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1.711.al kisi artmıştır 
Arhş nisbeti binde 18,5 dur 

AT ATO RK'le bizim 

l.tatietı1t umum müdürlüğünün telgr.afla a). 
cbiı malumata nazaran, Türkiye nüfuau 1 7 
milyon 869.901 dir. 1935 eaymunda 16 mil
yon 158.019 nüfus bulunduğuna nazaran bet 
aenede nüfu wnuz 1.711 .883 kiti artnufbr. 
Bu mikdar senede binde 18.5 arbf nisbetine 
tekabül etmektedir. 

tir. Kaydettiiiıniz binde 18.S arbf nilbeti hiçbir 
Avrupa memleketinde te98düf ediJmiyen bir 
nilbettir. Y almz bu niabeti, tabii artıf niabeti 
ile karqmmamalıdır. iki eayun araamda heeap 
edilen bu artıp, istatistik ilmi diliyle fili artıf 
denilmekte, muhaceretler de hesaba katılmak· 
tadır. 

ffiaar pGTlıının İlerJe olacafı fekli WÖderİr lıroJri 

Ankara'nın manzarası değişiyor 

Hatay, bundan evelki aayunda milli hudut
larmuzm dqmda bulunduğu için, bu arbf he
eabmda nazan dikkate almmamııbr. 

1940 Türkiye nüfusunun vilayetler itiba -
riyle tafsilatı birkaç g{lne kadar neşredilecek. 

istatistik umum müdürü B. Celal Aybar, 
bugünlerde Ankara radyosunda bir konutma 
yapacak ve aaynnm verdiği bu neticeleri etraf
lıca izah edecektir. 

Diplomatik 
faaliyetler 

tiri ründenberi, renit mikyasta 
diplomatik faaliyetlere dair haber
ler geliyor. Führer'le bir mülakatta 
bulunan Möayö Laval'in tekrar Pa
ris'e dimnit olduia bildirilmek
tec:lir. Lp•ya diktatörü Franko
nun keza HitJer'le bulutmuı olduiu 
haber Yeriliyor. 

HaTadisler doira ise, Vichy hii· 
kiimeti ile mihTer devletleri arama
da kati sulh tartlan konuıulmakta• 
cin'. Eier Fransa Alaaa-Loren'i Al
lnanp'ya iade etmek, Tunua'u ltal
~ ile, Fu'ı ispanya ile paylapnak, 
Afrika'daki diler aömürıeleri mih
.._ dnletleri ile müıterekea idare 
etmek, Hindiçini'yi Japonya'ya Ter
inek ıihi fedaklrhklan kabul ede
eek, filosunu ve tayyarelerini de 
anihnr dnletlerinin emrine bıraka· 
cak oluna, Almanya, Mant sahille
ri ile Almanya hudutlarından bu sa· 
hillere dofra seaiı bir koridor mü
teaa olmak üzere, franars toprak· 
larmı .ahiplerine terkedec:ektir. Ge
çen aktam Mister Çörçil'ia franaız 

Romtınya petrol rmnla lıaanJan 6ir priiniif 

Almanya 
Balkanlarda 
• Y lPMll lsTIYOl I 

Sovyet-Japon 
görüımeleri 

milletine hitabmın bir lllTllU bu sa· RA 1 1 A 
retle öfrenmiı oluyoruz. lnrilizler, Ja11111ls'ln 1.._.1111 , • ..._11 LON D DAK NTI B 
eskidenberi. Vichy hülriimetinin ... •rm •1111 UIJVll 

ki müttefikleri aleyhine ı1ünıw düt- Yıılyeftn Sovyellerln 
manian ile ifbirliii yapmaia razı 1111111 eden bir JUISI 
olacafmdan ıüphe Ye endite etmit-

Bııveklllmlı 

t H. P. Genel 
Sekreterllllnde 

Saym &,vekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden eonra C. H. 
P. Genel Merkezine plerek Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tmıer ta
P'6.Dd-n ~ n bir müddet 

HlTLER 

PETAİN 

MOLAKATI 

iki devlet reisi 
Hitler'in vagonunda 

11111 ılhndlkl fr1n11'• 
lalr lstmyoadl alrilll• 
·~ 14 .... - ..,,.. ... 16 

dlriJWt Vlc:fsJ'd• sel• hllMrl• ..... 
• Berlle'41• cllldı.t " lf•~ • 
blll Mr telsnfa n-r• llar•I Peıta!a. 
baf:retl er1ıtn1,.ı.1tenber, VlcllTdea -. 
inal Mır Mmt• har.at etaııiwtlr. 

R....ı te6lil 
1..Ur. Fransız donanmasına karp Londra, M a.a. - Tlmn ıueteei batma- 1 hlnd ld 1 d 
hareket tanlan da bu 1üphe ve en- kaleelnde Balkan m ... leeinl Nhla m--. e 8 o u u ur lPrama'c!a bir tmhal, 14 u. - J>.Jf.1ı 
dife ile izah olanmuıtur. ed * pan1a tadı R .... tnlllt 

ispanya dahi, Fas aömüraesini er Hctlmle n ,_ak r: ll'Uhrer, badn. P'r .... 4-fat r.W w 
hüriltmek mükafatı ile mihver dev- Almanlar, kendilerine Roma llainl~ri ta Lonclra. 24 LL - Moaovada yeni ~il llueeal Pıelıaln'i llabal ..Ut*. 
Jetlerine katılmak istenmektedir. :~r:'ı!ı-;'.!ıe:!:: ~=~~ 01:.:.::n:.::: Japon bllyilkd elbqçim

1 
ile 80\')'et hükfl • l\lman,. harici,.. nurn B. '9'oa _...... 

Atlas denisinden Karadeniz'e kadar b 1 mnakt d tar ı il , kartı lan metl aruın a ıyacak olan mild· "°P il• franm• bapeldl muTtni B. ı.. 
Te lskandina'YJ'a'dan itibaren Avra- u.7.,.ı. -~c.· Taci tera 7~ ı-• Boal kereler, iyi hllber alan ingilis mah • .. ı da ltirllmelercl• buz!'~. 

"a • • m• sa•-• aın • fillerinde hayret uyandırmamıp. · 
pa'am bGyük bir k11mını itrali nya kan nmhablrinbt tahmini• töre, Alman- 1 .. ~Hs mahfillerinde llçler -.ır....... llilalıaf nasıl olda 7. 
kontrolü altında bulunduran Al- ,a'nm emirleri altmcla hareket edea de- •&&• • • ,_...___. 
manya, bir taraftan Fransa Ye ı.. mir muhafıslar btlktlmetl, petrol lmJ1a1an- bmatından 80llra lçınde ~lundulU 1'r11a'da bir mabat, 24 LL - :rtll
panya'yı, diler taraftan Balkan nm mildafaur temin eclilmed• nel ı.om- vasiyet dolayııiyle J~ponya nın, sarar- rer'ia &amıs devlet reisi Mu•l Peıtain 
clnletlerini de nüfuzu altına ala- bardmwa edilmelerine mini olabilmek il- lan tahdit mabadıyle tovyetlerl• ile l'iSrfl.-i hatılanda D.N.B. aJ-, a
-nll, lota hakimiyetini tamamlamıı midiyle, nklt bsanarlllr diplomatik mi- milukereye ftrlDnl beklenmekte talıdald tafcilltt almrttır: 
olacaktır. Ondan aonra Akdeniz ve naıebetJerin. katedilmealal hlm etm.ıe idL Fithrer ile P'ranaıs dwlet rıeiel il..-. 
Afrika meıelelerl mi batlıyacaktır, çatıpnaktadn'. Buradüt intiba, mllnkere1erin mah tal Pet&la .....,... framıs m:aırl• 1l• 
10kaa tathik edilecek baıka pl&nlar (Sooıı J. lacl ~atla) dut blr gayeyi iıtihdaf edeceği mer· Yeti reia manini B. Lanı " alman ı.. 
mı Tardır, bilmiyoruz. kedndedir. Çtlnkil her iki taraf da rlcl:re nasın B. Von Rlbbeatrop da 1luır 

Bütün ha haTadislerin ne kadan 11sun bir aman için taahhiit altına bulundu.Jıdan halde yapılan tGriltme ba-

aotru. Ye Dekadan mümkün olaca· ı ·ı· f. 1 • ıtnnelr latemeınektedir. Nuan dik • stin lllkeama dotru. iual altında bulunan 
tı da ayn bir meseledir. Fakat bii· ngı JZ ıe Jr en kati çekmekten hali katmıyan blr nok- framıs topratrtarmm klçillr ltlr leta•J"O-
tün bu hasırhklann ilk delalet et- ta da, blzat lreftdi tlblriyle "İbJiı• nanda, Piihrer'in hususi trlllllnd• .,.,.. 
titi mlna, Anglo-sakaonlann ıürat- ile müzakerede bulunmak vazifesi • selmlttlT. 
le matlup edilmeleri ümidinin mih· toplanbıı nln tlddetH komünizm ve Sovyet Rus lfeuut P'ranaa ile ra7ri mete11l Jrran-
verciler tarafından kaybedilmiı ol- ya aleyhtan Japon hariciye nuın B. • u .. rndald amzr haMında, büyük eı,ı 
dutu, Ye uzun hir harbe razı olmak Mateuolra'ya dUpnealdir. Bu 'g8rtıı • Abets tarafından ka1"1ıl•nan Marqal Pe-
zaruretinin kabul edilmekte olma• IJondra, 24 a.a. - lnıflterenlıı Tür- melerin wreceli netice, aovyetlerin 'lain. refelratlnde bapelril mııaYini B. ı.. 
ardır. kiye BtlyWr Elçili lir Hup Knat- lehinedir. ÇfinJrl, Japonya ile mUıa- val oJdutu halde, mWlkıat mahalline o-

Efer salh ıartlan dofnı iae Fran- cbbull Hureaen latanbulda lncllte • brelerden tonra, Sovyetler Birliği ' t?naobUle aıetmiıtlr. AJ1mn ordunndan 
la, İmparatorlufuna veda ediyor renfn Sofya " Belırad orta el~e • prp" Avrupa meaelHi ile allkadar b'.r tabar, framıs maretalma Hllm reami
deme1rtir. lmparatorlaian nüfusa riyle g8rilftilkten IOllra din Anka • olmm için daha ziyade merbeetl eldt n ifa etmlıtlr. !etaeyonun me1halillde, 
100 milyondur: kendisinden &• raya hareket etmiftlr. edecelrdr. Pabt, timdiye kadar alı • fı ~naıs dnJet edamlanm, Abm117& llari
lman parçalardaki nüfus yeldinu B. Hugeaen ile ton rSrllfmellnl nuı haberlere glSre, Japonya tarafın· ~ . e nuzn B. Von Ribbmtrop il• llare
lae 49 mU)'Oftll tuhQor. Donan- yapan BeJ.ırad orta elçlıl lir Ronald dan teklif edilen 19ra!t, S~tl(r 1!1.1 Keitel ,.. protollol tefi orta eı,ı B. 
....., cmluas " tayyareais 1rir Campbell de dtlll üpm Bellflda U. Blrllli lelılne, btlyWr bir meamunİyct Von Dornbets lrartıluut .,,. kendilerine 

Clo• S. laa ,.71.ıl) rüet etmlt*. ('loa I lal IQllllQ ( loo• 5 t.oi ıq!ada J 

l İki hisar arasındaki park 
tariht kalelerin bütün 

haımetini meydana çıkarıyor 
Bir mf1ddetten'8ri, Anbra'nuı usaktan lfSrllnlfthıde sSH çarpan bir 

saha vardır : it " dıt Hlurlann anmada kalan aha. park haline ~ 
llyor. Evelce de Jmac:a ~limb atbl 1la Mba. k1mMa luu1I ~ 
rlndm. kımnen de letUnlRler yapılarü hotakalmıı w hllfta •lı tem,. 
olunarak çisllen bir pıtaa cin. etnfına WnJ-. aldra9 4ikl1m1f, ortMma 

General Franlıo 

MAKSAT? 
'SPANYA' DA 

FRANSA'DA 

AFRIKA'DA 

HlTLER 
FRANK O 
MÜLAKATI 

2 bu~uk saat s8rdü 
Alman gazeteleri 

lspanyı'ııa yeni nlYU 
IJIClillldll blflsedlyorllr 
Kadrlt. M LL - Jto)rterz BqQn X.. 

ıtt'te 99'Ula maıtaata &iN. Bitler u. 
...... J'ıuko U'UlDda db ~ -
l'Glma. llledn acıma aut l,IO da -.ıa. 
iDii .......... tıe ~ ... .,. Od 
baQak IUt dnnQft1lr. Gaı1JllM. rna.. 
ma IN9l aıtmd& 'bulUDAD mıntıl{ ... nda 
k1lgGk Mr imdat lataqommd& J'IUlrerla 
trmm4e nim& Plm11ttr. 

BB. Vem JUbbentnp n 1ernDo .... . 
mtnıaıta -.r 'bulUIMluktul ---. .. . 

cao- 1. ım anadaJ 

S U R 1 YE r D E AMER/KA 

Deniz " hın iislerl 
temin etmektir 1 

N..,.aft. M a.a. - Cohmıbla nd1om 
bil llıpmkt ll911"lntmda :raJıallda bir Blt-
1• • Petalll mtlllbta w1m 1ıa1aeatım bil· 
dlnnlttfr. 

Rltler - Lanı .... mu .. -J'raüo m1l -
l&katlannda mihver chYletlertu l'l'Ulla'· 
d&, lepanyada. limall Atrlbda " lurt19-
de denls ve hava Oalerl terkedllmeıatnlll 

b&hı. menuu oldufuım Qm rad)-o blldfr.. 
mektedir. 

Klhver ctevletlerbdıı bil nntıe cok p
nll blr sahada 1'aal .üdeDbde cletU ce -
nup Atllllttk denlmade de ..... lliabette 
blr tunun ~eri .... bu IOD 4eDbcte 
Kanar7a adalarUllll Atrfka .,.. cenubi A
merika il• 79P'lall lqtlla t1earetble .... 
b darbeler tadlrmek lgla mtwın bir Ua ı..., 
idi edeoelt 8B)rlemnektadir • 

...... lllUdJmeU bu baberlerl tebip 

,_ •• ,.. u,laıllJ 

Viıi hükümetinden 

vaziyetini tasr ih 

etmesini talebetti 
v~ 24 a.a. - ltekai aJ&J111Dıo 

mz AIDerilra hüilmeıti, Vich,. blldlm .. 
tladlD Awupa lbtiWı brtıamcla 9Ui7ed 
il• ol4uimm turib etmesini iatemiftir. 

AmeriAaa'nın laarba wirrnaine 
lmp 

Zilrih, 24 a.L - Ro,-ter: Basler Nach
richten paateafnin Berlln mllhabiriae ~ 
re. Hitler - LaT&l miillkatı, Amef'ika'nn1 
harbe clrmeslne mini olmak i~ mihv• 
rin bflJ1lk ai'/ad taarrusundan bir cil.l'll-
41lr. Ba nanri,..,.. liSre, Alllerika'nm 
batlM llltr9ııiain hine seçecek h&diaıl• 
rla, Amerilıa Blrlt1 k deTJetle :!e niai
clmlnar ucfmiad• nel T1lba ıılaeal ...... 
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HARP· EKONOMİSİ 

Yugoslavya ! 
__ G_ü N_ü_N _G o_· L G_E_s ı_) ("'"'"i~~~~·;~·~~~""""'~ 
. : . 
izciler, : . . Bayramında 

halk kürsüleri 
Yazan : Sadreddin ENVER hoş geldiniz ! : 

Avrupa-nın cenubugarbisinde bir Is- rinde kalmış katolik, (% 11) müslU -
ıa b' rğ· · Kiminiz Paıinler ovasının, kimi· 

v ır ı ının te§kili Sırbıstan bükü - rnan ve mütebaki (% 4) de protestan, niz Meriç kıyılarının selamını geti-
ınetinin tarihi bir gayesi idi. Şimalde yahudi ve sair din mensuplarından tc- riyorsunuz. Yola çıkarken kimini· 
de Rusya ırkda~larının bu milliyetper- rekküp eder. zin yüzünü pamuk tarlalarının ılık 
ver hareketini himaye ve te§ci edi - Bu, din ayrılığına şimal ve cenup a- rüzgarı yaladı; kiminizi tütüıı tar-
yordu. rasındaki fikir, kültür, görüş farkları lalarını çapalıyan Karadeniz ana-

1878 Bedin Kongresinde " Bosna - da ilave edilince Yugoslavya'nın son ları, beyaz bat örtüleriyle uğurladı· 
Herscğin ,, Avusturya ve Macaristan- senelerde dahili rejimindeki bazı ha- lar. 
ın mandasına terki teklif edildiği za- reketlerin tahlili elde edilmiş olur. Kim bilir, kaç bin vatandatın, a
man Çar Ruııyaaının murahhası ( Şu- Yugoslavya harptan sonra geni~ mik- ğızdan ve yürekten fU dileğine mu
valof ) Sırp delegesi ( Riıtiç ) in ku- yasta inkiııaf ctmi' bir memlekettir. hatap oldunuzı 
ı ~ - Ankara'ya ıelaml 
agına : Bu hususta franııız ve İngiliz scrmay~- Vatanın dört köıeıinden ııüzüle-

- " Bosna - Hersek ,, on bc!f sene ıinin büyük rolü, mali yardımlarının rek, vatanın baarında toplanan va
Avuııturya imparatorluğunun hakimi - mühim tesiri olduğu muhakkaktır. Bu- tan çocukları, hot geldiniz! 
yetinde kalabilir, ondan sonra katt o- na rağmen de Orta Avrupa ile olan ra- Batlarınızda taııdığınız armanın 
larak hesaplaıırız. 1 bıtası -tabii ve cografi vaziyeti icabı- üıtünde ve kemerlerinizin tokaıın-

demiıti. gev~emiştir. da "daima. hazır!" parolası, ııcak 
1908/ 9 da Bosna'nın Osmanlı impa· Yugoslavya'nın deniz hududu Dal • gönüllerinizde "daima ha:ıtırl" iy-

ratorluğundan alınıp resmen Avustur- maçya sahili uzun olmakla beraber kı- manı, siyah kehribar rözlerinizde 
ya ve Macaristan'a ilhakı Rusya'yı ha- yıdaki ovaları pek dardır. Eski vadiler ve tunç yÜzlerinizde "daima hazır 1" 

d .. k vadi var. rekete geçiremedi; japon harbından arasın a yu ·selen sıra dağlar sahil ho-
Şefine ümit veren, vatana iimit o

çok sanılmııtı. Yalnız Sırbiatan'ın yunca uzayıp gitmekte, dahil ile olan 
lan tunç yüzlü, ıiyah kehribar göz-

Pctresburg sefiri ( Kusutitiç ) 1909 münakale ... e münasebeti güçleştirmek- lü çocuklar, hoı geldiniz! 
ıenesi martında, hükümetine yazdığı tedir. Bu yüzden Fiyome'den Dobrov- Ankara, her yılın bugünlerinde 
raporunda, o vakitki ( Duma) meclisi nika'ya kadar sahilindeki scyrisefere ne güzel bir renk alır. Bi7.e ne gü
reisi olan ( Gutıikof ) un kendisine pek mUsait olan körfezlerden kafi de- zel karı§ı}·or, Ankara sokaklarına 
söylediği fU sözleri de bildirmişti : rece istifade edilememektedir. 1 ne çabuk intibak ediyorsunuz. Üzer-
-" Bizim askeri hazırlıklarımız ta- Hariçle irtibatta bu tabii mlişkillatı leriniz.d~ yurdu? koku.su vu; An-

mam olunca Avusturya ve Macaristan kısaca zikrettikten sonra Yugoslavya kara ıızı, bu ha.~ı!.!e b~grına basmı~
Ue karıı karııya geleceğiz. Bu muha- nın ithalat ve ihracat vaziyetini gô.: • tır. ~u sıcak. gogus, sızdcn bo§alır-
rebe değil, bir intihar olacaktır. İfte den geçirelim : ken, 1~~nın kı, ~lem ?uy~c.ak!ı~. ~~-

. · • ğ' • il ı y ı • 3 • d k. kat bılıyoruz kı vazıfenızı bıtndı.<-o zaman sızın aevınece ınız g n er ugos avya nın 19 8 senesın e ı <lış l d" k • · G'tt•·· · , . • . en ıonra onece aınız. ı ıgınu.: 

gelecektır. ,, tıcaret bUinçosunda (4,975) mılyon tJ•- yerlerde ıizi kar~ılıyanlara hükü-
Bir kaç yıl ıonra Balkan Harbı'nın narını ithalatı ve (5,047) milyon dina- met me:kezinin, getirdiğiniz kadar 

kazanılması ile bilyilk 1sl!v birleşme- rını da ihracatı teşkil eder. Bu ithalat gönülden selamını dağıtınız. 
ıinin ilk adımı atılmıı oluyordu. Bu ve ihracatta muhtelif memleketlerin Yurttnn Ankara'ya, Ankara'dan 
hadise Rusya'nın Sırbistan'a karşı iti- rollerini aşağıki rakkamlar ifade eder : yurda sıcak gönül selamları ta~ıyan 
madını arttırmııtı. Ve artık Rusya ile İthalatı : ço~~ !·.lar •. ho~ ~eld!ni~! . 
Sırbistan tamamen hedefte anlaımış _ Sızı, b.ı.r çel ık zıncır hahn~e ge-
lardı . Macaristan kıratlığı idaresinde Milyon (%) çerken guı mc ~c v~ alkışlrımaga ha-

k 1 kd 1 H ti 
.
1 

A dinar nisbeti zırlanıyoruz. O gun yaklaşıyor. 
a an ır a} arı ırva ar ı e vus - 5 k ki d k 

• 1 w Almanya 1618 32 5 o a ar an geçer en ve mera-
turya ım~arator uguna bağlı bulunan ' ıim yerinde etrafınızdaki on binle-
Slovenlerı kurtarmak 1 • • Avusturya 342 6•9 rin size dikkatle dikilen gözlerine 

Bunun için geniı mikyasta bir (An- Çekoslovakya 530 ıo.7 bakınız ve sonra yüzlerde ferahla-
ti - Habsburg) propagandası, tcşkiHltı Fransa 142 2•9 ıan hatları tetkik ediniz. 
kuruldu. Artık Viyana ve Budape}te- Büyük Britanya 431 8•7 Hüküm ~udur: millet, türk genç-
de cenup tehlikesi de hissedilmeğe İtalya 445 8,9 liğinde aradığı ümit, kuvet, cesaret 
başlamıştı. Macaristan 189 3,9 ve vatan ııevgiııi hasletlerini gözle· 

Nihayet beklenen gün ( Franz Fer- Bl. Amuika 299 6,0 r~nizd~n ~kumuf ve se.~.inmİ§.tİr: 1s-
d{ d ) k . . tıkbalıne ınanmı§ ve guvenmıştır. 

nan a arıı tertıp edılen suykast ihracatı : c·· h · t t·· k • t.kb ı· · 
il 

· • . .. .• um urıye ve ur ıs ı a ının 
e geldı, çattı. Franz Ferdınand oldu, ı· ti h ld' • t • · M' l (Ot.) ev a arı, o~ ge ınız 

bırınci Umumiharp da patladı. ı yon ı o 
Biribirlnl takip eden istıraplı sene- dinar nisbeti Kemal Zeki GENCOSMAN 

lerden sonra da Sırbistan'ın Bismark'ı Almanya 1814 35,9 
olan ihtiyar ( Pa§İÇ ) in emeli sulh Avuıturya 306 6,1 
masasında tahakkuk etti. Avusturya Çekoslovanya 398 7,9 
ve Macaristan'ın dağılması ile alınan Fransa 75 1,5 
parçalara Bosna - Her sek ve Karadağın Büyük Britanya 485 9,6 
ilavesiyle, İslav ırkının üç kolu olan İtalya 324 6,4 
Sırp, Hırvat, Slovenler'in birleşmesin- Macaristan 215 4,3 
den, büyilk Sırbiı;tan, Yugoslavya bil- Belçika 337 6,7 
kümeti meydana geldi. (247.542) kilo- Bl. Amerika 256 5,1 
metre murabbaı arazisinde Avusturya Tamamen sulh ve ıükQn senesi olan 
hududu yakınında (500.000) alman, 1938 ithalit ve ihracatını göateren yu
[ bu mikdar alman menabiine nu:aran karıki adetlerden bir netice çıkarmak 
700.000 dir ] Banat civarında (468.000) icap ederse, Yugoslavya'nın tabit va -
maca.r, Timok'da (130.000) rumen, ce- riyeti neticesi, en sıkı tic.ari milnaae
nupta (500.000) arnavut, Makedonya - bette bulunmak mecburiyetinde bu .. 
da da TUrk, bulgarlardan mUrekkep lunduğu Ulke Orta Avrupa'dır. Harp

Samsun'da askerlere 
yardım için çalışmalar 
Samsun, 24 a.a. - Halkevi sosyal 

yardım kolu, asker kardeşlerimize ço
rap, eldiven ve pamuklu mintan ha • 
ıırla.mak maksadiyle faaliyete geç • 
miş bulunmaktadır. 
Bayanlarımızın bu maksatla teşkil 

eylemiş oldukları kollarda çalışmalar 
hararetle devam ediyor. Diğer taraf
tan tüccarlarımızın bu yardım ıçın 
bugilne kadar yaptıkları teberruat da 
10 bin lirayı geçmi§ bulunmaktadır. 

bir ekalliyet grupu da teıekkül etti. ta iıe bu mecburiyet -Adriyatik tama· Vekalet muhasebe müdürleri 
Sırp, Hırvat, Slovenler'de ırk ve dil men kapanmıt addedilecefi için- bir 

birliği vardır. Fakat eski Sırbistan ve kat daha artmııtır. 
Bosna - Hersek'te bulunan aırplar or- Bundan birkaç giln evel Yugoslav
todoka, Macaristan'dan geçen hırvat- ya'nın Almanya ile iktisadi münaae -
lar ve Avusturya'dan alınan Karmit - beti umumt ticaretinin (% 60) ına ka
ya, Karniyola ve İstriyan'da oturan dar çıkarılacağı hakkındaki ajansların 
Slovenler de katolik olmak üzere bir resmi bir haberinin m~nası da bu mcc
din ayrılığı göze çarpar. 15.703.000 o- buriyetin bir ifadesidir. Esasen yuka
lan nlifu11u bir dini taksimata tabi tu- rıki nisbetlerden bugUnkU Almanya -
tuluru (% 46) ısı Yunan kilisesine nın hi11e11l cemcdilirse bundan pek a
bağlı ortodoks, (% 39) u Roma tesi - ıağı bir mikdar elde edilme:ı. 

Mimari kısmına girecek 
kolayhklar tel ebeye 

Fin ticaret h.eyeti 
dün sabah geldi 

arasmda değiJiklik yaplldı 
Dahiliye Vekdletl muhasebe mUdllrU 

BB. Edip ter!lıın kazanç temyiz komlayo
ııu flzalığına, Ziraat Vek!\lctl muh11ı1ebe 

mUdUrU Cemal naklen Dahlllye VekMetı 

muhueb• mUdUrlllğUne, Maliye Vek!\letı 

merkez muhasebecisi Cemal terfian Zlraııt 
VeUletl muhuebe mUdUrlUtUne, hava 
muha.sebe mUdUrU Naim terfian Nafıa Ve-
kl\letl muhasebe mlldllrlUillne, deniz mu -
hMebe mUdUrU Muzat!er terfian hava mu
haııebe mUdUrlUftlne, :Maliye Veklletl bUt
çı ve maU kontrol umum mUdUrlllğU mU
dlir ınuavlnlcrlnden Adnan deniz muhase
be mUdllrlUğUııe tayin edllmlıterdlr. 

Cümhuriyet Halk Partisi An· 
kara Villıyet ldare Heyeti Riya
setinden : 

En 1>Uyük bayram günümilziirı 
bUtUn yurtta§lara verdiği yilksek • 
heyecanın, günün mana ve kud
siyetine yaraşır bir tezahür gôs· 
termesini sağlamak ve bu güzel 
vesile ile uyanık ve aydın yurt
taşların telkin ve irşat vaz ifele
rini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlarclıı olduğu 

gibi bu defa da Ulus meydanın-
da bir halk kürsüsü açılacaktır. 

Bizi en kara gilnlerden en ay -
dınlık glinlere ~ıkaran ve en gü
zel g eleceklere hazırlıyan Cüm -
huriyet rejimine c<ından bağlılı

ğımız ı belirtmenin her duygulu 
ve bilgili T iirk'e vazife olrlu ğıınıı 

düşünerek kürsüyü inkılabımıza 
içten ba ğlı bütün yurtta$1ara a
çık bulunduruyoruz. 

Kürsii, bayramın ba.,lnngıcı O· 

lan 28. 10. 940 giinü saat 13 d e a· 
çılacak ve meydana çelenk koy 
ma meras imi için verilecek fas• 
ladan sonra saat 17 ye kadar de· 
vam edecektir. 

30. 10. 940 çarsnnba g iinü kür· 
sü saat 10 dan 12 ye \(adar ve 13 
t!n 17 ye ktı<lar açık bıılıınacak · 
tır. 

Kadın ve erkek her yurttaş kilr
süc!c söz söyliy ebili r. 

