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Ekim yıhna büyük 
bir sevkle airiyorlar 

Romanya' dan 

Türkiye'ye 
petrol 

lhrae1nın m3n dUdiği 
haberi a ilsız ır 

Yunanistan' ı da ihracat 
yıpllmıyataiı doğru değil 

Köylüye bu yıl da iyi cins 
tohumluklar dağıtıldı 

lzmir'de ziraat melctebi bahçen Bükreı, 11 aa. - Reuter: Bir romen Japon laoriciye nazın Mat•• 
iktısat heyeti Almanya İtalya mustesna 

Trakya ve prbf Anadoluda genit bir ~-etk~~ ~~yahati ya~~- ziraat u-

Bapeklllmiı Sovyet Büyük 

E~slnl din kabul etti 
Udürll B Abidin Ege ıehrimize donınUftur. Umum mildur bu aeya

:: Edime, ·Tekirdağ, lstanbu~, Çan~kkale'. Babke.sir, M~isa ve~~·~ AN~, 11 a.a.--:: 8afvekil 
Ylllyetleri dahilinde zirai vaziyeti tetkık etmıt ve zırai mueaaeselerımı.zı Dr. Refik Saydam busun aaat t t 
dolqmııtır. de yeni Sovy« Büyük Elçisi M. 

B. Abidin Ege Edimede husust mu- Vinipadov'u Bqvekalette kabul 
hasebeden Ziraat Vekaletine devredi- etmitlir 
len meyva fidanlığı, Yeşilköy tohum • 
islah istasyonu, Büyükdere meyvacı • 
lık istasyonu, Çanakkalede Umurbey
li meyvacılık istaıyonu ve fidanlık, j 
Balıkesirde yeni kurulmakta olan ör
nek .çiftligi ve çiftlik mektebi, Manisa 
Amerika asma fidanlığı ve viliyet 
meyva fidanlıgı, lzmirde .ziraat mek -
tcbi, ziraat mücadele istuyonu, Bor -

Nüfus sayımı için 

Sayım ve kontrol 

TAYMIS'E GÔRE 

Almanya'nın 
Yakınşarkta 

HEDEFLERİ 
Bulgaristan da 

yakında İşgal 

edilecekmiş ! 

olmak lizere butün yabancı memleketlere A ik 
romen petrolü ihracmın meni meselesini mer a 
müzakere etmek üzere yakında Berlin'e ci-
decektır. 

Berlın'de Turkıye ve Yunanistan'• pet
rol ihracınm ıimdıden menedıldıii bıldi
rilmektedır. 

Bundan böyle Türkiye yalnız do
lar mukabilinde Romanya'ya 

mal oerecelıtir 
Bükreı, 11 a.a. - Reuter ajansı bildi

riyor: İyi qıa16mat alan mahfillerden oi
renildiiine ıöre, Tiirkiye'ye romen petrolfl 
ihracı menedildiii takdirde Türkiye de 
Romanya'ya pamuk ihracım durduracak-
tır. 

·ve-

Japonya 
Japon Hariciye Nazın 

ÜClü paktın bir Sili 
pa .. ı oldul•u söyliyor 

A10ı mahfillerde bildirildiiine nuaran Tokyo, 11 a.a - Japon hancıye nasın 
Bukreı'te bulunan Türk ticaret heyeti diin B. Matsuoka, dün neıred len bır beyana
romen hiikümetıne tebhiatta bulunarak tmda, B Çor ıl'ın nutkundan ve B rman,. 
bundan böyle Tiirlı: pamuiunun münhau- yolunun yen den açılması bakkındakı in
ran dolar olarak ve pqha tediye edilmek ıılız kararından bahsetmıı ve dcmııtir ~il 
prtiyle satın almabileceiirıi bıldirmiıtir. " J ponya Ç nd Ih n m n uğU 

Haber anl11zJır kadar çabuk olarak :renıden teessua etme-nuva bağcılık istasyonu, .zeytincilik la 1 ver·ıe,,ek 
istasyonu ve Meninli süs ağaçları fi- memur r 1 " 
danlıgı, Aydında incir istasyonu gibi Londra, 11 a.L - Royter bildiriyor: 
müesseselerimizin çalıpnaları ve alı- Tayuıiı ga.zeteıi, cuma günkü nüsha -

.Ankara, 11 a.a. - Romanya hukümeti • sıni um mi surette ıstemektedır. Çin ıle 
nin Tiir1nye ve Yunanistan'• petrol ibra- Japonya arasında sulhun yenıden teeuü• 
catını menettiiıne daır bu nbah ıelen sunu ıormeıı japon mıllet nden daha U. 
haberler lizerine Ankara mahafıli nezdın· yade ıatıyen hıç b r mıllet yoktur Fakat 
de yaptıiımrs tahkı atın netıcesine naza· Birmanya yolunun yeniden açılması, kati• 
ran Romanya hükumet Tiirkıye ile son yen muhasematı ke meııe yaramıyacaktır. 
aktedılmiı olan ticaret anlaımaaından fev· Çunkü bu, çınlller teıv k net cesıni ver .. 
kalide memnun olduıunu ve bunun tam bir cektir. 

nan neticeler Ü.zerinde yakından ve e- konleransa ıağrılıyor sında ilk yeri orta prk vaziyetinin 
aash tetkiklerde bulunmuş, bu müea- ) tetkikine tahıiı ediyor ve bu vaziyeti 
seselerin önümüzdeki yıl içinde takip • kt l f şöyle büliaa eyliyor : 
edecekleri it programlarını gözden 20 ıl eır n 1940 nil ~· ~yım ~ "Almanların balkanlar hakkındaki 
geçirmiı ve yapılması gereken itler ko!'tr?l memurluğu ~ıfeııyle tavzıf niyetleri Berlinde yapılan beyanatla 
hakkında direlttifler vermittir. edilmıt olanl~nn bu~n .saat 14·45 ~e aydınlanmıştır. Bu beyanata göre, da· 

Bundan başka, tetkik mıntakasına ra~y~ vaaııa.ıyle lstatıs~ik umum mü- ha büyük kuvetler Romanya limanla· 
dahil vilayetlerin ziraat müdürlükle • dürlüğil tarafından verılecek konfe - petrol havzasına doğru yolda· 

'nl k y . hi d rına ve rinde bütün teşkilat mensuplarının da ransı dı eme il.zere enııe r e o - dır. Buralara yakında avcu tayyareleri 
hazır bulundugu muhtelif toplantılar turanların Dahiliye vekaleti toplantı gönderilecektir. 

-...-------.-~...,.,..--y•p•laralc vilayetlerin umumi siraat, Cdı:Cide ot;rçlann ·· · Gene Berlinde söylendiğine 

!T!..tcaıs:: ==··· w~ı· . .a.•iıliıiııl serinde ~ler yapıllmf. WJl,et 
(So1JU ı1. llacll ..,tad•) oa gelmeler! rica olunur. 

Romanya 
hcıdisesinden 

···············································································~ J' • 

§ Yeni İspanya ve Çin elçileri i 
• • 

i itimatnamelerini takdim ettiler i 
• • 

sonra 
Falih Rılln ATAY 

Alman - R1m1en ifbirliği, nihayet, 
Karaclenia'• kadar bütün Tuaa 
aelıri ile, Romanya'nm petrol H 

Mitin wtibail kaynaklan üzerinde 
fili Cermen murakabeainin kurul· 
mapna kadar varmıtbr. Bugünkü 
Romanya, tam minaıiyle, ve için
den ..,rdmak kendi arzu ve irade
aiae tlbi olmayan, bir nüfuz bölıe
aiad-. :rbi, sade aiyaıi ve iktıaadi 
tldiJ, a•eri teminat altına da gi
,._ bir hayat aahaaa parçaamdan da 
Uaarettir. Macaristan, bu parçayı 
Alman,a'ya baib:ran yol mtünde
tlir; Bulıan.tan, wter iatemez, al
- hakimi:re~ do~~· !1'!i
nya tlmu ve teeıt muhiti ıçıne 
sifmittir. So9J'etler Birliii ılavb~ 
De, IOD samanlarda ona kal'fl meyıl 
cer.,.aalan bir bayii artan BalkA;*I• 
laf alavbiı araımdaki karayolu ır· 
tiJ,atlan keaibnittir. .. • 

Ba emrivüiin son Brenner m~~a-
kataada prifilmÜf olduiUD;~ !u~: 
htt eclilemez. Fakat, onun da, ,uçuzlu 
P•kt ıibi,daha evel Moakov~ ya ha
ber Yerilip verilmemit olduıunu he
nta bilmiyoruz. Diier ta~aftan, 
llqmanya üzerine bir bareke!ın. '?~
nipuarka 99 Norveç itıallen ııbı, 
her hangi bir' noktada girit.il-:cek 
Miyük mikyuta tetebbüılere ı~tınat 
7ahat ihtiyat tedbiri tetkil e_d•P . et
meditini de teabit etmek f1Jlldılik 
lmk&mrsdır. Acaba. ban• arka-
1mdan Balkanlardaki lta)yan bayat 
•huma ait bazı inkipflar precek 
miyis? Amavatlutu genit!e~ek, 
Ye onunla beraber, Tuna uıtunde 

' - h 791'1 ... n alman kıtalannm muza ~-
ret tehdidine dayanarak, Ege d~nı
•İae dotru. bir Bulıar h~~eketme 
tahit olmak hatıra ıelebilır. Har
Ma asama ihtimalini artlk kabul e
da Almanya'nm, en bü~ ihtiyaa 
olan petrolü kati bir emnıY~! '!'l~ 
.. almak için yeni Rumen re1unın~ 
matlak inkiyadmdan iıtifade etmif 
olmaaı da tabiidir: böyle bit elk°: 
.. tefebbjbiaÜll mac:İP olab~~eiı 
llab1ltlara ka...., daha e•el, acmlü 
pQlr.I aarih hiildimleri ile teclltir a
'-'t L .. _...,. idi. 

Yeni Çin Hliri itiınatnaınaini taWim maa.iıninde 
Yeni lıpanya Elçisi Marki de Prat de Nantoultlet dün aut 16 da Çankaya 

kotkUne gıderek itimatname•ini muta mıeruimle Reiıldlmhur İlmet lna • 
nu'ye tevdi etmittir. • 

Kabul eanuında Hariciye Umumf Kltibl Numan llenemendollu hasır bu
(LL) 

lunmuıtur. • • • 

l'lllUMiıTliiblil*, 
reketin Anadoludan :Mıııra dotru ya
pılacak bir askeri taarruzun batlangı
cı olup olmadığı meselesinde tüphe • 
ler göstermektedir. Bu ileri hareketi 
daha ziyade Libya taarruzuna müza • 
bareti istihdaf ettiğe benzemektedir. 

Askeri muhabir makalesinde ıu te
zi ileri sürmektedir : 

Suriyeye kadar yolu .zorlamak ve 
eonra da Filiıtine hücum etmek mak
sadiyle Türkiyeye karfı taarruzda bu
lunmak kıtın ameır bir hareket delil
dir. Bulgar hududundaki tilrk müda
faaları çok kuvetlidir. latanbulu set
reden Çatalca hatları ite bundan da 
daha çok kuvetlidir. Türkiyenin Aa -
ya kıyılan iH kayalık ve barınılmaz 
dağlarla meıturdm. Türk ordusunun 
cenglverlik vasıflan yiibektk ve 
kendi dağlannda bu ordu daha mUt • 
bit olur. Bunun içindir ki aaıl ileri 
hareketin hedefe eripnek için laken
deryeden 400 kilometre uzakta bulu • 
nan kuvetler dururken 1600 kilometre 
yürüyecek kuvetler tarafından yapı • 
lacağına inanmak biraz güçtür. 

Muhabir 1unu da il&ve ediyor : 
Eğer Türkiye uimklr davranırsa. 

uzun meaafelerden yapılacak hava ta
arruzları haricinde hiç bir ıeyden en
diteai olmamak lbımdır.,, 

Maarif Vekilinin 
Antalya' da lelklklerl 
Ant.17&, 11 a.a. - Maarif Vekili Raun 

1.11 • Yllcel diin &ileden &nce ilk obllan 
teftiı etmiı " tehir kalflbfinde .. refleri
ne •erilen zinfett• bu1111UD111tur. 

llurif Vekili &ileden eonra da balb· 
Wnde toplanan ötretmenlede mesleki 16-
riltmelerde balmuaq •e mllteakiben ol -
retmeaıerin verdikleri Ç&)' ai,..fetine i1-
tirl1r eylemiftlr. Ziyafette llretmealer 
adına 16y1enm blc natukta aralarmdan ~· 
titen Maarif Vekillerine bqı cbı7daklan 
ınsi danalM'ı imar edllmiı •e 'Mkil 
•erditi kaqıhlı:ta tirk öjretımeninin nsi
felerinl ltant ederek kendilerini .mabab
betle MllmJannltlf. 

Mareıal de Bono 
Frango Ue görüıtii 

surette tatbilu ıçin her tiirlu tedbirleri it- Üç tmallı paltt 
tibaz e;rlealiı bulunduıunu taırnh ederek B. 'Matıuoka, uç taraflı pakttan da babo 
yukarda mevzuu bohsolan haberin tama- setmıı ve dem ıt r kı: 
men asılsız olduğunu bıldırmıttir. \ (Sonu 4 uncü sayl•d•) 

K&tenceJe bulanan büyük petrol depolan 

Romanya ile 

İngiltere'nin 
araları 

gittikçe açdıyor 
Münasebetler 
kesilecek mi ? 

Romanya'nın 

Tuna limanlarında 
, ve bir çok 
şehirlerinde 

Alman kıtaları 
bekleniyor 

300 inailiz tlbusı lösten'den llmınlır hnnyı oras.ı 
tapurll lllkledHecek tılim n ter1iye ....... 

Blkrq,.11 a.~ - Reater: ROllWl7&'dald 
insllislere heniz urih t&limat 'Yerilmiı ol
mamelda beraber, banlar mllmlriln eördlik
leri takdirde banket etmeie •en hiç ol
maaa dratle harekete amade balmunata 
dant edilmitlerdlr. 

Diplomatik mahfillerde insllis • romen 
mllnuebetleriniD kesilmesi lraçmılauıa 
imklasıs bir ıey olarak tel&kki edilmekt• 
clir, Pakat bunun almua btaatmın bul 
bölıeleri iııal ettiti sabit olar olmu mı. 
yoku vasiyetin inıillslw behmrncly ar
tık müsamaha edilmea bale plcliiia• Load 
nca karac verildiii samaa mı nb ba 
lacaiım kestirmek miitldildilr Gerek inci
liz büroları ve ıerekae aefaretbane ber 
ihtimale kartı buırlaDl70l'lar Seflll'et en 
u 300 inciUz tebaa1111111 tabliyeaini temin
le mlikellef olacaktır. Bwalar mahtemel o
larak Kihtence'd• yapurla barel:~ ede
ceklerdir. 

Romen ınakamlan, lncilızlenn vaziyeti 
ba bdar ciddi tellkk etmelerını hayretle 
brplaclıldanar 16~1 :rorJar. General An
~ clllD lir Resinalcl Hoare'a alınu 
.................. ,.ıma e.1im .... , ...... 

Btlkret, 11 .... - Reoter: Alman kıtaatı 
baıün Brato•'da beklenilmektedir. Almn 
ekalli:reti banlart kartılaauık için llamrtu. 
mKta, H tler ıençlilı tewkılitı lsalanna 
pme baçh bayraklar daııtılmaktachr. Tı
ınııvar'da ve Tana lımanlar ndan Aqova•
da da hallin alman lutaatnıın ıelmem bek
lenmektedir. 

Romen btllrilmetı Vi:rana hakem brarı
am 7 ınc maddes ne dayanarak perıembe 
aklamı macar hulıiimetı ae:ııd nde tqeb
bflsatta bulunmuıtur Romen bilkimeti 
Macar ıtan a terked len T a s lVJDY9 .,... 
sıı nde romen halkına yapı an mesabm 
hakkında hakem karan talep etmektedir. 
Bu talep, Allt\anya tar hndan Ttanı lvan
ya'rn• i11alıne sebep olab ecet hakkında 
mUtalealara yol a maktadır 

Romanya'nın ,,.,,lıaJderatı mila-
ver deoletlıeri ·n .r:,.d111 

Btllc et. U 
ler romea Ol'dııaH:lllİll 
"I dun m.ııın ıılirl• 

~ 

• 
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HARP EKONOMİSİ 

Almanya'nm ihtiyaçları 
Yazan: Sadreddin ENVER 

Son hafta içinde Almanyada - ha- Fakat, sınai maddeler böyle değil -
rice karşı abluka harbinin tesirsizliği- dir. Buna kauçuğu icat edilmekle Al -
ni anlatmak, dahilde de maneviyatı manyanın hariçten lastik ithaline yar
takviye için olacak - Almanyanın gı- dımı olduğu muhakkaktır. Fakat tak
da maddeleri mevcudu hakkında adet riben (100.000) ton tutan senelik it -
ve istatistiki maliimata istinat eden u- halatı azalmamıştı. Çünkü bu müddet 
zun, uzun neşriyat yapıldı. zarfında Almanyanın motörleşmesi 
Almanyanın gıda ve iptidai madde· geniş mikyasta inkişaf etmiştir. 1932 

ye ihtiyacı olmasaydı, bugün başlamış senesinde (100) adama bir motörlü va· 
olan harbe sebep bulunamazdı. Beşe- sıta düşerken 1938 de (44) adama bir 
rin yüklendiği bu harp felaketinin bi- nakliye vasıtası düşmektedir. Bundan 
ricik amili nüfus bolluğuna karşı al- başka (Buna) denen suni lastik, ta -
man topraklarının verimsizliğidir... bii kauçuk gibi sanayideki izolasyon 
Bundan dolayı esasen Almanya sene - vazifesini de görememektedir. Nite -
lerdenberi daima bir cidal halindedir. kim, ingiliz hava nazırının geçen haf
Alman kimya sanayii inkişaf hızını 1 taki nutkunda bahsettiği gibi, alman -
bu yoksulluktan almıştır. Evet, kimya ların İngiltere üstünde son düşen tay
sanayii - bilhassa son yıllarda - AI - yarelerinde izolasyon için kauçuk ye
manyanın en büyük iptidai madde rine çam kullanmak mecburiyetinde 
menbaı olmuştur. kald~kları tesbit edilmiştir. Bugünkü 

Havadan, azot almaları, infilak edi- harbın en mühim elemanı ve tahrip 1 

ci madde çıkarmaları onları şiliden vasıtası olan tayyarenin inşa malze -
güherçile almaktan kurtarmıştır. Suni mesini tahrif edecek kadar iptidai 
ipek, suni yün imaiatı bugünkü alman madde yoksu1luğu dikkate şayandır. 
sanayiinin en mühim iktisadi gelir Almanya mensucat sanayiinin de 
kaynağıdır. 1932 senesinde Almanya - harice muhtaç olmadan ham madde ih
nın suni ipek istihsalatı (26.700) ve tiyacının dahilden temin edilmesine 
suni yün (2.700) ton iken 1938 sene - çok çalışılmıştır. Bütün gayretlere 
sinde suni ipek (65.000) ve suni yün rağmen elde erı:ı .. n neticede bu sanayi 
de (155.000) tonu bulmuştur. Daha ancak ihtiyar 'te birini yerli is -
1911 - 1913 de Bergius'un maden kö - tihsal ile k yabilmektedir. Bu 
mürünü mayileştirilmesi laboratuvar- yüzden gene b .. :fö senesinde (250.000) 
larda bir etüt mevzuu iken bugün ter- ton pamuk, (166.000) ton yün ve 
kibi petrol istihsali hakiki ve büyük (65.000) ton keten, kenevir ve saire it
bir endüstri meselesi olmuştur. (Bu- hal zorunda kalmıştır. 
na) tabir edilen kömür ve kireçten el- Petrol vaziyetine gelince: Alman -
de edilen suni kauçuk tabii rakibi kar- yanın gerek tabii ve gerekse terkibi' 
şısında her gün yerini biraz daha ku- petrol istihsali oldukça artmıştır. Ay
vetlendirmektedir. nı zamanda da sanayileşme ve motör

... 

