirle 
mü~ahede ve tesbit etınişlerdir. Fil· 
hakika fransızların kendi kaybettik
lerinden iki misli fazla tayyare dil -
şürmüş olmaları geniş mikyasta Cur
tiss'ler sayesindedir. Düşen alman 
tayyarelerinin ü~te biri Curtiss tay
yareleri tarafından düşürlilmilştilr. 

il ava hiicumları 
Londra, S a.a. - İngiliz hava ku • 

vetlerinin Torino'da hedefleri bom
bardıman ettikleri ve Duseldorf üze
rine de ol<lukça şiddetli bir taarruz; 
yaptıklar• resmen bildirilmektedir. 

lngiltere üz.erindeki hava 
hücumları mahdut oldu 

Londra, 5 a.a. - Düşmanın dün 
gündüz İngiltere üzerine hava f aa· 
liyeti çok mahdut olmu§tur. 

Evelki gece hava hücumları bil· 
hassa Birmingham üzerine tevcih e· 
dilmiıt ve şehir haftanın en büyük 
baskınına maruz kalmıttır. • 

olan siyasetlerini 
deği~lirmediler 

Dün du . ..,'"lrın hatları üıerinde ecre - tisadi: ve tabii mahreçleri nazarı itibara alı 
yan eden şıddrıli bir muharebt' esna- narak gen.şletılecektir. Almanya derpiı 
sında, a\·cı t.tyyarelerimı2 ~,; · çok ll~) edilen krediler hudu~u için.de bu pl5.nın ta
man tayyaresi düşürı-liişlerdir. Tepe - hakkuku için icabeden teslimatı yapacaktır. 
delen bölgesinde alelacele ricat et -1 s. _ Almanya hu~uei ekonomi iibirtiği 
mektc olan düşman kıtalarına ingıliz e•asına istinaden de romen endüstriıinin B. DCtltun vaııyeli sık sık ını.Unaı;sıs - , 
bombardıman ve avcı tayyareleri mu · ve mali müeıısesclerinin takviyesi için aerlada telkı" ettı~.nı ıoyııye. ek ŞOJ le dc-

En zivade dikkati çeken cihet tay
yare dafi bataryalarının şiddetli ba
raj ateşi olmuştur. Bataryalar düş
manı büyük bir irtifada kalmağa mec: 
bur etmiştir. İlk tayyareler akşam 
üzeri erken görünmü§lerse de baskın 
gece yarısından çok eve! nihayet bul· 
muştur. 

Birkaçı ehemiyetli olmak Uz~r• 
bazı yangınlar zuhur etmiştir. İnaan· 
ca zayiat baskının viisatine nisbetle 
hayret verecek derecede azdır. Bir
kaç kişi ölmüştür. Hasara uğrıyan • 
!ar bilhassa ikamctga.hlarla diikkin· 
lardır, fakat hasara uğrıyan diğer bi· 
nalar arasında bazı mektep ve kilise
lerle bir banka, bir sinema, bir de po
lis noktası vardır. 

Moskova, 5 a.a. - Resmi Sovyet aJan- vafafkiyctli hücumhr yapmı~lardır. '1"'8Ve vermece amadedir. 
mı~tır : . Bir grup '-'Olların birlrştif!i bir nokta- Uzun vadeli krediler haricinde yapılacak sı, japon hariciye nazırı Ohaşi , ıı1:1;en pa

zar günü Tokyo'daki Sovyet büyük elçisi
ni kabul ederek Nankin'de Vang - Çin& -
Vey ile Japonya arasında aktedilen mua
hedenin komünizme karşı mücadeleye dair 
olan 3 üncü maddesinin hiç bir suretle 
Sovyetler Birliği aleyhine müteveccih ol· 
madığını bildirmiş olduğunu kaydeylemck
tedir. 

B. Ohaşi, bu maddenin dahili hayat ~art
larının bir neticesi olduğunu ve bunun ha
ricinde Japonya'nın Sovyetlcr Birliği ile 
münasebetlerini ıslilı arzusunun değişm~
diğini izah eylemiştir. 

Sovyetler Birliği büyuk elçisi dün B. 0-
başi'yi ziyaret ederek şu beyanatı yapmış
tır: 

"- Sovyet hükiimeti, Japonya ile Va~
Çing-Vey arasında aktedilen anlaşmanın 

ü.çüncU maddesinin biç bir suretle Sovyet
ı. .. ıu ... ıa; .aU..ıılıina ıniit•vecih olmadıiı ve 
Japoııya'nın Sovyetler Birlifl ile münase-
betlerini ıılB.h arzusunun değişmediği hak
kında japan hükümeti tarafından yapılan 

beyanatı kaydetmiştir. 

Sovyet hükümeti de Sovyetler Birliğinin 
Çin'e karşı olan siyasetinin değiımemiı ol 
duğunu bildirmeği Jilzumlu te!Skki eder .. , 

Fransız ff indi(ini' si ile 
Siyam arasında bir hudutta 

Devamlı surette 
muharebeler 

cereyan ediyor 
( Başı 1 inci sayfada ) 

d · · k akta o Jugu J -
<Jyle uşunu;orum 1

' yapm - yı ve kıtaat top!antılarını bombardı - yardımlar için evveli romen hukilmetiyle 
muz ıktısadı tazyık terazın,n gozuuıı nıute· man etmiş, Tepedelene ve Berat'a gi- anlasılacak ve bu kredi talebleri lsbu an · 
madıyen lehımiıe egme'ktetlır. Sununla be- 1 den yollara tam isabetler kaydedil · !aşmada yazılı alma:ı-romen işbirliği prt· 
raber iktilddı harp ağıı te .. ı r eden b.r ı&- mivtir Düşman tayyareleri bombar - ı k 
. · · · d lehi ~ · !arına uygun o aca tır. 

tır ve haroın makul bır saman ıçın e .- dıman tayyarelerimizle karşılaşmıya 1 6. _ Romen hükümeti tarafından talep 
mıze bıtmesini ist.yorsak dığer muhtdıf teşebbüs etmemişlerdir. edild iği taktirde Almanya, Romanyayı zl
uns .. rlarla da şiddetlendirmek lazımdır. Ayasaranda açıklarında bombardı - ı raat, endüstri vesair şı belere me:ııup mü
Harbın lehımızc netıcelccegi hususunda ıse man tayyarelreimiz bir torpido muh- tahıssıslar gönderecektir. 

asıa ıuphe etmedim. rihine- hücum etmiş ve iki tam iia!J~ t 1 7• _ lki memleket arasındaki ticari mli-
İktısadi harp nazırı oldu&umdanberi düs- kaydeylemişlerdir. Diğer bombalar nasebetler tanzim edilirken iki hilkümet, 

manı harp faalıyetleri zararına olarak mıi- geminin yakınına düı::mü"'tür. Tayya - · · 
~ :< Almonya piyasasının, romen malları ıçın 

temadıyen kifayetsizlik içinde bıraktık. relerimiz çekilirken torpidonun dur - iktiaadl bWıranlarm teliiri altında kalma -
B. Dalton alınanların itıal ettikleri mem. duğunu ve yana yattığını görmiişler -

leketlerden çaldıkları petrol, kauçuk dir. 
ve bakırın ıimdi tükendiiinl ve bugün ay- Bütün tayyarelerimiz ve pilotlan -
nen bundan altı ay evvelki vaziyete dii- mız salimen dönmüılcrdir 
tüklcrinl aöylemistir. 

B. Dalton, petrol meselesini tetk~ ede· 
relr se'en barl>tn eonımdtı Alman,.. ı .. um 

olduğu zaman memlekette daha bir milyon 
ton petrol bulunduğunu, fakat bu petrolun 
iıe elverisll olmıyan yerlerde depo edil • 
miş olduğunu aöylemiı ve demiıtir ki: 

A•gari tevzi haJdine doğru 
Bu harpte de milmuil bir vaziyet olma-

ıı mumkundLir. Düşrnanm mevcut petrol 
ıtoku asgari tevzi haddine inince düıman 
miışkiıl vaziyette kalacaktır. Çünkü her · 
hangi bir harp. hareketi veya hesaba ka

tılmıyan dabill mütkülat onu mahalli zor
luklar içinde bırakacaktır. Almanların 

bu asgari tevzi haddine ıelmi;ı olduklarını 
zan:ıetıniyorum. Fakat bu yolda bulunuyor
lar. Buıııin mevcut &tokları ile mnknr as
rari had aruındalci fark, in&iliı hava kuv
vetlerinin petrol tesisatı, depclırı, naki~ 

vasıtalarına yaptıkları taarruzların tesiri 
ve Rusyadan ıelebilen petrol miktarlarmm 

Ergiri'de d.üşmek üz.ere 
Londr•, $ •·•· - Tayınfa ga.z:eteal

nin Atıina muhabiri yazıyor: 
"Cephenin merkez bölgesinde yeni 

ve mühim bir yunan ilerlemesi kay
dedilmektedir. 

Evelce zikzak olan yunan hattı son 
harekat neticesinde aşağı yukarı düz 
bir çizgi haline gelmiştir. Bundan 
insanca tasarruf hasıl olacak, yunan 
ordusunun taarruz kudrdi de arta
caktır. Ayasaranda ile Ergiri de düş
tüğü zaman - ki buna intizar edil
mektedir - cephe daha ziyade kısa
lacaktır. 

Cephenin en son cenahında kayde
dilen mühim ilerlemeler de müstak
bel harekat için pek müsaittir. 

Bu suretle yunan ordusunun ileri 
hareketi sağlam ve metotlu bir suret· 
te devam etmekte ve düşmanın mu
kavemeti tedricen kırılmaktadır. 

dan uygun fiat veren emin bir mahreç o
larak açık bulundurulmuına ve keza romen 
piyasısmın alman ticareti için olan ehem
miyetinin de artmasına itina edecekeler -

dir. 
•· - Her Urf hülrUmet. alınan - romen 

ifbirll&lnln ılmdlden her ıahada batladıP. 
nı memnuniyetle mUsahede ederler. Alman 
ve romen hükümetleri bu fıblrllğlnin iki 
memleket nef'ine olarak feyizli ~lr suretle 
devamını temine karar vermlıterdlr 

Berlin'deki telıirler 
Berlin, 5 a.a. - Yarı reamt bir menba

dan bildiriliyor: Berlin .aiyut mahfillerin
deki dilıünceye göre, Almanya ile Roman
ya arasındaki ekonomik anlatmaların eaa
ıını, her iki memleketin lıtihaallerfni ıa

ranti etmek ve bundan böyle mahreç buh
ranlarını ortadan kaldırmak hususunda 
içinde bulundukları müıterek moc:tıurlyet 

teskil etme'ktcdir. 
Alman - Romen mlinueıbetlerinin ıılı:t· 

latmaaı ve aynı zamanda cenubu tarki 
Avrupasında dost milletlerin ekonomik in
klphnı teşvik hususunda Almanya'nm 
gösterdiii alaka, bunu iabat eylemekte
dir. 

Londra'da alert erken sona enni1-
tir. BodTUmuna 90 kişi iltica eden 
bir Manastıra bomba düşmüş, birka· 
çı çocuk olmak üzere bazı kimseler 
ölmüştür. Pasif müdafaa teşkilatı yı
kılan duvarları hemen kaldırmış ve 
bodrumdakilerin ekserisi yarasız 
çıkmıılardır. 

İımir'de asker ailelerine 
yardımlar devam ediyor 

1.zmir; ( Hususi ) - Asker altele • 
rine yardımlar devamdadır. Belediye
deki büro, kalabalık dolayıaiyle ihti • 
yaca ldfi görülmemi§, mıntaka mer • 
kezlerinde tevziat esası kabul edilmit
tir. 

Siam bataryaları mu!tabele et • ehemmiyeteizliti yüzünden mütemadiyen a. 

