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1 Emniyet sandığı ilônları 
1 

T oksitli emlôk satışı sekiz 
senede ve yüzde beş faizle ödenir 

SemU Clııo! 

Kasımpqa Sefertkoz - Kadımehmet ma- Ahşap ev 
halleılnde Mescit, Piyade sokağında eski 
lb yen! 18,16 N o. t&j 

VskUdar Karadavutpaşa mahallesinde BU- Arsa 
ytikhamam aokağınd& eskt 18 yenl 14 No. 
t&j 14, 18 No. h 

Pqabahçe Ahmet EfendJ mahallesinde Ahşap ev 
eski depo yenl Rifatpaşa sokağında eskt 
12 No. taj S 
BtiyUkada ?wleşruttyet mahlllJeslnde :l-lura 

diye, Muratlı aoka.ğında eski 13, 13 Mü. 
yent 13 No. lı 

Sarnıc;ı, kuywı:u ve 
bahçesl olan ev 

Muhammen 
kıymeti 

800 

200 

600 

9000 

ı - Arttırma 18.12.940 tarihine dtlşen çarıamba gUnU yapılacak ve 13 ten 15 e 
kadar devam edecektir. 

İhale arttırma •onunda en yUksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmıya girmek tçln muhammen kıymetın yü:ıo;de on beıt nlsbettnde pey 

akçeat yatırmB.k lA.zımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peıın geri kalanı eektz &Pnede eektz müsavi 

taksitte ödenir. Taksitler % ~ faize bağlıdır. 
4 -... T&k.Jıitler ödentnctye kadar gayri menkul ııandıta bi11ncı derece ipotekli 

kalır. 

:S - Binaların fotogra.tıan ııa.ndık dahtHndekl sattı salonunda teıhtr olunmak
tadır. Fazla tafsUA.t almak için salona mUracaat edillr. 

Emlôk almak ve satmak isteyen•er 

TÜRK HAVA KURUMU 

Bir sığınak yaptırılacak 

Türk Hava Kurumu Havacılık Dai
resi Genel Direktörlüğünden : 

1 - 6260 lira 50 kuruş keşifli bir sı
ğınak yaptırılması pazarlığa konul
muştur. 

2 - İlk teminatı 470 liradır. 
3 - Pazarlığı, 7. 12. 940 cumartesi 

günü saat 10 da Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezi binasında Havacılık 

dairesi levazım ~ubesinde yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin, vesikalariyle bir
likte muayyen gün ve saatte levazım 
~ubesine gelmeleri. 4793 

ANKARA BELEDiYESi 

Esnafın nazarı dikkatine 
Beledıye Reisliğinden : 

1 - Pazarhksız ıatış mecburiyetine da
ir 3489 numaralı kanun hükümlerine aykı
rı hareketlerinin tekerrüründen dolayı 

Saraçlar çartısında 15 sayılı dükkinda ha
zır ayakkabıcı Fehmi Derici'nin 

2 - İbadullah caddeıinde 42 ıayılı dük
kinda ıebzeci Mustafa Kaya'nın dükk.in
ları birer gün müddetle kapatılmıştır. 

(8460) 18418 

Odun alınacak 

ASKERi FABRiKALAR 

150 - 300 Kg. niıadır alınacak 
Askeri Fabrikalar Satın Alma KomJs. 

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (180) lira olan 

150 - 300 Kg. nııadır ukert fabrikalar U• 

mum mUdUrlUğü merkez satın alma ko
misyonunca 19. 12. 940 perşembe günü 11a,.. 

at 14-,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname paraaızdır. Muvakkat 
teminat (13) lira (50) kuruetur. Taliplerin 
mezk1lr ctınde komisyona müracaatları. 

(8356) 1834-0 

500 kilo fırçalık tel alınacak 
A.skert Fabrikalar Satın Alma Komis

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2M0) lira olan 

500 kilo fırçalık tel askerı fabrikalar u
mum müdUrlUA'il merkez satın alma ko
misyonunca 19.12.940 perı1embe gU:nU !i&at 
14 te açık eksiltme ile ihale edllecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(187) lira (00) kuruştur. Tallplf"rtn mez -
kftr günde komlayona mUracaatıarı. 

(8355) 18341 

Nümune ve evsaf şartnamesine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Askert Fabrikalar Satın Alma Ko. d:ın: 
Tahmin edilen bedeli (5700) lira olan 

yukarıda yazılı 600 adet battaniye askert 
fabrikalar umum mUdUrlHğü merkez .eatın 
alma komıs:·onunca 23.12.940 pazartesi gU-

Paltoluk ve elbiselik kumaşla 
alınacak ayakkabı 

Devlet Konservatuvarından: 
1.- cıııoı 

Paltoluk kumq 
Paltoluk kumQf 
Paltoluk kumq 
TayyörlUk kumq 
Robluk kumq 

2. -
Ayakkabı 

Ayakkabı 

(Erkek) 
(Erkek) 
(Kadın) 

(Kadın) 

(Karlın) 

(Kadın) 

(Erkek) 

Metresi 
19.30 
40.70 
26.40 
80.00 
'1.00 

40 Cıtt 
60 Çift 

Muhammen bedeli 

135.10 ) 
284.90 ) 
18~.80 ) 
232.15() ) 
817.75 ) 

1155.05 

810.00 
'86.00 

) 

) 
) 

796.00 ) 

İlk t 
Lira 

• 

Yukandı ctnıı ve mlkdarı yazıh kuma9 ve ayakkabı ayrı ayrı açık ekefltıne 
alınacaktır. Eksiltme 16.12.940 pazartesi ıaat 10 te Ankara mektepler muhue 
llğt binasında yapılacaktır . Nümune ve ıartn&m.e her gUn devlet koDAerva.tuv 
görUlebll!r. C8216) 18217 

Elbise malzemesi alınacak 
Devlet Konservatuvarından 

Cinai 
Ceket ceplifi 
Saten 
Kol astarı 

lspineto 
Pantolon cepliği 

Pantolon telası 
K:ı tela 
Kıl tela (kız l ar için) 

Mikdarı 

102 
210 

84 
176 
80 
31 

156 
53 

Beher M. 
takdir edi
len fiyat 

Lira K. 
o 70 
2 30 

20 
30 
55 
35 
80 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. ilk temi 

11 "° 
"83 00 
100 80 

52 80 
80 00 
10 85 

124 80 
90 10 

!KJ.41 

İstanbu1'un her semtinde her çeeılt emlAk almak ve ııatmak için en kısa yol aa
tıe salonumu~n ziyaretidir. 

Ankara Belediyesinden : nU saat 15 te kapalı :zarflR ihale edlle~f'k-

1 S 
· 1 · · · I k 

30 
j tir. ŞJ1rtname pıtra"lı7.dır ].fııvakkat temt· 

Astarhk (palto ve kostilm için 
Yaka telisı 

65 
45 

1 70 
2 50 
o 65 

162 50 
zg 25 - u ış crı ıçın a ınaca t::nn . . .. nat (427.50) tırndır. TE'k11! mektuplarını 

kcsılmış meşe ve gurgcn odunu onbeş mezkO.r gUndP: ~nllt 14 e kadıJ.r komisyona Okul talebesi ıçın açık eksiltme ile yukarda cins ve miktan 7uılı elblıe1 
malzem~ alınacaktır. Eksiltme 15/ 12 ·940 pazartesi ıilnü sa.at 15 te Ankara'da m 
tepler tl'uhasebeciliii binasında yapılacaktır. Nümuneler her &"'iin mektepte görül 

Satıcıdan alınan teşhir Ucrett: bir Hradan a.şağı olmamak üzere Uç ay için bin 11· 
rada on iki buçuk kuruştur. Satııtan aonra başka ücret alınmaz. (11301) 1833 gün müddetle açık eksiltmeğe konul- vermelrrl. (8367) 183~8 

Acele sat ı lık yeni dekovil rav·---... 
Metroım 12 ktloluk 7 metre boylarda traversler ekllt'ler ve makael3-

r1yle beraber 60 ton mevcuttur. 8332 
Galatada Karaköy Palas Oıman Taşçıoğlu müessesesine müracaat. 

TEL: 40594. P K. İltanbul H44 

----------------------·----ı.-ıı' 
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STENO KURSU = DAKTİLO KURSU § 

6 
ıncı devreatne tlkkAnunun Uk 
haftasında bq:hyacaktır. (2} 
ayda diploma verlllr. 77 

ıncı devreıtnt de % 60 tenzt : 
!Atla ~tı JBİRJ ayd& dlplo·: 
ma verilir Tahsil aranmaz :; 

DİKKAT: Her Ud kursa aynı zb.Ma.nda ltaydolunanlarla 
daktJJo kur8UDluzdan diploma alanlara STENO Ucretlnden 
yapılır. 

eveıce yalnız 

o/cı ı O tenzllA.t 

Memurlar Kooperatlf't karıı..aı B~rlDcJ 

mal>'N.1&. Telefon: 371' 
Noterllıtn tahliye ettttı dalreı 

•722 

= = --
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. . . '\ . . ' . . . ., ' . . 
Böbreklerden idrar torbaaıoa kadar yoUardakJ hastalıkların mikroplarını kökün

den temizlemek için HelmoblO kullanınız. 

HEL MOBLEU 
Böbrekleriıl çah§lllak kudretini artbnr. Kadın. erkek idrar zorluklarım, eııkt ve 

7en1 belıotuklu.tunu. mesane Utihabını. bel ağrısını, ıık aık tdrar bozmak ve b~ 
sarken yanmak baJ1er1nl giderir. Bol idrar temJn eder. İdrarda kumların, mesanede 
taoıarın teıekkülüne manı olur. 

Dikkat: HelmobU~ tdrannızı temtztıye rek msvllP~ttrır. 
Sıbat VekA.Jettnın ruhaatın1 haizdir. Her eczanede bulunur. 8329 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

1 

RuhBatname tptalt 
Kalecik kazasının Ktlca.k köyijnde Lin

------------- - - ---- yit madeni aramak üzere Mustafa Hilmi 
VlLAYETLER 

Yol tamiri 
1stanbul Belediyesinden 
Topkapı • Maltepe • Halkalı yolu 

n un esaslı tamiratı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
31.468 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 
2360 liradır. Mukavele, eksiltme, ba · 
yındırlık işleri genel ve hususi ve fen

ve Necati namlarına verilen 7. 1. 1934 ta-
rihli ve l/9 numarah ruhsatnamenin, ıa· 

hiplerinin biç bir müracaatı vaki olmak
sızın müddeti bittiğinden, f,faadin nizam-
namesinin 22 inci maddesi mucibince ve 
Ankara villiyeti idart: heyetinin 25. 11. 94-0 
tarih ve 3365 numarah karariylc i,bu ruh
satnamenin iptal edildiği il5n olunur. 

4849 Ankara Mmtakası 
İktısat Müdürü 

muştur. 

2- Muhammen bedeli 750 liradır. 
3- Teminat 56.25 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyen 

1erin her gün encümen kalemine ve 
isteklP~rin de 13. 12 940 cuma günü 
saat 10 ~fi n-, hr 1 ~niye cncÜmf"nine mü 
racaatları (~' • 5) 18120 

, 4·'d nr~::t 
Ankara Belediyesi fmar t\[üJürlüiün

den : 
1 - Arhrmıya konulan iş : Yenisehir

de Atatürk bulvarında imarın 1162 inci 
adasının 12 numaralı parselini teşkil eden 
%0 M2. arsa satılacaktır. 

2 - Arsanın muhammen bedeli (27600) 
lira olup muvakkat teminatı (2070) lira· 
dır. 

3 - İhalesi 20. 12. 940 tarihine mUsa
dif cuma günü ıaat 16 da Ankara viliye
ti binaıunda toplanacak imar idare heyeti 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu artırmıya ait şartname ve kro
ki imar müdürlüğünden yirmi beı kuruş 

mukabilinde verilmektedir. 
5 - Artırma kapalı zarf usuliyle yapı· 

lac:ı.ktır. 

6 - Teklif mektupl arı yu'ka r ıda dör
düncü maddede yazıh saatten b ir saa t eve 
line yani saat lS e kadar komisyon riya
setine tevdi edilmelidir. Posta ile 1rönde
rilecek olanların da aynı aaate kadar gel
miı olması ve dıı zarfmın mühür mumu 
ile iyice yapı1tırılmış ve mühürlenmiş bu
lunması llzımdır. Her ne suretle olursa 
olıun vaktinde komisyona vasıl olmıyan 

mektupların kıymeti yoktur. 
(8326) 18384 

Enkaz satıtı 
Ankara Belediyesi İmar 1\.l iidürlüğün

den : 

fi ~ 
~ = 8:.:: ~ ·~ N 8 . .., .,, - - .... -

~ ~ ~ ~~~i 
582 14 Cebeci çayın 36 35 
582 20 Cebeci çayırı 38 20 
Yukarıda ada ve parselleri yazılı &a yri 

menkullerin enkazları hizalarında gösteri. 
len muhammen bedellerle 15 gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 
21. 12. 94-0 tarihine müsadif cumartesi gü
nü ıaat 12 de İmar müdürlüğünde yapıla
cafrndan taliplerinin yiizde 7,5 t eminatla
riyle hazır bulunmaları ilin olunur. 

(8415) 18387 

Ruhslltname iptali 

Ankara·nın merkez kazasının Bucuk 
köyünde llnytt, krom, zımpara, ılmll kur
ıun, gra!ıt ve manganez madenleri aramak 
Uzere Ankara'da Hacıbayram mahallesin· 
de oturan Halil Rahmi ve Ali Hal im nam

..1111111 il il il il il l il il l il l il il l il il il il!::, !arına verilen 12.6.193' tarih ve 1/15 nu-

ni fartnamclcri, proje keşif hül5sasilc 
buna mütcferri diğer evrak 157 kuru~ 
mukabilinde vilayet nafia müdürlü · 
ğünden verilecektir. İhale 13. 12. 940 
cuma günü saat ıs de daimi encümen· : 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat _ 
makbuz veya mektupları. ihale tari - : 
hinden sekiz gün evci vi!Syet nafia : 
müdürlüğüne müracaatla alacakları 

fenni ehliyet. imzalı şartname vcsairf' 
ve 940 yılına ait ticaret odası vcsika
larile 2490 numaralı kanunun tarifatı 

çevresinde hazırlıvacakları teklif mel< 
ttıplarını ihale günü saat 14 de kaclaı 
daimt encümene vermeleri Hl7.ımdır 

(11171/8079) 18131 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Çanakk"ıe Rt>ledtyeslnden: 
Çanakkalede yeniden yaptırılacak .:>lan 

l~OO lira bedeli keşlfU pn.rke kaldınm 
lııtı:unn1n knpıth :ıarf usullyle thnlesl s::ü
nUnde taltp zuhur etmediğtnden lEl.12 940 
perşembe gtlnO saat l~ te lhe.1~ edilmek 
Uzere bir ay mUddetle pazarlığa ahnm10 
tır. 

Taltp olanla.ne me7.ktır gtın ve Aaatte 
Canakkale'de beledı:ve binn.aında mateşek· 
kil encUmene tıtrtnl\me 

hakkında muh~'Jf"beclll#e 

JA.n olunur. (11299/8217) 

ve sair hullU"IR.t 
müracaatları I· 

18218 

YU 

Operatör 

Dr. Recai Ergüder 
Cebeci Hastanesi Operatörü 

Gülhane hastanesi cerrahi kıliniği 

: mo.rlllı ruhsA.tnamenln, eahlplerlnln hiç bir 
müracaatı vaki olma.kaızın mUddetl blttl
ğtnden, ma11.din ntzamname.slnJn 22 tncl 

: maddesi mucibince ve vllAyet idare heyeti
nin 2:> 11.1940 tarih ve 3364- numaralı ka· 

: rarlyle işbu ruhsı:ı.tnamenln iptal f'dildiğl 

: eski başmuavini 

= : Postahane caddesi Devrim ilk okulu 
: kar1ısında Akoğlu ap. No. 9 Tl. 3359 

':i ııııııı ı ı ı ııı ı ıııı ı ıı ı ıı ı ıııııııııııııı-

Amerika'ya gidecek gençler 
İngilizce inkıliip Türkiye'yi 

( Revolutionary T ızrkey ) 

kitabını Amerikalılar~ okutunuz 

Beheri bir liradır. 

iş a rıyor 
Yüksek terbiye görmü, iyi ingili1ce bi

len bir bayan iyi bir ailenın çocuklarının 
dersleri ve terbiyesi ile meşgul olmak is
tiyor. Uluı'ta A. D. rumuzuna mektupla 
müracaat. 4807 

• 
-

lltuı olunur. 2988 
.Ankara Mıntaka.sı 

İktısat MUdUrU 

ULUS - 21. lncı yıl. ...,. No. 6947 

t mtlyaz sahibi 
l&kender Artun 

Jmumi Neşriyatı l dar< eden 
Yazı tşleri MüdürU 

Müm tu Faik FENiK 
~IUeeseBP MUdürU: Nqıt ULUÔ 

ULUS Buımevi ANKARA 

' ~ 

K 

bifü. (8275) 18245 

inhisarlar U. Miidürlü'{ii 

Pir inç alınacak 1 

rindeki hak ve iddialarm1 evrakı mUıbit 
____ l_C_R_A __ V;.,E~;;;lF;.,;;L;,,;A.;;;;S ____ lerıyle birlikte on beş ıün içinde dair 

İnhlı.arlar Unıum MüdilrHlfllndf'n: Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Sa
l - Şartname ve n;imune-ı,I mucibince tış Memurluğundan : 

bildirmeleri ve akıi halde hakları tapu ı 
cilli ile s1.bit olmadıkça aauş bedelin" 
paylaştırılmasından hariç kalacaklardı r. 

ı~ ton kırık pirinç kapalı zart usullyle l mar müdürlüğünce şuyulandırılmasın- S - Artırma şartnamesi bugünden i 
haren dairemizin 940 ıs No. lu dosyaı 
da herkese açık bulundurulacaktır. Tali 
ler daha evci gayrimenkulün imar vaziy 
tini ve satı1 ~artlarını görmüş ve kab 
etmİ$ addolunacağı ilin olunur, 482 

eksiltmeye konmuştur. dan dolayı sulh hukuk mahkemesince ıa-
Il - Muhammen btdell 27,000 lira mu- ttlmasına karar verilen ve imarın 888 ada 

vakkat teminatı 2025 liradır 10 No. lu parselini teşkil eden Ankara'nın 
tTI - Eksiltme 9.12.94-0 pazarteaı gUnU 

11aat 15 te Kabataşta levazım ve mübnya-
Yeğenbey mahallesi Yeniş.ar sokai:ında 

kadastronun 197 ada 1 parsel No. sından 
at şubesinde ve aynı gün V"' saatte Anka· 180 metre mıır'lbb~ını ve 197 ada 2 pn:-sel 
ra başınUdUrlyt>t bina"ında mliteşt;>kkil a No. sından 173 metre murabb11 mahal a
lım koml~yonunda yapıl1u•rtktır 

Polatlı İcra Memurluğundan : 
Bir bor(tan dolayı Polatlının cilmhuri 

yet mahallesinde bir h3vlu içinde iki par 
ça, 1apunun haziran 927 tarih ve 5 numa-

IV - Şartname ve nUmıınl" "özU ge~en 
levazım şubesi veznesinden ve İ:r.mlr, An
kara başmUdUrlUklertnden 135 kuruş mu. 
kabilinde alınabilir. 

V - ?tfllnakasaya tetlrı\k edecek talip· 
!er M> tondan aşı:t~ olmamak Uzere tek
lifte bulunabilirler. Bu takdirde tekltf f" -

deceklert mikdar üzerinden teminat yatır
malıdırlar. 

VI - Münakasaya girecekler mühUrlü 
tekltf mektuplarını kanunt vesatkle yüz -
da 7,5 güvenme paruı makbuzu veya ban· 
ka teminat mektubunu lhtlva edecek ka · 
p~lı zar!lannı eksiltme gllnU ihale saatin· 
den bir eaat evetine kadar İstanbulda Ka
batqta levazım ve mUbayaat şube.sine ve 
Ankarada bqmUdUrlyet binıu,ında mUte -
!Jekkll alım komtByOnJarı başkanlıklarına 

makbuz mukabilinde vermeleri lA.zımdır. 

(11025/79581 18005 

ANKARA GÜMRÜK Md. 

Muhtelif e9ya satışı 

Ankara Gu:rırülr Müdürlüiünden: 
ll..U.~re:l&h t:etediye mezat salonu ile 

gümrük bina!ında asıh list ede 1'•llterilmiş 
olan rnuhteıif <.ıns eşya 9/12/QCO tarihine 
müsadif pa.zartesi &ünü saat onda açık art. 
tırma il e ıatılacaktJr. 

Milıayedeye iştiri.k arzusunda bulunan
ların muayyen saatt e Akköprüde gümrük 
binasında müteşekkil ıatıı 

müracaatları. (7945) 
komisyonuna 

17944 

Satılık lokomobil 
Yalova kablıcaları 

ğünden : 

müdürlü-

1 - Gazetelerde satılacafı evetce UA.n 
edilen Kaplıcalarda ?ı.1acar L. Lang !abrt
kası mamulAtınd&n monte edilmemiş 225 
beygir kuvetlnde yeni bir lokomobllln satı
şı 10.12.1040 .sah gtlnU saat 14. te açık art
tırma He yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20000 ltra olup 
makineyi görmek .fazla malOmat atmak ls
tlyenler mUdUrlyete müracaat edebilirler. 

3 - Montajı fabrika yapace.k, makine · 
nin nakli montöriln ve montaj 5.letlerinin 
kaplıcadan gidiş geliı masrafı alıcıya ait
tir. 

4, - İsteklilerin yUzde 7 ,S pey akçesiyle 
mezkllr tarihte Yalova kaplıcalarında mü
dürlüğe müracaatları. (11487/8433) 18393 

şağıda ya7.th ~artlar dah:linde açık artır

ma ile satışa çıkarılmıştır. 
EVSAFI : rasında kayıtlı Polatlılı Zekeriyaya ait eY. 

1 No. lu parsel arıa halindedir. 2 No.lu 14. 1. 941 tarihinde ıaat 10 da Polatlı 1 
parsel;n 122 metre murabbalık kısmı üze- ra dairesinde satılacakt,ır. Muhammen kıy. 
rinde 81 kapı No. Ju bir taşlık üzerinde meti, bin sekiz yüz liradır. Mü~teriler ba 
sağda~ bir hali. bir odunluk ve avlud~ bir t kıymetin yüzde yedi buçuğu nis-betinde 
dut agacı ve bır kuyu ve tahta merdıven- pey akçesi vereceklerdir. Mez.kilr tarihte 
le çıkıldıkta ufak bir koridor. Sağda iki sürülen pey, kıymetinin yüzde yetmiı b e-
dolap. Solda bir sofa sağda tavan ve ta· şini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
banlı bir oda. Ve karşısında gene tavan taahhüdü baki kalmak şartiyJe on fiin tem .. 
ve tabanlı bir oda. Tahta merdivenle çı- dit edilecek ve onuncu günü aynı ıaatte 
kıldıkta, bir sofa tavan ve tabanlı bi r bal
kon bir oda ve 79 kapı No. lu ufa bir 
ıaşlık. Üzerinde solda bir hala solda bir 
kömürlük. Üstün.de ufak bir koridor. Sağ
da bir mutfak. Ufa.k bir koridor. Tavan 
ve tabansız 1 oda. Yanında gene 1 oda. Ve 
merdivenl e çıkıldıkta tavan ve tabanlı bir 
oda. Yanında bir kusulhaneyi milştemil 

hane mevcuttur. Bir parsel No. lu arsaya 
3.600 ve iki parsel No. lu arsa ve üzerin
deki eve 5.900 lira ki satışı yapılan imar 
parseline 9.500 lira kıymet takdir edilmiş
tir. İ$bu imar parseli 359 metre murabbaı
dır. Ancak belediyeye ai t yoldan şuyula. 

nan 6 metre murabbaıltk 
hil değildir. 
SATIŞ ŞARTLARI : 

kısım satışa da-

l - Satış pe<jin para ile 30. 12. 940 pa
zarteıi ırünü saat 10 dan 12 ye kadar dai
remizde yapılacaktır. Talipler muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu ni~betinde 

pey akçesi veya banka mektubu ve tahvi
lat vereceklerdir. Del1iliye ve vergiler 

ikinci artırması ve en çok artırana icra 
dairesinde mevcut "artnamc!ll muclbtncr• 

ihalesi yapıJacaktır. Şartnsmeıi icra dıf
resinde her g'Ün görülebilir. İlln olunur. 

"852 

ZAYlLER 

Zayi - Ta.şköıırU nUfuı idaresinden 
aldığım nütuı kA.fıdımla Kırklareli 13 cü 
süvari alayı 3.cti bölUg-tlnden ahp Tqkö~ 
rü askerlik uubesine kaydettlrdlğlm terbi• 
tezkeremi kaybettim. YenUerinJ alacatım
dan eskilerinin hUkmü yoktur. TqköprU 
Hacı Ali köyünden İbrahim oflu 319 do · 
ğumlu Yueut Kapta.o. 4.SlS7 

Zayi - Antalya 52.cl alay 2. el bö!Uk
ten alıp Fenike ukerllk ıubeeJne tudlk 
ettfrdl$t!m terhtıı tezkeremi kaybettim. Ye
n!Pılnl alacağımdan eeklalnln hükmü yok ... 
tur. Fenike Ba.ğyaka köyünden Mehmet 
Ot. 322 dotumlu Halll Kahraman 4855 

sah$ bedelinden ödenecek ve tapu hartı 
Zayi - Ankara belediy~i mezat daire.. ve tahliye masrafı müşteriye ai t olacak-

sinden aldığım 6300 numaralı 4. 10. 9'4G 
tır . 

2 - Satış ıilnü artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiş betini buldu
ğu tak<lirde tam saat on ikide üç defa ba. 
irttırıldıktan sonra en çok artırana ihale 
olunacak ve yüzde yetmiş be1ini bulmadı
iı t3kdirde en çok artıranın taahhüdü ba

tarihli muvafakatnameyj kaybettim. H iik. 
mü olmadığını ilin ederim. 

4347 Nizam ettin Evrentul 

.J 1111111111111111111111 1111111111111111 L. 

ki kalmak ÜTere 9. 1. 941 perşembe gÜnü : 
ıaat ondan on ikiye kadar yapılacak ikin- : 
ci artırmada en çok artırana ihale edile
cektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediii tak : 
dirde müşteriye yirmi günü &eçmemek ü
zere bir mehil verilebilecektir. Bu mehil : 
içinde para ödenmezse ihale bozulacak ve 
kendisinden evci en yüksek teklifte OOlu· ı = 
nan kimseye ar7.u etmit olduğu gibi alma· · : 
.Ya ra:zi olursa ona ihale edilecektir. O da -• = 
razı o lmaz veya bulunma?.!a 1 gün müd-

Üstat Muhlis Sabahaddin 
Halkev inde bu akşam 

EFENİN AŞKI 

-----
= --
-Mili! Operet 4 perde 

Yarınki cumartesi sünü ıaat 
Mat ine 

EFENİN AŞKI 

16 da : 

P azar ıünü ıaat 14 de 
AY ŞE 

O pera komik 3 perde 

--
= ----
= Biletler Halkevtnde ve Ankara ote- -ıtnde satılmaktadır. -

Dikkat: Her tarata temsilden 

detl e çıkarılacak bir artırmada en çok : 
artırmadı ihale olunacak ve evelki ihale : 
ile bu ihale arasındaki fiyat farkından 

evelki müşte ri mesul bulunacaktır. : ıonra otobü• vardır. -i.786 : 

4 - Alikadarların bu &ayrimenkul ilze- "1t111111111111111111 1 11111111111111111ıi=' 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

BALALAYKA 
uynıyanlar: Nelson H:ddy 

tlon \.tu11ey 

Seanslar: 12 · 14 16 18 

gece 20 de 

Bu&ün Bu gece 

LEKELİ KADIN 
Türkçe sözlü, arap musikili 
Qynıyanlar : 

LEYLA MURAT -
YUSUF VEHB! 
Seanslar: 14 - 16 - 18 -

Gece 20 de 
Saa t : 12.l S de u cıuz matine 

ROZ MARI 

Bu ıece 

1 - HUDUT ÇETESİ 

2 - Casus Hacı Mustafa 
Seanslar : 12 - 14 - 16 - 18 -

Gece 20 de 

Bugiln Bu &ece 

1 -SÜVARİLER ŞARKiSİ 
Ba, Rolde : 

FRED SCOTT 

2 - Maskeli ÖldürücG 
Baş Rolde : 

KEN MAYNARD 
Seanslar: 12.15 - 14 - 15 

18 Gece 2U de 

Ankara 'nın en 
fantazi kumaş 

yeni ve zengin çeşitli yünlü İpekli 
mağazası Anafartalar caddesi No. 43 
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1. KANUN 
1 9 4 o 

ULUS Buımevi 
Çankın CaddMi, Ankara --Telgraf: Ul:.!:!! An.kara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İtleri Mildllrll 1061 
Mllessese Mlldürll 11+4 

Milli 
bugün 

• 
pıyango 

çekiliyor 
Milli piyango bugün saat 12.30 da Ser-

gievi salonunda çekilecek ve çekiliş safa-

L: KURUŞ Yazı İlleri 1062 
İdare 1064 ADIMl:Z . ANDIMl'ZDIR. 

hatı Serıi evindcn naklen Ankara radyosu 
vasrtas iyle neşredilec ek tir. Çekilişe bütün_J 
ankaralılar davetlidir. 

Pamuk müstahsil ve 

'taci derinin iştirakiyle 

Ankara' da bir pamuk 
,•.' • •. ,. "1·''1(ıt\>t'•'." • .~ :.'."'f ·~~'ilP.tr.tftAt. •" ' •• •· ', 'I ' ' . ' ' 

At -~- -·-~~·- ~·~- .• ,. •• ,"'..p:~~'~· ..... . . ' ' ...... . 

kongresi toplanıyor 
. -~..c: .. ·~~~f~-· .. -~· .. ·""' ''···t"'.'i • ·.::-.... ,,, . ~:.~fı··}~-~~,..-.;·.Fı . ~~.;~·t: - • Sevkedilmek üzere hazırlanmıı pamuk balyaları 

Kongre pamuk ile ilgili hütünl Ankaralılarm kahraman 
mevzuları gözden geçirecek askerlerimize . hediyeleri 

Bu ayın yirmi üçüncü gunu 

ita/yan büyük 
kumandasında 
buhran 

tarafından sevk 

teslime baılanıldı 

ıehrimizde bir pamuk kongresi Ankara Kızılay Merkezi 
toplanacaktır. Kongreye Çukur -
ova, lzmir ve Eskitehirin pamuk 
müstahsilleriyle tacirleri, Ticaret 
Vekaleti ve pamuk itiyle meıgul 
müesseselerin delegeleri, Ziraat 

Falih Rıfkı AT AY Vekaletinin mütehassıslan itti -
rak edecektir. Kongre, pamuk 
mevzuuna dair bütün meseleleri 
gözden geçirecek, dilekleri tet -
kik edecektir. 

• • 
ıçın alakalı makama 
Kızılay Cemiyeti Ankara merkezi, kahraman orduya Ankaralılann 

vermekte oldukları hediyeleri ıeVkedilmek Üzere alakalı makamlara 
teslime bqlamıthr. 