U L U S 

ı······~:·:~~;::;:;::~·;;~~· 
teırin Pazar) günüdür. O gün 
uyun bitinciye kadar hiç kim· 
ae evinden çıkamıyacak ve ev
lere gelecek sayım memurları 
o gün evde ne kadar insan var
sa hepsini sayım defterlerine J 
birer birer yazacaklardır. f 
Şayet evinize sayım memuru • 

ı ge)miyecek olursa, Bekçi, Po- ıi 

1 
lis, Telefon gibi vasıtalarla Hü
kUnıeti haberdar etmeye mec
bursunuz. 

: BAŞVEKALET i f istatistik Umum Müdürlüğü i ........................................................ 

SPOR 

Şilt maçlarına yarın da 
devam edilecek 

Bölge futbol ajanlığından : 
1 - Şilt maçlarına 13. 10. 940 pazar 

günü aşağıdaki programa tevfikan 
devam edilecektir. 

Ankaragücü - H.O.İ. Yurdu saat 
13,30. 

Hakem: Ferih Esin. Yan hakemle
ri: Necdet Öz güç, Celfil Ustay. 

Demirspor - Maskespor saat 15,15. 
Hakem: Ali Ölgezen. Yan hakem

leri: Bahaeddin Veske, Ömer Öre!. 
2 - Bir meselenin görüşülmesi 

için klüp mümessilerinin 13. 10. 940 
pazar günü saat 13 de Ankaragücü lo
kalinde bulunmaları rica olunur. 

3 - Bu hafta yapılacak birinci ma
çın hakemi Muzaffer Ertuğ Anka
ra'da bulunmadığı için silt maçların
da hakem Ferih Esin ile vazifeleri 
değiştirilmiştir. İtan edilen fikis.tür
deki kaydın bu suretle tashihi ilan 
olunur. 

lstanbulda boks maçları 

Haber aldığımıza göre Ankara bok
sörleri ile İstanbul boksörleri arasın
da bugün İstanbul'da Beyoğlu Halk
evi salonunda boks müsabakaları ya
pılacaktır. 

Sıhat müdürleri 
arasında 

Denizli sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Rifat Basut Van sıhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğüne, Ordu 
sıhat müdürü Dr. Atıf Ergündüz 
Çankırı sıhat müdürlüğüne, Hakkari 
sıhat müdürü Dr. Habip Poyraz Bur
dur sıhat müdürlüğüne, Niğde sıhat 
müdürü Dr. Naci Kanşiray Erzincan 
sıhat müdürlüğüne, Mudurnu hükü
met tabibi Dr. Naci Tuna Bingöl sı
hat müdürlüğüne, Ankara merkez hü
kümet tabibi Dr. Kazım Laçinalp 
Hakkari sıhat müdürlüğüne, Gümü
şane sıhat müdürü Dr. Muhlis Gök
nar Ordu sıhat müdürlüğüne, Bur
dur sıhat müdürü Dr. Nazmi Özbek 
Muğla sıhat müdürlüğüne, Elazığ sı
hat müdürü Dr. Necmettin Üstün
türk Diyarbakır sıhat müdürlüğüne, 
Erzincan sıhat müdürü Dr. Reşit Ta
limcioğlu Elazığ sıhat müdürlüğüne, 
Bingöl sıhat müdürü Dr. Cemal Ba
şer Niğde sıhat müdürlüğüne, Mar
din sıhat müdürü Dr. Remzi Başkan 
Denizli sıhat müdürlüğüne, Çankırı 
sıhat müdürü Dr. Atıf Tunay Mardin 
sıhat müdürlüğüne, Van sıhat müdü
rü Dr. Emin Sağun Gümüşane sıhat 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Mebusların Ereğli'de 

yaptlğı tetkikler 
Ereğli, 11 a.a. - Vilayet içinde tet

kiklerde bulunmakta olan mebusları
mız buraya gelmişler ve Sümerbank 
bez fabrikasının geniş salonunda top
lanan Ereğli halkı ile temasta bulu
narak ihtiyaç ve dileklerini tesbit et
mişlerdir. Mebuslarımız bu toplantı
da geçen yıl ileri sürülmüş olan di
leklerden başarılanlar hakkında iza
hat verdikleri gibi dünya vaziyeti 
karşısındaki siyasi durumumuz üze
rinde de halkı tenvir eylemişlerdir. 

Mebuslann konferansları 

leşme programı da inkişaf etmiştir. 
P.u iki mütevazin seyir Almanyayı 
bu mühim sanayi ham maddesinde ha
ricin yardımına muhtaç olmaktan kur
taramamıştır. Esasen Almanyanın ta
bii petrol istihsali (700 000) kadar ol
muştur. Buna Galiçyaı.m da istihsali 
ilave edilse, gene normal zamandaki 
sarfiyatın ancak (%12-15) şine teka
bül edebilir. Terkibi petrol ise umumi 
istihlakini karşılamadıktan başka, bil-
hassa tayyarelerde kullanılan yüksek Türkiye bisiklet mukavemet D. Bakır, 11 a.a. - Şehrimize gelyen 1-
oktanlı benzini de verememektedir. birinciliği çel mebusu ve Ankara halkevi reisi Ferit 

.. , 
·' 

Yeni zelzeleler 
Saframbolu, 11 a.a. - Bu sabah UçU 40 

geı;e beş saniye süren §iddetli bir zelzele 
olmuştur. Hasar yoktur. 

* * * İzmir, 11 a.a. Urlada Kızılbahçe na -
hiye merkezinde bir saniye devam eden 
orta şiddette bir zelzele olmu!ltur. Hasar 

.. 
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Kliring hesaplan 

bakiyeleri 
Türkiye CUmhurtyet Merkez Bankaııın • 

dan alınan hesap hUlıtsalarına göı·e 5. 10. yoktur. 

* * * 
Çankırı, 11 a.a. - Bu sabah saat 

de şehrimizde bir zelzele olmuştur. 
1

1940 taribindek1 kl1r1ng heı:ıapları bakiye • 
3/35 lerl 
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Kastamonu, 11 a.a. - Bu sabah saat 

Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın • 
da.ki kllrillJt hesapları borçlu bakiyeleri : 

3/ 32 de şehrimizde orta şiddette ve 8 sa- Memleket 
niye süren bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Tel ihtikarı davası 
Tel ibtıkArı ynpmaktan zanlı "Bono· 

mo., kardeıılerln muhakemelerine dUn U -
çUncU asliye ceza mahkemesinde devam 
edilıni>;itir. 

DUnkU celsede 17ahit olarak dinlenen 
"Koço., daima alış veriş ettiğ'I Bonomo'
nun mağazasına hAdise gUnti de iş lçn gel
diğini, Osman ile Avram'ın bir tel alım 

satımı hakkında pazarlığa glrlttlklerlnl 
işittiğini bundan dnha fazla bir §ey bilme
diğini söyledi. 

Bunu m\iteaklp suçluların vekili tara
fından "Son Telgraf., gazetesi muhabiri 
Cevat Balkaya'nın şahit olarak celbedil -
mesinl istemişse de bu talebi mahkeme 
tarafından reddedilmiştir. 

Duruşma müd<lcluınumt tarafından id
dianamesini ve suçluların müdafaalarını 
hazırlamaları, kararın tefhimi için 14 llk
teşrln pazartesi gUnü saat 9,30 a bırakıl -
mı§lır. 

Bir çivi muhtekiri mahkUm oldu 

Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B. hesabındaki 
alacafımız 

Belçika 
Çekoslovakya 
Eatonya 
Finlandiya 
Hollanda 
İapanya 
İsveç 
o. hesabındaki 
borcumuz T .L. 
İsveç 
A. hesabındakl 
alacağımız T.L, 
İsviçre 
İtalya 

A.. heııabındakl 
borcumuz T.L. 
İtalya 

B. hesabındaki 
alacağımız T.L. 
Macaristan 
Lehistan 
Letonya 
Norveç 
Rusya 
Yugoslavya 

CETVEL: - 2 -

Miktar T.L. 

20.011.000 

2. 700.000 17.311.000 
672.700 
455.500 

83.900 
56.400 

·'20.600 
279.SOO 

2.876.200 

99.WO 2.276.700 
41.~00 

'67.200 

350.000 117.200 
77.800 

419.400 
275.600 
140.600 

47.400 
16.lOQ Antalya, 11 a.a. - Çivi ihtikarından 

dolayı asliye ceza mahkemesince mev
kufen muhakemesi yapılmakta olan 
birlik müessı>sesi şürekasından Sabri 
Gürel iki sene müddetle tebit ve 500 
lira para cezasına mahkum olmuştur. 

Muhtelif memleketlerin merkeı: bankal .. 
nnda tutulan klirlng hesaplarındaki 

alacaklarımız 

Memleket 

Üçüncü Umumi Müfettiş Rizede Almanya D. hesabl 
Rize, 11 a.a. - Bir müddettenberi Lltvanya 

-n Yunanistan 
Trabzonda bulunmakta olan uçüncü A h b dakl 
Umumi Müfettiş Nazif Ergin dün 

1
' e:a ın T r. 

b 1 .. U • M"f . b' aacaaımız . ...., uraya ge mıştıT. mumı u ettış ır 
1 

y 1 tan 
kaç gün de burada kalarak tetkikatta B u~an :bındakl 
bulunacaklardır. al~c:;ımız T.L. 

Miktar T.I. 

603.600 
'1.800 

• 22.000 

87.100 69.100 

Alman tekniği ve fenni zirai istih
salatının artmasında da mühim amil 
olmuştur. Almanya 1932 senesinde 
gıdai ihtiyacının (%25) şini hariçten 
getirirken bu nisbet son zamanlarda 
(%17) ye düşmüştür. Bugün Alman
yanın en az haricin yardımına muhtaç 
olduğu ham madde gıdadır. Fakat bu 
kısım içinde de yağ bir istisna teşkil 
eder. Vakıa Almanya evelce yağ sar
fiyatının ancak (%45) şini dahilden 
temin ediyordu. Halen bu nisbet 
(%60) olmuştur. Yalnız bu miktarın 
da (%20) si marğarin olduğunu ilave 
edelim. 

Bu da tayyarelerin harp kabiliyetini Celal Güven dün akşam halkevi salonun -
ve sefer sahasını küçülten bir amildir. Bursa, 11 a.a. - Bursa - Mudanya da dış politikamız etrafmda bir konferans I• 

Mamafih, fikrimce Almanyanın en arasında iki defa gidip gelme olarak vermiştir. 
Muğlada zeytin mahsulü 

Muğla, 11 a.a. - Vilayetimizde bu 
sene zeytin vaziyeti çok iyi ve geçen 
seneye nisbetle bir misli fazladır. Bu 
yıl 3 milyon kilo yağ istihsal edilece
ği umulmaktadır. 

Rumen alacatmuıı. 
Petrol hesabı 
T .L. 273.400 

müşkül vaziyeti metal cevherleri te _ 104 kilometre mesafede Türkiye bi- • • • 
darikindedir. Çünkü, Almanyanın siklet mukavemet birincilikleri icra Sinop, 11 a.a. - Zonguldak mebusu Ha-
kurşun istihsali istihlakinin ancak üç- edilmiştir. Netice şudur: zım Atıf Kuyucak dün Samsun'dan bura-
te biridir. Bakır istihsali ise sarfiya _ 1 - Ankara'dan Mehmet, 3 saat 10 ya gelmiş, halkevi ıinemasında büyük bir 

d k 'k 30 · alaka ile dinlenen bir konferans vermiş -tının takriben (%15) dir. Kalay istih· a ı a ~anı:y~· 
1
. 

2 
Tütünlerimiz de gerek kalite gerek 

rekolte itibariyle fevkaladedir. 

Alman kimya sanayii eşsiz bir gay
ret sarfederek, sihirli bir kabiliyet 
göstererek bir çok ihtiyaçlarının eve
ıa taklitlerini, ersatzlarını sonra da 
benzerlerini syntheslerini yarattılar. 
Bütün bunlara, hatta nasyonal - sos -
yalizmin dört senelik çok şümu1lü 
- sanayi diyemiyeceğim - mücadele 
planına. rağmen harice muhtaç olma
dan ya§Cl111a imkanını elde edememiş -
terdir. 

sali ise hemen, hemen yok gibidir. , 2 - Eskışehır den A ı 3 saat O da- tir. Hatip bu konferansında hükümetimi -
İstihsali en müsait safha arzeden cev- :dka. zin milli menfaatlerimize uygun olarak __...---.-.---~--~-~--.--~~~-
her ise çinkodur ki ihtiyacının dörtte 3 - Eskişehir'den Osman. ' taklp etn'l!Xfe oldtı:u dı:; politikayı bütün ·~-·..--
üçünü karşılıyabilir. 4 - Bursa'd~n .!lik~et. .. • açıklığı ile anlatmış ve kahraman ordu - lzmir'de bakkallara 

Almanya dahilinde bulunmayıp, Av- Koşucular. buyuk hır halk kutlesı muzun her tehlikeye karşı koyacak kuvet 

Evet, gıda maddelerinin (%83) ünü 
dahilden tedarik etmek muvaffakiye
tini kazandılar. Ama (%17) gene açık
tır. Bu nisbet de alman nüfus bolluğu 
ile zarp edilince miktar pek mühim 
tonajların yekunu olur. Halbuki gıda 
maddeleri hakikaten en müsait kısım 
olduğu muhakkaktır; istihsatat arttı· 
rılmış, harp için bir stok yapılmış, iş
gal edilen memleketlerde mevcutlar 
da alınmıştır. Bu cepheden alman rad
yolarının neşriyatı haklıdır. Önümüz
deki sene, belki de daha müteakip se
nelerde de, Almanyanın en az sıkıntı 
çekeceği bir husustur. 

rupa arazisinden ve civar memleket - tarafından şıddetle alkışlanmışlardır. ve kudrette bulunduğunu bütün bir mille- ondalıkla ekmek 
tin Milli Şef'ine olan sarsılmaz inancını 

le~den b~la?ileAceği cev?erler, alu. • (Ankaraspor) çıktı ve bağlılığını tebarüz ettirmiştir. 

Dövizlerin vasati f iyatlan 
1 İkinciteşrin 1940 tarihinden 30 

ikinciteşrin 1940 akşamına kadar iti -
hare alınması lazım gelen ve borsada 
kote olan ve olmıyan dövizlerin vasa· 
ti fiyatları aşağıda gösterildiği şekil
de tesbit edilmiştir. 

Lira Kr. Santim 
Sterlin 
Dolar 
Fransız frangı 

Liret 
İsviçre frangı 
Florin 
Rayşmark 
Belçika frangı 
Drahmi 

5. 23, 875 
131. ' 95, 
- -, -
- -. -
29. 73, 25 

- , --. -. -
- -, -
o. 99, 75 

mınyum ıptıdaı maddesı olan Boksıt, 
harp ve kimya sanayiinde mühim bir 
rolü olan civa, demir izabesinde rolü 
olan manganez kıs~n de pirittir. 

Nikel ihtiyacının pek azını Norveç
ten, krom sarfiyatının pek mahdut 
kısmını da Yugoslavyadan temin etti
ği kabul edilse bile bakır, kalay gibi 
çok esaslı harp malzemesini ve volf -
ram, molibden, vanadiyum gibi demir 
ve bilhassa harp endüstrisinin pek 
muhtaç olduğu nadir ve çok kıymetli 
cevherleri elde etmesine imkan tasav
vur edilemez. 

&dana belediyesinin faaliyetleri 
Adana. (Hususi) - Belediye zabı

tası tarafından geçen ay içinde şehir
de 1957 esnaf teftiş edilmiş bunlardan 
265 i belediye talimatnamesine aykırı 
hareket ettikleri görülerek tecziye e
dilmişlerdir. 

Geçen 940 eylül ayı içinde belediye 
25 fakiri kendi memleketlerine gön • 
dermiştir. 

Bir ay azrfında 24 ikiz ve metruk 
çocuğa belediyece maaş verildiği, 
aynı ay içinde şehrimizde 789 do -
ğum vakası kaydedildiği ve doğumun 
11 belediye ebesi tarafından yapıldı -
ifı haber alınmıştır. 

Şehrimizde intişar etmekte olan 
haftalık "Ankaraspor,, gazetesinin 21 
nci nüshası mütenevvi münderecatla 
dün intişar etmiştir. 

C. H. P. Bahçeli 

Evler Ocağı kongresi 
C. H. P. Bahçeli Evler Mahallesi 

Ocak İdare Heyeti Riyasetinden : 
C. H. P. Bahçeli evler mahallesi 

ocağı kongresi bugün saat on altıda 
mahallenin mektep binasında topla -
nacaktır. Partililerin kongreye gelme
leri rica olunur. 

Demirfepe Ocak kongreleri 
C. H. Partisi Demirtepe ocağının 

kongresi bugün saat 15 de Yenişehir
deki Parti merkezinde toplanacaktır. 
Kongreye ait bütün hazırlıklar idare 
heyetince ikmal edilmiştir. 

Toplantıya davet 
C. l!. P. Dikmen ocağının senelik 

kongresi 13-10-1940 pazar günü yapı
lacaktır. 

Saat 14 de Parti azalarının nahiye 
binasında toplanmaları rica olunur. 

• • • 
Kayseri, 11 a.a. - Burada bulunmakta 

olan Cümhuriyet Halk Partisi müfettişle
rinden Aydın mebusu Agih Sırrı Levent 
Tan sinemasında halka hitaben verdiği bir 
konferansta hükümotin dış ve iç politikası
nı izah eylemiş ve Milli Şef İsmet İnönü
nün etrafında türk milletinin teşkil eyle -
diği birliğin büyüık kuvetini tebarüz etti«"
miŞtir. 

Sıhiye Vekôletinde 
Sıhat ve İçtimai muavenet vekale

ti müsteşar muavini Dr. Süleyman 
Kuman vekalet teftiş heyeti reisliği
ne ve teftiş heyeti reisi Dr. Osman 
İsmet Temizer müsteşar muavinliği
ne almakta oldukları 100 er lira asU 
maaşla naklen tayin olunmuşlardır. 