Söz sövlemek icin bayramdan 
önce Yeni~ehir Emn iyet füıideı: i 
yanında C. ır. P. Vilayet İdate 
Heyeti Riyasetine ( telefon 5888) 
bayram günlerinde, kürsü başın
daki komıteye baş vurulması rica 

• olunur. . 
.._,,, ..........•....••• , ...•...........• ,, 

Maaslar 
.J 

bu ay erken 
verilecek 

Htlktlmet, cumhuriyet bl\yramı ne ııe· 

ker bayramının beraber gelmesini g!lz ıı -
nUne almıı ve devlet memurlarının her iki 
bayramdan evel maa,,lıı.rını alnbllmelerl· 
nı temin mnksadlyle ziraat bnnkruılyle bir 
anlo.şmıı. yapmıııtrı. Her ayın blrlncl gUnll 
tediye edilmekte olan memur ma1ll7!arını 

rlraat bankaııı yalnız bu aya mahııua ol· 
mak U:r.ere ı lklnclte§rinde Maliye VekAle· 
ti hesabına geçirmek U7:ere de.ha eve! te· 
diye edecektir. Ziraat bankası bugünden 
itibaren mUlhakattakl daireler mutemetle· 
rlne maa, tutarlıırını !ldemeğe ba§lıyacak
tır. Şehrimizde de, merkez muhasebeclllC-1 
tarafındaı:ı verilen maa.ıılar bu ay, mezktlr 
muhasebeciliğin vereceği çek Uzerlne zl -
re.at bankaaı glııcterl memur mıı~larını 
daireler mutemctıerlne tediye edecektir. 
:Maliye Vek!\letı, dUn bu knrnnnı telgrıı.f

la defterdarlık ve malmUdUrlUklerine bll
dlrmlıttr. 

İzciler dün ilk umumi 
provalarını yaplllar 
Viliyct izci\ erinden reri kalan kısmı 

da diln ıehrhn!zı ıelmlf ve merasimle 
kanıılanmıelardır. Dün l:r:cller, sabahle
yuı kendi kendilerine çahtmışlar ve bir 

Finlındi7a hariciyee nezareti ticaret 
i~leri müdürü B. Taunojabanti'nin reiıli
ilnde Finlandiya bankası müdürü B. 
Eneyre Erimo, kağıt fabrlkale.rı mümcs
ıili Hebosten'den mürekkep Finlandiya 
ticaret heyeti diln ıehrlmize celmiıtir. 

Balıkesir treni dün geç geldi kısım izciler de kıtı halindo muntazam 
Balıkesir demiryolu hattında tamir edil- yUrily{iıle şehri ıeımılşlerdlr. 

mekte olan bir köprilnUn tamiri cecikti-ı Öğ!C1len sonra ıehir hipodromunda ilk 
finden Balrkesir 7olculari7le Bahkeıir umumt prova yapılmış ve rençlerimiz bu 
lr.cileri dün akıam ceç vakit ıehrlmire provada s;olt muvaffak olmuılardır. Pro-
ıelebllmiılerdir. valara buırün de devam olunacaktır. 

SPOR 
··~ ..... : •' 

Greko - Romen güreıi 
Türki e birinciliğinde 

Her sik lef f avorilerinl 
ıimdiden tayin mümkün mü ! 

30, 31 blrlnelteşrin tarihinde Türkiye 
grekoromen g!lreş blrlnclllltlerl yapıla

caktır. Güreş f ederasyonu grekoromen gU
reş !nallyetı olnn on altı b61geye mensup 
gUrcşçlleri bu mlisabalmlııro. davet etmle
tlr. Bu m!lsabaknlıırn girmek için bölge 
blrlnclllğlnden evet teknik ehliyeti ajan
lıkça ve federasyonca tasdik edllmiı ol -
mrık, ınrttır. Bu suretle herhangi bir maze
ret d lııyuıtyle bölge birincilik mUsabaka
aına gtrcmcmlş ve yahut girdiği hıılde 

25 - 10. 1940 
................................................ 

Halkımızın hava kurumuna 
milyonlarca yardımda bulun· 
maaı, göklerimizi, kısa bir za
man içinde yenilmez kanatlar
la doldura.cağımızın müjdecisi· 
dir. Fitre ve zekatın yeni yar
dımlar için vetıile hazırladığını 

l..~:~~=:~:.ı.'.~:-........................ .. 
lstanbul'da iki 

mühim kaza oldu 
İsıanbul, 24 (Telefonla) - Bugün ~ 

hane ile Karaköy arasında feci bir tram
vay kaza~n olmuştur. 11 yaıında Burhıın 
adında bir çocuk tramvayın arkasına ta
kılmak iıtemiıı, fııkat d~mÜ$tlir. Arkıda.ıı 
ren araba çocuğu altına almı, ve vatman 
vakıııdan habenlar oluncıya kadr çocuk 30 
metre sürüklenerek prçalanmıştır. 

Dün gece de Karadeniz boğazında K6-
mal Reisin balıkçı kayıtı fırtınadan bat
mıştır. 11 kiıilik tıayfasrndan altısı kur
t.nrılmııt, beşi boğulmu,tur. 

&ınn ssızlık ve ynlıut fena tPsadllfler yU- Bir orman yangrnı 
zUndcn ikinci veya UçUncU dereceye dUıı- İzmir, 24 a.a. - Seferihisıır Saraç Öl-
mllş kıymetleri de topluca ve aynı ııırtıar dilren movkiinde bir orman yangını çı~ 
ıı l t ında ve aynı hakemler ldnreslnde gilreş- mış ve dört hek'tar sahada tahribat ya~ 
tınnek mUmkUn olacaktır. Bu hueus tllrk nuştır. 

gllrC'.;;ı;lllğinln kuvet ve teknik bakımından 
haldkl luymetlnl meydana ı:ıkıırecak bir 
kcl•!fyctUr. 

MnlOm bir hakikattir ki grekoromc-n 
gtlreş İstanbu l kulüplerinde yirmi beş ee
nedlr metodlu bir ıekllde yapılmalttadır. 

Ankaradn on bcıı senedir, dig-er bölgelerde 
ıse nncıık birkaç senedi r tatbik edilmekte· 
dlr. DUtlln gUrcş e!kfu·ı umumlyeslnce ve 
altı.kııdarları ncn bilinen bir hakikat vardır 
ki grekoromen glireş bllmlyen bir gUre~ -
çinin ecı-bcst gllrr.şt.e muvaffak olmasına 
lmktın ve ihtimal yoktur. Bu bakımdan 
bir yıuıdnn serbest gtireııı memleket dahi
linde tamım ederken di~er yandan de. bu 
gUreıı Yl\Şnlrnnk ve yaymak zarureti var
dır. 

1stıınbnl ve Ankara bölg<'lt'rl gC'rek nll
fus ltes~fctl ve gcreıuıe gllreşle mcŞ&ııl ku
Jllpll'rin fazlalığı itibar iyle diğer bölge· 
lcı·f n llstUnde b11lunmuklachr. GUrc,şe çalı-
110.n genç mlkdarı nekııdar çok olursa fçle-

1 rlnd<'n yetişecek luymetıerln de o kadar 
çok olacağı bedıhldlr. Bu itibarla İstanbul 
bölgeal bu nıUsabaknlnra §imdiye kadar 
derece almış blltlln gUreşçilerlnl ve milli 
taıumına dahll olıınları ker.ıı. Ankarada 
be§ sı nıfta on gUrrşçl llc iı;ıtlrAk ettirecek
tir. Diğer bl>lgclerden de nıccmuu elliye 
varan gUre~çlyi bu yekfına JUıal edersek 
aşağı yukarı seksen gllrcşçl bu ıııUsnbaka
Jara l ı;ıtlrl'ık etmia lıulunncaktır. Bu bakım
dan bu mllımbaknlar bir Avrupa blrlncıııgı 
kadar lcalııbalık ve aynı geldlde zevkli ve 
heyecanlı ve o derecede de çetin olacaktır. 

Müsabakaların ne ıekllde ııona ereceğini 

ılmdidcn kestirmek mUmkUn olmamakla 
beraber her siklet sınıfının !avorllerlnl 
a!ly lcmck mUmkUndUr. 

56 kllodıı Edlrncden Kenan Olcay, 11-
tanbuldan Hakkı, Ankaradruı Mehmet Koç. 

61 kiloda Anknrndan Suat Sav~ ve Muı
ta!ı\ :Ucton, İstanbuldan Halil YUzer. 

66 kiloda: Ankaradan Yqe.r Do~11. ıa. 
tanbuldan İzzet Kılıç, Yusuf Ar11lan, Mer
sinden Yalıya Ko.lkan. 

72 kllodıı: Ankaradan Ct>ltıl Atik. 
79 kllodn: Ankııradan Vahit, İııtanbul

dan Adnruı, Snmsnudan Adil. 
87 kiloda: İstanbuldıın Mustafa Çak

mak, Mersinden Ahmet Mt>raln, Çorumdı:ı.n 
Mehmet Ali Demlrkııyn. 
Ağırda: Çoban Mehmet ve Sarruıunlu Ah· 

met. 
Temenni edelim ki mUııabakaları yuka

rıda yazılı gUre:ır;llcrdcn bıı,ekalıırı. kazan
sın ve güreş ekipimlze de yeni ve genç e
lemanlar girmiş olımn, GUreşı;:llerimlzln 

hepsine muva!!aklyet dileriz. 

Bu haftaki ilk ma~lan 
Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Lik maçlarını mevcut flklst\lre gö

re Z6 ve 27. 10. 94-0 cumartesi ve paıar 
filnleri devam edilecektir. MUı:abakalann 
programı ikinci madd~ye yaz:ılmıştır. 

2 - Maçlar, aınğrda yazılı &'iln ve sa
atlerde Ankaragücll nhasında yapılacak-
tır. 

26. 10. 94-0 cumrtesl 
Maskespor - Gençlerbirlifi saat: 15 
Ha.kem: Ferih Esin. Yan 1ıakemleri: Re-

ıf ik Güven, Celal Oskay. 
27. 10. 940 pazar 
Demirsopr .. Dinçspor saat: 11,15 
Hahccn: Yusuf Aysal. Yan hakemleri: 

-Şuayıp Kirıç, Fevzi Çat. 
Birllkspor • Harp Okulu İdman Yur

du aao.t ıs 
Hakem: ALI Uiıozen. Yan hakemledı 

Bedi Nazlı, Yusuf Aysal. 
Galatasaray • GUn91 ıaat 14,45 
Hakem: Refik Güven. Yan hakcmlorh 

\Ali Ülgezen, Ferih Eıln. 

Üç şehir tenis 
müsabakaları 

Beden terbiyesi geMl dlrektörlütQ 
sportif oyunlar federasyonunun Ankara, 
İstanbul ve İzmir tenisçileri arıısında ol -
mak Uzere Ankarada bir müsabaka tertip 
ettl A'lnl evelee haber vcrmlotlk. 

Bu mllsabakalar yannkl cumarteııl gU· 
nU sabahleyin an.at dokıı7:da 19 mf\şıe atad· 
yomunda bBjjlıyo.ea.k ve Uç gUn devam ede· 
cektır . 

MUsabakrılara İstanbul bölgesi namına 
lşllrAk edecek olan 7 erkek ve 2 ke.dın te
nisçi dUn alqıam Aııkare.ya selmJo ''e İstas
yonda :federa.qyon reisi B. Kerim Bükey ll& 
Ankaralı tenisçiler taratındıın kartılanmıı 
!ardır. İzmlrlller de yarın ııabah ıehrimJ· 
ze gelmiş bul ıınacaldardır. 

Programa nazaran, her şehri altı tek er
kek ve Uç çift erkek, iki muhtelit, lkl tek 
kadın ve bir çltt kadın temsll edecektir. 

Pazartesi akııamı müsabakalar ıonun
dn en çok puvan kazanan ıehlr namına 

(Uç ıehlr tt>nlı maçtan) galtbl ııfattyle 
bir hediye veı1lecekttr. 

Çok çetin ve enteresan ole.cağı tahmin 
edilen bu mUl!ll.bakalara bUtUn Ankara 
ııpor severleı1 davet edilmektedir. 19 maşu 
atadyomu idaresi tt>nlı mlli!abakalann.a 
gr.lcnlerdeıı hiç bir duhuliye alnuyae&k
tır. 

Resmi fut bol 
hakemlerimiz 

Yllkaek Futbol Hakem Komitul Baı • 
knnlığındm: 

Bölge hakem komJteleı1nden alıııaa 
mUtalca ve kananUere ıöre bugUnkU du
rumları nazan itibara alınarak resmt Tür
kiye futbol hakemlerlml• qağıda söet.e
rlldltl oekllde tesbit edllmlıtır: 

Bu hakemlerlmlEe da1m1 llaan.s verilme-
11lne karar verllmlı oldutundan reamı fut
bol mllıııbakalarının ancak bu hakemleri· 
mlz tıırıı.fından idn.re edllebllt>eeR'lnl ve 
bölgelerimize de bu yolda gereken tebU-
gntın yapıldığı llAn olunur: 
ı - Ankara bl:!lgeıılnln resmt hllkemleri: 

Ömer Urel, Necdet ÖzgUç, Ziya Ozan, 
CelAl Oskay, AU Ülgezen, Muzaffer Er
tuğ, Ferih Esin, Bııhaeddln Veeka, YU!Uf 
Aysal. 
2 - İlltanbul bölgcalnln resmi hllkem1erlı 

GUz:el ısnatıar ml'kteblnln mlmıırl kıı
mııı.& bu sene imtihanla kabul edilen tıı.le· 

beye akademiye devam ettiği milddetçe ne 
aylığı pl'ı:;ln olmak üzere ayda yirmi beet>r 
lira verilecek ve yardım gl:!ren ta!Pbe hU· 
ldlmete, yardım gördUğU mUddetln yarıııı 

kadar devlet hlzm tinde çalıomayı taahhllt 
edeceklerdir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Nuri Bosut, (aynı zamanda beynelm.1 -
lel hakemlml7:dlr), Srunl Açık8ney, Şa.d 

Tezcan, Tank özerengln, Halit EzgU, Ah· 
met Göğdun, Adntuı Akın, Feridun Kıho, 
BMrl BUtlln, Refik Oııman Top, Be16.m.1 
Akalın, Eşref Mutlu, Bıüıaeddln Uluöa, 
Necdet Gezen, Sıtkı Eryar, HUsıunettl• 

Gllrelll, Zeki Gl:!kıısık, Samih Duran.soy, 
HUenU Savman. 
S - İzmir bölgesinin reıımt hakemleri: 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Tilrk havı kurumuna yapılmakta olan 
yardımlar etrafında diln ılınan haberler, 
İzı:nirde manifatura tilccarlarından Osman 
ve Ahmet Tıtari kuruma 500 lira, Gomel 
ve ıilrekbı 250 lira, Hüıe7in İıı:zet Akos
mıın. Mehmet .Seyrek ticarethanesi, h 
bankuı direktörü Hakkı Erol, A\kolobre 
Yuda, Haun Fehmi Serter yüzer lira, Re
fail Alazrakı 50 lira, İsmail Süleyman, 
Jozef Çlkurel, Anam Hassan, Huın 

Zencirli ve ismini vermiyen iki muıevl 
vatandaf yirmi beter lira vermiıslerdir. 

Ödemis'te otomobilciler cemiyeti 100 

lira teberru eylemiştir. 
Ankara'da müteveffa N eıibe ıltıoi\11-

nun vaıılyet ettiği 200 lira alleııl tarafın
dan kuruma verilmİitir. Gene Ank•ra 
Remzi Hımzaoğlu adında bir ntındıı 
da kuruma 25 lira vermiGtir. 

Ilrın'ın s;ağıl nahiyesine batlı Belekler 
köyünden lhrahia Alık kuruma 30 ve 
Nazılilnin İrlanlı köy{lnden Muıtafa To· 
pal adındıı Mr vata.ndaı da 50 lira teberru 
eımişlerd ır. 

iZCiLER 

ı• ki üç gündür, Ankara sokak
larında boru ve trampet .ses

leri duyuyoruz. Geniş caddeleri
miz, birçok vilayetlerimizin h.atıra
sını beraberlerinde getiun aslan 
çocuklarımızın bayraklarından renk, 
adımlarından ses topluyor. 
Ağaçlarda ötUşen kuşlar, nasıl ba

harın ve yazın haberini getirirler· 
se bu sesler ve bu renkler de .A.nka
ra'ya büyük bayramın müjdesini 
verirler. 

Her sene bugünlerde Cümhuriyet 
bir yaıını daha doldururken omuz
larında, onun felaket ve inhizam 
günlerini görmemiş olan bu izciler, 
al bayrağın gölgesinde kurtuluş gü
ne§inin doğduğu ve ebi!diyete ka
dar, vaktı' geldikçe, zafer güneşle
rinin doğacağı bu ufuklara doğru 
yürüyen genç kafi/elerdir: 

GUneı ufuktan ıılmdl dotar; 
yUrUyellm arke.d~la.r! 

Trampet/erinde azmin, boruların
da Dmidin, bayraklarında kahrı
mrnlığın .sesini ve rengini taşıya
rak ..• 

Tarih de böyle yürür, zafer de 
böyle sese gelir ve ana vatanın da 
birer sıcak öpücük kondurmak için 
özlediği alınlar böyl• dik alın/ar
dır. 

Bir okuruma bir hikaye I 

Okurlarımdan birisi, Ankara be
lediye otobüslerinde biletçi 124 Mu
rat Tiryakioğlu, bana gönderdiği 
bfr mektupta "yalan malan, karama
ra, bO'!'.llk mozuk, kötü mötü" mi
sa/JeriIJi vererek buradaki "mars, 
mozuk, mötü, malan" kelimelerinin 
ne mfnaya geldiğini soruyor. Ken
disine bir hikaye anlatarak cevap 
vereceğim: 

Aynı sual vaktiyle osmanlı padi
şahlarından birinin de hatırına gel
miş ve memlekete ilan salarak bu
na cevap verecek bir adam istemiş. 

Zamane kalender/erinden birisi 
cevap vereceğini söylediği iı;in a
adsmcağızı huzura çıkarmı§lsr. Pa-

dişah sormuş: 

- Şu kürk kelimesini, yemek ke
limesini, su kelimesini anlıyorum. 
Fakat mürk, memek, mu ne demek
tir? 

Kalender cevap vermi~: 
- Padişahım kürk sizin giydiği

niz mürk bizimki, yemek sarayda 
yenilen, memek bendehanede yeni
len, m burada içilen, mu bizde içi
lendir. 

Bu cevaptan memnun olan padi
şah bu sefer de şunu sormu~: 

- Peki, padişah madi.~ah denil
diği zaman bundan ne anlarsın? 

Kalenderin padişaha pervasızca 
verdiği cevap şudur: 

- Padişah, ecdadınızdan birkaç 
hükümdar; madişah da $İzin gibi
ler ... 

Boğalar ve balıklar I 

Şimdiki harp ve siyaset Alemin
de hayvanların adı da geçmeğe baş
ladı. Muhabere güvercinleri ile mu-

harebe kopek/erinden bahsedeceğimi 
Tannetmeyiniz: evelki gün alman 
Gestapo §eli Himler'in önünde ls
panyollar boğa dötfiiştflrmüşler. 

lngiltere başvekili Çörçil İngiliz
ce ve fransızca olarak söylediği 
nutkunda "alman/arı biz de, denfr
deki balıklar da bekliyoruz,, deme
di mi? 

Siyaset, koku ve burun ! 

"Hayat ve Sıhat,, sütunumuzun 
değerli muharriri G. A. üstadımız, 
yiyeceğe, içeceğe, hastalığa, sağlı
ğa, vitBmine, hormona dair yazılar 
y;ız.arken mevsimleri, modaları, za
manenin siyası gidi~ini de kollar. 

Hem bir hekim, hem de bir mu
harrir olduğu için zamanın nabzını 
yoklıya yoklıya kalem oynatır. 

Son günlerde üstadın "burun,, a 
dsir yazılar yazdığını görünce dü
şündüm: 

Acaba Romanya petrol kuyuları
nın alman askerleri tarafından mu
hafaza altına alınmasından sonra si
yasette ve askerlikte kokunun da 
bir mevki kazanmasından mı bu bu
run bahsine ehemiyet veriyor? di
ye. 

T. I. 

Eeat Merter, Mustafa Batöz (aynı r.a,.. 
manda beynelmilel hakemimizdir), Ha.san 
Yanık, Ferit Slmsaros-ıu, Mustafa Şenkal, 
Alhddln Kazanovıı., Mustafa Bayra, İlm&lJ 
Hakkı GUr. 
~ - Balıkesir bl:!lgC'slnln reıml hakemleri: 

Şuurt SUmer, MllnUr Yenal, Enver Ş~ 
lan. 
5 - Diyarbakır bölgeelnln reııml hakem· 
lert: 

Hayri Derlcloğlu 
S - Esklıehlr bölgesinin resmi hakemleri: 

Adil Ate.tay 
7 - Seyhan bölgesinin resmi hakemleri: 

Mahmut TUM!n, Halil Atal, İbrahim tt
nal, Kenan GlllgUn, Abrll Atamer. 
8 - Kocaeli bölgesinin ruml hakemleri: 

Rlfat GUn, Nedim Tanır, Cevat Ton,gııy, 
Kerim E.sen. 
9 - Edirne böll'eslnln resmi ha.kemleri: 

Nazmi Aydinç, Ahmet Özgirgln, Ra
sim Yıldırım. 

Not: Bölgelerdeki hakem ku.rel:ı.nnı lk· 
mal edip gerek ııtah!, gerek tahriri lmtl· 
hanlardn muvaffak olan birçok hakem 
nıunzetıerinln bölgeleri dahilinde yapılacak 
lkJncl takımlar ve mektepler maçlarını l -

1 

dare etmek ıuretlyle bir senelik tecrübe
lere tAbl tutulmaları ve muvaffak olrınla.-

1 

ra da gelecek mevsim için dal mi llııaıuı 

\•erilmesi u~·gun görillmUı ve keyfiyet böl· 
geleı1ne a17 '\ tebliğ edllml§tlr. 
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Lava) sahnede 
. 1;-aval beynelmilel politika sahne· 
•ının ön planında görüldüğü 7aman, 
kutlaka karı§ık ve karanlık bir ta
d~~ ı_nanevraların çevrilmek isteniI-
ıgı ıstidlal edilebilir. Bu fransız 

Politikacısı, Milletler Cemiyetinin 
rkıhtına ve Fransa ile birlikte bü· 
kun Avrupa'nın bugünkü felaketine 

1;ga.r varan hadiaelerin ailailesini, 
b· 5 •eneainde Musolini ile yaptığı 
ır anlaşma ile tahrik etmi§ti. 
~aval bu 1935 anlaşmaaiyle ltal

~a Y1 tatmin etmek için bu devlete 
b aheşistan üzerinde hareket ser
d eıtiai vermişti. İtalya, bu anlatma
k an sonra, Habeşistan'a kartı hare-

ete geçince, İngiltere'nin mukave
~etiyle karıılaştı. İngilizler, ltalya 
i akkmda zecri tedbirlerin tatbikıru 
~lediler. Fransa, ltalya'ya karşı gi-
~ttiği gizli teahhütlerle Milletler 

e!11iyeti aza&ı 11fatiyle üzerine al
:ıgı vazifeleri telif etmeğe çalıştı. 
dkat neticede hiç kimseyi memnun 

İ ~rnedi. İtalya, Habeşistan mese
~eau:ıde girittiği teahhüdü yapmadr
Rırıı bl\ht ne ederek Fransa'ya gü
~endi. Franaa'nın entrikasiyle zecri 
e~birler petrol ve benzine de le§

!lııl edilemediğinden müeııair olma
~1· Ve otoritesi zayıflıyan Milletler 
eıaJveti yıkılmıya başladı. 

t ~o T tedbirlerin müeıısir olarak 
•thauaa ınani olan Franaa sayeııin
~e Habeşlıtan'ı eline geçiren İtal
>'a, bunun şükran borcunu, Fransa· 
~an Nis, Savua, Tunus ve Cibuti'yi 
ısteınekle ödedi. Ve bunları da ko
Parnıak için Almanya ile i~birliği 
~llptr. Laval'in politikası iflas etmİf· 
lı. Franııa, imparatorluğunu kurtar
lna.k için İngiltere'ye temayÜI etti. 
ltalyanlar, İngiltere'yi Fransa'dan 
'-Yırmıya çalıştılar. Fakat muvaf
fak olamadılar. İngiliz - fransız te
•anüdü harp ba§layıncıya kadar de· 
\>aın etmiıtir. 
. Fransa nihayet mağlup oldu. Ga
tıp bir tecelli olmak üzere, bu mağ• 
luhiyetini hazırlıyan hadiseler silsi
lesini tahrik eden adam, Fransa'yı 
kurtarmak için iş başma geçmi§ bu
huıuyor. Ve kendi hatalarının neti· 
Cesi olan bu felaketten ba§kalarmı 
l!ıesul tutmak istiyor. Fakat mesuli
Yet bahıi tarihe aittir. Şimdi ehemİ· 
Yetti olan mesele, Laval'in Fransa
Yı "kurtarmak" için tuttuğu yoldur. 
A.jana haberlerine göre, bu zat, Al
!lıa.nya'ya Alsaıı-Loren'i, İtalya'ya 
da. Nis'i verecek. Ondan sonra da 
'l'uııua İtalya ile Fransa arasında 
taksim edilecek. Fakat Fas, İspan
)'a'ya, Kamerun Almanya'ya ve 
liindiçini de Japqınya'ya terkedile
Cek. Diğer fransız müstemlekeleri 
de Almanya, Franıa ve ltalya tara
fmdan mUtterek idare edilecektir. 
Bundan batka Franıa, Akdeniz'de
ki filosunu ve tayyarelerini mihve
rin emrine verecektir. 

Yani Fransa Cezayir'den başka 
bütün müıtemlekelerini, Alııaa-Lo
ren'i, Nls'i, donanmasını ve tayyare· 
lerini mihver devletlerine terket
rnektedir. Buna karşılık olarak ne 
elde ediyor? Hiç. Almanya Fransa· 
yı tamamen tahliye bile etmiyor. 
Çünkü Manş denizi üzerindeki li
lnanlarla "İsviçre hududundan de· 
rıize kadar uzanan geniş bir terit'' 
Almanya'nın itıali altında kalacak
tır. 

Fakat bu tefebbüaUn sakat olan 
tarafı, ~u ve bu tartın ağır olmasın
da defil, Laval'in, Almanya'yı tat• 
rnin edcbileceiine ihtimal vermesin· 
dedir. 1talya'yı tatmin etmek politi
kaaınm naırl bir netice verdiği mey· 
dandadır. Fransa'nın ltalya'yı tat. 
in.İn etmesi zor ise, Fransa'nın, Al
rnanya'yı tatmin etmesi imkansız· 
dır. Almanya, elinden gelirse, bin 
senelik fransız - alman davasını hal
letmek kararındadır. Franaa'nın bu 
defaki ıukutu, 1815 mağlUbiyetine 
benzemediği gibi, 1870 hezimetine 
de benzemez. Almanya tarihin og
rettifi bu derslerden istifade ede· 
rek, bu defa Franaa meselesini kö
künden halletmeğe çalıtacaktır. Bu
günkü vaziyette buna engel olan 
bir İngiltere vardır. Ve gariptir ki, 
Almanya, batka tasavvurlariyle be
raber, Fransa hakkındaki bu taaav· 
vurunu tatbik etmek için İngiltere· 
rıin hakkından gelemediğinden, 
fransız donanmasının da yardımını 
lemine çalışmaktadır. Yan~ Fransa, 
kendinin imhasında kullanılmak 
için, kendi deniz ve hava kuvetlerİ· 
ni, kendi eliyle düımana terkediyor. 
Fakat bakalım bu manevrayı çevir
in.ek mümkün olacak mı? 

A. Ş. ESMER 

Romanya' daki alman ckalliyeti 
reisinin radyodaki hitabı 

Blikre:t, 24 a.a. - D.N.B . ajansının hu
SWı1 muhabirinden: 

Romıı.nya.dllkl almıı.n eka.lllyetlnin rei
Bi B. Schmldt dUn radyoda söylediğ"I bir 
nutukta alman ekalllyeti unsurlarını ihti
\ra edecek olan bir nuyonal aoııyallst par
tisinin teıekkUlUnU haber vermlıtir. 

Schmidt, Romanya.da oturan almanla -
rın yeni lejyoner devlet sistemine uymak 
hususundaki aamtml kararlannı bilhassa 
kaydeylemıııtlr. 

latan bul' da ekmek fiyatı 
İwtan.~ul, 24 (Telefonla) - Yarınde.n 

ttibaren ekmek fiyatlarına 10 para zam 
Japıluıaktn. · 

B. RUZVELT 
Filadelfiada verdiği 

nutukta 
f c'~oslovakya meselesinde 
telefonda görüıfüğü zaman 

B. Hitler ve 
Musoliniyi 

İtham ettiğini söyledi 
Philadelphie, 24 A .A. - B. Roose

velt kürsüye çıktığı vakit, Hall Coun
vention'da toplanmış olan 17 bin kişi
lik halk kütlesinin muazzam tezahilra
tıyle karşılanmı~tır. 

Hall Counventien'a gelmeden evvel 
B. Roosevelt Philadelphie,de otomo -
bil ile dolaşmış ve sokakları doludu
ran taraftarlarının alkışları arasında 
geçmiştir. · Her zamankinden daha e
nerjik bir konu§ma yapan B. Roose -
velt, nutkunun bazı yerlerinde cüm· 
huriyetçilere karşı şiddetli bir istih
faf göstermiştir. 

Evvelce Hitler ve Mussolini ile 
Çekoslovakya meselesinden dolayı te
lefonla görüştüğü vakit kendilerini 
itham etmiş olduğunu söylemesi ve 
cümhuriyet partisi iktidar mevkiinde 
iken memleketi nasıl idare etmiş ol
duğuna telmih etmesi üzerine yükse· 
len " yuha " sesleri ve nutkun diğer 
parçalarını karşılıyan şiddetli alkışlar 

yüzünden B. Roosevelt, konuşabil -
mekte adeta müşkülat çekmiştir. 