Sayın Ankaralılar hazırladıkları hediyeleri Kızılay tetkilatına ge
tirmekte tehalük göatennekte, bir taraftan da evlerde kazak, batlık, 
çorap, eldiven önnek suretiyle hediye hazırlıklarına heyecanla devam 
olunmaktadır. 

Buğday hal 1 i 
. 
ıçın 

. . . 
ışının 

kararnamele.rin 
tatbikına başlandı 

Ticaret Vekaleti leJkilihna bu hususla bir tamim yolladı 
Halk ve Milli Müdafaa ihtiyaçları için lüzumlu stokların yapılması başta 

olmak üzere buğday işinin halli hakkındaki Başvekaletin tebliğini dünkü sa
yımızda neşretmiştik. 

Ticaret Vekileti bu hususta vilayetlere bir tamim yapmış ve tamiminde 
buğday işine ait kararnamelerin tatbik ~eklini bildirerek Toprak Mahsulleri 
Ofisiyle birlikte faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Tüccarı ve müstahsili all
kadar ettiği kadar halkımızı da alakadar etmesi bakımından bu kararname
leri aynen neşretmeyi muvafık bulduk 

Stok yapılma•ı hakkındaki 
• kararname 

Madda ı - 8491 sayılı kanunun 8 inci 
maddesinin 2 inci fıkrası mucibince, Top
rak Mahsulleri Ofisi, buğday, çavdar, ar
pa ve yulaf mahsuller inden memleket ih
tiyatı olarak stoklar vUcude getlrmeğe 
memur cdilmlıtlr. 

Bu stoklar: 
a ) S•91 ll&)'llı kanunun 2 inci maddesi -

nin A fıkrası hUkUmlerine tevfikan alına-
cak. 

b ) Mlllt Korunma Kanununun H Uncu 
maddesi hükümlerine istinaden, IUzumuna 
göre İcra Vekilleri H eyet! kararlyle de
ğer fiyatı mukabilinde el konarak ofise 
devredilecek, 

c) Sair suretlerle ofis tarafından satın 
alınacak veya ofis emrine vernecek, 
mah8Ullerden teıekkUI eder. 

(Sonu 5. incı sayfada) 

Ticaret Vekilimiz 
Bay Mümtaz Ökmen 

ftalya'da gerçe reamen batku
mandan, baıvekil Bay Muaolini'dir. 
Fakat bilfiil İtalyan ordulannın 
başında, genelkurmay reisi mare
ıal Badoglio bulunmakta idi. Dün 
gelen bir telgrafa göre kendisi ta
lebi üzerine vazifesinden affedil
miştir. Bu suretle yeni Avrupa har
binin bir aene üç aylık devri içinde 
ikinci ba§kumandanlık bUhranına 
tesadüf ediyoruz: biri, Sedan • 
Meuse bozgunundan sonra Fran
aa'da olmuttur; ikinci.si, halya'da, 
Yunan zaferlerini takip etti. 

Kastamonu' da 
İnönü günü dün 
törenle kutlandı 

Öğrendiğimize göre Kızı1ay An-ı·----------------- - - - - ----
kara merkezinde şehrimizin m~teber ! l!!!!mllııır-.ı-.... .-----•!llllllıııııııııılflllll--1!11111-lll!'l~ıımlll!'l--~~ml!-. TÜRK • lNGILlZ ticaret itilafı 

Fakat maretal Badoglio'nun va
sifeden affedilmesine 28 ilktetrin 
baskın tecavüzünün muvaffakiyet
aizliği aebep olarak gösterilemez. 
Çünkü ibu muvaff akiyetaizlik, o za-=• A~,~~~~:ı.~,.~~ntı 
Prasca'nm ve daha sonra 50 kadar 
büyük küçük rütbeli aubaym vazi· 
feden almması He cezalandmlmıt
tır. Yalnız mareıal Badoglio'nun, 
ricati önlemek, bozgunu ta~ir et
mek ve italyan itibarını iade et
mek için kati tedbirle!' bulacağı 
ilin edilmekte idi. 

tacirlerinden teşekkül eden bır ko- _ 
mite şehirlilerin orduya hediye ede
cekleri mam111 eşyanın tedarikini ko
laylaştırmak ve bunları maliyet fi 
yatına temin etmek maksadiyle ted- 1 

birlerini almış bulunmaktadır. Bu 
Kastamonu, 6 a.a. - Milli Şef fs • eşyalarda ayrıca muayyen ticaretha

met !nönü'nün Reisicümhur sıfatiyle nelerde yakında satışa arzolunacak 
ilk seyahat mıntakaları olan Kasta • ve fiyatları ilan edilecektir. Yerli 

"fl · · ·k· · ld '' .. mallar pazarı da bu aahada halkıı monuyu teşrı erının ı ıncı yı onu • b" h" k d" 1 ··h· ·k .. .. . ır ızmet ma sa ıy e mu ım mı -
mu bugun halkevınde yapılan mera - tarda fanila temin ederek maliyet fi 
sim'1e tı~y~canlı tez:ıhüratla kutlan - ~ıı•rnp .a.aup-&r.aat.mi•tk 
nu,tır. • Diğer taraftan milU bankalarimi-

Bu toplantıda hatipler, Milli Şefi - zin umumi mer.kezleri ve başlıca ma
mizin askeri ve siyasi hayatlariyl e li ve iktısadi müesseseler d4I geniş 
yüksek şahıslarını ve türk milletinin mikyasta hediye hazırlığına başla
onun etrafında teşkil eylemekte ol • mışlardır. Bu hediyeler önümüzdeki 
duğu milli birliğin büyük m!nasını günlerde Kızılay vaaıtasiyle ıanlı 
tebarüz ettirmişlerdir. Bu vesile He orduya gönderilecektir. 
Vi:i1i Altıok, Milli Şefimize çektikle- Balıke.ir'de 
ri bir telgrafta kastamonuluların ta • Balıkesir, 6 a.a. - Askerlerimize Bize öyle geliyor ki, ltalya'da aaıl 

buhran, bir mesuliyet buhranıdır. 
Faıistler, bozgun meıuliyetini as
kerlere atfetmektedirler. Mareşal 
Badoglio'nun bu isnadı kabul etme
diği, ve sanatını, idare ve ıiyaset a
damlarının emir veya menfaatine 
feda etmeğe razı olmadığı tahmin 
olunabilir. Bizim için meçhul bir 
nokta vardır: acaba Yunanistan'& 
kartı kolay ve süratli bir zafer, 
yüksek kumanda heyetinin kana
ati mi, yoksa faşist hüküm etin id
diası mı idi? Tahminde hata eden
ler a.akerler bile olmuı olsa, Mare
tal Badoglio'nun vazifeden affedil
mesinde bir ay gecikilmittir. 

.zJrn ve bağlılıklarını bir defa . daha kışlık yardım olmak Uzere şehrimiz· 
arz ve teyit etmişlerdir. de ilk parti olarak 2453 çorap, 345 

Biltiln şehir büyük bayram günlerin eldiven, 537 pamuklu, 170 fanila, 59 
de olduğu gibi bayraklarla ve yer yer kazak ve 45 parça da diğer yünlü eı

ya toplanmış ve gönderilmiştir. 
süslenmi~ bulunmaktır. 

l'ı:r ar.lı!arın bilhassa faaliyet göaterclikleri merkez ve cenup cep
heleriyle dün dü§tüğü bildirilen AymaranJi'yi ve dütmelt üzere 

olan Ergiri'yi gö•terir harta. 

İhtimal, parti ve sivil hükümet, 
İtalyan halkına ve cihan efkarına 
kartı hak kazanmak ıiçin, Arnavut
luk cephesinde seri ve parlak mu
vaffakiyetler istemiıtir; gene ihti
mal, Mareıal Badoglio, sanat ve 
imkan icaplarmın bu siyasi zaru
retlere uymamakta olduğu cevabı
nı vermittir. Böyle bir mUııakata 
üzerine Bay Musolini'nin &anat ve 
imkan ıicaplarmı dahi feda ederek, 
f aıist itibarını kurtarmak Üzere, 
her türlü teıebbüslere bat vurma
ia hazır, bir yeni ba§kumandan 
aramıı olduğu farzolunabilir. Ma
atteeaıüf ne zaman ve nerede or
du siyasetin veya siyaset ordu'nun 
ihtiraslarına ilet olmufsa, muvaf
fakiyet pek nadir elde edilmiştir. 

Muhterem Bayan 
İnönü Beyoğlu kız 
sanat mektebinde 
İstanbul, 6 (Telefonla) - lstanbul

da bulunan Bayan İsmet İnönü bugiln 
Beyoğlu Kız Sanat Okuluna giderek 
talebelerin işlerini tetkik etmişler, 
bazı siparişler vermişler ve teşhir e -
dilen eski tilrk işleriyle bilhassa all
kadar olmuşlardır. 

Torino üzerine 
bombalardan başka 

T aranto zaferinin 
resimle.ri de atıldı 

(Yazısı Sinci sayfada) 

Kumanda buhranına ait daha .. 
zayıf bir rivayet de, Alman - ltal- t 

yan kumanda birliği vücude geti
rilmesi tasavvuruna mareşal Ba
doglio'nun muhalefet etmiş oldu
ğudur. Bu rivayette az çok hakikat 
payı olup olmadığını birkaç gün 
içinde anlıyacağız. 

Mesele odur ki zaferlerde ve 
muvaffakiyetlerde batkumandan 
ve kumandan değiştirilmez; sırma
lar ve niıanlar içine boğulur. Diye
lim ki Arnavutlukta, on aydanberi, 
bir baskın tecavüzü ile Yunanis
tan'ı yere sermek istiyenlerin planı 
akim kaldı. Fakat aradan bir bu
çuk aya yakın zaman geçiyor, İtal
yanlar Adalar denizine inecek yer
-Je, Yunanlılar Arnavutluiun Adri
)atik kıyılarına eri~tiler. Bırakılan 
dağlan tekrar geri tırmanmak, kar 
frrtmaları iç.inde yeni bir taarruza 
yol açmak imkansız denecek kadar 

(~ .. J. iincü H7/Ml•) 

Alrikada muhtelif kara ve hava 
haTekiitı olmuftur. Bunlara dair 
tal•ilat re•mi tebliğler .citunu -

Münakalat Vekili 
B. Cevdet Kerim 
İncedayı Sıvas'ta 

Sıvas, 6 a.a. - Beraberlerinde dev
let demiryolla.rı ve hava yolları u
mum mUdürleri ile allkalı arkadat
ları olduğu halde dün gece Sıvas'a 
gelen Münakalat vekili Cevdet Ke· 
rim İncedayı, bu sabah Sıvu atölye
sinde ve istasyon civarında ikmal e
dilmek üzere bulunan demiryolu 
mahallesinde tetkik ve teftişlerde 
bulunmuı, vazife ve mesaileri hak
kında işçi, usta ve mühendislerle bir 
konuşma yapmıştır. 

Bundan sonra Sıvaı P. T. T. ve ha
va yolları istasyonu iıleri ile de 
meşgul olan vekil, vilayet, komutan· 
lık, parti, halkevi makamlarını ziya
ret etmiş ve bugün saat 21 de Anka
ra'ya hareket eylemiıtir. 

muzdadır. Yukarıki re•im, Bay 
Eden'in Afrilıadaki harp •ahala
rını teltiı ettiji •ırada alınmııhr. 

·il Elenler dün 

Sabık ltalyan Genel Kurmay 
Rei•i Marqal Badoglio 

Mareıal Badoglio 

vazifesinden 
affolundu 

Yerine general Ugo 

Cavallero tayin edildi 
Roma, 6 a.a. - D.N.B.: Ma.reıal 

Badoglio talebi üzerine bir kararna
me ile genelkurmay baıkanlığı vazi-
fesinden effedilmittir. · 
Diğer bir kararname ile genelkur

may başkanlığına ızeneral Ugo Ka
vallero tayin edilmiştir. 

Marefal Badoglio kimdir ? 
Roma, 6 a.L - Stefanl ajansı bildiri • 

yor: bua-ün 69 yqında ola.n mareıaı Ba
doıUo daha pek genç iken 1896 A!rlka 

(Sonu 1. üncii HFl•d•) 

Ayasarandi'yi 

zaptettiler 
Ergiri şehri de 
düşmek üzere 

Şimal ele 

Bir İtalyan 
bir tabur 

bat aryaSI ve 
esir edildi 

.At.in&, 6 LL - İtalyanlar, aon 48 aa
at sarfında Er&'eri'yi yavq yavq terket
mJılerdir. Atlna'da blldlrldlğne göre, Er
serl'nln tahllyeal dün gece bltmlıtlr. 

(Sonu J. üncü say/adı) 

Bir yunan tayyareai uçufa 
hazırlanıyor 

Londra' da çok iyi karşılandL 

İngiltere Türkiye'ye 
lokomotif ve bir,ok 
vağon gönderecek 

" 

Londra, 6 a.a. - Royter Ajansı bil
diriyor: 

Büyük Britanya ile Türkiye ara -
sında bir ticaret mukavclenamesinin 
imzalandığı hakkındaki haber Londra
da büyük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Bu haber iki memleket arasın ... 
da daha geniş ve fay dalı mübadeleler 
yapılacağını ifade etmektedir. 

Muayyen bir müddetle tahdit edil
memiş olan mukavelenamenin İngilte• 
re ve Türkiye için istikbalde hayırlı 
neticeler tevlit edeceği ve bu halin 
muhasematın hitamından sonra da de
vam edeceği muhakkak telakki olun -
maktadır. Mukavelenin ıumul sahası 
pek geniş olup bütiin Britanya impa
ratorluğu ile Türkiye arasında her 
nevi iktisadi ve mali münasebetlere 
tealluk etmektedir. 

lngiltere Türkiye'ye lokomotif 
ve vagon verecek 

Taymis gazetesine göre, neticelen· 
miş olan müzakereler Tilrkiyeye bir 
miktar lokomotifle bir çok vagonun 
gönderilmesini de derpiş eylemekte -
dir. 

Deyli Telegraf gazetesi de ıunlan 
yazmaktadır : 

"Daha harbin başlangıcında çok doa 
tane olan ve bu mahiyeti bugüne ka -
dar muhafaza eden türk • İngiliz mil
nasebetleri bu ticaret itilafnamesi ile 
yeniden kuvetlenmek imkanını bul -
muştur. Her iki tarafça iktisadi me -
selelerin halledilmesi, tiirk ve ingiliz 
menfatlerini daha sıkı bir surette bağ-
1ıyacağı gibi ka~şıhklı anlaşmayı da 
kolaylaştıracak ve harpten sonraki iş
birliğinin esaslarını koyacaktır.,, 

T aymi•'in ba,makalesi 
Türkiye ile İngiltere arasında An

karada imza edilen yeni ticaret an • 
(Sonu 4 uncü <>avlada) 

Şeker f İyatları 
artmıyacak 

_icra ~~killeri Heyeti karariyle 
dunden ıtıbaren buğday fiyatlarına 
yapıl~n fiyat zammı dolayısiyle şe
ker fıyatlarınrn da artırılacağı hu
susunda yanlı§ bir zehap h ılSıl ol
duğu anlıuılmaktadır. 
Anadol~ ajansı, teker fiyat

larına hiç bir zam yapılması mev
zuubahis olmadığını, alakalı ma
kamlardan yaptığı tahkikata atfen, 
beyana mezundur. (a.a.) 



• 

Seker fabrikaları hesabına 

Avrupa veya Amerika'da 
ve Ziraat Enstitüsünde 
tahsi 1 görecek gençler 

(..._G_ü_NO_N _G_öL_GE_S 1_) 
Okulda 
kanat sevgisi 

Türkkutu müessesesi, tayyareyi 
halkın içine aokınuttur. H&valarda 
&'Örmeğe alıttığunrz, gürültüaünden 
korku duyduğumuz, binmeği aklı· 
mıza getirmediğimiz, hele atlama
yı havsalamıza aığdıramıyacağunız 

IŞeker fabrikaları luımen Avrupa ve ANTEP LİSESİ: Abidin GUrler, Ah- tayyare, bir müddettenberi artık 
Amerika'da kısmeıı de Ankara Ziraat met Koral, Evranos Baldıran, Mustafa O· çok yakın olduğumuz e~yalar ara· 
EnatıtUstlDde bir mlkdar talebe tahıl! et· tuz. Mlktat Togay. aırıdadır. TürkkuJU müessesesi, di
Urecektir. KASTAMONU LİSESİ: Avni Özbenll, ğer hizmetleri bir yana, tayyarenin 

Şeker fabrikaları umum mUdUrlUğU, bu- Musta!a Topçular, İımatı Çevik, Hüseyin eararlı perdesini yırbntf olduğu 
nun için vaki müracaatlardan en lyl not Birkan, Oıma.a Vural, Ritat Erıoy, Nev- için bile samimiyetle alkıtlanınağa 
alanlar arasında 80 talebeyi te!rlk etmt ı zat Seçkin. değer. 

ve çlttl lklerlnde bir ıene müddetle ıtaja PERTEVNİYAL LİSESİ: SUleyman Bu yıl, TürkkuJu okul talebele-
tAbl tutmuıtur. Bunlarlan en iyi evaatı ha- Bingöl, Oaman Özçandarlı. rine bir canlı it mevzuu verm.iıtir. 
ız olanlar arasında en b&fta gelenlerden KÜTAHYA LİSESİ: Nafiz Sonat. Artık tayyare yalnız halk için de· 
10 kadarını Avrupa veya Amerlka'da.. 20 İSTANBUL LİSESİ: Orhan Berk. ğil, çocuklar için de oyuncaklar a-
kadarını da Ankara Ziraat EnstıtUe:ll.nde SAMSUN LİSESİ: Burhan Anıl , Orhan rasına girmit bulunuyor. Türkkuşu 
talull ettirmek Uzere tefrik edecektir. Fırat. öğretmenleri orta okullarda üzer· 
Stajyer liğe kabul edllmtı olan gençler VEFA LİESİ : Cenap Kandcmtroğlu, lerine mühim bir hizmet almışlar-
ıunlardır: Zeki Akbey. dır. Çocuklar, zeki.larını küçük 
KABATAŞ LİSESİ: S. Adil Konukçu, DİYARBAKIR LİSESİ : Melih AJparı- tayyare modellerine ıeve aeve da· 

B&mlh Alaybayoğlu, Aziz Tannsever, E- lan, Kemal KUrUmoğlu. ğıtıyor; ince çıtalardan kurdukları 
min Akkoç, Ali Paıarel, Tacettin Uray. AFYON LİSESİ: Ali Konur. tayyare ia.keletini, renkli kiğıtlarla 

BURSA LİSESİ: İsmail Bayramoıtlu, ANKARA LİSESİ: Müfit Denkel, DtlD· kapıyarak modellerini bizzat ken· 
Nlyıu:I Eıı;e, Hakkı Ka.ya, Lüttı Çubukte- dar Karova. dileri hazırlıyorlar. Mütalea saat· 
pe, M. Sıtkı Cotkuıı. ESKİŞEHİR LİSESİ: İsmail Can, Ali !erinde mektep sıraları birer küçük 

KARS LİSESİ: Bahri Batdaı, İlhan Rıza Güray. inJa tezgahı haline geliyor. 
Kalk&DofhL EDİRNE LİSESİ: Hayrettin Şanal , Okullarda, dinlenme saatlerinde 

ADANA LİSESİ: Kemal Aıov&, 80· Zeki Ege. , , avluda uçu. an k.içük tayyareler,. 
leym&D Gökler. BALIKESİR LİSESİ: Cihat Bllglhan, 1 ve bunları yerden 0 yaşlara has o· 

İZMİR LİSESİ: Adnan Merlçten, Ham· Bad•ttln Kılıç. lan canlı ve ihtiras lı bir heyecanla 
dl Alk&D, İbrahim Mutaf, Rlf&t TUrkö&. KIBRIS LİSESİ : Zeki Turgay. takip eden çoca.dar ne güzel bir 

KONTA LİSESİ: Ragıp Tabanlı, Ay· SIVAS LİSESİ: Turhan B~yurt, İl- mıLnzara teıkil ediyorlar. 
dm Ca.naızoğlu, Jd.Ukremtıı YalçınkayL han Ba.şgöz , Behzat Akkan. Tayyare ve tayyarecilik ruhunu 

HAYDARPAŞA LİSESİ: Rahmi Gir· KAYSERİ LİSESİ : Ali ôztUrk. Ali okula sokmağa teJebbüs eden 
rtııkoç, Semsi Altay, Ahmet 8uıut, Meh - Çorlu, Fethi Yazar, Ahmet Turgay. Türkku§u'na ve bu tetebbüse en 
met Acarla. Nurettin Cen(iz, Avni Öza- ERZURUlr1 LİSESİ: AU Rıza Eryaz - geni§ imkanları aç.an Maarif veki-
tay, LUtfl Pekcan. gan. Jetine, ~ misalleri gördükten aon· 

DENİZLİ LİSESİ: Faik Kurtu, Ali MALATYA LİSESİ : MUıtak Çobanlı ra içinizde teşekkür borcu doğu· 
Uılu, Halil Beng1. 1 TRABZON LİSESİ: Sabri Malkoç. yor. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

lstonbul'do ışıklarını 

maskelemiyenler 

hakkında cezalar 

Yarının büyükleri iyi hazırlanı
yorlar. Hadiseler, daha bu yaşta 
memleket sevgilerini perçinlemeğe 
yardım ediyor. Bir muallim dostu· 
mu:ı:un, aınıfında yaptığı §U mÜ§a· 
hede ne belagatli bir örnektir: 

Dün de birçok yerlerden aldığımız tel
ırratlar halkımızın Türk Hava Kurumuna 
sentı mlkyuta yardıma devam eylemek
te bulunduklarını bildirmekte ldl. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Dün gece 
Beyoğlu civarında yapılan teftişlerde 

32 dükklln oahibinin ışıklarını iyi ka
rartmadıkları tesbit edilmiş ve bunlar 
hakkında ceza zabıtları tutulmuştur. 

Ayrıca taşıdıkları el fenerlerini maa
kelemiyen 6 kişinin de fenerleri mü • 
sadere edilmiş ve haklarında ceza tat
bik olunmuştur. 

Bir orta okulun 25 mevcutlu bir 
smıfından 15 talebe, ileride tayya
re ve deniz subayı olmak kararını 
küçük yaşta vermişlerdir. Bu ruh· 
la büyüyor ve yetişiyorlar. 

Misal güzel değil mi? 

Kemal Zehi GENCOSMAN 

Konya ve Çonkırı'do 

askerlere teberru edilen 
yünlü hediyeler 

Dünkü Meclis 
Bazı llyihıların birinci 
müzakereleri yapıldı 

Büyük Millet Meclisi dün öğleden 
sonra ıaat 15 te reiı vekillerinden Dr. 
Mazhar Germen'in reiıliğin<le toplan· 
mıftır. Bu toplantıda Türkiye • İngil· 
tere arasında 3 fUbat 1940 tarihinde 
imza edilen ticaret ve tediye anla§ • 
masına müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkındaki kanun layihasının geri ve
rilmesine dair Ba,vekalet tezkeresi O· 

kunmuş ve layiha usulen iade olun • 
muştur. 

Bundan sonra Bolu mebusu B. Lfit· 
fi Gören'in askeri ve mülki tekaüt ka
nununun 56 ıncı maddesine bir fıkra 
ilavesine dair kanun teklifiyle askeri 
ve mülki tekaüt kanununun 66 ıncı 

maddesine bir fıkra eklenmesi hak • 
kındaki kanun layihasının müzakere· 
ıine başlanmıştır. Layihanın umumi 
heyeti üzerinde söz alan Dr. Osman 
Şevki Uludağ maddeye "İstanbul be· 
ledi yesinin" k!limesinin de ilavesini 
teklif etti. Bu mütaleaya bütçe encü
meni mazbata muharr iri B . Hüsnü KiM 
tapç ı ve teklif sahibi B . L(\tfi Gören 
cevap verdiler. Neticede reye arzolu· 
nan Dr. Osman Şevki Uludai1;ın tak
riri kabul olunmıyarak madde aynen 
ipka edi ldi ve liyihanın birinc i mü
zakeresi b?ylece yapılmış oldu. 

Bundan sonra ruznamenin ikinci 
maddesini teşkil etmekte olan göç • 
menlerle, nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki kanunun birinci 
miizakeresi yapılarak toplantıya niha· 
yet verildi. 

Meclis pazartesi günü saat 15 te 
toplanacaktır. 

ÇAGRI 
• Te§kllA.tı Eeaatye Encümeni 9.12.1940 

pazartesi B"UnU eaat 10 buçukta encümen 
oduında toplanacaktır. 

İstonbul'da tasorrut 

haftası hazırlıkları 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Halkev
leri ve mektepler tasarruf haftasına 
lttlrak proğramlarını hazırlamışlar • 
dır. 17 Birincikilnunda Üniversite İk· 
tiıat Fakültesinde yüksek tahsil genç· 
!erinin iştirak edeceği bir toplantı ya· 
pılacak, nutuklar aöylenccek ve sonra 

Bu arada İzmlt'te vaUnln bqkanhğın
da yapılan bir toplantıda 2700 liralık te
berru kaydedllml§, bu meyanda Sadık E · 
fe 600, Esat Demtrıoy ve müteahhit Ha -
HD lklıer yüz, halk bankası 300, Faik 
NUzhet, 1.luhJddin Eren, İh.!an AkkHse, 
Kemal Öz ve Marmara ıtrketl yüzer, F1 -
ruzan Sezer, İbrahim Nazif, All Semerci, 
Ömer Lütfi ve Sabanca ıtrketl de elllıer 
Ura vermJıierdtr. 

Dly&rbakırda yapılan bir toplantıda 
ıenellk taahhütleri baki kalmak Uzere 
müteahhit Mehmet Kolsuz 100, tüccardan 
Hüseyin Aktuğ, Mehmet Pamukçu, Nedim 
Plrtnççloğlu, Nezir Atçı, Mustafa Serdar, 
lam&ll Salt, AbdullAh Pirinççi, ıranı Na
sır ve Tahir Çelebtoğlu elttıer lira. Nı\zım 
tımen ve Ezel Ulut kırkar lira teberru ey
Jemtşlerdlr. 

incir - üzüm fiyatları 
İzmir, 6 a.a. - · Borsada ilrüm ve in

cir aatıflarında göze çarpan hareket 
görülmektedir. Bu hareket devam et • 
tiği takdirde fiyatların yükselmesi ku
vetle muhtemeldir. 

Aıkerlerimize yapılmakta olan kış 
!ık yardımlar hakkında diln aldığımız 
telgraflar Konyada ilk parti olarak 
toplanan 4000 küsur parça yilnl!l eş
yanın alakadar makamlara tevdi edil
diğini, Çankırıda tüccardan İsmail 
Zincirli ve oğullarının da 120 çift yün 
çorap ile 60 adet pamuklu teberru ey
lediklerini bildirmektedir. (a.a.) 

, Takıim llbideıine bir çelenk konula • 
caktır. 

Bunlardaıı bqka ••Yl•ı yüzler varan 
birçok vataııdqlar da otuzar ve ylrml bı
ıer lira vermtı:ııterdlr. 

1ımirdı evelce evini hava kurumuna 
hediye etmlt olan utaklı Bayan Nazife bu 
defa da otuz Uç parçadan ibaret olan ev 
eıyuını kuruma hediye etmlıttr. Bundan 
bqka gene lzmJr 'de TUrk Sanayi ve Tica
ret Aııonlm Şirketi de kurum& 1000 lira 
teberrUde bulun.muıtur. 

B&lıkeıtrdı Azlz İmam otulları kurU -
m., yeniden 100, Halli DoC&Dhl&r 76, İl· 
mail V&rnalı 2~. Kemal ve bm•t Konyalı 
kardeıler d• 20 lira vermlllerdlr. 

Gümüıhanede valinin baıkanhCında 
yapıl•n bir toplantıda da Ali Ataç kuru· 
m& GOO, tüccardan Hamtt vt Mahmut 8&11 
J<ardeıter üçer yüs, Mehmet Yüce ve Re -
rıotıu l"tkrl Atao, samı Zarbun yüzer il· 
ra vermtılerdlr. 

Bu içtim&& lttlrll< edDlerden dlCer •e· 
vat da yek1llıu 160 lira.ya varan teberrUde 
bulunmualardır. (LL) 

Üçüncü konser 

lstanhulda muhtaç asker 
ailelerine yardrm baıladı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Muhtaç 
aıker ailelerine yardım iti bffl.un fi • 
len baıladı, ilk aylık yardım bu hafta 
içinde bitirilecektir. 

r 
Hukuk ilmini yayma kurumu 
1940 • 1941 senesi konferanı· 

larının ikinciıi 

Bugün saat IS,30 da 

Holkevinde 
Profesör B. Vasfi Raşit Sevig 

tarafından verilecektir 

Mevzuu : 1!ukuk ve iktısattır. 

Herkee gelebilir. 

Acı bir kayıp 
Türkiye İl Ban

kMının umum mil· 
dilrlilk muhasebe mü
dürü B. Mehmet E
rer'ln vazlfeten bu
lundutu Vlze'de kalb 
aekteılnden vetat et· 

• Uti teeaaUrle haber 
alınmııtır. 

Vutteılnde mU-
aeııem iktidarı ve 
çalıtkanlığlyle, mu -
hltlnde lıo kllmll ve iyi bir lnı&D olmak 
vuıflarlyle temayüz etmiş olan merhum 
TUrk bankacılık ı\Iemlnln cidden Lttlhar 
eyledlfl bir uzvu idi. 

Mehmet Erer'ln kendlafnden daha pek 
çok hizmetler beklenlldlf1 olgun bir y&. 
ıında hayata vedaı muhitinde derin btr a.. 
cı uyandırmııtır. Yakınlarına ve doetları
na bqoafı dileriz. 

Hariciye Hukuk Müşavirliği 
Hariciye Veklleti hukuk müıavirliii

ne 12~ lira asli maaıla Maarif Vek§leti 
yüksek tedrisat umum müdürü B. Ethem 
Menemencioğ1:u tayin edilmiştir. 

lzmit'te bataklıkların 

kurutulma işi ilerliyor 
İzmit, 6 a.a. - Vilayetimiz içinde· 

ki bataklıkların kurntulması iti ilrr -
!emektedir. Bu meyanda tabii halde •O 
bin dekar araziyi kaplıyan Gök~eören 
bataklığının l.urutulmaaı işi bitir!lmi~ 
ve bataklık ıularını Çark ıuyuna akı· 
tacak olan 10 kilometre uzunluğunda· 
ki büyük kanal tamamen açılmış bu • 
Junmaktadır. Bu kanalın genl1liği 17 
ve derinliği beş metredir. 
Bataklık suları yakında bu kanal 

vasıtasiyle akıtılacak ve böylece ku· 
rutulacak topraklar sayesinde civarda 
eraziıi dar olan 22 parça köy kabili 
iıtifade genlt araziye kavupcakları 
gibi 11tma tehlil\eıinden de kurtula • 
calclardır. 

7 • .J 

Vazife başına ! 
Aziz Ankaralılar 1 
Dünya sayılı bir buhran geçirmektedir. Harp kıvılcımları em

niyet sahamıza dahil komşu topraklarına sıçramış bulunmaktadır. 