Düşmanın kuveti ve imkanlan kü
çümsenmemek lüzumu aşikar olmak
la beraber, nihai zaferin yunanlılar 
ıtarafından elde edileceği kanaati u
mumi ve sarsılmaz şekildedir. Zira 
§imdiye kadar elde edilen muvaffa
kiyetler zafere doğru yolu açmakta
dır. 

Halen Moı;lı:ova'da alman heyeti rei&i 
Doktor Schnurre tarafından yapılmakta o
lan Alman - Rus ekonomik mUıalcereleri 
iıe, bu mllznkerelerln ıayanı memnuniyet 
bir tarzda devam cdece{;lnden alman ha
riciyesince ıüphe olunmamaktadır. 

Mükellefiyetlerini yerine gctirml -
yen bazı tüccarlar hakkında tahııill 
emval kanununun tatbiki cihetine gi • 
dildiği gibi, Devlet Demlryoltarı mu
temetliği de bu hususta kanunt for • 
müllerin nok5anlığı gibi bazı itiru • 
lar yilrüttilğünden, bu daire memur
larının da ınaatlarından haci.ı ıuretly
le tahsilat cihetine gidilmesi kararlq
tırılmııtır. Maamafih, bu aonuncuıun
da sadece bir formül mcseleıf mevzuu 
bahistir. Yoksa bütU memurlar, maq
larını alınca şahsan bu borçlarını ye
rine getinneğe amade olduklarını bil
dirmektedirler. 

mişlc:rdır. Bir mermi isabet ettıiı zannedi· zalmaktadır. 

len ııemı yolunu Hindıçinı aahıllerı ııtika- B. Dalton şunu ilave etmiştir ; 
metıne çevirmiş ve orada karaya oturmuş- Bundan baıka bu harpte Almanya daha 
tur: İki fransız zabıtı ile ıkı Annam"lı as- ıenis mıntakalar iatill etmittir. Binaena
Jı:er olmtiştur. 1eyh tevzi iı\ de daha ıenlı olacaktır. 8on-

Ertesi gunü Siam kıtaatı gemiye yeni - rı ıerek askeri ıerek sivil hayatte daha 
den ateş açmışlard.r. Gemide bir infilak fazla makine vardır. 
vuku mulmuştur 

Evclce neşredılen bir tebliğ, hududun 
iİmal kı&mına çıkmağa le~ebbüe eden fran· 
sız kıtaııtının hudud muhafızları tarafınd3n 
pıiskiırtüldüi;ünü bıldırme\;tedir. Bir &i vil 
ağır yaralanmıştır. Harekete ıştırak eden · 
yardımcı bir harp gemisi Sıa n tayvarcıeri 
tarafından bombardıman editmiı ve hasara 
uğrıyarak çekilmiştir. 

Muhaberat kesildi 
Tokyo. S a.a. - Domei ajansının Ha

nol'dcn aldığı bir telgrafa göre Fransız 
makamları, Singapur'dan geçen kablo müs
tesna olmak üzere Siyam ile Fransız Hin
di.çinisi arasındaki telgraf ve telefon hat
larının kesildiğini bildirmiştir. 

Telgrafta bu suretle iki memleket ara
sında muhaberıtın filen inkıtaı uğradı&ı 

tebarüz ettirilmektedir. 

Polonya'da dokuz kişi 

idama mahkum oldu 
Posen, 5 a.a. - DNB. ajansı bildiriyor: 

Alman benzin i•tihsali azalıyor 
B. Dalton nutkuna devam ederek de

miıtır ki: 

"- Almanların h&.ıen lıtlhlallerlnden 

daha fazla mikdarda benzin sıı.rfettıklerl
nl zannediyorum. Alman istihsali, Alman
ya'dakl t.astlyehanelerin yüzde ıekseninl 

ve petrol tesisatının yüzde doksanını zl -
yaret eden lngiliz hava kuveUeri tarafın
dan çok mUhlm surette saraılmııtır. İngi. 
Uz hava kuvetıerl, &iman yat latlhaaline 
de huıuıl blr alAka göstermektedir. 

Ekonomi laedetlerine lngUlz hava hü
cumları durmadan artmıııtır ve fikrimce, 
İtalya. hatt! Almanya'da.n da evel, çok 
fena bir vaziyette bulunacaktır. İtalya, 

Almanya'dan petrol almak mecburiyetinde 
kalacaktır. İtalya harbe l'lrdlfl &am!'ln, 
bunun uzun bir harp olacllğını ıanmıyor -
du. Stokları kendl11lne kA!I gibi gözUkmu, 
lae, Afrlka'da ve on iki adlldaki ıtokları 

uzun müddet kifayet edecek vaziyette de
ğildir. 

B. Dalton, bundan sonra, umumi ekono
mi meselesini bahis mevzuu etmiı ve söz
lerini ıöyle bltırmtıtir: 

Yunan ordusunun maneviyatı mü
kemmeldir. Birkaç giin istirahat i -
çin geri alınan kıtalar dôvü~eğe 
devam için bu istirahatten vaz geç
meğe amade olduklarını bildiriyor -
lar. Cepheye gidenler ise şarkı aöyli
yerek sevinç içinde gitmektedirler. 

Cepheden gelen yunan raporları ve 
yunan ingiliz hava kuvetleri teşriki 
mesaisinin müeasir olduğunu ve her 
sahadaki İtalyan faaliyetini felce uğ
rattığını bildirmektedir." 

Vaşington'daki Fransız 

sefiri istifa etmedi 
Vqington. 6 &.&. - Hava.a: Fransız bü

yük elçiliği blldlrlyor: 
"Fransız bUyUk elçlıl B. Henrl Haye'in 

istl!a · ettiğini ima eden bUtUn haberler, 
her tUrlU asıl ve esastan Arldlr. BUyUk el
çi, mareıal Petaln'in ltlmadlyle, bUtUn Şimalde iaıe güçliikleri 
engellere rafmen, Franıız - Amerikan mU

a.a. - Royter ajansının nasebetıerinln idameslne ve daha ziyade 
hududundaki muhabiri lylleııtırilmeslne çalışmakta devam edecek-

Londra; 5 
Yugoslavya 
bildiriyor : 

Arnavutluk cephesinin şimal kısmı· 
nda üslerinden çok açılmıı bulunan 
Yunan kıtaları şimdi yiyecek husu -
ıunda müşkülata maruz kalmaktadır. 
Yugoslav hududu mınt&kasında &alı 

günü herşey sakindi. Bu mıntakada a
razi çok arızalıdır. Birçok yerlerde 
gittikçe yükselen kar yolları geçile -
mez hale getirmiştir. 
Arkadaşlarının cesaretinin kırıldı 

ğını söyliyen iki italyan ve üç Ama -
vut bu aabah Yugoslav makamlarına 
teslim olmuşlardır. 

Arnavutlar da italyan kıtaatının Ar
navutltık'taki sivil halkı tethiş ettik -
terini iddia eylemektedirler. 

Yuann kahramanlığı 
Londra; 5. a.a. - Dahiliye nazırı B . 

Iferbert Morrison, bugUn Soutamp • 
ton'da söylediği bir nutukta, yunanlı
hırın .. fevkalAde kahramanlığını ., 
.,edh:tmtı ve demiştir ki : 

Ur.,, 

Romanya Man(ukuo 

hükümetini tanıdı 
Tokyo ; 5 a. a. ( D. N. B, ) - Ru . 

ınanya'daki Tokyo maslahatgüzarı bil· 
kümetinin Mançuko'yu tanıdıtını teb
liğ etmiıtir. Bu surette Mançulco'yu 
tanıyan devletlerin sayısı ıimdi do
kuz balil olmaktadır. 

lıkları ile, mUttefiklerin dAvasını ilk 
büyük kara zaferini kazandırmışlardır. 

Yunanlstan'ın verdiği misal, bi.ze fU 
ciheti tam yerinde olarak hatırlatıyor. 

Posen huausi mahkemesi iki ııün muhake
meden sonra salı akıamı 38 lehli cani hak
kındaki kararını vermiştir. Bunlar l eylül 
1939 da eski Polonya hududu lizerindeki 
Wollı;tcın bolgesine 52 almıını hapsede
rek kendilerine gayriinsani muamele et • 
mektcn ıuçludurlar. Dokuz suçlu idama, 
dört suçlu muhtelif kürek cezalar~na ve 20 

suçlu da hapis cezalarına mahkQm edilmiı· 
!erdir. Yalnız üç poloııyalı delil bulıınama
dıisndan dolayı beraat etmitl•rdir. 

" - Amerika Birleılk devletlerinin Brl
tanya lmparatorlutu ve onun muharip 
müttefikleri için bir kenara koydutu la. 
Uheaı lhtıyatıannın gitUkc;e artan. bir 
mikyasta seferber edllmeııı;ıı görmek Is -
terim. Amerlka Blrleılk devletleri lıtlhsa
llndeki ihtiyaç fazluı ihracatı kontrolU
nUn lnklfaf ettirilmesini arzu etmekteyl:r. 
Bu hususta ıunu ıöyllyeblllrlm ki bu hu· 
susta Amerika Birleılk Devletleri harici 
yeli ne fikir teatileri )'çıtmıı bulwımak 
tadır .. 1 "- YuM,.ı•hr, fevki\lade kahraman 

İtalyan hezimeti daha henüz ta -
ınamlanmamı, olmakla beraber yu -
nanhlar, ingiliz silahlarının yaroı
miyle, dünyaya öyle bir cesaret mi
sali göetermiılerdir ki, bu cesaret 
yalnı.z bu hedefe varmakla kalmıya. 
cak, .fakat dw bUyü.k aferler vere
cektir.• 

İzmir' de Atatürk müzesi 
haz1rhkları f amamlandı 

İzmir; ( Hususi ) - Birinci Kol"
don'da " Atatürk müzesi ,, haline if· 
rağ edilecek olan Atatürk köşkünün 
bu hazırlığına memur heyet, Ebedi 
Şef'in Milli Mücadeleye ve İzmir'i zi· 
yaretlerine ait muhtelif kıymetli fo -
tograflar elde etmiştir. Bunlar büyill· 
tüleceklerdir. Köşkte bulunan ve Ata
tUrk'ün İzmir'e geldikçe kullandık • 
]arı eşya da, vaziyetlerini muhafaza 
edecektir. Müze, 20 ağustosta Fuar'la 
beraber açılacaktır. 

lzmir'de tütün satışı 
tanzim edi 1 iyor 

İzmir; ( Hususi ) - Tütün mUı -
tahsili, tütün satışında balya ambalaj· 
larının ya kıymetlerinin ödenmesi, ya 
hutta iadesini istemiş, Vekaletten ge
len emir üzerine İzmir'deki alıcılar 
ticaret müdilrlilğünde toplanarak mev
zuu tetkik etmişlerdir. Fakat alıcılar, 
bu talebi bu sene için tatbika imk:in 
göremediklerini söylemişlerdir. 

Adanada köy okulları mevcudu 
tesbit edili:yor 

Adana; ( Hususi ) - Maarif mU • 
dürlüğü köy mekteplerinin talebe mev 
cutlarını tetkik etmcğe başlamı~ttr. 
Bu tetkiklerden \ıkacak neticeye göre 
köy muallimleri kadrosuna ilaveler 
yapılacak ve talebe mevcudu fazla olan 
mekteplere yeni muallimler tayin edi
lecektir. 
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lngiltere'de dünkü hava 

akınlar az miktarda 
hasar ve zayiat yaptı 

Londra, S a.a. - Hava ve emniyet nc
"aretlerindcn bu sabah tebliğ edilmiştir: 
Bu ıece duşman tayyareleri Londra'11 ve 
orta İngiltere'ye doğru uçarak yüksek in· 
filik kudretli bombalarla yangın bomba
lan atmı:ılardır. İnsanca zayiat az, hasa. 
rat hafiftir. DUşman faaliyeti gece yarısı 
durmuştur. 