İnhisarlar mamulih sahılan 
!zınlr, (Husus!) - İnhisarlar umum mU· 

dürlUğil satış mUdUr muavini B. Kenan 
inhisar mtifetti§lerlnden BB. Ata ve KA
mll ile muhtelif kazalarda inhisarlar ma
mOlatının satış işlerini teftiş etmiştir. 

Şehrimizdeki inhisarlar fabrika ve imalat
banelerlnt gezml11 bilhassa 11arap lstlhlAki 
mevzuu üzerinde tetkikler yapmıştır. · 

verilmiyecek 
İzmir, (Hususi) - İzmir ekmekçiler 

cemiyeti idare heyeti; un ve buğday fia
tı karşısında daha iyi kazanç temini mak
sadiyle mahalle bakkallarına narktan yüz
de 10 tenzilatla ekmek vermemeyi karar
laştırmıştır. Fakat bilhassa işçilerin mü -
tekasif bulunduğu dağ mahallelerinde ba· 
zı kimselerı bakkalların semt halkına pa
rasını hafta başlarında almak şartiyle ve
resiye ekmek verdiklerini ileri ıürmUı, 

ondalıkla ekmek satılmamasına karar ve -
rilince bu gibilerin müşkül vaziyette ka -
lacaklarını bildirmişlerdir. Bu mevzu ü
zerinde kati karar almak için zahire ih -
racatçılar birliği ve ekmekçiler cemiyeti 
idare heyetleri ile diğer alakadarlar, ih • 
racatçılar birliğinde bir toplantı yapmııı
lardır. Ekmekçiler, işçilere ve yukarı ma
halleler saltinlerine, parasını hafta başla
rı tahsil etmek şartiyle veresiye ekmek 
vereceklerini, hatta bunların evlerine ka
dar ekmek götürüp tevzi etmek üzere 
teşkilat yapacaklarını bildirmişlerdir. Fı

rıncılar bundan böyle mahalle bakkalları
na ondalıkla ekmek vermiyeceklerdir. 

lzmir' de ihtikar yapanlar 
İzmir, 11 a.a. - Gürnı1lk kaçağı sunt 

ipekli kum1131 halis ipek diye satan bir 
tacir suç üstünde yakalanarak lhtikAr su
çu ile mahkemeye verilml§tlr. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Leva 
Çekoslovak K. 
Pezeta 
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Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Ruble 

-
13. 
-
26. 
o. 
3. 

31. 
31. 
-. 

-. -
89, 75 
- • -
52, 75 
62, 50 
17, 50 
13, -
0.1 25 
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İsvet'e İzmirden bau mahsul 
nümuneleri yollandı 

İzmir, (Hususi) - Türkiye - İsveç 
ticaret münasebetlerini tevsi için ça
lışmalara karşılıklı olarak devam olun
maktadır. 

B. Halim Sabit Stokholma gitmiştir. 
Ticaret vekaletinin bildirmesi üzeri· 
ne İzmirden Stokholma pamuk ve pa
muk çekirdeği, kuru üzüm ve incir 
nümuneleri gönderilmiştir. 

Ümit edildiği gibi fsveçte ihraç 
maddPlerimize rağbet gösterilirse bi
zim de bu memleketten bir çok ithalat 

1 
e,yası ve bilhassa demir ve demir ma
ınQlatı getirüncmiz temin olunacak -
tır. 

Sulh sığınakta ! 
Berlin sulh istiyor, Roma sulh is

tiyor, Tokyo sulh istiyor; Londra 
sulh istiyor, VaşingtoZJ sulh isti
yor. 
Kılıç çeken harbi gebertmek için, 

bomba savuran savaşı öldürmek 
için, gülle atan barışa yol açmak 
için harekete geçtiği iddiasındadır. 
Meşhur hik§yenin Palabıyık Ar
tin'i gibi dillerde yalnız sulhun is
mi dolaşmaktadır .. Halbuki tayyare 
kanatlarında, top namlularında, 
gemi taret/erinde bütün dünyayı 
dolaşan da harptir. 

Harp, eğer sevilmese, şımartıl
masa, bu kadar yüz bulup astar is
ter mi, bu kadar cican bir laubali
likle o ülke senin, bu ülke benim 
dolaşır mı, dilediği sınırları baha
neli bahanesiz aşar, durur mu idi? 
Karanlıkta bir eşeği kesip pişirip 

yedikten sonra ertesi günü: 
- Ben yemedim, 
- Ben bir lokma bile almadım; 
- Ben biraz suyuna bandım o 

kadar ... diyen arkadaşlara insaflı 
birisinin sorduğu sual maltımdur: 

- Peki, öy.Jeyse koskoca eıek ne 

oldu? 
Barış ise karanlıkta değil, güpe

gündüz haklandı. Şimdi ise herkes 
ondan yana konuşuyor; herkes onu 
özlediğinden dem vuruyor ve -
gtıya - herkes onu arıyor. 
Zavallı sulh, zavallı barış! Bir

çok ülkelerde sokakları kasıp ka
vuran eski baş belası Mars'ın kor
kusundan o, şimdi yerin altında sı
ğınaklarda gizlenip duruyor! 

Durmak mastarı ! 
Bir ba!jmuharrir makalesini şu 

cümle ile tamamlıyor: 
"Bu cihetle dedikodular üzerinde 

bile hassasiyetle durmak yersiz sa
yılmaz." 

Ne yalan söyliyeyim, ben bu 
cümleden tam bir mana çıkarama

dım. Hassasiyetimiz dedikodular ü 
zerinde durmayı mı, yoksa durma
mayı mı emreder? 

Zaten son zamanlarda bu "dur
mak" mastarı da "yapmak." mastarı 

gibi ne yapacağını, nerede kullanı
lacağını şaşırdı/ 

Siyaset merakldarı arasında! 
Alman askerleri ne için Roman

ya'ya giriyorlar? 
Günün suali budur. Buna her ta

raf tan bir başka türlü cevap veri
liyor. 

Bunlardan birisi şudur: Roman
ya ordusunu yetiştirmek, talim et
tirmek lazım. Onun için dört tü
men asker gidiyor. 

Bu cevabı duyan bir tanıdığım 
sordu: 

- Peki ama, Romanya ordusunun 
talim ve terbiyesi bu kadar eksik 
midir? 

Öteki cevap verdi: 
- Öyle olacak! Öyle olmasaydı 

'iimdiye kadar biraz davranmasını 
becerirlerdi. 

Bir üçüncü tanıdık vaziyeti tak
dir etti: 

- Hem ders vermek, hocalık et-

mek; hem de talebenin ayağına ka
dar gitmek! dedi, asrımızda bu ka
dar alçak gönüllülük gösteren pek 
az bulunur. 

Verilen cevaplardan birisi de şu: 
- Oradaki petrol kuyularını ko

rumak için asker gönderiliyor. 
Üçüncü tanıdığım bu cevabı da 

takdir ediyor: 
- Gerçekten, diyor, bir yangın 

da orada mı çıksın? Bir yangının 
önüne geçmek için bu kadar feda- · 
k§rlık! asrımızda bu derece feda
kar insanlar pek az bulunur. 
Halkı güldürmek için ! 

Bir iki gazetede rastgeldim: ga
liba, amerikan filmleri dolayısiyle 
şu mevzua dokunuyor/ar: 

- Halkı nasıl güldürmeli? 
Amerika'da buna nasıl cevap ve

riyor/ar, bilmem. A vrupa'nm büyük 
bir kısmının da şimdi gülecek sıra
sı değildir. 

Fakat ben, bizde halkın gülmesi 
için bir yol salık vereyim: 
Bazı profesörlerin, bazı edip ve 

şairlerin ciddi niyetine yazdıkları 
ya7.1Jarı okumak, gülmek için bire
birdir. 

T.1. 

Huausl hesap 
T.L. 4.7.100 
Rumen borcumu 
Yeni hesap 
T.L. 
Muvakkat 

H.100 

T.L. hes. 9.000 
İeviçre;.mıı.ll alacakler 
tsviçre hususi % ı,ıso 
İsviçre huauat % 8.50 

820.l'IOO 

•uoo 277.400 rı 

9Q~ -7"' 
7.500 

42.300 ~ 

1.131.000 
Not: Rumen kliringlne ithal edilip 

henUz resmen malları memleketimize gir
miyen TL. 1.019.900 

. 

Lüks otomobil içinde 

yırtık elbiseli harsız 
İncirlioda .. Aydın - (Huaust) -

Bugün nahiyemizin pazarı idi. Bak • 
kal Hüsnü Tayazın dükkanında çı • 
raklık eden Manisa vilayetinin Ak • 
hisar kazasının Tefenni mahallesinde 
10 numaralı hanesinde kayıtlı Muı • 
tafa oğlu 339 doğumlu İbrahim T~ • 
kiyi pazarın bakkal Hüsnüye verdığt 
telaştan istifade ederek çekmeceden 
iki yüz lira alarak hususi bir tenezzüh 
otomobil ile Sökeye hareket etmiştir. 

Lüks bir tenezzüh otomobili içinde 
yırtık elbiseli birinin elinde bol para 
harcaması Germenciğin uyanık jan • 
darmasının nazarı dikkatini cet • 
bettiğinden İbrahim hakkında incele· 
me yapılmış ve keyfiyet telefonla na
hiyemiz zabıtasına bildirilmiştir. 

Nahiyemizin hassas zabıtası parası 
kaybolanı derhal bekçiler vasıtasiyle 
araştırmış ise de bulamamıştır. Dört 
saat sonra parasının yerinden gittiği • 
ne vakıf olan bakkal Hüsnü naohiyemis 
zabıtasına müracaat ederek vakayı an· 
latmış, jandarma karakol kumandanı • 
mız mütecaşirinin tutulduğunu kendi· 
sine söyleyince hem yeis ve hem se • 
vinç bakkalın ahvali ruhiyesinde bir 
aksülamel yaptığından ağlamıya baş
lamış ve Cümhuriyet idaresinin uya -
nık, muvaffakiyetli jandarmasına min 
ne1: ve şükran içinde kaldığını ifade 
etmiştir. Suçlu İbrahim, mevcut pa -
ra ile getirilmiş ve kanunun pençesi
ne teslim kılınmıştır. 

Konya' da tarihi bir 
camiin tamirine baılan•yor 

Konya, (Hususi) - Bey§ehrl'nin en güzel 
ve en tariht bir Abidesi olan Eıref oğlu 
SU!eyman bey camii gUnden güne harablye 
gitmekte idi. 

En bUyük bir sanat şaheseri olan bu 
caminin harabiden kurtarılması için Va
kıfıar umum rnUdUrlUğUnden on bin lira
lık bir tamir tahsisatı vllAyet vakıflar 
müdUrlUğilne gelmiştir. 

Tamire yağmur mevsimi gelmeden önce 
başlanılması için umum mtidUrlükten gön
derilecek mütehassıs mimarın bugün, ya
nn gelmesine intizar edilmektedir. Mime,,. 
rın gelmesini müteakip tamirat başlıya,. 

cak, çok kıymetli bir mimarı 11aheserl de 
kurtulmuı olacaktır. 
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Harp karşısında 

Birleşik Amerika 
Bir alınan diplomatı, geçen hazi· 

!'anın sonlarına doğru demi§ ki: 
- Amerika'nrn ergeç harbe gire· 

ceğini Almanya hesaplamı§tır. Fa· 
~at Amerika geç kalmıştır. Harbe 
ıştiraki netic~ üzerine müessir ol
n:':'Yacaktır. Hatta netice o kadar 
ıuratle elde edilecektir ki Amerika 
harbe i§tirake vakit bile bulamıya
c:aktır. 

Bu, alman politikacılarının, ln
giltere'ye kar§ı yapılacak olan taar
!'Uz hareketinin muvaffak olacağı 
hakkında kati kanaat besledikleri 
za.nıana ait bir mütalea idi. Filha
kika. o tarihten evel Göring, harbin 
kıttan eve) nihayetleneceğini alman 
Çocuklarına vadetmİ§. Hitler de 
Fransa ile mütarekeyi imzaladıktan 
•~nra garp sahnesinde muharebe
!lın artık nihayctlendiğini söyliye
eek kadar ileri gitmişti. 

Evela lngiltere'ye karşı bir poli
tika taarruzu başladı. Almanlar in
&'İlizleri, telkin ile mnğllıp oldukla
l"nıa inandırmak istediler. lngiliz-
1er ınukavemet ettiler. Sonra f ngil
!ere'nin mağlubiyetine dünyayı 
ınandırmıya çalıştılar. Bir aralık, 
hu mağlubiyete inanmıyanları al
ınanlar azarlıyorlardı. Bu politika 
taarruzu yürümeyince, 8 ağustosta 
lngiltere'ye karşı taarruz başladı. 
Netice mallımdur. Harp uzadıkca, 
geç kalacağı zannedilen Amerika 
da yavaş yavaş lngiltere'ye doğr'! 
temayül etmeğe başladı. Ve nazı 
Politikacılan, fngiltere'nin mağl.u· 
'biyetine ve Amerika'nın harbe ış· 
tirakte geç kalacağına ait hesaplar· 
da bir yanlıslık olduğunu anlamıya 
hatladılar. Üçlü pakt, bu anlayışt11n 
doğan yeni vaziyeti karşılamak 
Yani Amerika'yı harbin dışında bı
l'akmak için düşünülmüş bir tedbir
dir. Pakt imzalandığı zaman her· 
kea bunu böyle tefsir etmi§tİ. Şim· 
di Japonya hariciye nazın söyledi
ği bir nutukta bu görüşü tamami.Y· 
le açık bir lisanla teyit etm~k!edı~. 
Matııunka bu nutkunda demıştır kı: 

- Üçlü pakt, harbi genişletmek 
için değil, sahasını dar tutmak için 
imzalanmış bir anlaşmadır. Binaen· 
aleyh sulha yardım eden bir pakt
tır. Ve Amerika'nm aleyhine değil, 
bili.kia Jehinedir. Çünkü Amerika'· 
nm harp dııında kalmasını temine 
matuftur. 

Jaıton h·nricİl•e.._nazın 1tktm he
defi ve gayesini bun an aha açık 
bir lisanla izah edemezdi. Filhakika 
üçlü mihver politikasmm bütün fa
aliyeti Amerika'yı harp dışında bı
rakmak noktasında toplanmıştır. 
Japon hariciye nazın, bu gayeye 
matuf olan geniş manevranm mahi
yetini izah ederken, İtalyan gazete
si Comale d'ftalya da dikkate la
yık bir makale yazmıştır. 

Bu gazeteye göre, Amerika bu· 
günkü harp karsısında üç hareket 
hattı takip edebilir: 

1 - Harbe karşı tam bitaraflığı
nı muhafaza eder. Ve bir sine~a 
teridi seyreder gibi, f ngiltere'nın 
hezimetine karşı lakayt kalır. O 
zaman, Italyan • gazetesi~e gör~, 
mihver devletlcrı Kanada yı, Antıl 
adalarını ve Bennuda'yı Amerika'
ya. vereceklerdir. fakat Brezilya ve 
Arjantin'e vadedilen H.onduras ve 
Cüyan Amerika'ya verılemez. 

2 _ Amerika, fngiltere'ye şimdi· 
ki gibi iktısadi yardımda devam e
der. Bunun neticesi harbi altı ve ya• 
hut da on iki ay uzatmaktır. Bu tak
dirde Amerika mükafattan mahrum 
kalacaktır. Gerçi sulh masasında 
yer alacak. Fakat ikinci ~erecede 
devlet muamelesi görecektır. 

3 _ Amerika lngiltere'nin ~~t
tefiki olarak harbe i~ti~ak edebılır. 
O t kd. d İngiltere ıle beraber 

a ır e . V bu 
nıailôp olacak demektır. e 
nıailubiyetin neticesine katlanma· 

lrdır. a 
Eğer Japonya ve ltalya bu m • 

nevralarla Amerika'nın harp dı~ın· 
da. kalmasını temin edecı:klerıne 
İnanıyorlarsa, Amerik~'yı .. hıç t~:;· 
nıryorlar demektir. Çunku bun k 
Amerika'yı harpten uzakta tutm~. 
fÖyJe dursun, Amerika'yı harbe ~'!
riikliyecek sözlerdir. Japon harıcı-

"k ' Ye nazırının sözlerinde Amerı a nrn 
haysiyetini rencide edecek bir teh
dit vardır. Bir hariciye nazırının. bu 
•Özleri söylemesi, en hafif tabırle 
gaftır. • 

Fakat daha büyük gaf, resmı tel-
kinle yazıldığı bildirilen ltalyan 
makalesinde seziliyor. Cornale 
d'halya mihver devletlerini, artık 
harbi k~zanmıs ve Amerika kıtas.ı· 
nın mukaddera~tını tayin edecek hır 
vaziyette gibi göstermektedir. A· 
merika uslu durursa, yağmada ona 
da. bir pay verilecektir. Ual':': dur
mazsa, suçuna göre ceza gorec~k
tir. Bir mihver zaferinin Ame~ıka 
İçin ne demek olacağını Amerıka
lıların gözleri önünde belirten bu 
levhayı çizerken, Makyavel'in oğ~I: 
larr, büyük cedlerinin zarafetını 
göaterememişlerdir. 

Almanya, Amerikahl~rı ~nlama
ma.kta israr ettiği içindır kı, A~~
tika, 1914 harbine ittirak etmı.ştı. 
imparatorluk Almanyası, Amerıka 
nıiı etinin psikolojiıi!1i anlır~madı. 

Amerika1da 

ayda 
l. 000 tayyare 

yapılıyor 

Bunun 500 ü de 
İngillere'ye veriliyor 
V . t 11 a a _ Hariciye nezare-
aşıng on, · · , • 

tinden bildirildiğine ıöre ,ordu ıçın hazır-
lanmakta olan tayyare imalltın.ın aza~I 
surette tesrii için icap eden emırler verıl-

miştir. , 
Ordu havacılık şubesi şefi B: Amold a, 

motcir ve yedek parçalar imalatının faz. 
lalaştıiılmasını temin için ~~kavel:l~rde 
icap eden tadilltı yapmak ıçın salihıyet 

verilmiştir. 

Ayda 1.000 tayyare imal ediliyor 
Vaşington, 11 a.a. - Amerika tayyare 

fabrikaları halen ayda 1000 tayyare lmlll 
etmekte ve bunun 500 ii İnriltere'ye gön
derilmektedir. 

17 tayare labrikaıı günde 24 
•aat çalı,ıyor 

Vaşington, 11 a.a. - Harbiye nezareti 
ı 7 tayyare fabrikasını kendilerine siparit 
edilen 21.000 tayyarenin imalini tesri için 
günde 24 uat ı;ahşmağa davet etmiştir. 

Bir İtalyan gazetesi 

Fransa'ya ağır 

hüL~ .. 
11 

_ ... 

yapıyor 

Roma, 11 a.a. - Stefani ajansı bil
diriyor : 

Popolo di Roma gazetesi "Ri~m r~
yakarlığı., başlığı altında yazdıgı. ~ır 
makalede Daladiye, Reyno ve dıger 
maznunların Fransanın hezimetinin 
hakiki mesulleri olmadıklarını ve bun
dan bütün Fransanın mesul olduğunu 
bildirmektedir. 