Mili! birliğin muhteşem timsali olan Türk ordusu, vakur varlığı, 

kahraman hüviyetiyle sınırlarda silah başında bekliyor. 

Kış gelip çatmıştır. Mukaddes vatanın emniyet ve huzu
runun güveni olan Mehmetçik. inaniyle, cesaretiyle istik
lalimizin ve şerefimizin nöbetçisidir. Böyle bir günde onu 
her an hatırlaman vicdan borcundur. 
Müthiş soğuklar başlıyacaktır. Mehmetçiği soğuklarda 

muhafaza edecek vasıtalar arasında senin de bir hediyen 
bulunması şefkat elin gibi onun sırtını okşıyacaktır. Emin 
ol ki vereceğin her hediye sahibini en kısa bir zamanda 
bulacaktır. 

Büyük ve mesut Türklye'nln menıubu olmaktan sevinç duyan, 
Türk milletinin temiz, emin istikbaline gururla bakan Ankaralılar; 

VAZİFE BAŞINA! 
Verilecek hediyeler : Yün fanila, yün kazak, pamuklu mintan, 

yün çorap, yün eldivenden ibaret olacaktır. 
Hediyeler, Kızılay aynıyat makbuzu mukabili postane cadde

sınde Ticaret odası binasındaki merkezimize, Cebecide Siyasal 
bilgiler okulundaki Kızılay heyetine ve Yenişehir emniyet abidesi 
karşısında C. H. P. vilayet idare heyeti binasındaki Kızılay beye-

~ rine verilecektir. 
Teberru edilecek eşyalar arasında bulunan (pamuklu mintan) 

ın nümunesini görmek veya biçilmişini almak veya diktirmek isti
yenlerin Osmanlı Bankası yanında Evkaf apartmanında çalışmıya 

başlıyan Yardımsevenler cemiyeti atelyesine milracaatları rica olu
nur. 

KIZILAY ANKARA MERKEZ! 

~============================================!! 

Kaymakamlar 

orasında nakiller 
Biga kaymakamı Fehmi Tınukun Cıl -

dxr kaymakamlığına, Bozöyük kaymak& -
mı Hikmet Arar'ın Biga kaymakamlığına, 
Alanya kaymakamı Niyazi Akının Hizan 
kaymakamlıfına, Sungurlu kaymakamı Adil 
Denktaşın Alanya kaymakamlığına, mül -
kiye müfetti'i Rollasın Bozöyük kayma • 
kamhğına, Çıldır kaymakamı Şefik Erolun 
Ağrı vil3.yeti mektupçuluğuna, Birecik 
kaymakamı Nasuhi Koro&manın Çorlu kay
makamlığına, Çorlu kaymakamı Muzaffer 
Güvenin Erdek kaymakamhiına, Geyve 
kaymaKamı M. Haşim Kovanın Şile kay .. 
makamhğına, Şile kaymakamı İhl!lan Al .. 
tanın Çatalca kaymakamlığına, Çatalca 
kaymakamı M. Cemal Babacın Babaeski 
lı:aymakamhiına, Babaea'kl kaym&kamı Na
mık Karayell11 Geyve kaynuııkamhlına, 

Başkole kaymakamı Hasan İlhan Encinin 
Birecik kaymakamlıima tayinleri yapıl • 
mıı, cörülen idari lüzum üzerine Erdek 
kaymakamı İhıan Azak vekilet emrine a .. 
hnmııtır. 

Diploma tevzi töreni 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke

zinin Keçiören Çocuk Yuvaınndakl Çocuk 
Bakıcı Okulu 939 - 940 devreıl mezunları
nın çocuk bakıcılık diplomaları cumarteal 
günU sa.at 1:5- te törenle verileceğinden dA,.. 
vetlt zevatın okulda bulunabllmeat tçln 
Ulus meydanından Keçlören'e qağıda ya
zılı saatlerde otobUslerin k&lkacatıw Ku -
rum sa.yl'ı ile bildirir. 
Ulus'tan Keçiören'e 

18 -1~ 
13 - 4~ 

U-00 

Dl~ TİCARET 
Kliring bakiye hesapları 

Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasın .. 
dan alınan hee.ap hUlıalarına göre 80. 11. 
194'0 tarihindeki klirlnl' hesapları bakiy• 
leri. 
CETVEL: 1 -

TUrkJye CUmhuriyet Merkez Bank.um • 
dak! kliri~ heıapları borçlu bakiyeleri ı 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A heaabındakl 
borcumuz 
T.L. 
Almanya 
B hesabındaki 
alac.,.ımıa 

T. L. 
Belçika 
Cekoslovalcya 
Eıtonya 

İlpany .. 
İavao 
D. hee&bındakl 
borcumua 
T.L. 
hveg 
A heıa.lnndakl 
alacs&ı1111S 

T.L. 
bvlçro 
İtalya 

A hesabındaki 
borcum us. 
T.L. 
ttaıya 
B heıabındald 
alacatımıs 

T.L. 
Holand& 
Lehtatan huaust 

2U69.900 

,a .aıo.ııoo 1o.ua.500 
68-4.700 
•77.800 

27.700 
279.800 

2.31UOO 

68.800 

1.262.900 

108.200 

2.2{6.800 
11.100 

H -16 Letonya 
Keçlören'den Ulu& meydan1na 16, 17, Norveo 

1.lH.700 
419.200 
811.700 
46~.800 

1uoo 
81.200 17,30 da otobüs vardır. Rusya 

CETVEL: 2 • 
Bir düzeltme 

:Muhteltt memleketlerin Merkez Ban~ Dünkü sayımızda yabancı diller im-
tihanının neticeleri hakkındaki bir larıada tutulan k!Jrlnıı hesaplarındaki aı .. 
haberimizde, almancadan kazanan Ti
caret Vekllleti ölçüler müdürü B. Le· 
mi Aksoy'un adı yanlışlıkla batka 
türlü çıkmıştır. Düzeltiriz. 

caklarımız : 
Memleket Miktar T.L. 

Riyaıeticümhur Fillrmonik orkestraıı 
tarafından Devlet Kon.ıervatuvarı k:onıer 
ıalonunda burün ıaat 15.SO da. 
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Almanya 

D. hesabı 
FIDlandlya 
tıvlçre malt alacaklarının 
mlln&kaleslne t.&hsiıeo ya,. 
pılmıı ihraca.t ı Şef: Ernıt Praetoriuı 

1 - V. A. Mozarı (1756 · 1791): 
Senfoni ta majör, No. 29, op. 201 
a) Allegro moderato 
b) Andante 
c) Menuetto - Trio 
ç) Alleıro con ıpirito. 

10 dakika dinlenme 
2 - Anton Bruckner (1824 · 1896): 
UçüncU ıenfonl re minör 
(Ricbard Vacner'e ithal edllmlı) 
a) AHeıro moderato 
b) Adaıio, quaıi Andante 
c) Scherzo 4 Trio (Allegro) 
ç) Final (Alleıı:ro) 

Antakya' da ani bir pasif 
korunma tecrübesi yapıldı 

Antalya, 6 a.a. - Dün ıehrimizde 
saat 15.30 da ilnl olarak al!rm iıareti 
verilmiştir. Halk derhal 11ğınaklara 
iltica eylemiş, ekipler vazifeleri batı· 
na kotmuşlardır. Tecrübe yarı!" aaat 
aürmü1tür. 

Ş. Karı>h;s"~ v~ Ma,...,aris C.H.P. 
kaza kongr~lPri 

Aldığımız telgraflar Ş. Karahisar 
ve Marmaris kazaları Parti kon&rele· 
rinin nafıiyelerden gelen murahhaıla· ı 
r:n iştirakiyle toplandığını bildirmek· 
tedir. (a.a.) 

Kar ! 
Birkaç gün önce hawıların ar

tık soğumağa başladığından bah· 
sediyordum. O günkü gazeteler, 
Sıvas'a kar yağdığını yazmışlardı. 
Bu münasebetle, 11 kı§ ve kııt, gali
ba, bu sene Ankaıa'ya Sıvas yoliy
le gelecek,, demiştim "bari yayan 
ıelse/,. 

Dünkü gazet.oeler lzmit'e de kar 
yağdığını yazdılar ve siz de eğer 
bir işiniz düşüp eve/ki gece akşam 
yirmi bir sularında sokağa çıkmıı· 
sanız Ankara'nın Jııaranlık sokak· 
/arına da hafiften bir kar serpefe
diğini görmüşsünüzdür. 

Sabahleyin uyanınca, tabii, hiç 
bir şey kalmamıştı. Az ve kıt yağ 
mış olacak/ ' 
Şu halde kar, Sıvas'tan yayan 

gelmedi; falııat misafirliği de gece 
yatısına değilmiş ki hemen topar· 
landı; lzmit'e kadar gitti. 

Buglln ilkklnunun yedi•/ oldu
ğuna glire dönüfte kendisini günü 
birlik misafirliRe değil de, gece 
yatısına bekliy•h'''ri:ı. 

••• 
<furcla demir ! 

Romanya'da demlrmuhafızların 
sillhları toplandı/mı voe bu azgın 

teşkilatın yatıştırılmağa başlandı
ğını öğrenen bir tanıdığım : 

...:. Artık hurda demir oluyorhr, 
dedi, fakat hurda demir, yeniden 
eritilir; şuna, buna yarar. Bunla
rın hurdası da bir işe yanımıy;ı
cak/ 

••• 
iğneyi lrenclimize ! 

Kullandığımız takma adın icabı 
da budur: çuvaldızı b;ı,şkasına ba
tırırken zaman zama.n iineyi ~n
dimize batırnuıyı ihmal t!tmtımeU
yiz. 

Dünka (Yankılar) da manzum 
bir başlığın ~elce yanlı§ çıkıan 
veznini düzeltirken : 

FA!lltüu tallltün falltlD 

ölçüsünü yazmışım. Bu veznin bir 
de: 

FlllAtUD tallttlD fAIUD 

:;ekli vardır ve bu ikinci 'ekil. 
bahse mevzu olan manzum b;ıcşlığa 
uymaktadu. 

lkl edip dostum diln bunu hatır
lattıJar. Kendilerine teşekkürle 
düzeltiyorum. Bu hususta yazıl.a
bilecek mektupların musahhih ar
kadaşlara havai• edilmlyeceğini 
sllyleme/e de ayrılllf, bİlmem, /IJ. 
:ıum var mı? 

••• 
Aya Saranda l 

Yuaan • ltalyan muharebesinde
ki yeni inkişafları, tabii, takip e
diyorsunuzdur. (G1$riae) yi alan 
yunanlıl.ar iki ilç glln eve/ Perme
di'yl de zapt.oetti/er. Ergerı'nin yo
lu kesildiffe için bu lııasabanın ken
di kendine olgun bir IM'mut gibi 
dllşeceği sllyleniyor. 

Bugankrde düşmesi beklenen 
- belki de bu satırlar çıktığı sa
atte düşmüş olur! - mevki, sahil
deki Aya Sarandadır. !talı-unlar 
buraya Santa Quaranta diyor/,;ır ki 
yunancası da, italyancası drı "mu
kaddes kırk,. demektir. 

ltalyan • Yunan harbi de, gaJi
ba, kırk giln/Uk oluyor. Bu mild-

det içinde Aya Saranda'yı da alır
larsa yunan ordusuna he/Minden 
bir "kırk bir buçuk maşallah!., de
riz. 

••• 
Demir muhafızlar ! 

Demir muhafızların Romanya'da 
muhafaza etmeleri gereken asayiş 
ve nizamı kendi el/eriyle yıkıp, 
bozarak memleketin başına beli ol
dukları günün hakikat/arından biri· 
dir. " demir ,, in arapçası '' hadid ,. 
dir ve bu kelimenin ayni zamanda 
" hiddetli ,, mAnasına geldiğini bi • 
lirsiniz. 

Romanya'daki teşkillt mensupla· 
rına da arapların vereceği isim, her
halde, her dildeki kaqılıktan daha 
yerinde olacaktır. 

Romanya hükümeti, bu : 

Ahlbba ıtvel yatmada mebhut eyler a,. 
d.l.yı 

Huda g6ıtermeıln asln lzmlhlll bir 
yerde. 

beytini hatırlatan muhafızları tas
fiye etmeğe uğraşıyor. Bir tamdı • 
ğım : 

- Şu demirler bir paslansa da 
kurtulsak 1 diyordu. 

T. 1. 

Lttvanya 
Maca.rtstll1 
Rumen Global 

1.700 

41.800 
41.400 
85.800 

Rumen petrol 
Rumen husuıt 

1.2{2.900 
46.000 

Rumen muvakk&\\ 
TL. hesabı 
Yugo11lavya 
Yun&ni11t&D 
B he sa bındakl 
alacatımı• 

T.L . 
Yunanistan 
A heaabındakt 
borcumuz 
T.L. 

48.700 

30.500 
Not: Rumen kltrlnglne lthl.l 

(Ava.nı olarak:) henüz rumen 
memleketimize gtrmlyen T. L. 

9UOO 
{89.200 

18.200 
edilip 

n1alları 

710.100 

Denizli köylerinde 

açılan eğitmenli okullon 
Denizli, 6 a.a. - İlkkanunun birin· 

ci günü vilayetimiz içinde 35 okulsuz 
köyde eğitmenli okul açılmıttır. Bu 
suretle vilayetimizdeki eğitmenli o -
kul sayıaı 67 ye baliğ olmu§tur. 



1 C::~:~:~::::~:?.:~Xi.T~:~:::J 
lngilfere'ye Amerikan kredisi 
~V~ington'dan verilen haberlere 

&'ore, Amerika lngiltere'ye yaptığı 
!ardım meselesinde bir adım daha 
tleri atmak Üzeredir. Bilindiği gibi, 
Amerika lngiltere'ye ailah, harp 
?nal~e.mesi, tayyare ve hatta harp 
lrenıısı ütmak suretiyle müeuir 
hrdımda bulunmaktadır. lngiltere 
Amerika'nın bazı fenni icatların· 
~an da istifade etmektedir. Meee
la. Taranto limanında İngiliz tayya· 
teleri tarafından yapılan tahribat 
a.~erikan icadı olup tekemmül etti~ 
l'ılmesi için on beş aene çahtılan 
Yeni bir fotoğraf sistem.i ile alrnmıf 
t'C3imlerle teabit edilmittir. Bu fo
toğraf usulünün, diğer sahalarda 
~&ela istiktafta çok faydalı olaca: 
ırına fÜphe yoktur. Amerika'nm 
harp malzemesi ve diğer harp en
düstri imalatı, Almanya'nın ve hat
ta lngiltere'nin mamulatından da
ha sağlamdır. Bunun da sebebi A
tnerikalılarm, ham madde bakı
bundan harp vaziyetinde bulunan 
ingilizler ve almanlar gibi tasarru
fa riayet etmek mecburiyeti altında 
bulunmamalarıdır. Ve bu mücade· 
le içinde harp vasıtalarının keyfiye
ti kemiyetlerinden daha ehemiyet
li bir rol oynamaktadır. 

Vaziyet böyle olmakla beraber 
ıu da doğrudur ki, Amerika lngil~ 
tere'ye bu malzemeyi bedava ver
tnemektedir. Hatta sattığı eşyanın 
)>arasmı pefin olarak almaktadır. 
Amerika'nm fngiltere'ye kredi ile 
efya satmasına mani olan iki vazi
Yet vard.r: 

1 - lngiltere, Fransa, İtalya ve 
diğer bir taknn Avrupa devletleri 
.Amerika'ya 1914 harbinde borç
lanmıtlardı. Pek büyilk bir yekuna 
~aliğ olan bu borcu, tazminat tek
lınde mağlup ettiklel"i Almanya'
dan almıya tetebbüs ettiler. Ve 
.Almanya, tamirat borcu namı altın
da bu tazminatı ödedikçe, onlar da 
.A.merika'ya borçlarını tediye etti
ler. Fakat Almanya 1931 senesin
de tamirat borcu namı altında taz
tninat ödemiyeceğini bildirerek te
diyeyi kesince, lngiltere dahil ol
duğu halde 1914 harbinde Ameri
ka ile i§birliği yapını§ olan Avrupa 
devletleri de Amerika.'ya olan 
borçlarını tediye etmediler. Ameri
ka, iki nevi borç arastndaki farkı 
e3ki müttefiklerine anlatnuya çalı§: 
b. Fakat onlar anlamak istemedi
ler. Bunun üzerine ayan azasından 
Johnson, Amerika'ya borcunu ver
ıniyen devlete Amerika piyasala
nnda kredi verilmemesi için bir 
kanun teklif etti. Ve o gündenberi 
bu devletlere kredi açılmamakta~ 
..1- D!--.-1..,..L L- -"-1-~-• ı._._ __ 
nu, lngiltere'nin Amerika piyasa
sından kredi temin etmesine engel· 
dir. 

2 - ikinci bir mani de bitaraf
~rk kanunlarıdır. 1939 harbi çıktı
gı zaman, 1914 harbine i,tiri.kin
den dolayı hayal sukutuna uğra
mıt bulunan Amerika, bu defa fili 
olarak harıbe ittiri.k etmemek iç.in 
"bitaraflık,, kanunları namı ahında 
bir takım kl'\nunlar kabul etmi,tir. 
B.u kanu~ların hükümlerine göre, 
hır ecnebı devlet, Amerikadan efya 
aatın aldığı zaman, pe§İn olarak 
para.mı tediye etmeli. Etyanm 
mülkiyeti, Amerikalılardan çrkıp 
yabancılann ellerine intikal etme
li, yani denizlerde Amerika malı o
larak değil, yabancı malı olarak 
nakledilmeli. Ve bu suretle Ameri
ka hükümetini o malın emniyet al
tında nakli mesuliyeti altında bu
lundurmamalı. Bu1undunırsa, bunu 
temin etmeğe uğratırken, Amerika 
hükümet=nin harbe girmesi tehli· 
kesi vardır. 

İ§te bu bitaraflık kanunları da 
ingilizlere kredi verilmesine mani 
olan ikinci vaziyettir. F aka.t lngil
t!re'~in ,. merika'ya yaptığı aipa· 
rıtlerın yekunu müthit rakamlara 
baliğ olmu,tur. iki buçuk milyar 
dolarlck sipariften bahsediliyor. 
Gelecek sene de lngiJtere'nin Ame
rika'ya dört milyar dolarlık harp 
malzemesi siparit edeceği bildiril
mektedir. Eğer Amerika, bu ra
kamlara baliğ olan sipari§lerin pe
ıin tediyesinde israr edecek olursa 
İngiltere bu e~yayı satın alamıya~ 
caktır. Vaziyet öyle bir aalhaya 
girmittir ki pefin tediyede israr et
mek, hiç satmamak manasına gele
cektir. 

Bu tartlar altında lngiltere"'nin 
Vatington büyük elçisi, Lord Lot
hian, Londra'ya yaptığı uzunca bir 
ziyaretten sonra vazifesi batına dö
ner dönmez, vaziyeti Amerikalıla
ra anlatmı§tır. Şimdi Aınerikalıla
r~n lngiltere'ye kredi vermek için 
bır takım formüller düşünmekte 
oldukları birkaç gündenberi Va
tington'dan gelen haberlerden an
la§ılmaktadır. Bir habere göre, A
merikalılar, lngiltere imparatorlu
ğunun bet senelik altun istihsalini 
kartılık tutarak İngilizlere altı yüz 
yirmi bet milyon İngiliz liruı kredi 
vermeği düşünmektedirler. Formü
lün nihai şekli ne olacağı malUın 
değildir. Fakat her halde Ameri
ka'nın lngiltere'ye kredi vermek 
için bir tekil bulacağından fÜphe 
edilemez. Peşin para ile bu hacim
de ticaret muamelesi yapılamaz. 
Kaldı ki Amerika efkarıumumiye
si, lngiltere ile yaptığı bu muamele
ye basit bir ticaret iti nazariyle 
bakmamıya ba,lamıttır. Ancak fU· 
nu ıöz önünde tubnak lazımdır ki, 

Mareıal Badoglio 
vazifesinden 
affolund'u 

( Başı 1 inci sayfada ) 

harbinde ve daha sonra 1911 Tra.blwı mu
harebelerinde tema.yüz etmıo ve cihan har
binde büyük bir askeri §ef için J!zım ola.ıı 
vasıfları haiz olduğunu leba.t etmiştir. 

İtalya -Avusturya cephesindeki harekat 
esnasında 14 ay mukavemet eden ve Gorı
zf ıı. §ehrini kapıyan Sabotlno dağının zap
tı Badogllo'nun en me§hur muvaffaklyet
lerinden birini teıkll eder. Bu dağın &1111 -

mMından bir gtln sonra ıehlr de dUşmll§
tUr. 1917 senesinde başkumandan general 
Dlaz'ın genelkurmay ikinci ba§kanlığını 
yapını§ olan mare§al, nihai zaferin hazır
lanmasında ve tatbikinde bilyUk blr hisse
ye maliktir. MağlQp dU~manla muhasama
ta nihayet veren Vme-Glusti mütareke-
namesini de o imzalamıştır. 

Harpten sonra mühim bazı vazifeler 
görmüş ve bu ara.da Rio-de-Janeiro sefir
llğinl yapmıştır. Brezllya'dan dönlişUnde 
mare§al olmuııtur. 1927 de genelkurmay 
başkanlığina tayin edUen Badoglio, iki se
ne sonra Trablus umumt val!Uğlnl deruh
te etmiıı ve bu mUstemlekenin işgalini ta
mamlıyarak Asayişi temin etmiştir. 

1935 teşrlnlsanlslnde Duçe tarafından 
doğu Afrlkası fevkalAde komlsPrliğine ta
yin edilmiş ve Habeşistan lmprıratorluğu
nun fethini intaç eden harbi idare etmiş -
tir. Daha sonra umumt valilikten affını 

is' eml§ ve bu arzusu yerine getirilerek 
ikinci defa olmak Uzere genlkurmay baş
kanlığına tayin olunmuştur. 1937 yılında, 
vazifesine il~veten tetkik ve arama milU 
konseyi reisliğini de Uzerlne almıştır. 

Yeni genel kurmay başkanı 
kimdir? 

Yeni genel kurmay başkanı Ugo Caval
lero selefinden oldukça daha gençtir: 60 
yaşındadır. İstisnat vasıflarını harbiye 
mektebinde göstermiştir. Libya harbine 
iştirak ettikten ıonrı 1914 de Avusturya
ya karşı harbin daha başlangıcında genel 
kurmay ba~kanının kitibi ve doğrudan 
doiruya mesai arkadaşı olmuştur. 

1917 den ıonra ba,kumandanhğm ha • 
rekit bürosu müdürlüğüne getirilmiş ve 
nihai zafer için yapılan icraatta birinci de
recede rol oynamıştır. İstisnai liyakatin -
den dolayı 1918 de tuğgeneralliğe terfi et
tirilmiştir. 

İki sene İtalya'yı mtittefikler arasr as
kert komitede temsil ettikten sonra ordu
dan ayrılarak kendiııinl muvaffakiyetli bir 
surette aanayi hayatına vermiştir. 19215 te 
muvakkaten tekrar hizmete çağtrılarak 
harbiye müste~arhğına tayin edilmiş ve 
bu mevkide Duçe'nin mesai arkadaşı ve 
harbiye nazırı olarak 1928 e kadıır kalıruş
tır. Ezcümle kara ordu•unda mUhlm ısla • 
hatm başarılmasına hadim olmuştur. 

1926 da senato balığına tayin, 1927 de 
tümgeneralliğe terfi edilmiştir. 

1928 de kıral kendisine "Kont" unvanı
nı bahşeylemişt!r. 

U go Cavaltero, bükiimetten ayrıldık • 
tan ııonra tekrar eanayl hayatına başla • 
mı:ı, Cenova'daki mUhlm Ansaldo fabrika
larının ba11na geçmi~tlr 

1937 kinunuevellnden beri doğu ital • 
yan Afrl'kaııı kıwetlerinin kurmay başkan
lığı vazifC1Sini ifa etmektedir. 

Londraya göre istilanın 
manası nedir ? 

Londra, 6 a.a. - Royter ajansının 
siyasi muhabiri yazıyor: 

Marefal Badoglio'nun istifası ve 
yerine general Cavalleronun getiril
mesi Arnavutluktaki İtalyan bozgu· 
nunun geni§liğini gösteren bir iti
raftan başka bir şey değildir. Bu M
dise iki türlü tefsir edilebilir. Ya, 
Badoglio Arnavutluktaki askeri ha· 
rekatın uğradığı muvaffakiyetsizlik· 
lerden askeri şefleri mesut tutmak is
tiyen faşist partisini tatmin etmek 
için biltün kabahatleri kendisi yük
lenerek azledilmiştir. Yahut, İtalyan 
radyosunun da ilan ettiği gibi parti 
teşkilatının takındığı vaziyete mu
halif olduğu için hakikaten istifa et
miıtir. 

Her ne olursa olsun, bu hal, İtal
ya'da ordu ile faşist partisi arasında 
ciddi bir Lkilik zuhur ettiğini gös
termektedir. 
Mareşal Balbo'nun Traıblus'ta öl

mesi, fırka ile ordu arasındaki an
laşmazlığın, yakın mazideki bir mi
salidir. Kezalik Arnavutluk'taki or
dunun maneviyatını takviye maksa
diyle karagömlekli seçme kıtaların 
harp sahasına gönderilmiş olması da 
faşist devleti teşkilatında ikilik zu
hur ettiğine diğer bir misaldir. 

eğer Amerika, lngiltere'ye bu bü
yük kredileri açıp da muharebenin 
neticesi ile mali bakımdan da ala
kadar olursa, harp kartısmdaki va
ziyeti kökünden değitecektir. 

Amerika'yı 1914 harbine aürük
liyen en ehemiyetli maddi amil, 
mücadelenin neticesiyle mali ba
kandan alakadar olmasıydı. Ame
rika müttefiklere o kadar borç pa
ra vermi~ti ki, Almanya'nm zafer 
kazanması. müttefiklerin iflası ve 
Amerika'nın da binnetice büyük 
zararlara uğrıyarak, mali krizler 
içine dü~mesi gibi netice verecekti. 
Bu maddi alaıka Amerika'yı harbe 
~üriikledi, 

~ lt.te .b!' defa lngiltere'ye açılaca
gı bıldırılen kredi meselesinin daha 
ehemiyetli olan noktası budur. 

'A. Ş. ESMER 

U L U S 

Elenler dün 
Ayasarandi'yi 

zaptettiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

Ergeri'nin pek yakında yunanlılar ta.
rafından zaptı, pek tabil olarak bUtUn 
ltalyan sağ cena.lunı zayı!latacaktır. Yu· 
nanlılar, Ayasarandi'ye girmiıı bulunmak
tadır ve Ergeri ile sahll arasında Delvlno 
aehrinin pek yakınındadırlar. 

Merkez mıntakasında, Premeti b11lge
sinde, yunan kuvctleri ricat halinde bulu
nan italyanları taciz etmekte ve geri it. 
mektedir. 

Şimaldeki harekat 
Burada kaydı ihtiyatla söylendiğine 

göre, Pogradets'in şimali garblslnde !aa
llyette bulunan yunan kıta.lan, hA.len 
Skumbi nehrinin yukarı kısmında bir 
noktada nehrin iki sahlllnde çarpışmakta
dır. 

Şimalde yunan ileri hareketi, Devolvi 
ve Skumbi dereleri arasında kil.in Arnavut
luk petrol mıntakasını tehdide başlamııı -
tır. Bu petrol mıntaır.aın hAlcn ltalyanla -
rın elinde bulunan yega.ne petrol mıntaka
sıdır. 

Bir top bataryası ve bir tabur 
esir edildi 

Belgrat, 6 a.a. - Roytcrin Arnavut
luk - Yugoslavya hududundaki muhabiri 
bildiriyor: 

Bugün huduttan alınan haberlere göre, 
yunanlrlar, dün gece Potkorkani ve Mali
na köylerine yaptıkları hUcum esnasında 
bir dağ topçu bataryası elde etmişler ve 
tam bir tabur asker esir almışlardır. E
sirler arasında bir albay, ayrıca dört su
bay ve altı erba§ vardır. BUyük mlkdarda 
harp malzemesi, slla.h ve ganalm ahnmı!il
tır. 

Şimal cephesi boyunca muvaffaklyetll 
hücumlarına devam eden yunanlılar, bu
gün Mookopolls'in cenubu garbisinde 
Ostravltsa daı!('larında Berat yolu Uzerin
de çok milhim mevziler zaptetmlşlerdir. 

Bu mevziler , bu sabah çok şiddetli bir mu
harebeyi müteakip elde edilmiştir. Bu 
mevzilerin bu mıntakada harekAtın mUs -
takbel inkişafı için bUyUk ehmiyetl oldu
ğu söylenmektedir. 

Esirlerin ifadelerine göre, italyan kı -
taları, bilhassa yunan ,ece hücumlarından 
korkmaktadırlar. 

Hava faaliyeti, sis dolayısiyle çok mah-
dut olarak devam etmektedir. 

Askeri vaziyet 
Londra, 6 a.a. - SaHl.hiyettar Londra 

mahfillerine göre, yunanlılar, bütün Ar -
navutluk cephesi boyunca umumi bir iler
leme kaydetmişlerdir. Yalnız şimal böl • 
gesi ile Pindus bölgesinde bu ilerleme 
fazla geniş olmamıştır. Bunun dıa sebebi, 
italyan mukavemeti kadar dağlık ve yol • 
•u.a aı-.atd• • ...-1-,,..iwln ._ı.,;t aüolülcleridir. 

Şimalde ileri yunan kıtalarmın hakiki 
vaziyeti tam olarak malfim değildir. Fakat 
sanıldığına göre, burada ileri kıtalann hat. 
tı, Pogradets'in &imali garbisinden, Vas
koboj'un 10 kilometre kadar gaı:'binde Ra
jan köyüne doğru gitmektedir. 

Bu mıntakada son bir kaç gün zarfın
da yunanlılar, 15 ııubaıy ve ZOO er esir al
mışlar ve 8 top, 50 mitralyöz iğtinam et· 
mişlerdir. 

Bütün cephenin en ku.vctli !talyan mu-
kavemeti de bu mıntıkada kendisini ı-ö. -
termiştir. • 

Merkezde ve cenupta 
Merkezde bir miktar ileri hareket var

dır. Fakat asıl şayanı kayıt ilerleyiş, Epir 
cephesinde vukua gelmiştir. Yunanlıların, 
sahilde Ayasarandi'yi işgal ettikleri res· 
men teyit edllmemiştlr. Fakat Ayasaran
dinin dilştUl';ü hemen hemen muhakkaktır. 
Ayasarandi, ehemlyetll bir mevkidir. Zi
ra, harbin ilk safhalarında, ltalyanlar bu 
kUçük Uman vasıtaslyle malzeme alıyor -
lardı. Ayasarandl, Avlonya sahili yolu ile 
Görlce'ye giden yolun iltisak noktasında 
ktundlr. Görlce'ye giden yol, tamamen yu· 
nanhların elinde değildir, fakat ltalyan
ların bu yolu kullanmaları imkanı da 
mevcut bulunmamaktadır. Eğer italyan
lar, cephedeki kıtaları takviye etmek is· 
terlerse Avlonya'nın cenubundan garptan 
oarka münakale yolu artık yoktur ve bu 
sebepten italyan kıtalarının cephenin bu 
bölgesinden öbilr bölgesine geçmesi muaz
zam gUçlUklerle karşılqmaktadır. 