Almanya'ya ve isgal alhndaki 
üslere karsı yapılan 

hava akınları 
Londra, 5 a.a. - !Java nezaretinin dün 

neşredilen tebliği: Salr günü gündüı dliş

m.anm ılmaıt Fransa'da işcal etmekte ol· 
duiu hava meydan1anna bombalar atılmre-
tır. 

Havanm muhalefetine rağmen Lud-
wl.phaven ve Maıınheim tehirleri üzerine 
hücumlar 7apılm11, infillk ve yangınlar 

milıpbede edilmiıtlr. 

Diler hedefler arasında Essec'de yiibek 
funınlar ve diğer tesisat ve Dunkerque 
limanı vardır. TaYT1relerimiz:den biri ka· 
7JPtır. 

Dün on üç Alman 

tayyaresi düşürüldü 
Londra, 5 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: Bu sabah Kent kontlu~unun ıark böl· 
ceıi Uzerin.de uçan bir miktar düıman av. 
er ve avcı - bombardıman tayyaresi, avcı 
tayyarelerimiz tarafından karıılanmıı ve 
dağrtılmııtır. 

Öğleden 11011ra baıka düşman tayyare
leri Kent kontlutu aahlllnl ccçmiıtlr ve 
içeriye ıirmi:ılerdir. Bu tayyarelere de 
hücum 71lPtlmıı ve tayyareler ıeri kaçmı· 
ya mecbur edilmiıtir. 

Bu tayyarelerin attıtı bom'balar, bazı 
.,,ıere ve binalara bazı hasar yapmış ve 
bir miktar kiıinin yaralanmasına sebebiyet 
•ermiıtir. 

Bu muharebeler esnasında, avcı tayyare
lerimiz 12 dUşnan tayyaresi dilıürmüştür, 
Aynca. bir ctilıman tayyaresinin de bava 
4afl bataryalarnnız tarafından düıürUldil· 
IU anlaıılmııtır. 

Macar faşistlerinin 

muhakemesi başlıyor 
Budapeıte, 5 a.L - Okluhaç mebusu 

Wirth ile sağ cenah radikallarına mensup 
diğer 23 kişinin muhakemesine 16 ~unu
evelde başlanaeakır. 

Budapeşte, S a.a. - DNB. ajansı bildiri
yor: Macııristan'daki alman elı:alliyetinin 

reisi bir beyanname neşrederek Macaris
tan•daki almanlar, macarla&tırılmış olan 
eski alman !simlerini tekrar kullanmaya 
davet etmiştir. 

Almanların baltalı haç tQ§unalan 
ya•ak 

Budapeşte, 5 a.a. - (D.N.B.): Gar
bi Macaristanda Grossaltenburg mın -
takasının baş hakimi, kendisine tabi 
biıtün makamlara bildirmiştir ki, dahi
liye nezaretinin 1933 tarihli emirna
mesi hala meriyettedir ve Macaristan
da bulunan alınanların baltalı haç işa
reti ta§ımaları yasaktır. Bu emirna -
meye muhalefet edenler mahkemeye 
ıevkolunacaktır. 

yoktur. 

Elen resmi tebliği 

Amerika 1ngi1 tere'ye 

borç para verecek mi ? 
Nevyork, 5 a.a. - lngiltereden tay

yare ile Nevyorka gelen ingiliz ha
zine miltehassısı Sir Fredrick Phillips, 
mali vaziyetin hiç bir zaman bugünkü 
kadar sağlam olmadığını gazeteci -
lere söylemiştir. 

Sir Phillips, Büyük Britanyanın 
mali kaynaklarının vüsatine her gün 
45 milyon dolar sarfedilebilmesi key
fiyetinin delil olduğunu ilave eyle -
miştir. 

Vaşingtondaki gazete muhabirleri -
ne göre, Phillips'in Amerikaya yap -
tığı ziyaretten lngiltereye yardım hu
susunda yeni ve tatmin edici bir te -
şebbiis doğabilecektir. 

Amerikanın lngiltereye az laizle 
kredi açmcuı derpif ediliyor 
Vaşington, 5 a. a. - Amerikanın İngiJ. 

tereye 625 milyon İngiliz lirası ikraz etme
si hakkındaki teklifin B. Eccles'e isnad e
dilmesine sebebiyet veren beyanat doğru 
olarak şimdi neşredilmektedir. 

Eccles demiştir lı:i 

Malt vaziyetinin her unsurunu tetkik e., 

derek altınlarını, burada. Kanada'da v ya 
sair yerlerde bulunan kıymetlt-rini teminat 

lsviçre'de 

Faıisf partisinin 
ıubelerinde birıok 

vesikalar bulundu 
Bem, 5 a.a. - Resmi bir tebli&de eu hu

suslar bildirilmektedir: Federal konsey 
tarafından 19/11 tarihinde, "Milli İsviçre 

hareketi" ismindeki teşkil!tın dağıtılması 

üzerine bu teşkilatın Zürich, Luceme ve 
Cenevre r;ubelcrinde araştırmalar yapıla

rak bazı malzeme ve vesikalar elde edil
miştir. 

Bu vesikaların tetkikinden anlaşıldığına 
göre, teşkilatın alman İsviçresinde 2000 
den fazla azası vardı. 

Komünistlere gelince ••• 
Diğer taraftıın komünist partisinin dağı

tılması hakkında 2'6/1 ı tarihinde verilen 
lı:arar ür.erine de bazı İsviçre şehirlerin e 
ara tırmalar yapılmış bir çok matbu ko-
münist kitaplan ele geçirilmiştır. Bu ha. 
reket, İsviçrede her turlu kom• nist ve a

olarak almak suretiyle yardım maksadıyle 
Atina, 5 a. a. - Yunan ba:ı ııunıandanlı- narıist faaliyeti yasak oderı 6 8 940 tarihli 

ve kliçük bir faizle ingılızlerle kredi açıl. karar hilifr•a olar•'• komUnı'st pftrtlsinı'n 
eı tarafından 4 kinwıuevvel akşamı neı;re- .. .. " .. 

masının mlinasıp olup olmıyaçafı husu -
dilen 3 numaralı resmI teblii : kanunsuz faaliyete devam ett inı goster • 

sunun düşünülmesi lüzumuna kail oldum. 
Pogradet'in ıarb:nda bulunan dağlık 

mıntakada cereyan eden çetın muharebeler 
mühim muvaffakıyetlerle neticelenmiııtır. 

Premeti'nın ıımal bölgesinde duşmanın 
anudane mukabelesi tops;umuzun ıtiddetlı 

müdahalesi uzerine kırılmıştır. Yolun ikı 

tarafındaki mıntakada du:ıman \anklarla 
muvaffakiyetsı.ı: hiıcumlar yapmıı;tır. Pre • 
metı'yi inal ettik. üuıman ağır zayiyata 
uğramıştır. 500 den fazla esir aldık. Altı 
topla bol malzeme igtinam ettik. 

Hava kuvvetlerımizin faaliyeti de mesut 
netıceler vermiştir. Sabit v.: miıteharrik as. 
keri hedeflere karşı yapılan uçuşlar ve 
bombardımanlardan tesirli neticeler alın -
dıiı mü:ıahede edilmiştir. 

Cereyan eden bir hava muharebesinde bir 
dilıman tayyaresi diışürülmiıştür. 

Tayyalerimizın 

mliştür . 
hepsi 

*** 

uslerıne don-

Atina, 5 a. L - Umumi emniyet nezare-

ti tarafından 4 ıkinunuevvel ak5amı ne~re
dilen tebliğ : 

Düeman hava kuvvetleri dün Preveze 
ıehrl ile Zanta adasrnı bombadıman etmit-
tir. Halk aruımla az zayiat olmuştur. 

Sovyet - Amerikan 

münasebetleri 
Nevyork; 5. a.a. - Nevyork Herald 

Tribüne gazetesinin Vaşington muha
birine göre, Amerika ile Sovyetler 
Birliği 1923 denberi kapalı olan Vla
divostok"daiıd amerikan konsoloshan~-
sinin tekrar açılması hususunda mu -
tabık kalmışlardır. 

Bu malUmatı diplomatik kaynaklar
dan aldığını kaydeden muhabir. bu -
nun Sovyetler Birliği tarafından A -
merika'ya yapılan ilk taviz olduğu-ıu 
bildirmektedir. 

Muhabir, bu meselenin hnriciye rnüs 
teşan Wellcs ı e •> vye• ı...tk elyısı 
Umanski arasında geijen ağustostan 
beri yapılmakta olan görü~melcrde rnii 
zakere edilen meselelerden bıri oldu 
ğunu ilave ediyor. 

Romanya'da 19 lejyoner 

miş, nitekım tatil cel leıı Dıe Frah"t gaze. 
tesinin yerine muhtelıf gazeteler n tevzı 

edildiği sahıt olmuştur. 

Yıldırrnı 
iflôs mı 

harbi 
edi 'Or ? 

"nın 

bir ın • ~e. leı:i 
Mo kova, S a.a. - Kı .z ıh•rdu'nun 

organı olan ''Kızıl Yıldı z" gazetesi 
neşrettigi bir makalede yıldır•m har
binin leh ve aley inde m ta ea1ar 
ytlriıttükten .. m a dıyor ki: 

"JY" ıra y n z ' " 1 r muh:ıre -
b"d ., 1· 

Avcı. tayyarelerlmiıden bir tanesi ita· 
P'ıl ...... •-·-tul- Meskenlerde bazı basarlar 'Yllkua ıelmiştir. J'SPUT, fakat bw tayyarenin ...... ,. ... 

Selihiyettar makamlardan alınıın mütcm ıefin 

Y n' 
muhakemeleri 

en yapılaca 

yes"dir. Bu ter~ l9H 18 Je mu\aCfal-i
yet temın e ~ 11~ın ştı. Şı ndı ı.,e ta
hakkuku daha imKansızdır. Yıldırım 
harbi ancak kuvetler arasında çok 
fark olduğu ve muharebe mevzileşti· 
rildiği zaman kabildir. Hatta o za -
man bile muharehe tek bir darbe ile 
bitmez. Bunun bir misali İtaiyan -
Habeş harbidir. Son harbin başlangı
cında her ne kadar Almanya bu su
retle mu:vaffakiyet kazanmışsa da 
nihai zafer meselesi 'henilz halledil
miı değildir. Fransa'nın süratle mün 
bezim olması dahili zafından olmuş
tur. Alman muvaffakiyetlerini yal -
nız alman kuvetlerinin Ustünliiğü te
min etmemiştir. Bu muvaffakiyetle
rin büyük bir kı!'.mının sebeplerini 
Fransa ve Polonya'nın ziifında gör -
mek doğrudur. Sovyet sevkulceyşçi
leri garbin yeni usullerini aynen 
kopye etmeği değil, daha ziyade on
ları tetkik ve ıslah eylemeği düşün
melidirler." 

~. mln malumata ııörc, yunan topraklarından 

lngili% tayyarelerinin 

Almanya ve italya 

i 1 e işgal edilen 

yerlere akınları 
Londra, S a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: Çarşambayı perşembeye bağlryan ııe· 

ce, inııiliz bava kuvetlerine mensup bom· 
bardıman tayyareleri, Dusseldorf mıntaka
mıda muhtelif hedeflere devamlı hilcum
lar yapnu:slardır. Bu bombardıman netice· 
ılnde infilaklar vukua gelmlı ve yangın. 
lar çı1mıııtır. 