Gazete yazısına §Öyle devam etmek· 
te.dir : 

Fransa, doğumun azalmasını, ıer • 
beat izdivacı, köylerin botalmuını, ıe
hirlerin dQlmasını, dairelerin ağzına 
kadar memurlarla dolmasını ve mili • 
tadzm aleyhtarlığı istemiş ve nihayet 
hezimete vasıl olmuştur. 
Diğer taraftan B. Daladiye ve arka

daşları, Almanya ve İtalyayı parçalı· 
yarak Avrupada ingiliz - fransız he· 
gemonyasını takviye için Fransayı 
harbe sürüklemelerinden dolayı değil, 
harhetmesini bilmedikleri için itham 
edilmektedirler. Esas itibariyle Fran
sa eski ideolojisinden sarfınazar et • 
miş değildir. Binaenaleyh Riom mu • 
hakemesini bir yeni Fransa devrinin 
garantisi olarak ileri sürmek riyadan 
başka bir şey olamaz. 

Popolo di Roma gazetesi yazısına 
şöyle nihayet vermektedir : 

Kolay hileler maskesini çıkarıp za
ferin kendilerine bahşetmiş olduğu is
tisnai garantileri ellerine almak yeni 
Avrupa nizamını kurmak için mUca
deleye başlamış olan milletlere ait bu
lunmaktadır. 

. ,. . . . """. 
lsveç ın sıparış ettıgı 

100 bombardıman 
tayyaresi 

İngillere'ye veriliyor 
Nevyork, 11 a.a. - Nevyork World T~ 

legraph ıazetetine göre Republic Avia • 
tion korporasyonu tarafından hvcç hll -
kilmeti hesabına imal edilmiı olan 100 bom
bardıman tayyaresinin İsveç hukümetine 
teslim edilmeyip İngiltere'ye verilmesi • 
ne karar verilmiştir. Bunların 75 i İncil -
tere'ye gönderilmek üzere hazırlanmıı bu
lunmaktadır. 

di de mihver politikasının aynı ha
taları yapmakta olduğu görülüyor. 
ftalyan gazete~i, Ame~i~a'nn~. ~.ara 
kuveti olmadıgmı ve ıkıye bölune
cek donanmasının büyük bir kuvet 
ifade etmiyeceğini yazarak Ameri
ka'nın harp potansiyeliyle iıtihfaf 
etmek istiyor. • • 

Bu Amerika meseleıınde mıhver 
politikacıları beceriksiz iseler, her 
halde mihver erkanıharbiyeleri ve 
mihver" iktısatçıları gafil olmasalar 
gerektir. Amerika, aonıuz .. h~ 
maddeleriyle, muazza~ enduıtr~
aiyle dünya muvazenesınde en bu
yük ağırlıktır. Bu kuvetle ve bu lef· 
kilatla harbe iştirak ettiği takdirde 
mağlu~ olmasına imkan taııa~r. e
dilemez. Bu muazzam kuveü ıatıh· 
f af etmek, imparatorluk Al~an~a
ını hezimet• l'ötüren yol iizenn· 

u ı:: u s 

Kim kime 
zulüm 

yapıyor? 

Macarlar Rumenleri 

Rumenler Macarları 
ilham ediyorlar 

BUkreş, 11 a.a. - D. N. B. nln muhabi
rine göre, rumen gazeteleri, Rudapeştede 
bulunan nımen heyeti reisinin macar he
yellne perşembe akşamı verdiği bir muh
tıranın metnini n şretmektedlr. 

Bu vPsikada deniliyor ki: nımen hllkü
metl ekalliyetler meselesinin halline katt 
bir ehemlyet verm,.ktedlr. ÇünkU bu me
sele halledilmedikçe iki memleket arasın
daki gerginliğin gevııemesl mümkUn de -
ğlldlr. 

Vesikada macar heyeti 6U noktadan 
muahaze ediliyor ki, macar heyeti ekalli
yetler meselesinin müzakeresini mUtema -
diyen ge<'lktlrmlş ve nihayet 2 llkte§rlnde 
Macar - Rumen gerginliği dolayıslyle bu 
mesele hakkındR mllzakerelerde bulunula
mıyacağını blldlrmlotır. 

Vesikaya göre, vaziyetin vahlmle§mcal
ne sebep macarların Romanyadan geri al
dıklım topraklarda yaptıklan taşklnlık -
tar ve bu taııkınlıklann muhtelit bir Ma
car - Rumen komisyonu tarafından tetki
ki için Romanyanın teklifini kabul etme
mesidir. 

Rumen - Macar hakem 
komisyonu 

Budapcşte. 11 a.a. - Stet'anl ajarunnın 
bildirdiğine g15re, gazeteler Viyana hakem 
kararı mucibince teşkil edllerek BUkre!lte 

• mmakta olan 'Macar • Rumen muhte • 
llt komisyonunun mesalelni tatil ettiğini 
bildirmektedirler. Bu tatil Romanyanın 

teşebbUsü üzerine yapılmıştır. 
Gazeteler rumen hükümetınin burada 

mUzake.-elf'rin mevzuu hakkında itatyan 
ve alman hUkllmetlerlyle temasa geçtiğini 
llAve etmektedirler. 

Rumenler de tekzip ediyorlar 
BUkreo, 11 a.a. - Rador ajansı blldlıi

yor: rumen makamları tarafından koğu -
lan macarların Macarlstana gitmekte ol -
duğu hakkında macar resmt makamatının 
!ddla.ııı Romanya bB§VeklUetınce tekzip o -
lunmaktadır. Terkedllen topraklarda doğ-
mu, olan ve oralarda toprakları ve evleri 
bulunan bir D"ıtn roararll\J,' kendl IU'Ula
rfyl• Romanya.dan ayrılmı•lardır. Baaı 

macarlann rumea hududunda fena mua
mele sOrdllklerl veya aoyulduklan hak
lnndakl haberler de tekzip edilmektedir. 

Bir macar tekzibi 
Budapeşte, 11 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Macar ajansı, salllhlyı-ttar macar kaynak
larından aldığı bir haberi vermektedir. Bu 
habere göre, Romanya başvekil muavini 
Horlo. Slma'nın Transllvanyadald macar 
makamlan tarafından rumen ekalllyetle· 
rlne kar§ı tqkınhklar yapıldığına dair 
çar§amba gtlnU radyodaki beyanatı haki · 
kate uygun değildir. 

Macar ajaneı, diğer bir haberde Ro
manyadan macar muhacir kafilelerinin 
Macarlstana gelmeğe devam ettiğini bil -
dlrmektedir. 

İngiliz ve kanada ordusu i(in 

Kanada'da 3000 
tcink imal ediliyor 
Ottava, 11 a.a. - Mühimmat nazırı B. 

Hove dün yaptığı beyanatta ingiliz ve Ka· 
nada kuvetleri için yeni modelde 3.000 hü
cum tanlı:ınm Kanada'da imal edilmekte 
bulundufunu ıöylemittir. Tahmin edildi· 
iine göre, bu tanklar orta dırhktakl in· 
ıiliz ve amerikan tanklarınm en mükemmel 
evufmı haiz olacaklardır. 

italyo dış ticaret 

nazırı Berlinde 
Bertin, 11 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Bir müddettir Almanya'da bulunmakta o -
lan İtalya dıs ticaret naz.rrı Riccardi dün 
sabah Berlin'e gelmiı ve istasyonda al • 
man ekonomi nazın ve alman bankası u
mumt müdllrü Valter Funk tarafmdan kar
ııılanmııtır. Hariciye nezar~ti namına Clo
diuı ile İtalya'nın Berlin büyük elçisi Al
fieri de jstasyonda bulunuyorlardı. Hit • 
ler'in muhafız alayına mensup bir kıta se· 
Jlm resmini yapmıı ve nazır Funk ile 
Riccardi bu kıtayı teftiş eylemiştir. 

Alman nazırı Funk, italyan heyetinin 
Almanya'da kaldığı müddetçe ikamet ede· 
ceği Adlon oteline misafirleri götürmüş
tür. 

Ruzvelt'le milli Çin hükümeti 
reisi ırasında telgraflar 

Vaşington, 11 a.a. - Çin milli hlikü • 
metinin kuruluıunun 29 uncu yrldcinümll 
münuebetiyle, B. Ruzvelt, milli Çin hll
kümetl reiıi doktor Linaen'e bir telgraf 
çekmiı ve ıerek kendiıinin ıerok ameri· 
kan milletinin tebriklerini bildirmiıtir. B. 
Ruzvelt, telsrafmda, "iki memleket ara • 

C1I UIUM&'I doltbıp" da tqit 

Almanya'ya 
şiddetli 

HAVA 
hücumları 

Homburg'to birçok 
yerler yakıldı 

Berlln. l1 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Geçen gece c:ok mllhlm mlkdarll:ı ingıllz 
tayyareleri Almnnyayn girmiştir. Alman· 
yn'nın şimal, garp ve merkez mıntakala. 
rında birçok yerlere bombalar atılmıı ve 
fakat askeri hasar olmamıştır. Maamaflh 
evler, hangarlar ve diğer binalar hasara 
uğramıştır. Birçok yaralı vardır. 

Hamburg bombardımanı 
Hnmburg, 11 n.a. - D.N.13. hlldlrlyor: 

Peroembeyl cumaya bnğlıynn gece, ingiliz 
tayyareleri yeniden Hamburg'un mcskQn 
mahallerine bombalar atmışlardır. Ay ışı
ğı sayesinde ingillz tayyareleri hrdeflerl· 
ne iyi nişan almışlardır. Bonılıardımandnn 
en ziyade ahalisi keıılf olan bir mahallecle 
Uç ev grupu mlltcesstr olmuııtur. İnfllAk 
bombalarının yaptığı tahribat bir kilo
metre kadar uzaktan görlilcbilmckteı1ir. 

Evler ve avlular harap olmuş veya hasara 
uğramıştır. I31r mahallede 3 blü, 1f> ağır 
yaralı ve birçok da hafif yaralı olduğu 
haber veı ilmektedir. Bn yerden tahminen 
iki kllomet.re kadar uzakta bulunan ve a
halisi kalabalık dlğer b1r mahallede de ay
nı manzara, yıkılan birçok ev, klll haline 
gelen duvarlar, uçan tavanlar ve bir suru 
enkaz göze çarpmaktadır. 

/ngilizlerin verdiği maliimat 
Londra, 11 n.n. - İngiliz hava kuvet

lerl tarafından dlln gece Almanyaya kar§ı 
yapılan hUcumlar hakkında lnglllz hll\'a 
nezareti istihbarat bürosu aşağıdaki ma · 
IQmatı vermektedir: 

Vllhelmshaven'e yapılan hava hücumu 
iki saat sUmıUştUr. Pilot ve rfisıtıcmn ı;o· 
ğu, hasara manız kalan mıntnkada bom· 
baların lnfllt\kını görmllşlerdlr. SCıblh 

doklarda ~angın çıktığı müşahede edil
miştir. Almnnyanın stratejik rnllhlm bir 
limanı olan Klel ağır bombardıman tay
yareleri tarafından hombnrclıman ectilmlş
tlr. Burada da hasar gören mıntnkalarda 
tnfl!(ıklar mUşahede edllmlııtlr. Çıkan iki 
büyük yangın 100 kilometreden görUlntll§
tür. 

Şerburg bombardımanı 
Londra, 11 a.a. - Amlralhk dairesinin 

tebliği: Perşemb 11 cumaya bağlıyan ge
ce, fngtllz donanmaırına mensup ır ve 
hafi~ kuveUer, dllem- ••s•JI altında bu
lunan Şerburg !imanını bombardıman et
mişlerdir. Daha evci, bir tayyare ke~I 
esnasında burada bir düşman gemileri te
cemnmu olduğu blldirllml§tl. 

Bombardıman büyUk mikyasta, gerek 
keşif faaliyeti ile gerek harckıtt esnasın
da bahriyeye yardım eden lnglllz hava ku
vetlerlnln mlikemmel 1§ birliği sayesinde 
muvaffakıyetle tetevvüç etmiştir. 

Salvoların hedefler üzerinde teıı.lrll su
rette patladığı görU!mUştUr. Bu salvolar 
netlcesln<.'le çok bUyük yangınlar çıkmış· 
tır. Bu yangınlar, gemilerimiz dönerken 
65 kllometreden de görlılmUştUr. Gemileri
miz gerek hedefe yaklaşırkı-..n, gerek lıede· 
fi bombardıman ederken düşmanın hiç bir 
mukavemeti ne knrşılnomamışlardır. 

Bombardıman mevzilerinden dönerken, e
sas kuvetıeıimlz d~man ltııra bataryala
rının ateşi altında gelmişlerdir. Fakat hiç 
bir he.sar olmıunı§ ve hiç kimse yaralan· 
mamış ve ölmeml§tlr. Şerburg'da dU§ma • 
nın hafif kuvetıerl bulunduğu bilinmesine 
rağmen, dllşman, bahrt mahiyette hiç bir 
mukavemet göstermemiştir. 

Uz.un menzilli toplar 
Lonclra, ıı a.a. Roytcr bildiriyor: Bu 

akoam Matı§ denizinin Ud tarafından in -
glllz ve alman uzun menzill1 topları ara
sında ateo teatl edilmiştir. 

Graziani 
• · yerıne 

Keitel mi? 
Londra, 11 a.a. - Royter'in diplomatik 

muharriri diyor ki; Alman genel kurmay 
başkanı Mareşal Keitel'in ıimali Afrika 
barek&tını sevk ve idarede Maresal Gra • 
ziani'yi istihliif edeceği hakkındaki haber 
dun Londra'nrn bazı mahfillerinin nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Bununla beraber 
bu haber Roma ve Berlin tarafından silr
atle tekzip edilmiştir. Haberin İtalyan ve 
alman ajanları tarafından alelacele tekzi
bine sebep bu haberi veren bazı İngiliz 
gazetelerinin kıymeti duşıiı;ülmek istenil -
mesidir. 

Bu şayialar, mihverin hakikt maksat ve 
hedeflerini ırizlemek için kullandıkları bir 
duman Perdesidir. 

İngilfere'nin İspanya 
sefiri Cebelültank'la 

Cebeluttarık, 11 a.a. - Royter: lnıril • 
tere'nın İspanya bliyük elçisi Sir Samuel 
Hoare bu hafta sonunda Cebe!Uttarık'ta 
beklenmektedir. 

Sir Samuel Hoare kısa bir müddet Ce
bellittarr.k veliıi semeni Liddelıl'in m.iaa.-

HARBE 
DAİR 

Romanya 
hadisesirıin 

şumulü 

Almanya Romanya'dadu 

A lmanya artık 
üstündedir. 

Karadeniz'in 
Romanya'ya 

gelen alman askerinin miktarı 
hakkında, Romen gümrük me· 
murları veya hudut muhafızları 
bir istatistik tutmıyacaklarrna 
göre, bunların hakiki miktannı 
bilemiyoruz. Bu miktar ister az 
olsun, ister çok olsun, alınanlar 
bir defa stratejik yerleri, ve bü
yük işlerin başlarmı tuttular mı 
artık mesele yoktur. Romanya 
tam manıuiyle askeri işgal altın
da demektir. Bundan sonra ge
lecek alman askerlerinin miktarı
nı da Romen makamları değil, 
ancak Almanya tayin edecektir. 
Şimdilik, alman askerleri, Tuna 
yolundan, vapur vapur Roman
ya'ya gelmeğe başlamıştır. Zaten 
alman ekseriyetinin bulunduğu 
ve alman valilerinin ve belediye 
reislerinin idaresinde olan Banat 
havalisindcki şehirlerde, Tamşi
var'da, Arad'da alman a5kerleri, 
ellerinde gamalıhaç bayraklan 
taşıyan çocuklar, ve gençler ta· 
rafından kar§ılanmaktadır. 

(,,nubu Jirki AvrupaSI 

Roman~ hadisesi bitmittir. 
Şimdi yeni bir cenubu şarki 

Avrupası hadisesi başlamaktadır. 
Bu, ikinci dünya harbinin safha
ları arasında belli başlı bir mev
ki işgal edecek vüsatte bir feydir. 
Belki de harbin şekli ve cereyan 
tarzı üzerinde müessir olacaktır. 
Hadisenin tahliline girişmeden e· 
vel, almanların niçin Romanya'yı 
istila ettiklerine bakalım: vakıa 
İstila i§tihası ve cihangirlik hırsı 
cümle alemce malum olan bir re
jimin bu şekilde bir hareketi kar
tı ınd böyl bir 5ual sormak mü
n•-b•t•f• bir t.,,.dir. Almanlann 
Romanya•yı iıtila etmelerinin 
baılıca sebeY..i, ıudur: çünkü isti
la etmek politikasını görmekte
dirler. Fakat alınanlar, bu tekil
de istilaları gayet masum bir ta
vırla, politik renklere bürümüı
lerdir: çünkü Romanya garanti 
edilmiştir. Çünkü Romanya'nın 
hudutlarını korumak lazımdır. 

Bulgaristan ve Mihver 

B raşov • Plueıti - Bezav mü
sellesi arasında bulunan 

petrol kuyularının himayesini 
Almanya'nın petrola olan eşed 
ihtiyacı bakımından istilaya bir 
aebep olarak görsek bile Tuna'nm 
Üstünde Rusçuk'un tam karşısın
da Giurgiu - Yerköy'de kurulan 
veya kurulacak olan hava üsleri
nin mahiyetini kavramak müı
küldür. Bu üsler kime kartıdır? 
Bulgaristan'a mı? ••• Fakat Bulga· 
ristan mihverin içindedir. Ve bun
dan dolayıdır ki, bu üııııün Bul
garistan'a karıı olabileceğini 
iddia etmek biraz münasebet.iz 
kaçar. Belki almanlar, Plueıti 
petrol mıntakasının İngilizler ta-
rafından bombardıman edilebile
ceğini hesaba katarak, Giurgiu'
da bir ilk karakol tesis etmiıler
dir. Fakat eğer almanlar bu mm
takaları işgal etmemiı olsalardı, 
Romanya'ya bir tecavüz yapmak 
İngilizlerin aklından geçer miydi? 

~rka doğru 

Ş u muhakkaktır ki, almanlar, 
meşhur "ıarka doğru!,, po

litikalarını tatbik etmek yolunda. 
dırlar. Bunun bir sebebi de, bir
kaç kere söylediğimiz gibi, lngil
tere'ye karıı hazırlanan istila 
planının ıimdilik tamamiyle su
ya dÜflllesi, ve İngilizlerin günden 
güne hava faikiyetini ele almala
~dır. Diğ~r bir aebep de, fÜphe
sız, ltalya nın Akdeniz'de yaJnrz 
baıına yapamadığı ve yahut ya· 
pamıyacağı işleri takviye etmek 
olsa gerektir. Çünkü Almanya ile 
İtalya, üçler paktiyle Üzerlerine 
aldıkları Avrupa nizamını yalnız 
Romanya'da tatbik etmeii dü
fÜnmemit olsalar gerektir. Ro
manya hadisesi, mihverin, halka
larını her gün bir parça daha ge
nişletmek İstediiini göateren tek 
.bir misaldir. 