Yunan süngü hücumları 
Atina, 6 a.a. - Royter Ajansının 

Arnavutluk - Yugoslavya hududun • 
daki muhabiri yazıyor : 

Muharebe cephesinden gelen son ha
berlere göre yunanlılar cesurane ve 
cüretkarane süngü hücumları saye • 
sinde şimdi şimal cephesinde Karni ve 
Mokra dağlarını italyanlardan tama • 
miyle temizlemişlerdir. Son 48 saat 
zarfında l>u cephede bilhassa Mokra 
dağlarının batı-şimal cenahında geniş 
mikyasta muharebeler cereyan etmiş 
ve italyanlar çok büyük zayiat ver • 
dikten ve bir çok harp malzemesi ter
kettikten sonra çekilebilmişlerdir. Yu
nanlıların bir çok esir aldıkları bildi
rilmektedir. Sis italyanlara Elbasana 
doğru ricatlerinde yardım etmiştir. 
Bu ricat şimdi bütün şimal cephesi bo
yunca umumidir. Kar ve sis dün bu 
cephe üzerinde hava faaliyetinin pek 
ziyade azalmasına sebep olmuştur. 

lngiliz tayyar~lerinin zaferi 
Londra, 6 a.a. - Diln Arnavutluğun 

cenubu garbisinde İngiliz avcı tayya
releri grupu ile mühim düşman avcı 
tayyareleri arasında cereyan eden bir 
hava muharebesi neticesinde sekiz 
dilşman tayyaresinin muhakkak su -
rette tahrip edilerek dilşilrüldüğtı ve 
diğer yedi tan~arenin de ciddi ıuret-

te hasara uğratıldığı teyit edilmekte
dir. Ayrıca bir çok düşman tayyaresi
nin hasara uğradığı da görillınilştiir. 

Biltiln tayyarelerimiz üslerine dön· 
mtlşlerdir. 

Tepedelenle Kelsir arasındaki bölge 
de italyanlar karmakarışık bir halde 
kaçıyorlar. İngiliz tayyaıelerl italyan 
kıtalarını ve Kelsir'de yolların birlet
me noktalarını ve italyan tahaHütle -
rini bombardıman etmişlerdir • 

ltalya tecavüzünü on ay müd
detle hazırladı 

Atina, 6 a. a. - " Eıtiı ,, gazeteııi, J'l.%-

dıiı bir makalede yunan muvaffaklyetlerl • 
nin ehemiyet ve ııümıılünü tebarüz etti
rerek diyor ki : 

" Sekiz ve belki de on ay müddetle İtal
ya tecavüzilnU hazırlanu:ıtır. Bu, yakında 

neşrolunacak siyasi vesikalarla da ispat e
dilecektir. 

Geçen ilkbahardanberi İtalya en iyi nr
kalarıru Amavutluk'a göndermiştir. Yine 
Amavutluk'a mühim miktarda harp levazı
mı sevketmiı, askeri yollar yapmıı ve her 

tlirlü hazırlıklarda bulunmuıtur. 
Bu pllinları hazırhyan general Prasca 

İtalyan ordu&unun en iyi ııubaylarında.ı:ı ve 

topyekftn ve yıldırım harbı mutahaıısısı 

idi. ,, 

ita/yanların yunan •ivil halkına 
kar§t yapmakta olduklar~ hava 

akınları 
Atina : 15 a. a. - Atina matbuatI, ital -

yanların yunan sivil halkına karşı yapmak

ta oldukları hava akınlarını ~iddetle takbih 

etmektedir. 

Gazeteler, resmt tebliğlerinde eski ve ye
ni Korfu kalesinden bahseden İtalyanın 

ı;uiniyetini de tebarüz ettirmektedirler. Bu 
kalelerin 1864'de İngiltere yunan adalarını 

Yunanlstana iade ettiği .saman tahrip edil

mi~ olduğunu bütün dUnya bilir • 

ltalyanlar sivil halkı da 
Bombardıman ettiler 

Atina, 6 aa.. - Atina ajansı bildi
riyor : 

Gazeteler düşman tayyareleri tara
fından hiç bir askeri ehemiyeti ol · 
mıyan şehir ve köyler üzerine yapı -
lan baskınl:udan bahsetmektedirler. 

Emniyet nezaretinin resmi tebliğ -
terine göre, harbin ilk ayı zarfında 
hasarat ve insanca zayiat bilançosu 
şudur : 

272 si kadın, 120 si çocuk ve 32 
si küçük çocuk olmak üzere 604 ölü. 

425 i kadın, 147 si çocuk ve 58 i kü
çük çocuk olmak üzere 1070 yaralı. 

Şehir ve köylerde yıkılan ev adedi: 
1200. 

Bombalarla hasara uğrıyanlar: 6 
mektep, 7 hastane, 4 klinik, 1 hapisa
ne, 1 ticarethane, 9 kilise . 

'9aha evelisi giln Korfuda bir kilise 
yı'kıınııştır. 

Atinayı zaptedemeyince ••• 
Katimerini diyor ki : 
"Gazetelerinin yazdığına göre, 15 

gün zarfında A tina sokaklarında fa • 
tih sıfatiyle dolaşması icabeden ital~ 

yanlar bugUn yani harbin 40 ıncı gü
nü ancak Zanta, Preveze, Kefalonya, 
Sel~nik, Patras, Girit ve Pirede yap· 
tıkları gibi aakin Korfuyu bombardı
man ederek sivil balkı, kadınları ve 
çocukları kurtuna tutmaktadırlar. 

Bu cürümler ve namuskSrane olını
yan ?"alanlardan dolayı kime şikayet 
edelım. Bu dünyada harbin silfilılan
dığındanberi adalet silahsız kalmış • 
tır. Buna binaen tikayetimizi Pindos 
dağlarında taarruza uğrıyan kadınla
rın ve itkence gören halkın intikamı
nı aldığı gibi sakin Korfunun ve diğer 
tehir ve köylerin intikamını da alma· 
sı için yunan ordusuna yapalım. Yu
nan ordusu italyan bombardımanına 
kurban giden ihtiyar, kadın ve çocuk
ların, bUtiln Yunanistanın intikamını 
alacaktır.,, 

Tek bir dil: MU KAB ELE 
Proya gazetesi yazıyor : 
"Faşist İtalya bir tek dilden anla

maktadır: Mukabele. 
Alçakça bombardımanlara hedef te§• 

kil eden tehir ve köylere italyan esir
lerini ve enterne edilen italyanları 
yerleştirmeliyiz. Bu suretle onlar da 
memleketlerinin barbar tayyareleri -
nin ziyaretini kabul etmit olurlar.,, 

Eleftron Vima diyor ki : 
"Her namuslu insan beynclmllel ef

kar~ um~miye önünde italyan tayya
recılerinın cani ve bunların hareket • 
terini de hiç bir muhaffef ıebebi mev
cut olmıyan teammUden işlenmiı bi • 
rer cinayet olarak tavsif hakkına ma
lik bulunmaktadır.,, 

Bir ltalyan denizaltııının bir 
yunan torpitosunu batırdığı 

tekzip ediliyor 
Atina, 6 a. a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Babı iye nezareti 181 numaralı italyan 

tebliğıode " 29 aonteıırin tarihinde " Del· 
phino , denizaltımız Eıre denizinde bir yu. 

nan torpido muhribini batırmı~ur ,. tarzm

da verilmis olan havadisi ıiddetle tekzib 

etmektedir. Bu haber mevcut olmıyan ht

dlseleri mevcut lmiı ıibi ıöstermek iıtl

yen ltalyanların hayalinden doğmuıtur. 

Bütün torpido muhriplerimiz elyevm tam 

ve mükemmel bir halde bulunmaktadırlar. 

Avlonya ingiliz bombaları 
altında 

'U>ndra, 6 a.a. - İnglUz matbuatı 
>:unan ileri hareketinin Amavutlıık a· 

Denizaltı harbinin 

artmasına rağmen 

İngiltere' de 
açlık ve kıtlık 
tehlikesi yok 
Münakalat ve iaıe vaziyeti 

endiJe verici mahiyette değil 
Londra, 6 a.a. - Alman denizaltılarının 

faaliyetinin fazlalaşması neticesinde ge
çen hafta lngillz ticaret !llosu kayıpları • 
nın daha fazla mlkdarda olmasından, tn
giltere'nin iaşe bakımından vaziyetinin 
güçle§tiği manası çıkarılmamalıdır. 

Resmt mahfiller, İngiltere için hiç bir 
açlık ve yahut kıtlık tehlikesi bahis mev
zuu olmadığı keyfiyeti Uzerlnde ısrar et
mektedir. 

İngntere ile Türkiye ara8ındak1 Uca -
retln genişletilmesini tstlhda! eden ve 
tatbiki için daha bUytlk mlkdarda vapura 
ihtiyaç gösterecek olan Tilrk - İngiliz tica
ret anlaşmasının akdi, ticaret filosunun 
korkmadan yükUnU fazlalaştırablleceğinin 
birçok misallerinden birisidir. 

Diğer taraftan Krasnaya Zvezda Rus 
gazetesi de merkezı Akdenizde lngillz ti
caret filosu harekatının mUhim mikdarda 
fazlalaştığını ve lnglllz filosunun d& 
italyan sahilleri clvannda daha sıkı faali
yet gösterdiğini kaydeyleml:ıtır. 

Vapur mlkdarının ka.tl derecede olduğu
nu !ebat eden diğer bir keyfiyet de ilk ha
cıların Mekke'ye hareket etm.la olmasıdır. 

Alman kayıpları daha ağır 
Sir J on Anderson, dUn avam kamara

sında, ingllizlerin deniz a,şın münakalAtı 
Uzerindekl alman tehdidinden bahsederken 
demiştir ki: 

"- Geçen harpte de lnglllz ticaret !i
losunun kayıpları miltehavvll bir mahiyet 
arzeylemi§ ve bazı fena devreler olmuş
tur. Fakat hiç §Uphe yoktur ki dUımanın 
kullandığı muhtelif usullere karşı koymak 
için tamamiyle memnuniyete ııayan ted -
birler bulunacaktır . ., 

İngiliz kayıpları hakkındaki rakamla.. 
rı tetkik ederken, alman kayıplarını da. 
hiç bir zaman unutmamak lAzımdır. Al
man vapurlarının ihtıyatkA.r bir surette 
sahil boyunca yUrUmelerlne rağmen, al
man kayıpları, nlsbetçe lngiliz kayıpla
rından daha ağırdır. Mamafih, bu hususta 
tam bir fikir edinmek güçtür. ÇUnkU Al. 
manya, hiç bir rakam neşretmemektedtr 

ve denize dökülmUt maynlerle batan al· 
man vapurlarının hakiki adedini bilmek 
lmkAıısızdır. Bu hususta ancak bttara.f 
memleketlerden, mesela tııvec'ten haber. 
ler alınmaktadır. Fakat bu haberler, al -
man ticaret filoııu kayıplarının umumt r~ 
kamının katlyetıe tayinini lmkA.nını ver -
memektedlr. 

MUnakalAt bakımından İngiltere'nin va
zlyetlnin ing111z makamlarına hiç bir en
dl§e vermediğini ııu iki keyfiyet de ayrıca 
tsbat eylemektedir: 

Vapurların umum! tevziatında orta 
ıark ve Yunanistan ne mUnakallt& rüçhan 
hakkı verllml§tlr. İnşaatta, harp gemlleri 
inşaatına rUçhan verilmektedir. :Eğer iaşe 
vaziyeti endlıe verici bir mahiyet göster
mif olsaydı, bu rUçhanlar bittabi tama
miyle aksi olurdu. 

razisindeki seyrini gözden geçirmek -
tedir. 

Deyli Herald gazetesi yazıyor : 
"Dün gelen mahimata göre, ingiliz 

hava kuvetleri Avlonyayı şiddetle 
bombardıman etmektedir. Göricenin 
yunan kuvetleri tarafından işgalinden 
evel, ingiliz hava kuvetleri italyanla -
rın takviye kuvetleri gönderebilecek
leri köprüyU imha etmekle mühim bir 
iş görmüşlerdir. Bu harekat, pike u -
sulü ile hücumları bilhassa güçleşti -
ren alçak bulutlu bir havada icra e -
dilmiştir. ,. 

Niyuz Kronikl gazetesi ingiliz u -
zak mesafe tayyarelernin, Napoli, Ka
tanya ve Agusta üzerindeki akınları
na devam ettiklerini bildirmektedir. 
Napolideki petrol tasfiye fabrikasına 
tam isabet kaydedilmiş ve çıkan yan
gın 20 millik bir mesafeden görülmüş
tür. 

itiraflar ve vah§etler 
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İta[yqn bü)!ük 
kumandasında 
buhran 

(Başı ı. incı sayfada) 

güç addolunabilir. Tutunabilmek, 
Italyan kıtaları için tatlı bir saa
det rüyası olmuştur. Mareşal Ba
doglio'nun tedbirli ve sanat sahibi 
bir uker olduğunu daima işitiriz. 
Eğer onun vaziyeti muhakemesi, 
particilerle idare ve siyasetçilerin 
ho§una gitmemişse bir af ve tebdil 
muamelesi ile ne vaziyet, ne de as
kerlik sanatının onun hakkındaki 
hükınü değişecektir. 

Bu kış Akdeniz ve Afrika'da bü
yük fütuhat hareketleri vadeden. 
İtalya'nm, Yunan orduları önünde 
Arnavutluk dağlarından sökülür
ken, halkı, müttefiki ve cihan ef
kin karşısında duymakta olduğu 
sıkıntıyı pek iyi takdir ederiz. 
"Dimyat'a pirince giderken evdeki 
bulgurdan olmak,, bu gibi sıkıntı
ları ve hayal sukutlarını izah eden, 
ve hadiseye garip bir surette uyan 
bir türk meselidir. Fakat milletle
rin yük.sek menfaatleri bahis mev
zuu olduğu vakit, en güzel ve en 
asil cesaret, hakikate karşı yürü
mekte değil, haki.katı olduğu gibi 
kabul etmektedir. 

Falih Rıfkı ATAY. 

Çin -Japon meselesinde . 

Sovyetler hükümeti 
dört aydanberi ilk defa 

beyanatta bulundu 
Moekova, 6 a. a. - Reuter : Sovyet Rua

ya büyük elçisinın Japonyaya " Rusyarun 

Çine karşı siyasetinin değişmemiş olduğu. 

na ,. dair yapmıı olduiu beyanat ru~çi!l 
münasebetleri hakkında dört aydır yapıl

mış olan ilk be)'llllattır. 
Bu beyanat, son zamanlarda rus - Japon 

münasebetlerinin normalleşmesi için sarfe
dilmiş olan gayretlerin mutlak ıurette akim 
kalnm} oldukiarmı tazammun etmemekle 

beraber Şang-Kay-Şek hükümcti tarafından 
temsil edilen Çin ile Rus dostluğunun ale
nen teyi.d edilmesi, dolafmakta olan bir çok 
ııayiaları tekzip eylemektedir. 

Tokyonun Nankin hükümetiyle ahiren 
yapmış oldağu muahedenin üçüncü madde.. 

sinde bu muahedenin a~la. Sovyet Ru:.yaya. 

karıı bir ha~ektt te;;kil etmed•~·. th•ıh o
lunmaktadır. Bu rradde mezkur beyanatın 
ehemmiyetini azaHn.adığı ı-ibi Japonyanın 

Rusya ile olan vaz. yetini tesb·: etrr.ekte
ki arzusunu da değı ştirmemiştir. 

Ecnebi memleketlerden gelen ve rus or· 

dusunun naşiri efkarı olan " Kızıl Yıldız " 
gazetesinde neşredilen telgraflara göre de 

bu itilafname, Japonlarla Vang Şing Vey 

araııında ensen mevcut olan münase-bethı

rc sadece hukuki bir mahiyet vermektedir. 

Bu gazete, Birleıik Amerika ile İngilte

renin itilafın i!lnını milteakib süratle mu
kabelede bulunduklarını kaydetmektedir. 

Japonyanın dahllt vaziyetinden bahseden 
" Kızıl Yıldız ,,. Prens Konoye'nin alm11 

olduğu tedbiı:lerin memnuniyetsizlikler u

yandırdığını işaret ettikten sonra yauııım 

~yle bitirmektedir : 

" Dahilt siyasette vaziyet o kadar nazik
tir ki harbiye ve bahriye nazırları, şayialar 

çıkarılmasını ve hilkümetin otoritesini kı

ranların faaliyetlerini mennettirmek ibtl. 
yacınr duymuşlardır. ,, 

Giornale d'İtalia diyor ki 
• 

llalyan donanması 
Akdeniz' de 

daima hazır 
Roma, 6 a.a. - Stefani bildiriyor: 

Son İtalyan tebliğlerinde denizde ce-
Deyli Telegraf gazetesi, İtalyanın reyan eden tor~illeme hadiselerin

bugünkü vaziyetinden bahsederek şun 1 de~ ~hsede:ı Gıornale d'İtalia gaze-
ları yazmaktadır : tesı dıyor kı: 
"Ağır zayiatın her gün itiraf edil- ''.İtalyan donanma~ı, Akden~z'd.e 

• M . . . . . . daıma hazırdır. Ve bır taraftan ıngı-
~:~ı, ,.. usolınının mı!letını sürükle- liz gemilerine Sicilya kanalını ka
dıgı fela~etin ~izlenımyecek kadar a- parken diğer taraftan da anavatan 
ğı,r oldugunu ısbat eylemektedir. B. ile Libya arasında münakalatın em
Leland Stowe İtalyanlar tarafından nivetini temin eylemektedir. 
terkedilmiş olan yunan köylerinde İngilizlerden daha namuskar ve 
gördüğü şeyler hakkında bir makale daha ciddi olan İtalyanlar, ciddi su· 
yazmıştır. Bu yazı faşist ordunun en rette k~ntrol edilmiş muvaffakiyet
milkemmel silahının vahşiyane kuve- lere ragmen, Ak~eniz'~ İngiliz do
te istinat ettiğini isbat ettn kt di ?an:nasından temızlemış olduklarını 
M"d f e e r. ıddıa etmemektedirler İngiliz bah 

u a aasız yunan halkına yapılan tc- · · b'lh · · -ca .. ı h kk rıyesı, ı assa mehtap zamanlarında 
~uz er. a ında B. S.tove dehşet ve· faaliyet göstermektedir. Çünkü ingi· 

ricı tafsılat vennektedır. Bu hakaret- liz gemileri, mehtap sayesinde hal
ler yunan askerlerinde insafsız ltal- yan denizaltılarının hücumlarına 
yaya karşı amansız bir kin uyandır - karşı daha iyi muhafaza edilmis bir 
maktadır. vaziyette bulunduklarını zan~edi-

Bundan mada italyan milleti, ken • yorlar. Bu sefer mehtapla ingiliz fi
disini bu sergilzeşte sürükliyen şef ile l~su~un ~ir .?arekete teşebbüs etme
kendisini Arnavutluktaki bu muvaf _ sı z:ıumkündur. Fakat İtalyan bahri· 
faklyetılzliğe uğratan yüksek k yesı h~zırdır. Merkezi Akdeniz, bun
da heyetinden Jilphe etmektedi~:an- ~~~" bSyle İtalyan kontrolü altında-
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Folklor bahisleri : 

Folklorumuz ve ·değeri 
Milli tarih imizin ve kültür inkılibunı

Eın mühim bir sayfasını te1kil eden büyük 
d.ivalardan biri de '"halk için, halkla be -
raber" prensipidir. Bu prensipi kuran ve 
bu büyük d1vayı ileri götüren cümhuriyet 
idaremizin part imiz yolu ile memlekette, 
bu mitıi faaliyete ait ehemiyetli çalLŞma .. 
tarını ~ük:ranla kaydetmek 11zımdır. 

Büyük Milli Şef'imizin ıençliğe ve 
halkevlerine hitabeden büyük IÖılerinden 

ve tarihi nutuklarmdan bu divaya. ait çok 
kıymetli dersler, i lham ve neticeler a1dık. 

Dilimize ve folklorumuza ait çalışmaların 
milli ve medeni ehemiyeti üzerinde en bü
yüğümüzün derin ve kıymetli alikalarıru, 

yüksek direktiflerini içimize sindirmiş bu
lunuyoruz. Sayuı Başvekilim.izin iU deier
li ıözlerini de cümhuriyet hilkümetinin 
her hayırlı i~e uzanan yaratıcı eli ile ba
ıarılacağına iman ettiğimiz bir eksir te .. 
ltk:ki ettik. uAnkara'yı Ana.dolu'nun orta. 
aında müzeleri, kütliplıaneleri, üniversite
s i, ilmi enstitülori, operası, tiyatrosu ve 
diğer kültür mliessewelerl ile biltUn mem
leket münevverlerine, manevt mihrak ola
cak bir merkez haline ıetirmek yolunda
yı.z" •.• B-unlar, millt varhtımızın dayandı
ğı temellere ait maddeleri ihtiva etmek 1ou
retiyle, medcnt ve manevt kültür ıahasın
da, maşeri bir ruh ta)ryan folklorumuzun 
da ihmal edilmiyerek, eıaash surette tet
kik ve teıbiti üzerinde çah$ma ve başar .. 
manın en kuvetli miieyyideleridir. 

Sadi Yaver Ataman 
Bütiln bir halk ideoloj isini yapan, folklor 
göıterişlerinin, idet, anane, görenek gibi 
hayat ve işbi rliği ıahasındaki faaliyeti; 
bilcümle içtimai bayat ıartları, milli ben
liiimlze uygun bir gi d iş i n örneğidir. 

Bizde folklor faaliyeti tamamen taaz.. 
zuv etmiş değildir. Başka milletlerin bu 
sahadaki faal iyeti, bütün vüsatini kazan· 
mış, ve muazzam teşkilit halinde liyı:k ol
duğu i1ml veçhe verilmişt ir. Metodlu ola
rak çalı~an milletler arasında, bilhassa 
flnler, bulgarlar, macarlar, rus lar, rumen
ler ve yunanlar bu sahada attı kları adurı

Jarı ııklaştırarak memleketlerinin folkl'O
ra ait hazinelerini keşf ve der lemelerini 
tanzim ederek mühim randıman almı şlar

dır, macarlar yüksek sanat musikilerini, 
köylü mus ikisinden çıkardıklarını söyle 
mekle folklorun ebemiyetin i tebarüz et -
tirmiş oluyorlar. 

Büi:re~. 6 1., a. - BUtiln nehir "'apUTlan, 
petrol boruları, tulumba iıtuyonlan, depo-
tar ve bunların çalışmasına lüzumlu bina -
lar hükümetce iıtimli.k edilecek ve hükü
met, bunları inhisar halinde iıletecelctir 

Berne, 6 a.. a. - YUzde Uç buçuk !alzll 
125 milyon isviçre franklık devlet iıtikra
zının tamamiyle kapanmıı olduğu haber 
verilmektedir. 

Bük.reş, 6 a. a - Yahudilere ait bütlin 
nehir ve deniz vapurları hükümet tarafın. 
dan lstimlik edilmiştir. 

Baltimore, 6 a. a. - Almanlara ait olup 
geçen harpte Amerika tarafından müsadere 
edilen " Amerik: ,. vapuru, asker nakliya -

tında kullanılmak üzere tamir edilmekte • 
dir • . 

Buenos - Aires, 6 a. a. - İngiliz ticaret 
heyeti reisi lord Willington, kendi ıerefi
ne verilen bir ziyafette, Büyük Britanya 
ruhunun asla kırılamıyacağını eöylemiştir. 

Londra, 6 a.a. - Harbin başlanııcından 
28 sonteşrin tarihine kadar müstemleke 
imparatorluğu dahtıindekl hllkUmetıer, ee
has ve teşkilAt tarafından !nglltere'ye ya
pılmış olan mali yardımların yekı1nu he -
men hemen 18 milyon sterlinge balii ol
muştur. 

Paria, 6 a.a.. - "Havas": K omünist par
tisine mensup 42 faal aza Paris'te polis ta
rafından istiçvap edilm i ştir. Bunlardan on 
kişi tecrit kamplarına sevke.dilmek üzere 
alıkoyulmuştur. 

Clermond Ferrand, 6 a.a. - Yaralı ve 
hasta esir kafilesini taşımakta olan yeni 
bir tren işgal altında bulunan araziden dün 
Touluse şehrine gelmiştir. Diğer taraftan 
Constance'dan 600 yaralının da yarın Cler
mond Ferrand'a gelmesi beklenilmektedir. 

sırf milli ve mahalli karakterine rağmen 
beş.eri ve üniversel ktymetlerini nüve ha
linde muhafaza etmekte ve bu itibarla ya
ratmak istediğimi?. umanizmının yegine 
temelini teşkil edecek mahiyet göster • 
mektedir. 

SPOR 
Bugünkü maç 

Ankaragücü - Demirspor 

takımları karşılaşacak 
Bugün futbol lik maçlarına 19 Ma

yıs stadyomunda devam olunacaktır. 

Ajanlığın tebliğine göre bugünkü ve 
yarınki maçların programı şudur : 

Cumartesi saat 15.15 de Ankaragü -
cü - Demirspor, hakem Muzaffer Er
tuğ. 

Pazar: Birlikspor - Dinçspor, hakem 
Celal Oskay, saat 13.30. 

Harp Okulu - Galatasaray, hakem: 
Necdet Özgüç, saat 15.15. 

~-~~~.~~~~ ·~~t:~ ::~~~:~~~] RADYO 
Mihver ve yeni nizam TURKlYE 
Mihver, haddizatında muhayyel ol- (Radyo Difilzyon Postaları) 

duğundan, ultramodern politika di • TURK1YE ANKA! 
!inde sık sık adı geçen mihver de mu- Ra.dyosu Radyot 
hayyel bir şeydir. Muhayyel olmayıp - Dalca Uzunluğu 
da el ile tutulur bir madde olsa, şekli, 1648 m. 182 Kcs./!20 Kw. 
• 1 31.7 m. 9465 Kc • ./ 20 Kw. T A 
ıki nokta arasında dümdüz bir hattı 19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A 
ifade etmiş olur. Halbuki şimdiki meş- ı CUMARTESi : 7/ 12 ' 1940 

hur mihver, Roma~a ~şlıyo~, Bcrli~- 1 8.00 Program ve memleket saat ayarı 
de doksan derecelık bır zavıye teşkıl 8.03 Ajans haberleri, 
ettikten sonra Sovyetler Birliği isti - ı 8.15 Müzik: Hafif program (PL) 
kametinde yol alarak Tokyoda biti _ 8.45/ 9.00 Ev kadmı - Yemek hstesı. 

yor. 113.30 Program ve memleket saat ayarı. 
Bu biçime eski mekteplerin h d _ 13.33 Müzik: Piyasa şarkıları (Pi.) , en e . . 
k. 1 d .. k . h d" 

1

13.SO Aıans haoerlerı. 
se ıtap arın a mun esır at ıyor - 1, 05 M .. ·k· T .. k ı · ı k ı (Pi ) . . . . . . ,., uzı . ur çe ı m ıar ı !rı . 
duk; şımdı belkı ~.ırı_k çız1~ı ?ıy~rlar. 14.20 Müz ik: Riya!leticilmhur Bandoı 
Ancak, durmadan mıhver dıye ısrar (Şef: İhsan Künçf!f'ı. 
ettiklerinden, bunun muhayyel bir ı. C. Teike: Mar,, 
mihver olduğuna artık şüphe etme - 2. Paul Lincke: Festival (Marş). 
melidir. 3. J. Sousa: El Kapitan (Marş). 

Bir 3.lem var ki, orada, oldum olalı 4. Frederic Curzon: Bra.vada (paso dob1t 
bildiğimiz bir çok şeylerin mil.nası de- 5· Schubert: Marş, 

Ankaragücü saha - • . t. T 16. G. Pares: Mar.ı. 
gış ırı ıyor. 7, C. Teike: Mar1. 

----- Meğer "yeni nizam" ın asıl manası 8. V. Buot: Marş. 

(Pazar maçları 
sındadır.) 

• "ilhak" imiş. İlhak şu istihaleyi ge - ı ıs.oo Ankara Sonbahar At yar~lan tab 

Jsviçre'nİn erzak ve 1 çirmiş: Evelii, "Machtraum", yani hü- J minleri. 
kilmranlık sahası diye bir tez ortaya 15.10 Müzik: Sinema ıesl ve hafif 10lo 

• t• h ld ? atılmış. Fakat, her medeni millet ken- !ar (Pi.) 
eşya VaZJye l ne a e • di topraklarında hükümran olmayı en 15.30 Müzik: Ankau Devlet_ kons~atu 

tabii, en mukaddes bir hak bildiği ve v~rından _naklen neşrıyat: Rıyas:tıcilmh 
Bern, 6 a. a. - D. N. B. : Federal mıi· . ,... Fılarmonık orkestrasının konserı. 

ona dokunulunca hemen sılaha sarıldı- 18 00 p 1 k t ısavir B. Stampfli, milli konseye, İsviçre - . rogram ve mem e e saat ayarı. 
non harp dolayısıyla erzak ve eşya vaziyeti ğı için, böyle tehlikeli bir tezden vaz 18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası (lb 

hakkında taJsilat vermiştir. geçilmiş. rahim Özgür idaresinde). 
Ondan sonra, daha az tela~ veren 18.40 Müzik: Halk türküleri ve oyun ıı., B. Stampfli, bazı ipt idai maddeler ve ba-

zı eşya için ingiliz den iz kontrolu mıisaa
dcs i alınını$ bulundug,:unu bi ldir:n tşt.r. 

Balkanlardan, bir çok ıaşe mıdd ;si ve dl-

ve aynı zamanda tabii bir hak gibi gö- vaıarından örnekler. 
rünen bir tabir bulmak münasip gö - ı 19.00 K~.n~şma (Günün ı:ıeseleleri). 
rülmüş. Bu defa "Lbensraum", yani 19.15 Muzık: Saz eserlerı. . 
hayat sahası diye bir iddia ile hareke- 19.30 Memleket saat ayarı ve aJans habe 

ha diğer maddeler ithal o !un ma ktadrr. Fa- . Ieri. 
te geçılmiş. Hayat sahası tezinin bir 

19
_,

5 kat yunan - İtalyan harb indenberi, deniz a- 'k .,. Müzik: Fasıl heyeti. 
. . ı i örneği gösterilince, bunun öbilriln-

•ır 1 k ti d 1 • a t 20.15 Radyo Gazetesi. 11 ı mem c e eı .!n svıçre > e e..,y ~ e 1 • den daha ·· ·· .. ·· ld - h k . _ .. . sumurucu o uguna er es 
rılmesı çok guç le~mı:;tır. 

1 
kanaat getirmi . 