Alkışları yatıştırmak için 4ğraştığ1 
esnada " Müsaade ediniz sözlerime 
devam edeyim " diye bağırmağa mec
bur kalmıştır. 

Birleşik Amerikanın ne şekilde O· 

lursa olsun hiç bir itilafname imzala
mamış olduğuna dair resmen teminat 
verdiği zaman şu sualı sormuştur : 
'. Sözlerim vazıh mıdır ? ,, Buna ce
vap bir alkııı tufanı olmuştur. 

Birle§ik Amerika lJe batlyan. 
küreıinin ıulhü 

Philadelphie, 24 A. A. - B. Roose
velt dtin söylemiş olduğu nutukta, 
1932 de iktidar mevkiine geldiği z.a -
man Birleşik Amerika'da mevcut bu
lunan şeraiti hatırlatmı~tır. 

B. Roosevelt, yeni iktisadi kalkın -
ma sisteminin (New-Daales) tatbiki 
sayesinde yapılmış olan işlerin muaz
zam bir listesini okumuştur. Reisi -
cumhur elde edilen n.cticolttr araaın
da bilhassa işaizliğin azalmıı olduğu
na işaret eylemiştir. 
Şimdi 42 milyondan fazla memur te

kaüt sandıklarına dahil olmuştur.Bun
lar, patron ve işçiler arasındaki mi!.
nasebetleri tayin eden " Collective 
Bargaining ,, tetkilatına da daıhil bu· 
lunmaktadırlar. 

Birleşik Amerikada'ld fabrikaların 
randımanları 1929 senesindekinden 
yüzde 13 e yakin bir fazlalık g8tter· 
mektedir. Bu fazlalık şimdiye kadaT 
varılabilen en yUksek seviyedir. 

B. Roosevelt sözlerine §öyle devam 
etmiştir : 

- Geçen seneler zarfında blltiln dU
şilncelerim dünya sulhilnün, bilhassa 
Birleşik Amerika ve batı yarı kllresi 
sulhünün idamesine matuf bulun • 
muştur. Sililılanmamızın gayesi, ne 
bir tecavilz harbi yapmak, ne fütuhat
ta bulunmak ve ne de bir yabancı har
be müdahale etmektir. Tekrar ediyo
rum: partimizin programına riayet et
mekteyim. Yabancı harbe iştirak et
miyeceğiz. Ordumuzu, donanmamızı, 
ve hava kuvvetlerimizi taar -
ruz vuku bulmadıkça Amerika • 
nın haricinde harp etmeğe göndermi
yeceğiz. Ben sulh için çalı~maktayım 
ve hayatımın her günUnU ıulh için 
çalışmağa hasredeceğim. ,, 

Sovyef - Japon 
görüımeleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

verecek mahiyette olmıyan az ehemi
yetli fedakarlıklar ihtiva etmekte • 
dir. 

Her ne olursa olsun, Japonyanın 
Sovyetler Birliği ile müzakereyi ka
bul etmesi ve ananevt düşmanlığın • 
dan vaz geçmesi, mihver devletleriyle 
aktolunan anlaşmanın normal bir ne • 
ticesidir. Alman dostluğunu ara.mıg 
olan bütün memleketler, ilk aksuta • 
mel olarak, menfaat sahalarını değiş· 
tirmek ve ananevi hattı hareketlerin
den vaz geçmek mecburiyetini hia • 
setmişlcrdir. 

Çocuklar 
tahliye 

Berlin'den 

ediliyor 

u u u s 

Almanya balkanlarda 
ne yapmak isliyor! 

(Baıı 1. inci sayfada) 
Alnıanya'nın Yunanlstan'a da müdahale 

etmesi, 1talya'nm yapmakta olduğu taz:rık
lerl takviye etmek içindir. Türkiye ihti
yatk~ ve fakat azimli bulunmaktadır. 
Rusya da ihtiyatlı davranmakta, fakat Bu
kovina'da ve Beııarabya'da aııkerl barekit 
yaptığı bildirilmektedir. 

M ihver devl~leri için Romanya'nın en 
bllyUk ehemiyetini, petrol kuyuları teşkil 
etmektedir. Ancak Romıı.nya Karadenizde 
de nratej ik bir mana ifade eder. 

Benzin ve 
petrol 

fiyatları 
Ankara., 24 a.a. - Ticaret Vek!letin-

den: 
1 - 28 he.ziran 19•0 tarihlndenberl cart 

petrol milştakları fiyatları, vuku bulan 
tahavvül dolayıslyle, 29 sayılı mllU korun-
ma kararnamesine istinaden yeniden tes
bit edilmi!i ve 23 birlncıte~rin ç~amba 

günUnden itibaren meriyet mevkllne ko· 
nulmu§tur. 

Fiyatıanna zam yapılacak mallar yal· 
nız benzin ve motöıin olup gazyağı fiyat
larında herhangi bir değlıikllk yoktur. 

Bwıa nazaran benzin, gazya~ ve mo· 
törin tsta.nbul, İzmir ve İskenderun depo 
esas fiyatları ııunlardır: 

Ege denizini ve Çanakkale yollarını ka
pamakta olan Yunanistan'ın vaziyeti btis
bütün başkadır. İtalyan destroyer ve de
nizaltı gemilerinin Ege denizinde ııerbe&t
çe seyrüsefer etmeğe müsaadeleri olsaydı, 
mihver devletlerinin şarki Akdeniz'deki 
kuvetleri artmış bulunurdu. Eğer İtalya 
Ege denizinde üsler teşkil edecek olsa ve 

Benzlll dökme kilosu 
alman kıtaatı da Romanya'dan Bulgaris-

Benztn dökme lltresı 

kuru§ 
81.88 
22.83 

tan'a gıeçse, Türkiye için vaziyet daha 
869.10 
18.34 

tehditkar olurdu. Yunan i stan'ın strıı:tejik Benzin çift bUyt~k t eneke 
Gazyağı dökme kilosu 

eherniyeti bununla da kalmamakta.dı r. Se· 
Ga.zyağı dökme ııtreııı 15,03 

lanik, Vardar ve.disinln kapusunu teşki l 
628

.
13 etmekıtedir. Vardar vadisi ile demiryolunu Gazyafı çift btiyilk teneke 

Gazye.ğı t ek kUçUk tenf"ke 92.35 
ihtiva eden cenubi Makedonyıı. ile Sela- 11.36 Motörln dökme kilosu 
nik limanın& Bulgaristan g~z ? i kmiştir". Motörin çift büyük t eneke 427.P.O 

1te.lya ve Almıı.nya'nın nıhaı gayelerı , i ,., Ank t tan 
, • . . . • . _ . 2 - Benz n ve gazye'61nın ara, s • 

Yakın - Şark tıı.kı ınırılı.~ kuvetlerını mag- bul ve İzmirde dökme ol11rak hamt satııı 
lilp ederek, Mısır ve Suven kanalını fet- f ' ti t ardır · 
hetmek ve Akdeniz'deki ingil iz donanma- ıya arı şun · 
sını ele geçirmektir. Böyle b ir gayeye 
bir hamlede vur! olmak imkansızdır. Yu. 
nanistan mukavemete ıebat ettikçe, Tür
kiye istiklalini muh~fau eyledikçe, Suri
ye'deki fransızlar da mihver devletler ine 
tamamen boyun egmckte imtina göster. 
dikçe, mihver devletleri için, Graziani'
nin bu kade.r gecikmiş olan garbe doğru 
ileri hareketine yardtm mü~külleşmekte. 
dir. 

Türkiye, alın.an boyundurutu altına ge
çerse Suriye'deki fransızlann t imdiki 
mukavemet politika&ında devam edebile
cekleri pek şüphelidir, Bu ııebeple düş
man bu neticeyi elde edebilirse İtalyan 
ve alman kuvetlerlni Suriye'ye naklet
mek ve oradaki fransız tayyarelerini Fi
listindeki ingiliz kuvetlwine karşı iıti
mal etmek kabil olabilecektir. Böyle bir 
hareket ise son zamanlarda hararet de

Ankara 27.81> 24.80 20.35 
İstanbul 25.10 19.55 16.05 
İzmir 25.15 19.70 16.15 

3 - Ankara, İstanbul ve tzmirde tene· 
keli benzin ve gazyağı a.zaml satı§ fiyatları 
§Unlardır: 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 

1015 
925 
930 

77(5 
660 
670 

113 
97 

101 

recesi itidal kubetmi• olan Libya'daki 4' - Diğer yerlerde gazyağı ve benzinin 
italyan kuvetleri için büyiik bir yardım Azamı se.tı§ fiyatları, yukarıda bir numa· 
teışkil eder. ra altında gösteril en depo esas fiyatlarına 
Eğer Ege denizindeki adalar mihver nakliye ve teslim meı=ıraflrı•nıın, maha11t 

devletlerinin tazyıkı altında bulunacak: ı·Usumun, ~lrket bayilerine verllen ltArın 
yerde Britanya. kuvetlerl için birer üe ve listesi vekalete tevdi edilen yerlerde ise 
teşkil ederse mihver devletlerinin Tiir- perakende satıcı iskontosunun na.vesi au -
kiye'ye kar~ı olan tehditleri mühim BU· retlyle tayin ve tcııbit ed1llr. 
rette azalır n Britanyıı.'nın şarkt Akde- (5 - Her yerde h~len cari motörln a..ze.mt 
niz'dekl v.aziyeti kuvetlenmiş olur. De- satı§ fiyatlarına nakliye mıısre.tlannda ve 
mek ki Yunanistan bir asker! yardım ta- mahalll lstlhllk rUsumund~ yapılan tadi
lebinde bulunur ve yahut bu memleketin lA.t mUateenıı.: 
de Romanya'da olduğu gibi kendisini ha-
reket ıerbeat'islnden mahrum edecek bir Dökme kilo ba.oına 

kuruıı 

o.rıs 

tecavilıre marwı kaıdıi'r s(Jrill•cek olur
ga alınacak tedbirler birinci derecede e
hemi.yeti haizdir. Bizler gafil avlanacak 
mevk!d-e değiliz. Çlinkü vaziyeti etrafiy
le tetkik etmeğe ve buna karaı lca.beden 
en milkemmel tedbiri ittihaz etıneğe bol 
bol vakıtimiz vardır. 

Mak.!le muharriri ııöılerini meşhur al. 
man ıevkulceyı hoca&I general Clau
sevvitz'in ıu cümlesini naklederek bitir
mektedir: 

Kendi kuvetlerint muhafaza etmek Te 
dü§rnaıı kuvetler!ni zayıf dl11limıelı: için 
tatbik olunacak müdafaa har'bınm devam 
etmesi gUıel bir siyasettir. Fakat vakit 
kazanmak için tatbik olunacak usullerin, 
telafisi kabil olmryacak muvalfak:iyetsiz
llklere mlincer olmadan, 'ıevamr kabil ol
mryacağı uman ıeldlii valrlt bu ,.oldakl 
menfi sistemlerin arkası ahnmlf olduğu· 
nu kabul etmek icabeder. 

Ti'mea ıazetesi rnake.lesln:e p sl:Szlerle 
nlh&yet 'flermektedlr r 
Elimi~• bulunan men'balann ıenitlifi 

ve bu hususta dll1manın zayıf vad,-eti 
rıazan dikkate alman.lk tatbik ettltiml:1 
müdafaa politikasmın menfaatleri Yuna· 
ni.ıan'ın ll't!kl!llnl kayıbettlğl gUn orta
dan tamamen ke.lkımt olacaktır. 

Daily Teleıraph rııa;etesinin diploma· 
tik muhablr1, Brit&nya. ıelilılyettıı.r mab
fiU.erinde hlkim olan kanaat almanlarm 
bofazlara dofru derhal yürUyeceklerlne 
dair hiç bir delil mevcut olmadığı mer
kezindedir. Mamafih, bu yürUyil§ J'Üphe.iz 
olat'&k almanlarm nihai plAnlarına dahil
dir. İngiltere'nin Atina ser:~ ; tarafından 
gönderilen raporl&rrn, Yunaniıta:ı'ın mih
v.er devletleri tarafmdan kendisini Bal
kanlarda lıalyan Ye ıı.lmaıı hlklmiyeti al
tma. d!lvtirecek her hangi bir harekete ke.r
fI elinde bulunan bUtUn veıı.ait ile muks.
veme<t etmeğe karar v~rdlğini ıöstermek
te olduğunu, ya.z:ımaktadtr, 

Rasih Kaplan' 1n Akseki 
Halkevindeki konferansı 

Akseki, 24 a.a. - Buraya gelmi1 bulu
nan mebuslarrmızdan R&.11ih Kaplan dün 
ak~am Halkevinde verdiği bir konferans 
ile hükümetimizin dıt politikasmt izah 
etmİ§ ve bütiin milletin, Milli Şef İnö
nii'ntln etrafında teşkil eylemekte olduğu 
birliğin önemini tebarüz ettlrmlıtlr. 

Gümriiklerde iiki tayin 

çırt btl;Yllk teneke bRŞına 

ııave edllml~tir. 

J.~.90 

6 - Bu fiyatlar §lrketlerin bayileri bu
lunan mahallerdeki en btiyük mlllkiye me
muruna, fiyat murakabe komisyonlarına 

ve mıntaka ticaret ve iktıaat mUdtlrlUkle
rine tebliğ edilmiştir. 

Elen spor teşkilôtının 

gönderdiği mektup 
Bırtnci teırinin ilk ha!ta.ııında İıtanbul

da yapılan Balkan oyunlarından sonra 
dost ve mUttefik Elen milletinin spor te§· 
kJlltı beden terbiyesi genel direktörltiğü
ne gönderdiğl bir mektupla elen atletizm 
kafilesine gösterilen iyi kabulden dolayı 
te§ekk.Urlertnl bildlrml§ ve tUrk aUetıerl
nin gösterdikleri muve.tfakiyetlerden mu -
tevelllt tebriklerini de HA.ve etmiıstlr. 

On sene içinde sonunculuktan blrtncl
llle yükselen tUrk atletlerinin dost mem
leketlerde kazandık.lan bu ıeretli mevkii 
teba.r1ls ettiren mektubu neıredtyoruz: 

General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Genel Dlrekt.örll 

Anka.ra 

Muhterem Genel Dlrektat-, • 
Atletizm takımımızın İltanbuld& aıa.

kıı.dar makarnat ve sporcu halk tara!ından 
gördllğU aamtml hUanU kabul ve atletleri· 
mizin oldutu kadar federasyonumuz mU -
mesalllerine de göstermiı olduğunuz can • 
dan misafirperverlik takımımız lzalann
d& Pek derin hi.ııs!yata yol açmıı bulun· 
maktadır. 

Bu fırsattan istifade ederek minnet ve 
te§ekkUrlerim1 bildirirken, 1929 dıı. temel
leri atılan Balkan oyunlan preıuılblııiıı, 
meıılekd8.§larımızın kavl ve ehli ellerinde, 
kıymetli mua.kkiplerlnl bulmuş oldutu.nu 
da rnUşİLhede etmekteyiz. 

TUrklye, atletlerinin üetUn muve.ttak1-
yet1yle, Balkan oyunlarının ıemere verme
ğe bqle.dıQ'ını tam manasiyle tsbat etmıı 
bulunmaktadır. Atıetlerinizin parlak rnu
vaf!aklyetı ve oyunlardaki organlza.ııyo -
nun mUkemmeliyetınden dolayı en derin 
tebrik ve teıekkUrlerimlzi au.nar, üatUn 
saygılarımızın kabulUnU rica ederiz muh
terem genel direktör. 

Reis 
M. Rinopoulos 

Çörçil'in 

Genel sekreter 
A. Nlkol&idis 

teftişleri 
~anaikkale gllmrilk ba~ memuru B. Ab- Londra, 24 a.a. - Başvekil B. Çörçll, 

dullatif Yilcel terfian Bodrum ,UmrUk yanında refikası oldu#U halde, dUn, ansı -
müdürlüğilnt, Bodrum giimrük mildlirü zm ıima.11 takoçya'da ıahll rnUda!a& mm· 
Cemalettin Gilrakansu da Gümrük ve İn- takaııında bir teftif ııeyahati yapmıııtır. B. 
hisarlar veo'ldleti levazım mlidiir muavin- Çör9U, trenle, otomobllle ve birçok kllo
li ğine tayin edilmişlerdir, metre de yaya olarak uzun bir devir yap-

mı§tır. B. Çörçll'e, ingillz yüksek subayla.-
Stokholm, 24 a.a. - Attonbladet g eze· Münakalat Vek&.leti te~iı n Ye Polonya b!l§kuma.ndanı general Si-

tesinin Berlinden haber aldıfına göre, al· heyeti reisliği koraki de ref&k&t eylemekte idi. B. Çö~il, 
man hUkUmeUnin lhtıyarl tahliye projesi gördllğll ıeylerden memnuniyetini blldir -
mucibince, Berlin çocuklarının eehırd~tı J Ankara Ciimhuriyet MUddelumumW 2. miıtir. B. Çörç11, Londre.ya dönmeden e -
çıkartılması için 7ıS husust tren kııll".nıl- Ari! ?aza.r'ın Münakalat vek!leti teftiŞ vel, Polon.ya kıtalarının manevralarında 
maaı için tertibat alınmııtll'. be.> :ti reisliğine tayini kararlıtımt1-t\ hazır bultınmuıtur. 

HARBE 
D A İ R 

Hitler-Franko 
Hitler-Petain 
mülakatları 

. 
Fransa ve ispanya 
. i ngiltere'ye kar§l yapılacak 

bir istila hareketini, Çör
çil'in tabiri veçhile, Mant'ta ve 
yahut timal denizinde balıklar 
bekliyedursıın, Hitler, §imdi ge· 
nit bir siyasi taarruza giriımi~tir. 
Bu taarruz, Fransa ve lspanya'ya 
müteveccihtir. "Hedef'' bu mem· 
leketleri geçerek Akdeniz'e çıka
bilmektir. Mihver devletleri, bun
dan dolayıdır ki, Akdeniz'e giden 
bütün yolları tutmak, ve vaziyeti 
ona göre tanzim etmek emelinde· 
dirler. Bunun için iki tarik var
dı: bunlardan biri Romanya, di
ğeri hpanya'dır. Romanya Üzeri
ne yapılan tazyık yalnız bu mem
leketin mutavaatiyle neticelendi. 
Ye fazla ileri geçemedi. Şimdi 
kala kala elde Fransa ve ispanya 
kalmaktadır. 

Fransa ile 

F ransa ile temasların başlamıf 
olduğu hatırlardadu·. Hat

ta Fransa ile Almanya ara.sında 
bir sulh te§ebbüsünden bile bah
&edilmiştir. Franaız Batvekil mu
avini Laval Paris'te Hitler'le gö
rüşmelerde bulunduğu sırada 
fransız hariciye nazırı Baudouin 
Almanya ile anlatmamanın mana
sız olduğunu ve elbette ki bir ıul
ha varılacağını söylemi§tİr. Bu
nun üzerine birçok yabancı ga
zeteler, sulh §artları etrafında 
tahminler yapmağa ba,lamıtlar
dır. Bu §artların doğru olup ol· 
madığmı bilmiyoruz. Fakat Çör
çil'in nutkunda bahiş mevzuu e
d:1 ... n yerler haricinde, Almanya
ı uı ve lta1ya'nın neler istediğini 
kestirmek mü,küldür. I,in doğ
rusu şudur ki, kendisini biraz ser
best telakki eden her ecnebi mu
harrir, Hitler'in daha fazla ne is
tiyebileccği hakkında tahminler 
yapmakta ve bunları sanki 
doğru imi§ gibi ne§irden çekinme• 
mektedir. 

İngiltere'ye karşı 

N is, Savoie, Korsika, Cibuti, 
Tunus'un yarıaı, Alaa.s-Lo· 

ren'den, Manş sahilinden Som.me 
:nehri vadisine kadar gidip Abbe
ville'i, Dunkerque'i, Calaiı'yi içi
ne alan bir bandı bir tarafa hıra· 
kalım. Cünkü bunların bir kısmı 
zaten h;rpten evel, Fransa'dan 
istenilen ve yahut harpten sonra 
tesahüp edilen topraklardır. Fa
kat asıl diğer meseleye, yani 
Fransa'dan istenildiği &Öylenen 
ıeref fedakarlıiına. geçelim 1 Bu 
fedakarlık tudur: Fransa, bu ka
dar az arazi terkine mukabil, mih
verin yanmda mevki alacak, ve 
İngiltere'ye kar§ı harp ilan ede· 
cektir. Almanların böyle bir tek· 
lifi yapmağa cesaret edip etme· 
diklerine dair elimizde aarih ma
lumat yoktur. Fakat Fransa'da 
böyle bir meseleyi kabul edip et
memek hususunda münakaşa e· 
denlerin mevcut olduğu anlqıl· 
maktadır. 

Tekzip edilen haber 
B aber verildiğine göre, Baıve-

kil muavini Laval ve general 
de Gaulle'le beraber Reynaud 
kabinesinde ilk defa olarak siya
si hayata atılan fakat sonra iki 
kutup gibi generalden uzaklatan 
Baudouin, Vi§i'de yapılan kabine 
toplantısında mihver yanında ln
giltere'ye kar§ı muhaaamata gİ· 
rişilmeai lehinde bulunmuşlar, fa. 
kat mare§al Petain bunu reddet
mİ§tir. Bu gazete havadiaini, Vi
ti'den verilen bir haber teyit et
mektedir. Bu haberde, Fransa'nın 
deniz filosunun ve bütün harp va
sıtalarmm mihver emrine verilece· 
ği hakkındaki fayialar katiyetle 
tekzip olunmaktadır. Demek, La
va], Hitler'le yaptığı temaslardan 
aonra aldığı direktifleri tatbik et
mek imkanını elde edememiıtir. 

İspanya 

Diğer taraftan Viıi'de görüt-
meler yapılıp Petain kendi 

dÜ§Üncelerini Hitler'e bizzat &Öy
lemek üzere ufak bir seyahate ha
zırlanırken Hitler'in ikinci bir •İ· 
yaııi taarruzunu haber alıyoruz. 
Bu da Fransa - İspanya hududuna 
kadar gidip orada general Franko 
ile mülakatta bulunmasıdır. Bu 
mülakatta evelce, Bertin ve Roma. 
da mütemadi temaalar yapan İa· 
panya'nm yeni hariciye nazın 
Serrano S10ner, İspanyol harbiye 
nazın von Ribbentro 
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KIZILA y günüdür 
l O gün göğaünü Kızılay 
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Keitel ve Brauohitseh hazır bulun· 
mu~lardır. Bütün bu zevatın huzu
ru, İspanya ile beraber yapılacak 
aiyasi bir hareketin aakeri bir ha
reketle itmam olunacağını göster· 

• mektcdir. İngiliz adalarına karşı 
bir hareket yapmağa imkan bula
mıyan Almanya, şimdi mağlup 
bir Fransa ile, dün kendi yardı
mm2l muhtaç olan zayıf ve aç bir 
İspanya'dan medet ummaktadır. 

İspanya' dan yardım 

A lmanya'nın İ&panya'dan iate
diği nedir? Vaktiyle Berlin 

ve Roma temasları esnasında Ser
rano Suner'e kabul ettirilemiyen 
iş.birliği timdi bizzat general 
Franko'dan mı isteniyor? Ni
çin Hitler, hududa kad~r gidip do 
orada biraz sonra gelecek olan 
general Franko'nun trenini bekli· 
yor? 

Bütün bunlara bakarak, bazı 
esaslar istihraç edebiliriz: Alman• 
ya, Fransa'nm tam manasiylo 
mihvere iltihak edeceği hakkında 
fÜpheye dÜ§tÜkten aonra lçan• 
ya'nm yardımmı talep etmi,til'. 
Bu yardım lspanya'nm İngiltere. 
ye karşı harp illn etme&i Te C• 
belüttarık'a dofru bir hücuma 
kalkması olabilir; ve yahut Ak· 
deniz'de başhyacak büyük hare
kat münasebetiyle İ&panya'da, ı ... 
panyol Faamda ve Tanca'da ha· 
va üsleri temini olabilir. 

İspanya'yı giden yollar 

B elki Almanya, İspaııya,ya 
geni§ ınikyaata yardım vad

etmittir. Fakat bu yardımların da 
süratle yapılması lazımdır. Vakıa 
Fransa'nın garp aahili bir ıerit 
halinde almanlarm elindedir. Fa
kat buradaki ınilnakale vaıntalan 
lspanya'ya ıüratJi ve genit bir 
yardım yapmak için kafi değil
dir ve nihayet bu yollar, daimi bil' 
surette İngiliz bombardıman tay• 
yare]erlnin tehdidi altındadır. Bu 
takdirde Laval'le yapıhın mÜ.Za· 
kezelerde almanların asgari tart~ 
lan, bütün Fransa hatlarından ve 
yollarından istifade hakkım elde 
etmek olabilir. Hitler'in, gerek 
Fran.ko Ue, ,.erek Laval'le hemen 
aynı zamanda mülakatlarda bu
lunması bu görütmelerin biribiriy. 
le olan alakasmı meydana çıka. 
nr. 

·Petaln - Hltler mülikatt 
. 
ı şin daha dikkate değer tara-

fı, Hitler'in Franko'dan son· 
ra inal altında. bulunan fraruu.z 
topraklarında Marqal Peta.in'le 
bir mülakat yapmasıdır. Petain'in 
evelce, Franko nezdinde büyük 
elçi ııfatiyle Franaa'yı tem.sil etti
ği göz önüne alınırsa bu yepyeni 
hadisenin ehemiyeti daha faıla 
anlatılır. Hitler, yeni müttefikler 
aramak için bu seyahati ihtiyar 
ettiği zaman herhalde Fransa ile 
İspanya arasında da kendi itine 
yarıyan bir rabıta teaiı etmeğe 
çalı§mıthr. Belki de Fransız Fas'ı 
hakkında. Franko'nun bazı talep· 
lerini de Petain'e söylemit olabi
lir. Herhalde Laval'den sonra 
Franko ile görütmesi, ve Franko· 
dan aonra Petain'i kabul etmesi, 
İspıınya'nm harbe girmek için 
fazla bir teyler koparmak iste· 
diğine delil sayılabilir. Mihvere 
göre İıpanya memnun edilmeli
dir ki, İspanya da belki üsler ve
rerek mihveri memnwı etsin. 

Netice 

B ütün bu mülakatlar hakkm • 
da §imdilik akhı gelebilen 

ihtimaller bunlar olsa gerektir. 
Fransa ile sulh meselesine gelin· 
ce, Petain'in bizzat Hitler'le, gö
rüımeğe gitmesi manidardır. Bu 
da Fransa'nın eaki müttefikine 
kartı bir harekete geçmeai için 
yapılan tazyıklere mukavemet 
ettiğine bir delil aayılabilir. Fa
k at Fransa, sulh için naarl bir fe· 
dakarlık yapacaktır? •• Afrika' da 
üsler verecek midir? Almanların 
timali Afrika'ya geçmelerine mÜ· 
ıaade edecek midir? Bununla Bir
letik Amerika çok sıkı bir suret· 
te alakadardır. Almanların Afri. 
ka sahillerinde tam Brezilya'nm 
kar§ısına geçmeleri ihtimali Ame
rika'yı tekrar kuıkulandırmı§tır. 
Onun içindir ki, Amerika Vİ§i hü
kümetinden vaziyetini taarih et· 
meaini istemittir. 

Şimdilik bütün bu müphem ma· 
lllınat içinden çıkarabileceğimiz 
tek netice ıudur: o da Almanya
nm lngilter~'yi tek başma mağ
lup edemiyeceğini anlayıp FranM 
ve lapanya'nm yardrnılanna baş 
vurmak mecburiyetini duyması
drr. 
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Beden terbiyesi 
mükelleflerini davet 

Vilôyetin tebliği 
Bu büyük hakikati ben söylemiş ol- 1 İnsan sıcaktan soğuğa birden bire 

saydım, herkesin bildiği bir şeyi tek- çıkmamıya dikkat etmez de soğuk alır 
rar ettiğimden dolayı, belki benimle s:ı, şüphesiz, türlü türlü hastalıklara i 
eğlenirdiniz. Halbuki burada benim tutulur. Fakat diş ağ:ııarı, hiç ~oğuk 
hizmetim 0 hakikati pirimiz lpokrat almadan, sade:e soguk m:_vsımde, Beden Terbiyesi Ankara Böl-
hekimin vecizelerinden alarak nak - hatta kuru soguklarda da çogalır. O ge Başkanlığından: 
letmekten ibarettir. Zaten kış mevsi • halde kış mevsimi ile yaz mevsimi a - Ankara Belediye hudutları 
minde diş ağrılarının artması keyfi - rasında, dişler üzerine tesi~ edecek içindeki beden terbiyesi mü-
yeti onun zamanından <la eski oldu - başka bir sebep olsa gerektır : kellefleri, yani 15, 16, 17, 18, 
ğundan en büyük üstadın hizmeti de Vitaminler öğrenildikten sonra bu 19 ve 20 yaşlarındaki okula de-
bu hakikati bilıniyenlerin de öğrene - sebelıi anlamak da kolaylaşmıştır. Vi- vam etmiyen erkekler, 25 ük-
bilmeleri için vecizeleri ı>rasına kat • taminlerin arasında bir tanesinin, C teşrin cuma günü saat 15 te 19 
maktan ibaret olsa gerektir. · itamininin vücude türlü türlü hiz - mayıs stcıdyomunda toplana -

Vaktiyle diş üstatları şimdiki k~ - metlerinden _başka ~i~le.r ~çin pek lü - caklar ve o gün kayıtlariyle sı-
dar çok deği lken, kapılarının üzerıne zu~I-~ oldugunu bılı.rsın~z. !~sanın hi muayeneleri yapılarak mü-
sıra ile çekilmiş dişler asan berberle· yedıgı şeylerde bu vıtamın eksık o - kellefiyetlerini ifa edecekleri 
rin dükkanlarına da herkes rağbet e • lursa gayet tehlikeli bir ağız hasta - gençlik kulüpleri tayin edile-
demezken dişleri ağrıyanlar yüzleri- lığı, iskorbut, meydana çıkar. Fakat cehtir. Ankara içinde oturan 
ni ve ağızlarını soğukt;m korumak _ü- vit~ni~ ~ olması da dişlere zarar bu yaşlardalzi erkeklerin cuma 
zere çenelerinden başlarına kadar ~ - v~rır. Dış. a.g~ıları bu zararların bel - giinii r.iifus ciizdanlariyle b;r-
pekli mendil bağlarlar ve kı'? mevsı - kı en ~afıf~dır. likte belıemehal staclyomda ha-
mi gelince o ipekli mendillerin ço~al- Bu vıtamın taze sebzelerin yeşil ta- ı zır bulunmaları liizumu adr·es-
ması kışın dişlere düşman olduğunu rafında çokça bulunduğu halde kuru ferine yazı ile bildirilmiş ise de 
herkese gösterirdi. Şimdi ya dişi ağ- sebzelerde hiç bulunmaz. Meseia fa - :zarllarmı alamamış olanların 
rıyanların hemen bir diş üs.tadına sul~e, b.a~la, ~ezelye yazın tazeyken Ja malrimıı ofmah üzere heyfi-
koşmasından, yahut yüze ipeklı men- o vıtamını verırler, kış kuruları on - yet biitiin m 'ikcfleflere bir ke-

1
-"·";""' ·:"'"""' .. ""''' .... ''' '"' ·ı 

BiBLiYOGRAFYA 
............................................................. 