Diğer bir tayyare ıırupu, Torino'da seç
me hedefleri bombardıman etmiştir. Bom
bardıman ıayyarelerimizin mürettebatı 
büylik hasarlar vukun ıeldigini müşahede 

etmielerdir. 
İngiliz hava kuvetleri ayrıca, Anvers, 

Calaiı limanlarını birçok düşman tayyare 
meydanlarını, projektôrler ve hava dafi 
bataryaları mevzilerini de bombardıman 

etmietir. 
İtalya üzerine yapılan harek&ttan bir 

tayyaremiz dönmemiştir. Diğer tayyare· 
lerimtzin heP11I salimen uslerine donmilş· 
tür. 

Mayn tararken 

batan gemiler 

çekilen italyanlarm İgomeniça ve Pyrso-

yannl eşrafından diier Uç yunanlrn rehine 
olarak ıötllrdli.kleri ınla1tlmı1tır. Bunların 
uğradığı aklbet maH~m değildir. 

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

mandanlığının tebliği: Muharebe tayyare
lerimiz fena hava şartlarına rağmen, 3-4 
kanunuevel gecesi Londra ve Birming
ham aehirlerine hücum etmişlerdir, Lon
dra'nın Paddinııton, Kensinırton, Battereea 
mahallelerinde büyük yangınlar milşıı.hede 
edilmiştir. Birmingham'da da mliteaddit 
,iddetli infillklardan sonra, birçok küçük 
yangınlar çıktnı~tır. 

Başkaca, Southampton ve daha birkaç 
ıehre de hilcumlar yapılmıştır. 

Gündüz, hava kuvetlerinin faaliyeti, ke
şif uçuşlarına inhisar etmlıtir. ~5 ilkkl
nun gecesi, ecnebi ve merkezt İngiltere'ye 
hücumlar yapılmış ve lngiliı limanlarına 

mayn dökülmesine devam edilmiGtir. 
Gece birkaç inııiliz tayyaresi gal"bt Al

manya Uzerine bomba atmı$1ar ve birkaç 
evi hasara uğratmışlardır. 

Dun, ikisi hava dafi bataryaları tara· 
fından olmak wzere üç düşman tayyaresi 
duşUrülmUştür. Üç alman tayyaresi ka
yıptır. 

İtalyan resmi tebliği 

Bükreş, 5 a.a. - (D.N.B.) : Codrea

nu davasının tekrar görülmesinden 
sonra şimdi de Cordeanu'nun mahktl
miyetinden sonra diğer 19 lejyoner 
şefinin mahkumiyetlerine müncer o -
lan dava tekrar edilecektir Bu dava
nın tahkikine memur edilen komis -
yon mesaisini bitirmiş ve davanın tek
rar görülmesine karar vermiştir. 

Mısır'ın yeni milli 

müdafaa nazın 
Kahire, 5 a.a. - Kıra! Faruk, Abdülha· 

mid Bedevi paşanın devlet nazırlığına vo 
devlet nazırı Hasan Bey Sadık'ın da Mı· 
sır Mılli Miıdafaa nazırlığına tayinini ta&

dik etmir;tir. 

! 
............................................ ~ 
KÜ(ÜK DIŞ HABERLER ......................................... ,,,,,,,,, ... 
Sydney, 5 L a. - Baltık devletlerinden 

ve Bukovinadır tahliye edilen 174 ın~iliz 

Vladıvostok yolu ile buraya gelmi~t!r. 

Lizbon, 5 a.a. - Lizbon gazetelrinde 
intiıar eden başmakaleler hep bir ağır.dan 
bir Portekiz • İspanya - Brezilya bloku 
fikrini ileri sürmektedirler. 

Roma, 5 a.a. - Yeni japon büyilk elçi-
İtalya'da bir mahal, 5 a.a. - İtalyan or

duları umumi karargahının 181 numaralı 
si B. Zembin bu sabah Roma'ya muvasa

gün dahi, 2 lat etmiıtlr. 
tebliği : 

Yunan cephesinde dünkü 
ordu mıntakalarında hucum 
hucumlarla geçmi1tir. 

ve mukabil Tokyo, 5 ı.a. - Japon devlet adamla· 

Normal bombardıman ve pike tayyare 
rilolarımız, kara lı:uvetleriyle yaptıkları 

sıkı teşriki mesai esnasında askeri tahki
matı, yollan, koprUleri, levazım kamyon 
kollarını ve yurüyüş halindeki krtaatı bom 
bardıman etmişlerdir. 

Bilhassa Premeti • Berat yolu, birçok 
defalar taarruza uğrıyarak muhtelif nok
talarından katediimi1tir. 

rmın en ya11ııı olan Prens Salonji'nin ce
naze merasimi bugün Tokyo'da yapılmı~ 
tır. Hükümet daireleri, bankalar, tiyatro 
ve kahveler hürmet eseri olarak kapatıl-
mı:ıtır. 

Tokyo, 5 a.a. - Eski başvekil ve ıaf 
cenah partisinin reisi Baron Hiranuma ile 
milli planla me:ıg\ll meclisin direktörü 
Noki Hoşino, devlet bakanı olarak kıı.bi-

neye girmi:ılerdir. 

Romanya'da yahudiler 
fili askerlik yapmıyacak 

Bükreş, 5 a.a. - Havas: Yahudi
lerin askerlik hizmetleri hakkındaki 
kanun neşredilmiştir. Yahudiler fili 
askerlik yaprnıyacak, askerlik vergi
si vereceklerdir. Seferberlik gibi is
tisnai devrelerde yahudiler istisna
sız olarak Nafıa işlerinde kullanıla
caklardır • 

*** Bükreş, 5 a.a. - Köstence yoliyle 
Filistin'e gitmek istiyen bir yahudi 
grnpunda araştırmalar yapılmı,, 2 
milyon ley kıymetinde döviz ve al
tın müsadere edilmiştir. 

Mareıal Pef ain dün 
Marsilya'dan Vichy'ye döndü 
Vlchy, 5 a .a.. - Evellsl gün Marsilya'ya 

muvasalat eden mareşal Pctain dün Tou
lon'da fransız deniz üssünU ziyaret etmiş
tir. Mareşal öile yemeğini Straabourc zırh 
!ısında yemi§tir. 

Mareııaı Petaın bu sabah Marallya'dan 
buraya dönmUı:ıtUr. 

Başvekil muavini Laval yarın Vlchy'ye 
dönerek alman makamları ile yaptığı gö
rUşmeler hakkında mareoaı Petaln'e ma-

Londra, 5 a.a. - Amlrallık dıılreslnln 

tebUgl : Alman bll§kumandroılığının neo -
retUğı tebliğler, mUtoınadl surette lnglliz 
umanlarına mnynlar dökUlmesl Uzcrıode 
uırar etmektedir. Bu llnuınlar ve bu U
manlara giriş :> olları, nıayn tnruyıcı kuvet
lerlmlzln aebat, cesaret \•c s ... dnkntl saye
ılnde her gün maynlardnn tcmlzlcnmckte
dlr Duııman, bu nıaynların turnnmaaına 

mani ulınak vıı .} o.hut glıçlcştırmck lı,;ln 
birçok usullere baş vurmaktadır. Dlloma
nın kullandığı usullel"ln muvıüfaklyctlnl 
tahdit etml§ ve gittikçe ıu:alacnğı kuvetlc 
muhtemel bulunmuş olmakla beraber bu 
usuller, mayn tarayıcı kuvctlerımlze bazı 
kayıplar kaydettirmiştir 

Korfu, Zanta ve Preveze Uıleri bom
bardıman edilmiştir. Bir avcı teşekkülü-

Bern, 5 a.a. - Milli konııey dün 1941 ıomat verecektir. 

Amırallık dairesi, aşağıdaki mayo ta -
rayıcı gemilerinin. mııyn tararken son 
zamanınrda batmış olduklarını bildirir: 

Ethel Taylor, Amctyst, l!ek, Calvcston, 
Chruıtmaaol!e. 

Ametyıt ve Rek mayn tarayıcıları mU· 
rettebatından kayıp yolctur. Diğer mayn 
tarayıcılan mürettebatından 15lmU::ı bulu· 
nanların yakın akrabaları haberdar edıl· 

mlıUr. 

Afrika'da askeri vaziyet 
Kahire. 5 a..a. - 1nıillz umumi karar

ıılhının dunkli tebliği : Sudan'dı : Ka&
salı'nın ı;imalınde ve cenubunda devriye
lerl:niı faaliyetlerine denın ederek dü1-
ınına zayiat verdirmiılerdlr. Devrıyeleri
oaiz!n ıayıatı yoktur. 

l>ijer cephelerde : Vuiyette deiitildik 

yıh için reisicümhur muavinlıgıne 113 mu
mü:ı:le bir du1man teşekkülü arasında ce-
reyan eden muharebede be1 dü$man avcı teber reyin 107 ıiyle Cenevre m"'busu sos-
tayyaresi duşüriılmüştür. Tayyarelerimiz:- yalist Charles Roselet'yi seçmıştir. 

den ikisi Uslerine dönmemişlerdir. N evyork, S a.a. - Norveç filosunun eski 
.İkinciteşrinin 29 uncu ııünü Delfino a- kumandanı Portland _ Oregon • da ikamet 

dındaki denizaltımız, Eie denizinde bir ettiği otel odasında olli olarak bulunmuı
Yunıın torpido muhribini batırmıştır. tur. Doktorlar bir suikast mevzuubahiı 

Şarki Afrika'da düşmanın motöriz:e ku- olmadığını bildirmişlerdir. 
vetleri Tesenei'nin ııarbindeki karakolla- Roma, 5 a.a. _ İtalya • bulgar ticaret 
rmnzdan birine hücum etmişler ve derhal mübadeleleri ve lı:lerıngi hakkında bugün 
puskilrtülmUşlerdir. Dü~mının Şeren ve iki memleket delegeleri arasında müzalce
Ghinda ilzerine yaptığı hava taarruzları ne 
ticcsinde hasar ve zayiat olmamıştır. 
Aveılanmız, bir düşman tayyaresi du· 

şürmu1tür. 
İsviçre istikametinden gelen düşman tay 

yareleri Torino üzerine bombalar atmı1-
lardır. 

Bir hastane civarmda bir ölü ve 3 yaraıl 
vardır. Bir boyahane, bir yün-iplik fab
rikası ve bir hah fabrikuında yangınlar 
çıkmrt lıe de demal bastınlmıttır. Aske 
rl hedeflerde biç bir buar 70lmıır. 

relere başlanacaktır. 
Londra, 5 a.a. - İskoçya nazırı B. Er· 

nest Brown, milli liberal partıııinin parla
mento ırubu liderliğine ıeçilmlstir. 

Sir Hoare Belısha parti reisliğini mu -
hafıza etmektedir. 

Londra, 5 a.L - Neville Chamberlaln· 
den açılan Blrmlngham mebııBluğuna, Bir 
mlngham ticaret odası aabık reisi B. Ben 
net, mllU hllkl1met namzedi olarak te 11 
edUmlıtlr. 

Norveç'te vaziyet 
Oslo, 5 a.a. - D.N.B.: Ecnebi kay

naklardan çıkan haberler hilafına o
larak Oslo'da asayiş yerindedir. İyi 
malllmat alan mahfillerde beyan o -
lunduğuna göre, Kuisling Berlin'e 
gitmiştir. 

Alsas'f aki f ransızlar da 
tehcir olunacak mı ! 

B"rlln, ıs a.a. - Yarı resmi bir menba
n blldlrlldl~tne göre, aon zamanlarda 

Loren'de yapıldığı gibi Alsas'ın traruıı:ı: di
li ile konll§an halkının bazı kısımlarının 

tahllyeııt dU::ıUnUlmekte olduğuna dair ya
bancı basınında n~redllen haberler, her 
tUrlU a8ll ve enstan Ari bulunmakt.adıJ'. 