B. Stampfli bir isviçrc seyri_s efa in şirke- . B k · şk k · 
1 u anaatı yı ma ve yerıne muaz-

ti kurulması meselesin ın tctkık ed ilmekte b' d l l t k ak · · k d' f' zam ır a a e urm ıçın, en ı ı-

20.45 Müzik: Muhtelif şarkılar. 
21.15 Konuşma (Bibliografya). 
21.30 Müzik: Radyo aalon ork estrası (Vi
yolonist Necip Aşkın idaresinde) 

1. Glinka: Madrid'de bir yaz g ,. ~ı oldugu ·· söylemiştir. Bu lsviçre şirk ·tine k' t k · 1 ·· 
ır ve man ı mımar arını, soz ve yazı 

ait remiler İsvıçre bandırası çekecek ve ustalarını seferber etmişler. Nihayet hatırası , 2. Puccini: La Toska, 3 - T · ı. 
bu suretle seyrisefer edecektir. Strauss: Güzel Mavi Tuna (Vahı) , 4. v > bununla da muvaffakiyet temin edile-

Federal müşavir, 1svic~enin kendi vası- ber: Euryanthe uvertürü, 5. Joh. Stran•1: 
meyince, güya yalnız kendilerinin de- 1 

taları i)e iaşesini raraıı ti etmcii luzwn f . Sürat valsi, 6. Myddleton: rlanda melo 
ğil, umumun men aatıne hizmet edili- diterinden seçme parçalar. 

üzerinde israr etmiş, iptidai maddeler itha· b" 

Millt kültür ve propl&'anda neşriyatı 
bakrmında.n, chcmiyetle ele aldığımız 

fotklorumu-zun bugün kıymetli bir varhk 
olan köylüyü, medeni ve millt maksatla • 
ra intibak ettirmek yolundaki değerlerini 
bilhassa cöz önünde tutmaktayız. Büyil.k 
divamıza başladığımız aündenberi, her 
ıeyde halkçılık, milliyetçilik inkd!bunr .. 
zm ana düsturu ve idealin parolası oldu. 
Yılların dar kucaiina asırhk i~leri sıidı
ran türk gücü, tilrk enerji.si ile parlak bir 
millet ıeviyesl yarattık.. Türk topraiını 

kazdık, türk mahsulünü istedik, türk fab
rikasını kurduk, yollar açtık v.e nihayet 
dil, tarih gibi milli kültür kaynaklarmı 

durulttuk ki , bunlar yarına doiru hamle
lerimizin hangi merhalelere varacaiını bi· 
ze gösterdi. Dün yokken, buıün var olan 
kültür müesseseleri kazandık. Toprakla .. 
rnnızda, halkuı vicdanında ve ıifahl ana
neleri içinde kıymetli birer hazine halin
de ıakh bulunan türk kültürünün cevher
lerini ırayıp bulmak mevkiine celdik .. İe
te, halk terbiyesi ve mili! du.ygulannın 

doğması, türk birliğinin vücut bulması ui
runda folklorun büyük hizmetini takdir 
ederek bu sahanın inkiııfına çahpnalc va
slfemizdir. 

Yabancı ilim milntesiplerinin folkloru
muza karşı ıösterdikleri yakın alika ve 
eibemiyet, ümit duy~larımızı şahlandıra

rak bizi bu yolda çalışmıya sevketmiş bu.
tun.maktadır. Avrupa'nın, bütün kültür 
orijinini küçük ve orta Asya'da arayıp 

bulması, bu santralın içinde yaşıyan biz
leri bu kültür hazinesine karşı bigine hı • 
rakamaz. Türk halk musikisinin ince de -
&"erlerini yakından gören ve anhyan ve 
türk folklorunun zenginliği karşısında hay
ran olarak (Balkan folklor kurumu mer • 
kezliiine) Türkiye'nin daha liyık otduğu

nu ileri ıüren yabancı ilim adamlarını; 
hatti Balkanlarda Him sahas ında müşte

rek çalışmaların ve folklorumuza karşı 
uıyanmı$ bir meylin bütün ilim kollarına 

şamil bir genişlikte başgösterdiğ i ni; şü • 
mullü bir ilim dostluğu havası içinde yol 
almak istidadında olduğunu görmekte
yiz [•] ... İşte memleket dışındaki ve için
deki bu merak ve ali.kayt yak ından bildi· 
iimiz için bu mevzuun ehemiyetine inan
mi$ olarak folklor faaliyet saha.s ının ge .. 
ni"Şliyerek meydan almasını bir memleket 
<livası addetmekteyiz. Bu münasebetle 
milli külttir ve propaganda neşriyatımızın 
en esaslı ve şümullü vazifes ini üzerine al
mış olan radyomuzun bu milli divayı pren
sip olarak ele almasının da artık devlet • 
!esmiş bir prensip olduğu kanaatini ta1r -
yoruz. Bu faaliyet nasıl olmalıdır t Bunu 
ayrıca mütaJea etmek li.zmıgelmekle be · 
raber folklor sesli neşriyatının radyoda 
tatbiki en kolay olanı halk edebi yatı ve 
musikisidir. Şimdiye kadar halk musikisi 
üzerinde hep eksik ve indt düşünülmüştür. 
Bu mühim mesleğe kar11 anlaşamazhklar, 

bu geniş müesseseyi bilmemekten doi .. 
mu1tur. Bu netice hiç şüphe yoktu.r ki ile
ri •e medeni musikimizdeki prensipleri • 
mize ve yaratmak istedii;imiz türk musi
kisinin yeni inkişaflarına tamamen zıt bir 
,.eriliği ifade eder [••] ... Avrupa ile ara -
mızdaki musikt münasebetlerini s1klaştır .. 
mak ve musikimize medeni bir veçhe ver
mek gayesine matuf çalışmaların esasını, 

birinci plinda müzik folklorumuz.da ara 
mak mecburiyetindeyiz [•••] ... Tekimü -
lü.nü yapmış ve bugünkü son haline gel • 
mi1 fasıl musikisinin kategorik ve ısk<>-

listik mahiyetine mukabil, halk musikisi 

Halk musikisi birinci pJinda m.i;seri 
bir seciye ve karakteri haizdir, yalnız ve 
sadece eğlence ve zevk alma muaikisi de
ğildir, binaenaleyh bir millet 5ahsiyeti ta
şıyacak olan ileri musikimizin temel ta _ latında muktesid davranılmasını söylemiş 

yormuş intibaını veren ır tSbir ile 2'2.30 Memleket saat ayarı, ajana haberle--
hakikatin maskelenmesini muvafık 

bulmuşlar ve yapacakları işe, yeni ni
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiyat). ısını teşkil eden halk kültür musikimizi ve ileride tahdidat ve vesika usulü kona -

Yurduna, hükümctine, atasına büyük .. 

!erine baj'lr türk gencinin hiç filphe yok .. 
tur ki en temiz ve civanmert rayesi; mem
leketin. selimeti yolunda üzerine düşen va
si reyi canla. başla, cönülden başarmtya 

çalışmasıdır. Hükümet ve Partimizin ya

aası içinde ehemiyetle t1aret ettiii halk • 
çıhk ve milliyetçilik bakımından folklo • 
run hareketi, halkı.n hayatına a.llka göe ~ 

termek, onunla hemhal olarak kendi mı • 
lmı, kendi dilinden ona satmak, kıyna~ak, 

köyHlyii şehre çekmek, köyle şehri biribi· 
rine ka1malc, ayr1yı gayrıyı ortadan kal -
dırmak, şehirliye köy ldetlerinf türküle· 

rini, danslarını her türlii bilgi ve eğlen -
celerini tanıtmak. ıehrin medeni kültür 
gidişlerini köylüye bildirmek yolunda 
bile-i alış verişlili yapmaktır. 

[•] Balk.anlarda musiki ilerleyişi ve mu
siki istikbalimiz .. (Mahmut Rağıp Kösemi
hal). 

[••] Bu arada Devlet Konservatuvarı 

bütçesi müzakereleri sırasında kıymetli 

Maı.ril vekilimiz Hasın - Ali Yüce/'in 
ve diler hatiplerin kıymetli beyanatlarını 
hatırlatmak istiyorum. 

bugünkü halinden kurtararak ayrı ve mü
him olarak mütalea etmek mecburiyetin
deyiz. Bütün bir ülkenin milişterek malı, 

ruhunun ifadesi halinde meydan alarak, 
nesilden nesle intikal ıuretiyle, bir mira• 
ve içtimai mülk olan halk musikimizin &'e
rek memleketimizde ve e-erekse yabancı 

memleketlerde ne derece ıliJca ve ıımpa
ti ile kansılandığını yakı.ndan bildij:imiz 
için folklor mevzuunun en mühiım bölümü 
otan bu meale&~ IS.yık olduııı:u ~hcmiyetin 

verilmesini istemekte işte bunun için hak~ 
krmtz vardı r. 

Folklor neşriyatına alt faaliyetin dere
ce itibarı ile de ali.kadar bulunduğu mü
essese olan ve memlek-etin irfan, kültür 
ve iledeyişinin esaslı propa_zanda ve ya· 
ym organı bulunan Matbuat Umum Mil -
dürlüğil, yüksek. idaresini deruhte etmiş 

olan genç ve kıymetli Umum Müdür Bay 

Selim Sarpor'in bu iti de milli dlva ola

rak eline alacaiına ve bataracaima itima

dımız vU'drr. Netice olarak milli birliiin 

ve tesanüdün ta.ha.kkukunda. ve içtimaı 

bütünlüğümüzün ve ha11erimizin ileri in

Jdşafında bilhassa en nazik zamanlarda 
biıımet görecek olan folklor, ahllkt, ter
biyevi ve mi1tt cayeyi istihdaf ettlli ka
dar, vatandaşı ha.yata ve ileriye daha emin 

Türk köylüsü, kahraman bir milletin 
ıevlidı, köklü bir medeniyetin ıahibi ol -
duiunu anhyarak:, yurduna, miUetine, hü
kümetine bağlılık: ve ıayıııunı atadan kal
ma bir miras halinde içine sindirecektir. 

[•••] Delerli k•mpozitör Ahmet Ad- adımlarla atacak, tertemiz, demir 1ibi bir 
nın•ın muvıffık.iyeh bu mevzuu da iyi bil- seciye ve karakter a$ılıyacak, türk ve 
mesindendir. türklük idealini kökleıtirecektir. 

Odasına doğru yürüdü. Gizella, arkasından gitti. 
Kızının, halinde bir yorgunluk ve bedbinlik sezdi. A
caba bunun sebebi neydi? 

- Gezdin mi? Nerelerde gezdin? 
- Tuna sahilinde, Andiraşşi, caddesinae. 
- Yalnız başına mı? 

Edit, tasdik makamında başını salladı. Dudakla
rında müstehzi, fakat belli belirsiz bir tebessüm do· 
!aştı. Açık kumral saçların süslediği biçimli ve güzel 
başını önüne eğdi. 

bileceğini bildirmiştir. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

OTEL 
EMPERİYAL 

Yeni TÜRKCE kopyası 
> 

Rus musikisinin çıldırtıcı ba
lalaykaları... Casusluğun bin
bir heyecanını ... Büyük harbin 
en canlı ıahnelerini yaıAtan 

ayrıca 

taheser 

baş rollerde : 

ISA MiRANDA 
RAY MILLAND 

1- HARP JURNAL! 

2- BERGAMA KERMES 
- eğleneeleri, 

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

gece için yerlerinizi ayırtmız 
Telefon : 6294 

zam demişler. 
Mahiyetini kimsenin bilmediğini ve 

çabuk revaç bulacağını sandıkları bu 
yeni nizam, yıllarca evci japonlar ta -
rafından Çin'de tatbik edilmiştir. Ha
tırlardadır ki, japonlar Çindeki hare
ketlere ve istilalara başlar başlamaz, 
Asyada yeni bir nizamdan bahsetmi
ye bunun propagandasını yapmıya ko
yulmuşlardı. Japonların o zaman ileri 
sür d ü kleri ve "yeni nizcıı11" adın ı ver
dikleri hareket, bir 'ıiJhak" hareketin
den başka bir şey değildi. 

Muhayyel mihverin veya kırık çiz -
ginin öbür ucunda vaktiyle tatbik e -
dilen bu usul, dünyamız için artık 

eskimiye yüz tutan bir usuldür. İl -
bakın japoncası belki yeni nizamdır, 
ama, bizler için, istilS., ilhak ve ben .. 
zerleri hareketlerin manası olduğu gi
bidir l Hi-Tu 

Mısır'ın dış vaziyeti 
Kahire, 6 a.a. - Kıralın nutkuna 

cevap veren parlamento cnc.ümeni, 
Mısır'ın tamamiyet ve istiklalini 
muhafaza etmek için en iyi çarenin, 
kıyaset ve şeref prensiplerine müste
nit bir siyaseti idame etmek olduğu
nu beyan eylemektedir. 

22.50 Konu.şma (İngilizce - yalnız krsa dal .. 
ca postasiyle). 
Z2.SO Müzik: Cazband (Pi.) (Saat 23.10 a 
kadar yalnız uzun dalıııa ile). 
23.25 23.30 Yarınki proıııram ve kapanış.. 

İngiltere Türkiye'ye 
1 k bir~ok 

vagon gönderecek 
v 

( Başı 1 inci sayfıda ) 
laşması hakkında tefsiratta bulunan 
Tayınis gazetesi başmakalesinde cır • 
cümle şu satırları yazmaktadır : 

"Türkler kadar emin dostlarla ti • 
caretin arttırılmasına müncer olacak 
her •.osviye suretinin 1ngilterede ha
raretle karşılanacağı muhakkaktır. !
ki memleket için de faydalı olan ti
caret muamelelerinin iyi istikamette 
doğru bir merhale teşkil etmekte ol
duğu aşikardır. Siyasi sahada ise bu 
ticari muameleler türk - İngiliz dost
luğunun yeni bir nişanesi olmak itiba
riyle çok büyük bir kıymeti haiz
dir.,. 

kırmamak için yemeğe iştirak etti. Lokmalar boğazın
da diziliyordu. Daha fazla tahammül edemedi : 

- Saçını kestirmeyi istiyen kimdir ? 
Edit, bir saniye tereddüt etti. Sonra, kayıtsız bir e

da ile anlatmıya başladı : 
- Kalman Palotai isminde bir tiyatro artisti. Vili'-

- Sokaklarda kıyamet kopuyormuş... Adamları, 

yakalayıp, işkenceler yapıyorlarmı§ ... Ortalık karma 
karışıkmış. Korkmadın mı ? 

Yazan: MIHALY FOLDI Türkçeye çevıren : F. ZAHiR TORUMKUNEY -158-

lnin arkadaşlarından, bizi de birbirimize o tanıttı. Çok 
sevimli ve kibar bir adam. Aynı zamanda mesleğinde 
çok değerli, kısa bir zamanda büyük şöhret yapabile -
cek iktidarda. Beni, ilk gördüğü günden itibaren kur 
yapmıya başladı. Birlikte bir iki defa pastaneye git
tik. Bir defa Gellirt ve bir defa da Şirsalı dağına gez
miye çıktık. Beni çılgınca seviyor. Aramızdaki müna
sebet öpüşmekten ileri gitmemiştir. Zaten gitmesine 

de imkan yoktur. Benim de tiyatro artisti olmamı i .. 

tiyor. Tiyatro mektebine kayıt olmaklığım için deh· 
şetli israr ediyor. Sesimi çok beğeniyor. Endamımı 

methediyor. Bu sahada mutlaka büyük muvaffakiyet
ler elde edeceğimi söylüyor. Fakat, Bugün canım çok 
sıkıldı. Asma köprünün Peşte tarafında, akşam üzeri 
buluşacaktık. Randevüye gelmedi. Mazeretini de e -
velden bildirmedi. İşte bu akşamki kederimin sebebi 
budur. 

- Kadınlara dokunmuyorlar. 
- Pekala neler gördün ? 
- Çok feci §Cylerle kartılaıtım. Adamları tramvay-

lardan sürükliyerek indiriyorlar. Sokak ortalarında 

dayak atıyorlar. Sonra ... 
- Hayret ediyorum. Bir genç kız böyle şeyleri gö-

rlir de nasıl korkmaz? 1 . 

- Korku aklıma bile gelmedi. 

- Hakikaten yalnız mıydın ? 

- Maalesef ... Yalnızdım. 
- Niçin maalesef, diyorsun 1 
Edit, sinirlendi : 

- Beni sorguya çekmiye ne !Uzum görilyorsun an
neciğim ? 

Gizella, yeisle ba§ını salladı : 

- Kızımdan gecenin bu saatine kadar nerede kaldı
fını sormıya hakkım yok mu ? 

Edit, sakin bir tavurla başını salladı. Uzun kirpikli 
iri yeşil gözlerini annesinin yüzüne dikti 

- Niçin bu derece asabisin 1 
Gizella, acı acı güldü : 

- Bu da güzel! Sözlerime cevap vereceğin yerde, 
llıtelik sual soruyorsun. Aynı zamanda konuşma tar -
•ımı ve ıesimln tonunu da tenkit ediyorsun. Affeder -
ııln, matmazel, belki bir i:uıur itledl.ııı. .. 

- Rica ederim anneciğim, benimle alay etmeyin. Za-

ten kafi derecede dertliyim. Bir de siz üzmeyin. 
- Dertlimisin? Sen mi 1 
- Bunda hayret edilecek ne var ? 
Gizella, kızını dikkatle süzdü. Sonra heyecanla sor

du : 
- Senin yaşında bir insanın ne derdi olabilir ? 
- Sualini garip bulduğum için sakın bana darılma 

anneciğim. Ben de bir insan değil miyim? Ben de ya
şayıp, hissetmiyor muyum? Her insan gibi benim de 
dertlerim olamaz mı ? 

Gizelal, olduğu yerde dondu, kaldı. Bu beyazlar gi· 
yinmiş, masum yüzlü çocuk, demek artık bir genç kız .. 
Daha doğrusu bir kadın olmuştu öyle mi? ... Onun da 
inkisarları, dertleri vardı? .. Hayret 1 

Yıkılır gibi sandalyesinin üstline oturdu. Mırıldan-
dı : 

- Ne oldu? Başından mlihim bir vakkıa mı geçti 1 
- Hayır, hiç bir şey olmadı. 

- Söyle! Her şeyi bilmek istiyorum. 

Edit, hiç istifini bozmadı. Annesine doğru yaklaştı. 
Gayet sakin bir sesle cevap verdi : 

- Benimle bu derece alakadar olduğuna cidden 
memnun oldum, anneciğim. Kalbimi kemiren bütün 
dertlerimi sana olduğu gibi anlatacağıma dair aö:ı: ve
riyorum. Yalnur, ıenln de lsablletmlyeceğln hakkında 
bana ıııız vermeı>l rica edlf.Orum. _ÇUnktt ı ıocıln IWU • 

düğünü görünce ben de azap çekiyorum. Neyse şim· 
di bunu bırakalım. Saçlarımı kestirmek istiyorum. 
Buna ne dersin ? 

- Saçlarını mı? Bu güzel saçlarını kestirmiye acı • 
mıyor musun 1 Hem, bu nereden aklına geldi 1 

- Şimdi moda böyle. Hem daha hoş oluyor. 
- Çok mu kısa kestireceksin 1 
- Evet. aJagarson yaptıracağım. 
- Bunu, sana kim tavsiye etti ? 
Edit, omuzunu silkti : 

- Gücenme ama, anneciğim pek tuhafsın. Benim de 

zevkim olabileceğini düşünmüyor musun ? 

- Kendini kendine mi beğendirmek istiyorsun 1 

Edit'in yüzünde mahzun bir tebessüm belirdi : 

- Haklısın. Bir başkası tarafından da beğenilmiye 
gayret ediyorum. 

- Bunun kim olduğunu öğrenebilir miyim ? 

- Anneciğim, şimdi yemeğimizi yiyelim, sonra sa-

na müthiş sırrım~ anlatırım, olmaz mı ? 

Evet, bu mühimdi. Edit'in yemesi liizımdı. Aç yata
mazdı. Ya evin erkekleri neredeydi? Her birinin 
tehiri imkansız ve fevkalade ehemiyetli işleri vardı. 

Beşeriyete hizmet için didiniyorlardı l 

:Yemek odasına geçtiler. Masa, beş kişi için hazır -
lanmııtı. Ana ve kızı kartı karşıya oturdular. Gizella'-
11ın canı hlg bir ıey istemediği halde Etlit'in neıeainl 

- Demek sen, benim tanımadığım, bilmediğim a -

damlarla sokaklarda dolaşıyorsun 1 
- Anneciğim, bu sizin söylediğiniz lldetler çoktan 

geçti. Bir kızın tanıştığı erkeği ailesine de tanıtması 
için aralarındaki vaziyetin ciddi bir safhaya girmit 
olması 13.zımdır. 

- Sizlerin telakkilerine göre, vaziyetin ciddi saf -
haya girmesi ne demektir?. 

- Bu gayet basittir. Bunun için genç kızla, erke • 
ğin birbirleriyle evlcnmiye karar vermiş olmalarJ ıa • 
2;ımdır. 

- Pekala, sen bu adama var'.r mısın ; 

- Şimdilik bu, bahis mevzuu olamaz. Çünkil ... 
- Çünkü 1 

- Henüz kar111ndan ayrılmadı. 

-Sonu var-
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1 ngi ite re' de 

Bazı gıda maddelerinin 

Buğday işinin halli ıçin 

Kararnamelerin tatbiki 
faaliyetine başlanıldı 

Avam Kamarasınc!a 

Harp gayeleri 

hakkında 

T orino üzerine 
bombalardan başka 

T aranto zaferinin· 
resimleri de atıldı 

İngiliz tayyarelerinin 
bombardımanları 

Londra, 6 a.a. - Hava nezaretinden 
tebliğ edilmiştir: Dün ıahil müdafaa teş -
kılfi.tına mensup tayyareler Eindhoven 
fnbrlkaııı Uzerlne bir baskın yapmışlardır. 
Rotterdam ve Hastebe hava meydanları 
da bombardıman edilmiştir. 

tahdit edilmesine rağmen 

her şey boldur 
Londra, 6 a. a. - Reuter'in diplo•natik 

muhabiri yazıyor : 

İtalyan propagandası servisleri, İngiliz 
iaşe nazırının vesikaya tabi bazı gıda mad
deleri miktarının tahdidi ve Portakaldan 

Ticaret Vekaleti teıkilahna bu hususla bir tamim yolladı 
(Başı 1 irıci sayfada) 1 ı:ı.e, Keşan, Lüleburgaz, Pehlivaı:ı.köyü, U-

.Madde 2 - Bu ıtoklardan: zunköprü, Afyon, Akdafmadeni, Aksaray, 

Silah ve mühimmat 
f abrikalarmda yangın ~ıkll 

görüş~eler 
Baijka tayyareler Lorient'daki denizaltı 

üsslınu bombardıman etmişlerdir 

a) 34'91 ıayılı kanuı:ı.un 2 inci maddeıi- Alı:şchir, Amasya, Ankara, Armağan, Bay-
nln B fıkra.aı hUkümlerlne, burt, Beylikahır, Boğazlıyan, Bolvadin, 8. Attlee hükümet adına 

beyanatta bulundu 

Londra, 6 a. L - Hava nezaretinin is • 
tihbarat ıervisi bildiriyor : Havanın muhalefeti ıebebiyle dün ge

ce hava harekatı yapılmamıştır. İki tay - mada diger yemiş ithalitının tamamiyle 
b) Aynı kanunuı:ı. 21 ve 22 inci maddele- Bor, Bozöyük, Burdur, Çankırı, Çardak, 

rl hilkilmlerlne tevfikan ve, Çay, Çerikli, Çivril, Çorum, Çumra, De- Çarşamba akşamı İngiliz bombardımaıı 

tayyareleri Torino'dakl bilyük ıilih fal>-yaremiz devriye 
dönmemielerdir. 

vazifesinden üslerine meni hakkındaki kararından memnuniyet
lerini göstermekte ve bu tedbirleri bizzat 

c) Bunlardan bqka. milıtehlikln ihtiyaç- nizli, Dinar, Elb~an, Eminlaiı. Ereili. 
!arını temlnen peıın para mukab11inde aa- Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Fakılı, Il
tııı yapılır. gm, Karabiga, Karaman, Karaköse, Kay-

Londra, 6 a.a. - Royter: Par lamen- rikaları üzerine muazzam bır hücum yap .. 
to usul müzakeresi mucibince, muhalif mışlardır. En mühirıı hedefi yıne devlete 
partiye kıralın nutkuna verilecek ce- ait milhimmat fabrikası teşkil ct:niştir. 
vapta yapılmasını teklif edecekleri ta- Saat 21 den az ıonra bombardımana 

dilat hakkında tekliflerde bulunmıya ba~lamıı olan tayyarelerimiz bu fabrika ... 
ve günün meseleleri hakkında müta - nın üzerinde iki saata yakın bir müddet 
lea beyan etmiye fırsat vermek icap l kalmışlardır. Şimalden cenıl.ba doğru uzan.
ettiğinden, Avam Kamarası harp ga - 'makta olan bir bina tamamen alevler için
yeleri hakkında müzakerelerde bulun- de kalıp kesif dumanlar çıkarmakta idl. 
maktadır. 1 Yangın yerlerinde parlak ziyalar neşreden 

Cenubi Atlantik'te 
bir Alman korsan 

gemisiyle muharebe 
Londra, 6 a.a. - Amirallık dairesi aşa -

fıdaki tebliği neliretmiştir: Carnarvon 
Castle ismindeki ıillihlı ingiliz ticaret ge
misi Atlas denizi cenubunda ticaret vapu. 
ru şekline girmiı bulunan çok kuvetli ve 
aUratli bir alman korsan gemisi ile muha
rebeye tutuşmuıtur. Mufassal maHlmat he
nüz gelmemiş olmakla beraber alınan ra
porlardan anlaşıldığına göre muharebe, 
korsan gemisi yakından mücadeleyi kabul 
etmediği için, uraktan uzağa cereyan et -
miıstir. Muharebe esnasında her iki taraf 
çok ııkt ateş teati etmiş ve mühim miktar
da cephane aarfeylemiştir. Dü:ımanı ko -
·ulamak mecburiyetinde kalan Carnarvon 
Castle hafif hasara uğramıt ve bir mikdar 
telefat vermiştir. Ölenlerin akrabası, im • 
kS.n hasıl olur olmaz haberdar edilecek -
terdir. Düşman gemisine ne dereceye ka
dar zarar yapıldığı henilz meçhuldür. Son 
raporlar dUımanın ıimale doğru bUyilk 
bir silraUe kaçtığını ve muharebe meyda
ıundan uzakl8§tığını bildirmektedir. 

lngiltere üzerinde 
dünkü hava akınlar1 

Londra, 6 a.a. - Hava ve dahili emni -
yet nezaretlerinin tebliği: Bugün gündüz 
düşmanın hava faaliyeti az olmu$tur. Şark 
ıahili üzerinde bir ıehre bir kaç bomba 
atılmıştır. Hasar azdır. Yaralı ve ölü 
yoktur, 

Dük dö Glouceıter'in yakınına 
düşen bombalar 

Londra, 6 a.a. - Alman bombardı
man tayyareleri Dük Cloucester ile 
diğer bazı ordu subaylarından müte
ıekkil bir grup üzerine bombalar at~ 
mışlardır. Ne Dük ~e d~. gruptakı 
diğer kimselerden hıç hırı yaralan
mamıştır. 

Dük -kert 1ntaları tehft ettnekte 
idi. İlk bombardıman tayyaresi gö-
ründüğü zaman Dük otomo?ili~~en 
henüz inmişti. Bu tayyareyı dıger 
bir tayyare takip etmiş ve birkaç sa
niye sonra da bombalar düşmüştür. 
Dük teftişe devam eylemiştir. 

Rodezya tayyarelerin 
yaphğı f aaliyel 

Kahire, 6 a.a. - İngiliz bava kuvetle -
rinin tebliği: Şarki italyan Afrikasında, 
Rodezya tayyareleri, Kassala'nm ıimalin
de düsmanın motörlü nakliye tahaşşütle • 
rine hilcumlar yapmışlardır. Tayyareleri
miz, dü15man mevzilerini ve motörlü nak -
tiye kollarını ,iddetli surette mitralyöz a
teşine tutmuştur. 

Bütün harekat sahası üzerinde mütead
dit keşif uçu,ları da yapılmış ve bu keıif
ler neticesinde kıymetli malümat elde e
dilmiştir. Tayyarelerin hepsi aalimen ÜS· 

terine dönmU$tÜr. 

Afrika'da askeri vaziyet 

kendi memleketlerindeki vaziyete ve güç. 
lüklere benzeterek alman ablıfka teşebbüsü 
ne tngtıterc'ntn pek yakında diz çökeceği 
ni söylemektedir. 

İtalyan propagandası böyle düşünmekte 
mazurdur, çiınkiı lngılteredeki tahdipat ııa
teminln lngtlteredeki ıa,,e vazıyet! üzerin
de ne kadar az tesir yapmakta olduğunu 
anlayamaz. Harpten evelkine nazaran daha 
u miktarda bulunan tereya,:ı, şeker, jam
bon ve yumurta hariç, iaşe tahdidatı ıiya
ıetinin tesirleri hemen hemen müşahede 

cdılmeyecek derecededir. Her i&tiyen, her 
istediii lokantada kendisine mükemmel 
bir yemek ısmarlayabilir ve bunun icin ve
sika ibrazına ihtiyacı yoktur. Ekmek bol
dur ve çok güzeldir. Domuz hariç diğer 
etler, yalınız fıyat esası uzerinden tahdide 
tabi bulunmaktadır. Herkes, kasaplardan 
her gün mahdut bir meblağ m.ıkabili et 
alabilir. Lokantada et de dahil olmak üze
re hiç bir gıda maddesi tahdide tabi de~İI· 
dir. Lokantalarda yeıneğı, yalnız yiyen a
damın iştihası tahdit eder. Av eti ve kü-

.Madde 8 - Devlet Umanları lıletmui seri, Kırşehir, Konya, Kunduz, Kütahya, 
umum mUdilrIUtü ile devlet demiryolları Polatlı, Sandıklı, Sarayönü, Sarıoğlan, Sı
ve devlet denlzyolları idareleri ofisçe va- vu, Şarkışla, Şefaatli, Tekirdağı, Tercan, 
ki olacak kara. ve deniz nakli vasıtaları ve Ugak, Yahşıhan, Yazıhan, Yerlıöy, Yıldı%· 
nakliyat taleplerini, aakerı nakliyat hariç eli, Yozıat, Zilede ekstra arpanın kilosu 
olmak Uzere, ııra i'Özetmekslzln tercihan 6,.25, beyazın kilosu 6, siyah ve çakırın 
i11af ederler.) kilosu 5,75 kuruıtu<r. 

Mübayaa yerleri, fiyat ve ıartları 
hakkındaki kararanme 

.Madde l - Toprak mahsullerı ofisinin 
i§tigal mevzuları arasında buluı:ı.an but -
day, çavdar, arpa ve yulafın, 3491 sayılı 

kanunun 2 inci maddesinin A fıkr~ı hü -
kümier1 mucıbince mubayaa yerleri, fıyat 
ve ııırUarı qağıdakl maddelerde ve mer
but l, 11,lll ve IV numaralı cetvellerde 
yazılı olduğu veçhlle tesbit edllmiııtir. 

Madde ~ - Bir liman veya lsta.ı;yondan 
Uç kilometreden uzak oıaıı mubayaa yer
lerinin ıatın alma !ıyatları, 'l'oprak .Mah
sulleri Ofisi ile mahallln belediyesi tara
fından mtiııtereken tesblt olunacak nakliye 
masrafları dıi§ıildilkten ıonra elde edile
cek fiyatlardır. Bu nakliye masrafları her 
sene kampanya bqlangıcından itibaren 
her Uç ayda bir tesblt olunur. 