Fikir-fer tenkitler 
ve illiyet prensibi {1) 

Genç hukukçularımızdan H. Remzi Bal
kanlı, "Profesör E6at Aresebük'ün borç
lar hukuku kitabı üzerinde Fikirler - Ten
kitler ve İlliyet prensibi,, unva.nh bir eser 
neşretmiştir. Uç kısımdan ibaret olan e
serin ilk kısmında muharrir, borçlar hu
kuku kitabmın heyeti u.mumiyesinden, i
kinci krsmında illiyet prensibinden, ü
çilncil kısmında ise kaynaklard&n bahso .... 
lunmalrtadır. 

Eser umumiyet itibariyle, profesör Ah
met Esat Arsebük'ün kitabının tenkit ve 
münakaşasına tahsis olunmuştur. 

Bizde emsaline pek tesadüf edilmiyen 
bu sahada genç hukukçu Hüseyin Remzi 
Balkanlı güzel bir çığır açmış bulunuyor. 
Meraklılarına tavsiye ederiz. 

(1) Ulusal Matbaa - 1940 - 128 aayfa -
12'5 kuruş - her kitapçıda bulunur. 

LiSELER 

6 Tal ebe alınacak 
Askeri Lis ele ı MUfett; li ğ'nden : 

BUGON.ım-~ 

ULUS Sinemasında 
Amerika'nm en gÜzel ıarkıcı
larmı bir araya toplıyarak, ne
teden bir dünya, ihtitamdan 
bjr alem, caz ve zevkten bir 
zafer abidesi yaratan 

Fransızca sözlü 

HOLİVUT 
OTELİ 

Filminin baf rolünü güzel sesli 

DICK POWELL 
ve müziğini de dünya caz kıl'ah 

BENNY GOODMAN 
idare ediyor 

Bu filmde seksen kişilik bir mü
ziğin çaldığı SİYAH GÖZLER 

herkesi mestedecektir. 

Ayrıca : lngiltere'den tay
yare ile gelen en son harp 

dünya havadislerı 

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

RADYO 

TURKİYE 
(Radyo Diffür.yon Postaları) 

TÜRKİYE ANK.J 
Ra..<lyosu Rady• 

- Dalıra Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kes./ 20 Kw. T . A 

19.47 m. 15195 Kes./ ıo Kw. T. A 

CUMA 215. 10. 940 
8.00 program ve memleket saat ayarı 
8.03 Müzik: hafif musiki (Pl.) 
8.15 Ajans haberleri 
8.80 Mllzlk programının deva.mı (Pl.) 

8.50 / 
9.00 mv kadını - Yemek listesi 

12.30 Program ve memleket sa.at ayan 
12.33 Mti:ı:lk 

1. Rıza efı>ndi - Hicaz §arkı: (Pek cE 
cusun) 
2. Ralnm - Hicaz farkı: (Gel üzme b 
kaşlarını çatma) 
3 - Yusuf - Kü.rdili H. şarla: (Yesl n 
ternhıı.nedlr) 

' · Ralım! bey - Kürdtl1 H. farkı: (SB 
ey Cllilımın canı efendim). 
12.50 Ajans hıı.berleri 
13.05 Mllzlk 
1. Rahmi Bey - Milhur farkı: (Servü ıı 

zı seyret çıkını§ oyuna) 

di] ba~lamak modasının geçmesinden dan mahrum kalırlar. İnsanların en re daha tebli~ olunur. 
' • ~ 1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye-dolayı erkeklerin renelerinde hı- çogu da taze sebzeleri ancak yaz mev- ı \.. _ ~ 

Y erlerin!zi ev elden kapatınız 
Tel: 6294 ..ıı 

z. ş. Ziya - Mahur şarkı: (Şu güzele 1 
bakın) 

3 Lemi - Şetl\ra.ba.n §arkı: (İydtni tebı 
için ey ylillzar) " · --------------" tiştirilmek üzere harp okulu kadrosuna 6 le ipekli mendil hemen hiç görülmü - sıminde yerler. Kış sebzesi lahanada talebe alınacaktır. 

yorsa da diş üstatları pirimizin veci • da o vitamin bol bulunu~·sa da !aha: 2 - Bu talebeler: Harp okulu talebesı 
zesini yalancı çıkarmazlar sanırım .... nadan pek çabuk bıkıldıgı halde velı· Yunanistan' da olarak Ankarada Dil - Tarih - Coğrafya fa. 

MAHKEMELER 
t. Rahmi bey - Şeta.raban şarkı: (Nevb 
harı hUsnline ermez he.zan). 

Dişçilik mesleği hekimlikten .ayrıl: ni.met k~ru fasulye. bütün kış mevsi- kUltes!nde yabancı dil tahsili görecek ve 
mazdan önce, es.ki zaman hekım!erı mınrle bıze hoş gelır. Fakat ne onda, 

13.20/ 
A ıkara İkinci Sulh Hukuk Hakimliğin- 14.00 Mllzlk: kanşık program (Pi.) 

"h "k l askeri öğretmen yetiştirilecektir. kışın dişleri ağrıroatkan korumak i- ne de onunla karışan pilavcla, pilavı 1 tı ar yapan ar 3 _ Kabul şartları: 
çin o::ıları sıcak tutmayı tavsiye eder- ekmekle yeseniz de ekmekte bıı vita- 1 a _ Harp okuluna giriş ıartlannı haiz 

den : 18.00 Program ve memleket sa:at ayarı 
Arıkarıı. Yenişehir Vardar apartmanı 2 18.03 Müzik: radyo <Svlng) kuarteri ( 

terdi. Bu da gene en büyi.ik üstadın min<len bulunmaz. Kış mevsımının Atina, 24 a.a. - D. N. B . ajansı bil· olmak 
_bir vecizesinden deği1~e dr - meşhur dişlere dtişmanhğı da işte bunclan gc- diriyor : b _ Lise olgunluk imtihanını vermiş 

Ne.da Antepli İzzet Tunguz'a: Özgür ve Ateş böcekler!) 
Ankara'da sarraf Avnr Altun tarafın- 18.30 MUzlk fıı.sıl hr>yetl 

Perikles'in eşi - bizim Anadolu kızı - lir. Biberin dişlere faydalı olması ağ- Gizli olarak yüksek fi yatla şeker olmak. 
Aspasya hatuna tavsiyesinden alın - zı kızdırdığından değil C vitamini - satan 20 kişi sürülmüştiir. Bu şeker- c _ Yabancı dil bilgisi iyi derecede 01• 

drın aleyhinize açılan 125 liralık alacak 19.00 Mil:ı:lk: Şarkılar \'!' türküler 
davası üzerine nammızda davetiye ve da- 19.30 :Memleket :,aat ayarı. ve ajans habe.l 
va arzuhalı ilanen tebliğ edildiği halde lerl mıstı. İpokrat hekim bu bayana, pa • nin hazinesi olduğundandır. leri satın alanlar da sürülmüştür. k 

halı olsun diye. kunduz yumurtasiyle, Kış mevsiminde dişlerinizi ağır - Bunlar arasında 80 drahmi fiyatla beş m~ ~ İsteklilerden seçilmek suretiyle a.h
disleri kızdırsın diye kara biber ka - maktan korumak isterseniz C vitami· okka - hir okka takriben 1288 gram- n ca~ talebeler: İngilizce, fransızca, al • 
rıştırılmış bi: ilacı kı~ın. diş etlerine n.i~i .verecek şeylere rağbet gösterm_e- dır - şeker eatın alan üç gazete mu- manca şubelerine taksim ve fakültenin 

mahkemeye gelmediğiniz gibi b.ir vekil 19.45 Mi.izlk: rndyo lncesaz heyeti 
de göndermemiş olduğunuzdan ıııya.p ka- 20.1!5 Radyo gazetesi 
ran tebliğine karar verilmiş ve duruşma 20.45 Temsil 

sürmesini saalık vermıştı. lısınız. Çokça saJata, patates kabugu harriri de mevcuttur. 940 . 941 tedrisatına iştirak ettirilecekler-
Bu diş ilacı pek yüksek bir ma - soyulmadan haşlanırsa, lahananın d' 

15. 11. 940 saat 14 bırakılmıştır. Mezkür 21.30 Konuşma. (İktısat saati) 
tarihte mahkemeye gelmediğiniz takdirde 21.45 Mllzlk: radyo salon orkestrası (V1«ı 
gıyaben duruşma icrasına devam olunaca- lonist Necip Aşkın idaresinde) 

karndan çıkmıs olmakla beraber, za • turşusu, şalgam o vitaminden bolca ·~· İsteklilerin evrak ve vesaikiyle harp 
man. dünyada her şeyin modasını ge- verirler. Fakat pırasa yaz mevsimin - Romanya'dan Vunanfafana okulu komutanlığına Ve fazla maHlmat al-

iı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ı. Leopold: İspanyol halk havaları Uzenl 

çirdiğinden Marsel kışın ziyadeleşen de yetiştirilirse C vitamini bol olur mıı.k istiyenlerin askeri liseler müfettişli-
diş ağrılarına karsı başka bir ilaç çı ·- da ~ışın _pek azalır. .. 2000 yahudİ gidİt'Of ğine müracaatları (6670) 16695 

ilanen tebliğ olunur. 4297 ne fantezi 
2. Michell: İtalyan şarkısı (Potpuri) 

Ankara İkinci Sulh Hukuk HAkimliğln-
karmıştı. Fakat bu ilacı çıkaranın Vıtamın sıcaktan pek çabuk mute- r 
şimdiki meşhur M;ırsel olduğunu zan- essir olduğundan yemekler pişirilin
netmemelisiniz. Güzellik tarihinde ce pek azalırsa da, bereket versin ki 
~öhret almış iki tane Marsel varclır : k~ş. yemişleri imdada yetişirler: Şim -
Biri şimdi sac kıvırma usulünü çı - dılık nar tanelerinde en çok, yakın -
karrnıs olan Marsel, biri de ta dör - da manderina çıkacak, onda daha zi -
düncü asırda bayanların dişlerine ha- yade, portakalda hatırı sayılacak de -
kan Marsel. O tarihte bayanlar gü - recede, limonda ve limonatada her 
zellik hatırı için bu zamanda katlan- vakit bulursunuz. Armuda ve elmaya 
dı klan eziyetlerden daha büyükleri- bu b.akı~d~n bel bcı ~]anmaz. onlarda 
ne katlandıklarından diş mütehassısı C. vıtamını pek azdır. Kestanede 
Marsel hek;m, kış başlamadan önce hiç .... 
bayanların dişlerine bir tane sülük 
yapıştırır ve bu çirkin hayvan diş et
lerinden kan emerken, kendisinin ko
ca koca iki parmağını havanın ağzına 
sokarak diş etlerine friksiyon yapar
dı ... 

Bu acaip modanın ne kadar zaman 
si.irdiiğü bilinemez. Fakat bu zaman -
da varisler icin bacaklarına, basur me· 
me!eri için de filan yerlerine sülük 
yapıştırmıya tahammül eden tabiat -
sızlar, surada burada, hala işitilirse 
de, diş ağrısı için bile o hayvanı ağzı
na sokturacak hiç kimse bulunamıya
cağ"ı şüphesizdir. Onun için bu acaip 
dis davasını, insanlar diş ağrılarına 

G. A. 

Belgrad üniver .. ilesinde 
yahudiler aleyhinde 

tezahürler yapıldı 
Belgrad, 24 A. A. - N. D. B.: Bel

grad üniversitesi kurulduğundan beri 
ilk defa olmak üzere dün teknik şube
de bulunan milliyetçi talebe yahudile
re karşı tezahürat yapmıştır. Vuku 
bulan arbede esnasında SO kişi yara -

karşı ne kadar büyük zahmetlere ve lanmıştır. 

ne kadar büyük çirkinliklere katlan
dıklarını anlatmak üzere buraya yaz
dım ... 

Eski nman hekimleri kış mevsi -
mi•ıin dıjlere düşma.1 oldu~unu ka -
bul etmr>kle beraber bu düşmaıılığm 
aebebini sadece soğuk zannederlerdi. 

2!± 

C. H. P. Dikmen nahiyesi 
kongresi 

27 / X / 940 pazar günü Dikmen na
hiye kongresi yapılacaktır. Partili 
arkadaşların saat l4 te parti binasına 
gelmeleri rica olunmaktadır. 

da farkına varıyorum . . . Her halde kocanızın cephe
ye gittiği bir zamanda, beni bir direktör sıfatiyle tecil 
etmiş olmalarına içerliyorsunuz . . . Beni, adi ruhlu 
ve korkak bir insan olarak tavsif ediyorsunuz . . . Be
nim hakkımda hakikaten böyle mi düşünüyorsunuz ? 

Gizella'nın, mantosunu almak üzere kalkan eli indi : 

- Rica ederim, Mösyö Karol. Siz, patronumun oğ
lusunuz . . . Ayni zamanda çalıştığım, ekmek yediğim 
bu müessesede bir şube müdürüsünüz . . . Hakkınızda 

böyle kötü şeyler düşünmek, benim haddim midir ? .. 

Atina, 24 a. a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor : 

Rumanya'dan gelecek 2000 yahudi -
nin Pire'ye muvasalatı beklenmekte -
dir. Yunan makamlarının emri muci
bince, bunlar Yunanistanda kalama -
yacaklar, bir yunan vapuru ile Liz -
bon'a nakledilecekclir. 

Toulon as!<eri mahkemesi 
Amiral M se ier' i id ma 

mahkum etti 
Vichy, 24A . A. - Toulon askeri 

mahkemesi hür Fransa deniz kuvvet
lerinin başkumandanı amiral Muse -
lier'yi gıyaben idama mahkfun etmiş
tir. 

Siyam ile Hindiçini 

arasında gerginlik 
Bangkong, 24 A. A. - Stefani ajan

sının husus1 muhabiri bildiriyor: 
Hindiçini haberleri, Siyam ile Hin

diçini arasındaki gerginlik sebebiyle 
Mekong hududu civarında bulunan a
halinin bölgeyi tahliyeye başladıkla

rını bıldırmektedir. 

BAYAN FEGARA 
Zengin kolleksiyonunu bugün 
saat 14,30 dan itibaren Ankara 
Palas'ta muhterem müşterilerine 
arzedecektir. 4302 

Zayi 
N:ıınıma yazılı bulunan Kayse-

ri ve civarı Elektrik Türk Anonim şir

ketine ait bulunan 18 eylül 930 tarih ve 
85 numaralı dört hisse ve (100) yüz lira 
kıymetindeki muvakkat hisse senedatımı 
iki sene evel zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan kaybolan mezkfir senedin hükmü 

den : 
Ankara'da Arslaııhane mahallesinde 

Kültür sokak 4 No.da Mustafa vekili a
vukat Ali Rıza Dinç tarafından Ankara
da Pazıı.~ mahallesinde Honlar sokak 72 

No. lu evde Kavukçu oğullarından Mehmet 
oglu Mustafa aynı yerde Feyzi ve aynr 
yerde İhsan aynı yerde Hilmi aleyhleri
ne açılan izalei 1uyu davası üzerine nam
larınıza çıkarılan davetiye arkasına ika
metgahınızın meçhuliyetine mebni da.va 
arzuhalının ilanen tebliğine karar veril
miş ve duruşma da 20. 11. 940 saat 9 ta
lik edilmiştir. 

MezkUr tarihte mahke-meye gelmediği

niz veya bir vekil göndermediginiz tak
dirde duruşmıı.ya devam olunııcağı liizu
mu dört müddeialyhe davetiye ve dava 
arzuhalı yerine kaim olmak 
tebliğ olunur. (7136) 

üzere ilanen 
17135 

8. Ziehrer: Operet valsi 
4. Ma.inzer: Bahçe kapısındıı. serenad 
5. Kutsch: İspanyol kaprisi 
6. Mannfrcd: Karmenclta (Serenad) 
7. Brahma: Macar dansı, No. 8 
8. T.lndner: Baklls 
22.30 memlekC!t saat ayarı, ajans haberJerl 
ziraat, esham - tahvilı\t, kambiyo - D'\lkut 
borsası (fiyatı. 

22.4n :MUzlk: Radyo sa.Ion orkestrası pros
ramının devamı. 

23.00 MUzik: Dans mUztği (Pl.) 

2il.25/ 
23.30 Yıı.rınkl program ve kapanı§ 

FAKÜLTELER 

Tal ebe imtihanı 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya. Fa.-
olmadığım ilan ederim. .11111111111111111111111111111111111111IL. kültesi Direktôrlüıcünuen : 

Şirket müessis ve hiı;sedarlarından : : Fakülteye bu yıl alınacak burs talebe-
Kayserinin Hunat Gavrem oğlu : G f • : sinin yazılı imtihanları 5. 1 ı. 94-0 salı ve 
mahallesinden Mehdi oğullann<lan : az ıya tı : 15. 11. 94-0 çarşamba, şifahi imtihanları da 
Doktor Halit Karakn.ya 4298 : : 11.11. 940 pazartesi gUnU yapılacaktır. 

E Ye.zıh imtihanlar türkçe kompozisyon ---
,1111111111111111111111111111111111111\ §Belediye Reislig" inden :E= ne ecnebi dilinden, &ifahi imtihanlar nam

--~ Dr. Muzaffer Sezer~ E Ticaret Vekaletince tesbit edi- : 
: Doğum ve Kadın Hastalıkları : E len toptan satış fiyatına göre : 

zedin tercih edeceği zümreden yapılacak
tır. İmtfhanla.ra sabahları saat 9 dıı. bS§-
la.na.caktır. (7105) 17130 

: Mütehassısı : : gazın bakkal dükkanlarında dök- : 
: Muayenehanesini Postane caddesi : : me beher litresinin azami satış : 
: Ticaret odası üstündeki yeni yapı- : : fiyatı (22) kuruş olarak tayin E 
: lan Akoğlu apa.rtmanma. nakletmiş- : : edilmiştir. : 
2 tir. Ti. 2022 4089 E : Sayın halka ilan olunur. 17177 :E 
~111111111111111111111111111111111111~ ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

PiYANO KONSER 
AKORDERl 

ve tamiratı !stanbuldan gelen 
Mina Tel. No. 2203 4301 

:geçmek üzere hazırlandığını biliyordum. Beni öpmek, 
·kucaklamak arzusuyle kıvrandığının farkındaydım. F~ 
'kat, buna mani olmadım. Masamın başında oturduğum 
müddetçe taarruza geçemiyeceğini, yerinden kıpırda· 
yamıyacağını da biliyordum. Ayağa kalktığım anda ü
zerime yürüyeceğini, mantomu tutmak bahanesiyle sa
rılıp öpeceğini, yüzde yüz hissediyordum. Bu an· 
ıda damarlarımdaki kanın alev alev yandığını, dizleri· 
1 

'ınin titrediğini duydum. Mantomu tutarken, adaleleri-

Titriyen elini tekrar kaldırdı. Mantosunu almağa Yazan : MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôROMKONEY -136 -

nin gerildiğini adeta görüyordum. Sıcak nefesi ense· 
mi, saçlarımı yakıyordu. Ben, bütün bunları bile, bile 
hareketsiz duruyordum. Öpmesini bekliyordum. O da
kikada benliğimi saran tatlı heyecanın elan tesiri al
tındayırn. Ben, bu adamı seviyor muyum ? Hayır 1 
Vilmoş'u seviyorum. Rudolf Ravberg'i hatırladıkça 
gözlerim doluyor. Karol'ü sevmiyorum, şu halde buse

yi seviyorum, heyecanı seviyorum... Bir erkeği sev· 
meden, busesini sevmek mümkün müdür ? Ne kadar 
adi birşey bu 1 Niçin böyle yalnız kaldım ? Onunla 
karşılaştığım zaman ellerim titriyor. Sesimin tonu de
ğişiyor. Gözlerimin içine sanki; gizli bir sırrımız var

mış gibi bakıyor. Bakışlarından, şimdi sıçrıyorsun, 00.. 
nimle oynuyorsun. Fakat, seni elime geçireceğim. Be-

davrandı . Karo}, yerinden fırladı : 

- Müsaade buyurun, yardım edeyim. 

_ Teşekkür ederim, zahmet etmeyiniz. 
Karol , elinden mantosunu çekti. Büyük bir hürmetle 

tuttu. Gizella. telaşle mantosuna büründü. Şapkasını 
basına geçirdi. Yaklaşan tehlikeden kurtulmak için 
süratle uzaklaşmağa davrandı. Fakat, geç kalmıştı • .. 
Erkek, çevik bir hareketle onu kucakladı. Gerdanından 
öptü. Gizella, sert bir hamle ile kollarının arasından 

sıyrıldı. Hiddetle döndü. Bağırdı : 
- Ne yapıyorsunuz ? Buna nasıl ceuret ettiniz ? 
Karol'ün, gözleri kan çanağına dönmüştü. Homur -

dandı : 

- Darıldınız mı ? Çocukluğu bırakın 1 

- Odamı derhal terkediniz 1 

- Odanızı öyle mi ? Bravo . . Hakikaten darıldı-

nız mı ? Bir öpücük için bu kadar hiddetlenmeni?e 

değer mi ? Sizi katiyen gücendirmek istemem. Eğer, 
öfkeniz ciddi ise, size vadediyorum, bir daha asla bu 
gibi teşebbüslere girişmem. Ama, sizin bana böyle bir
şey için darılacağınızı hiç de tahmin etmiyorum. Hem, 

niçin darılacaksınız ? Senelerden sonra, ben de sizin 
cazibenize kapıldım. Sizin hakikaten sevilmeğe layık 
bir kadın olduğunuzu anladım. Evet, kabahatim büyük
tür. Bunu ıeneltrce e.d takdir etmekliğim lazımdı. 
İuaan h\ltasız olmaz. Siz de, benim bu büyük kusuru
llN.1 affediniz. Sizi. temin ederim Madam. bedbatım. cok 

bedbahtım. Müthiş istıraplar içinde kıvranıyorum. Ay
Jardanberi, sizin her hareketinizi takip ediyorum. Gün 
geçtikçe size karşı duyduğum aşk coşu.yor. Artık ta -
hammülüm kalmadı. Sesinizi duymadığım, yüzünüzü 

görmediğim günler, ruhum kararıyor, dünya bana bir 
zından oluyor. Ben, bugüne kadar hiçbir kadının bu 
derece tesiri altında kaldığımı hatırlıyamıyorum. Dü
şünün Madam. Kalbini, gururunu ayaklarınızın altına 
atarak, sizden hayat ve saadet istiyen bir erkeği red -
detmeyin . . . Ben, öyle zannediyorum ki; siz de me
sut değilsiniz . . . O halde neden tereddüt ediyorsu -
nuz ? Hayatta bizün de saadeti tatmağa hakkımız yok 
mudur ? 

Giıella, hiddetle ayağını yere vurdu : 

- Fakat, rica ederim, benim saadetimle ne diye ata.

kadar oluyorsunuz ? 

- Bu gurura ne lüzum var, Madam ? Benimle, ne

den böyle yüksekten konuşuyorsunuz ? Gizli bir der
din, aşk ihtiyacının pençesi altında kıvrandığınızın 

kimse farkına varmıyor mu sanıyorsunuz ? Rica ede
rim, sözlerime alınmayınız. Sizi tahkir etmek istemi -
yorum. Tapındığım bir kadına nasıl hakaret edebili 
rim ? Bilakis, geçirdiğiniz buhranın tabii olduğunu 
kabul ediyorum. Nihayet, siz de bir insansınız. Sizin 
de sevmeğe, sevilmeğe ihtiyacınız vardır. Bunu neden 
inkara kalkışıyorsunuz ? Size aşık olmaklığım bir gü

nah mıdır ? Karımı terketme2e hazırım. Bana yardım 

ediniz. Tekrar hüriyetime kavuşayım. Biz, ikimiz, dün
yanın en mesut bir çifti olacağız. Buna inanınız. Dar 
düşüncelerin çerçevesinden kmtulunuz . . • İnadı bı
rakınız . . . Aşkımı ve beni anlayınız. Eğer, şimdi işi
niz varsa, bu hususta yarın görüşelim. Olur mu, kabul 
ediyor musunuz ? 

- Bu mesele üzerinde bir daha katiyen konuşmıya
cağız Mösyö Karo!. 

- Fakat niçin ? 

- Eğer, burada kalmamı istiyorsanız, bana bir daha 
böyle şeylerden bahsetmeyiniz ..• 

- Yoksa bir başkasını mı seviyorsunuz ? 
- Hayır, hiç kimseyi sevmiyorum. Hem bu hususta 

size hesap vermeğe de mecbur değilim. Allaha ısmar
ladık, Mösyö Karo!. 

Gizella, hızlı adımlarla uzaklaştı. Karol, bir müddet 
arkasından baktı. Sonra, asabiyetle bil§ını salladı. Bir 

siğara yaktı .•• 

XIII 

Şimdi arzu edersem, Maria gibi yaşıyabilirim 1 Ka· 
rol'ü çıldırtırım. Rudolf Ravberg'le evlenirim. Şam • 
panyalar içer, çılgın kahkahalar atarım. Erkekleri bü
yüler, dizlerime kapandırırım. Kendimde bu kudreti 
görüyorum • . . Aman Allahım, neler dlitünüyorum ? 
Nerelere kadar sukut ettim ? Nerede kaldı namus ve 

iffet hakkındaki düıUnc:elerim ? Karol'ün, harekete 

nim olacaksın, dediği okunuyor. Hayır, Karo]. Ben, 
asla senin olmıyacağım. Allahım, düşündükçe aklımı 

kaçıracak gibi oluyorum. Ne yapayım ? Nasıl hare
ket edeyim ? Vaziyeti Maria'ya anlatıp mütaleasını 
sorayım mı ? Maria, muhakkak benimle alay eder. En

dişe ve tereddütlerime kahkahalarla güler. Beni zor!a 

günah yoluna sevkeder. Günah mı ? Neden günah ol
sun, niçin böyle düşünüyorum ? Acaba, kayın valde

me açsam mı ? Ne saçma fikirler geliyor aklıma. Böy

le şeylerle zihnimi yorduğumu görse, kayın valdem 

muhakkak benden nefret eder. Biz kadınların en büyük 
vazifemiz sabırlı olmaktır. İcap ederse, en acı istırap

lara katlanmaktır. Biz kadınlar, sadakat yemini ettik. 

Her ne bahasına olursa ol!!lun sadık kalmağa mecburuz. 

-Sonu var-
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Berlin tekrar 
bombalandı 

Ankara'nın 

manzarası değl1iyor 
(Başı 1. nei .a7lada) 

u t u s 

MAKSAT? 1 Diplomatik 
ISPANYA'D~ faaliyetler 

• FRANSA'DA 
(Bıışı 1 inci s11ylada) 

AFRIKA'DA 

HlTLER 
FRANK O 
MÜLAKATI 

Londra, Z-4 a..a. - Hava nezaretinin bir 
'tebliği, lngiliz bombardıman tayya.releri
'1in 23-24 birinciteırin gecesi, Berlin'de 
Ve Almanya'nm sair noktalarında askeri 
hedeflere taaıuz etmiı olduklarını bildir
tlıektedir. 

Gaye, bu yerin Ankara'nın haşmetli 
tarih bakiyelerini ilk nazarda göze 
çarpacak bir hale getirmesi ve Anka
ra'nın en glizel parklarından biri ha • 
line getirilmesidir. Hisar parkı, ta • 
mamlandıktan sonra ıehre yepyeni bir 
güzellik verecektir. 