8. Ruzvelt meçhul bir 

yere hareket etti 

6/12 

RADYO 
TURK!Y 

Nevyork, 5 a.a. - Reisicümhuru ha- (Radyo Difiizyon Postala 
mil bulunan Tuscaloosa kruvazörü TÜRKİYE 
diin Florida açıklarında idi. B. Ruz- Radyosu 
velt'in nereye gideceği hala meçhul - - Dalga Uzunlugu -
dür. 1648 m. 182 Kcs./120 Kw 

31 7 ın. 9465 Kc .. .J 20 Kw. 
Tuscaloosa kruvazörüne refakat e- · 151 Q~ Kes / 20 Kw 

den gemilerden alınan bir telsiz tel-1
19

·
47 

m. CU tlA: 6.12.1940 
grafa göre Reisicümhur Ruzvelt Kü- 8 00 Program ve memleket saat 
badaki Amerika deniz üssü olan Guan- 8.03 Muzik: hafif program (Pi.). 
tanamo'dan halen ifşa edilmiyen bir 8.15 Ajans haberleri. 
yere müteveccihen hareket etmiştir. 8.30 Müzik programının devamı 

Bu telgrafta B. Ruzvelt'in dün gün 8.45 9.00 Ev kadını _ yemek list 
düz mezkur üssün ehemiyetli surette 12.30 Program ve memleket saat 
tevsiine ait proje ile meşgul olduğu 12.33 Muzik: ııarkılar. 
bildirilmektedir. Kruvazör güneş ha - 12.50 Ajans haberleri. 
tarken hareket etmi tir. 

B. Ruzvelt Kingıton'da 
Nevyork, r; a.a. - B. Ruzvelt, Tuca.lo

osa kruvazörU ile Jamalk'te Klngston 
ııehrlne varrnıııtır. Jamalk, İngiltcre'nln 
Amerika Birleşik Devletlerine kiraladığı 

Uslerden birisidir. 

Yollarını kaybeden 

lsveç tayyareleri 
Stokholm, 5 a.a. - Dün gece talim 

için havalanan beş İsveç a~keri tay
"aresi hıvnnın f,..,~lığı ,,;;;ıı·:.,rıen vol 
!arını kaybetmişlerdir. Bu tayyare -
erden iıçu h2sara uğramıs ve için -
i '.i pilotlar ölü ohıral: bulunmuştur. 
n·g .. r i':i tayyare henüz kayıptır. 

P .. T. ve Telefon Umum Md. 

Memur ıtlmacak 
PTT Umumı Mudıırluglinden 

loaremızde mü ıhal maaşlı ve tic 
retlı memur.~etlere lıse me7.unları mufia 
baka ıle alınacaktır. 

2 - M usabakada muvaffak olanların ı

dar"n rı teklif erleccgi yerde memurıyet 

kabul etme erı şarttır. 

3 - Mus· bakada muvaffak olanlara 3656 
s yılı kanun hukmurıe gorc (20) lira asli 
mııa~ veva (7'» 1 ra ucreı verılece :tıı. 

4 - l ı;te' lıl~r n 788 sa yı lı memurın ka· 
'lUnunun d..> duncu maddesındekı şa tarı 
haız olmıılıırı ve devlet memuııyetıne ılıc 
defa gireceklerin (30) yaşını geçmemiş 

olmaları laıımdır. 
5 Müsab~kaya girmek istiyenler 

14112 940 günü akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbıteleriyle birlikte imtihanla
rın icra olunacağı P.T.T. merkez mü.dür • 
\ilklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. 
merkez müdürlüklerinde 19/12/940 peroem
be günü saat 9 da yaprlaciliır. (8007) 

17987 

Memur alınacak 
P. T. T. Umum! MUdıirlüğünden 

1 - İdaremizde münhal maıışlı ve üc 
retli memuriyetlere orta mektep mezunla
rı müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanlarm 
idarenin teklif edeceği. yerde memuriyet 
kabul etmeleri ıarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
4656 sayılı kanun hükmüne gore 15 lira as
li maa1 veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 ~ İsteklilerin 788 sayılı memurin ka· 
nununun dördüncü maddesindeki ıartları 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa cireceklerin otuz yasını ıöçmemiş ol
maları lhrmdır. 

5 - Müsabakaya girmek iıtiyenlerin 
20/12/940 ıünü 11kıamına kadar dilekçe 
ve evrakı mü'lbiteleriyle birlikte imtihan
ların icra olunacıığı P.T.T. merkez mudur
liıklerine müracaat etmelidir. 

6 - Mıısabaka her viliyette PTT mer 
kez mü<lürlıiklerindl' 23112 940 tarihine 
mliı-;ıc'lif pazartesi gunu saııt Q rl~ yapıla 

ca ktır ( !!008) 17988 

T elgraf m11hnbere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur a lmacak 

13.05 Miızik: zeybek ve oyun ha 
13.20/ 14.00 Müzik: karışık pro,gra 
18.00 Program ve memleket saat 
18.03 Müzik: Sving kuarteti (1. 
Ateş bdcekleri). 
18 30 Mtizik: şarkı ve türküler. 
19.00 Müzik: fasıl heyeti. 
19.30 Memleket ııaat ayarı ve ajan 
leri. 
19.45 Müzik: seçilmiş şarkılar. 
20 15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (ikt.sat saati). 
21.45 Muzik: radyo salon orkestra 
loniııt Necip Aşkın idaresinde). 
Strauss: Vıyana ormanl:ırından hi 
(vals). 2. H ppm:ınn: seyahat 
(fantezi). 3. Joh. Stnı.uss: Hayatı 
(vals). 4. Mainzer: dügun şarkıları. 
jamin Godard: Ninni. 6. Pnul Linc-ke 
ri (sert'nad). 7. joh. Brahms: waca 
No. 3. 8. Hann~ Löhr: dans :ı:evki 
vals). 
22.30 Memleket ıınat ayarı, dans h 
ri: ziraat. e~ham • tahvilat. kambiyo 
kut borE11sı (fiyat). 
22.45 Müzik: radyo salon orkeııtra" 
gramının devamı. 

23.00 Miızik: dans m!iziği (Pi). 

23.25/23.30 Yarınki program ve kap 

Öfiim 
ftfaıye mevdıınında 15 inci yıl bi 

salonu sahıb S•J'eym n 7.or dunk'.ı 
ani olarak kalp sektesinden vefat e 
tir. Cenazesi bugün cuma namazını 
teakip Hacıbayram camiinden kaldırı 
Cebeci kabristanına defnedil«:ektir. 

Allah rahmet eyleı.in. 

Nezan dikkate 
T. C. Merkez Bankasından : 
Sıvaa - Euurum istikrazınm 5 5 

liralık 7 inci ve ~n tertı ın n ınn& 
yonu da diğer tertiplerde olduiu l'ibi 
km •e milessesatın gösterdiği rağbet 
ticcsinde muvaffakiyetle kapatılmı~ı~ 

Ruhsatname iptali 

Kalecik kazaaı dahilinde linyit, 
ve grafit madenleri ar mak Uzere 
har, Salih ve Agttb namlarına verllml 
lan 31.~.1934 tarihli ve 1117 numaralı 
sa.tnamenln, sahiplerinin hiç bir mUr 
atı vaki olmaksızın mUddeU blttt~ln 

maadin nizamnamesinin 22 inci mad 
mucibince ve Ankara vl!Ayeti idare hey 
nln 25.111940 tarih ve 3362 numaralı 
rarıyle tııbu ruhsatnamenin iptal edil 
llA.n olunur. 4851 

Ruhsatname iptali 

Kalecik ka:zasının Gokdere koy{! 
Linyit, krom ve Grafit madenleri aram 
üz:ere Mazhar. Salih ve Agah namlan 
verilen 31. 5. 1934 tar hli ve 1 20 numa 
lı ruhsatnamenin, sahıplerının hiç bir m 
racaatı vaki olmaksızın miıddeti bittiği 

den, ;Maadin nizamnamesının 22 inci ma 
desi mucıbince ve Ankara vilayeti ida 
heyetinin 25. 11. !H-0 tarıh ve 3363 num 
ralı karariyle işbu ruhsatnamenın iptal 

1 

dild'ci ilan olunur. 
P. T. T. Umumi Mudurlüğıinden : 4850 Ankara Mıntaka 

1- İdaremiz münhallerine ilk mekteı> İktısat Müdilni 
mezunu ve telgraf muhabere b:ıgi~!ne va-

retli memurlar için mlisabaka imtihanı ya-
kıf olmak Ü7ere alınacak maaıslı veya üc • SATILIK EV 
pılacaktır. • Bahçeli evlerden B 4 tipi blr ev satıh 

2- Müsabakada muvaffak olanların idıı rır. Saat yarımdan (14) e kadar 3485/ 
· kl"f d .=.· 1 d · telefon edilmesi. 4804 

renın te ı e ece.-ı yer er e memurıyet ı 

kabul etmeleri şarttır. . 
3- Müsabakada muvaffak olanlara 36!'ı6 , BUGÜN •-••• 

sayılı kanun hnkmüne göre <ıo> lira maaş ULUS s· d 
veya 40-50 lira ücret verilecektir. ınemasın a 

4- fdare dahilinden müsabaksya iştirak OTEL 
edecek hat başbakıcı, baş müvezzi ve ba· 
kıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evel ida-
reye intiııap etmiıs olmaları şarttır. 

5- İdare haricinden mü!labakaya girmek 
istiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü· 
ve:r.7.ilerin 788 sayılı memurin kanunun dor
dilncü maddesindeki şartlan haiz olmaları 
ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların 
30 yaşını geçememis bulunmaları lazımdır. 

6- Halen idarede mfüıtııhdem olanlardan 
müsabakaya ııirmek istiyenler 30. 12. 940 
paurtesi akşamına kadar yalnız bir dilek
çe ile ve idare haricinden ııirmek istlyen
ler de yine mezkOr tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı mUsbitelerile birlikte 
imtihanların icr:ı olunacağı P. T. T. mer
kez mUdürlüklerine müracaat edecekler • 
dir. 

7- Milsabaka vilbet P. T. T. merkez 
müdUrlUklerlnde muhabereden 2. ı. 941 
perııembe günU saat 9 da ve umum! bilgi
lerden 3. 1. 041 cuma günü saat 9 da yapı-
lacaktır. (U74). ıs.ısa 

EMPERİYAL 
Yeni TÜRKÇE kopyası 

Rua musikisinin çıldırtıcı ba
lalaykaları . .• Casusluğun bin. 
bir heyecanını ... Büyük hl\rbin 
en canlı sahnelerini yaıatan 

ayrıca 

§ah eser 

baş rollerde : 

lSA MiRANDA 
RAY MlLLAND 

1- HARP JURN ALI 

2- BERGAMA KERMES 

- eğlenceleri, 

Seanslar: 14,30 - 16,30. 18,30 
ve 21 de 
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MILLI MODAF AA VEKALETi 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher t11nesine tahmin edilen fiyatı 750 

curuı ohın 2SOO tane yÜn battaniye 9/bi -
rinci k&.nun/940 pazartesi gUnii ıaat 11 de 
Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa

.tarlrkla ihale edileceğinden iıteklilerin 

~72 lira SO kuru$1uk kaH teminatları ile 
birlikte merkCır Ko. da bulunmaları. 