Arpa nevi/erinin vaııf ları 
Ekstra arpalar : Satın alınabilme ıart

larını haiz olup, ecnebi maddesi yüzde 3 
den, unlu maddesi yü.ıde 3 den, delicesi 
yÜ%de 1/2 den ve ıiyah tanesi yüzde 3 den 
fazla olmıyan ve hektolitre vezni 61 kilo
gramdan daha yukarı olan beyaz arpalar
dır. 

Beyaz arpalar : Satm alınabilme ıart
larını haiz olup ecnebi maddesi yüzde 4 
den, unlu maddesi yüzde 5 den, siyah ta
neleri yüzde 5 den fazla olmıyan ve hek
tolitre vezni 61 kilogramdan aşağı olmı
yan beyaz arpalardır. 

Vasıfları yukarıdaki evsafın dununda o-
lan beyaz arpaların fiyatından 3<491 sayılı 

kanunun 2 inci maddesinin (A) fıkrasının 
son bendi mucibince ofiıce kabul edilecek 

mes hayvanları eti için hiç bir tahdit mev- .Madde 3 - Alım merkezleri, çevreleri 
cut değildir. Patates ve sebzevat !uzumu ile birlikte birer mıntaka te,kll ederler. 
kadar vardır. Yalınız soğan mahduttur. Di- Bu mıntakalar dahilinde Toprak Mahsulle-

ri O!tslnce !Uzum i'Örillecek yerlere alım 
ğer taraftan bakkaliye malzemesi üzerınje 

esular dairesinde tem:ilat yapılır. 
Siyah ve çakır arpalar : Satm alınab il

me $artlarını haiz olup ecnebi madde~ 

yÜ7.de 4 den ve unlu maddesi yüzde 5 de, 
fazla olmıyan ve hektolitre vezni 61 kilo· 
gramdan atağı olmıyan ıiyah arpalarla si
yah tanesi yüzde 5 den fazla bulunan be
yaz arpalardır. 

mevcuttur. 

merkezlerine bağlı ekipler i'Ö.ıderilerek 
tahdit yoktur ve istendiği kadar konserve milstahslllerin malları bu ekipler vasıta-

Et satışının haftada 
memnu bulunduğu 

dört gün re&ınen 
İtalyada ise, ::ıimdı, 

makarna ve pirinç gibi e&as italyaı:ı. gıda 

maddelerinin azaltılması luzumu hissolun-
muştur. Bundan böyle, İtalyanlar, ancak 
ayda iki kilo un ve meyva, makama veya

hud pirinç almak hakkına malik bulun -
maktadır. Bir İtalyanın 2SO gramlık bir 
makarna porsiyonunu fazla bir ~ey telakki 
etmedifi nazarı dikkate alınırsa yapılan 

tahdidatın hakiki ehemmiyeti kendiliğin -
den meydana çıkar. Bizzat italyan gasel .. 
!eri de bu fedakarlığın biiyüklüğiinü gİ.%

leyememekte, fakat Almanyada ayda adam 

ba~ına yalnız yarım kilo pirinç veya ma • 
karna vertldl~fnl tebarUa ettırere' bundaa 

teselli çıkarmaktadır. 

İngilteredeki iaşe vaziyeti, ingilterede 

ılyle aatın alınır. Bu takdirde ekibin mu
bayaa fiyat ve eartıarı, bağlı buluı:ı.duğu 

merkez için bu karar ile tesblt olunacak 
fiyat ve ıartıardır. 

Buğday mübayaa yerleri 
ve fiyatları 

Adana, Akçakale, Antalya. Ceyhan, tı
kenderun, Kars, .Mardin, .MUrfitpınar, Si
verek, Urta ve Tarsl.İa'ta ekstra buğday -
!arın kilosu 7 kuruıı 30 para, ekatradan 
gayri buğdayların kilosu T kurut 10 para. 

Afyon, Akdağmadeni, Aksaray, Akıe
hir,. Amasya, Ankara, .Armağan, Balıkesir, 
Bandırma,, ~bu.rt,, Beyllkalur1 B1am1J. 
Botazllyaıı_ Bolvadin,, Bor. BozüyUk, BUPo 
dur, Çanakkale, Çankın, Çardak, Qay, Q .. 
rikll, Çivril. Çorlu, Çorum, Çumra, Deniz-
11, DJnar, DJyaL"balrtT, ıı:aırne, lı:lbl•taıı, 

Emlrdıığ, Ereğli, Erzincan, Erzurum, Eıı -
k1~ehlr, Fakılı, Ilgın, Karablga, Karaman, 
Karaköse, Kayseri, Keoan, Kırı:ıehir, Kon
ya, Kunduz, Kütahya, Lilleburga.z, Pehll -
vanköyU, Polatlı, Sandıklı, Sarayönü, Sa
rıoğlan, Sıvas, Şarkıfl&, Şefaatl1, Teklr
dıığı, Tercan, Uoak, Uzunköprü, Yahı:ılhan, 
Yazıhan, Yerköy, Yıldızeli, Yozgat ve Zi-

Ekstra butdaylarıtt kilosu 8,5 kuru,, 
ekııtradan gayri bufdayların kilosu 8 ku-

yaıayan bıitün yabancılarca malumdur. Bu 
vaziyeti bile bile yanlış ve fena göstermeye 
çalışan italyan propagandası, italyanların 

sıkıntılarını belki daha kolay iktiham et -
melcrine yardım eylemektedir, f'9kat her 

• le. 
halde İtalyan milletinin kendisini iyi his -
ıet:nesine yaramamaktadır. 

puru batırmıştır. Bu vapurlardan ikisi, bir 
kafile içinde seyretmekte idi. 

415 kfi.nunuevcl gecesi, muharebe tay -
yareleri, Londra, Birmingham ve Sout -
hampton'a hücum etmişlerdir. Her üç ae
hirde de bombalarla büyiik ve küçük yan
gınlar çıkarıldığı görülmüştür. 

Gündüz hava faaliyeti Londra'ya ve 
merkezi ve cenubi İngiltere'de diğer bir 
kaç hedefe kar~ı yapılan hücumlara inhi
sar etmiştir. 

516 klnunuevel gecesi, Londra'ya ve 
Portsmouth'a yeniden hücumlar yapıl -
mııştır. İngiliz limanlarına mayn dökül -
mesine devam edilmiştir. 

Bahriye ve ordu uzun menzilli topları, 
Douvres'un şarkında bir İngiliz gemi ka -
filesini müessir ıurette bombardıman et -
mi~tir. 

Bir kaç ingiliz tayyaresi, 5/6 kanunu -
eve! gecesi garbi Almanya üzerinde uç -
muşlar, fakat bomba atmamışlard,ır. 

ruştur. 

BuğC/ay nevilerinin vaıılları 
Ekatra buğdaylar: Satın alınabilme 

ıartıarını haiz olup % 3 ten fazla çavda -
rı, yUJ:de 3 ten fazla ecnebi maddeıl bu
lunmıyan ve hektolltrevezı:ı.1 76 kilogram
dan &§ağı olmıyan sert veya yumuıak buğ
dayle.rdır. 

Ekstradan gayri buğdaylar: Satın alı
nabilme eartıarım haiz olup yUzde 5 ten 
fazla çavdar ve yUzde •ten fazla ecnebi 
maddesi bulunmıyan ve hektolitre vezni 
75 ktlogramdan a,atı olmıyan bilumum 
buğdaylardır. 

Vasıfları yukarıdaki evsafın dQnunda. 
olan buğdayların fiyatından 3491 ıa.yılı 

kanunun ikinci maddesinin A fıkrasının 

aon bendi mucibince oflsçekabul edilecek 
esaslar dairesinde tenz11A.t yapılır. 

Çavdar aatın alma yerleri ve 
fiyatları 

Vasıflıtrı yukarıdaki evsafın dununda 
bulunan arpa fiyatlarından 3<491 numaralı 
kanunun 2 inci maddesinin (A) fıkrasının 
aon bendi mucibince ofisce kabul edilecek 
esaslar mucibince tenzilat yapılır. 

Yulaf •atın alma yerleri ve 
menşelerine göre fiyatları 

Adana, Afyon, Akçakale, Akaaray, Akşe
hir, Amasya, Ankara, Antalya, Armağan. 
Balıke&ir, Bandırma, Bayburt, Beylikahır, 
Biıımil, Boğazlıyan, Bolvadin, Bor, Bozö. 
yük. Burdur, Ceyhan. Canaltkale, ÇWırı. 
Cudak. Ç~ Çorlkll, ÇivrH. Çorl11ıı Oo
nmı. Cumra, Denizli, Dinar, Dlyadıakrr, 
Edlme, Elbistan, Emirdağı, Ereğli, Erzin
can, Erzuruaı, Eıkiıdıir, Fakrlı, İskende
run, Ilırrn, Karabiıra. Karalröse, Karaman, 
Kars, Ka)'!leri, Keşan, Kırşehir, Konya, 
Kunduz, Kütahya, Lüleburgaz, Mardin, 
Mürşitpınar, Pehlivanköyü, Polatlı, San
dıklı, Sarayönü, Sarıoğlan, Sıvas, Siverek, 
Şarkışla, Şefaatli, Tarsus, Tekirdağı, Ter
can, Urfa, Uşak, Uzunköprü, Yahşrhan, 
Yazıhan, Yerköy, Yıldızeli, Yozgat ve Zi
lede kilosu 6,50 kuruştur. 

Yulafın vasıfları : Satın alınabilme şart
larını haiz olup ecnebi maddesi yüzde 4 
den ve unlu maddesi yüzde 5 den fazla 
olmıyan ve hektolitre vezni 46 kilogram 
ve daha yukarı olan yulaflardır. 

Va111fları yukarıdaki evaafın dununda O· 

lan yulafların fiyatlarından 3491 sayılı ka
nunun 2 inci maddesinin (A) fıkrasının 

ıon bendi mucibince ofisce kabul edilecek 
esaslar dairesinde tenzilat yapılır. 

(Bu haberin mütebaki kısmını yarıni.i 
sayımızda neşrtdecelia.l 

latanbulda ekmek fiyatlan 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Buğday 

fiyatlarının yeniden tesbiti üzerine 
belediye iktisat müdürlüğü vaziyeti 
tetkik etmiş, mevcut ekmek fiyatının 
pazartesi gününe kadar devamına ka
rar vermiştir. Pazartesinden sonra ek
mek fiyatlarına üç giln için 20 ila 30 
para zam yapılması, kati fiyatın da 
ondan sonra tesbiti muhtemeldir. 

Müstakil işçi partisine mensup ve infilaklar müşahede edilmiştir. Diğer bir 
aralarında B. Megovern de bulunduğu pilotun ifade11ine nazaran yangınlar o ka
üç kişilik bir grup, nutku kıralinin dar çok idi ki, bunların ortasına dilşcn 
modern medeniyetin bütün iyilikleri- bombalarının tesirlerini görmeğe muvaffak 
ni imha etmek ve bütün dünya işçile- olamamıştır. Son bombardıman tayyareai 
rine ancak acılar, ve sefalet senelerin bu mevkiden ayrıldıktan yedi dakika son
den başka bir şey vadetmiyen bu har- ra &iddt!tli bir infilak olmuş ve yangın tekw 
be nihayet verilmek için ne gibi şera- rar aiddetlenmiştir. Tayyare denerken 70 

itle bir sulh yapabileceği hakkında bir kilometreden yangınlar görülebilmekte idi. 
kayt ihtiva etmesinden dolayı tees -
sürlerini beyan etmiştir. 

Asıl işçi partisiyle muhafazakar 
partinin azaları arasında itirazlarla 

T orino'ya T aranto 
bombardımanının reıimleri 

atıldı 
karsılanan, bu takrir hakkında :ııuhte Fiat fabrikaları da bombardımana tabi 
lif hatipler söz almışlar ve sonra Bay tutulmuştur. Burada da büyük yangınlar 
Attlee hükümet namına, müstakil işçi 
nartisi azasından B. Maxton tarafın
,;,., sık sık kesilen şu beyanatta bu -

B. Attlee'nin beyanah 
"- Kati sulhçuluk besliyen kimse -

lerle mutabık değilim. Fakat onlara 
hürmet ederim. Ancak, tamamiyle ve 
kuvetle sulha taraftar olan her tarafta 
hüriyet ve istirap mevzuları etrafın -
da belagatle söz söyliyen, fakat bu iı-
tiraplara nihayet vermek için hiç bir 
şey yapmıyanlara pek hürmetim yok
tur. 

Eski dostum Lansbury - ki eğer dün 
yada eğer bfr sulh peygamberi var idi 
ııe o da kendisi idi - gitti Hitler ve 
Musolini il• görüttü, sulh davasını 

müdafaa etti .. Fakat onlardan hiç bfr 
ıey elde edemedi. Görilıtüğiinfür kim
selerin zihniyetine karşı kör kalmak 
faydasızdır. Çok fena bir ~eyle kar
ııiaımıı bulunuyoruz. Günün en elim 
faciası Avrupanın ortasında kudretli 
büyük bir ırk vardır ki bunun er ~ 
keklerinin barbarlığa dönmek için ta
lim edilmiş olmasıdır. Bütün alman • 
ların sade ve sevimli olduğunu söy -
lemek boştur. Bunların pek çokları 
Hitler tarafından rlaıatcte sevkedil
miş ve alet olarak kulanılmaktadır. 
İşte bu, Hitlerin en büyilk cinayeti -
dir. Bunu bir cinayet olara ktanıyo • 
ruz. Fakat şunu da bir vakıa olarak 
tanımaktayız ki Hitler bunları elin -
de sımsıkı tutuyor ve bunu Maxton'un 

bir ~aç gilzel cümlesiyle gevşetmiye
cektır. 

Müzakerelerin mahiyeti 
Bugün mevcut olduğu derecede a

rada muazzam bir fark olunca sulh 
ıt~rtlarından bahsetmek kolay değil
dır. Maxton'un bir takım idealleri 
vardır ki, bunlar, Hitlerin ve Mu
~.lini'nin idealleri değildir. Maxton 
dunyanın bütün büyük milletleri a
rasında bir konferans toplanmasını 
t~~l~_f ediyor. Fa~at sorarım: hangi 
hukumetle, hangı milletle? Bunlar 
birer hür millet olarak mı konferan
sa geleceklerdir? Norveçliler, Dani
markalılar, Belçikalılar ve saire hür 
insan olarak mı konferansta buİuna
caklardır? 

çıkarılmıştır. Verilen raporlardan biri blr 
fabrikanın çatısı iı:zerınde iki bombanııa 

patlamıs olduğunu bildirmektedir. 
Bu bombaların infilakından iki dakika 

sonra $ İddetli bir infilak kaydedilmiş •• 
bi15Jıara binanın dahilinde bütün binayı 
aydınlatan bü}'lik bir yangın çıkmıştır. Oto
mobil ve tayyare motörü imal edeıa 
Fiat'ın di&er bir askeri fabrikasına da hii
cum edilmiııtlr. Esas binaların üzerine ilrl 

bomba salvosunun tam isabetinden ıonra 
bir ı&ık cörUnmü1 ve bu ışıiın bililıara da.o 
hili bir yangın olduğu röriilmüştür. 

SalAhlyetli mahtlllerde teyit edlldljttne 
g8re, evelkl gec inglllz tayyareleri tara.. 
tından Torlno'ya atılan beyannameler a.. 
rasınrta lnglllz bahriyesinin Taranto'da 
batırdığı ve has:ırn uı:trnttığı 1tıııyan harp 
cemııertnln fotoğrafları da mevcuttur 

Teni• kurtlarına ve golf 
aahalarına dü§en bombalar 
Vlndaor şatosunun mUştemllı1tma Uo 

bomba laabet etmiştir. Bombalardan biri 
golf sahuına, ikincisi tenlıı kortları clva.
rına, U1:UncllsU de zıato mUstahdemlnln top 
oyunu meydanına dllşmllştllr. Parktaki 
kırata mahsuı köşk bazı hasara dUçar ol· 
muı:ısa da insanca teletat olmamıı:ıur. 

lngiltere üzerinde 14 alman 
tayyaresi imha edildi 

Londra, 6 a .a. - İngiliz hava nezareU. 
nin tebliğine göre, dün 14 düşman tayyar .. 
si imha edilmiştir. Cenubu liarkide cereyaıa 
eden muharebeler esnasında düşenlerdeıa 

mada, bir dti$man bombardıman tayyareıi 
cenubi garbi sahılleri açıklannda düiiürül
müştür. İki ingiliz tayyaresi zayi olmupa 
da bunların biri5inin pilotu kurtulmuştur. 

Gece hücumlarına karıı 
Avam kamarasında, gtce akınları hak • 

kında sorulan bir ıuale B. Attlee, ıu ce ı 
vabı vermiştir: 

"- Tayyarelerin geceleyin de önleDo 
mesi işinde terakkiler kaydedilmektedir, 
Mesele oldukça miiı;kil olduğu cihetle, bu.o 
nun halli ancak teı1rici bir surette müm
kün olabilir. Umumi beyanatlarda, hem 
fada nikbinliktcn hem de yerinde olmıy&Jl 
bodbinlikten içtinap etmek lazımdır." 

Alman fabrikalarına karıı 
yapılan akınlar ' 

Hava nezaretinin istihbarat servisi, 
dün gece fena hava şartlan dairesinde Al
manya Ü%erine yapılmış olan akınlar hak
kında tafsilat vermektedir. 

Kahire, 6 a.a. - İngiliz umumi karar -
ıthınm tebliii: Garp çölünde: vaziyette 
bir deği5iklik yoktur, Sudanda: Gallabat 
mıntakasında, muharebe keşif kollarımız, 

Gallabat'ın &arkında bir mevkide bulunan 
bir düşman mitralyöz yuvasına hücum et
miı ve bu mitralyöz postasını geri kaçır
mıştır. DUısman zayiata uğramış, çarpış -
ma meydanında bir ölü bırakmış, elimize 
bir çok malzeme geçıııiıtir. Keşif kolla -
nmı7, Kassala bölgesinde de faaliyet göı-

Düşmanın dünkü kayıpları on tayyare
dir. Bunlardan altısı hava muharebesinde 

Adana, Afyon, Akçakale, Aksaray, Akşe
hir, Amasya, Ankara, Antalya, Armağan, 
Balıkesir, Bandırma, Bayburt, Beylikahır, 
Biımil, Boğazlıyan, Bolvadin, Bor, BozÖ· 
yük, Burdur, Ceyhan, Çanakkale, Çankırı, 
Çardak, Ç11y, Çerikli, Çivril, Çorlu, Ço
rum, Çumra, Denizli, Dinar, Diyarbakır, 

Edirne, Elbistan, Emirdağı, Ereğli, Erzin
can, Erzurum, Eskişehir, Fakılı, İskende
run, Ilgın, Karabiga, Karaköse, Karaman, 
Kars, Kayseri, Keşan, Kır~elıir, Konya, 
Kunduz, Kütahya, Lüleburgaz, Mardin, 
Mürşitpınar, Pchlivanköyü, Polatlı, San
dıklı, Sarayönü, Sarıoğlan, Sıvas, Siverek, 
Şarkışla, Şefaatli, Tarsus, Tekirdağı, Ter· 
can, Urfa, Uşak, Uzunköprü, Yahşıhan, 
Yazıhan, Yerköy, Yıldızeli, Yozgat ve Zi
lede kilosu 6 kuruştur. 

Mareıal von Mackensen 
dün 91 yaıına girdi 

Berlin, 6 a.a. - Mareşal von 

Bizim ilk müşkilimiz, Maxton'un 
es~s akidelerini kabul etmiytn bir 
mılletle karşı karşıya bulunmakhğı
mızdır. Bu millet Avrupada hüriye
tin bütün eserlerini yok etmiştir. 
Şimdi şurada yapmakta olduğu

muz müzakerenin bizzat kendisi baş
lı başına bir mesele teşkil eder. Çün
kü muharebede bulunan başka hiç 
bir memlekette buna müsaade edil
mez ve şüphe yok ki bundan istifa
de edilecektir. Ancak öyle zannedi
yorum ki işte bu müzakere bizim ku
vet ve kudretimizi isbata kafidir. 

Diisseldorf'un şimalinde bulunan De-
rendorf'da demiryolu depoları, altı bin 
kadar amelesi olan Mannesmann ve Roh
reverke büyük silah fabrikaları, Rhin neh
ri boyunca rıhtım ve doklar ve Düssel • 
dorf'un hava gu:ı fabrikası başlıca hedef
ler meyanında bulunmuştur. 

termittlr. düşürülmüştür. Yedi alman tayyaresi ka -
Kenya cephesinde keşif kollarımız çok 

büyük faaliyet ıöstermilitir. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 6 a, a. - Yunan orduları ba;ı ku

mandanlığının 5 ilkkS.nun akşam tebliği : 

yıptır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 16 a.a. - İtalyan orduları umu

mi karargAhının 182 numaralı tebliği: 

Arnavutluk'ta dllşman, bll§ka hudutlardan 

aldığı kuvetıerle bilhassa sol cenahımızı 

tazyike devam etmektedir. Kıtale.rımız, 

mukabil taarruzda bulunmuıııardır. Muha-

Muharebe bugün bütün cephede devam 
etmiştir. Kıtaaumız düljman tayyarelerinin 
tiddetli mukabelesıne raimen bilhassa meı 
kez ve cenub mıntakalarında yenı muvaıfa. 

kiyetler elde euniıtir. 
••• 

rcbeler esnasında ''Arezzo., ve ''Venezla., 
fırkalarınll mensup kıtalarımızın hareke-

1\tina, ~ a. a. - Dahili emniyet nezareti- ti her tilrlil sitayişin fevkindedir. 
nin S ilkkinun tebliği : 
Düşman bava kuvvetleri bugün Korfu

yu bombardıman etmiılerae de ölü ve yara
lı yoktur. Binalarda hafif hasar vardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 6 a.a. - Alman orduları ba1-

kumand11nlıtının tebliği: Ayrı bir tebliğ
de bildirilmle olduğu vec;hile, cenubi At · 
lantik'te bir alman muavin kruvazörü ile 
bir İngiliz muavin kruvazörü arasında bir 
deniz muharebesi olmuştur. Bu muharebe 
esnasında inailiı kruvazörü alır haaara 
uğrımııtır. 

Bir denizaltı gemisi, ceman 13.300 to
nillto bacmlnde dört düıman tiçant •a • 

Tayyarelerimiz, mUnakale yollarına ve 
dileman kıtaları tecemmUlerlne muvaffa -
klyetle taarruz ederek bunları bombe.la -
mııılar ve mltralyö zateoı altına almııılar
dır. 

BUtlln tayyarelerlmb: dl:lnmUştur. 
Şimali Afrlka'da Sldl Barrani'nln cenu

bunclakl mıntakada keşif kollan mUıılld~

meal olmuııtur. Firara mecbur kalan dUı
man. ıllAh ve cephane terketmlştlr. 

Dil~man hava ktıvetıerl Tobruk mınta
kasında birkaç bomba atars.k iki klılnln 
l:llUmUı:ı.e ve bir klelnln de yaralanmaaına 
ııebep olmuıtur. 

Sollum ve Sldl Barranl mıntakalanna 
da bombalar dU,mU,tilr. HU&&' •• &&yiat 
~okt~ 

Satın alınabilme ıartlarını haiz olup 
ecnebi maddesi yüzde 4 den, buğdaydan 
gayri unlu maddesi yüzde 5 den fazla ol· 
mıyan ve hektolitre vezni 70 kiloııram ve 
daha yukarı olan çavdarlardır. 

Vaaıfları yukarıdaki evaafrn dununda o
lan çavdarların fiyatlarından 3491 aayıh 

kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının 

son bendi mucibince ofisce kabul edile
cek euslar daireııinde tenzilat yapılır. 

Mackensen bugün 91 yaşına girmiş
tir. Von Mackensen umumi harbin 
parlak kumandanlarından biridir. 
Garbi Galiçya'da alman kıtaatının 
1915 nisanında Görliç civarında is
tihsal ettiği büyük galebe Macken
sen'in kumandası altında olmuı ve 
bundan sonra mareşal Sırbistan ve 
Romanya'daki alman kıtaatına ku
manda eylemiştir. Yıldönümü müna· 
sebetiyle Almanya'nın her tarafın
dan ihtiyar mareşala tebrik telgraf· 
)arı gelmektedir. 

Amerika ve lngiltere 

hazine mümessilleri 

arasında temaslar 
Vaşington, 6 a.a. - İngiliz hazine 
iresi mümessili B. Phillip bugün, 

Arpa •atın alma yerleri ve Amerika Birletik devletleri hazine 
fiyatları "lazırı B. Morgentau ile mühim bir 

Antalya, Ceyhan, Adana ve İskenderıı "Örüşmede bulunmuştur. 
da ekstra arpanm kilosu 5.75, beyaz ar ı B. Phillip, hazine nezaretine girer
panın 5.50, ıiyah ve !jakır arpanın 5.25 ku· ' :<:en, gazetecilere verdiği beyanatta, 
l'Uftur. Amerika'da üç hafta kalacağını ve 

Akçakale, Blımll, Diyarbakır, Kara, Amerikan hazine dairesine İngilte-
Mardin, Mürıltpınar, Si'"re1r, Urfa, Balı- re'nin mali vaziyetini l>ildirecepni 
•111ı1 8aııdırma1 Çanıkkal•ı Çorlu, Edir. söylemiıtir. 

Harp gayeleri nelerdir ? 
Bununla beraber, böyle gayri me

sul bir takrir münasebetiyle hükü
metin harp gayeleri hakkında etraf
lı izahat vermesi beklenemez. Evel
ce de söylemit olduğum gibi, müna
sip bir zamanda, harp gayelerimiz 
hakkında beyanat yapılacaktır. Fa
kat şimdi bunun tarihini tesbit ede
cek vaziyette değilim. 

Ancak şunu söyliyebilirm ki; gaye
lerimiz bir sulh alemi, hür milletler 
ilemi kurmaktır. Kendimiz için iste· 
diklerimizi diğer milletler için de 
istiyoruz. Nizamlı bir sulh istiyo
ruz. Anarşi içinde nizamlı bir sulh 
teminine imkan yoktur. Anarşi ye
rine nizamlı bir sulh koymak ve bu
nu adalete istinat ettirmek lazım
dır. Biz bir hüriyet alemi kurmak 
istiyoruz. Öyle bir ilem ki bütün 
milletlerde bütün fertler kendi şah
siyetlerine tamamiyle malik olmak 
imktnını bulabilecülerdir. ltı. bu 

İlk bombardıman tayyaresi on iki ka
dar yangın çıkarmış ve akın saat 18 den 
saat 6 ya kadar devam etmiştir. Pilotlar
dan biri Derendorf'daki demiryolu depo • 
!arının içinde ve dışında 15, 20 kadar yan
gın müşahede ettiğini soylemıştir. 

Dİ\er hedefleri Meuss ve Dortmund • 
daki demiryolu emtia depoları teşkil et • 
mi&tir. 

noktadadır ki faşist zihniyetiyle fer
di bir hiç sayan zihniyetle çarpışı
yoruz.. 

Biz öyle zennediyoruz ki, hüriyet 
prensiplerini temsil etmek, ii}birliği 
prensibini sebatla kuvetlendirmek 
kabildir. Nasıl ki hiz bunu Büyük 
Britanya imparatorluğunun her tara
fında, bütün dominyonlarda yaptık. 
Ve gene öyle zannediyoruz ki siyasi, 
ferdi ve iktısadi hüriyetlerimiz.i da
ha ziyade genişletebiliriz . ., 

Müzakerelerin sonunda müstakil 
işçi partisinin tadil takriri 4 muha
life karşı 341 reyle reddedilmiş ve 
kıralın nutkuna verilecek cevap itti· 
fakla kabul olunmuştur. 

Bu ekaeriyet memnuniyet vcri~l 
mahlyyıttcdir. 
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İtalyan radyo 
propagandasına 

elenlerin cevabı 

Kızıl yıldız gazetesinin 

makaleleri tahrif 

edilerek neşrolunmuş 
Atlna, 6 a.L - Atlna ajansı bildiriyor: 

Roma • Bari radyosu yunan ordusunun 
Amavutluiun düz arazisine indiii vakit 
piyade muharebeleri }apmai• mecbur ola
cajıru ve binnetice tamamen ezileceiini 
bizlere haber vermektedir. Halbuki yunan 

ordutunun en çok muvaffak olduiu ıavaş 
elinf{i ıavaşıdır. İtalyanlar bq haftadır 

Pas de Calais'de 

iki saat süren bir 
fop~u düellosu oldu 

iki frınsıı fol>(ekerl 
bir Siyam şehrini lopa tuttu 
Tokyo, 6 a.a. - Bankok'tan Domei 

ajansına bildiriliyor: Siyam başku • 
mandanlığı iki fransız topçekerinln 
Mekong nehri üzerindeki Nangkaiden 
pazartesi günü saat 17.20 den grupa 

Loııdra, 6 a. a.- Dün akşam Pas de Ca· kadar huduttaki Siyam kuvetlerini 
lais'de ıiddetli bir topçu duelloıu olmuı ~ bombardıman ettiği bildirilmektedir. 
tur. Ateı ıUneı battıktan •onra baılamıı- Topçekerler ertesi sabah tekrar gö
tır. Cap Gris Nez'd• bulunan alman batar- zükrnü~Ierse de Siyam topçusunun şid 
yası Douvrea civarını ıiddetle bombardı - detti ateşiyle karşılanmışlardır. Mü .. 
ma.n etmeie başlamıştır. İn.ıiliz topları rettebat arasında zayiat mevcut oldu
mukabeleye başlamışlardır. Bir ıaat ıonra ğu bildirilmektedir. 

da azalmak emaresi &"Örülmeksizin ateş de 

vam ediyordu. 

Topçu düellom iki saat devam 
ettikten ıonra nihayet buldu 

Londra, 6 a. a. - Pas de Calais'deki top 
çu duellosu iki ııat devamdan ıonra niha· 

yet bulmuıtur. Hasar olmadığı cibi insan ... 
ca zayiat j,a kaydedilmemişt :r. İn&ili;ı 

bombardıman tayyareleri, alman bataryalı· 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
BaşvekA.let İstatistik Umum MUdUrlU

tu Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 
1 - 700 nUsha bastırılacak olan 30 tor· 

ma tahmin olunan sanayi tstatl11tlğlnin 

baskısı için açılan eksiltmede 16 sayfalık 
beher formasına tekll! olunan 33 lira 90 
kuruş komisyonca haddi IAyıkında görül
mediğinden yeniden açık pazarlıkla ek -

ıaat 11 dı Çıı.nııkble Sa. Al. lto. da ,,_ 
lacıktır. 

4 - İıt<*lllerln !baleden bir saat ovel 
teminat akçeleri olan 5500 llra ve ihale K. 
nun 2-3 maddeleri muclbinco veu.ik ile 
birlikte Ko. na mUracaatları. (8271) 1&242 

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

1 - 100 ton ve 200 ton ve 200 ton ek .. 
mekllk un ayrı ayrı olarak 12.12.940 per .. 
ıembe günü aaat 14: te Beykozda Aa. Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - İlk teminatı 100 ton lçln lWO lira 
ve 200 tonun beheri için 3000 liradır. 

3 - Ev11a.t ve ıeralt her gün Ko. da gö-
rUIUr. (8296) 18292 

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

kunduraıı kapah r.arl usulü ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 145000 lira, ilk 

teminatı 8500 liradır. 

3 - Eksiltmeo; 18/12/940 çarşamba 

cünil ıaat 15 de Merzifon As. Sa. Al. Ko. 
da yapıJacaktır. 