Büyük bir hızla devam edilmekte o
lan çalışmaların ıonunda bu güzel 
manzaralı parkın alacağı son şekil, yu
karıya koyduğumuz krokide gözülc • 
mektedir. Krokinin tetkikinden de an
laşılacağı üzere Kale kapısı hizasın -
dan itibaren saha şakuli ve kademeli 
zarif bir merdivenle ikiye bölünecek 
ve sahanın geniş bir kısmı düz yeşil
lik halinde bırakılarak ağaç tezyinatı 
kamilen miinhat kısımda tek:isüf etti
rilecektir. Bent deresine bakan keskin 
yamaçlar giizel kavak ağaçlariyle süs
lenecek, sağ tarafa şık pergolalar ve 
bir kır kahvesi yapılacaktır. 

SURIYE'DE 

Deniz ve hava üsleri 
temin etmektir ! 

Fransa, acaba, bugün imparatorlu
ğu hükmü altmda tutan denizafm 
fransız kuvetleri ve vatandatları ta
rafmdan kendilerini, Anglo-sakson· 
larm muvaffakiyet talihlerine ka
der bağlamakhm vaz geçirmeğe ki.
fi addedilecek midir? Fransız de
nizcileri ve havl\cıları, gemilerini 
ve tayyarelerini dünkü müttefikleri 
ile mücadeleye terketmeğe razı ola
caklar mıdır? Serbest dPnizlerden 
istifl\de eden lok ve dahili harp fa· 
cİl\srnın tf'davisi ile me~gul ispanya, 
açlık çenberinin ve bombardıman 

2 bu~uk saat sürdü 

Alman ga%eteleri 

İspanya'nm yeni nizama 
uyacağından bahsediyorlar 

Bir Dornier düıürüldü 
Londra. 24 a.a. - İngiliz hava nezare

tinin bildirdiğine göre, Spitfiret inıiliz 
tayyareleri Ma~ denizinde devriye ge
terken Domier 17 tipinde bir alman tay
)'aresi düsürmüşlerdir. 

1 ngiliz hava tebliği 
Londra. 24 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: İngiliz bombardıman tayyareleri dün 
gece Berlin'de ve Almanya'nın diğer muh
telif yerlerinde bazı hedefleri bombardı
man etmiılerdir. 

Londra, 24 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: Diln, sahil mtidafa& tayaryeleri, ıi
ınal denizinde iki dilıman laıe ıemisini 

ınuvaffakiyetle torpillemi$1erdir. Diğer 

bir gemi tlddetll mitralyöz ateşine maruz 
bırakılmıştır. 

Dün gece, bombardıman ta7yarelerimir, 
Bertin mıntakaundakl hedeflere hücum te
ıniı ve yangınlar ve infilaklar vukua ge
tirmiıtir. 

Ayn tayyare fllolarnnız, Em.den lima
ıunda demlryollarına tere-ihtara ve an
trepolara mlltekbif bir hilcum yapmıı

lardrr. 
Bombardıman tayyareleriml7., Alman

:ra'da ve dilıman luall altrnda bulunan a
razide, baıka hedeflere de hücum etml~ 
lerdir. Bu hedefler arasında. Mağdeburg 
•e Hanovre petrol tesisatı, Berlinin pr
lcm~ Hanovre civarında ve Frankfurt da 
ınarıandlz istasyonları, şimnli ·n ıarbI 
Almanya'da fabrikalar ve demiryolu lltl
aalı: noktaları, Lökvan Hallnd dokları ve 
birçok dilpıan tayyare meydanları var
drr. 

Tayyarelerimizden bir tanesi kayıptır. 
• • • 

Londra, 23 a.a. - Hava ve dahili emni
)'et nezaretlerinin tebliil: Münferit ıu
rette hareket eden birkaç dii$man tayya
resi, bugiln sahillerimizi aşnu~lardrr. Lon
dra mıntakasına, Kent ve Hampııtıire kont
luklanna ve Sonenıet lcontlufunda kırla
ra birkaç bomba düsmlistlir. 

Tam raporlar henliz alınamamı!J olmak
la beraber, Londra mıntakasında ba7.ı ev
lerde ve fabrikalarda bazı haaar .,ulrua 
.. elmi1 olduğu ve pek u: kiıJinin yaralan
dığı öğrenilmiştir. 

Hampshire kontluğundn bir ııehirde, ev
lerde ~k büyiilc hasar vukua ııelmiıtir. 
Fakat 81U ve yaralı miktarı azdır. 
Diier 7erlerde, 7alnız hafif hasar ve bir
kaç ölli ve yarah vardır. 

Bugiln avcı tayyarelerimir, iki diişman 
bombardıman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Avcılarnnızdan kayıp yoktur. Diln rece 
bir dil,!Jman tayyaresi dil$ilrillmilştilr. 

Beri in bombardımanı 
Londra, 24 A. A. - Hava neza!"eti

nin tebliği 
İngiliz b,ll:ıbardıman tayyareleri 

dün gece Berlinde ve Almanyanın di
ğer muhtelif y~rlerinde bazı hedefle
ri bombardıman etmişlerdir. 

Afrika harbi 
Kahire, 2• a.a. - DUn ak§am neşredi

len 1ng1liz hava kuvetıeri tebliği: 
İngutz bombardıman tayyareleri 22 

te§l'lnlevelde Bugbug'la sonum arasında 
hizmet efradı fle moUlrlU nakliye vaıntala
rını bombardıman etmiştir. Otomobillere, 
IU nakline mahsuı kamyonllU'a, ordugflhla
ra ve ı:adırlara tam isabetler olduğu kay -
dedllmlı, düımana hasar ve zayiat verd1-
rilml11tlr. 

İngtllz avcı tayyareleri de aynı mınta
k.ada düşman nakliye otomobil kollarına 

mitralyözlerle ve muvatfaklyetle hücum 
etmtılerdlr. 

İtalyan tayyareleri dUn, Babel Mendep 
boğazında Perim ada.sına bUcum etmlı -
lerdlr. 

Habeşlstanda, Dessle'de tayyare mey
danına yapılan gece hücumu esnasında bir 
hangara ve meydanın ıımnlinde bulunan 
bir köprüye tam tsabet olmuştur. Assap"ta, 
atılan bombalar, ıtmal dalgakıranının mnn
tehasındald inşaat üzerine d\lşmUştlir. Ta
na gö!U kenarında Bahaado.r'rla depolar ve 
nhtımda lsUf edllmlı ihtiyatlar üzerine 
bombalar atılmııtır. 

Tana gölUnUn cenubunda Danghela bom
bardıman edllmlı ve Uc lnflll\k olduğu gö
rillmü§tUr. 

Anafartalar caddesinin Karaoğlan 

ile Belediye arasındaki kısmı düz bir 
cadde halinde K.ale'nin dış yollarına 

kadar uzatılacak ve Kale öniinden bu
raya zarif merdivenlerle çıkılacaktır. 
Bu noktada yüksek foıkırma kudretin
de fıskıyeli biiyük bir havuz da vücu
da getirilecektir. 

lç kale dıvarlarının uzunluğunca 
güzel ve iki tarafı ağaçlarla süslü bir 
asfalt yol uzanacaktır. Bu yolun tes
viyesi ikmal edilmiş gibidir. Kaleye. 
bugün Işıklar caddesinden ayrılarak 

uzanmakta ve eski Osmanlı Bankası 
binasının önünden geçmekte olan yol 
güzergıi.hında bazı değişiklikler yapı

lacak ve Kaleye bu yoldan çıkılacaktır. ............................................. ! 
ÇÜK DIŞ HABERLER 

.................................................... 
x STOKHOLM - İsveç devlet mahru

kat enstitilsU. benzin, petrol ve madeni 
yağlar tM":zİİne 30 ikincite$rinden ~nra 
tarmmiyle nihayet verileceiini bildirmiş
tir. 

X BERN - Fransa'da Manilya mın
takasında ikamet etmekte olan 400 Yu
ıoslav ameleııi, Blle'den ıec;mişlerdir. 

Bunlar, Almanya'da aillh altına ahnmı, 

olan almanların yerine ziraat iılerlnde 

çal ıştırılacakludır. 
x BERN - İsviçre ile 'Fransa, Vichy'

de daha şümullu bir ltillfname akdine 
müteallik müıııkerelerin hitamına lntiza
ren tediyata müteallik bir ltillfname im.. 
- etmiılerdlr. 

x BUDAPEŞTB - .Ziraat -rr Kont 
Teleki, burada beynelmilel airaat konf• 
rınsını açmıştır. Bu konferanu Macaris
tan, İtalya Ye Almanya müme11illeri itti
rlk etmişlerdir. 

flrara mecbur edilmlıtlr. M'1teaddit Mir 
ve ıanalm aldık. 
Dilşman havı kuvetleri Sldi • Barrani 

mıntakaıına birçolı: bombalar atmıtM da 
muvaffaklyet elde edmımıl,lerdir. 

Şarki Afrika'da t.ayyarelerimls, Perim 
adasında iıtlhldmlarr bombardıman. ed&
relı: büylik bir yancın çrkannıılardrr. 

Ducana civarında alçakıtan uçan ta:rn
relerimis dütmM müfrezelerini mltral'6:1 
at~ine tutmuıtardır. 

Dütman hava kuvetleri Ma ... ona'yı 
bombardıman etmieler ve & kitinin 7ara
lanma11ruı. ıeobep olmuılardır. lnıilis tey
yareleri Tana ıölUniln cenubu 11rklelnde 
Bahardır tayyare meydanına .,. Tees• 
neu'ya hücum etmitlerdir. Bahardar'da iki 
ölil bir yaralı, .Tee•eneu'da 9 kiti aiır J't· 
ralı vardır. Zoı Gon<lar ve Alomata, Dee.
&İe ve Decamere hna limanları da diltnM
nın hllcumunı uitramııtır. Zoı Gondar'd& 
bir ölü & yaralı vardır. Diler 7erlerde ha
fif hasar olmuıJtur. 
Dü$ınan hava kuvetleri &yrıca, A_.1, 

Asmara •e CaHala llzerinde de uçuılar 

yapmı!)larsa da munffalı:iyet elde edem&
miılerdir. 

KI7:ıldenlzde cereyn eden deniz muha
rebesinde ciddi huar cören Nullo destro
yeri uhile yalıcm bir 7erde kendi kendini 
batırmııtır. 

Alman tebliği 
Berlin, 24 a.a: - Alman batkumandanlr

ılı tebliii: İnıiltere adaları tiıerinde dün 
fena hava prtlan oldutundın hava lı:uv~ 
!erimizin faaliyeti, aiindüs, muharebe ke
!Jiflerine inhisar etmittir. 

Londra ile merked lnıilten'de bir fab
rikaya bombalar ıtılmııtır. Caeala'da moUSrlU nakliye vasıtalarının 

bulundutu garaj civarına yapılan hUcum -
dan ıonra burada ılddeUI infllAklar ol- Gece, ağır bombardıman tanareleri 

tekrar Londra'ya hücum ederelı: birç~ 
muştur. 

Cenubi Afrika hava kuvetlerlne mensup 
tayyareler Blrlku"ya beşinci defa hücum 
etmtelerdir Birçok tam lıabetler kayde -
dllmlı, yangınlar çıkmııtır. Ayrıca keılf 

uçuşları da yapılmııtır. Bu harckAta ııtı

rAk eden tayyarelerimlzln hepsi Uslertne 
dönmılşl .,.rdlr. 

ltalyan tebliği 
Roma, 24 a.a. - İtalyan umumi karar

&'ihının 139 numaralı tebliği: Şimali Af
rika'da, tankların ve topçu ateşinin müza
heretiyle du~man. Sidi • BRrrani'nin 25 
kilometre ıarkındı Maktila mıntakasında 
bulunan ileri mevzilerimize taarruz etmit
se de m\tharebe meydanında ölüler bıra
karak Jiiııkürtülmliştür. İtalyanlardan bir
kaç 1at11lı vardır. Sidi • Barrani'nin cenu
bunda Alam • el - Tummo mıntakasında
ki mO'V!lil•imize t.aarnu eden düpııan da 

bombalar atmıslardır. 
Sisli havadan iıtifade ederek Hollanda 

sahillerine yakla$mağa tesebbüs eden bir
kaç dü:ıman harp gemisi bahriye topçumu
zun ateıiyle tardedilmistir. 

24 teşrinievel akpmı ine-iliı tayyareleri 
alman topraklarına cirerelı: Berlin'e hü
cum etmek teşebbüsiinde bulunmu,lardır. 
Düşman tayyarelerinden yalnız birkaçı 
Berlin'e kadar varabilmişler, meskiln ma
hallelere yangın bombaları atarak binala
ra hafif hasar yapmışlar ve ufak yangın
lar çıkmurna sebebiyet vermitlerdir. Çı
kan yanıı;ınlar emniyet tertibatı ve sivil 
teşekküllerin müdahalesiyle derhal söndü
riilmüttUr. Bir fabrikayı da ieabet vaki ol
mu~ıa da fabrikanın puif korunma teşki
litının müeHir müdahalesi aayeainde ha
sar ehemlyetıiz olmuıtur. 

TayyarelerimiJJden biri ~ dönme
mittir. 

(Baıı 1 inci sayfada) 

(Başı ı. ncı uy/.ıda) etmııse de Columbla radyosu kendi muha
birinin bu tekzip hakkında çekUği telgTa
fın bile ııansür tarafından pek çok yerle
rinin çıkarılmak ıurf!tlyle göndıorllmeslne 
mtıs11ade edllmlı olduğuna işaret etmekte
dir. 

aahalarmın içine girmeğe karar ve- larında da görllıımeler yapmıflardır. 
recek midir? Nihayet bütün bu te- B. Hltl .. r, nazı üniformanı t~ımakta 1-
ıebbüsler, bugünkü fili harp vazi- dl. General Franko ise aııkert Unlforması
yeti Üzerinde esaslı bir tel'İr yapa- nı giymişti. 
bilecek midir? İşte bir ıürü sual ve ı Akşam. R. Hltler. vagon aalonunda, ge
mesele ki 4u esnada herkesin zihni- nerııl Frımko •l'rflflne bir zlyaff't Yerml§ 
ni İfgal ediyor ve umumi merakı \"e bu 7.!yn1'ctte BR. Von Rlhb,.ntrnp ve 
üstüne topluyor 1 Sun,.r'd,.n bll.fka resmi tebllğdP. milzakt>re-

lngiliz adalarına karşı yapılan 
hareketler ikinci derecede 

kalmaktadır 
Nevyork, 24 A. A. - Reuter: "Nev

york Timeı " gazetesinin Berlin mu
habiri bildiriyor : 

lt>re ıetırAk etmiş olarak göııterllmemlış bu
F alih Rıfkı AT AY lunmakla beraber alman orduları ba.eku -

manda.nı mareışal von Rrauchl~ch ili' İl -

Berlin'de bulunan bitaraf diploma
tik müşahitlerin görüşlerine nazaran, 
diplomatik hadiseler bugün İngilte -
reye karşı harbin devamından daha i
leri bir safta bulunmaktadır. İnkiliz 
adalarına karşı yapılan harekatın, Ak
denizde inkişaf eden hadiselere na -
zaran ikinci derecede kaldığı kanaatı 
mevcut ur. 

Miilakatlar hakkında tefsirler 
Londra, 24 11.L - Royterin diplomatik 

muharriri yazıyor: Şimdilik. askeri vıui
yet, ikinci lllfhaya girmiş ribidir ve. Hit
ler, diplomatik veya siya~i her hangi bir 
muvaffakiyet elde etmek için bıitün gay
retlerini sarfetmtık1edir. Fransa ve İspan· 
ya ile gÖrü$melerden başlta. Şarlc"ta, 7.a
manında öğrenilecek tecrübe balonlan u
çurulduğu da muhtemeldir . 

Muvaff11kiyetsiz.1iAe duçar olması ihti
maliyle, hiç biT uman evelden taahhüde 
girmemek, alman siyasetinin prensipleri
<dir. Bunun içıindir ki B. Laval ve ge11ıe

ral Franko ile yapılan goril$meler etra
(ında bu derece ketumiyet muhafaza edil
ınekterlir. 
Diğer taraftan. Laval'in tam mutiliği

ne rağmen, alman tekliflerinin Vichy'n in 
ban mukavemeti ile kar$ıla,mıı olduğu 

!tahmin edilebilir. 
Hitler • Franko müliıkıatı, her'kes için 

bir &Ü!"'Priz te,kil etmit ıibidir. Fiihrer'
in sekiz yüz kilometreli·k bir seyahat& 
tcatlanmaaı bahis me-vzuu olan meselele
rin etıeomiyetine delalet etmektedir. İki 
~ulı: nat ıüren cörllome programı ha1ı:
lnnda ınca.k tahminlerde bulunma\'. müıın.
kiindilr. Fakat, ttt cihet ma1rul bir suret
te ~llbfllr ld mlhYena .._.den el
de etmninl flmlt eyledlfl ıeyl ıftmdi c• 
herıl Pra.ı*o'dan elde edebilmek için bir 
te:sebbilm bulunulmuştur. 

Delhi' deki ıark 

iaıe grubu konferansı 
Londra, 24 La. - Delhi.den Times ra

zeteeine bildiriliyor: Şark İ&Je grubunun 
konferan•mda hasır bulunmak U:r.ere ce
nup Afrl'kHı, Maluya, Seylan, BirmanJ't 
ve Avuıtrılya deleıeleri buraya ıelerek 
in&ilis iaıe nezacetinin mikne•ili B. A
leırander Rocer'e müllki olmuşlardır. He
yet, ietihMH utumak lmklnlarrnı derpiı 
'için Hindi•tan letihııalltı .,. milhimma.t 
ııtokları hıkkmd& iharl bir tetkikte bu
lunmuıtur. 

B. Roııer, Hindiırtan'ın evelemirde ken
di ihtiyaçlarını kal"tılamata muktedir ol
ımııınr temine matuf bulunan ilk hedefin 
temini için ~leket sanayicilerinden da
ha ııln bir tetriki meeai i•teınit ve hil
lı:ümet makamlarına aanayicileri a:ı:amt i• 
tihnle te9"lk eden uzun müddetli bir ei
:raıet tatbik etmelerini tnılye eyl~ıtir. 

Hollanda hinJiıtanı miimeııilleri 
Delbl, 24 a.a. - lnıiliıı imparatorlu

iuna meıuıup prk ırupu memleketleri 
konferansına, Hollanda hindiııtanı hükil
metinin dört mümenill, müşahit olarak it
tlrtıı: edecektir. Yarın Hindil'tan u.murnl 
ftliıl tarafından Delhi'de açıla.cak olan 
konferınıta, Hindiıtan'ın .,e Afrika'nnı 
bilrçok devletlerinin deleıeleri bulunacak
tır. Konferamtı, bu mmtalaılarda harp 
malzemeei i.ıihaali sörilsülecelttir. 

Yunanistan' da 
8a%ı ihtiyat efrat 

Silôh altına 
çağr1ldı 

Birmanya 
yolunun 

ehemiyeti 
Londra, 24 a.a. - Dally Telegraph ga

zetesi, Blrmanya yoluna tahsis ettiği b&§
makalealnde diyor ki: 

İngllterenln Blrmanya yolunu yalnız Çi
ne mühim mlltdarda eevklyat yapmak de
~n. aynı zamanda Çln"den de Amerikaya 
ihracat ynpılnı11ın arzusunda olan Am•ri
ka hlıkümctlnln tam muvafakatiyle tekrar 
ac:ncağını Tokvo hllkümetl biliyordu. 

B. Hull, mntbuata vcrdlS'I beyanatta, 
Japonya yolu kuvete müracaat suretiyle 
kapanıağa tcıebbüs ettiği takdirde Ameri
kanın lıtıl kalmıyncağını blldlrml§ ve A -
merlka cfkft.rı umumlyesl bu beyanatı tu
vlp etmlşllr. Bu knrann Jnponyadakl ak -
ıı!llAmelleri lae mütenakız olmuştur. Japon 
efklın umumlyesl evelll yolun açılmasının 
harbe Mhrp ola~ağı kanaatlndP. bulunmu~
tıı. Şlıncll ise Japonlar hu yolun ehemlyetl 
az olduA-11 knnnatlndcdlrler. Zira Japonya 
Vlchy adamlarından franııu~ hlndlçlnlslnde 
münakale üsleri elde etmlılerdlr. Bundan 
ı;ıkan netice fUdıır ki, lnglllz ve amerikan 
hükUmetlerlnln azimli hattı harekf'tleri 
japon hUkümetl lı;ln bir ııllrprlz olm\lftur. 

Çinliler fevkalAde bir birlik göıtermek
te ve ııadece insan menbal11r1nın kudreti ile 
uzun tarihleri boyunca olduğu gibi bugün 
de J-.ıon iıtıı&aına karwı koyabilecek v&
styette bulunmaktadırlar. 

Hitler • Pelain 
mülakatı 

(Baıı 1 inei ıaylada) 
IJ:ıue~ t.rıene kadu refakat etmı,ıir. 

Fiihrer, m&retal P6tai.ni nromınun ~ 
nünde kar11lamıı ve ıörilfmeler, Filırer'
fo va&'On salonunda yapılmrttrr. 
Görüımelertlen sonra. Führer, Mareşal 

Petain'i otomobiline kadar tetTi etmit 
ıve mareşalm hareketi esnasında da uke
ırt merasim yapılmtıtır. 

Hitler. Laval miilakahmn 
Franıa'daki akiıleri 

Nevyoı1ı:, Z4 a.a. - Nevyork Times ı•
Zete91, Vlchy'den bildiriyorı Frama'da 
herlıcea, Hitler - Lavtl mülilkıı.t111m ehe
ımiyetinıi kabul etmekıtedir. Bu ı~pten 
ıdolayı, Vichy hükUmetinin, hiç bir ihti
malde Fnınu'nm İngiltere'ye ka!"1f harp 
•etımiye-ceti ve İngiLtere'ye ka~ı harpte 
llrullanılmak Uz.ere ne donanma.ıınu ne de 
idiier ai!Uılannı vermiyecefi hakkındaki 
'katı beyanatı, umum1 bir rahatlı1' tevlit 
•etmiıtir. 

Par!a'ten Vichy'ye dönen B. Laval, der
hal mar~al Petaln tarafından kaıbul edil
mit •e ke:ndiaiyle bir ıaat aüren bir ıö
'l'Ü~e bulunmuıtur. B. Lanl, bundan 
•onra, nazırların bir çoiu ile de cörilt
nıilşt\lr. B. Lava!, müteakiben Paris'e l:ııa
l'eket etmiı. fakat ketıif bir eiı dolayısiy
le birkaç saat 10nra yeniden Vic:h,y'yıe 
dönrnliş.tiir. 

••• 
Londra, 24 a.a. - Lyon radyosunun bil

dirditine ıöre, B. Laval, Pariı'e gitmek 
tize~. bu 1abah Vic:hy'den hareket etmi .. 
'tir. 

Hitler. Laval görüımeleri ve 
Macar gazeteleri 

BudapeJte, 24 A. A. - Macar gaze
teleri Hitler - Laval mülakatını "mü
him bir hadise,, olarak tavsif etmekte
dirler. 

Siyasi mahfiller, bu görüşmenin 
Londra, 24 A. A. - "Times "gaze- müstakbel fransız • alman miiruuıebct

tesine Atinadan çekilen bir telgrafta lerinin inkişafı noktasından pek bü
yunan hilkümetinin vaziyeti sükClnet· yük bir ehemmiyeti olduğunu söy -
le karıılamakta berdevam olduğu 'lemekte ve §İmdiden bir sureti hal 
kaydedilmektedir. 1 bulunabileceği ihtimallerini gösterdi-

Hakim olan kanaat, Yunanistanın F,ini de ilave etmektedir. 
harbin bidayetinden beri muhafaza et- 1 Macar istihbarat ajansının Bertin 
tiği kati bitaraflığın memleket için muhabiri, alman siyasi mahfillerinde 
iyi lıir siyaset olduğu merkezindedir de bu mülakata verilen büyük ehem
ve Meta~sas'ın hattı hareketi efkarı U· fl'İyeti iıaret eylemektedir. 
mumiye tarafından ittifakla tasvip Macar efkari umumiyesi, mareıal 
edilmektedir. Fakat bu hal icabında t eten'in son mesajında " Avrupa iı 
mukavemet için bütün tedbirlerin a • birliğinden " bahseden fıkra.sının al • 
lınmıı olmadıfı manasına gelemez. man devlet şefile B. Laval'in ıörilı -
Buı ihtiyat efrad ailih altına çağ l· mesiyle, b~lki de.jatbik mevkiine gir-
mııtır. mek olduğunu dütUnımktedb. 

panyanın Bcrlln bllyUk elçisi B. Esplnoııa 
de Lruı :Monteroa de hazır bulunmu~tur. 

B. Hitl .. rin treni. ra.ndc\-Uyl' ö~leden 

eonra aaat S.30 da. general Frımko'nun 

treni dP biraz sonra gelmiştir. tsta0 yon. 
İı!pn.nyol ve Alman bayraklarlylc sUsl,.n -
mlı bulunuyordu. tlç alman piyade bölUğil 
lhtlrrun reımlnl ifa etmiştir. 

General Frıınko, B. Hltler ile ııamımt 
surette vedallltıtıktan ııonra.. dün a.k§am 
Madrlt'e dönm"k üzere randevU mahallin-
den hareket etmlotlr. 

Reımi tebliğ 

Madrid, 24 A .A. - Resmi tebliğ 
B. Hitler, fransız-ispanyol hudu -

dunda general Franko ile bir mülakat
ta bulunmuştur. Mülakat iki millet a
rasında mevcut dostluk ve samimilik 
havası içinde cereyan etmiştir. Alman 
hariciye naıırı B. fon Ribbentrop ile 
İspanya hariciye nazırı B. Suner mü
lakatta hazır bulunmuşlardır. 

Londra'da ne diyorlar ? 

Londra, 2-4 a.a. - Roylerln diplomatik 
muhabiri bildiriyor: 

Hlt\,er - Franko mUIAkatı hakkında Lon
drada resmi mahiyette hiç bir rnütalea ileri 
ıllrlilmemf'ktedlr. Rıınunla beraber, sall -
hlyettar mab1'1llerclekl dll11Uncelere göre, 
mihver devletleri lldPrlerlnln Berlln ve 
Romada Serrano Suner ile y&ptıjtt l('Ö -

rUımeler, belki de, kendilerini memnun e
decek derecede mU."lbet mahiyette inklıa!
lar kaydına muvaffak olmamııtır. Eğf'r 

vıulyet böyle ise, Bitler, mutat usulUnll 
terketmt'k ve temellllkler, valtler ve teh -
dltlerle lapanyayı mihver yolunu tutnuya 
kandırmak Ul:ere uıı:un bir aeyahat yapmak 
mecburiyetinde kalmıotır. Fakat HIUerln 
muva!falc olacağı muhakkak değildir. Va
ziyetin haklkt vAkıalan, İspanya tarafın
dan na.zarı dikkate alınacaktır ve f\lra.ııı

nı hatırlatmak icap eder ki mazide bu vA.
kıalar, gener&l Frankoya harbe kartıma -
mak ıriya.setınl tutturmuştur. Bu harbe 
k&nflTl&mak Blyaııeti, muhakkak &\lrett' 
İııpanyay& ekonomik faydalar vldetmekte 
•• İııpanyaya çok lhtly&cı olan refah ıe -
raltlni en iyi temin eylemektedir. 

Bu görüıme LonJra'da hayret 
uyanJırmaclı 

Londra. 24 A .A .- Reuter ajansı
nın diplomatik muharriri yazıyor: 

BB. Hitler ve fon Ribbcntrop'un 
fransız - İspanyol hududuna gelerek 
general Franko ve B. Suner ile görilJ
mUJ olmaaı Londra'da h~yret u
yandırmamaktadır. Londradaki kanaat 
Almanların ~istemli bir surette tatbik 
edilen diplomatik pntaj uıulüne mü
racaat etmekte oldukları merkezinde 
dir. Almanların B. Suner Berlin'de 
bulunduğu ıırada kendisiyle siyasi 
meeelelcri müzakere etmek arzuıu 
gizli tutulamamış ve o zaman dahiliye 
nazırı sıfatiyle yalnız dahilt işleri tet
kika aelahiyettar bulunan B. Suncr'in 
hükümeti hesabına siyasi bir teahhll
de giri_şememesi almanların pek ziya
de canını sıkmıştı. Hedefi hiç süphe -
siz İspanya'yı mihver siyasetine daha 
sıkı bir ıurette çekmelç olan bu kabil 
görüşmelerde bulunmak arzusu hala 
bakidir ve yeni millikat da bunu gös
termektedir. 

Hitler ya §İmdiye kadar karşılattı -
ğı zorlukları İspanya devlet reisiyle 
phsan temasta bulunmak ıuretiyle 
bertaraf edebileceğini ve yahut ta 
yaptığı ziyaretle kolktukları kabara • 
cak olan B. Franko'nun lspanya'nın 
gerçek menfaatlerine en uygun olarak 
kabul etmiı olduğu harbe karışmamak 
siyasetinden inhirafa temayill edece
ğini zannetmektedir. Hitler bunu ta
hakkuk ettirmek için diğer devlet a
damlarını kendi nezdine çağırmaktan 
ibaret olan mutad diktatörlilk usu -
lünden inhiraf etmiı ve bu uzun se -
yahatten tam olmasa bile bir ıeyler el
de edebilmek için vekarını haleldar 
etmeği göze almıJtır. 

ltalya manen hcnır bulunmuı 
Roma. 2• LL - Stefani ajansı bildi

riyor: Hltler - Franko mUilkatını bahis 
mevzuu eden İtalyan &'&Zeteleri bu milli.
katın ehemlyetlne lıaret etmektedirler. 
"Pıcolo", Berlln ne Roma ar11nd& mevcut 
tam ff birllfl dolayııl;ı.•le ve aynı uman
da B. Suner'ln Roma 'yı ve mareı&l de 
Bono'mm K&drit'i s17&reUert Mbeblyle, 1· 

--S-

t&lyan.ın bu mQIAkatta mAnen hazır bulun
duğunu kaydetmektedir. 