(8279) ısıso 

M. M. V. Hava Müıte,arlığı 

Pil bataryası alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen gUnde talibi çıkmıyan 

muhtelit tipte 1600 adet pil bataryası pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 6935 llra olup katı teminat 
mlkdarı 1041 liradır. Pazarlııtı 6.12.940 
cuma gllnU saat 10 da hava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdari ıartname; 
evsaf ve listes i her gUn ISğleden sonra ko-

y azı makinesi alınacak mlıyonda görUleblllr. !steklllerln muay. 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : yen gUn ve sa.atta katı teminat ve kanuni 
60 tane portatif yazı makinesi 7/birin- belgeleriyle blrllkte komisyonda bulunma-

ci kinun/ 940 cumartesi günü !!&at 10 da ları. (8205) 18271 
Ankara'dı M .M.V. satın alma Ko. da pa - ilaç ve sıhi mıılzeme 
aarlrkla aatın alınacaktır. İhalenin tebliii alınacak 
tarihinden itibaren 15 giin içinde teslim e- M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
dilebilecek yar.ı makinesi olanların vere - ı - 58 kalem ilSc; ve sıhi malzeme pa. 
ceklerl makinelerden birer nUmune ile bir- zarlrkla satın almacütrr. Muhammen be
Jikte panzrhlı: günU ve saatinde mezkUr deli 2350 lira olup katf teminat mikdarı 
Ko. da bulutımaları. Bu makinelerin hepsi 353 liradır. Pazarlığı 9/ 12/940 pazartesi 
birden bir talibe ihale edilebileceği gibi günü gaat 11 de hava &atın alma komisyo
b~er mnkineden aşağı olmamak üzere ay- nunda yapılacaktır. İdari şartname ve lis. 
n ayrı taliplere de ihale edilebilecektir tesi her gUn öğleden sonra komisyonda 
Muhtelif mnrka makinelerin fiyatları ay- görülebilir. İsteklilerin muayyen gfin ve 
n ayn oldufundan talipler teklif edecek · uatte katf teminat ve kanunibeİgeleriyle 
lerl makinelerin fiyatları üzeriooen kati birlikte komisyonda bulunmaları. (8314) 
teminatlarını dı beraber getireceklerdir. 18303 

(8281) 18282 Nöbetçi kürkü alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : Akümülatör alınacak 

Y. M. Vek !eti Sa. Al. Ko. dan: 1 - 50 adet nöbetçi kürkü pazarlıkla 
11tm alınacaktır. Muhammen bedeli 162S 100 adet fort kamyonlanna ait akiimü -
lira olup kati teminat mikdarı 244 liradır. 

lltör alınacaktır. Hepsine tahmin edilen 
Pazarlıfı 7/ 12/940 cumartesi ıfinli saat 

fiyat 4-200 lira olup kati teminati 630 lira· 10.30 da hava satın alma komisyonunda ya-
dır. İhalesi 9/ 12/940 pazaTtesi günü saat pılacaktır. İdari şartname, evsaf ve nU • 
14 de pazarlıkla yapılacaktır. Talip olan • munesi her gün öğleden sonra komisyon • 
larm komisyona m.ilracaatları. (8276) (a görülebilir. lıteklilerin muayyen gün 

1830S ve sutte katt teminat ve kanuni belgele-
Yataklık• pamuk alınacak riyle birlikte komisyonda bıılunmaları. 

(8..03) 18374 M. H. VekAlett Sa. AJ. Ko. dan: 
Eksiltme günü istekli bulunmıyan ve be· 

her kilosuna tahmin edilen fiyatı 45 ku
r ' olan elli bin kilo yataklık pamuk 9 hl· 
rinciklnun 940 pu:arteai gilnll saat 11 de 

Ankara'da M. M. Ve. Sa. Al. Ko. da pa

MALIYF ''~V. A LJ:".Tl 

Un fabrikası satışı 
Maliye V eklletinden : 
Bandırma'nın Sığıryolu mah:ıllesinde 

~arhkla lhııle edileceflnden isteklilerln ktin hazinci maliyeye ait iki katlı Hrgir 
1375 liralık kati te.'1linatlan ile birlikte pa- ve (20ıSO) lira bedeli muhammeneli Türk 
zarlık &"!in ve saatında merkOr Ko. da bu- un fabrikasının (Fabrika binasiyle arsası 
lunmaları. (83174 18308 ve içindeki hazineye ait 85 beyğir kuve -

Dinamo almacak 
M. M. VckAleti Sa. Al. Ko. dan 

tindeki motör ve teferruatlyle dört ıu de
posu ve SS beygir kuvetindcki motör ve 
teferruatı, beı adet un eleği, bir un har-

2S adet dinamo alınacaktır. Hepsine man makineıi, (kayişi yoktur) ıckiz adet 
tahmin olunan fiyat 10875 lira olup, kati Vals topu bir adet levaj makinesi, bir adet 
teminatı 163ı lira 2S kuruııtur. Nümune ve levaj tulumbası, ilmik isajörü ve bufday 
tartnamesi komisyonda her gUn görüle - anbarrndan ibaret olan illetleriyle birlik -
bilir. lhaicai 10/ 12194-0 salı günü saat 14 te) 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
de pazarlıkla yapı1acaktır. Talip olanla - kanunu mucibince ve kapalı zarf usuliyle 
nn komisyona müracaatları. (8382) 183S6 11/ 121940 çarşamba ıfuıü saat lS de iha-

Keçi kılı alınacak leıi ıcra edilmek üzere 2011119..0 tarihin-
M. K. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: den itibaren 20 ıiln müddetle arttırmaya 

Beher kfloııunıı tahmin edİlen fiyatı çıkarılmıştır. ' 
ı(TO) yetml§ beo kurna olan (4627) dört Muvakkat teminat muhammen bedeli • 
bin altı yUz yirmi yedi kilo keçi· kılı pa- nin 3 yedi buc;uğudur. 
sarhkla mUnakııaaya konmuotur. İhaleci Talip olanların ve fazla malClmat al • 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -
yatı 8 kuruı olan 2400 ton ıert veya yumu
eak butday pazerlıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarhtı her gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - 10 tondan asağı olmamak şartlyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 ton için kat! teminatı mlkda • 
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evaaf ve ıartnameai 960 kuruıa komisyon
dan alınır. Taliplerin her giln Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Kırmızı mercimek alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 21 

kuruı ole.n 80 ton klnnızı m"rclmeğln ka
palı zarfla talibi çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Pa:ı:arlııtı 18. ı 2.940 c;11.r~R m bR gi.1nU sa
at 14 tedlr. Kat! teminatı 41120 lira olup 
evsaf ve ınrtnaınesı komisyonda görül!lr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları 180921 18079 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiya

tı 6 kuruıı 711 santim olan 8000 ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her glln Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - SOO tondan at1ağı olmamak Uzere 
a~Tı ayrı taliplere ihale edilebilir. 

4 - Arpalar dljkUm hııllnde Anltara ve 
civar lstasyonlardıı teslim alınır. 

5 - SOOO ton için kati teminat mikdarı 
2:l7MI lira ve 300 tonun temtnl\t mtkdtu"ı 
3038 lira olup evırn.f ve O!lrtnamesl 960 ku· 
ruşa komisyondan alınır 

6 - Tnliplf'rtn heı giln Ankara Lv. A . 
Sa. Al Ko nA mflracaatınrı. ı 8272 ı 18243 

Muhtelif e~ya alınacak 
Ankara Lv. Amlrllğt Sa. Al. Ko. dan: 
Clnı ve mlkdarlıırı a§ağıda yazılı 7 ka

lem eıyn pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 11.12.940 saat 15 tedlr. 
Taliplerin % 16 tcmlnatıartyıe muay · 

yen günde Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
mUracaatlan. Ebat ve evsafı Ko. da ı;ö
rUIUr. CS3SO) 
Adet 

6 Kesim mnııaaı 
2 Portatif çadır ı,aret masuı 
6 Terzi ııaret maııası 
8 El ltl ma.auı 

100 Tabura ı,çı iskemlesi 
1 Makine atelyesl için tezgAJı 

' Takım tablosu 

Lastik alınacak 
10.12.940 salı günü saat on birdedir. Katı mak istlyenlerin Bandırma maliyesinde Ankara Lv . .Amirliği SiL Al. Ko. dıın: 
"P:mlnnı.ı {"02tl,1'4} "bej FiiiI llia e il mutcıcıcl<fl m 111 cml&k ailtıı lromlayonuna- '~a2 x "fO t<uırtınaa. bır ıı.cıat 19,Aiittgı aıı-

dört Jrunıotur. Şartno.mesi :M. M. V. ıatın müracaatları ilin olunur. (8309) 1826-4 nacaktır. Taliplerin 7. 12. 940 gllnU Hat 
&ima komisyonunda görllltlr. İsteklilerin 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUra-

kanwıuıı emrettiği belgelerle ihale aaatln- TİCARET VEKALETi caatıarı. (8896) 18368 
de komisyona gelmeleri. (8383) 18386 

Kazma sapı alınacak 
K. lıl. VekateU Sa. Al. Ko. dan: 
Beberine tahmin edilen fiyatı 10 kuruş 

olan S0.000 adet kazma sapı mUteahhft 
nam ve hesabına pazarlıkla alınacaktır 

10.000 den qağı olmamak Uzere ayrı, ay
rı taliplere de ihale edilebilir. Pazarlığı: 

10.12.940 ealı günü ıaat 115 tedlr. Katı te
minat: teklif edilecek mlkdarlar Uzerln -
den alımr. Nümune ve şartnamesi komis
yonda g!SrülUr. Taıtplerln mu&y)'en vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8416) 18388 

Makine yedek parçalan 
alınacak 

K. M. VekAlett Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: :S91 lira 

SO kul'\11 olan llııtesinde yazılı mlkde.rda 
çamaoır ve bulaıık makinesi yedek parça
ları pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı -
tı: 10.12.940 salı gUnU ıaat 11 dedir. KaU 
teminatı: 89 lira olup listesi komisyonda 
sörUIUr. Tallplcrln muayyen vakitte :M.M. 
V. Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (8422) 

18389 

Satrlık deri 
M. M. Vek!leti Sa. Al. Ko. dan: 
Bir bil§ dert aatılıktır. Pazarlığı : 9.12. 

140 puarte ı gil.nU saat 10 dadır. Tııllple
rin M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8423) 18390 

HARTA G. DlREKTÖRI..OCO 

Bir memur alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 

60 liraya kadar ücretle istihdam edil
mek li%erc harta uımum müdürlilğll kadro. 
kalorifer ve ıu tesisatından anlıyan bir 
memur alınacaktır. 1l1423 sayılr ücret ta
limatındaki ııerııiti haiz olanlnrın müsaba
ka günü olan 6/ 12/940 cuma ıünU saat ona 
kadar milracaatlan. (8368) 183« 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Bir binn yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 
ı - Yeni Meclis binası inşa edilecek 

olan 1:aha dahillrıdeki istlmlik edilen 6 nu
maralı binanın yıkılıp enk:ıızının, şartna

mesi mucibince kaldmlmeııı isi ac;rk ar
tırmaya konulmuıtur. 

2 - Bu binıının c;atı kiremitleri, kapı, 

pencere ve saire ta~lan müteahhide ait ol. 
mık üzere !mil mahalline kaldırılarak ye· 
rinin tesviyesi ic;ln ıooo lira keşif bedeli 
vardır. 

3 - Açrk artırma 27. 12. 940 cuma gU
nU saat on beşte Ankara defte rdarııım
daki komisyonda yapılacaktır~ 

4 - Muvakkat teminat (7S) liradır. 
5 - Fazla tafsillit almak ve şartname

sini ırörmek istiyenlerin defterdarlık Mil· 
U cmlü: müdt!rlüğilne mUracaatları. 