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

İstiyenlere 725 kuruş mukabilinde ve .. 
rilir. 

slltme yapılacaktır. 
S - İsteklilerin teklif mektuplarını ilk 

2 - Bu iş için 77 liralık muvakkat te .. 
teminatları ile beraber kanunun tarifatı 

minat vesikası verilmesi ıa.zımdır. 
dairesinde hazırhyarak eksiltmeden bir ıa-

bunu o kadar iyi tecrübe etmi1lerdir lı:i, rının mekilerini bombardıman etmek üzere 
yazılarında ıüngÜyÜ barbar ıllih olarak havalanmıılardır. Atılan bombaların infi· 
ta.vıif etmektedirler. Eter bunu ıöylemekl~ likları inıiliz sahillerinden ışidil'lliştir. İn 

İtalya radyoıu İtalyan kuvvetlrrinln ıiliz tayyarelerinin Boulo&:ne mınt1kaıına 
düs: arazide daha iyi açılacaklarını kaıtet- da hücum ettikleri zannolunmaktadır. 
a:ıekte ve ümitleri bu n~ti•.eye bağlamakta 

lıe her ıeyden ~el nazarı "ikkatlerini Ar
nantluiun topocı af yası üzerine celbetme· 
ti laldell ıörllrUz. 

3 - Ekslltme 1940 blrinclktı.nun ayının at 
13 Uncu cuma gUnU saat 15 te umum mil-

evel komiıyona vermeleri mecburidir. 
(8334) 18319 

Fllbakika bu bakımdan tetkik: edilecek 
oluna aörülUr k 1., Arnavutluk haritaıi 

memleketin hemen heyeti umumiyeııni bir 
50Jıc ytilı:ıek dağlarla muhat i"Öıtermektedir. 

Yunan tabiyeıi iıo 1imdi7e kadar ıörüldü-

111 rtbi CVTela muhtelif tepeleri zabtetmek 
Ye bu suretle bu dıiların hakimiyeti altın· 

4ald dUs. aruinln de otomatik bir tarzda 
bakimi kesilmek. sayeıini takib etmektedir. 

ltalyanlarm motörlU kuvvetlerine celin
ıae, onlar daha ıimdlden yunanlıların ayni 

cini. kuv.etlerl lle karıı karııya ıelmiıler

dlr. 

Roma radyom moıhovada çıkan 
Kızıl Y ıldı:z ga:zeteıinin 

makalelerini tahril ediyor 
Atin&, 15 a. a. - Atina ıJanıı bildiriyor: 

Paris.'teki Amerikan 

sefaretinin bir kadın 

memuru tevkif edildi 
Vaşington, 6 a.a. - Amerikanın Pa

ris büyük elçiliği katiplerinden Ba • 
yan Elisabeth Dugan'ın sorguya çe
kilmek üzere tevkif edildiği harici
ye nezaretine bildirilmiştir. 
Nevyork Tavmis gazetesinin Vichy 

muhabiri, Dugan'ın "ingi1iz subayla .. 

rının firarında methaldar bulunmak 
suçuyle" tevkif edildiğini bildirmek
tedir. 

Vaşington Post gazetesi hariciye 
nezaretinin icabeden tedbirleri almak
ta olduğunu yazıyor. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -- -Roma radyosu, .Moekovada çıkan "Kı· 

ml Yıldız,, gazetesinin makalelerini tah· 
rU ederek neşretmektedir. Bu ıazete, ital· 
7an • yunan barbını büyük bir bitarallıkla ; Ü L K Ü ~ 
taldbettiii için neşriyatı mühimdir. Me· _ -ıel& "Kızıl Yıldız", ltalyan hatlarının : 
a&blt bir hale geldltlnl hiç bir vakit iddia : 
etmemiıtir. Çünkü bu batlarm ıabit bir -

hale seldik.leri vaki olmamııtır. 

Halkevleri ve Halk 
Odaları dergisi 

--

dUrJUk binasında topJa.nacak olan komi•· 
yonda yapılacaktır. 

4 - NUmune dairede görülür, şartname 
komisyon kA.ttpllğinden istenebilir. (8431) 

18462 

DEVLET DEMiR YOLLAR! 

Kereste alınacak 
Devlet Demiryolları Sa Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 4.1580 (kırk bir bln 

be§ yUz seksen) lira olan takriben 462 .M3 
meoekereste 23.12.940 pazartesi gUnU aaat 
15,30 da kapalı zar! usulü lle Ankarada 
idare binaeında ııatın alınacaktır. 

Bu iı~ girmek iettyenlerın 3118,50 (Uç 
bin yüz on 11eklz Ura elll kuruı) ıtrahk 

muvakkat teminat ile kanunun tayin et· 
tiki vesikaları ve tekl1!lerlni aynı gün ııa· 

at 14,30 a kadar komisyon reiııllğine ver
mel~rl IA..zımdır. 

Şartnameler 208 kuru::ıa Ankara ve 
Haydarpa§a veznelertnde satılmaktadır. 

(8357) 18448 

ENSTiTÜLER 

Kumaş alınacak 
Gazi Terbiye Enstltü•ü MUdürlUğUn -

den: 
ı - Gazi Terbiye EnstltUsU kız talebe· 

: at için 360 metre kumq açık eksiltme Ue 
Diler taraftan Moıkova radyoıu da ve- :; 

kayit günü günUne t&kip etmekte ve yunan -
muzafferiyetlerini muntazaman neıretmek .. 
tedir.Bu radyo geçen pazar gUnU •a&t 11 de :;: 

Birincikanun sayısı ~ıklı 
: satın alınacaktır. 

Namık Kemal'Jn doğumunun yü- : 2 - Tahmin bedeli 2463,7Ci ıtradır. İlk 

Posradeç•iıı muazzam italyan i•tibklmla • _ 
nna rağmen yunan kuvvetleri tarafından : 

•a.btedildiiinl ve aynı kuvvetlerin iki bin 
metre yükseklfiiııde bir ıeçidi ele e-eçir- § 

zUncU yılına teıadut ettttlnden : teminatı 184,79 llradtr. 
tlUCU'nUD ıon ıayısında bqhca : 8 - İhale 9.12.940 pazartes1 gUnU ıaat 
yazılar ona tahsis olunmuf ve dergi : 10 da Ankara mektepler mubasebeclllg'ln
qatıdaki mUoderecatla oeıredJlmlı- : de yapılacaktır. 
Ur: 4 - İsteklilerin mezktlr günde ilk te -

diklerini bildirmiıtir. 1 ilkkinun tarihinde : Atatürk ve Namık Kem&l: Ke· 
ve akıamm 19,30'unda yapılan Moskova - mal Turan. Namık Kemal ve yqı· 
neşriyatı da yun&nhlarm Mokra dai:larını : yan tara.tları: ZlyA.eddin Fahri, Na· 

: mtnatıariyle birlikte koml•yona müracaat· 
_ ları. (8110l) 18463 -

ye Çerova köyilnü ele ıeçirdiklerini ve bu _ mık Kemal'in ahlA.kt husuıtyetlerine : 
auretle italyanların mukabil bir taarnu - dair notlar: Fevziye AbdullA.h, Na- _ 

7apmala.rı ihtimalini ortadan kaldırdıkla ... : mık Kem&l'e dair nıaça yeni bir e- E: 
ıer: Abdülkadir İnan, Namık Ke· 

rıru her tarafa 7aymıftır. Bu ıebeple Roma :_ 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 
mal'ln ••erlerinin tenkitli tabı hak- : 

rıdyoıu ıahit aradıiı vakTt. baı\ı menbala· ~ kında: Şerif Hul6.8i, Namık Kem&I : 
ra müracaat etmelidir • ve hece vezni: Fevziye Abdutlab.ı 

Sığrr eti alınacak 

Aym: Roma rıdyoıu ahalinin azalmakta _ Namık Kemal'den parçalar, Bugün- Poyralı Sa. Al. Ko. Rı. den ı 

olan maneviyatını yükseltmek içln ıu iddia- - kU Almanya1da felsetl cereyanlar: : Cinai: ııiır eti, mikdarr 300000 kilo, tU· 
Jarı Ueri ıUrmektedir : : Prot. von As ter (Almancadan çevı- : tarı: 10200 lira, teminatı: 765 Ura, ihale 

ren: Z.F.), Halkevlerlmlzde sporun : &Untl 9/ 12/ 940 sa.ati: 14. 
t. - Yunanistan& kartı İtalyan taarruzu : yeni veçbeat: Nüzhet Baba, Orta..za· ı - Aakert ihtiyaç için 300000 kilo ıı

: man TUrk • İslA.m dUnyuında din: : ğır eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye • in&ilizlerin yavaı yavaı memlekete nu • 
fuz etmelerine mani olmak kastiyle bir ha· 

rekette bulunmak 11 zaruretinden do.tmuı • 
tur. Halbuki Roma buıüne kadar Yunaniı- _ 

tanı tamamiylc insiliı tahakkümü altında -

: Pro!. A. Mez (Almancadan çeviren: 

= 
= bulunduiu iddia etmekten bi~ bir vakit _ 

hali kalmamııtır, Nuhu meıeleıine ıelin· -

Cemal KöprUIU). 

HALKEVLERİ POSTASI 
Halkevlert ve Halkodaları çalıı-

maları: Sosyal Yardım (Dr. M. Ce· 
IA.l Duru). - Halkeviert neorlyatı .. 

FEN ve İLİM 
Kimya yolu tle ~ide edllmekte o.-

ce, ticaret yekllnlarının 1n&iltereye naza .. : 

ran İtalyanın lehine olduğunu ve Yunaniı- : 
tanda oturan ecnebiler arasında italyanlı· lan mühim maddeler: Dr . .Mectt Q .. 

: kay. Etnografya ve etnoloji: Zekiye nn in&ilizlerden pek fazla 

•ikretmek icabeder. 

bulunduiunu -: S. EglAr 

2. - Romayı n&Ji&ran Arnavutluktaki ı .. : AYIN HADİSELERİ 

konmuştur. 

: 2 - Etin muhammen fiyatı 10200 liratltr. = : Eksiltmıi 9/12/940 pazartsi ıünU ruat 1.C 
de Pınarhisar nahiyesinin Poyralı köybnde 

: Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
: 3 - Şartnamesini görmek iıtiyrnier ht:r 
_ gÜn komisyona müracaat etmeleri ve ia .. 
: teklilerin 7155 lira teminatları ile birltk-tl! 
: teklif mektuplarını usulen ihale vakti.o -
_ den bir ıaat evel makbuz mukabiJinde te.ı 
- lim etmeleri ve 2490 ıayılı kanunun icap 
: ettirildili vesaiki ibraz eylemeleri ilin 

olunur. (8044) 18015 -talyan ordusuna imdad kıtaatı yetiıince : 

harbin ıekli deiiıecek ve Yunaniıt&n baı .. 5: 
tan baıa İtalyan iııah altına düşecektir. _ 
Bunu .Oylemek kolaydır amma Adr .yatik- :; 

teki inıiliz ve yUDan deniz ve bava faahye- : 
ti neticesi olarak Arnavutlu&•a imdad ıOn· 
dermenin fevkallde meıkO.k bir halde ol- : 

AtatUrk'Un ısıumunun ikinci yılı.- - Bulgur alınacak 
Manisa Sa.. Al. Ko. Rs. den: Cümhurreietmizln ikinci yılı. 

Milli Şef, Türk Tarih Kurumunda _ 
ve Tarih. DU, Coğrafya Fa.kUlteain- : 
de. - İklncltefrln içinde sıy .. ı hl- : 
dleeler. -
FİKİR HAYATI 

1 - lft.11.940 ç-uma gilnU eaat 10 da lh&· 
ıeei yapılmak u};ere kapalı zar! uıulü Ue 
ekslltmeye konulan 600000 kilo bulgur i•· 
tekli çıkmadığından 2490 sayıh K. nun 
•o cı maddesine tevfikan yeniden kapB.lı 

Bir okuyucunun notları [İkinci zarf usullyle eksiltmeye konularak 16.12. 
duiunu bilen italyan dıııl eyicilere bu id : Devlet Reıim ve Heykel Sergisi. _ 5 940 pa.zarteaı gUnU eaat 11 de ihalesi ya .. 
dıayı kabul ettirmek ko!ay dej:ildir. Yu • : Bir tercümenin llhAmlyleJ: Nahit _ ı- lacaktı r. 
na.niıtanı baştan aıagı i1cale &elince, bu • : Sırrı. : 2 - Muhammen bedelt 109~0 liradır. 

Dun i~in italyan kuvvetlerınin her biri BİBLİYOGRAFYA : 3 - Muvakkat teminatı 6725 liradır. 
Pinduı dağından daha yükıek binlerce tepe : Namık Kem&I .. Zav&llı Çocuk,, : 4- - İ.stek.lllerin §attnamesint görmek 

aımıları icabedecektir. Halbuki Pinduı da.- E (Muatata Nihat özön), Şerif Hulüsl. : ~=:r:nh:ı ~u; ::a:ks;~t:r::ı ::;:. ·:~1

1~; 
tının italyan neferi üzerinde bıraktığı te· ÜlkU'nün bu sayısı da 96 eayfa 
ıir o kadar bilyiıktür ki, bunu aklına ıeti· olup her yerde yirmi beo kuru§& ıa· : 
rlnce bu tepelerin blrtnelstnt bile aşma.ta :. tılt1)aktadır. : 

cesaret edemiyeceğinden ıUphe yoktur. ., 1 il il 11111ilililil1111il111ililililil1,. 

Seferber asker ıayııı 
şUpbeıiz kuvvetini bir kat daha aı tt ıı mıı .. 

3. - İtaly11imdiye kadar yalnız bir mil· tır. 

mektuplariyle 
maddelerinde 
Manisa Sa. Al 

(8226) 

ve 24.90 ııayılı K. nun 2, a 
yazılı veeılkal&rla birlikte 
Ko. na mUracaatları 

18199 

Arpa alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Aşaiıda cins ve mikdarları yazılı 

olan bir kalem iaıe malz:emeıi M. fıkra .. 
sına tevfikan ıatın ahnacaktır. 

İsteklilerin belli rün ve saatten bir ıa
at evellne kadar kati teminatlarını Ça .. 
talca Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

Cinsi: arpa, mikdarı kilo: 155000 kilo, 
beher kilosunun fiyatı: 7,SO muhammen 
fiyatı 11625 katt teminatı 1744 lira, ihale 
cünU 7/12/940 Hat il dir. (8251) 18224 

Nakliye arabPıı alınacak 
tatanbuJ Sa. Al Ko Rs den: 

1 - A.skert lhtlyac:; lçln 9.12.940 eaat 
15 pazarlıkla 1000 tanP nıı.Kıtye arabası a
JınacA.ktır AfuhammE'Jı h .. d.,..11 240000 lire· 
dtr Katt teminatı 2t'1~00 llradır Bu mlk 
dar bHlllnereı. d" lhf'1"' ı:-d11<>blllr Ş'lrtna 

mE'ı:tl her ı:rlln Ko dıı görUl"billr 
tetekli1Prfn helll J(Un ve sAAtt.- katı 

tPmlnatıartyle btrlfktP Fınt11klı'do:ı knmu· 
tanlık Sa. Al. Ko. nn gelmeleri rc:ı~42J 

18327 

81\l.;ır k~D alınl\cak 

Sam"un Sa. Al Ko. R.s. den: 
1 - BlrltklPr lhtlvacı için 30000 adet 

bRkır a, kabı k~"Dah zarf usulu ne eks:llt· 
mrve konmuştur 

2 - ?tluhı:ırrtm"n t11t"r1 21000 
ltl( ttmtnı:ıtı ı ~7~ llrarhr 

a - NUmunf'I ve ŞArtn"'m"8f 
kn.,,1•tanlık bln1U11ndn Sa At. J{o 
1Phllir. 

lira olup 

4 - Ek,.tltme gtlnU 20.12.940 cuma gU. 
nfl saat 11'5 tedlr 

5 - Talip olanlann m"zkf'lr R'iln ve 11a
atten bir saat evel tPkllt m<>'ktıırıt'lrtnı ve 
teminat mnkbn?:lanrµ Ko. Rs n" v•rmlş 
olmalan. (837~1 183~1 

Un alınRcl\k 
Canakkale Sa. Al. Ko. R.s. : 
1 - 100.000 kilo un 9. 12 040 ırtınU saat 

9 da ı>a.zartıkla ıı:atın alınacaktır. 
Katt teminatı 292l'J ttradır. 
Taltplerirı ÇanAMkate Sa.. Al. Ko n111. mü-

racaatları. {8S98l 18370 

Sade yağı alınacak 
Bahkeelr Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 25 ton sade

y&#ı kapalı zarf ueullyle 24. 12. 940 eah 
gUnU ıaat lft te Bahkeılr 8&. Al. Ko. da 
ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedelt beher ktloda 170 ku
ruı olup muvakkat teminatı 8188 liradır. 

Evıaf' ve §eraltınl gOrmek tstlyenler An
kara İatanbul Lv. Amirlikleri ve Bahke· 
11ır S&. Al. Ko. da göreblllrler. 

Taliplerin muvakkat teminatları ile blr· 
Jtkte tekli! mektuplarını ihale eaatınden 
bir 11aat evel komisyonumuza makbuz mu
kabtll vermeler\ şarttır. Poıııtada gecikme-
ler muteber degildlr. (8399) 18371 

Sade yağı alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rı.: 
1 - Askeri ihtiyaç için 13. 12. 94-0 gü .. 

nU saat 11 de ZO ton ıadeyalı pazarlıkla 
ıatrn alınacaktır. 

Muhammen bedeli 33.000 llradır, şart

namesi her siln komiıyonda görülebilir. 
İıteklllerin belli gün ve aaatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden katt teminatla
rlyle birlikte Fındıklı'da komutanltk Sa.. 
Al. Ko. na celemelerl. (8435) 18395 

Pirinç alınacak 
İstanbul Sa. AL Ko. Rı.: 
1 - Askeri ihtiyaç için 13. 12. 940 ıü

nil ıaat 10,30 da SO ton pirinç paz:arlıkla 
aattn alınacaktır. 

Muhammen bedeli 22.500 liradır. 
Şartnamesi her sün Ko. da ıörülebilir. 

tıteklilerin belli sün ve aaatte teklif ede
cekler( fiyat üzerinden katt teminatlariy
le birlikte Fındrklı'da Ko. Sa. Al. Ko. na 
&elmelerl. (8456) 18+16 

Bakır karavana alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 9000 adet b&kır karavana alınacak
tır. MUteahhtt nam ve hesabına pazarlıkla 
ekılltmesl 10.12.940 salı gUnU ıaat 14. te 
Tophanede İaL Lv. A. Sa.. Al. Ko. da yapı .. 
lacaktır. Tahmin bedell 86000 lira tık te .. 
minatı 2700 Jlra nUmuneal komleyonda 
görUlür. lsteklllerln belli ıaatte komisyo-
na gelmeleri. (8467) 18423 

Terlik alınacak 
tatanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 10800 ç1!t terlik alınacaktır. Pazar· 
!ıkla ek.llltme•l 10.12.940 salı gUDü l&Bt 
14',SO da Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
82400 Ura ilk temlnatı 2430 ıtra nUmuneal 
Ko. da görUlUr. ı·etekltlerln belli aaatte 
Ko. na gelmeleri. (8468) 18f2f 

Maden kömürü alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Ra. den : 

~o~ aıker ıeferber etm~ıtır. B~ sebeple 1 Nihayet italyan matbuatı da ıon günler· 
ihtıyat kuvvetlerı fevkalade zencındır. Bu de Arnavutluk cephesinin ikinci derecede 
tddiı faşizm zimamdarlarının ydkıekten 1· ehcmmiyetı haiz: bir cephe olduj:unu ve t .. 
tırak İtalyanın harp yaptı!lına dair defa • talyanın bundan dolayı oraya büyük bir 

larca ileri ıilrdükleri idd.a ile nasıl telif ehemmiyet atfetmediiini iddia etmeie bat
olunabilir ? Herkes Musıolini'nin neden lamııtır. Vakıa timdiki halde Muısollni 
dolayı altı ay muharebeden ıonra ahaliıi- için mühim olan asil cephe dahilde ıulh 
nin ancak yüzde ikiııni silih altına davet taraftarlarının ve kendi muhaliflerinin hü
etmiş oldutunu merakla ıormıyacak mıdır? cumlarına maruz kalan iç cephedir. Fakat 
Böyle bir sual varid olursa cevabı bısit· 

tir : Şüphesiz faşist rejimini ıarımamak 

için. Ei:er böyle ise bidayette ıkla ıelen 

bu ıebep bucün yunan kuvvetlerinin karada 

Ye inıiliı kuvvetlerinin denizde indirdik· 
lerl darbelerle rejim ıallandılıtan ıonra 

İtalya matbuatı Afrika cephesini taetzml 
en ziyade meşgul eden belli başh cephe o
larak tasvir etmeie kalktıiı vakit kendi· 
sine cevap olarak deriz ki : Ateş evin ba· 

caıını ıardıtı vakit hiç kimse uzak mahal

ledeki 7an11nı aklmdan bile ıoçirmes. 

Sığır eti alınacak ı - Erzurum iıtaıyonunda vaıonda t~· 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den : lim ıartiyle 1500 ton Zonguldak relcompo-
1 - Birlikler ihtiyacı için 250000 kilo ze maden kömilrü alınacaktır. 

ııiır eti kapalı zarfla ıatın alınacaktır. 2 - Pazarlıiı 11/12/ 940 &ünü ıaat 

2 - Sıiır etinin beher kilosu 28 ku~- 10.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla -
tan 70000 lira biçilmiıtir. cakur. 

1 - İhale1i 11/12/ 940 'aı1amba ır\lnll 1 - Toplu tutarı 43500 Ura, kati tem!-

111271940 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARll-JI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye venyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıa~
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birincikllnun, 
Haziran tarihinde çc.kilecektir. 

l)IKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çrktrğı 
r.ı ?O fazlasiyle verilecektir. 

1 Mart "' 

içinde 50 
takdirde 

Muhtelif sebze ah nacak 
Hav!ia Sa. Al. Ko. R9. den : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı yiyecek maddelerinin hizalarında gösterilen 

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

vermiş olmaları 1§.zımdır. (8465) 13421 
Cinsi Mikdarı Tutarı M. teminat 

Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Maydanoz 
Hav~ 

natı 6525 Ura. 

Ton 
63 

63 
63 

1 
50 

3335 

7Z45 
7560 

110 
3750 

402 
544 
567 

9 
28Z 

4 - İsteklilerin muayyen &iinde komis-
yonda bulunmaları. (8469) 13425 

Un alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 100 ton ve 125 ton ekmeklik un ay

rı ayrı olarak 20/ lZ/ 94-0 cuma cilnU ıaat 

1-4 de Beykoz A11. Sa. Al. Kn. da 9aıarlık
la satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 100 ton için 150!> lira 
ve 12S ton için 1800 liradır. 

3 - Evaaf ve ıerait her (ün tr.e?.kG.r 
komisyonda görülebfür. (8476) l842o 

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

1 - Birlikler ihtiyacı için 8000 kilo 
peynir pazarlıkla sa-tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 12/12/940 gün ve saat ıs 
de Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

3 - Beyaz peynirin beher kiloıu için 
tahmin edilen fiyatı S8 kuruı olup tutarı 
5640 lira olup muvakkat teminatı 348 li ... 
radır. 

4 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8477) 18427 

Sade yağı alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Aakert ihtiyaç için 17.12.940 gUnU 

11aat 11 de pazarlıkla 20 ton sadeyağı satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 33000 Ura.
dır. Şartnamesi Ko. da her gUn görUlebl .. 
lir. İ•teklllerln belli gUn ve aaatte teklif 
edecekleri fiyata göre katt temlnatlartyle 
birlikte Fındıklıda. Ko. Sa.. Al. Ko. na gel-
meleri. ( 8481) 18428 

Buğday alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Pazarlıkla 210 ton buiday satrn a .. 

hnacaktır. 

2 - Pazarlık 9/12/040 paz:arteıi ıünü 
ıaat ıs de kışlada İzmir Lv. A. Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 21000 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi 31.50 liradır. 

5 - Şartname ve nümunesi Ko. da gö • 
rülebilir. 

15 - İsteklilerin kanuni veıikaları ve 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale 
saatinden evel Ko. na müracaatları. (&48'2) 

18429 

Yulaf alınacak 
Niğde SL Al. Ko. Re. den: 
Cinai yulıı!, kilosu 960000, M. bedeli 

72000 lira, llk teminatı MOO lira, ihale gü
nü 23.12.940, aaatl 15, ihale yeri Niğde Sa.. 
Al. Ko., ihale ıekli kapalı zarf. 

1 - İstekliler ıartnameyl her gUn ko.. 
misyon binasında okuyabtllrler. 

2 - Tı.llplerln ihale saatinden bir aa.a.t 
evl teklif mektuplan ve tık temtnaU&rtyle 
Ko. na mUrıu:aatıarı. (8jlji) 18•80 

Alım ıekli 
Kapalı Z. 

Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalr Z. 
Kapalı z. 

GilDll 
23/12/1)4.0 

23/12/9'40 
23/12/1140 
23/12/940 
23/12/9'40 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Ra. den: 

Saati 
il 
11 
il 
11 
11 

Cinai bulgur, klloau 22llOOO, M. bedeli 
33711() lira, llk teminatı 2621 lira, !hale 
gUnU 30.12.940 saati 16, !hale ıekll açık 

ekalltme, ihale yeri Niğde Sa.. Al. Ko. 
1 - İstekliler ıartnameyl her gün ko.

miayon bln&.ıJında okuyabilirler. 
2 - Taliplerin ihale saatinden evl 11k 

temlnatlariyle birlikte müracaatları ıa.zım .. 
dır. (8485) 18431 

Arpa alınacak 
Nltde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinai arpa, kilosu H 76000, M. bede il 

93940 lira, tik teminatı 60'7 lira, ııtJnU 
23.12.9~ saat 16, ihale fekli kapalı zarf, 
ihale yerl Niğde Sa.. Al. Ko. 

1 - İeteklller f&rtnaıney! her cün ko • 
misyon binasında okuyabilirler. 

2 - Tallplerln !hale saatinden bir ıaat 
evel tekli! mektuplarını ve Uk teminatı.,.. 

riyle beraber Ko. na mUraca.a.tıarı. 
(8486) 18432 

Un alınacak 
Nltd• Sa. Al. Ko. Ra. den: 

Clll&i un, kilosu 960000, :M. bedeU 144000 
lira, llk teminatı 10800 lira, gUDU ve oaatl 
25.12.940 eaat 15, thaleııln ıekll kapalı 

zarf, ihalenin yeri Niğde Sa. Al. Ko. 
1 - İstekltler §artnameyt her gün ko -

mlıyon blnıı.aında okuyablllrler. 
2 - Taliplerin ihale 11aattnden btr .uat 

evel teklif mektupları ve ilk temlnaUariY
le birlikte komisyona müracaatları. 

(8487) 18438 

Saman aluacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 963600 'kilo 

ıaman pazarlıkla ıatrn alınacaktır. 

Z -. Pazarlıgı 12/12/940 gilnü saat 15 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Balya olmak üzere ıamanın beher 
kilosu için tahmin edilen fiyat 4 kuruş o-
lup tutarı 3854-4 lira olup muvakkat te -
minatı 2900 liradır. 

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

18434 

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

ıade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 12/12 '94-0 &ünü saat 15 
de lz:mit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 33000 kilo sade yağının beher ki
losu için tahmin edilen fiyatı 150 kuru;, 
olup tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 
3713 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatind• 
İzmit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (3489) 

111435 

.... 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

2 Ahır y&P\mlacak 
M:. M. VekAletl 80 Alma Ko. dan: 
Eıkl11ehlrde iki &ar ya;ıtırılacaktır. 

llu ahırların ke§if bedell 53730 lira 6 ku
ruııtur. Muvakkat teminatı 3936 lira olup 
ınUnakaaaaı H.12.940 cumartesi günü sa
at ıı de kapalı zarfla yapılacaktır. Tallp
lerln mezkQr ..Unde komisyona müracaat-
ları. (80{8) 1806~ 

Ranza yaptırılacak 
M. M. Veklleti SL Al. Ko. dan ı 

Keıif bedeli 871 lira 20 kul"Uf olan ran
tı pazarlıklı yaptırılacaktır. Pazarhiı: 

18/ 12/514-0 çarıımba ıünü aut 11 dedir. Ka
t! teminatı: 131 lira olup keşif ve projesi 
45 kuru~ı komisyondan alınır. Taliplerin 
ınuayyen vakitte M. M. V. SL Al. Ko. da 
bulunmaları. (8168) 181S8 

Ziraat memuru alınacak 
Jır. Jır. VekAletl Veteriner İ§leri Daire

•1 Rlyasetlnden: 
.M. M. VeklleU Esklııehlr Huırca çift· 

llttnde 1150 ıtra ücretll ziraat memurluğu 
1nUnhaldlr. Yüksek Ziraat tahsill görmüıı 
elanlar arasından 10.:2.940 tarihli salı gü
llü AD.karada yapılacak müsabaka lmtiha
aı ile birisi tayin edllecektlr. Olanların 

ıahadetname, sıhat raporu, hllenühal k~ğı
dı ve ftıı ukerllk vazifelerini ifa ettıkle-
11.ııi g6ıterlr veaalkle M. M. VekA.leU vete
riner 11 dalreıi riyasetine müracaat etme-
leri. (819) 18183 

Gabardin kumaş alınacak 
M. M. Velı:lleti SL Al. Ko. dan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(700) 1edi yüz kuruş olan (15.000) metre 
1"abardin kumaı kapalı s:arfla milnakasa
n konmu1tur. İhalesi 16112194-0 pazartesi 
rünil ıaat on beatedir. İlk teminatı (6500) 
liradır. Evsaf •e :ıartnamesl 525 kurut mu
kabilinde M.M.V. satın alma komisyonun
dan ahnaibilir. İıteklilerin ihale gÜıı ve 
ıaatinden en u bir 11at eveline kadar tek
lif mektuplarını komiıyona vermeleri. 