Hitla. Franko gÖTÜ§me•inin 
ltalyan matbuatır.daki ak;Jerl 

Roma, 24 A. A. - Stefani ajansı 
bildiriyor : 

B. Hitler ile general Franco ve B. 
Suner arasında yapılan mülakattan çı· 
kan mana kimsenin gözünden kaça • 
maz. Bu görüşme Akdenizde istiklali• 
ni, kuvvetini ve hüriyetini temin et • 
meğe karar veren yeni İspanyanın al· 
mış olduğu vaziyeti res.'?len teyit et• 
mit olduğunu gösterir. 

" Messagero ,. gazetesi f(iyle diyor: 
" İspanya, geçmişteki ve bugünkü 

bütün felaketlerinin İngiltere ve Fran 
sanın yüzünden başına gelmiı oldu'ğ:ı· 
nu hiç bir. zaman unutamaz. 
İspanyanın mihver devletlerine kar. 

şı göstermiş olduğu tesanütten do!ayı, 
İtalya samimi memnuniyetini izhar 
etmekten başka bir şey yapamaz. Zi
ra İtalyanın, Akdenizin bu yüksek 
milletinin Rönesans'ından ılipheli bu· 
lunmamaktadır. ,. 

"Popolo di Roma,, gazetesi de ıur 
tarı yazmaktadır: 

" Bir taraftan bütün cephelerde ls 
giltereye karşı muharebe tiddetle d~ 
vam ederken, mihver devletleri.niD 
diplomatik faaliyetleri de bir mülikat 
ve itilaflar ailsile&iyle inkişaf eyle
mektedir. Bu faaliyetler, harp harokl· 
tına tamamen intibak etmekle bera • 
ber, zaferin ilerisini de göz önünde 
tutarak yarınki Avrupanın temelleri· 
ni atmakta ve adalet ve çalı}maya da. 
ya:nan yeni bir tarihi devir hazılamak· 
tadır. 

l ıpanya ve yeni nizam 
Berlln. 2• LL - D.N.B. bildiriyor: A). 

man baaını, bqmakalelerinde, Führerıa 

seneraı Franko ile yaptığı. mlllAkatı uzUD 
uzadıya tefsir etmektedir. 

Deuteche Allgemenle Zeitung diyor kiı 
Akdenlzin kapısında bulunıı.n !~ 

Afrlkay doğru köprU kurmak suretiyle oy. 
nad1ğı rolU ve mihver devleUerinln takip 
ettikleri hedefi teıktı eden yeni Avrupa 
nizamında 1fgal edeeki mevkU çok iyi b1· 
llyor. 

İngilterenln ananevı ılyuetl, İspanyaya 

on altıncı uır u.sullerl ile muamele yapmak 
tır. Bu ılyMete göre, f!!panyol armada.sı· 
nın mahvı ve Nelııon'un deniz zaferi, ta.. 
rlhte ebedi hadlııeler gibi telAkki olunmak· 
tadır ve bunun içindir lc1 kuveUI bir !spıın· 
ya. Akdeniz ıaha.ııında 1ngillz tahakkümü 
pll.nlarına uymamaktadır. İngilter tedip 
tedbirleri ne ve ablukanın geni§letnmcııi 
ile, İııpanyayı bu haprte de zayıflatmıya 
ç&lıımııtır. İllpanya'y&, İngiltere kadar 
fenalık yapmıı ve zarar vermiı ba§ka bir 
memleket yoktur. 

Fakat mihver devletlerinin mUcadelesl· 
nln manaaını anlıyan ve bu mUcadeleniıı 

fatpanyayı uzun samanlardU' aQren lngills 
tahıtkkUmU altında ezilmekten 'kurtara.ca
tını bilen yeni bir İepanya dotmUJtur. tıı
panyıı.yı buna götürecek yol, İııpanya,ruıı. 

ıtmdiden Akdeniztn iki t.aratında kendlııin1 
göııtermlye bqlıyan yeni nizama faal su
rette lıtırAkldtr. 

Hamburger Fremdenbladt razeteıd dl· 
yor ki: 

Dahil! harp senelerinde, lspanyol mil· 
!etinin dahtU sulhu ve nizamı tealae mW. 
t~ır bir otoriteye candan thUya.cı, Aı. 

manya ve İtalyanın faal sempatisini cel• 
betmlıtı. Şimdi hakkiyle deneblllr ki, Al. 
manya ve ttaıya'nın garp devletleri tar&· 
tından tarihlerinin en bUyUk hayat mUoa.
delesine mecbur edildiklerindenberl, tspara.. 
yol milleti, bu hissiyata aynen cevap VCJ'o 

mektedlr. Adolf Hitler Ue lspa.nyol devlet 
relst aruındakl nUmaylı mahlyeUI bulut• 
mayı mUmklln kılan psikolojik eveliy&tl, 
tıte bunlardır. 

Frankfurt Zeltung diyor Jd: 
Daha evel de Berllnde blrlbirlertY1e ta

nıımıı olan iki memleketin harleiye nazır-
larınnı da lltlrtki ile B. Hltler ve general 
Franko araaında vuku bulan görl1§meler fU 
vA.kıa üzerinde cereyan etmlıtır 1t1 İspan
ya. ıeUkb&ldeki tnldıafla.r ne oluna olsun. 
mihver devleUerlnln tasarladığı yeni Av -
rupa nizamının kurulmasında temel t.a,a 
vazifesini g!lrmiye ılmdlden hazırdır. 

ltalyan gazeteleri de yenl 
nizamdan bahıecliyorlar 

Roma, 24 a.a. - Stefani a}tnsı bildiri• 
yor: İtalyan gazeteleri Hitler - Franko 
görilımeılni tebarüz ettiırmekte ve bu mii
bim hldiae kal'$rsında İtalya'nm bütün s&• 

miml memnuniyeti teN:üman olmaktadır. 
Tribuna ve Giomale d'İtalia cazet:eleri, 

ıörüşmenin, mihver tarafından takip olu
nan lfblrllğl ve yeni nizamm kurulması si· 
ya.seti ç.erçevesi dahilinde vukua reldiğj. 
nl kaydetmektedirler. 

Lavero Fasciıte diyor ki: 
Bu mülücat, Falanjist İspanya ile mih

ver devletleri arasında sı:kt d:>s.tluk w 
Ctbirliiini kati surette teyit etmekle lı:al· 
ımamıı fa~at aynı za:ınnda, tnıiltere'nin 
hpanya'da esaıen yarı kayl:>ol:na1 mevzile
t'ini muhafaza edebilmek hususundaki son 
<imitlerine de bijyük bir darbe toş'!til et
miıtir. İngiltere'nin ebediyen İsplnya'daıı 
tardedileceği rUn cecikmiyecektir. 

Bulgar ziraat nazırı dönüyor 
Venedlk, 24 a.a. - Bulgar ziraat nazı· 

n B. Bagrlanof, Venedlkte husuııı gurette 
kısa bir mllddet kaldıktan sonra. bugüıa 
lltleden ııonra Sofyoya hareket etml§tlr. 

T eleki Roma ya gidecek 
Roma, 2• a.a. - Ö~enlldlğlne göre, 

macar b&§vektli Kont Telek!, pek yakında 
İtalyayı ziyaret edecekUr. 

Himmler döndü 
Barselon, 24 a.L - Alman p:>llsl ve s.s. 

ıefi B. Hlmmler, bu sabah tayyare Ue 
Beri.ine hareket etmııur. 
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Ankara L.,. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç asker! 
KITAAT iLANLARI 

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

1 - Birlikler ihtiyacı için 30 ton toz 
11ek-r ile 16 ton çeklrdekı!lz kuru UzUm 
kapalı zart uauıu lle ihalul 81.10.940 per
eembe ..µnu ııaat ı~ te yapılacaktır. Şeke
rin muhammen tutan 12000 lira ve çeklr
dekalz kuru UzUmUn '800 liradır. İlk te -
mlnatı 900 lira kuru OzUmUn teminatı 360 
Uradır. Şıırtnameleri Ko. dadır. 

hteklllerln temlnAt makbuz veya mek· 
tuplariyle ihale ııaattndtti bir ıı!l.At evllne 
kadar tekllt mektuplı.uiyle beraber Ha -
dımköy S&. Al. Ko. mUracaatlan. (8388) 

Arpa alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. : 

18571 

1 - Aakert ihtiyaç lı;ln alınAcak 1000 
ton arpa kapalı zar!la ekıılltmeye kon
mU§tUl'. 

Ekafltmeııı so. 10. IHO ça.r,amba günll 
u.a.t l1 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

J - Muhammen bedeli 80.000 lira olup 
ilk teminatı 8.000 liradır. 

3 - Evıat ve ıartnamesl birliklerde var
dır. 

' - Talip olanlann teklif mekluplAnnı 
eblltme eaatinden bir saat evet kom18)'o
na vermelerl lft.zımdır. (6601) 161'ı94 

Yulaf veya arpa alınacak 
löke Sa. At. Ko. dan : 

1 - 495000 kilo yulaf ve yahut arpa 
tatnı almacıktır. Yulaf için tahmin edi -
len bedeli 34650, arpa için tahmin edilen 
bedeli 32175 liradır. 

t - Yulaf ve arpa nııafiyle tcılim ma• 
bant ve ~artları ııartnamede yazılıdır. Şart
namesi Ankara, İıtanbUl Lv. A. le Söke 
Aı. SL Al. Ko, da paruııı olarak ırörillilr. 

3 - Ekılltmesi 28/10/1>40 pu:arteıl (Ü

nü Söke poıtahane &aatiyle aaa.t 11 de Sö
ke ramlıotıunda Sa. Al. Ko, da yapılıcak
trr. 

4 - Ekırttme kapalı F.arf usulll ttedir. 
5 - Munkkat teminatı yulaf için 2599 

arpa ı.ın %414 lira. 
e - Teklif mektupları 28/ 10/94<> pa -

urtesl cünll saat 9 dan 10 a kadar dahil 
Ba. Al. Ko. da makbuz muklbilinde veril-
mlı olacaktır. Bu saatten ıonra 
mektuplar kabul edilmez. (6607) 

Ekmek a1ınacak 
Kınkkale Aa. 8&. Al. Ko. dan ı 

verilen 
16600 

Cinıl: ekmek, mlkdarı: 70380 kilo, mu -
bammen bedeli 1741 lira 80 kuruı, ilk te • 
mlnatı: 580 Ura 64 lı:uruıtur. 

1 - Kırılı:kıle ukert 18.nıt Jlıuinln !h
tl1acı olın 70380 ekme1ı: 28/ 10/!140 paıar
teıi rünll 11ıt 14 de kapalı zarfla ekailt
meyle alınacaktır. 

2 - İsteklllerin 580 Ura 54 kuru,tan i
baret bulunan teminat Ye vesaikleri ile 
Ko. na müracaattan. (6625) 16607 

Koyun eti almacak 
Kınkkale Sa. Al. Ko. Bık.: 

Cin.el Hlktan kllo 
Koyun ııtl 1~.00G 

Muhammen llk teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

8000 00 ,50 00 
1 - Kınkkale aııkert aanat llıeı!in\n ih

tiyacı olan 115.000 kilo koyun etl 28.10.940 
pa.zartuı gUDU aaat 16 d9 kapalı zartla a
lınacaktır. 

1 - İlteklllerln tekllt mektuplarlyle 
blrllktt komisyona mllracaatıan. 

(11628) 181108 

Zeytinyağı alınacak 
Erzurum L'I. A. Sa. Al. Ko. R.I. den: 

1 - 14•00 ktlo ı:eytınya.ıtı kapalı zart 
uullyle ü.ııtltmeye konulmuıtur. 

2 - Ek.ııUtmeııl 4.11.940 paurtc•l gUnU 
aaat 1& te Erzurum Sa. Al. Ko. d& yapıla
caktır. 

8 - Toplu tutarı 80800 lira ilk teminatı 
2310 liradır. 

4 - Zeytinyağının evaatı ve ıartları 
Erzurum ea. Al. Ko. da mevcuttur. 

lateklilutn muayytn gün ve eaat 1' te 
Ko. na mUracaatlan. (6739) 16761 

Sabun alınacak 
Er%\ll'Um Lv. A. Sa. .Al. Ko. dıın: 

J. - 1200 kilo ııabun kil.Palı zart uııuJU 
Ue ekı!ltmeye konulmııııtur. 

2 - Ekstltmesi 4.11.9•0 pazartesi gUnU 
eaat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

3 - Toplu tutarı 86000 lira llk temina
tı 2700 liradır. 

4 - Sabunun evsaı ve ıartnamesl Ko. 
ds mevcuttur. 

15 - lsteklllerln bent gllıı ve !8.lltte Ko. 
na mUracaatı&n. (8740) 16782 

Muhtelif yiyecek alınacak 
GirHUn Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Giresun birlik ihtiyacı için aoatı -

da cins ve mikdarları ve muhammen be -
delleri )'azılı be~ kalem yiyec.ctln bpah 
urf usulii ile ihaleıl 30/ 10/940 çare:ımha 
ıut 9 da yapılacaktır. Talipler>ln % 7,5 
teminat akçeleri ve teminat yerine kaim 
olan kıymetli mektupları ile mezkdr r<ln 
ve saatte Sa. Al. Ko. ya zarflarını nrme
leri. 

Sıtrr eli 85000 ZZ-50 ye$ll mercimek 
1500 115 erimi' ıade yııf'r 9500 100 aabun 
8000 37 pirinç 5000 32-50. (8741) 16763 

3 nevi sebze alınacak 
İstanbul Sa . Al. Ko. Bık. dan : 
Koınutanlrk kıtaları için lcapah zarf u

sulü enlltme il• apğıda c.lnı "' mlkdar -
ları yuılı kı~lık taze ıebzeler ntın alına· 
caktır. 

Eksiltmeıi 4/ 11/ 940 ırünü ıa.at 11,30 da
dır. Şartnamesi her ırün komiıyondı rörü
lebilir. İsteklilerin tekli( mektuplarını 
belli ırün ve saatten bir 1aat önceye ita -
d.tr teklif mektuplarını Fındıklı'da Sn.. Al. 
Ko. na vermeleri. (15742) 16764 

Mikdarı Muhammen İlk teminatı 
Cinsi Kilo Lira K Lira K 
Lfbana 116000 5220 00 301 50 
PJmı• 1i3000 7352 50 551 44 
I~k 60000 3036 00 227 70 

-·--~ --. - . - . - ... p - - ~ - .~ 
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Zeytinyağı almacak 5 - lıte1ı:111erln belll ıUıı ve ıaatte ka-
Bıvu 8&. Al. Ko. dan: pah zarflumı ihale 18.atinden bir maat evel 

1 - Merzifon garnizonu 1c;1n kapalı vermeleri lAzımdır. (8799) 18811 
zartla U80 kilo zeytınyafı alınacaktır. 

:ı - Muhammen bedel 186•8 ve muvak
kat teminat 1398 Ura 60 kuruıtur. 

3 - İhale 3. n. 940 cuma gUnU ıaat 16 
da yapılacaktır. 

' - Şartnn.me İııtanbul, .Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da ve Sıvu Aıı. Sa. Al. Ko. da 
görUleblllr. 

6 - lııteklllerln belll gUn ve ıuıatınden 
bir ııaat evel Ko. na vermeleri. (67'e) 

16768 

Arpa alınacak 
Erzurum J~v. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 870000 kilo çuvalh arpa kapalı zarf 

usulü ile ehiltmeye konulmustur. 
2 - Eksiltme1i 5/ 11/ 940 malı ~nil ııaAt 

11 de Erzurum S&. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Toplu tutarı 69600 lira ilk temina
tı 5220 1i radır. 

4 - Arpanın evıaf ve tartnaıncs.i Ko. 
da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen giinde teklif 
zarflarını aaat 10 da Ko. na vermeleri. 

(6749) 16771 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 2458800 kilo çuvallı arpa kopalı 
zart ueullyle eksiltmeye konulmtıDlur. 

2 - Eksiltmesi •. 11. MO pazartPsl gU
oU ıııaat 16 da Erzunım Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 196704 lira ilk temina
tı H753 liradır. 

• - Arpa evııat ve ıartları Ko. da mev
cuttur. 

5 - İsteklllerln muayyen gUnde teklif 
ı:artlarını uat 1!5 te Ko. na vermeleri. 

(6750) 16772 

Sadeyağı alınacak 
Sıvaıı Sa. Al. Ko. dan: 

Odun alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Edirne sanayi kışlasındıkl Sa. Al. 

Ko. nu 5320 ton odun kapalı urf usulil -i 
le ıatın alınacaktır. 1halcııi 5/11/ 940 cu-
martesi günü saat 10 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 957150 lira olup 
ilk teminatı 6038 liradır. 

3 - Evsaf ve ıera i tini ıörmek lstiyen · 
ler her ıiln iş ııaatlerinde ve isteklilerin 
de belll gün ve saatten bir saat evet te -
minat ve teklif mektuplarını Ko. na ver -
miı veya posta ile ı6ndermlı olmaları. 

(6804) 16816 

Ekmek alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - İzmir tayyare 245700 kilo ekmek 

ihtiyacı kapalı zıırf usulU ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 5/11/ 940 salt günü saat 16 
da kışlada İtmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 30712 lira 50 
kuru,tur. 

4 - Temlnrıtı muvakkate akçesi 2304 li
radır. 

s - Şartnamesi komiıyonda sörUlebilir. 
6 - İsteklilerin kıınunt vesikaları te -

minat teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! komisyona vermeleri. 

(6929) 169Z2 

Pirinç alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı.: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 132 ton pi

rinç kapalı 7.arfla satın alınacaktır. 
2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 8/ 11/ 940 

ıilnü saat 15 dedi~ 
3 - Pirincin beher kilosu için tahmin 

edilen fiyat 38 kurustur. 'l'utarı 50160 lira 
muvakkat teminat 3762 liradır. 

4 - İstekliler ıartnameyi her gün An
kara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit'de Sa. 
Al. Ko. da ırörülebilir. 

1 - Merzifon l'arnlzonu ihtiyacı için 
kapalı zarfla 14800 kilo ııadeyağı alına

caktır. 5 - İstekliler belli gün ve &aatten bir 
2 - Muhanımf'n bedell l86"8 ve muvak· na eve! kapalı zarflarını tzmit'te Sa. Al. 

kat teminatı 13396 lira ve 60 kuruştur. Ko, Rı. vermeleri, (6944) 16940 
a - İhale 8. 11. 940 cuma gllnU aaat 16 

da yapılacaktır. 
-' - ~artnamesl İstanbul, Ankara Lv. 

Amirlikleri ve Sıvruı As. Sa. Al. Ko. da glS
rülUr. 

8 - hteklllerln belit glln ve uatte ki\· 
pah zartlarlyle ihale ııao.Unden bir ııaıı.t •· 
vel koml!!yona vermeleri. (6725) 16774 

Er fotini alrnacak 
Çorlu As. Sıı. Al. Ko. Rıı. : 

l - Ciheti askeriye için 10000 çlrt er 
fotlni pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5/ 11/940 sah cünil ııaat ıs 
dedir. Şartname ve ntimune komiıyonda
dır. 

Zeytinyağı alınacak 3 - İlk teminatı 4875 liradır. 
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 4 - Taliplerin belll günde kanunt veai-

215 ton zeytinyağı kapalı zartla alına - kılan ile birlikte Corlu Sı, Al. Ko. na 
caktır. İhnlesl 5.11.940 gtlntl ııaat 11 de müracaatları. (6955) 115952 
Edlrnede mDşlrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Tahmin ~dilen tutarı 16250 ve teminatı 
1219 lir&. Evııaf ve ıartnamesl her gün 
koml!yonda g"ISrllleblllr. tsteklllerln ıılSzU 
geçen gUnde ihale '!aatınden en geç bir 
1aat evellne kadar teklif mektuplarını Ko. 
na vermiş olacaklardır. (8753) lfJ771S 

3 nevi sebze alınacak 
!ımlt Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Birlikler ihtiyacı için a,alıdı cinı 

ve mlkdar Ye muhammen fiyıt Ye tutarı 

ilk teminatı yazılı olan kı,lık taze aebze
Ier açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İlk açık eksiltme pazarlığı 6/11/ 940 
&'iln saat 15 de Sn.. Al. Ko. da yaptlacl.lktır. 

3 - lıteklilerln belli riin ve ıaatte Sa. 
Al. Xo. na mUracaatlan, {6305) 1679S 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminat 
Cinai Kilo Kr Sa Lira Lira 
Lahana 4896 1 SO 367 21 
Praııa 6120 1 50 549 35 
Ispanak 7344 15 00 1101 83 --18360 2017 146 

3 nevi sebze alınacak 
İımit Sa. Al. Ko. dın : 
1 - Birlikler ihtiyacı için aıalıda clnı 

ve muhammen fiyat tutarı teminatı yazılı 
olan liç kalem kışlık tue Hbıe kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk kapalı urf eksiltmesi 8/11/Sl40 
günü nat ıs de Sa. AL. Ko. da yapılacak -
ur. 

3 - İstekliler evıar n ıartnamesinl her 
ıiln Ankara Eskisehir İıtanbul .,. İzmit
te Sa. Al. Ko. da ıörülebllir. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 

sözü geçen gilnde ihale aaatinden bir ıaat 
eve\ Sa. Al. Ko. vermeleri. (6806) 18794 

Mikdan Fiyatı Tutan Teminat 
Clnıl Kilo Kr Sa Llrıı l.ira 
Lıı.hına 19800 7 SO 1485 112 
Prasa 24750 7 so JF"' 140 

Iepanak 29750 15 00 • 4 

74250 - .. 
3 nevi sebze almact k 

fımit Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Birlik ihtiyacı için a,af'ıda cinsi 

mikdarı, fiyat tutarı yazılı olan Dç kalem 
kı,lık tue sebze kapalı zarfla mUnakaaa
yı konmuatur. 

:z - İlk kapalı ı:arf ekıiltmeııl 15/11/940 
ıünil ıut 15 dı Sa. Al. ~o. da yapılacık
tır. 

3 - İıtekliler evsaf ye ıartnımesini 
Ankara Eskişehir İstanbul ve l:r.mit Sa. 
Al. Ko. da röreblllrler. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 
belli gün 'l'e ıaatte Sa. Al. Ko. na verme-
leri. (8807) 115705 

Mikdarı Fiyatı Tutan Temirat 
Cinıi Kilo Kr Sa Lira Lira 
Lahana 1«00 7 50 1080 81 
Praıı 18000 7 50 1350 102 
apanak 211500 15 00 3240 243 

54000 5670 

Kuru ot alınacak 
Sıvas Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

5Z6 

1 - Merzifon rarnizonu hayvann.tı için 
kapalı zarflı balya halinde Hacıbayram 
iıtaayonunda teılim ,artı ile 550 ton K. 
ot ahnacakur. 

2 - Muhammen bedeli 33000 mııvakkat 
temlnıt 2475 liradır. 

3 - İhale 7/11/1>40 perecmbe ıünli H

at 16 dadır. Sıı. Al. Ko. da "pılacaktır. 
4 - Şartname İsta.ııbul, Ankara Lv. A. 

n Slvu As. la. Al. Xo, da ıarUltlr, 

Yulaf vey(l ~rpa alınacak 
Bornova As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Hayvınat ihtiyacı için 295553 kilo 

yulaf ve yahut arpa kapalı zarfla mUnaka
saya konmuştur. 

İhalesi 6/11/940 çareamba gilnü ıaat 

16,30 da yapılacaktır. Yulafın behH kllo
ıu 7 kuru~ 50 eantim tahmin edllmi,tir. 

Yulafın Uk temin tı 1662 'l'C arp nın ilk 

teminatı 1441 liradır. 
İsteklilerin kanunt vesaik teklif ve te

minat mektupları ile birlikte ihale aaıtın
dan bir ıaat evel komisyona mUracAatla-
rı. (6956) 16953 

Yular ba~lığı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko, Rs.: 
1 - Birlikler hayvanatı ihtiyacı ıçın 

pazarlıklı 11000 adet kösele JUl&r baıılıtr 
aatın alınace11ktır. 

2 - Paurhk 26/10/940 cumartesi ıu.t 
10 da lutlada İzmir L.,, A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

ll 0 - Tahmin edilen tutarı 38500 liradır. 
4 - TemlnA.tı muvalı::kıte akçası 2888 11-

radır. 

5 - Şartnmae ve nllmuneal Ko. dadır. 

15 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika ıöstermek mecbu
ı·lvetindedirler. 

7 - Par:arlıb lştlrO.k edecekler kanuni 
vuihları Ye teminatı muvakkateleriyle 
birlikte ihale aaatından nel Ko. ruı mil-
rataatları. (6960) 16957 

Sade yağı almaca.k 
Çorlu Sıı. Al. Ko. Ra. den: 

l - Ciheti aııkerlye için askerl evl!at
ta 30 ton eadeyaj"ı pazarlıkla ntın alına
caktır. 

2 - Pv.arhk 6. 11. 940 çarşamba gUnO 
aaat 111 dadır. Yağın muhammen bedell 
4~00 liradır. 

S - Taliplerin kAnunt veıaik ve toml
natlarlyle birlikte Ko. na mUracaatın.n. 

(696!5) 16988 

Buğday kırması 
Sivas Aı. Sa. Al. Ko. Re. den 
ı - Sivas ıramizon ihtiyacı olan 1000 

ton bufday kırması kapalı zarfla eksiltme
ye lı::onulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 20000 lira vı 

muvakkat temina.u 1500 liradır. 
3 - İhale 6/ 11/ 940 çar~amba ıünü ıaat 

16 da As. ıarnlzonda yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankara, İ!ıtanbal Lv. A. 
liklerinüe ve Sivas As. Sa. Al. Ko. da gö
rlllebllir. 

5 - !stelı:lilerln bell! ıün .,. 11ate ka • 
dar kapalı ıarf11rını kanunun tarHatı dai
resinde ha7.!rlıyarak ihale saatinden bir 
saat evel Ko. na vermeleri. (6970) 16988 

Me~e kömürü alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 1.000.000 kilo me:ıe kömUıil mukn

vele ile satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli li0.000 lira. 

2 - Eksiltme 7. 11. 940 perıembe gUnU 
.aat ııs de Çanakkale Umurbey Aıı. Sa. .Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İııteklller bu ııe alt ekıılltme eart
nameslnl her gün ıı saatinde Ko. na mllrn
caa.tıa görebilirler. 

4 - Eksiltme kapıı.lı zart usullyledlr. 
6 - Muvakkat temlnıı.tı 3711() llrarlır. 
8 - Teklif mcklup:ıı.n 7. 11. 94.0 ~Un ve 

aaat ıa e ke.dar SL Al. Ko. Rıı. verilmiş o
ıac&ktır. Bu .ısaatte.n aonra mektuplar ka· 
bul edlhnes. (7112) 17108 

Pirinç almacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 70000 kilo pirinç mukavele ile ,aa • 

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24500 
lira. 

2 - Ekslltme 7/11/940 perııembe günü 
uat 15 de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu iıe a it eksiltme ııart
nameslni her ıUn Is saatlnde Ko. na mil -
racaa tla görobrtirler. 

4 - Eksiltme kapalı r.arf usulü iledir. 
S - Muvakkat teminatı 1837 lira 50 ku

ruştur. 

6 - Teklif mektupları 7/ 11/ 940 per -
ıembe rfin saat ıs ıe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. (7113) 17109 

Bulgur alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 120000 kilo bulgur mukavele ile sa

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19800 
lira . 

2 - Eksiltme 7/11/ 940 perıembe gUnü 
~aat 15 ele Ço.nakko.lc Umurbay Aı. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait eksiltme şart
namesini her giın iş saatlerinde Ko. na 
müracaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kıı.pah 7-ad usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1485 liradı r. 

6 - Teklif mektupları 7 / 11/ 940 Ta, per
•embe rün ve sa:ıt 15 şe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmiş olacaktır. Bu !lnattcn sonra 
mektuplar kabul edilmez. (7114) 17110 

lki mutbah yaptırılacak 
Eskiıehir As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Eskİtehi r'de garnizon milesseoatı

nın birinde ayrı ayrı iki adet mutb"h in
ııısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. Kapah zarf usuliyle eksiltmes.I 
9. ı l. 940 cumartesi gi.ittü saat 12 dedir. 
ve Esklııchlr mıntRkn Sa. Al. Ko. da yo.. 
pılacaktır. Bu işe ait keJir eksiltme art
name ve projeler Ko. drı görülcbillr. Her 
iki mutfaı;ın k~if bedeli 23.2"02 lira 26 
kuru~tur. İlk teminatı 1740 lira 17 kuru;r 
tur. 

lııteklil er i(anunda ve ın.rtnamcde yazı
lı vesaik ve teminat makbuzu havi teklif 
mektuplnrını belli günde saat 1 ı e kBdar 
Ko. Rs. liğine vermiş olacaklardır. 

(7151) 17142 

Un alınacak 
Umurbey Aıı. So.. Al. Ko.Rs. den: 

1 - 600000 kilo un mukavele ile ııalın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedell 7500 ll
radır. 

2 - Ek.~ııtmc 8.11.040 Ta. ve cuma g U
nU aaat 15 tedlr. Ve Çanıı.lckale Umurbey 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - İstekliler bı.ı loe alt eks iltme ıart • 
namesini her glln iş ıınallerinde Ko. na 
mllracaatıa görebilirler. 

~ - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
6 - Muvakkat teminatı 5625 llradır. 