Siegf rif efsanesi 

M ütehaasıılar diyorlar ki, Al
manya, fimdiye kadar bat-

-3-

Sovyetlerin 
Sivastopoldaki pasif 

müdafaa talimleri 
Moskova. 11 a.a. - Reuter ajanı;;ı bil~ 

diriyor: Sivastopol'da hava taarruzlarına 

karşı pasif müdafaa talimleri diln niha
Yet bulmu5tur. Bu tecriıbeler ü~ &'tin sUr
müştür. 

Leningrad'da ve başka yerlerde yapılan 
diğer tecrübeler esnasında alakadar hll· 
klimet makamları hakiki hava hilcumların· 

ı da 'ntizar edilecek vaziyetleri ihdası gay
etmişlerdir. 

meği kendisine eaaah bir prensip 
edinmiıtir. Onun için, Cermen ır
kına İşgal ettiği memeleketlerle, 
arazi ile bir zırh yapmaktadır. 
Almanya'nın tatbik ettiği tarz 
tıpkı, meşhur alman efııaneıindekl 
Siegfrid'in hareketi gibi bir feY· 
dir. Nasıl Siegfrid, öldürdüğü ca• 
navarın yağına bulanarak, ken· 
disine bir zırh temin etmiıae, Al
manya da öldürdüğü memleket• 
lerin topraklariyle, kendisine bir 
zırh vücude getirmektedir. Bu 
takdirde Almanya'ya, yani asıl 
Cermen ırkına yapılacak bir ta
arruz ani neticeler vermekten u
zak kalacaktır. Çünkü müteamz 
evela bu Cermen ırkını aaran zır-
ha çarpmak mecburiyetindedir. 

Tortular dunUmaymca 

A lmanya'nm yalnız tedafüi 
vaziyetini temin makıadiy

le bir geniıleme hareketine gir
diğini zannedenler için bu, belki 
de doğru olabilir. Fakat timdiye 
kadar hiç bir karine, bunun böy
le olduğunu göstermemif, bilakia 
Almanya'nın tecavüzi emellerini 
teyit etmiştir. O halde Romanya'
ya giriı kime karşıdır? .. Bu suale 
cevap aramak için Almanya'nm 
uzak, yakın komşularma bakmak 
kafidir. Ağustosta yapılan adespt 
tecavüz paktına rağmen Roman
ya istilasmm Sovyetler Birliğinin 
hiç de hoıuna gitmiyeceğini tah
min edenler bulunabilir. Fakat 
elde mevcut deliller, bu mülaha
zanın hem doğru hem de yanlı§ 
olabileceğini isbat edebilir. Ha
dise henüz durulmamııtır. Bir 
bardak suyun içinde bir yığm bu
lanıklıklar vardır. Üzerinden bir 
miktar zaman geçmelidir ki, tor
tular dibe çöksün ve mahiyetleri 
anlaşılsın. 

Sovyeller ve Almanya 

S o...,.etler Birliğinin Almanya 
ile olan son vaziyetini tah

min edebilmek için evela, alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop'
un hakikaten bir aralık Mosko
va'ya gidip gitmediğini bilmek 
lazımdır. Odesa, ve Siva&topol ci· 
varında yapılan Sovyet manevra
larının, kasten mi yapıldığını 
yoksa tesadüfen mi, Romanya ha· 
diseai zamanına isabet etmiı, mu
tat manevralar olduğunu öğren
mek lazımdır. Bütün olup biten
lerden Sovyetler Birliğinin haki
katen malumattar olup olmadığı. 
nı kestirmek lazımdır. Polonya 
civarında yapıldığı söylenen Sov
yet tahşidatı haberlerinin doğru
luğunu, doğru ise, mahiyetini 
bilmek lazımdır. Ve nihayet ge
ne Sovyetler Birliğinin Bulgaria
tan'la, ve Yugoslavya ile aon za
manlarda kuvet bulan dostluğu
nun ve çok iyi münasebetlerinin 
mahiyetini de hesaba katmak la
zımdır. Halbuki, alman askerleri 
Tuna Üzerinde Belgrad'dan geç· 
mitler, ve Bulgaristan hududun
da tahıit edilmişlerdir. İtte bu
nun da manasmı anlamak lazım
dır. 

Netice 
Görülüyor ki, henüz hadiıede 

vuzuh yoktur. Mesele her 
türlü tefsire müsait bir haldedir • 
~akat i~~ umumi çerçevesi dahi
lınde mutalea edersek çıkarabi
leceğimiz netice gene ıu olurı 
Almanya, farka doğru politikası
nı takip etmektedir. Bunun için 
belki timdilik bazı engellere te
sadüf etmiştir. Fakat bunları gah 
tehditle, gah diplomasi ile hallet
mek çarelerini aramaktadır. Bu 
hareketinin Akdeniz ve Yunanis
tan'la alakan var mıdır? Yukarı
da söylediğimiz gibi her şey tef
sire müsaittir. Fakat mademki 
Akdeniz vaziyeti bahis mevzuu 
oldu, bununla alakadar olarak, 
mare~al de Bono'nun riyasetinde
ki bir askeri heyetin timdi Mad
rid'de bulunduğunu ve Fransız 
devlet reiai Mareşal Petain'in de 
mihverin zaferini tutan aiyui bir 
nutuk söylemiş olduğunu kaydet
?'e~en geç.miyelim.. Hadisenin 
ınkışaf tarzı hakkında elimizde 
bulun"" de1i11t•"r t'İ"1di1ik bunl"r
dan ibarettir. Sarih olan tek bir 
cihet varsa, o da İngiltere ile Ro
manya arasındaki münasebetle
rin son derece nazik bir devreye 
girmit olmasıdır. lnsriliz sefareti 
Romanya'daki İngiliz tebaaııın~ 
memleketi terkPtmelerini bildir
miıtir. Bu, belki Romanya ile 
muhasamatm çok yakında baılr
yacairna bir dclıl aayılabilir. 
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12 10/1940 

Romanya' dan Nüfusumuzun arttığına şüp- 'L R A o y o ) 
he yok, ancak nerelerde ne ka- _ 

T • • k • I dar ? En çok hangi yerlerde "---T-
0
--R--K---

1
-Y--E....,_--U r 1 ye ye arttı? Niçin ba~ka yerlerimiz- --( Radyo DICUzyon Postalan >-

de bu kadar artmadı? Çok ar- TÜRKİYl:': Radyosu - ANKARA RadyoS\I 

1 tan yerde ne varki ötede yok? c Dalga U..7.Unlu~u » 

P et ro O 1 d b 1648 m. 182 Kes./! 20 Kw. (Ba~ı 1 inci sayfada) lmıyan yer er e unu yara- m. 9•1G5 Kes./ 20 Kw. T. A P. 

Amerika 
Japonya 

Üç taraflı pakt, Amerika birleşik devlet- tamaz mıyız? işte bir sürü l:;! m 15Hlrı Kes./ 20 Kw T A Q. 

!eri aleyhine olmamak maksadiyle akte- sorgu ki bunlara ancak: CUMARTESİ: 12.10.1940 
Londrn, 11 na. İngiliz hava nezare- dilmiş degildir. Açıkça söylemek lazım ge- •h d•ıd•""'• 20 Jlkteşrin Pazar günü 8.00 Program ve memleket saat ayarı. 

tJ tebllğt: İngiliz hava kuvetıt>rl bombar- • (Başı ı. i?ci ~:yfada) , lirse, bu paktın iikidleri, sureti hususiye- 1 racının mene 1 ı,gı Yapılacak olan Genel Nü- 8.03 Müzik: hafif program (Pi.). dıman tayyarelerlnden müteşekkil kuvet- bı!e.için geleceklen ha 1.nda temınat ver- de Amerika birleşll( devletlerinin ve su- Ajans haberleri. 
11 mlltrezeler dUn,gece Almanynya yaptık-ı mıştır. Bununla b.era~er hır çok romen şe- reti umumiyede halen bitaraf bütim diğer fus sayımı halledecektir. 8'15 Muzik: hafif programın devamı 
ları hllcumda başlıca hedef olarak petrol birlerinde daha şımdiden subaylar görül -. milletlerin Avrupa harbine sllrUklenme- haber·ı asılrızdır BAŞVEKALET 8'3~ 
depolarını seçmlıılerdlr. Hnmburg'da pet- mektedir. Bunlar iskan ve iaşe işleriyle melerini ve yahut Çin hadisesi veya başka ,J istatistik Umum Müdürlüğü 8.~0~~.~0 Ev kadını - yemek listesi. 
rol depolarında in!ililklar olmuş, HnnO\Te, meşgul olmak.tndı.rlar. Bunların tarzı ha.re- bir sebep dolayısiyle Japonya ile ihtilafa 13.30 Program ve memleket saat ayan. 
Rclsholz, Gcls!'nkrlhen, Cologııc, Magdc- ketleri daha şımdıden tesirini göstermiş ve girmemesini samimi surette arzu etmişler- (Başı l. inci sayfada) Müzik: muhtelif şarkılar (Pi.). 

" om nler'ın vesayet haki b' h' Yun.anistan'a karczı petrol ihracatının 13.33 burg ve Lennn d:ı yangınlar çıkmıştır. r e arını ır ıç mu- d' 1 · ü · -th· b' f lak t " R · 
k b·ı· de alm~nJ tt ki " b'ld' ır. nsanıyet zenne mu ış ır e e memnuiyeti bahsıne gelince, bu da sıyasi 13.50 Ajans haberlerı. Ta'-"'arc dl\fi toplarının ve ha,.,.. gemile- a 

1 ın ~ ara 53 1 arını 1 ıren ' b 1 k 1 b" 1 b' 'h · 1 • omanya h bandosu 
.,., ..... nd k~ getıre ı ece o an oy e ır ı tıma, netı- deg"il, ticari bir suitcfehhüm n~ticesidir. 14.05 Müzik: Riyaseticüm ur rl pr-0jektörlcrlnln şiddetli faaliyetine rağ- propaga a .. gıtlan dolnşmnğa başlamı:ı- ı d' ·· b·ı k h k · · k · · 

ce erı uşune ı ece er esı tıtretme ıçın Esasen bu suitefehhiım de tamamen berta- (Şef: İhsan Kiınçer). 
men Vllhelmha\'en'e hücum edıtmı, ve 11- tır. b kfifidir. Yani, bir tek kelime ile, Berlin raf edilmiştir. ı. J. Sousa: Konkordiya (marş). 
mana bomba salvoları atılmıştır. Yaşlı ir liberal siyaset adamı dün Reu- paktı, bir sulh paktıdır. l k • d" l ha"' dı•sesı•ııdıen 2. Weber: L'İnvittıtion ala valse. Kile el" Knıpp deniz inşaat tcz....,hlnrı ter'in muhabirine şöyle demiştir: J "kb' Rumen er te zıp e ıyor ar f 

1 "' 

6

u aponya nı ın 3. Wagn-r.· Pr-lude de Pıırsi a . Naziler çekirgelerin tarlaları istili et- İstanbul, l ı (Telefonla) - Ror.1anya - ~· ~ alddetll bombardıman ecl!lmiş ve doklnrcla Tok 11 R t H . . 
4

. Vincent D'lndy: le Camp de Wallcn9' il 1 tikleri gibı' u"zerı'mize geliyorlar. yo, a.a. - oy er: arıcı ye nın tı'caret atacesi Kriotiano bu"Ü:ı gaze· yangınlar çıkmıştır. Kuvetll hava f o arı ~ .. 
il 1 Sl'bı'u'da bı'r alman subayı "Romanya nezaretinin sözcüsü, bugün yaptığı t-c'ıJere, runıen milli ekonomi nıızırı Di - tein. Calals, Boulogne, Havre ve Brest mıın a- ~ • son ~a T b . 

rında tıcnret gemilerine hUcum etmişler- artık himaye altında bir memlekettir" de- beyanatta, Uzak-Şark'ta vaziyetin mitrios ile telefonla konuştuğunu ve na - 1 
1 

5. Rameau: am ourın. 
ml'ştı'r. "çok sakin,, kalacağını söylemiştir. zırın kendı'sı'ne, Romanya'nın Tiirkiye'ye 14.45/15.30 Konuşma (istatistik umum mi-dir. Cherburg'de 11nhil bataryaları bom- b f d ) 

barclımıın edilmiştir. Romen askeri mahfilleri bir çok alman Amerikan basınında, bilhassa büyük petrol gdnderilmiyeceği hakkındaki habe- (Başı 1. nci sayfada) dürü Bay CeHil Ay ar tara ın an • 
Bn"kn hava filoları Flesinguc ve Ams- kuvetlerinin muvasalatını içtinabı imkan- gazetelerin bir kaçında sansasyonel 1 ri tekzip iQ.in mezuniyet verdiğini soyle- İngiliz matbuatı arasında, Ro- 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 

...... h' tr h b 1 d - b' had• · • O t Ş k' · t• 18.03 Miızik: radyo caz orkestrası (İb~ terdnm limanlarında ticaret gem!lerlne ve sız telakki etmekte ve hakkiati teslim ey- ma ıye 1 a er ere ogru ır tema- 1 miştir. ı manya a ı5esını, r a- ar ın ıs ı-
Denhelder'de doklara hücum ctmlşlcrclır. lemektedirler, Almanya seferber halde o- yül müşahede edilmesinden dolayı Bukreş, 11 a.a. - Royter: Rumen pet - laınna kadar gidecek geniş bir as- him Özgür idaresinde). 

Amsterdnm'dıı Fokker fabrikaları Bot- lan milyonlarca askerinden bir kaç yüz bi- teessüfünü bildiren japon hariciyesi rol makamları, Yunanistan'a petrol mah - keri teşebbüsün başlangıcı addede- 18.40 Müzik: 
trop'ta fabrikalar ve Oberhausen'de bir nini Romanya'nın tam i&tisman için gon- sözcüsü, iki memleketteki bütün me- sulleı-i ihracatının meni hakkındaki vaıi- cek kadar ileri varanlar vardır. Yu- 1. Selahattin Pınar - eviç ~arkı: (Göı 
çelik fabrikası bombardıman edilmiştir. dermezse mezkQr mahfiller mütehayyir su! zevatın, bu dakikada sakin ve sa- yeti yeniden tetkika tabi tutmuştur. Bu nanlrlar, onu, ikhsadi zaruretlerden yaşlarınız). 

Soest, Hnmm ve Gelsenklrchen'de de - kalacaklardır. hırlı olmaları icabettiğini ilave et- petrol mahsullerinin yeniden ihracının ö- doğma ve olduğu yerde kalacak bir 2. Eviç şarkı: (Şahane gözler şahane). 
mlryollnrı ve Bremc'fn cenubu ı:ıarkislnde miştir. niıne geçmek üzere Yunanistan'da icabe - hareket olarak almağı tercih etmek- 3. Muzaffer ltkar - hicaz şarkı: (Gön-
bir mahal olan Klouuenburg'de ve Kooy'- Sabotaj cürmiyle maznun Nihayet, hariciye sözcüsü, Japon den kontrol vazolunduğu takdirde, ögre - tedirler. lümün şarkısını). 
da, Bnvyerndn, Osheim'de tayyare mey- İngilizler hariciye nazırı ile Amerikan biiyük nildiğinc gere, Romanya, Yunanistan'ın Her ne olursa olsun, alman hayat 4. Hamdi Tekay - hicaz şarkı: (Şu dni· 
danlan ve Nordeney'dc deniz tayyare üs- elçisi arasında vukubulan son göriiş- normnl ihtiyaçlarını karşılamayı kabul e· sahasının, Baltık denizinden Kara- !ar ulu dağlar). 
lerl de bombnrdımnn edilmiştir. Biıkreş, 11 n.a. - Royter: Geçen hafta mede hiç bir "hususi mesele,. nin mü- decektir. Bu suretle, yukarda bildirilen deniz'e kadar, Sovyetler Birliği sı- 19.00 Konuşma (bibliyografya). 

Bu hareklıt esnasında iki dıışman tay- mufrit demir muhafızlar tarafından kal - zakere edilmemiş olduğunu bildirmiş- kontrolun hazıtlanmı:sına kadar Yuıınnic- nrrları ile temas eden tahdidi yapıl- 19.15 Müzik: halk türküleri. 
yarcsl dUoUrfllmllştlır. dırı lan ve bilahare• polise verilen Astra tir. 1 tan'a yapılan petrol ihracatında ancak u- mıştır. Mihver devletleri başka yer- t 9.30 Müzik: fasıl heyeti. 

Tayyarelerimlzln hepsi üslerine dön- Romana petrol şirketi memurlarından in- Va§İr.gtondaki siyasi temaslar fak hlr inkıta olac.~kl~r., . lerde dalıi meşgul olacak olsalar, J 20.15 Radyo gazetesi. 
mUşlerdlr. giliz tebaası B. Miller, şimdi sabotaj ı;u - Nevyork, 11 a.a. - Reisicümhur Romanya'nın Turkıye ye. petrol ıhr~ca- artık Balkanlara doğru her hangi 20.45 Müzik: muhtelif şarkılar. 

çu ile divanı harbe tevdi edilmek uzere as- Ruzvelt'in dün Cordell Hull ve Sum- tını menedeceği lıııkkmdakı habere, Buk - bir emrivakiin vukubulması bekle- 21.f5 Konuşma (günlin meseleleri). 1 ı h 1 keri makamlara teslim edilmiştir. B. Mil- ner Welles ile yapmış olduğu görüş- reş'te inanılmamaktadır .. Bük~_eş'te.ki res- nemez. Kezalik Yugoslavya ve Bul- 21.30 Miizik: radyo salon orkestnsı (vlo. n Q İ 1 tere ye ÜCU m Q r ler, bu sııretle, askeri hapisn.nede, aynı melerden bahseden Nevyork Herald mi mahfillerde söylendigıne go:e: Roman- garistan'ın mihverci iktidarları da- lonist Necip Aşkın idaresinde). 
suçclın mahkeme edilmelerini bckliyen di- Tribune diyor ki: ~a: s?n kliring anlaşması .~ucıbın~.e, i oe~ ~i, kendilerini rahatsız eden diğer ı. Künneke: dans suitinden Blues. 
ğer beş ingilizin yanına gitmiştir. Japonya ve Büyük Britanya ile ıkı bın ton pnmu.k muk~bılınd~ :urk Y u sıyaset cereyanlarının hakkından 2. Kalman: kontes Maritza operet::-11.~ 

Londra, 11 a.a. - Hava ve Dahili Em
niyet nezaretlerinin tcbligı: 

Düşman hava filoları, bugün bir çok 
defa Kent kontluğu sahilini geçmişlerdir. 

Düşman tayyarelerinin ekserisini avcı tay 
ynreleri teşkil ediyordu. Bombardıman 
tayyareleriyle hiç bir ağır hücum yapıl -
dıgı bildirilmemiştir. Kent ve Susex kont
lukla.rında ve Taymis mansabı civarında 

bir ~ok yerlere bombalar atılmıştır. Ölu 
ve yaralı miktarı yüksek değildir. Evler
de ve dıikklnl!ırda bazı hasar vukua gel -
miş, Canterbury'de şehre duşen bir bom -
banın tesiriyle büyük kilisenin camları 

kırılmıştır. 

Düşman tayyareleri gerek sabah gerek 
8ğleden sonra Dosrset kontluğu sahilini 
de geçmişler, fnkat bu hücumların her i
kisinde de dahilde fazla ilerlemiye .mu -
vaffak olamamışlardır. Bu mm takada .hiç 
bir hasar ve öliı ve yaralı yoktur. 