(1171) 18209 

Kaputluk kumq alınacak 
M. M. Voklletl SL Al. Ko. dan : 

Beher metrea1nı tahmin edilen fiyatı 
(700) yedi yüz kuruş olan (28.000) metre 
kaputluk kumaı kapalı zarfla münakaaaya 
ltonm111tur. thaleei 16/ 12/940 pazartesi 
Cilnil saat on birdedir. İlk teminatı (11.050) 
liradır. Evsaf ve 1&rtname11i (980) kurua 
mukabilinde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İıteklllerin ihale gÜıı 
Tı saatinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(8172) 18210 

Haki ıayak alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metre.ine tahmin edilen fiyatı 

(490) d8rt ,.Uz doksan kuruı olan (32.000) 
111etre haki ıaya.lı: kapalı zarfla münakasa
h konmuıtur. İhalesi 18/ 12/94-0 çar:ıam • 
ba gtlntl Alt on birdedir. tık teminatı 
(9.090) llradır. Evsaf ve şartnamesi 784 
lı:urut mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. İsteklilerin ihale 
rUn Te saatinden en az bir saat evetine 
bdar teklif mektuplarını komlıyona nr-
aıeler. (8173) 18211 

'Lacivert kumat alıancak 
)ı. M. Veıkl14ti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(510) kuruş olan (7.500) metre licivert 
ltumaı kapalı 11rfla milnalı:aaaya konmuş.
tur. 1haleai 17112/940 aalı rünü saat on -
birdedir. İlk teminatı (2.868,75) liradır. 
Evsaf ve prtnımesl 192 kuruı mukabilin
de M.M.V. aatm alma komisyonundan alı
nabilir. 1.te1dllerin ihale ıiln ve saatin • 
den en u bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. (8174) 

18212 

Harp paketi bezi alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Portatif çadır bezi eYaafında olma.k il· 

ıere yirmi beş bin metre harp paketi besi 
IO/birlnci lı:lnun/940 cuma rünil ıaat 11 
de Ankara'da M.M.V. aatın alma Ko. da 
puarlrkla ihale edllecektir. Beher metre
eine tahmln edllen fiyatı 9S kuruş olup .ka
ti tMlllnatı 3512 lira 50 kuruştur. İsteklile
rin pazarlık giln ve saatinde teminatları 

Ue birlikte mezkQr Ko. da bulunmaları. 
(8278) 18279 

Terlik alınacak 
M. M. Veldletl SL Al. Ko. dan 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 170 

kunı1 olan on bin çift terlik 10/birinci • 
lrlnun/940 sah gllnli saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla iha
le edileceğinden isteklilerin 2SSO liralık 
kati teminatları ile birlikte pazarlrk giln 
Te saatinde mezk(lr Ko. da bulunmaları. 

(8280) 18281 

Peıtemal alınacak 

M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 10 

kuruş olan 1000 tane peştamal 18/birinc!
kinun/940 çar,amba gilnü saat 10 da An -
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da açık 
eksiltme suretiyle ve milteahhit nam ve 
heubma satın alınacağından isteklilerin 60 
liralık ilk teminatları ile birlikte ve ek • 
ıiltme giln ve saatinde adı geçen Ko. da 
bulunmaları. (8282) 18283 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekileli Sa. Al. Ko. dan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı on 

lira 25 kuruş olan 5.000 tane yün battani
,.e Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
kapalı ı:arf usuliyle 19/birinci Hnun/ 94-0 
perıeınbe rünil Nıt 11 de ihale edileceğin. 
den iıteklilerln 3812 lira SO kuru,Juk ilk 
teminatlan ile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar adı geçen Ko. na vermeleri. Şart • 
~me 257 lrunıı mukabilinde Ko. dan alı-
mr. (&283) 112&4 

Keçi kılı alınacak 
M. Jır. Vek!letl Sa. Al. Ko. dan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
(71S) yetmlt bcıı kuruş olan ( 4627) dört 
bin altı yUz yirmi yedi kilo keçi kıh pa
zarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 

10.12.940 salı günü ıaat on birdedir. Katı 
teminatı (lS20,M) bet yüz yirmi lira elli 
dört kuruıtur. eartnamesi M. M. V. ıatın 
alma komisyonunda görülür. İsteklilerin 

kanunun emrettltt belgelerle ihale saatin-
de komisyona selmelerl. (8383) 18386 

Satılık deri 
M. M. Veklletl SL Al. Ko. dan: 
Bir ba, deri 11Ltılıktır. Pazarlığı: 9.12. 

940 puarteıl günü ıaat 10 dadır. Taliple
rin M. M:. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8{23) 18390 

Kürek aapı alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 12 

kuru$ olan 30.000 adet kürek sapı müteah
hit namı hesabına pazarlıkla satın alına -
caktır. 10.000 den aşafı olmamak üzere 
ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. Pa
zarlığı: 11/ 12/940 çarıamba günü saat ıs 
ded ir. Katt teminatı: Teklif edilecek mik
tarlar üzerinden alınır. Nümune ve şart -
namesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8417) 18451 

ULUS 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı Kırık.kalede yaptırılacak inşaat 
Aakerı Fabrtkıüar Satın Alma Ko. dan : 

Kırpıntı ıatıtı 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

A. LEVAZIM AMIRL1C1 

Buğday alınacak 

-7-

3 kalem eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Atatıda cinsleri yazılı Uç kalem cııya 

pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pazarlığı 

11.12.940 a:ıat 10 dı r. Talıpl r l yuzde 15 
temlnatlarlylc b.ı lıkte Ankara Lv. A. Sa. 1 - Bir ton yünlü kırpıntı ile lkl ton 

bezle karııık kırPıntı pazarlıkla satılacak
tır. Muhammen bedeli 390 lira olup katl te
minat mikdan 59 liradır. Pazarlığı 10/ 12/ 
940 sah ıünü saat 10 da hava satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kırpıntılar her 
gün hava dikim evinde görülebilir. İstek
lilerin muayyen cün ve saatte katt temi • 
nat ve kanuni belıeleriyle birlikte komis • 

Tahmin edilen bedell (20,1500) lira olan 
Kırıkkalede yaptınlacak tı:ıoaat aakerl 
fabrikalar umum mUdürlüjü merkez satın 
alma komisyonunca 23.12.9{0 pazartesi 
günU ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (S) kuru~tur. 

Muvakkat teminat (1337,150) liradır. Tek -
lif mektuplarının mezkQr günde saat 1' e 
kadar komlıyona vermeleri. (835•) 18'47 

Ankara Leva.zrm Amirliii Satm Alma 
Komiıyonundan ı 

1 - Beher klloıunı tahmin edilen fi • Al. Ko. na m Ur aca 
5 adet takvim 

tlan. l8495) 

yonda bulunmaları. (8311) 1826S 

Gazyağı alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Talibi zuhur etmiyen 10 ton ıaz 

yağı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 234-0 lira olup kıtt te
minat mikdarı 351 liradır. Pazarlığı 12/12 
/ 940 perljembe &"Ünü saat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari ve 
fenni şartnamesi her ıün öğleden sonra 
komisyonda ıörülebilir. İsteklilerin mu -
ayyen gün ve saatte kati teminat ve ka -
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (8385) 18361 

Alternatör alınacak 

P., T. ve Telefon Umum Md. 
Müfettiı, merkez müdür muavini 
ve merkez müdürü yetittirilmek 
üzere yüksek mektep mezunu 

memur almacak 
P.T.T. Umumi Müdürliiğünden : 
1 - Müfettiı, merkez mlldllr muavini 

ve merkez mildüril yetittirilmek üzere 
müsabaka ile yüksek mektep mezunların -
dan memur alınacaktır. 

2 - Müsaba.kada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceil mahallerde memu • 
riyet kabul etmeleri ıarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 36S6 
sayılı klnun hükmline ıöre otuz lira asli 
maaı verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin kı-

yatı 8 kuruı olan 2400 ton ıert veya yumu
şak buğday pazarlıkla aatın almacaktır. 

2 - Pazarhlı her ıiln Anlı:arı Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, 

3 - 10 tondan aııit olmamak prtiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 ton için kat! teminatı mikda • 
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve ıartnımesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her giln Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları . (8029) 

17997 

Yıldız tehriyesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosun& tahmin edilen fiyatı 30 

kuruı olan 33 ton yıldız §ehriyesine kapalı 
:zarfla talip çıkmadığından bir ay müddet
le pazarlıkla satın ahnscaktır. 

Pazarlığı 16/ 121940 pazartesi cünii saat 
11 ded ir. Katt teminatı 1485 lira olup ev -
saf ve şartname!Iİ komisyonda görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
nununun dördüncü maddesindeki şartları A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8055) 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 

18049 

9 adet masa zlll 
3 adet evrak çantası 

18441 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. Amlrll~i Sa. Al. K o. dan: 
45 ton bulgur pazarlıkla satın alınacak

tır . .Muhammen fiyatı l~ kuru ııtur. Pazar
lığı 13.12.940 saat 16 dadır. Taliplerin % 
15 temlnatlarlyle birlikte Ankara r .. v. A. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8496) 18442 

Renza yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Behe.rinc tahmin edilen fiyatı 60 lira 

olan 3 adet ranza pazarlıkla yaptırılacak
tır. Pazarlığı 14.12.940 saat 10 dadır. 

Tallple.rln yüzde 15 temlnatlıırlyle bir
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. K o. na müra-
caatları. (8497 > ısu3 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 15000 ton ııehlr dahlll nakliyatı ka

palı ı:arfla ekslltmesi 2~.12.940 saat 15 te 
Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 33750 lira llk te-
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

Mazot alınacak 1 - Yeni veya as kullanılmış 1150 • 200 
M. M: Vekaleti Sa. Al. Ko. dan Kva.lık, 150 frekans ve 220-380 voltluk ıa-

defa ıireceklerin otuz yaşını ıeçmemiş 

olmaları lizımdır. Arpa alınacak 
minatı 2532 liradır. 

Şartnamesi 250 kuruı mukablllnde ko
misyondan alınır. Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1818 li- tıhk bir alternatörU olanların M. M. V. 

ra olan 9.93S kilo mazot pazarlıkla satın Hv. MUstPşarlığına mllracaatııırı. 
alınacaktır. Pazarlığı: 12/lZ/940 perşem- (8386) 18362 

5 - Müsabakaya girmek lıtiyenler 
10112/940 günü aksamına kadar Ankara, Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
İstanbul . h:mir, Seyhan, Konya, Trabzon, Komisyonundan: 

İçinde kanuni ve bu işlerle meşgul ol· 
duğna dair ves ikalar da bulunan teklif 
mektupları saat 14 e kadar kabul olunur. be gUnli saat 14 dedir. Katl teminatı: 272 

lira 70 kuruı olup ıartnamesi komisyonda 
görülilr. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8418) 

18452 

Pencere kepengi yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keıif bedeli 744 lira S2 kuruş olan pen

cere kepenği pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlığı: 23/ 12/940 pazartesi günü saat 
11 dedir. Kati tem inatı: 112 lira olup keş
fi 5 kuruşa komisyondan alınır. Taliple -
rin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (8419) 134S3 

Camlı dolap alınacak 
M . M. V ekli eti Sa. Al. Ko. dan : 
Bir adet camlı dolap pazarlıkla satın a

lınacaktır. Pazarlıiı 11/ 12/940 çarşamba 

günii ıaat 10 dadır. Taliplerin muayyen 
vakitte yüzde on beı teminatları ile bir -
ilkte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(8420) 184S4 

Dikit teli alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 

45 adet kangal dikiıı teli pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı: 11/ 12/ !f4-0 çar • 
ıamba ıünü saat 11 dedir. Taliplerin yüz
de on beı teminatlariyle birlikte M.M.V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8421) 184SS 

Benzol alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher kll-una tahmin edllen fl:ra~ 30 

kuruş olsn on beı ton benzol 24/birlnci 
kinun/940 sah ıUnil saat 11 de Ankara'da 
M.M. V. aatı nalma Ko. da ıçrk eksiltme 
ıuretiyle aatın almaeatından iıteklilerin 

337 lira 50 kuruıluk ilk teminatları ile bir
likte ekıiltme gün ve saatinde mezkQr Ko. 
da bulunmaları. (8424) 18456 

Emaye malzeme alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 889 lira o

lan aşaiıda mikdar ve numaralan yazıh 
emaye malzeme 10/blrinciklnun/940 salı 

&ilnü saat 11 de Ankara'da M.M.V. aatın 
alma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından 
iıteklilerln 134 liralık kat! teminatları ile 
birlikte pazarlık sün vı 11atinde mezkQr 
Ko. da bulunmaları. (8425) 1&457 

150 adet kilvet böbrek 11rlı No. 3S 
120 adet küvet dört kö:ıe ıırh No. 36 
200 daet kUvet müdevver ıırlı No. S2 
200 adet küvet müdevver ıırlı No. S6 
40 kıçarola sırlı No. 18 

100 adet tencere sırlı No. 20 

ldrofil pamuk almacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 160 
kuruı olan iki bin kilo idrofil pamuk 24/ 
birinci klnun/ 940 aalı cUnU saat 11 de An
kara'dı M.M.V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın alınacaiından isteklilerin 480 
liralık kati temlnatlarlyle birlikte pazar
lık gün ve saatinde mezkQr Ko. da bulun
mıüarı. (8'26) 17{58 

Temdit cihazı alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 4-00 kuruş 

olan 500 tane demirden makaralı temdit 
cihazı 23/birincl klnun/514-0 pazartesi giinü 
saat 11 de Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla satın alınacağından is
teklilerin 300 liralık kati teminatları ile 
birlikte. pazarlık ıün ve saatinde me~kGr 
Ko. da bulunmaları. (8427) 18459 

V eteriMr ecza alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4815 lira 

olan 9 kalem veteriner ecza ile 500 çift 
11stik eldiven 25/birlnciklnun 1940 çar • 
ıamba ıilnü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
aatın alma Ko. da paıırhklı ihale edile . 
ceğinden isteklilerin 722 lira 25 kuruşluk 
kati teminatları ile birlikte pa:ıarhlı: gün 
ve saatinde Ko. da bulunmaları. (8428) 

18460 

Elektriık grur·· saire alınacak 
M . M. VekSleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 27.300 

lira olan listesine ıöre elektrik ırupu te
ferruatiyle 3 adet kaynak makinesi pazar
lıklı satın alınacaktır. Pazarlığı : 16/ 12/ 940 
pazartesi rünü saat 14 dedir. Kati temina
tı: 4.0!>5 llra olup evsaf ve şartnameıi 137 
kuru1a komlıyondan alınır. Taliplerin mu
•1Yen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu • 
lnnmalan. (Mil) 11461 

Hastane intaatı 

D. Bakır. Erzurum, Samıun, Sivas ve Bur- 1 - Beher kilosuna tahmin edil~ fiya
sa P .T.T. Mlidürlüklerine müracaat et • tı 6 kun11,1 7~ ıantım olan 3000 ton arpa 

(8378) 18449 
melid ir. 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 6 - Müsabaka beşinci maddede yazılı 
1 - Miıteahhit nam ve hesabına bir ha- vm~etler P.T.T. merkez müdürlüklerinde 

va hastanesi inşaatının geri kalan nok -
san kısmr tamamlattırılmak üzere pazar

. lıkla ihaleye konulmuşt'.ur. Muhammen be
deli 413,082 lira 6 kuruş (dört yüz on üç 
bin seksen iki lira altı kuruş) olup ilk te
minat mikdarı 20274 liradır. Pazarlığı 

14/ 12/94-0 cumartesi ıünü saat 10 da hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İ
dari ve fenni şartname keşif ve diğer te
ferruatı 20 lira 66 kuruş mukabilinde ko
misyondan her gün alınabilir, İsteklilerin 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle birlik
te muayyen gün ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (84-02) 18373 

Elbise diktirilecek 
M.M, Veklileti Hava Sa, Al. Ko, dan 
1 - SOOO takım yazlık diktirilecektir. 

Muhammen bedeli5000 lira olup katt temi
nat mikdan 750 liradır. Pazarlığı 11.12.940 
çarşamba gilnü saat 10.30 da hava satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İdari şart
name, evsaf ve nümunesi her gÜıı öğleden 
sonra komisyonda görlilebilir. İsteklilerin 
muayyen giln ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu. 
lunmalarr. (8498) 184-44 

Mendil alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan : 

16 12 9 •rı tarihine rasthyan pazartesi gü
niı sı •ı Q da yapılacaktır. (8006) 17986 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 
Poıta, Telgraf ve Telefon Umumi MU-

dUr!UğUnden: 

1 - İdaremiz mUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgraf muhaberesine vA.kıf ol· 
mak Uzere alınacak m&a§lı veya ücretli 
memurlar için müsabaka imtihanı yapıla-
caktır. 

2 - MUsabakada muvaffak olanların 

idarenin teklif edecett yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri ııarttır. 

3 - .Mlleabakada muvaffak olanlara 
3656 sayılı kanun hükmüne gllre 15 lira 
maaıı veya 60 lira ücret verilecektir. 

• - İdare dahilinden müsabakaya itti· 
r!k edecek hat baı bakıcı, baı müvezzi ve 
bakıcı ve müvezzilerin 30 y~ından evel 
idareye intisap etmlı olmaları farttır. 

6 - İdare haricinde ml18abakaya gir
mek lstlyenlerle h!len ldaredahlllnde bu
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve müvezzllerln 788 sayılı memurin kanu· 
nun 4.üncü maddeılndekl ıartıarı haiz ol
maları ve devlet memuriyetine Uk defa 

1 - Talibi zuhur etmiyen müteahhit alınacakların 30 yqını geçmemiı bulunma. 
nam ve hesabına 20.000 mendil pazarlıkla !arı llzımdır. 
-trn ahnacalnır. Muhaınmen bedeli 2"780 

lira olup kati teminat mlkdan 414 liradır. 
Pazarlığı 14/ 12/ 940 cumartesi günü 11at 
10 da hava ıatın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 1dart, fenni 1artname ve nilm~ 
nesi her glin öileden ıonra komisyonda 
iÖrülebilir, İsteklilerin muayyen sün ve 
saatte kat! teminat ve kanuni belieleriy
le komis1onda bulunmaları. (8499) 

18445 

ASKERIFABRlKALAR 

1800 tÖn eşya Kırıkkale pirinç 

e - HA.1- tdarede mu.talldem olanlar
dan mUııabakaya airmek lıtlyea.ler 20.12. 
940 cuma günU akıamına kadar bir dilek· 
çe Ue ve ldare haricinden girmek iıtlyen
ler de gene mezk1lı' tarih alqamına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbltelerlyle birlikte 
tmtıhanlann icra olunacatı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edecekler -
dlr. 

7 - Müsabaka vUlyet P. T. T. merkez 
müdür!Uklerlnde muhabereden 215.12.940 
çargamba gUnü saat 9 da yapılacak muha
bere bilgisini !abat edenler umumt bilgi . 
lerden de 26.12.9•0 pertembe gUnll aaat 9 
da yapılacaktır. (8278) 182« 

haddehanesinde vagondan tah • ------------
liye ve Fülmüat fabrikasına nakli 

Askeri Fıbriltalar Satın Alma Ko. dan: 
Beher tonuna (130) kuruı tahmin edi

len yukarda yazılı nakliyat Askeri Fabri
kalar umum müdilrltlğil merkez satın alma 
komisyonunca 21/ 12/940 cumartesi günü 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edile -
cektir, Muvakkat teminat (17S) lira (50) 
kuruştur. Şartname paraııızdır. (8388) 

18363 

Y aylrk çelik alınacak 
Aıkerl Fabrikalar Batın Alma Ko. dan: 

250 Kg. 1 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 2 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 3.5 mm. kutrunda yaylık çelik 
180 Kg. 5 mm. kutrunda yaylık çelik 
146 Kg. 7 mm. kutrunda yaylık çelik 
140 Kg. 8 mm. kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 10 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 12 mm. kutrunda yaylık çelik 
300 Kg. 0,50 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 1,50 mm. kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 3 mm. kutrunda yaylık çelik 
1150 Kg. 4 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 6 mm. kutrunda yaylık çelik 
135 Kg. 7,5 mm. kutrunda yaylık çellk 
2150 Kg. 9 mm. kutnında yaylık çelik 
1:m Kg. 11 mm. kutrunda yaylık çellk 

Tahmin edilen bedeli (7502) lira CM 1 
kurıı~ olan yukarıda clna ve mikdan yazılı 
16 kalem yaylık çelik askerl fabrikalar 
fabrikalar umum müdUrlUğll merkez ıatın 
alma komls~·onunca 23.12.940 pazartesi 
günU saat 16 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat te
minat (5621 lira (69) kuruştur. Teklif 
mektuplarını mezkQr gUnde saat 15 e ka • 
dar komisyona vermeleri. (8458) 18420 

iCRA VE iFLAS 

Ankara İcra Datreııi Gayri Menkul Sa
tıı memurluğundan: 

İpotek olup aatılmaaına karar verilen 
Ankaranın Çankaya Kavaklı derede ııot 
ada, 31 parıel No. lı araa a,atıda yazılı 
ıaruar dalrealnde açık arttırma ile satıııa 
çıkarılmııtır. 

EVSAFI 
Arıa 770 metre m=abbaıdır. Heyeti u

mumlyealne 23100 lira kıymet takdir o -
lunmuıtur. 

Satıı tartları 
1 - Satıı peeln para lle 30.12.9{0 pazar

tesi ıünU sa.at 10 dan 12 ye kadar daire
mizde yapılacaktır. Talipler muhammen 
kıymetin yüzde yedl buçufu nlsbetlnde 
pey akçeai veya banka mektubu ve tahvl
ıa.t vereceklerdir. Dell&Jlye ve vergiler aa
tııı bedllnden ödenecek ve tapu harcı ve 
tahliye ma.srafı müııterlye alt olacaktır. 

2 - Batıı günü arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmıı beıılııi buldu
ıu takdirde tam aaat 12 de Uç defa bağırt
tırıldıktan ıonra en çok arttıran& ihale o
lunacak ve yüzde yetmiı beılnl bulmadığı 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 9. 1. 9U perıembe gUnü ısa -
at 10 dan 12 ye kadar yapılacak ikinci 
arttırmada en çok arttıran• lh&le edilecek
tir. 

S - İhalebedell hemn verilmediği tak -
dlrde mUıterlye yirmi gUnU seçmemek ü
zere bir mehil verllebllecektır. Bu mehil 
içinde de para ödenmezse ihale bozulacak 
ve kendisinden eveı en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmlt olduğu bedelle al
mafa razı olursa ona ihale edllecektlr. Bu 
da razı olmaz veya bulunmazsa yedi gün 

500 ıandrk teneke levha alınacak müddetle çıkarılacak bir arttırmada en 
Askeri Fabrikalar Batın Alma Ko. dan· çok arttırana ihale olunacak, evcik! 
0,25 - 0.27 .Mm. kalınlığında ve ihale lle bu ihale arasındaki fiyat farkın-
70 - 71 X 150 - 51 Sm. ebadında dan evelkl mUıteri mesul bulunacaktır. 
500 sandık teneke levha alınacak. ' - Allkadarlann bu gayri menkul ü • 
Beher pakette 112 adet olacak. zerindeki hak ve iddialarını evrakı mUsbl-
Tahmln edilen bedeli (3M00) lira olan teleriyle birlikte on beı gUn içinde daire

ebat ve mlkdan yukarıda yazılı CSOO san ye bildirmeleri ve akıl halde hakları tapu 
dık teneke levha askert f abrikalar umum ı •lcllli lle aablt olmadıkça ıatıı bediinin 
mUdUr!UtU merkez ıatın alma komlsyo paylaııtırılmaaından haric; kalacaklardır. 
nunca 23.12.940 pazartesi gUnU saat 14,3(1 1 IS - Arttırma fartnameıi bugünden ıtı
da kapalı zarfla ihale edll ~ccktlr. Şartnıı baren dairemizin 9{0 - 82 No. lu doııyasın
me (1) lira (75) kuruııtur. Muvakkat te 1 da herkeH açık bulundurulacaktır. Tallp
mlnat (2625) liradır. T ekllt mektupların · ter daha evel sayrt menkulUn imar vaı:lye
mezkOr gün ve saat 18,30 a kadar komls \tını ve aatıı tartlnrını gl5rmU, ve kabul 
7ona vermeleri. (82ü). 18HC etmıı ad1ohınl\clltı 118.n olun•. '869 

pazarlıkla l!latın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A.. 
Sa. Al Ko. da yapılacaktı r. 

3 - 300 tondıın aşagı olmamak Uzere 
ayrı a)Tı taltplere ihale edllcbillr. 

• - Arpalar döküm halinde Ankara ve 

Nohut alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 20 t on nohut alınacak -

tır. 

2 - :Muhammen bedeli 49M ıtradır. Te-
civar lstaııyonlarda t eslim alınır. mlnatı i42 liradır. 

6 - 3000 ton için kati teminat mlkdarı 3 - Taliplerin 10.12.940 tarihinde saat 
2:l7M lire ve 300 tonun teminat mlkdarı 15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
30:lS lira olup evsaf ve ,artnamesl 960 ku· caatıarı. (8400) 18450 
ruıa koml"yondan alın ır 

6 - Taliplerin heı p 1 Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko na müracaatları. ( 8272 ı 182{3 

Almanca kimya kitapları 
alınacak 

An\:ara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Altı kalem kitap satın alınacaktır. Ta

lip' erın 9. 12. 940 tarihinde saat lS te An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

1 - Nahrunpml\tel Chemie 
(Prof. Röttıers) iki cilttir. 
2 - Laboratoriumusbucu Nahrump

mittel Chemie 
(Von A. Beythen) 
3 - Mikroskopie der Nahrunp 

ienussmittel Auı dem pflanzenreihe 
(Von Moeller • Griel>el) 

und 

4 - Prktikum der kliniıchen - chemi
eshen • mikroskopischen und Baktriolo· 
giıchen unterauchen Methoden 

(Von Klopataclt - Kovvıraki) 

5 - Untersuchungen dea Wasseres 
(Arthur Splittgerber und Ernat Nolte) 
6 - Dle chemlache unteraundıuq .-on 

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

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan. 
A§ağıda clna ve mikdarı yasılı qya pa-

zarhkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 10.12.940 aaat 15 ted!r. 
Taliplerin yüzde 15 temlnatlartyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra
caatları. (8466) 
Adet 

3 Portatif yazı makinesi Remlngton 
30 Subaylara mürekkepli dolma kalemi 
12 Portatlt koltuk 
15 Elektrik cep feneri 

7 Kllitu evrak çantaaı 
3 Portatif yemek takımı 

31 Gaz oca.ğl 
20 Deve boynu ispirtoluk 
33 Radyom lAmbalrına ihtiyat ılte 
50 Gemici fenerleri için ihtiyat ıııe 

100 M gemici fenerleri için ihtiyat fltlll 
25 Gaz ıobuı 
20 Bakır aefertMt 
16 Termuı yemek kabı 
1 Mum klğıtlı teksir makinesi 

18•22 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 
DISküm halinde 1000 kllo gazyağı pa

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıfl 16. 12. 
940 ıaat 15 tedlr. Taliplerin yüzde 15 te -
mlnatıariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa.Al. 
Ko. na müracaatları. (8490) 18'36 

Bir kürıü alınacak 
Ankara Lv. Amlrllfl SL Al. Ko. dan: 
Üç parçadan ibaret bir adet mahkeme 

kUnUsU yaptırılacaktır. Şekli ve evsafı 
komisyonda görU!Ur. Taliplerin 9.12.940 
ıaat 15 ta yüzde 15 temlnntlarlyle birlik· 
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (8491) 18437 

Kuru kayıı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1500 kilo kuru kaysı ıüınacaktır. Ta
liplerin numuneleriyle birlikte 9.12.940 
..Unü saat 15 te Ankara Lv. A. SL Al. Ko. 
na müracaatları. (8492) 18438 

Sabun alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
20 ton sabun pazarlıkla satın alınacak

tır. Taliplerin evıaf ve tartnameslni gör
mek ve ihaleye lgtlr!k etmek üzere yüzde 
15 temlnatlariyle blrllkte 12.12.9{0 aaat 
llS te Ankara Lv. A. SL Al. Ko. na müra-
caatları. (8493) 18439 

Bakır sahan alınacak 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 
Nümuneslne göre 600 adet bakır sahan 

pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Puarlığı 11.12.940 ıaat 10 dadır. Ta
liplerin yüzde 15 temlnatlariyle birlikte 
AD.kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaatıa-

n. (MH). l8üO 

VİLAYETLER 

Un alınacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satın 

Alma Komisyonu Ba~kanlı&ından : 
Cinsi: un, mikdan: 408000 kilo, muham

men tutarı: 46553 lira, 3 7,5 teminatız 
3492 lira, ihalenin nasıl yapılaca'ı: kapalı 
zarfla, ihalenin günü 9/ 12/940 pazart~i 

rünü saat 10 da. 
A - Yukarda yazılı dört yUz sekiz bin 

kilo un hizasında gösterilen i'iin ve saatte 
Urfa gümrük taburu satın alma komisyo -
nunda kapalı zarflı ihale edilecektir. 

B - Şartnameyi okumak iıtiyenler sözil 
geçen komisyon.da her rün okuyup göre -
bilirler. 

C - İstekliler unun teminat akçesini 
Urfa ıUmriik veznesine yatırıp vezne mak
buzu veya banka mektubiyle birlikte ıart
namenin dördüncü maddesinde kendilerin
den istenilen vesikalarla birl ikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermiı bulunacaklardır, 

{ll006/ 7!>S7) 17928 

Parke yol yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 
16511 lira 63 kuruş bedeli keşifli İs

met İnönil bulvarile Kiçikapu meyda· 
nının parke ile ferşi 22. 11. 940 cuma 
gilnil saat 16 da ihalesi mukarrer ise 

de verilen teklif mektupları kanuni şe
raiti haiz olmamasından ve tayin edi
len saatte verilmemesinden 9ayanı ka

bul görülmediği cihetle 16. 12. 940 pa
zertesi gilnil saat 16 da yine kapalı 
zarf usulile ve teklif olunan bedel 

haddi layik görüldüğü takdirde ihale 
edilmek üzere eksiltmeye vazedilmi~
tir. 

2- Muvakkat teminat 1238 lira 37 
kuruş olup kati teminat bunun iki 
mislidir. 

3- Teklif mektupları 2490 sayılı 
kanunun 32 madde9i tarifatı dahilin
de saat 15 de belediye riyasetine m1.k

buı mukabili tevdi oluncak ve bu sa • 
atten sonra gelen mektuplar kabul e
dilmiyecektir. Postada vaki gecikme. 
ler nazara alınmaz. 

4- Bu işe ait keşif ve prtnameler 
belediye dairesinden parasız olarak a
lınabilir. 

5- Taliplerin tesbit edilen gün ve 
saatte encümene ve fazla izahat almak 
isteyenlerin baş kitabete müracaatları 
ilan olunur. (11237 / 8181) 18162 

Cezaevi yaptırılacak 
Konya C. Müddei Umumililiaden : 
Konya'da in~ası tekarrür eden ve keşif 

bedeli (53432) lira (510) kuruş olan (300) 
ki~ilik ceza evi kapalı zarf usull ile ek -

siltme mevkiine konulmu, ve istekli çık
madığından arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 40 ıncı maddesi mucibince 2S/ 11/-

94-0 tarihinden itibaren bir ay içinde i~!n 
pazarlık ıuretile ihalesine komisyonca ka· 
rar verilmiştir. MezkQr kanunun 2 inci 
maddesinde yazılı şartları haiz olanların 

bu müddet içinde Konya C. Müddei Umu
miliğlne müracaat etmeleri ilin olunur. 

(8215) 18247 

Kömür nakil tesisatı yaptırılacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve TUnel 

İııletmeleri Umum l\IUdUrJU[;"Unden: 
1 - Muhammen bedeli: 220.000 lira tu

tan SllAhtar fabrikası kömür nakll tcıslsa
tı kapalı zart usullyle eksiltmeye kon.r:ıı.ıı
tur. 

2 - Ekslltme 17.1.941 cuma günU, saat 
15 te Metro hanının 5 inci katında yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat t eminat (12.250) lira
dır. 

t - Teklif mektuplarının idare vezne -
ılnden 11 lira mukablllnde tedarik edile -
rek ııartnamedekl tarifat dalı:eslnde hazır

lanarak saat 14 e kadar 4 Uncu kattak i ko
misyon kfltlpllğlne imza mukabilinde ve
rtlmeai lAzımdır. (lHSS/8365) 18419 