6 - Tekllt mektuplan 8.11.9.10 Ta. cuma 
gllnU ve eaat ııs e kadar Sa. Al. Ko. R.s. ne 
\'erllmlı olacaktır. 

Bu ııı.atten ıonra mektuplar kabul edU-
mez. (7l:Sl) 171'8 

Bina inşası 
Balıkesir Aı. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 18. 10. 940 cuma ıünU ıaat 17 de 

kapalı 7.arfla ihalesi yapılacak olan blr 
adet bina fll§aatına talip zuhur etmediğin
den bir ay müddetle pazarlıia konulmuş 
ve ilk jhalesl 7. 11. P-40 perıembe ıünü 
saat 15 te Dalıkeslr As. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

Z - Keıslf bedeli 19998 lira 62 kuru, 
olup muvakkat teminatı 1499 lira 90 ku
ruştur. 

Ke~lf p!An vı ,artnamesini ıörmek is
tiyenler Ankara, İgtanbul Lv. lmirllklerl 
ve Balıkesir mıntaka Sa. Al. Ko. da ıö
rülebilir. 

Taliplerin muvakkat teminatlarlyle bir
likte ihale saatinde Ko. na müracaatları. 

(7153) 17144 

Sabun alınacak 
:bmlt Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtıyncı için 88 ton s:ı.bun 
kapalı .r:o.rtla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - İlk kapalı zart eks iltmesi 8.11.940 
gUnU annt 15 tedlr. 

8 - İstekliler evsat ve ıartna.me3\nl her 
gUn Ankara, Eskişehir, İstanbul vo İzmit 
sa. Al. Ko. da göreblllrler. 

4 - :M,ııhammen bedeli beher kllomı için 
89 kuruıt olup tutarı 34320 lira muvakknt 
teminatı 257~ liradır. 

5 - 1ııteklllerln teklif mektuplarını sö
.zll gec;en gUn ve saatinden bir Baat evci 
Sa. .Al. Ko. vermeleri. (711S6) 17lıtı5 

Odun alınacak 
Er.ı!ncan As. Sa. Al. Ko. Rs. : 
ı - Aıkert ihtiyaç için alınacak 

1.000.000 kilo odun için kapalı zarfla ek.
ııiltmeılnı talip çıkmadığından p!l.7.arlık
la ıatın alınması 1. 11. 940 cumartesi g!i
nü ıaat 10 da Sa. Al, Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira olup 
ilk teminatı ı.soo liradır. 

3 - Evsaf ve prtnamest birliklerde 
var<lır. 

4 - Taliplerin muayyen giin ve ıaatta 
Ko. na müracaatları, (7157) 17146 

Odun almacak 
Erzincan Sa. Al, Ko. Rs.: 
1 - Askeri ihtiyaç için ılınan 1.000.000 

kilo odunun kapah zarrıa eksiltmesine ta
lip çıkmadığından pazarlıkla satın alın

ması 3. 11. 940 pazartesi ıünü saat 11 de 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira o
lup ilk temlnıtı 1.500 liradır. 

3 - Taliplerin muayyen ılin ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (71S8) 17147 

Kuru ot alınacak 
Merzifon SA. Al. K o. Rs. den: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye k onutmuo 
olan S30 ton K. ota lııtekli çıkmttdığından 
bir ay mUddetıe puarhğ'a bırakılmıııttr. 

2 - Ekıılltmesi 14.11.940 perıembe gUnU 
saat 18 da Mel'Jllfon Aa. Sa. Al. Ko. da ya-

Kuru ot ve arpa alınacak 
Urfa Sa. .Al. Ko. dan: 

Cinsi Mikdarı M. bedeli .M. teminatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

kuru ot 600000 86000 00 2700 00 
arpa l41MOO 71599 00 15369 92 

ı - Yukarıda mlkdarı, muhammen be deli, muvakkat teminatı yazılı arpa ve ktt• 
ru ota t alip çıkmadığından 2490 ııayıh kanun hllktlmlerine göre eksiltmeye bir &J 
içinde pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - 2490 aayıh kanıınıın 153 cU maddesi mucibince arpa muhammen bedeli değiı
Urllrrti§t,r. 

8 - fJarUıamclel'I Urfa Sa. Al. Ko, da İstanbul ve Ankara As. Sa. Al. Ko. da sıs
rUlcblllr. 

" - İsteklilerin Urfa Sa. Al. Ko. mUracaatıarı. (65515) 165159 

3 kalem sebze ahnacak 
İzmit Sn.. Al. Ko. Re. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için aşnğıda cins ve mlkdan muhammen fiyatı tutan ft 

llk teminatı yazılı olan Uç kalem kıtlık teb7.e kapalı zartla eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - 1Iş kapalı zart ekslltmeııl 6.11.940 gUnU ııaat 115 te Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İstekliler evaat ve oartnamelcrlnl her gUn Ko. da iiÖreblllrler. 
4 - Talip olanlar teklif mektuplarını belll gUn ve saatinden bir as.at evel K.,. 

na vermelr'l. (6f.l53) 16960 
Cins i Mil< darı Fiyatı Tutan Temlnab 

k ilo Kr. Sa. Lira Lira 
Lııhna 24060 7 60 1872 HO 
Prasa 
bpanak 

!1200 1 50 23(0 178 
87440 115 00 15818 401 
93600 9828 '787 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Çorum As. Sn. Al. Ko. Rıı . den: 
ı - Ke.palı zart usullyle eksiltmeye konulmuş olan ~ağı.da cins, mlkdar, m~ 

hwnmen bedel ve llk teminatıan yazılı olan yiyecek maddelerine lıtekll çıkmadı

eından ikinci d fa olarak kapalı zart usu lU He eksiltmeye konmu§tur. 
2 - Şartnarrırlcr her gUn Çorum Ordue\·lndeki Sa. Al. Ko. da mllracaaUa görU • 

l e bilir. 
8 - lst ,,klllmn b<'lll gUn ve ımatıcrde teklif mcktuplarlyle beraber Ko. na mU-

17078 racaalları. (70°:; ı 
Clnsl 

Sıj-ır eti 
Bulrrur 
K. faııulye 

3 

Mlkdarı 

k\lo 
2ooono 
84000 
liOOOO 

Nevi 
Umurbey Ae. Sa. Al. Ko. Rs.: 

M. bedeli 
lira 
40000 
s•oo 
8250 

Muvakkat te. 
Lira 
8000 

630 
619 

İhale gUn ve aaati 

IS.11.9•0 
6.11.940 

7.11. 940 

10 
10 
lG 

sebze ah nacak 
1 - A§ı>..Cıdn cins, nılktnr, mııhıı.mmen heden ve muvakkat teminatı yazılı üc; ela. 

kıe1ık s bı.e muıtnvcla ne satın alınacaktır. 
2 - Ek.ıılltme 7. 11. ll40 tarihine mllPP.dlf perıembe gUnU ııaat 15 d' Çanakkale U

murbey 'de Aıı. Sıı.. Al. n:o. da yııpılacaktır. 
3 - İstcklllcr bu işe alt evsaf ve husust ıartıarını her gUn iı aaatında Ko. D& mU. 

r acaatl o. görebi li rler. 
4 - ı-;kslltme Irnpalt za rf usullylcdlr. 
5 - İ şbu kı şlık 11ehıeler bir mllteııhhlde ihale edllebllecetı cfbl a;>Tı o.yrı mUteab

hl tler c de ihale edllcblllr . 
6 - Teklif mektupları 7. 11. 9(0 perr embe gfuıU aaat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Re. Y .. 

rllmia olacaktır. 

Bu sao.tten sonra mektup kabul edilmez. 
Clruıl lliktan kilo 

Lahana 
Prasa 
I spanak 

Taksitler 
Lnhana 
ı>rıısa 

I spanak 

<i5.000 
so.ooo 

100.000. 

Ankara, İetanbul Lv. A. llklerlnde ve Ko. 
da görüleblllr. 

' - !eteklilerin belli gUo ve aaatte ilk 
l!!mlnntlııriyle beraber Ko. na mUracaatıa-
rı. (711i9) 17148 

Yulaf alınacak 
:Merzifon As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Knpalı zarfla eksiltmeye konulm\13 
olan 280 ton yulata istekli çıkmadığından 
blr ny pazarlığo. bırakılmıştır. 

2 - Ekıılltmcsı 13.11.940 ııah gllnU ııao.t 

11 de Merzifon As. Sıı. Al. Ko. da yepılıı.
cnktır. 

8 - '.Muhammen bedeli 16800 ilk temi· 
nalı da 1260 liradır. Şartname!I her gtln 
Anka ra ne latıınbul Lv. A. llklerlnde ve 
Ko. da g6rUleblllr. 

4 - İsteklil erin belli gUn ve saatte ilk 
temlnatınrlyle bero.ber Ko. nıı m!lrııcaatıa-
n. (7160) 17149 

Muhtelif sebze alınacak 
İstanbul - Tophane A'9. SL Al. Ko. Re.: 
1 - Miktarı 154.500 kilo ıspanak. 

126.500 kllo lnhana, 166.500 kilo pırua, 
25.300 kHo havuç, 32.800 kilo kereviz, 
58.700 kilo karno.bahar, 45.800 demet may
danoz. 
Yukarıda yazılı yedi kalem sebze alına

caktır. Paznrlıkln eKsiltmesi 4. 11. ~ 
pazıırtcsl günU saat 14,30 da Tophanede 
lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 45.802 lira 50 
kuruştur. Rumeli cihetinin illı:: teminatı 

2319 li ra 66 kuruş Anadolu cihetinin 
ilk teminatı 1115 lira 53 kuruştur. Şart.

namesi Ko. da gö rillür. 
lstekJ.ilerln kanuni vesikalariyle belli 

saatte Ko. na mliracaatları. 
(7161) 17150 

Sığır eti alınacak 
Bolnyır As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 220000 kilo aığır eti kapalı .zartla 
eksiltmeye lt0nmııvtur. 

2 - Tahmin edilen bedcll 66000 lira te
minatı 4.550 liradır. 

8 - Eksiltmesi 4.11.940 pazartesi günU 
saat 15 te Gellboltıda Bola.yır .Aıı. SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

-' - Şartnamesi her glln Ko. da görü!Ur. 
lS - Teklif mektupları belll glln ve aa

atte Ko. na mllracaalları. (7162) l 7151 

Benzin ve saire alınacak 
LUleburgaz .As. Sn. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - l{omlsyonda mevcut evsafa göre 
21327 kilo benzin 1192 kilo ince yağ, va -
kum 802 kalın yağ valval ln 167 kilo çok 
kalın yağ gres 132 kilo gnz pnzarltkla aa
tın alınacaktır. 

Pnzarlığı 5.11.940 gUııU saat 15 te Ltlle
burgaz As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7165) 17154 

Bir garaj yaptırılacak 

(7107) 17103 
Mu. bedell 

L. K. 
2.700 00 
, ,800 00 

10.000 00 

?duv. teminat\ 
L. K-

202 liO 
360 00 
750 00 

Ba.vlnma Ta. 
1. I . Klnun. 1940 
1. I. Klnun 1940 
ı. I. KAnun 1940 

Hitam bulma TL 
28Şubat19U 

80 Nisan 19(1 
ao Ma.y11 19u 

2 - Eksiltmeıi Merzifon As. Sa. Al 
Ko. da 215. 10. 940 cumartesi ıtlnli ıaat 11 
de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 36.809 liradır. 

Katı teminatı 5521 Hra SO kuruııtur. 
4 - Şartname her gün Ko. da görül~ 

bilir. Ve istlyenler 185 kurut mukabilin. 
de verilir. (7166) 17155 

Saman almacak 
Erzunım Lv. A. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

l - Pazarlıkla 489300 kilo ıaman alı• 
nacaktır. 

:ı - Pnzarhıt Ul.940 paı:artesl glli:ı.U aa 
at 10,20 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. 

3 - Toplu tutan 19:i72 liradır. İlk temi
nıı.tı 1486 liradır. 

" - İsteklllertn bclll gün ve aaaUndı 
Ko. mUracaatııırı. (7167) 17151 

Nohut almacak 
Kırklareli AL Sa. Al. Ko. Rı.: 
1 - 150 ton nohut pahalı rörUldüğQl)o 

den yeniden pazarhia konmuDtur. Tali~ 
!erin 28. 10. 940 Ta. pazartesi gilnü aaa\ 
11 de Kırklareli hükümet caddesinde A .. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7188) 17157 

Benzin ve saire alınacak 
Lilleburıaı As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Komisyonda mevcut evsaf da.hl· 

!inde Zl.000 kilo benzin 1192 kilo ince 
yağ vakum 802 kilo kalın yat valvalin 
167 kilo çok kalın yağ gres 132 kilo gu 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Paz.arlıiı 2!1. 10. 940 ııünü saat 11 de 
Lilleburıaıı As. Sa. Al. Ko. da yapılacalc-
tır, (7169) 17158 

Nohut alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. R.s. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için ısaoo kilo 
nohut kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı
nacaktır. 

2 - İlk kapalı zart eksiltmesi 20.11.940 
gUnH ııaat 15 te İzmit Sıı. Al. Ko. da yapı- . 
lacaktır. 

8 - ~ohudun beher klloııu için tahmin 
edilen fiyatı 18 kuruş olup tutarı 23652 
lira muvakkat teminatı l 7i2 liradır. 

-' - istekliler oartnameyl her gUn An· 
kara, F.ııklııehlr, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. &"Öreblllrler. 

6 - ! et ekliler belli g{in ve san.tinden blr 
s aat evel kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (71 iO) 17150 

Kuru ot alınacak 
Çorlu Aı. Sa. Al. Ko. Rs. dr.n: 
ı - Hayvanat ihtiyacı için 700 ton ıru. 

ru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 8675 liradır. 
S - Huııusl şArtlar K o. da glSrüJUr, 
-' - Pazarlık gUnU 4.11.940 pazartesi 

ıaat 15,80 dadır. 
pılacaktır. Merzifon As. Sa. Al. Ko. Rs. : 6 - Pazarlıg-a iştlr!k edeceklerin ka. 

nunt veslkalarlyle Çorum Sa. Al. Ko. mU· 8 - Muhammen bedeli 18150 lira Uk te- 1 - Merzifondıı. gösterilecek yerde pa-
mlnatı 1361 liradır. Şartnamesi her slliı zarh'klo. bir caraj yaptmlaca.ktır, racaatıe.rı. (n72) 17181 
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Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. Rt.: 

&a 1 - Agağrda cine ve mllrtarlan n tetlltn günleri yazılı yiyecek maddeleri p 
~lrkla satın alınacaktır. 

a.-

d - Pazarlığı 25. 10. 940 cuma ıiinl1 saat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Xo. R 
e 7apzlacaktır. 

&. 

3 - lateklilerin % 
Ko • .Rs. bulunmaları. 

ı. 15 teminatlariyle belli ailn ve ıMtte Ankara Lv. A. Sa. A 

Kilosu 
990 

1300 
500 

1600 
1000 
272 
340 
660 

1000 
340 

2500 

Cinsi 
Hindi 
Ayva. 
Elma 
Ispanak 
Lahana 
Pastırma 

Pekmez 
Balık 

Prasa 
Tahaıı helva 
Domates 

(7149) 17140 
Teslim gün ve miktarları 

31. 10. 940 ve 7-14. 11. 940 330 ar kilo 
1-4-8-11. 11. 940 günleri istenilen miktard 
1-8. 1 ı. 940 rilnleri l50 ıer kilo 
2-5-9-12. 940 r;Unleri 40I alo 

a 

30. 10. 940 ve 10. 11. 940 ıünleri 500 kil o 
4-11. 11. 940 günleri 136 ıar kilo 
4-11. 11. 940 gUnleri 170 oer kilo 
5-1ı2. 11. 940 gilnleri 330 .zar kilo 
6-13. 11. 940 günleri SOO zer kilo 
6-13. 11. 940 günleri 170 ıer kilo 
Gilnltik ihtiyaca göre 

Muhtelif yiyecek alınacak 
!:dirııe As. Sa. Al. Ko. Rs.: 

!ıtikta.n Ton Cinsi Mu. fiyatı İlk teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. İhale gün saati 

1125 Arpa 95625 00 6031 25 5. 11. 940 11 
575 Yulaf 50312 50 3765 63 5. 11. 94-0 15 
Sl Sadeya~ı 76500 00 5075 00 . 6. 11. 940 11 

6660 Arpı 56610 00 4-080 50 7. 11. 940 11 
ı - Sanayi kışla~ındaki Sa. Al. Ko. nu yukarıda yazrlı dört kalem erzakı kapa! ı 

•rf usullyle 1&trn alacaktır. 
2 - İhale rilnleri n aaatlerden en az bir aaat evet teminat ve teklif mektupla -

rıı:ını sözU geçen Ko. na vermi1 veya posta ile ıönderilmiı olmaları. 
1 - Evsaf ve ıeraltlrıl ıörmek lıtiyenlerin her gün iı saatlerinde Ko. na milra -

tlatları. (7148) 17139 

Muhtelif erzak alınacak 
llavaa As. Sa. Al. Xo. RL: 

-Ap.ğıdaki cinı Ye miktarlan yazılı yiyecek ve yem maddeleri hizalarında ıöı 
terilen ıün ve saatlerde ke.pa.lı zarfla ihaleleri Havaa'da Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. 

Evsaf ve ıartnameler her J{ln Ko. da 
İsteklilerin !ha.le ıaatinden en az bir 

görülebilir. 
saat evel teklif mektuplarını Ko. na ver-

lniı olacaklardır. 
Cinsi Mikta.rı Torı 
K. fasulye 187 
Nohut 12'0 
K. mercimek 14S 
Arpa 4560 
Yulaf S60 

Tutarı Lira 
48620 
20400 
29()()() 

36480<> 
28800 

Kunı üzüm alınacak 
İzmit BL Al. Ko. Ra.ı 
1 - Birlikler ibtlyaor için 64.ZOO kilo 

kuru ilzüm kapalı zarf eksiltmesiyle H· 

tın alınııcak:tır. 
2 - İlk kapalı zarf elnıiltmesi 20.11.940 

Cilnl1 ıut 15 de İzmit Sa. At. Ko. da ya
Pılacaktır. 

1 - Kuru Uzl1ml1n beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 51 kuruı olup tuta
rı 19.902 Ura muvakkat teminatı 1493 li
radır. 

4 - İıtek1!1e-r ıartna.meyi her giln An
hra, Eslrltehir, İstanbul ve İmıit Sa. Al. 
lto. da rörlileblllr. 

5 - İateklller belll rlln Te aaatından 
bir aaat evel kapalı zarflarını İzmit Sa. 
.\J, lto. Rs. nrmelert. (7171) ı 1ıeo 1 

Un alınacak 
Kanı As. Sa. .Al. Ko. Ra. den: 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
IO kurut olan 100 n aynca 200 ton unun 
1 kolordu evsafı dahlllnde pazarlıkla ah
hacaktır. tık teminatı 1~00 n SGOO liradır. 
'raltplerhı 28.10.940 puarteıl ıaat 10 da 
kanı Aa. BL Al. Ko. na mUraca.&Uarı. 

~7178), 17182 

Tamirat yaptırılacak 
İstanbul Aa. !L Al. Ko. Ra. den: 

(7150) 17141 
M. Teminatı İhale gün ve ıaati 

3647 11. 11. 940 12 
1530 1 ı. 11. 940 14 
2115 1ı. 11. 940 ıs 

18342 12. 11. 94-0 14 
21 fıO 12. 11. 94-0 15 

.... 4 - Şerait her ılln Ko. da rörillilr. İ 
teklilerin ihale rilnU muayyen uatte A 
yon Ko. Sa. Al. Ko. na müra.caatlarr. 

f-

(7177) 17166 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale As. Sa.. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - 1500 ton K. ot 28.11.940 cuma.rtes 
gUnU sa.at 10,SO da pazarlıkla ııatın alına 
caktır. 

l 
-

2 - :Muhammen bedeli 33000 lira olu p 
kııU teminatı 4950 liradır. 

1. 8 - Ta.llplcrln Çanakkale .As. Sa. A 
Ko. nıı mUracnatları. (7178) 17167 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. Ra.r 

i 1 - 500 ton K. ot 26. ıo. 940 cumart• 
ıunll aaat 10 da pazarlıkla almacaktl't'. 

2 - Muhammen bedeli 33.000 lira o -
lup katt teminatı 4.950 liradır. 

3 - Taliplerin Çanakkale Aı. Sa. Al 
Ko. Rs. ne milracaatlan. (7179) 1716 8 

Kuru ot alınacak 
Çıuıe.kkale Ae. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 600 ton K. ot 26.10. 940 cumartesi 
gUnU ıaat 11 de pazarlıkla ıatın alınacak -
tır. 

2 - Muhammen bedell 39000 lira olup 
katı teminatı 0850 liradır. 

8 - Ta.llplcrln Çanakkale As. Sa.. Al. Ko 
na mUracaatıarı. (7180) 17169 

ı - 22. 10. 940 gUnU yapılan KuleU 11-
ıeat tamiratın& alt 22.10.940 gUnU yapılan 
1>a.zar1ı1a t.allp cıkmadıtından yeniden pe.
ta.rlıtı 28.10.940 günU ıl\&t 10 da yapıla -
eaktır. Keılf bedel1 81048 llra 69 kunııtur. Odun alınacak 
Katı teminatı 46~ llra.dır. eartnamesl her Umurbey Aı. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
liln Ko. da görillebtllr. l - 3000000 kllo meoe odunu mukavele 

btekltlcrin belll gün ve saatte katı te- ııı ae.tın alınacaktır. Tahmin edilen bedel 1 
ttılnaUe.rtylı Fındıklıda Sa.. Al. Ko. na mü- 3750() liradır. 
racıuı.Uan. (717•) 17163 ı 

Makama alınacak 
İımit AL Sa. Al. Ko. RL: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 131.400 ki

lo makarna kapalı ııarf aniltmesiyle lll• 

tnı alınacaktır. 
2 - İlk kapalı zarf ekılltmeti 20.11.940 

lilnU saat 15 dı İzmit Sa. Al Ko. da ya
Pılacalı:tır. 

3 - Makarnanın beher kiloııu için tab
ttıin edilen fiyat 27 kuruı olup tutarı 

35.471 Ura muvakkat teminatı 2561 lira
dır. 

4 - İıteklller prtnameyl her giln An
kara, Eskitehir, İltanbul ve İzrnitt• Sa. 
Al. Ko. da rörebllir. 

S - İıteklller belli ıün ve aaatından 
bir a.aat eve! kapalı z.arflarını Sa. Al. Ko. 
il& vermeleri. (7175) 17164 

Zeytin yağı alınacak 
İzmit Sa.. AL Ko. Rlı. den: 

1 - BlrUkler lhUyacı için ka.pah za.rf 
eksiltmesiyle 88000 kilo zeytinyağı ae.tın 

llınacaktır. · 
2 - İlk ikapalı zarf ek.!!lltmcsl 8.11.940 

CUnU saat l:i te SL Al. Ko. da yapılacak -
lır. 

8 - 8600<> kilo zeytlnyatının beher kllo
•u için tahmin edilen fiyat 60 kuruı olup 
tutarı 21600 lira muvakkat teminatı 1620 
lira.dır. 

• - İııtekliler her gUn ıartne.meyi An -
kara, İstanbul. Eııklıehlr ve İzmlt'te Sa.. 
Al. Ko. da. gl:Sreblllrler. 

ll - tsteklller belll gUn ve saatinden bir 
•a.at evel kapalı zarflarını Ko. n& vermele-
l'l. {7176) 17165 

Çul ve kıl kolan alınacak 
Afyon Aı. -Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 5.000 adet çul ve 5.000 adet kıl ko

lan 4. ıı. 940 ıünü a.aat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

2 - 5.000 adet çulun tahmin bedeli 
2&.soo lira ,.. ilk teminan t.100 lira.dır. 

S - 5.000 adet kolanın teminat bedeli 
2.250 lira ve ilk t~minıtı 168 lira 75 ku
l'Uttur, 

2 - Ekıılltme 8.11.940 Ta. ve gUnU ıe.at 
15 te Ça.nakkale Umurbey .As. Sa. Al. Ko 
da yapılacaktır. 

3 - hteklllcr bu ııe aft ekslltme oart
nnmeslnl her gUn ıı sa.atinde Ko. na mU -
rac:aatla. göreblllrler. 

' - Ekslltme kapalı za.rf usullyledlr. 
ll - Muva.kkat teminat 2812 lira 00 ku· 

nı§tur. 

6 - Teklif mektuplan 8.11.940 gUn ve 
sıı.at 15 e kadar Sa. Al.Ko. Rs. mUre.caat -
tarı. (7182) 17171 

Sığır eti alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Ra.: 

1 - 400.000 kilo &ığıreti mukavele ile 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bedel 
108.000 liradır. 

2 - Eksiltme 8. 11. 940 Ta. cuma gü-
nü ıaat ıs de Çanakkale Umurbey AL 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ı,e ait eksiltme p.rt
namclerinl her rün Ko. na milracaatla 
görebilirler. 

4 - Ekılltme kapalı zarf usullyledir. 
5 - Muvakkat teminatı 41-88 liradır. 

6 - Teklif mektupları 8. 11. 940 ıün 
ve saat 15 ıe kadar Sa. Al. Ko. Rı. ne Ye
rilmiş olacaktır. Bu saatten aonra me~ 
tuplar kabul edilmez. (7183) 17172 

Sade yağı alınacak 
Umurbey Aa. Sa. Al. Ko.: 
1 - 45.000 kilo ıadeyatı mukavele lle 

satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 59850 liradır. 
2 - Eksiltme 8. 11. 940 Ta. ve cuma 

gllnil saat 15 de Çanakkala Umurbey Al. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

a - İstekliler bu iıe ait eksiltme ıart
namcıini her ıün it aaatrnda Ko. müra
caatla görebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledlr. 
5 - Muvakkat teminatı 4438 liradır. 
6 - Teklif mektupları 8. 11. 940 Ta. 

cuma ıünü ve saat 15 ıe kadar Sa. Al. 
Ko. Rs. •erllmiı olacaktır. Bu u.atten 
sonra mektuplar kabul edilmez. 

(7134), 17171 

u ı.: u s 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri illnı 
Nafıa Vekiletinden ı 

apı 1. Eksiltmeye konulan i1: Ankara y 
usta okulu Jcarııırndıki eahada yapıla 
bölıe aana.t olı:ııluna Uç adet atölye bin 

cık 

ası 

ineaatıdır. 

Keıif bedeli: 51967 lira 80 kuruotur. 
2. Eksiltme 7. ikincitesrin 1940 perte 

be rUnll ıaat on beıte naha veklleti y 
ve imar iıleri eksiltme komisyonu odu 
da kapalı zarf uıullyla yapılacaktır, 

m~ 

a.pı 

ın-

3. Eksiltme ıartnameıi ve buna mUtef 
ri evrak iki lira altmıı kuruı bedel mu 
bilinde yapı ve imar iılerl reiıliiinden 

er-
lı:a-

a-
lınabilir. 

rin 4. Bu iıe ıirebilmek için lateklile 
(3848) üç bin aekiz yüz kırk aeklı 1 
(40) kırk kuruıluk muvakkat teminat v 
meleri ve nafıa vekaletinden bu iıe gi 
blleceklerine dair ahnmıı ehliyet veaik 

ira 
er-
re-
ası 

i braz etmeleri lazımdır. Bu vesika eks 
menin yapılacaiı ıünden en az üç ıün e 
steklilerin nafıa vekaletine müracaatı 

ve dilekçelerine en az bir kalemde on b 
bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıkları 
dair hi yaptıran idarelerden alınmıı vcai 
raptetmeleri muktazidir. Bu müddet z 

ilt-
ve! 

i arr 
eş 

na 
ka 
ar-

f ında vesika talebinde bulunmıyanlar e k-
1 iltmeye ıiremlyeceklerdir. 

U-
on 

5. İstekliler teklif mektuplarını ihale i 
nli olan 7.11.1940 perıembe giinü saa.t 

örde kadar komisyon relsliiine makb 
mukabilinde teslim etmeleri llzımdır. 
d uz 

Poıtada olacak ıecikmeler kabul edil -
mez. (6775) 16845 

lKTISA T VEKALETi 

İki mühendis alınacak 
İktısat Vekfi.letinden : 

if Vekalet sanayi tetkik heyetinde tavz 
dilmek üzere bir mensucat milhendiııi v 
ir makine mühendisi alınacaktır. Ücr 

miktarı bareme göre te&blt edilecek olu 

e e 
b et 

p 
k adro imklnlarr 300 liraya kadardır. 

a,. Taliplerin do~rudan doğruya veya y 
ı ile 10. 11. 940 tarihine kadar sana 
etkik heyeti reisllflne müracaatta bulu 

malan ve müracaatlarına kısa tercüme 
hallerini de iliştirmelerl tlzrmdır. 

z 
t 

yi 
n-

(7147) 1713& 

Tahmil ve tahliye İ§leri 
Ankara Hububat Silosundan : 
11/11/940 pazartesi &{inü ııaat 14 de ı 

1-

i-
1 
çı 

omuzun vagon tahmil ve tahliye lıleri &

k eksiltme ile mllteahhlde verilecektir 
Şartnameyi ıörmek istiyenler her g{i 
!oya müracaat edebilirler. (7117) 1711 

n 
ıi 3 

ASKERlFABRlKALAR 

Kırıkkalede yaptırılacak inıaat 
Aıkerı ll'abrlke.lar Umum MUdUrlUl\1 

erkez Satın Alma Komlıyonundan: ı.ı: 

Keılf bedell {7842) lira (6) kuruı olan 

m 
mı 

1' 

)'Ukartü 7aıı:aıa ı.a.-t -kert labrJJcaJ.., u 
um mUdllrlUlü merkez eatın alma ko 
ııyonunca 7. ıı. 9(0 per§embe gUnU ııaa 

te açık ekıılltme lle lhl\le edllecektır 

-
-
t 

ş -
yo 

artname t 40) kuruı mukablllnle komlı 
nda.n verilir. Taliplerin muvakkat te 
ne.t olan (688) lira (16) kuruı ve 2490 
maralı kanunun 2. ve 8. mıddelerlndek 
saikle muayyen gUn ve sa.a.tte komlıyo 

-
mi 
nu 1 

ve -
na mUracaatıan. (7013) 17007 

KAZALAR 

lntaat milnakasası 
Uluborlu Belediyesinden : 

1-
in-

1 - Uluborlu beledlyealnln taldikli 
mar planında gösterilen hal blna.eının 
oaatı kapalı :ıarf usullyle eksiltmeye k on-
mtı§tur. 