Bugün beıı düşman tayyaresi tahrip e -
ıtilmiııtir. Beş ingiliz avcı tayyaresi ka -
11ptır. Fakat bunların bütün pilotları kur
~ulmuıtur. Pilotların yalnız bir tanesi ya
'ahdır. 

Alman tebliği 
Berlin, 11 a.a, - Alman orduları ba,. 

kumandanlıgının tebliği: Dün gene Lon
dra, ağır ve hafif harp tayyareleri tara -
:fmdan yapılan karııılrk taarruzlarının baş
lıca hedefini teşkil etmiştir. Birçok infi
lik ve geniş yangınlar müşahede edilmiş
tir. Bundan başka alman harp tayyare te
ııekkülleri Liverpool, Birkenhe:ıd ve Man
chester'de milhim askeri hedefler üzeri -
ne orta ve ağır çapta bombalar atmışlar -
dır. Kuvetli lnfiliklarla büyük yangınlar 
çıkmış ve bilhassa Mersey kıyılarında ha
sarlar olmuştur. 

İngiltere'nin cenubunda ve merkezinde 
limanlar, silah fabrikalan ve mühim iaşe 
tesiCatı muvaffakiyetle bombardıman e -
dilmiştir. 

Kısmen alçaktan yapılan hücumlar es
nasında Büyük Britanya'nın garp ve ce -
nup s:ıhillerinde bulunan tayyare meydan
larına bombalar atılmış ve hangarlar ve 
kışlalar tahrip edilmiştir. Tahrip işini 
büyük yangınlar tamamlamıştır. 

Deniz bataryaları yeniden Douvres'u 
bombardıman etmiştir. Limanda bulunan 
gemilere, liman methaline ve askeri ehe -
miyette diğer hedeflere isabetler olması 
muhtemeldir. 

Düşman gündüzün hiç bir taarruzda bu
lunmamıı;tır. Geceleyin bir kaç düşman 

tayyaresi merkezi Almanya üzerine kadar 
gelebilmiştir. Atılan bombalar ancak che
miyetsiz hasarlar yapmıştır. 
Almanya'nın garbinde ve şimali garbi -

sinde bir çok şehir ve endiıstri müessese
leri taarruza uğramış ve fakat askeri ehe
miyette hasarlar olmamıştır. 

Halbuki ingilız bombaları bazı evlere 
isabet eylemittir. 
Düşmanın dunkü mecmu zayiatı 12 tay

yareye çıkmıştır. Bunlardan biri hava da
fi tppllrı tarafından diişüı~ülmüştur. 4 al
man Uyyn.resi uı;lerine dönmemi5tir. 

İtalyan tebliği 
İtalya'da bir yer, 11 a.a. - İtalyan ku

vetleri umumi karargahının 126 numaralı 
tebliti: Hava teşekküllerimizden biri Port 
Sudan'ı bombalamış ve yerde bulunan IS 
kadar tayyareyi vurmuştur. 

Dli&man, şarki Afrika'daki toprakları 
mıza karşı iki taarruz teşebbüsünde bu -
!unmuş ise de muvaffak olamamıştır. 

Öğrenildigine göre, Miller'in faaliyeti müzakereler yapılmakta olduğu Va- ye petrol ve:n1eyı teahhut etmıştır ve b gele~ilecek bir vaziyet elde etmiş- potpuri. 
hakkındaki ilk polis raporu, Miller'in sa- şington 'da maliimdur. anlaşma tat bık olunacaktır. ler-iır. 3. Bi:ı:et: İnci avcıları operası u .. crın• 
botaj yapmamış olduğu neticesine var - Londradaki ı·apon müesseseleri Yunanistanın alacağı petrol lki dava yan yana yürüyor: biri, fantezi. maktadır. Fnkat polis memuru, Mıller'i ı h 
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kapatılıyor A tinıı, ı ı a.a. - Royter: rumen petro hayat sa a arını emniyet a tına a - . eopo : a:şasın urıye arş . serbest bırakmak ve hudut haricine çıkar- · ı· 1 • f k 1 5 K ıık ı · v· a (Po· ') 
T k 11 D N B . mıntakıısının alman ışga 1 n tına gırmesı mak, ve ırsat buldu ça tamam a- . ozm : gece eyın ıy na ,)llrt mak mesuliyetini üzerine alamamıştır. Bu- O yo, a.a. - · · · aJansının 1 t t h · · d d'" k d a d•w · · ·1· · 6 La t hl N . ç 
h b .. b'ld' . ve A manya ve ta ya arıcın e ıger yer- ma avası, ıgerı ıngı ız ımpara- . u ense ager~ eşe ve sevın . nun üterinedir ki, Miller, ast._eri maka - mu a ırı ı ırıyor: 1 'h • lh - 22 30 M ı k · h b ı 

d . w. !ere rumen petro unun ı racıruı umu mı torluğunu su a zorlamak davası! . em c et saat ayarı, a1ans n er o. mata tevdi edilmictir. Japon matbuatının haber ver ıgı- k :ı. • 
1 

B lk ~ . N . · · 
1 

h ·ı· k b 
v .. .. .. 'd ambargo onacaı;ı şayıa arı, n an mem- Bazı hatlıseler, orveç, Danımar- ı rı; zıraat, es ıam - ta vı at, am ıyo • 

n_e gore, h.u~um.et, Londrtat şubele- leketlerine petrol gelmesi hakkında en - ka, Hollanda, Belçika ve Fransa nukut borsası (fiyut). 
r~ w ola~ biıtun ..Japon b~~ ~rına ve dişe uyandırmıştır. Yunanistan, petrol al- taarruzlarında olduğu gibi, iki da- 22.50 Konuşma (ecnebi dillerde - yalnu 

londrada ne diyorlar ? 
I.ondra. il a.a. - Alman kıtalarının Ro

manya'yı işgali hakkında alınan ilk ha -
berlerin çok i7.am edildiği zannolunmak -
tadır. Almanların bundan sonraya ait ni
yetleri hakkında artık hiç bir şüphe yok
sa da hadiseler matbuatta çıkan bazı ha
vadislerin tahmin ettirdiği kadar süratle 

dı~er Japon mues~e.sele ~e u ~ub.e- mak için, Yugoslavya ve Bulgaristan gibi vayı birlikte yürütüyor; bazı hadi- I kısa dalga postnsiyle). 
lerın kr· t~lm~sı _ıçı~ emır v~rmış~ır. diğer Bslkan memleketlerinden daha ıyı sel er de bunlardan yalnız birini 22.50 Müzik: cazband (Pi.). (saat 23.10-a 

Tokyo N_ıchı Nı~hı gaz;tesı, Yo 
0

- bir vaziyette bulunmaktadır. Çünkü deni- temin et:neğe münhasır kalıyor. Ro· kadar yalnız uzun dalga postasiyle). 
ha~a Spec:e Bank ta~ mk alnıda Lon~ra- ze daha iyi mahreçleı:e maliktir ve Hay- manya hadisesi, bunlardan hangisi- 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanıı. 
da Japon tıcarethanesı a ıyacagını fa'dnn ve Filis•in'den petrol alabilecek d" ? Ç k d .. w gwı ·

2 · k d · • ır • o geçme en ogrenece • ılfive eyleme te ır. bir haldedir. Bulgaristan, son zamanlar - Fal"h R fk AT AY 
yürümemektedir. Japonyanın Moıkova da Romanya petrolu almış, fakat bu pet - 1 1 1 

büyük elçisi rol alman hükumeti vesateti ile gelerek Amerika'nın Roma 

büyük elçisi Bükreşteki İngiliz sefirinin 
temasları 

Tokyo, ıı a.a. - Japonya'nın yeni olman kliringinde yer almıştır. . 
Moskova büyük elçisi general Tate- Bükreş, 11 a.a. - Royter: .Transı~van
kava bugün Moskova'ya hareket et- ya'da çıkan alman gazetelerı, bugunlffi Londm, l1 a.a. - RoyterJn diplomatik 

muharririnin Londra snlllhlyettar mahf!l
lerlnden ö~cndlğlne göre İngtlterenin 
BUkre§ sefirinden muhtelit raporlar alın
mıı:ıtır. Bu raporlardan, sefirin, rumen 
devlet adamları tarafından kabul edildiği 
ve yapılan görüşmede nımenlerden alınan 
izahatın memnuniyet verici olmadığı an-

• t! nüshalarında. alman kıtalannın Roman -mış ır. d •• b b 

laşılmaktadır. 

Romanya alacakları bloke edildi 
Vaşington, 11 a.a. - B. Ruzvclt, rumen 

alacaklnrmı da bloke etmek suretiyle Al
rnıınya veya Sovyet Rusya taratmdan l&ı -
gal edilmiş !) memleketin alacakları üze
rine konull\11 blokajı, Romanya'ya da teş
mil etmlıı bulunmaktadır. Yarı resmt mah
fillerde bu 11uretle bloke ed!lmiş olıın ru
men matlubatı 25 milyon sterlin olarak 
tahmin edllmektccllr. 

Polonya' da 
tethişler 

Londra, 11 a.a. - Polonya Telgraf 
ajansı, Polonyada alman tethiş hare -
ketinin yeniden başladığını bildir -
mektedir. Eylül içinde Varşovada 5000 
den fazla kimse tevkif edilmiştir. Po
lonyada çıkan alman gazeteleri. her 
gün n.ahkumiyet ve idamların hır se
ne evelisi kadar fazla olduğunu ifşa 
etmektedir. Polonyadaki alman umu -

lngilizler Romanyayı 
terkediyor 

mi valisi B. Frank, geçen pazar Var -
şova'da yapılan bir resmigeçitte, Ver
say muahedesinin kurduğu Polonya. -

. nın artık hiç bir zaman müstakil hır 
Bükreş. 1,1 a.a. --: ~oyter :}ngı.!t: • millet olmıyacağını beyan etmiştir. 

renin Btikreş Elçilığı, bugun butun I ----------------
İngilizlere derhal Romanyayı. te.rket- • . . . . . 
meleri hakkında talimat vermıştır. cıhetı ıfham etmekte ıdı kı, Romanya, 

h ~d · l · d · nerden münkün ise ordan silanlanması 
Romanya a ~se erıne A aır için lüzumlu malzemeyi almak ve cü-
Londrada verılen malumat zütamlarının talimi için lüzumlu mü-

Londra ıı a.a. - Royter Ajansı bil- tehassısları getirtmek hakkını haiz 
diriyor : ' bulunmaktadır. Filiyatta, iki motörlü 

Romanyadaki alman kıtaları hakkın- fırka ve bir zırhlı fırka için lüzumlu 
da, bugün Londrada selahiyettar bir malzemenin pek yakında ıdhal edi -
menbadan aşağıdaki beyanatta bulu • leceği tahmin olunabilir. 
nulmuştur : İngilterenin Bükreş elçisi Sir Re-

"Alman kıtalarının Romanyaya gel- ginold Hoare, israrla yaptığı talepler 
meleri hakkında halen bir beyanatta neticesi olarak, 9 teşrinievelde Roman
bulunmak imkan dairesine girmiş- ya hariciye nazırını görmeye muvaf -
tir. Bu beyanatın şimdiye kadar ya - fak olmuş ve hariciye nazırından, bir 
pılamamış olması, rumen hükümeti - çok "alman muallimi" nin pek yakında 
nin mütenakiz beyanatından ve Ro - gelmesi beklendiği haberini almıştır; 
manyadaki ingiliz elçisinin telgrafla- Sir Reginolcl Hoare, aynı gün, baş
rının tutulmuş olması keyfiyetinden vekili de görmüş ve General Antones-
menbais bulunmuştur • ko, Romanyada alman kıtaları bulun· 

Eylül bidayetinde, alman h~cum madığını kati surette beyan etmiş, fa-
kıtalarından üniformalı büyük mıktar- kat üç bin almanın beklenmekte ol -
da insan Romanyaya girmiştir. Rumen duğunu ilave eylemiştir. General An
hükümetine göre, bu efradın Roman- tonesko, bunların "mütehassıs, mual
yaya gelmesine, Besarabyadaki alman lim ve teknisyen" olduklarını söyle -
kolonisinin tahliyesi münasebetiyle miştir. 

müsaade edilmiştir. Fakat bu alman - Fakat bunların alman askeri olduğu
ların gittikleri yerlere bakılacak ve nu, pek yakın bir istikbalde gelecek -
techizatlı bulundukları nazarı dikka- terini ve miktarlarının büyük olaca ... 
te alınacak olursa, bundaki hakiki he- ğını tahmin etmek için bir çok delil 
defin bu almanları Romanyadaki ba- mevcuttur. 

ya'ya gelmiş ol uklarını ve ya ancı ı;a o· 
tajını önlemek için,. rumen petrol mınta
kasınC!a ve diğer rumen kilit noktalarında 
nöbet beklediklerini açıkça bildirmi~lerdir. 

Ekim yıhna büyük 
bir ıevkle giriyoruz 

(Bıışı 1 inci sayfada) 

ziraatinin inkişafı için icap eden 
tedbirler kararlaştırılmış, ihtiyaçlar 
tesbit olunmuştur. 

Umum müdür tetkik ettiği mınta.
kalarda tohumluk isteyenleri ve vilii
yetlerin tohumluk ihtiyaçlarını, bun
ların nerelerden temin edilebileceğini 
de tesbi tetmiştir. 

Köylüye dağıtılan 
tohumluklar 

Son yıl bol ve iyi mahsul alan çift -
çilerimiz yeni güz ekimi devresine bü
yiik bir şevkle girmiştir. Hükümetin 
de her sahada yaptığı yardımdan da 
geniş mikyasta istifade ederek önü -
müzdeki yıl bu senekinden de bere -
ketli mahsul almak azmindedir. Çift -
çilermizin tohumluk ihtiyacını temin 
eden Ziraat VekaJetimiz bu husustaki 
yardımını genişletmiştir. 

Tohum islah istasyonlarında bu se
ne istihsal edilen yüksek vasıflı to -
humlukların 450.000 Kg.a baliğ olaca
ğı tahmin edilmektedir. Bunlardan 
şimdiye kadar halka 102.200 kilo buğ
day, 55.050 kilo arpa, 14.500 kilo da 
yulaf tevzi edilmiştir. 

Bundan başka Antalya sıcak iklim 
nebatları islah istasyonunda elde edi
len çeltiklerden 2000 ve Bursanın iyi 
cins çeltiklerinden 1000 kilosu Boya
bat çeltik komisyonu emrine tahsis e
dilmiştir. Bunlar çiftçilere tavizan 
verilecek ve gelecek yıl tavızdan istir
dat edilenler diğer çiftçilere verilmek 
suretiyle bu mıntakada yüksek vasıflı 
çeltiklerin tamimine çalışılacaktır. 

Almanlar Romanya ordusunu 
lalim tebiye edeceklermiş 

General de Gaulle 
Kamerun' da 

Büyük tezahürlerle 

rcoma, J.1 •• - {rr"N.B.): Iyi ma • 
lilmat alan mahfillerden öğrenildiği -
ne göre, Amerikanın Roma Büyük El· 
çisi Philipps'in sıhi vaziyeti dolayı -
siyle daha uzun müddet vazifesi başı
na gclemiyeceği resmen italyan lıükü-

karşılandı metine bildirmiştir. Bu. haber Roma-

1 
nın siyasi mahfillerinde hiç bir hayret 

Londra, ıı a.a. - Hür fransız kuvetleri uyandırmamıştır. Çünkü Amerika bü
umumi karargahı, aşaııdaki tebliği neşret- yük elçisinin uzun zamandanberi sı • 
mie:iı: hi vaziyetinden şikayetçi olduğu bili

General de Gaulle, 9 teşrinievelde, Ka- niyordu • 
merun'un hükümet merkezi olan Dualaya 
gelmiş ve müstemleke valisi Bay Leclerc 
kendisine ho:ı geldiniz demiştir. 

Bu arazinin, fransız müstemleke impa
ratorluğunun hür Fransa bayrağı altına 

ıiren ilk parçalarından birisini teşkil et

Amerikadan Almanyaya 
gelecek postanın yolu 

tiği hatırlanırsa, hür fransız kuvetleri baş Berlin, 11 a.a. -- Stefani ajansı bildl
kumandanhğının bu ziyaretinin hususi e- riyor: Almanya'ya gidecek postanın bun
hemiyeti kendiliğinden tebarüz eder. dan böyle u7.ak dogu yolundan gonderil -

General de Gaulle, manda altmdaki bu meyip Atlas denizinden geçecek vapur • 
arazi halkının vatansever cesaretini ve hür larlR nakledilmesi hakkında Vaşington hü
Fransa davasına itimadını övmüştür. kümeti tarcıfından verilen karar burada 

General de Gualle'ün fransız hattı üstü- şiddetle tenkit edilmektedir. Bu kararın 
va Afrikasını ziyaretinin hür Fransa dava- bu postayı kontrol ve icabında müsadere 
sına iltihak etmiş olan bütün fransız müs- 1 edebilmek için Londra hükümeti tarafın • 
tenılekeleri ıle civar arazide muhakkak su- dan yapılan tazyik iızcrine verilmiş ola • 
rette çok iyi tesirleri olacaktır. cağı kaydediliyor. 

Kamerun her türlü ihtimale ----
karşı hazır bulunmaktadır fstanbulda cümhuriyet balosu 

Kamerun, 11 a.a. - Reuter: Evelisi gün İstanbul, 11 (Telefonla) - Cümhuriyet 
Commandant Dücat toPÇekerindc.n inerek balosu bu sene vilayet binasında verile • 
Kamerun'da karaya çıkan general de Ga- cektir. 
ulle, halkın tezahüratı orasında selam res- ., 

mi ifa eden yerli kıtaat ve umumi vali .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL, 
Leclerc tarafından karşılanmıştır. : .. .. .. : 

. Selim resmini ifa eden kıtaatı teftiş et-

1
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tıkten sonra general de Gaulle ,coşkun te- : = 
:zalıürat yapan kesif halk kütlesi arasında : İkinci Bası : 
donanmış sokaktan gererek vali konağına --- : 

• Kanunlar, tefsirler, nlzamname-
g[tmiştir. _ ter, kararlar, talimatnameler. kıttı- : 

Umumi vali Leclerc, hür Fransa şefi : vuz ve andıçlnr. : 
general de Gaullc'c hoş geldiniz dedikten : KUJtUr :yOnetgelcrfnde, ilk, orta, : 
sonra eu sözleri söylemiştir: yüksek okullarda yönetim, cğtttm, : 

Burada yiireksiz insan yoktur. Kamerun öğretim alanlarında rastlanan zor- : 
her tlirlü ihtimale karşı hazır bulunmakta- : ıuklnra cevap verir. : 

dır. KUlttlr özdeşlerlne, öğretmenlere, : 
General de Gaulle kendisine su sözler- : öğrencilere, ece ve egclere, avukat- : 

le cevap vermiştir: : tara her zamıın tnzımdır. 1170 sayfa, : 
Kamerun, bir kaç müstcmlekenin takip : 3 lira. : 

ettiği ve daha takip edilecek olan mükem- :A. Bedri EDİS, Maarif Memu- : 
mel bir misal olmuştur. Burada Hitler'in - B f -:ru • a ra. "Kavgam" isimli kitabından aldığım bir -
cümleyi size tekrar edeceğim: "Bir millet ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
mağlup olabilir. Fakat bu millet ve bunu zı str~tejik noktaları işgal edecek va- B. Hoare, vaziyet hakkında kendi 

ziyete getirmek olduğu aşikar bulu - düşüncesine göre, İngiltere ile Ro -
nuyordu. manya arasındaki münasebetlerin na-

Romanyaya alman zırhlı fırkaları - zik bir noktaya gelmiş olduğunu, Ge· 
nın gönderilmesi hakkında, hatta Ge- neral Antoneskoya sarih surette bil
neral Antoneskonun iktidarı eline al- dirmiştir. 

idare edenler mağlubiyeti kabul edecek o
lurlar!IB, o :zaman ebediyen mahvolmuş o-

(Başı 1. inci sayfada) !ur. Halbuki bir avuç insan dahi bu mağ-
retmektedirler. { lubiyeti kabul etmiyecek olursa, o :>.aman 

J/l/m .... BUGON .. ...-._ 

Bugünkü vaziyet karşısında nazi siyase- bütün ümit kllpıları açık kalmış olur." • 
ti Bukarester Tageblatt gazetesinde intişar 1 Kamerun milletin ve bu harbin tarih inde 
eden bir makalede aydınlanmaktadır. Ma· rr tutacaktır. 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

14,30 - 17,30 da 

Bu taarruzlardan biri motörlü kuvetler 
tarafından Eritre'de Abuganel ile Tesse
ne arasında yapılmış ve bu kuvetler ko -
laylıkla dağıtılmıştır. 