(8430) 1839ı 

Memurluk müsabaka imtihanı 
Ticaret Vekiletinden : 
Fiyat mürakabesi iılerlnde ücretle iı

tihdam edilmek ilzere. barem kanunu hil
kümleri dahilinde, asrari lise tahsilli me • 
mur alınacağı hakkındı evelce yapılın iliı:! 
üzerine müracaat edenler arasında Anka . 
ra ve İstanbul'da mUııabaka imtihanı ya 

Hamal arkalığı alınacak 
Ankara Lv. Amirliii Sı. Al. Ko. dan : 
20 adet hammal arkahCr alınacaktır. Ta

liplerin nflmııneslnl eıya levazım ve teçhi
zat anbırında ıörerek 7/12/ 940 günü aaat 
10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (8397) 18369 

Toz ıeker alınacak 
prlacaktır. Ankara Lv. Amirlifi Sa. Al. Ko. dan : 

İmtihan her iki mahalde 9 birinci kl - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 38 
nun 1940 pazart9i ıünü Hat 14 dr. icra 1 'kuruş olan 26 ton toz eeker pazarlıkla sa-
edilecektir. ttn alınacaktır. t 

Bu memuriyetler için tahrirt talepte Taliplerin 7/ 12/ 940 saat 10 da Ankara 
bulunan ve bulunacakların imtihan ıünü Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8-401) 
öğleden evel Ankara'da Ticaret Vekaleti 18372 
İç Ticaret Umum Müdürlüğllne, İstan · -
bul'da İstanbul mıntaka ticaret müdürlü- Almanca kimya kitapları 
itine müracaat edip imtihan için kendile- alınacak 
rinl kayrlettirmcleri lüzumu ill.n olunur. Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

(8389) 18358 Altı kalem kitap satın alınacaktır. Ta-

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Rezido yağı alrnacak 
Devlet Demlcyolllll'l Sa. Al, Ko. dan: 
Muhammen bedeli 8000 Cıeklz bin) Ura 

olan 50 ton rczldU yafı 17.12.1940 sah gU
nU saat ııs te kapalı zarf usulü ile Anka -
rada tdcıre binasında satın alınacaktır. 

Bu iııe girmek istlyenlerln 600 (altı 

Yllz) liralık muvakkat teminat ile kaDu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gUıı saat U e kadar komisyon relall· 
ğlnc vermeleri lft.zımdır. 

Şartnameler pnraS1:z olarak Ankara'da 
malzeme do.lrestnden. Haydarp8fad& te • 
sellUm ve eevk ıefllflnden dağıtılacak· 
tır. (8178) 18270 

23 Kalem eğe alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
!<luhammen bedeli 9~00 (Dokuz bin bet 

yüz) Ura olan 23 kalem eğe 22.1.941 çar-
§aınba gUnU saat 115,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ıoeglrmek intıyenlerln 712,50 (yedt 
yüz on iki llrn clll kuruş) liralık muvak
kat teminat ile kanunun ta.)1n ettiği ve
sikaları ve tekllflcrtnt aynı gUıı saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri 11.· 
zımdır. 

. 
Ş:ırtnameler parasız olarak Ankara'da 

mal:r.eme dairesinden, Haydarpqada tesel
lüm ve sevk fetllğtnden datıtılacaktır. 

(83~9) 18417 

TAPU VE KADASTRO 
Bir memur alınacak 

Ankara Grupu Tapu Sicil Müdürillıtln
den : 

Milnhal bulunan ıs lira maaşlı Kızılca
hamanı kazası tapu kltipliğine bir memur 
alınacaktır. Talip olanların miiubaka im· 
tihanına cirmek tizere ı•. 12. 940 tarihi
ne kadar Ankara Grupu tapu ıicil mlldür
lilfüne mUracaatları. ilfi.n olwıur. 

(843.2) 18392 

liplerin 9. 12. 94-0 tarihinde saat ıs te An· 
kara Lv. A, Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

1 - Nahrungsmittel Chemie 
(Prof. Rö ttgera) iki cilttir. 
2 - Laboratorlumusbacu 

mittel Clıemie 
(Von A. Beythen) 

Nahrumgs-

3 - Mikroıkopie der Nahrunı;ı und 
ıenussmittel Aus dem pflanzenreihe 

(Von Moell,.r - Gritbel) • 
4 - Prktikum der kliniıchen • chemi

eshen • mikroııkopischen und Baktriolo
giechen unterauchen Metho.den 

(Von Klopstack • Kovvarski) 
5 - Untersuchunıen des \Vıısseres 
(Arthur Splittıerber und Ernst Nolte) 
6 - Dle ohemiıche untersunchung von 

Vaucr Und Abvvasser 
(J. Tillmans) (8434) 18394 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na 2önderilen haric askeri 

KITAAT fLANLARI 

Arpa ve yulaf alınacak 
Bornova Sa. AL Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla eksfltmeye konulan 

320823 kilo arpa ve yulafa istekli çıkma -
dıiından bir ay zarfında pazarh~a konu -
!arak 9/ 12/940 pazartesi ıünü saat 10 da 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpının unun bedeli 20853 lira 
40 kuruıı, yulafın 24061 lira 72 kuruş olup 
arpanın ilk teminatı 1S6-4 lira, yulafın ı80S 
liradır. 

! - Şartnameyi ı!Srmek istiyenler her 
&"!in lı saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve S iincü maddelerindeki bel -
geleriyle birlikte Hat 9 n kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (8033) 18001 

Kunı ot alınacak 
Nlfde Sa. Al. Ko. Ra. : 
Son lh&leai 19. 11. 9j0 da take.rı Ur eden 

1230 ton K. ota talip çıkmadıtuıdan pa.
zarlıkla alınacaktır. 

2 - İhale günü olan ıs. 12. 940 ga.rwam
ba gllnü saat 15 tedlr. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

8 - Muhammen bedeli 67.000 lira olup 
ilk teminatı :S:S26 ltradır. 

4 - Pazarlığı Niğde Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. feteklller te.rtnameyt her gün 
Ko. da görebilirler. 

.A,ağıda clrı.e ve mlkdan, tutan. temlnab ihale artın ve ııaatleri yazılı maddele
rin kapalı zarfla mubayaa edilecektir. EkaUtmelert Edirne eııkt mllşlrlyet dairesin
de SL Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname her gün Ko. da glSrülUr. bteklllerln sözü 
geçeıa günde Ko. na seimelerl. Teklif mektuJ)larım ihale autinden bir saat evel 
Ko. na vermeleri. (8202) 182:S7 

15 - Tallplerln muayyen gUn ve saatte 
teminatları ve kanunl vesikaları ile belli 
günde komisyona mUrncaatlan. 

Cinel :Mikdan Tutarı Teminatı İhale ıilJı Saati 
....... 

(8ı 9•) 18172 

Bina inşaatı 
İzmtr Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Gösterilecek yerde 8161/S lira 29 
Kr. bedeli ketıltll bina fn~aatı kapalı sarf 

Pirin~ 

K. Uzum 
Koyun eU 
:Makarna 
K. Faaulye 

Ton 
960 4S2000 

2& &000 
ııs 7500 
60 21000 

14' 48200 

uıul!yle eksiltmeye koııulmuttur. Kunı f &ıulye alınacak 
2 - Eksiltme 16.12.940 pazarteai gUnU Konya Sa. Al. Ko. Ra. den: 

saat 15 tc kıtılada İzmir Lv. A. Sa. .A.l. Ko. ı - Birlikleri ihtiyacı için 130000 kilo 
da yapılacaktır. kuru fasulye 29.11.940 ;Unl1 yapılan k&p&· 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 2372 11- ıı zarfla ekslltmeıılnde talip çıkmadıtın -
radır. dan 29.11.940 cuma gllnllnden itibaren Nr 

4 - Şartname ve kcoıtname ve reıımt ay içinde puarhğa bır&kılmııtır. 

158 Kr. mukabilinde Ko. den alınablltr. 2 - Pazarlığı 10.12.940 lalı günü aaat 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 10 da yapılacaktır. 

olduklarına dair vesika ı;östermek mecbu- S - Şartnameai Konya'da, Ankara. İ•· 
rlyetlndedlrler. tanbul Lv. lmlrllklerı Sa. Al. Ko. da ıo -

6 - Eks\ltmeye JutırAk edecekler kanu- rtlleblllr. 
nl vesika teminat teklif mektuplarım !ha- 4 - ~1uhammeıı tutan 43562 Ura 150 k\ı. 
le saatinden en az bir saat eve! 
vermiş bulunmaları. IR26~) 

Odun a.lm.ncak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Ko. na 
18236 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuş olan 1200000 kilo oduna gene 
istekli çıl:madrğından kanunun 40 mcr M. 
mucibince eksiltmesi uzatılmıstır. 

2 - Eksiltmesi 16/ 12/ 940 pazartesi gü

nü saat 10 da Çorum orduevi Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhtı."f!men bedeli 18000 ilk temi
natı ı3SO liradır. 

4 - Teahhüde ıirecek müteahhide bir 
senelik tutarı o.Jan odun bedelinin üçte bi
ri avans olarak verilecek bu verilen peşin 
para teahhüdün son taksitlerine mahsup 
edilecektir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte tek
lif mektupları ile beraber Ko. na m:ira -
caatları. (8266) 18237 

ruı. 

5 - İlk teminatı 3287 lira 19 kuruştur. 

6 - İeteklllerln 10.12.94<1 aah günü aa.. 
at 10 da Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmaları. (8437) 18Z97 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - Ciheti askeriye ihtiyıcı için 400 

ton sı cıreti pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 108000 liradır. 

2 - Pazarlık 9. 12. 940 pazartesi ıiinil 
uat ıs te Çanakkale Def. ,-... Top. Sa. 
Al. Ko. da olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6650 liradır. 
4 - İııtekliler bu iee ait evsaf ve ıerı

itini her gün it uatinde Ko. na müraca-
atla görebilirler. (8-438) 18398 

Mercimek almacalt 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 23 ton mer-
clmek pazarlıkla astın alınacaktır. 

Muhtelif sebze alınacak Beher kilo• .. -· t ahmin edilen fiyatı 22 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : kuruf olup ll 060 lira ve Uk temlna-

1- 100 ton lahnna, 75 ton prasa. 2S ton tı 380 liradır. 
ıspanak 9112/940 pazartesi gllnU saat 14 de 2 - Pazarlığı 10.12.940 aalı gtmU aaat 

l:S te Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 
Beykoz Sa. Al. Ko. da ayn ayrı veya bera- 3 _ İsteklilerin belli &1in ve aaatte SL 
ber pazarlıkla satın alınacaktır. Al. Ko. na mUracaatları. (8'39) 18399 

2- İlk teminat lahana için 563 lira, pra-
sa için 422 li ra. ıspanak için de 169 liradır. 

3- Evsaf ve şerait her ı;ün mezkur Ko. 
da ıörülebilir. (82S9) ı825ı 

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

Cinsi: un, mlkdarı: 27SOOO kilo, M. be
deli: 32312 lira SO kuruş, M. temina tr: 
24-23 lira 4-4 lruruıı, kapalı zarfla, ihale gün 
ve ııaati: 20/ 12/ 940 11 de. 

1 - Yukarda mlkdar ve muhammen 
bedeliyle muvakkat teminat mikdarı yazılı 
un kapalı zarf usulu ile yeniden eksiltme-
ye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Urfa As. Sa. Al. Ko. 
ile İstanbul, ve Ankara As. Sa. Al, Ko. la
nnda görülebilir. 

3 - İsteklilerin yukarda yazrlı ihale 
saatinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Ko. na vcmıeleri veya ıetirmc-
Jer,i ilan olunur. (8351) 18336 

Sığrreti alınacak 
Saray Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Tahmin edilen bedell 20000 Ura o
lan 80 ton sığır eti SRray Sa. Al . Ko. da 
16.12.940 pazartesi ıi!nU saat 16 te kapa
lı zarfla ihale edllecektlr. 