İkinci taarruzu Vajir ve Arbajan'dan 
gelen muhtelif kollRr yapmış ve bu ku -
vetler de tardolunmuştur. Zayiatı kati ola
rak bilinmiyen düşman derhal gerı çekil -
mi,tir. 
Duşm ..... ::. ~-.:.. ~;.:!:: -:;. ::e!:lmcre'yc 

kar,ı y:ıpmııı olduğu hava hücumları ne -
ticesinc e f'hemiyetsiz hasarlar olmuştur 
İki kıı'r.ı ,,.ralanmııtır. 

masından evel, alman hükümeti ile Romanyada petrol şirketlerinde ça
bir anlaşma aktedilmiş bulunduğunu lışan İngiliz tebaasının tevkifi ve fe
tahmin eylemek mümkündür. na muameleye tabi tutulması, ingiliz 
8 Teşrinievelde, Romanyaya yeni al- hükümeti tarafından şiddetle pro

man kıtaları muvasalıit ettiğine dair testo edilmiştir. Rumen hükümetinin 
Londraya haber gelmiştir. Haber al- daha alakadar bütün İngiliz tebaası · 
ma hakkındaki talebine cevaben, Bük- nı serbest bırakması icap e-tmektedir 
reşteki İngiliz elçisine, rumen hükü - Fakat, İngiliz hükümeti, B. Hoare'in 
meti tarafından, Romanyanın alman enerjik müdahalesi neticesinde1 mev 
kıtaları tarafından işgal edilmeyeceği kuf şahısların attık fena muamele teh 
ve hiçbir alman cüzütamının, Roman- likesine maruz bulunmadıklarını ku -
yaya girmemiş bulunduğu bildirilmiş- vetle tahmin ettirecek esbaba malik 
tir. Rumen hükümetinin cevabı ıu tir. 

kale "olman kıtaatının muvasalatı mihver / 
tarafından Viyana'da garanti şekli altında 
yapılan vaidin tatbikinden başka bir GeY 1 
değildir" diyor. Slovakya'da yahudilere 

karıı yeni tedbirler 
Presburg, 11 a.a. - SlovRk hükllmeti 

J. ııudllcrle Ar!ler arasında evlenmeJ.1 me
n•den bir kanun hazırlamıştır. Yahudilerle 

istikbalde I.ondra'da Romanya elçisi B. 
1 Tiler'in başkanlığında bir romen hüküme- 1 

tinin teşkili imkansız olmadığı kanaatind' 
olan muharrir, böyle bir tedbirin Roman 
ya mukadderatının mihver devletlerinin e
linde olduğunu bilen lejyoner romen dev. 
!etine zarar vermiyeceğini iddia eylcmek-1 
todlr, 

1ı ller arıuıında evelden yapılmış izdivaç- , 
lar ııalAhlyettar makamlara verilecek bir 
beyanname ile feshedilecektir. 

DEVLET KUŞU 
SONJA BE~İE 

16,30 - 19 da 

Günahkarlar Cenneti 
Gece 21 de 
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MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 
Sundurma münakasası 

M. M. Velciletı Satın Alma Komisyo • 
cundan: 

Ke§ll bedeli 3122 lira ~ kuruş olan 
ıundurma açık eksiltmeye konmu§tur. Ek
slltnıesı: 23. 10. 940 çaroamba gUnU saat 
lO dadır. İlk teminatı: 234 lira olup §art
namesl 16 kuruşa komisyondan alınır. Ta
liplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmalan. (6371) 16382 

Kaldırım inşaat. 
M. M. Vekıilcti Satın Alma Komisyo • 

nurıdan: 

Keşıf b<'dell 4956 Ura 93 kurlll olan 
kaldınm inşaatı eksiltmeye komnuştur. 
Eksil tmcsl: 23. ld. 940 çargnmba gUnU saat 
11 dedı:-. ilk teminatı: 371 lira 77 kuru§ o
lup §&rtnamesi 25 kuruşa komisyondan a • 
lınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M . 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6372) 

16383 

Muhtelif yağlar alınacak 
M . M. VekAleU Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4220 lira 

olan 400 kilo moblloll A, 200 ktıo mobl· 
loll AF, 200 kilo moblloil ARC, yağları 
brljlnaı ambalajlı olarak ve 10.000 kilo 
benzin döküm halinde olmak Uzere pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 18.10.940 
cuma gUnU saat ll dedir. Kati teminatı 
(633 Ura) olup ııartnamesl komisyonda gö
rülUr. Taliplerin muayyen vakitte :M. :M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6613) 16604 

Hurç alınacak 
M . M. V ek!Uetı Satın .Alma Ko. ! 
. Beher adedine tahmin edilen fiyatı t:SO 

kuru, olan 1700 tane hurç 14 Birinci teşrin 
940 pazartesi gtınU aaa. 11 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla iha
le edileceğinden ıst .• ıerln 2422 Ura 50 
kuruoluk kati temlnatıarlyle birlikte pa· 
zarlık gUn ve saatındıı mezkfır komisyon· 
da bulunmaları. (6588) 166Hi 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun· 

dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (9) do • 

kuz lira olan SSOO adet battaniye pazar • 
lıkla munakasaya konmuştur. İhalesi 16/ 
ıo 94-0 çarşamba günll saat 14 dedir. Kati 
teminatı 47ZS liradır. Evsaf ve şartname -
si 1S8 kuruş mukabilinde M.M.V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun etmrettiği belgelerle ihale saa • 
tinde komisyona gelmeleri. (66ı4) 16662 

Telefon santralı alınacak 
M. M. Vek!ileti Satın Alma Komisyonun-

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1200 lira 

olan 2 adet manyatolu telefon santralı pa
zarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlığı: 17 /10/ 
1940 pel'lembe ıünü saat 11 dedir. Kati te
minatı: 180 lira olup şartnamesi komisyon
da cörulür. Talıplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al, Ko. da bulunmalan. 

(6676) 16682 

Telefon malzemesi alınacak 
:M. M. VeklleU Hava Satın Alma Ko.: 
Şağ'ıda cins ve miktarı yazılı telefon 

hattı malzemesine ihtiyaç vardır. 
25. 10. 940 tarihine kadıı.r hava mtlste· 

ıarhğına fiyat ve teslim müddetini bildi· 
rlr tekli! verllmesl. 

100 adet 6.5 m. uzunluğunda ağaç direk 
100 adet 3 Na. deve boyunlu porselen 

fincan 
:>. Km. 3. m/m kutrunda galvanizli de· 

mir tel 
ıoo M. galvanizli bağ teıı. 
Not: Deve boyunlu fincan ile galvanizli 

demir tel daha ufak ebatta olabilir. 
(6587) 16614 

Benzin alınacak 
M. :M. Veklletl Hava Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
l - 100 ton otomobil benzini pazar1:kla 

satın alınacaktır. Muhammen b'l'dell 
(32030) Ura olup katt teminat mikdarı 
( 4805) liradır. Pazarlığı 14.10.940 paur • 
tesi gUnU saat 11 de hava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
ıartname her gUn 161 kuruş muk11hilinc!e 
mezkfır komisyondan alınabilir. istekllle
rin muayyen gUn ve saatte katı tc:mtnat 
ve kanuni belgeleriyle komisyonda hı ı.:n· 
malan. (6674) 16651 

Beton itleri 
M. M. Vekileti Hava Sa. Al. Ko. dan 
l - Muayyen ıünde talibi zuhur etmiyen 

yer altı ıulannın akıtılması ve hancarlarm 
zeminine beton dokme işi p:ızarlıkla yaptı· 
rılacaktır. Keşif bedeli (ı0147) lira olup 
kati teminat mikdan 1S23 liradır. Keşif 
evrakı her gün ögleden sonra 51 kuruş 
mukabilinde alınabilir. Pazarlığı 19/ 10/ 
940 C. ertesi günü saat 11 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Pazarlı
h iııtirik edecekler Hv. müsteşarlığı Şb. 
6 dan vesika almaları şarttır. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve 
kanuni belıeleriyle komisyona müracaat· 
lan. (6673) 16681 

Matbaacılara 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
saat 15 te Umurbey As. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Buğday alınacak 

Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 120000 kilo buğday mukavele ile 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
19800 liradır. 

2 - Eksiltme 14. ıo. 940 Ta. ve pazar· 
tesl gUnU saat l:S te Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ıoe alt eksiltme ;şart
namesini her ~n il saatinde komisyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usultl iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1485 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 14. 10. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve saat ı e kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. liğine vermiş olacaklardır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil • 
mcz. (6091) 16100 

Pirinç alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 70000 kilo pirinç mukavele ile sa
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24500 

liradır. 
2 - Eksiltme 14-10-1940 pazartesi günü 

&aa; ıs de Umurbey As. Sa. Al. Ko.da 

yapılacaktır. 
S - istekliler bu işe alt eksiltme §nrt

name11lnl her gUn I§ saatinde komisyonda 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulU iledir. 
5 - Muvakkat teminat 1837 lira 50 ku-

ruştur. 
6 - Teklif mektupları 14. ıo. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve saat 15 e kadar sa. Al. 
Ko. Rs. llğlne vermi§ CJlacaklnrdır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil-
mez. (6092) 16101 

Mete kömürü alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1,000,000 kilo meşe kömürü muka
vel ne satın alınacaktır. Tahmin edilen be-
dcll 50,000 liradır. ' 

2 - Ekslltme 14. 10. 940 Ta. ve pazar· 
tesl gUnU saat 15 te Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - istekliler bu işe alt eksiltme şart
namesini her gUn i§ satlnde komısyona 

mtlracaatl!l görebilirler. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uaullyledir. 
ıs - Muvakkat teminat 3750 liradır. 
6 - Teklif mektupları 14. 10. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve sat 15 e kadar Sa. Al .Ko. 
Rs. llğlne vermlıı olacaklardır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul e • 
dilmez. (6093) ı6103 

Pirinç alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 120,000 kilo pirinç Diyarbakır As. 
Sa. Al. Ko. ca 12 blrlncltcıırin 940 çarııam· 
ba gUnU saat 11 de kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 31200 lira olup 
teminatı 2340 liradır. 

8 - Teklif ,nektuplan eksiltme saatin· 
den bir saat eveUne kadar k abul olunur~ 

(6131) 1612'7 

Mete kCSmürü alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 3.000.000 kilo meşe odunu mukave • 

le ile satın alınacaktır. Tahmin edilen be • 
deli 37SOOO liradır. 

2 - Ekıiltme lS/10/940 Ta. ve sah gii
nü saat 15 de Çanakkale Umurbey"de As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İıtekliler bu iıe ait eksiltme şart • 
namesini her ılin iı saatinde Ko. da göre

bilirler. 
4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyledir. 
S - Muvakkat teminat 2812S liradır. 
6 - Teklif mektupları 15/10/5140 Ta. sa· 

1t ıün ve saat ıs e kadar Sa. Al Ko. Rs. 
verilmiı; olacaktır. (6ıS51) :i6142 

Sade yağı alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 45000 kilo sade yağı mukavele ile 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 

598SO liradır. 
2 - Eksiltme 15/10/940 Ta. ve sah günü 

eaat ıs de Çanakkale Umurbey As. Sa, Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu iıe ait eksiltme şart • 
nameıini her ıün iı; saatinde Ko. müraca • 
atla ıörebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 4488 lira 7S ku • 

ruştur. 

6 - Teklif mektuplan lS/10/940 Ta. sa
h ıün ve ıaat ıs c kadar Sa. Al. Ko. Rs. 
verilmiı olacaktır. 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul edil • 
mez. (61S8) 16143 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 1649200 kilo kuru ot kapalı zarf U· 

sulil ne eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - tsteklllerln 14. blrlnclteorln 940 pa

zartesi gUnU ıaat 16 te Erzurum sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 41280 lira ilk teminatı 
3093 liradır. 

3 - istekliler bu tııe alt eksiltme ıart
nameslnl ber gün 111 saatinde Ko. da gö • 
rcbllirlcr. 

4 - Eksiltme lmpah zarf usuıu nedir. 
5 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 15.10.940 salı gtı

nU saat 15 c kadar Sa. Al. Ko. Rs. verllmlıı 
olacaklır. (6195) 16176 

Zeytin alınacak 
lzmit As. Sa. Al. Ko.: 
l - Askeri ihtiyaç için 40.000 kilo zey

tin tanesi kapalı zarf usullyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İllt knp::ılı zarf eksiltmesi 14.10.940 
gtlnü snnt 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - 40.000 kilo zeytin tanesinin beher 
kilosu için tahmin edilen fiyat 22 kuruıı 

olup tutarı SSOO liradır. Muvakkat temina
tı 660 liradır. 

4 - İstekliler her gtln ııartnamcyl An
kara, Eskl§ehlr, btanbul ve tzrnltte Sa. 
Al. Ko. da görebilirler. 
~ - İstekliler belli gtln ve saatten bir 

saat evci ihtiva eden kapalı zarflarını İz. 
mit As. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(63~4) 16358 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Diynrbaltırda kor Sa. Al. Ko. ca a

lınacak olan 144000 kilo bulgur 18. 10. 940 
cuma gUnU snnt 11 de kapalı zarfla ekııllt· 
meye konmu~tur. 

2 - Muhammen tutarı 172 O lira olup 
muvakkat teminatı 1296 liradır. 

3 - Şartnamesi her gtln Ko. da görfilUr . 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme saa

tından nihayet bir snnt evcllne kadar ka-
bul edilir. (6356 16360 

Arpa alınacak 
Liıleburgaz As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - G 96 ton arpa ezmesi kapalı zRrfla 
ekailtmcye konulmuıstur. Tahmin bedeli 
68970 liradır. ilk teminatı 4598 liradır. 
Eksiltmesi 16 J0.940 tarihinde saat 15 te 
LUlcburgar. As. Sn. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda gö -
rUleblllr. Teklif mektupları belli gUn ve 
saatten bir sal\t evci komisyon baııkanhğt
na verilmiş veya postu ile gönderllml§ bu-
lunacaktır. ( 6391) 16401 

Sade yağı alınacak 
Kırklcrclı Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 12 ton sade 
yağı pazarlıkla satın nlınncakt1r. 

2 - Komleyonca beher kilosuna tahmin 
edilen 145 kunış fiyat Uzerlnden tutarı 
17400 ilk teminatı 1310 liradır. 

3 - İhalesi 15.10.tıfO s::ılı gUnU saat 16 
dadır. 

4 - isteklilerin bell! glln ve eaatten bir 
saat evcl teminat mektuplarını komisyo
numuza vermeleri lazımdır. (6.f74) 

16462 

Çuval alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10.000 yeni ve 5000 sağlam müs • 

tamel boş çuval alınacaktır. Yenilerin 
muhammen bedeli 12000 lira ve teminatı 
900 liradır. Ve mü•tamel çuvalların mu· 
hammen bedeli 5000 lira ve teminatı 375 
liradır. 

2 - İhalesi 21/10/940 pazartesi günü 
saat 14 de kapalı zarf usulü ile yapılı • 
caktır. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte ka
nuni ve teminatlariyle birlikte komisyo
na müracaatları. 

4 .- Şartnameyi her gün İstanbul ve 
Ankara Lv. A. likleri ve Adana, Kayseri, 
Sa. Al. Ko. da görebllirler. (647S) 16463 

Sadeyağı alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 20000 kilo sade yağı paazrhltla 

14/ı0/940 pazartesi günü saat l 1 de satın 
alınacaktır. Taliplerin Çanakkale Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (64851) 16496 

Sığıreti alınacak 
Edime Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Edirne sanayi kışlasındaki Sa. Al. 

Ko. nu tarafından 400 ton sıtır eti ihale
si kapalı zarf uhulü ile 24/10/940 perşem· 
be gi.ınü saat ı6 da yapılacaktır. 

2 - Sığıretinin muhammen bedeli 
124000 lira olup ilk teminatı 74SO lira • 
dır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen • 
ler her gün iı saatlerinde ve isteklilerin 
de belli giin ve saatten en az bir saat e • 
vel teminat mcktuplariyle vesikalarının 

sözü ge~en Ko. na verilmiı veya posta ile 
göndermiş almalın. (6498) 16SOS 

Buğday kırdırılacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 4000 ton buğday kırdınlacaktır. 

Bedeli 52000 liradır. 
İlk tcmlnau 3900 liradır. 
2 - İhalesi 21.10.940 pazartesi günü sa

at 17 de kapalı zarfla yapılacaktır. 

4 - Otun evsaf ve ııartnamesl Sa. Al. 

3 - isteklilerin belll gün ve .saatte ka· 
nunl vesaik ve tekllf mcktııplariyle ihale
den lll.nkal bir saat evel komisyona verme
leri lAzımdır. 