EUer detııten alınmayıp oartnamealne 
göre gUnlUk ihtiyaç mlkdarı alınacaktır. 
Şartname Ko. da para.sız olarak verlllr. 
Taliplerin muvakkat teminat tutarı olan 
1500 lirayı havi teklif mektuplarını mez
kQr günde ve saatte Ko. na vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 
maddelerinde musarrah vesalkle birlikte 
adı geçen glln ve saatte Ko. na mllracaat-
ları. (83~2) 18337 

Un alınacak 
EH\zığ ~a. Al. Ko. R11. den: 
Hozat birlikleri için 21.12.940 g'ilnU ııı.

at 11 de Eıtuıığ Sa. Al. Ko. da kapalı zarf 
usuıu tle 400 ton un alınacaktır. :Muham
men bedeli SOOOO ve muvakltat teminatı 

62~ liradır. Zartlar belli günde saat 10 a 
kadar alınır. Şartnıtmeler her gün Ko. da 
görUleblllr. İsteklilerin bcUI zamana ka· 
dar teklif mektuplarını vermeleri 11.zım • 
dır. (8374) 18850 

Semer iskeleti tamir ettirilecek 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 
41 adet tevhit semeri iskeleti tamir et

tlrllecektır. Taliplerin 9.12.940 saat 10 da 
Ankara Lv. A . Sa. Al. komisyonuna mU • 
racaatıarı . 18377) 183:53 

Sade yağı alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Aıkert ihtiyaç için 13. 12, 940 &ii

nU saat 11 de ZO ton 11deyaiı paıarhkla 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 33.000 liradır, ıart
nameci her gÜn komisyonda görülebilir. 

İateklflerln belli giln ve 111tte teklif 
edecekler! fiyat üzerinden katl temlnatla
riyle birlikte Fındıklı'dn komutanlık Sa. 
Al. Ko. na ıelemeleri. (843S) ı839S 

Pirinç alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 33000 kilo pi -
r1ncln 29.11.940 günU yapılan kapalı zartla 
eksiltmesinde talip çıkmadı~ndan 29.11. 
940 cuma günllnden ttlbaren bir ay içinde 
pazartııta bırakılmıı,tır. 

2 - Birinci pazarlıtı 10.12.940 ıalı gU
nU saat 11 de yapılacaktır. 

S - ŞartnamP.sl Konya, Ankara, İstan

bul L°'f', A. ilkleri Sa. Al. Ko. dadır. 
İstekliler ııartnameyl Ko. da ıörebilir

ler. 
( - :Muhammen tutarı 16912 lira 25 ku

ruı. 

15 - İlk teminatı 1268 lira 44 lruruıtur. 
8 - :lateklllerln 10.12.940 ıalı günU sa

at 11 de Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu -
ıunmalan. (8j36l 18891 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 83000 kilo ıadeyafl pazarlıkla u
tın alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
150 kuruı olup tutarı 49~ lira ve ilk te
minatı 3713 lira. 

2 - Pazarlı~ 10.12.940 eah stınU Hat 
l:S te Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

3 - İısteklllerln belll g1ln ve a&&tte Sa. 

Al. Ko. na &'elmelerl. (8UO) 18400 

Kunı üzüm almacak 
h:mlt Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

ı - Birlikler ihtlyacı için 18000 kllo 
kuru UtUm pazarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kllorunun tahmin edilen fiyatı 
80 kul'\11 olup tutan 5400 lira ve ilk temi· 
natı 40~ liradır. 

2 - Pa.zarlıtı 10.12.94() Hh sünU ıaa.t 
15 te Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

8 - İstekltler belli sün ve saatte Sa. .A.1. 
Ko. na gelmeleri. (8441) ıuo1 

Şehriye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

ı - Birlikler ihtiyacı için 9000 kilo feh· 
rlye pazarlıkla satın alınacaktır. 

Beher klloaunun tahmin edilen fiyatı 

31 kurut olup tııtan 2790 llra ve ilk teml· 
natı 210 liradır. 

2 - Pazarlıtı 10.12.940 T&. 11.lı gllılft 

saat l:S te SL Al. Ko. da icra edilecektir. 
3 - İııteldllerln belli gUn ve aaatte BL 

Al. Ko. gelmıleri. (1442) ıs•o2 

Makama alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den: 

ı - 27000 kilo makarna pazarlıkla ıa.

tın alınacaktır. Beher klloırunun tahmin e
dilen fiyatı 30 kuruı olup tutarı 8100 Ura 
ve tık teminatı 548 liradır. 

2 - Puarlığı 10 12.940 Ta. salı gUnU 
saat ııı te Sa. AI. Ko. da icra tdllecektlr. 

3 - İstek1lltr belli g{ln ve saatte Sa. Al. 
Ko. na &-etmeleri. (8443) 1840S 

Zeytin yağı altnacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 9000 kilo 
zeytinyağı paurlıkla ıılltın alınacaktır. 

. 2 - Pazarlığı 10.12.940 gllnü sa.at 15 le 
İzmit Ra. Al. Ko. da yapılıtcaktır. 

3 - Zeytinyağının beher klloııu lı;ln tah
min edilen fiyatı 64 kuru• olup tutarı 15760 
Ura muvakkat teminatı 675 liradır. 

• - İsteklilerin belli gün ve ııutte İz
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8444) 18404 

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

1 - 12000 kilo peynir pazarlıkla aatın 
almıcsktır. Beher kilosunun tahmin edilen 
fiyatı 60 kuruı olup tutarı 7200 Ura ve 
tık teminatı MO liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 gilnU aaat ııs te 
Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

8 - İsteklilerin belli .un ve aaatte SL 
Al. Ko. na mUracaatıan. (8445) 18405 

Sabun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - 24000 kilo aabun pazarlıkla 11tın 

alınacaktır. 

Beher ktloıunun tahmin edtleıs flyab 
45 kuruı olup tutan 10800 lira ve ilk t .. 
mlnatı 810 liradır. 

2 - Pazarlıfı 10.12.9'0 TL Alı gUntı 
ıaat 115 te İzmit Sa.. Al. Ko. da icra edile
cektir. 

! - İsteklilerin belll gün ve ııaatte Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri . (8446) 18406 

Kunı fasulye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Blrllkler ihtiyacı için 86 ton K. fa.
aulye J>&Z&rlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kiloaunwa tt.hmiD edilen tı,.atı 

32400 23.12.940 11 
450 2~.12.940 11 
M! 2:S.12.9f0 15 

1117~ 28.12.940 1' 
32-4() 23.12.9f0 16 

1
25 ırun.11 olup tutarı 2000 Ura ve ilk t•• 
mlnatı &75 liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 salı ,.unu sut 
15 te tzmıt Sa. Al. Ko. d& icra eidlecektlr. 

3 - tetek.llltrln bellt günde İzmit 8&. 
Al. Ko. na .-eımelcrt. (8U7) 18.07 

Pirinç a.hnacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - Birlikler ihtlya.cı lçln S3 ton pl· 

rtnç pazarlıkla ıatın alına.caktır. 
Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

4ıO kurut olup tutarı 13200 lir& ve ilk t&-
mlnatı 990 llrL 

2 - Paza.rlıtı 10.12.940 Ta. salı i'ÜllÜ 
aaat ııs t• İzmit Sa. Al. Ko. 4& icra edile
cektir. 

3 - İetekllerln belli gün veaaatte İzmit 
S&. Al. Ko. na mllracaaUan. (8'48) 

lMOI 

Et alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - U. 1 l. 940 gilnll kapalı rarf a~ 

tiyle eksiltmeye konulan 100.000 kilo ır· 

ltr •en keçi etine istekli çılı:madıtmd.an 
2490 sayılı kanun\m 4ö ncı M . ne teVfika.tl 
ı1 . ız. MO cumarteal giinii ıaat 11 de iha
lesi yapılmak üzere yeniden kapalı arf 
ueuliyle enilt.meye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 2!.000 liradır. 
! - Muvakkat teminatı JlOO lil'lldır. 

4 - İsteklilerin ııartnamesini cörmelr 
için her ıün ve eksiltmeyi açma ıaathl

den en ası; bir aut eYeline kadar teklif 
mekt119lariyle Maniaa'da AL Sa. Al. Ko. 
na müracaatlan. (&449) 18409 

Tiınar frrçaaı a.lmacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Re. : 
1 - 10.000 adet tımar fırçası pazarlıb

la alınacaktır. 
2 - Puarhlı 1!. 12. 940 cuma cünll 

saat 10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

ll - Toplu ıu-tan 16.000 lira 1ı:att temi.o 
natı 24ö0 lirı. 

4 - Tımar fırçasmm nU.munesi Ko. da 
mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen rfinde Ko. da 
bulunmaları. (8450) 1&410 

Nal alınacak 
Çana1ckale Sa. Al. Ko. Rı.: 
1 - 10.000 lll 20.000 ce)'{nı mub1eıtf 

numarada nal 5. 12. 940 cuma cilnC1 aaat 
9,30 da pararlıkla aatm almıcıktır. 

2 - Beher reyim ıo5 kUTUttaı:ı %1.000 
lira olup katl teminatı Sl50 liradır. 

Taliplerin meıkdr g(ln ve saatte ç .. 
nakblı Sa. Al. Ko. na mUncaatları. 

(8451) 18411 

Yem torbası aJmacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. RL: 
1 - 10.000 adet yem tıol'b111 puarl~ 

la almacaktır. 
ı - Pazarhlı ıs. 12. 940 cuma ıtmU aa

at 14 de Erzunım Sa. Al. Ko. da 7'.Pıl .. 
calrtır. 

S - Toplu tutan lS.000 lira katt teım.. 
natı l9SO liradır. 

4 - Yem torbumm rıünıunesi Ko. da 
mevcuttur. 

S - İıteklilerin munen cflnde lto. da 
bulunma lan. (&45.2) 11413 

Alafranıa katalı alınacak 
Erzurum SL Al. Ko. Ra.: 
1 - Paı:arlı1cla ıo.ooo adet alafranga 

kışatı alınacaktır. 

2 - Pazarlıjı 12. 12. 940 Jı4rtembe ,._ 
nli aut 10 da Erıuru.m Sa. Al. Ko. da n
pılacaktrr. 

3 - Toplu tutarı 10.000 lira katt temi
natı ısoo lira. 

4 - Alafran.ca kaıatmın nilmuneai ][o, 
da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen elinde ICo. na 
mlirıcutları. (845S) 18411 

Toz teker alınacak 
Erzurum S&. Al, Ko. Rs.: 
1 - 4ö ton toı teker paıarhkla ıl~ 

caktır . 
2 - Paıarlığı 10. 12. MO pe1'1embe ıil· 

nil saat l l de Errurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

ll - Toplu tutan 16.800 Ura btt temi .. 
natı 2520 1irıd1T. 

4 - EYalf ve ıartları Ko. da mevcut. 
tur. 

5 - İsteklilerin muayyen cilnde Ko. da 
bulunmalın. (84S4) 18414 

Kayıf, yular batlıiı alınacak 
Erıurum Sa. Al, Ko. Rı.: 
1 - 10.000 adet kaysı yular baılrlı p~ 

zarh1da alınacaktır. 
2 - Pıaarhfı 14. 12. 940 eumartHi ıU

ntı. ıaat 2,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır • 

! - Toplu tutarı 27.500 lira ilk temin., 
tr 2062/ 50 liradır. 

4 - Kıyrı yular bııhirnın n!lmune1l 
Ko. da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin mıııyyen ründe Xo. 4& 
bulunmaları. (8455) 1!4U 

Pirinç alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rı.: 
l - Aıkerl ihtiyaç için 13. 12. 940 cft. 

nü ıaat 10,30 da SO ton pirinç puarhkla 
aatm alınacaktır. 

Muhammen bedeli 22.500 lirıdrr. 
Şırtnameai her ciin Ko. da c6rülebilir. 

tateklilcrln belli gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat CUerlnden katl teminatlariy
le birlikte Fındı1rh'da Ko. Sa. Al. Ko. na 
~clıııelerL (8456) 18416 