Ko. da mevcuttur. Her vakit görUlcblllr. 4 - Şartnamesi her gtln İstanbul, Anka· 
ra Lv. A. liklcri ve Kayseri, Adana As. M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 

Muhtelif ebadda başlıklı 7085 adet def· 
ter yaptırılacaktır. Nlimunelerini görmek 
fiyat ve teslim müddetini bildirir bir tek
lif vermek üzere 2S/10/ 5140 tarihine kad"1' 
Hv. satın alma komisyonuna müracaat e· 
dilmesi ilin olunur. (6683) ı6684 

:s - isteklilerin tayin olunan gtln ve sa· 
atten bir saat evellne kadar teklif zarfla· 
~nı Ko. na vermeleri. (6162) 16149 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 96000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

Sa. Al. Ko. görüleblllr. (6508) 16515 

Bulgur alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

l - Mlkdnr, muhammen bedel ve temi· 
nntı yazılı bulgur ve nohudun ihale ısekll 
qağı.da yazılıdır. 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

Sade yağı alınacak . 
Deniz Levazım Satın Alma Komısyo-

nundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (20850) lira 

olan (lSOOO) kilo sadeyağının IS I. Teırin 
940 salı ıünü aaat ıı de pazarlık eksiltme

ıi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı (1S63) lira (75) kuruı 

olup ıartnarnesi her gün komisyondan pa-

rasız olarak alınabilir. 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 

J'azıh vesikalariyle birlikte belli gün ve 
ıaatte Kaaımpaıa'da bulunan komisyona 

nıliracaa tları. 
(9564/6617) 16627 

2 - Pazarlığı 14 blrlncltc11rln 940 pa. 
zartest i'qnu saat 11 de Erzurum Sa. A 1. 
Ko. da yapılacaktır. 

s _ Toplu tutarı 15840 lira ilk temlnPtı 

1188 liradır. 
4 - Etin evsaf ve ,,artları Erzurum Sa. 

Al. Ko. da mevcuttur. Her vakit görUhı· 

bUlr. 
5 - fatek111erln muayyen gtln ve saııt-

ten bir saat evellne kadar tekliflerini Ko. 
na vermeleri. (6161 ı 16150 

Kuru f asulya alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - ı20000 kilo K. fasulye mukavele ile 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 30000 il · 

radır. 
J - EJWltme ııuo.HO TL ıalı gtlnU 

2 - Bulgur ş:ırtnamesi her gUn İstanbul, 
Ankara Lv . .A. leri ve Adana, Kayseri .Aa. 

Sa. Al. Ko. da görUleblllr. 
3 - İsteklilerin be111 gUn ve saatte ka

nuni vesaik ve tcmlnaUarlyle birlikte Ko. 
na ınUracaatları. 

Kapalı zarfla ihalelerde teklif mektup
larının ihale saatinden bir saat evel Ko. 
na vermeleri. (6:110) 

Cinsi Bulgur, mikdarı 270 ton, muham· 
men bedeli 27000 lira, teminatı 202~ lira, 
ihale gUnU saati 21.10.940 S. llS kapalı zarf 

16517 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: bulgur, kilosu: 225000, M. bede

U: 337:IO, llk teminatı: 25211 lhale sUDU: 

Muhtelif yiyecek ahnacak ruşa satılır. 

4 -- Münakasalara gireceklerin ihale a~ 
atinden bir saat cvel Kars Sa. Al. Ko. na 

Süloilu Sa. Al. Ko.: milracaatları. (66S8) 16667 

Apğıdı cins ve miktarları yar.ıh 7 lı:ılem yiyecek, yakacak 
kapılı zarf usullyle eksiltmeye konulmuıtur 

ve yem maddeleri Arpa alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 

Eksiltme &{inleri ve saatleri hizalarm da cöıterilmiıtlr. 
Eksiltme Süloğlunda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 - Çuvallı olarak bir kilosuna tahmin 
edilen fiyat sekiz kuruş olan 600 ton ar • 
pa pazarlıkla alınacaktır. Cinai Miktan Fiyatı Tutarı Muvakkat Gün ve saat 

Ton Kr. Sa. Lr. teminat llk teminatı S 150 lira olup pazarlığı 
21/10/940 pazartesi glinu saat 11 dedir. Peynir 

S. Etl 
Odun 

60 ss 33000 247S 22. ıo. Sl40 ıo 

22. 10. 940 11 
22. ıo. 940 ıs 

22. 10. 940 ı6 

24. ıo. 94-0 ıo 

.24. 10. 940 11 
24. ıo. 940 ıs 

525 36 189000 14175 Pl\zarlığa gireceklerin ilk teminatları ile 
birlikte Ko. na müracaatları. (66S9) 16668 

Arpa 
Samın 

K. ot 
Yulaf 

SS40 
6970 
3300 
3700 

400 
(638ı) 

Arpa, 

2 
8 
4 Balya 
6,50 
8,SO 

saman, 
J('•,.ıkkale As. Sa. Al. Ko. dan: 

Clnsl Mlkd&rı 

.Arpa 
Saman 
Ot 

kilo 
10230 

7000 
10000 

110800 8310 
S924SO 44333 
132000 9900 
240SOO ı8037 

34000 2S50 
16391 

ot ahnacak 
Muhammen Be. 

Lr. 
511 
210 
500 

Kr. 
50 
00 
00 

İlk teminatı 
Lr. Kr. 

1221 :IO 91 61 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 98-4000 ki -

lo K. otu kapalı zarfla münakasaya kon
mu1tur. !halesi 31/ 10N40 gı.inü &aat 10 da
dır. Muhammen bedeli SU20 ve ilk temi • 
n.atı 40S9 liradır. Şartnamesi her giin Ma
nisa Sa. Al. Ko. da ıoruhir. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin teklif mektupları ve 
teminat mektupları ile komısyon.a müra -
caatları. (6660) 16669 

Çuval alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko dan : 

1 - Kırıkkale askeri sanat lleesi kadro hayvanatının ihtiyacı için Uç kalem hay· 
van yemi açık eksiltme ile 1.11.940 cuma gUnil saat 14 te alınacaktır. 

ı - 600000 çuval satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 342300 lira olup kati te • 
minatı 17942 liradır. Şartnamesi her ıun 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte kati teminatları ile birlikte Fın
drklı'da K. Sa. Al. Ko. da müracaatları. 

2 - isteklilerin 91 lira 61 kuru§tan ibaret bulunan ilk teminatlarını Kırıkkale 

As. Sa. muhasebeclllğlne yatırarak Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. (6656) 16665 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kurudere Sa. Al. Ko. dan: 

Erzakın tutan .Mikdarı 

Lr. Kr. 
lliOO 00 

6200 00 
3910 00 
6000 00 

14800 00 
750 00 

1455 00 
16900 00 

2600 00 
750 00 

17150 00 
2925 00 
4 o 00 

1150 00 
00 

Kilo 
45000 
81000 
17000 
24000 
37000 
8000 

23000 
18000 

4000 
8000 
850 

7500 
80 

3000 
9500 

Cinsi 

K. !uulye 
Nohut 
K. Mercimek 
Makarna 
Pirinç 
.A. ııehrlye 

Y. tuzu 
S. yağı 
z. yl\tl 
Salça 
K. biber 
T. şeker 
Çay 
K. uzum 
Sabun 

Teminatı 

Lr. Kr. 
1755 00 

930 00 
363 00 
900 00 

2220 00 
112 50 
218 25 

2535 00 
390 00 
112 50 
262 :ıo 

438 75 
72 00 

172 50 
598 50 

İhale gUn ve saat 

14.10.940 10 
1410.940 11 

H.10.940 12 
14.10.940 15 
H .10.940 16 
15.10.940 11 
l:S.10.940 12 
15.-0.940 H 
16.10 940 10 
16.-0.!!40 11 
1610.940 12 
16.10.940 15 
17.10.940 11 
17.10.940 12 
17.10.940 16 3990 

1 - Askeri birlikler ihtiyacı için yukarıda yazılı 15 nevi erzak pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - Pazarlık K. dere köyünde yukarı da yazılı gUn ve saatlerde Sa. Al. Ko. dl\ 

yapılacaktır. 
8 - Talip olanların her erzakın hizalarında yazılı temlnatıarlyle birlikte mez-

ltfir gUn ve saatte Sa. Al. Ko. na gelme le rl. (6671) 16679 

• Yem ve saıre ah nacak 
Kurudere Sa. A ı. Ko. dlln 

Tutarı Mikdarı Cinsi Teminatı İhale gtin va saati 

Lr. Kr. kilo Lr. Kr. 
5600 00 80000 Yulaf 840 00 18.10.9.fO 11 

12 60000 00 1000000 Arpa 9000 00 18.10.940 
46800 00 720000 K. ot 7020 00 21.10.9.fO 11 

12000 00 480000 Saman 1800 00 21.10.940 
210 00 3000 H . tuzu 3100 00 21.10.940 

12 
14 

650 00 22000 Uazya.tı 907 50 22.10.9i0 11 

l - Aekert b\rUkler \hUyacı ic;:\n yukarıda yazılı altı nevi yem ve saire pazar

lıkla Ntın alıli&caktır. 
2 - Pasarlık beJH sflD ,.. ... tıercte Sa. .AJ. Ko. da ;papıJacalıtır. 
3 - Taliplerin her ersalun hlaalarında yaaıh temlnaUarlyle birlikte komlsy,pıı.a 

müracaatları. (6672) 16680 

24.10.940 perıembe saat 16 
1 - istekliler ııartnameyl komisyon bi

nasında okuyabilirler ve parasız olarak &· 

labillrler. 
2 - Taliplerin ihale aaatınden blr saat 

evel teklif mektuplarını ve ilk temlnatla
riyle Ko. na müracaatları. hariç. 

(6534) 16535 

Yulaf alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Aıkerl ihtiyaç lı;in kapalı zarf u

sulll eksiltme ile 700 ton yulaf aatm ah • 
nacaktır. Ekılltmeal 2sııo1940 giinil ıaat 
11.30 dadır. Muhammen bedeli 70000 lira 
olup ilk teminatı 4750 liradır. 
Şa.rtnameıl her ciln komlıyon.da ıörll • 

lebilir. İsteklilerin belli cün ve saaten bir 
saat evel teklif mektuplarını kanuni ve • 
sikatariyle birikte komutanlık Sa. Al. Ko. 
müracaatları. (6541) 16S-42 

Yulaf alınacak 
Beykoz As. SL Al. Ko. dan: 

l - Sellmiyeye teslim 800 ton ve Tuz · 
laya teslim 200 ton yulaf ayrı ayrı olmak 
üzere 16.ı0.5140 ı;ırpmba ~ü ıaat ıo da 
Beykoz Halk Partl blnaaında Sa. Al. Ko. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 500 ton lc;:ln 3000 lira 
ve 100 ton için 600 liradır. 

3 - Evsaf ve ıeraltl her gUn mezkfır 
Ko. da görülür. (6M2) 16M3 

Un alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - SOOO ton un mevzuatlyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli 725000 liradır. Kati te
minatı 6:>500 liradır. 

tuplarlyle ihale saatinden bir saat evllne 
kadar teklif mektuplarlyle beraber Ha • 
dımköy Sa. Al. Ko. müracaatları. (6:>68) 

l6:S71 

Un almacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. da.n 
1 - Aıkeri ihtlyaı; için 700000 kilo un 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. Ek • 
ıiltmesi 28/10/940 pazartesi ıünü saat ıs 
de Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı22SOO lira olup 
ilk teminatı 9187 lira 50 kuruıtur. 

3 - Evsaf ve ıartnameal birliklerde 
vardır. 

4 - Talip olınla.rın teklif mektuplarmı 
ekıiltme aaatinden bir saat eve) komis • 
yona vermeleri. (6S75) 16S80 

Yulaf alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko.: 
1 - SOO ton yulaf kapalı zarf usuliyle 

sa.tın alınacaktır. 

14. 10. 940 saat 10 da Gelibolu Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna tahmin edi
len fiyatı 8 kuruş 12/S santim ve kati te
minatı 6093 lira 75 kuruıtur. 

(6634) 

Saman alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko.: 

1663S 

ı - ı.000 ton balya samanı Balıkesir 
As. Sa. Al. Ko. da 15. ıo. 940 da saat 15,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır 

Muhammen bedeli beher kilosunun 5,S 
kuruş olup yarııı muvakkat teminat ol· 
mak üzere kati teminatı 7SOO liradır. Ta· 
liplerin o gün ve s&atta komisyona ıel-

meleri. (6644) 16639 

Tevhit semeri alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan : 

(6661) 16670 

Yulaf alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Pazarlıkla 400 ton yulaf alınacak 

ve 14/ 10 940 saat 16 da Gelibolu'da Sa. Al. 
Ko. da ihale edilecektir. 

2 - Yulafın beher kilosunun muham -
men bedeli 8 kuruş 50 santim ve kati t .. 
minatı SlOO liradır. (6662) 16671 

İnşaat yaptmlacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlı

ğınca gösterilecek yerde 36667 lira 46 ku
rut bedeli keşifli inıaat kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 28/ 10/ 940 pazartesi ıUnll 
saat 11 de kı$1a.da İzI'{lir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 27Sl li· 
radır. 

4 - Şartnamesi ve keşifnamesi ve res· 
mi her giın komisyonda gorulebilir. 

S - İsteklilerin belli gun ve saatte Ko. 
na müracaatları. (6663) 16672 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Birliğin ihtiyacı olan 828000 kilo 

K. otu kapalı zarfla miıruıkasaya konmu~ 
tur. İhalesi 31/10/940 günü saat ıo dadır. 
Muhammen bedeli 4S540 ve ilk teminatı 

3415 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her ıün 
Manisa Sa. Al. Ko. da görülebilir. Eksilt· 
meye girmek istiyenlerin belli gün ve sa
atinden bir saat eveline kadar teklif mek· 
tuplan ve kanuni vesikaları ile komisyo • 
na müracaatları. (6664) 16673 

Kunı ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 2016000 kilo 

K. ot kapalı zarfla mlinakasaya konmuıı • 
tur. 

İhalesi 31/10/940 gilnü saat 10 dadır. 
Muhammen bedeli 110880 ve ilk teminatı 
8316 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 
Sa. At. Ko. da ıtörUIUr. Eksiltmeye cir -
mek istiyenlerln belli giin ve saatinden bir 
saat eveline kadar teklif mektupları ve ka· 
nunt vesikaları ile komisyona müracaat • 
ları. (666S) ı6674 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlitin ihtiyacı olan 984000 kilo 

kuru otu kapalı zarfla münakıaaya kon -
mustur. İhalesi 31/10/ 940 ııinü saat ıs 
dedir. Muhammen bedeli S4120 lira ve ilk 
teminatı 40S9 liradır. Şartnamesi her gün 
Manisa Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltme 
ye ıirmek istiyenlerin belli ır\in ve saa • 
tinden evetine kadar teklif mektupları ve 
kanuni vesikaları ile komisyona müraca-
atlan. (6666) ı6675 

Kuru ot alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Birliklerin ~htiyacı olan ı 140000 kilo 

K. otu kapalı :r.arfla münakuaya konmuı
tur. İhalesi 31/10/940 ıünü saat ıs dedir. 
Muhammen bedeli 62700 ve ilk teminatı 

4702 lira SO kuru~tur. 
Şartnamesi her gün Manisa Sa. Al. Ko. 

da görülebilir. Eksiltmeye girmek istiyen· 
lerin belli gün ve saatinden evel teklif 
mektupları ve kanuni vesikaları ile komlı-
yona müracaatları. (6667) 16676 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
Birlifin ihtiyacı olan 108000 kilo K. o

tu kapalı zarfla munakasaya konmuştur. 
İhalesi 3ı/10/940 gıinıi saat ıs dedir. 

2 - Yukarıda yazılı 5000 ton un toptan 
bir müteahhide ihale edileceği. gibi her 
on beıı a-Unde bir 100 ton teslim edilmek 
ıartlyle ayrı ayn mUteahhltlere de ihale 
edllebUlr. 

8 - Taliplerin ihale edilen un mikdar· 
larından ve teklif ettikleri fiyat üzerin· 
den teminat alınacaktır. 

ı - 2126 adet evsaf ve nümuneıine cö
re maa başlık tevhit semeri satın alına _ 
caktır. Muhammen bedeli 744ıS liradır. 

İlk teminatı SS81 lira ı2 kuru,tur. 

Muhammen bedeli S9400 lira ve ilk temi
natı 445S liradır. Şartnamesi her ıün Ma
nisa Sa. Al. Ko. da corulür. Eksiltmeye 
ıirmek iıtiyenlerin belli gün ve saatinden 
bir saat eveline kadar teklif mektupları ve 
kanuni vesikalan ile komisyona müraca • 
atları. (6668) 16677 

4 - İıteklilerin taahhüt ettiii mile.darlar 
için ayrı ayrı mayıı 941 nihayetine kadar 
mukavele aktedeblllrler. Ve bu isteklilere 
bir IUhulet olmak üsere unlar söıterllecek 
yerlere teılim edllebtUr. 

5 - Şartname ve evsafı her gUn tstan· 
bul, Ankara Lv. A. de Kayseri, Niğde, 

Mersin, İskenderon Sa. Al. Ko. da görlilUr. 
6 - İhalesi 16.10.940 çarısamba gUnU sa-

at 17 dlr. (6545) 16546 

Şeker ve üzüm alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 30 ton toz 
ıeker ile 15 ton çekirdeksiz kuru tlzUm 
kapalı zarf usulU ile ihalesi 31.10.940 per· 
oembe gfuıU ıaat 115 te yapıla.caktır. Şeke
rin muhammen tutan 12000 lira ve çeklr
dekalz kuru UzUrnUn 4800 liradır. İlk te • 
mlnatı 900 lira kuru UzUrnUn teminatı 360 
liradır. larbwnelert Ko. dadır. 

htekWerlD temlDat makbua ve)'& mek-

2 - İhalesi 2S/10/5140 cuma giinU sut 
17 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli ıUn ve aaatte ka
nuni veaaik ve teklif mektuplarını ihale 
aaıtlnden evel komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi her ıün İstanbul, An • 
kara Lv. A. Adana ve Kayseri Sa. Al. Ko. 
ıörülebilir. (6655) 16664 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Karı Sa. Al. Ko. dan : 
l - ı kilosuna tahmin edilen fiyatı 20 

kuruı olan ısg ton lı:uru fHulya ve bir ki· 
losunı tahmin edilen fiyat l 7 kuruı olan 
ı59 ton bulıur ve bir lı:iloıunı tahmin e
dilen fiyat 7 Kr. olan 1000 ton arpı ayrı 
ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kuru fasulyanın ilk teminatı 2385 
ve bulıurun 2068 ve bin ton arpanın 47SO 
lira olup ihaleleri 28/10/940 pazartesi sa.
at ıs dedir. 

S - Kuru fuulyanın ıartnameai 160 ve 
bulpnan 1S5 •• 1000 ton arpanuı 350 ku· 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
ı - Birligin ihtiyacı olan 984000 kilo K. 

otu kapalı zarfla miınakuaya konmuıtw-. 
İhalesi 31/10 940 günü saat ıs dedir. Mu_ 
hammett bedeli S4120 ve ilk teminatı 40S9 
liradır. Şartnamesi her glln Manisa Sa. Al. 
Ko da · · J" · : ıoru ur. Eksıltmeye ılrmek istiyen. 
lenn belli gün ve saatinden bir ıaat eveli· 
n_e kadar teklif mektuplarını ve kanuni v~ 
sıkaları ile komisyona miıracaatları. (6669) 

16673 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan : 
ı - İki defada 3S er bin kilo sade ya • 

ğı 14/10 940 ıunu saat ıo ve 11 de pazar. 
!ıkla alınacaktır. 

2 - Her birinin muhammen bedeli 4<4-4-SC! 
lira olup teminatı 6667 lira SO kuruıtur. 

S - Şartnamesi her ıiln i;s zamanında 
komiıyonda ıörullr. (6690) 16688 