2 - Yapılacak bu igln kel'fi (18329 ) 11-
ra (35) kuruııtur. 

8 - Muvakka.t teminat (1374) lira {70) 
kuruıtur. 

4 - Bu lgo aft ııe.rtnıı.me ve aa.lr evr ak 
ıunlardır: 

A) Eksiltme şartnametıl. 
B) Müteahhit ile belediye araııında. tea-

ti olunacak hususl mukavele. 
!Asa C) Vahidi fiyat listesi ve keılf hu 

cetveli. 
Ç) Proje. 

ları Talipler ihale gUnUne kadar bu evrak 
her gün belediye de.lreılnde görebllec ek-
terdir. 

a-6 - Ekslltnıe 7. 11. 940 tarihine mtis 
dlf perşembe a;UnU saat 14 de Ulubo 
belediye dairesinde ve belediye encUm 

rlu 
e-

nlnce yapılacaktır. 
kll-6 - Eksiltmeye girebilmek için lale 

erin 3 Uncu madde mucibince muva.k 
teminatın Ankara'de. belediyeler bank 
na yatırılmııı olduğlınu gösterir mak 
veya her he.ngi bir mlllt bankadan bel 
yeler bankllBı emrine taahhüt mektub 
encümene tevdl edilmlg olması ııarttır. 

1 kat 
ası-

bu7. 
edl-
unu 

en-7 - Taliplerin ihaleden evel bu l§e b 
zer ln§aatı bagıırdıklarına dair evra.kı m 
hıte ile birlll<tc mUteahhltllk ve ehliyet 
lkala.rlyle Ticaret odruıı kayıt ve vesi 

Us-
ve-

il ka-
l arını ibraz edccelderdlr. 

8 - Taliplerin 2400 sayılı kanuna uy-
ek-gun olma.k suretiyle hazırlıyaca.kları t 

lf nıcktuple.rını ihale günU saat 12 ye 
ar belediye encUmenıne makbuz muka 
l vereceklerdir. Postada vukua gelec 
eclkmelerden mazeret kabul olunmaz. 

1 ka-
d bl-

1 ek 
g 

{7059) li014 

ln§aat münakasası 
Uluborlu Belediyesinden : 

u-
lt-k 

1 - Uluborlu belediyesince 1~11.!!ı m 
arrer bulunan mezbaha ın,ası açık eksi 

me ııuretıyle mUnakasaya konmuetur. 
1) 

11 
2 - Yapılncnk fgl.ı keılf bedeli (8511 

ra. (85) kuruu olup muvakkat temin atı 
( 266) lira (88) kunı,,tur. 

8 - Bu ll'JC alt cvrnklar tı§nfıdadır: 
A) Eksiltme eartna.mesi. 

te-B) MUteahhlt lle belediye arnsınde. 

ti olunacak hususi mukavelename. a 
C) Vahidi fiyat listesi ve keşif hula sa 

c etveıı. 

e 

Ç) Proje. 
bu Talipler ihale gUnUne kadar her gUn 

vrakı 1Jluborlu belediye dalreıılnde gör e-
bl lirler. 

ı-

y lu 
4 - Eksiltme 7.11.940 tarihine rasU 

an pcrıembe gUnU ıa.a.t 10 da. Ulubor 
eltdiye dairesinde ve belediye encUm b e-

Dl nde yapılacaktır. 
e-
e-rl 

IS - Eksiltmeye girebilmek için tallpl 
n 2 inci madde mucibince muvakkat t 
lnatın Ankara.'da. belediyeler bankasın 
atırılmıı olduğunu gösterir makbuz v 

m a 
y e-
~ e· 

n le 
• h'"° hangi bir milli bankadan beıedly 
r bnnkrun emrine taahhUt mektubunu 
cUmene ver11meı1 veya nakten beledJ:r en e 

ve znealne yatırılma.sı ıarttır. 
-

s-ze 
6 - Taliplerin ihaleden evel bu iııe ben 
r tn~e.atı baoıırdıklarına dair evrakı mu 
te lle birlikte mUteahhlUlk ve ehliye 
slke.larlyle ticaret odll.!!ı kayıt ve vea 

bl t 
ve i-
k e.larını ibraz edeceklerdir. 

{7058) 17015 

A. LEY AZIM AMlRLlCl 

Saraç ipliği alrnacak 
Ankara Leva.zım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
SO kilo saraç ipliği pazarlıkla. ııatm a.-

-i 

de 15 teminatlariyle blrllkto Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. Rs. müracaatları. 

(7181) 17170 

Muhtelif aebze alınacak 
Ankara Lv. A . Sa.. Al. Ko. Ra. den: 

1 - A~fıda cins ve miktarları yazılı 
lınacaktır Pazarlığı 13/ 11/ 940 gün il saat muhtellf mevat pazarlılda satın alınacak-
11 dedir. Nümunesi Ko. da görülilr. 

Taliplerin muayyen vakıtta yüzde 15 te
mine.tlariyle birlikte Ankara Lv. A, Sı. 

Al. Ko. da bulunmaalrr (6912) 16912 

tır. 

2 - Pazarlığı 25.10.940 ıut 11 de ya
pılacaktır. 

s - Taliplerin yUzd' l:S temlne.tlarlyle 
Tel örğü tamiri birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mU

racaaUan. (7163) 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
K .. cif bedeli 3820 lira 30 kuruı olan tel Kilo cinsi 

....,. 150 T. biber 
orgu" tamiri ve noksanlarının ikmali pa - 000 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 14/ 11/ 940 pcrsembe günil sa- a: 
at 14 dedir. Kati teminatı 538 lira olup 

Domatu 
Patlıcan 

Semizotu 
T. !1.6Ulye 
Elma §artnamesl 20 kuruşa komisyondan ılınır. 

Tallplerln muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6995) 

16966 

18 kalem melbusat 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
18 kalem melbusat pazarlıkla ntın alı

nacaktır. Pazarlığı 14/ 11/ 940 perşembe 
günü saat 11 dedir. Listesi komisyonda 
görUllir. Taliplerin yüzde 15 tcminatlari
1 «: birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa.. Al. Ko. da bulunmaları. (6996) 16967 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tah.-nln edilen fiyat 15 

kurus olan 170 ton bulı:ur kapalı urfla 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 15/ 11/ 
940 cuma gUnU saat ıs dedir. İlk temina -
t ı 1915 lira olup sartnamcsl 130 kuruıı mu

abll!nde komisyondan alınır. k 

1 
Taliplerin ihale uatfnden bir saat evc

ine kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
At. Ko. na vermeleri. (6997) 17001 

:ı;, 

9 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara J,v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 21 

300 
10!) 
100 
1()0 
100 
100 

T. üzUm 
Kavun 
Karpuz 
A. limon 

MATBUAT 

171!52 

Saz ve ses sanatkarlarına 

Matbuat Umum Müdilrllltünden : 

Türkiye Radyodifüzyon postalarının 

tilrk mu5ikisi heyetinin kadrosu yeniden 
tanzim edilecetinden bu heyete girmek 
istiyen saz ve ııes N.natklrlarınrn te$rİ 

niaanlnin 8 inci ·cuma gilnü Ankara'da 
Baıvek!let Matbue.t umum mUdürlüğil 
Radyodifüzyon mUdilrlUtünde te ekkül 
edecek mütehassis komisyon huıurunda 

saat onda yapılacak olan imtihana gircbll· 
mek Uzere a~ağıda ya..zılı vesaikle teıırlnl. 
san!nln fi ıncr cünilne kadar matbuat u 
mum müdilrlilğüne müracaat etmeleri ilh 
olunur. 

1 - İ!!tida - tlirk mllzik heyetinde almak 
iıtedlği vaılfenln vazman beyan edilmesi 
lhımdır. 

2 - Narus tezkeresi veya tasdikli bir 
ıuretl. 

3 - Hüsnilhal varakası. 
2 

kuruıı olan 80 ton kırmızı mercimek kapalı 
arfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 15.11. 
to cuma gllnU ııa.at 16 dadır. İlk teminatı 
260 lira. olup evsaf ve ıartnamesl Ko. dll. 
lSrU!Ur. g 

4 - Sari hastalıklara mllptell olmadı 
ğına ve vazifesini muntazaman ifaya mani 

Taliplerin lhale saatinden bir saat e - olabilecek bedeni ve akli arıza ve basta 
eline kadar 7.arflarını Ankara. I.v. A. Sa.. lrklarla ma!UI bulunmadığına dair heyeti \" 

Al. Ko. na vermeleri. {6999) 17002 sıhiye raporu. 

l\ııakarna alrnacak 
Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. da.n: 

k 
Beher klloııuna tahmin edilen fiyat SO 

uru~ olan 75 ton ma.karna kapalı zal'.tla 
kelllmeye konmu:ıtur. Eksiltmesi 15.11.94() 
uma gUnU saat 11 dedir. İlk teminatı 1698 
ra olup şartnamesi 125 kunı§a komleyon
an alınır. 

e 
c 
ll 
d 

ll 
Taliplerin ihale saaUnden bir saat eve

ne kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. Al. 
o. na vermeleri. ( i600) 17003 K 

Elektrik malzemesi alınacak 

5 - Tercümeihal varakası • tahsil de 
receııl ile evelce bulundutü himıetler kı· 
saca ve halen ne ribi bir vuife ile iıtiıal 
ettiği yazılacaktır. -

6 - 6x9 ebadında, açık batla çıkanlm.ıı 
ve siyah parlak katıda buılrnıı 6 adet fo-
toğraf. 170?4 

ANKARA V ALlLlCI 

Sulfat nikotin alınacak 

Ankara Vilbetinden: 
Ankara. Lv. A. Sa.. Al. Ko. da.n: 
28 kalem elektrik malzemesi pa.~arlık- 1 - Kapalı zarf usuliyle bir toft 
satın alınacaktır. sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu la 

at 
.PA.ıo:arlı~ı ıı. 1,1. 940 pn.zarteal a-Unü aa.- hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat 
10 dadır. Tallplcrtn yüzde ı:ı teminat- teminat 2152,5 Hradır. 

ar.yle birlikte mua.yyen vakitte Ankara 2 - Eksiltme 15-11-940 salı gUnll 1 
v. A. Sa. Al. Ko. da bulunma.lan. (7068) saat on be§te Necati bey mahallesin L 

17064 de Saylavlar sokağında Ferah apartı 
manında Ziraat Milcadele MUdürlU 

Ampül ve saire alınacak ğündc yapılacaktır. 
Ankara. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 3 - Şartname adı geçen müdilrlUk 

v 
100 adet 5 / 10 vatlık ampul, 10<> adet du- tenparasız verilecektir. 

ar dUyU, 300 metre kablo teli pe.:ı;,arlıkla 4 - İsteklilerin teklif mektupları 
sa 
ee 450 T ~n kükürt alınacak ANKARA BELEDiYESİ 

tın a.lınacaktır. Pazarlığı 7.11.940 per - nı teminatlariyle birlikte muayyen 
mbe gUnU saat 15 ledlr. Tııllplerin ~11z- günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 

on beJ temlna.tııu1:rle birlikte Ankara 3 üncü maddelerinde zikredilen vesi • de 

M 
Aıkerl Fabrikalar Umum MUdürlUtu 

erkez Satın Alma Komisyonundan: 

l 
Tahmin edilen bedeli {117.000) lira o

an 4ı50 ton kUkUrt asltert fabrikalar u -
m 
ml 
ka 

lu 

Yol intaatı 
Jtnkara Belediye$İnden : 
1 - Mezarlık etrafında mevcut bu 
nan yolun medhale kadar temdid 

iti on be! gUn mtiddctle açık eksilt 
m eye konulmu§tur. 

-
i . 

um mUdUr!UfU merkea ıatın alma ko
ııyonunca 12.11.940 ııalı gUnU aaat llS te 
palı zarfla. ihale edilecektir. Şartname 

) lira (8'5) kunIJ mukab111nda komlıyon{5 

d an verııır. Taliplerin muvakkat teminat 
an {7100) lirayı havl teklif mektuplarım 
zkOr gUnde ı&&t 1' e kadar komisyona 

nneleri Ye kendilerinin de 2490 numa • 
ı kanunun 2 ve s. ma.ddelertndekl vesaik 

2 - Muhammen bedeli (3690) lir a 

ol 
me 
ve 
ral 
lle 
al 

komisyoncu olmadıkların& ve bu tııe 

Aka.dar tüccardan olduklarına dair tice.
odası vealkaslyle me:r.kQr gUn ve sıuı.t

komlsyona mUra.ca.atıan. (7011) 17131 
ret 
te 

15 ,000 Kilo kuru fasulya alınacak 
.Aııkerl Fabrikalar Umum lIUdUrlUğtl 
rkez Satın Alma Komisyonundan: Me 

be ~kuruştur. 
3 - Teminat (276) lira 75 kuruı-

tu r. 
i 4 - Şartname ve keıif cetvelin 

rmek iıtiyenlerin her gün encu 
n kalemine ve ilteklilerin de 5. 11 

gö -
me . 
94 O salı günU aaat 10,30 da belediy e 
en cilmenine müracaatları. 

(6816) 16803 

MALiYE VEKALETi 

rıd 

Muhammen bedell 860<> lira olan yuka- Tamirat yaptırılacak 

e 

a yazılı 15000 kilo kuru fasulye 81.10. Maliye VekAletınden: 
'° perıembe gllnU IS.at H te açık eksilt· Yapılacak 11: Maliye VekA.letl mali)• 

ne ihale edilecektir. Şartname paraaız 
9 
me hıuıebe mUdllr!Uk oda pencere çerçeve mu -
ko mlayonda.n verilir. Muvakkat teminatı lerl nln çift ynptınlrpBSı. 
270 liradır. Taliplerin muvakkat teminat- Keıtf bedeli: llDl ııra 50 kuruıtur. 
lar lylı 2490 nu01aralı kanunun 2 ve 3. me.d- Temlna.t mlk,_darı: 4.4 lira 36 kuruıtur. 
del erindeki veaafkle komisyoncu olmadık- ale te.rthl: 26.10_940 cumartesi gtıııU ih 
1 anna ve bu tıle alAka.dar tUcca.rdaıı olduk- t 11 de Maliye Vektletı milll em!Ak lla& 
ı anna dair ticaret odası vealk11.1lyle m"Z· lmUdUrlUğ"Unde. 

Or sUJı ve ıaatte komlıyona mUre.ca.a.tıa.- Sureti lhal . p 1 ki , 7220 ) 1717 .. {7216) 1717' -- e, azal' l iL u 
k 
n. 

11 kalem taze sebze. alınacak 
Aıkert Fabrikalar Umum Mildürliltü Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Sebzenin ciııt.ı 
Patlıcan 

Tue fasulye 
Kabak 
Domates 
Llhana 
Pıraııa 

Ispanak 
Semisotu 
Kırnebahar 

KereYIS 
Havuç 

Azami kilo 
4120 
412() 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
ı.100 

2300 
100 

Beher lı:iloııı Yeldln 
Kuruı Lira Kr. 

12 .W4 '40 
12 494 40 
8 3~ ~ 

8 194 96 
8 184 00 
1 184 00 

12 276 00 
lS 345 OG 
15 345 00 
ıs 345 oo 
10 70 00 

• !?62 36 
Aılı:ert lhtlyaeı için muhtelif yerlere teslim edilmek ıarttyle yukarıda yazılı 11 ka

tem tue sebze 1940 malt ıenesi mayıı sayesine kadar verilmek llıere açık eksiltme 
ıuretiyle mübayaa edilecektir. 

Ekııııtme 8. 11. 1940 cuma gUnll aaat 115,SO da Aakerl Fabrikalar Umum MUdUrlU
iii merlı:ez utın alma komiayonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. Ta.tiplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
riridekl vesailrle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle allkadar tüccardan olduklarma 
ılair Ticaret Odası vesilı:aslyle aıezldlr ıün ve ıutte komisyona mUracaatları. 

(710.) 1709:i 

v. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. katarla eksiltme ıaatinden bir aaat L 
(7069) 17065 önceye kadar komisyona vermeleri. 

Sade yağı alınacak (5928) 16001 
Ankara. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen tl~'ltı 

5 kul'UI olan 10 ton ııadeyatı pazal".lılda 
tın alınacaktır. 

15 
RADYO D1FFIZYON Md. 

sa 
Pazarlığı 28.10.9!0 saat 11 dedir. Katı 

te mlnatı 23~ Ura olup evest ve ııa.rtname
komlıyondA görlilUr. Taliplerin mu&y

n vakitte Anka.re. Lv. A. Sa.. Al. Ko. da 
sl 
ye 
bu lunmaları. (7071) 17067 

Saman alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

ku 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 
ruı olan 500 ton saman paıarhkla satın 
nacaktır. Pazarlığı 8/ 11/ 940 cuma ıüalı 

nU aaat 11 dedir. Katı teminatı 3000 lira 
ol up evaaf ve ıartnamesi komisyonda g5-

Ur. Taliplerin muayyen vakitte Anka
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

rUl 
ra 

Spiker alınacak 
Ra.dyodiffleyon MUdUrlllğUnden: 

Liıe tahsnını !kına! etmlı bir yabanm 
dil veya dillere vlkıf erkek ıpilı:erler alı 
nacaktır. Yüksek tahsil yapanlar tercih o
lunur. Seçim mUn!erlt yapılacaktır. Fazla 
malümat almak iııtlyenlerin mUdllrlUğı 

mUrace.atları. {6799) 167(7 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast münakua11 
P. D. Yolları Satın Alma Ko. : (7073) 17069 

Salça alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı.: 

- Pazarlıklı 1.500 kilo salça 
ktır. 

1 

İstanbul - Edirne hattı üzerinde ki
lometre 27 - 45 arasındaki taş ocakla· 
rından 12.000 metre mikabı balast ka· 

alına- pah zarf usuliyle satın ahnacaktır. 

ca Bu itin muhammen bedeli 24.000 li
ra ve muvakkat teminatı 1.800 liradır. 2 

Ta 
- Pıızarhtı 25. 10. 940 ııı.at 15 dedir. 

!iplerin yilı-de 15 teminatlariyle birlik
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na. müraca-

Münakasa 5. 11. 940 salı günü ıaat 
11 de Sirkeci'de 9. iJletme binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

te 
ati arı. (7164) 17153 

3 Nevi sebze alınacak İsteklilerin aynı gün saat ona ka-
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs.: dar kanuni vesaik, teklif ve teminat• 
1 

pan 
- Pızarlrkla 6.000 prasa, S.000 ıs- larını ihtiva edecek olan kapalı zarf. 

ak, 4.000 kilo lahana alınacaktır. tarını komisyona vermeleri lazımdır. 
- Pıurhğı 25. ıo. 940 aut ıo da ya- Şartnameler parasız olarak komıı-% 

pı! acaktıt'. Taliplerin meıkftr günde yiiz-1 yondan verilmektedir. 

----------- (9947/ 6921) 16979 

3 nevi sabun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedelleriyle isim ve miktarı aıağıda yazılı 3 liste muhtevlya-

tı 

A 

sabunlar 5. 11. 940 salı günU saat 15 de ıırasiyle ve kapalı zarf uauliyle 

nkara'da idare binasında utın alınacaktır. 

n 

Bu işe girmek istiyenlerin hizarında yazılı muvakkat teminat ile kanu

un tayin ettiği vesikaları ve tekliflet'ini aynı gün saat 14 de kadar komis

on reisliğine vermeleri lazımdır. y 

~a 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme daireıinden, Haydarpa
da tesellüm ve sevk §efli~inden dağıtılacaktır. 

N o. Miktarı ton Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

1 

3 

~ 
30 
3 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Lira Lira 
1725 129,38 
9000 675,00 
1050 78,75 

(6917) 16977 



_,_ 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Telefon alınacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko. dan 
HPpslne tahmin edilen fiyatı: 7000 Ura 

olan 300 adet manyatolu telefon açık ek
siltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 5.11.940 
ııalı gllnll saat 11 dedir. İlk teminatı: 625 
lira olup şartnamesi komisyonda görlllllr. 
Taliplerin muayyen vakitte :M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (6723) 16818 

Üzengi demiri alınacak 
M. M. V. Sa. Al Ko. dıın : 
Beher çiftine tahmin cdılcn fiyatı iki 

lira olan be$ bin ila altı bin çift üzenri 
demiri 6/ikinciteşrin/940 çarıamba günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla ıatın alınacağından is -
teklilerin 1800 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkfir 
Ko. da bulnnma:arı. (6985) 16998 

Lastik sonda alınacak 
M. L V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin erli len fiyatı 1920 lira 

olan 6200 adet muhtdif numaralarda las
tık sonda 9/ikincitcşrin/94-0 cumart~I gü
nü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
a!m~ Ko. da pazarlıkla ıatın alınacağın -
dan isteklılerln 288 liralık kati teminatta
n ile birlikte pazarlık gün ve saatinde 
mezldir Ko. da bulunmaları. (6987) 

16999 

Muhnbere malzemesi alınacak 
M. M V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yiız sekiz 

b n lira olan aşağıda cins ve miktarları ya
zılı ıiç kalem muhabere malzemesi 8/ikin
cit,.şr·n 940 cuma günü saat ıs de Anka
ra'dn M. M. V . utın alma Ko. da kapalı 
zarf usu!iyle ihale edileceğinden isteklile
rin 6550 liralık ilk teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bc
hemahal bir &a.at eveline kadar mezkQr 
Ko. başkanlığına vermeleri. Şartnamesi 

54-0 kuruş karşılığında adı geçen Ko. dan 
alınır. 

1000 adet ağır ka.blo arka tezkeresi kab
lo (safma zinciri ve çevirecek kolu dahil) 

3400 ağır kablo makarası. 
1200 kablo mahfcsi (askı tertibatı). 

(6977) 17022 

İpek iplik alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsınc tahmin edilen fiyatı 3750 lira 

olan elli bin tül( aşall;ıda numara ve mik -
tarları yazılı muakkap ipek iplik 8/ikin -
cıtcşrin/940 cuma günıi saat 11 de Anka -
rada M. M. V. satın alma Ko. da paur
lıkla satın ahn:ıcağından isteklilerin 562,5 
liralık kati teminatları ile birlikte pazar
lık gün ve saatinde mezkur Ko. da bulun
maları. (6986) 

25.000 tüp bir metrelik No. 1 isteri! ipek 
\plik, 25.000 tüp bir metrelik No, 2 isteri! 
ipek iplik. 17023 

Parke yol yaptırılacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 9691 lira beş kuruş olan 

Kayaşta yaptırılacak pnrke yol inşaatı 9/ 
ikincitC$rin/940 cumartesi gıinü saat 11 

de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle ihale edileceiinden 
isteklilerin 726 lira 83 kuruşluk ilk temi
natları ile birlikte eksiltme giln ve ıaıı.tin
de mezkQr Ko. da bulunmaları. Keşif ve 
§a rtnamesi 68 kuruş karşılığında Vekil et 
inşaat Ş. den alınır. (6990) 17026 

Saç kutu alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlık günü talip çıkmıyan ve beher 

tanesine tahmin edilen fiyatı dört lira o
lan 4500 tane üçlil saç kutu 28/birinciteı
rin/94-0 pazartesi günü saat 10 da Ankara
da M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Kutuların hepsi bir ta -
libe ihale edilebileceği gibi ikişer bin ve
ya d!l.ha yukarı partiler hıı.linde ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilecektir. Kati te
minatı 2700 liradır. İsteklilerin pauırlık 
giınü ve saatinde teminatları ile birlikte 
adı geçen Ko. da bulunmaları. 4500 den 
aşağı mikdarda istekli bulunan talipler te
minatlarını verecekleri mikdar üzerinden 
hesaplryabilirler. (7063) 17097 

Nal mıhı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz on bin 

lira olan on milyon tane nal mıhı 31 blrln
cltrşMn 940 perşembe gUnU saat 11 de An· 
kara'da M. M. V. 11ıı.tın alma Ko. da pazar· 
lıla ihale edileceğinden ısteklllerln on llç 
bin beş yüz liralık kati temlnntlarlyle bir
likte pazarlık gtln ve saatında mezkOr Ko. 
da bulunmalıın Şartno.meal 550 kuruş kar
eıhğında adı g çen Ko. dan alınır. 

(7064) li098 

Bez alınacak 
ır. M. V. Sa. Al. Ko. do.n: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(170) yllz yetmiş kuruş olan 300.000 met
re ekmek torbalık bez pazarlıkla mUnaka-
11nya konmuştur. Ekmek torbalık bezler 
100 000 metreden aşağı olm1'mnk ~artıyıe 

ayn ayn tallpl re ihale edllrblllr İhalesi 
611.940 çıırea"llba gUnll saat on birdedir. 
Evsaf ve şnrtn'lml.'81 2~50 kuruş mukabi
linde r M. V aatın alma komisyonundan 
alınabilir. İeteklllerln teklif cdeceltll'rl 
mlkd:ırlar Uzerlnden kanuni kati temlnnt
larlyle birlikte ihale gUn ve saatinde Ko. 
na gelmeleri (6978) 17126 

Çadır bezi almacak 
lf M. V . S3. Al Ko. dan: 

Beh r metr<>s ne tahmin edilen fiyatı (115) 
yUz on b"ş kuruş olan COO 000 metre por
tatif ç<ı.dır bezi pazarlıkla mllnakasaya 
konmııotur Portatif çadır bezleri 100 000 
mPtred .. n aşağı olmamıı.k ıartlyle ayrı ayn 
taJ pl re d~ illa.le cdlleblllr. İhalesi 5.11.940 
salı ı;iln l snat on birdedir Evsaf ve ııırt· 
namPSI 3450 kuruş mukabilinde M. M. V. 
acı.tın alma komisyonundan alın11blllr. h
teklilcrin teklif edeceklcrl ınlkdarlar Uze
rlnden kanun1 kaU temınatlarlyle birlikte 
ihale gUn ve saatinde Ko. na gelmeleri. 

( 69791 17127 

u ı.; u s 
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ViLAYETLER 

PİYANGO 
------ Mi L L T -

29 İlkteşrin -------
~ Cümhuriyet piyangosu ------------.. . ------------------------------------. . . . . ---------------------
----------------------------------------

İ krom iyeleri hem büyük 
hem çeşitli hem de fazladır 

Te,etıi 

mükafatt 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80000 
84.563 

48 
84.616 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

?50 
Yekun 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 
480.000 

12.000 
492.000 

Bu plan zengindir. (60.000) liralık bir biiyük ikramiye vardır. 
Ayrıca (20.000) liralık ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer tah
:!ıiniz bunlara erişemezse gene miiteessir olmayın. Çünkii iki tane 
de ( 10) nar bin liralık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu çekilişte 
dört tane (S.000) liralık ikramiye, (80) tane (1.000) liralık, (80) 
tane (SOO) liralık ikramiyeler vardır. PHinı iyice tetkik ederseniz 
daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüii açıkça görürsüniiz. İkrami
yelerin miktarı hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 
kuvetlidir, fazladır. Bu fevkaliide piyango biletleri 8 Birinciteş

rinden itibaren satışa çıkarılmıştır. 

Bu piyangoda mevcut (400.000) biletten (84.616) tanesi yani 
yüzde 21,1 ri mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bi
let (2) lira, yarım bilet (1) liradır. Unutmayınız ki tam biletlt"r 
ikramiyenin tamamını, yarım biletler yarısını alır. 

10 tam biletli ve 10 yarım biletli karnelerle talihinizin tamamı
nı veya yarısını, iki ikramiyeyi de mutlaka kazanmak suretiyle 
tecrübe etmek imkanına maliksiniz. 

Cümhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üzere ( 48) :ıdet 
(250) şer liralık teselli mükfifatı ihdas edilmiştir. 29 Birinciteş
rinde Ankara'da çekilecek olan bu zengin ve fevkalade piyango
nun hususiyetlerini izah eden (8) sayfalık broşürleri bayilerdr.n 

isteyiniz. 

------ Şosa inşaatı --
Bolu Nafia Müdürlilğlinden: --
1 - Yeniçağa-Zonguldak yolunun 

- O + 000 - 3S + 9S5 inci kilometre
: !eri arasında 232SO metre uzunluğun= da şose inşa edilecektir. 
- 2 - Kapalı zarf usuliyle (S9809) 
: lira (34) kuruş keşif bedeli üzerinden 
: eksiltmeye çıkarılan bu inşaat 31. ıo. 
_ 940 tarihinin perşembe günü saat ıs 
: de vilayet daimi encümeninde ihale
: si yapılmak üzere 20 gün müddetle 
: eksiltmeye çıkarılmıştır • 

--

: 3 - Eksiltme şartnamesi, muka
: vele ve hususi şartname metraj ve ke
: şif hulasası ve etinerer ve fenni şart
E name Bolu Nafıa müdürlüğünden 2 
- lira 99 kuruş bedel ile alınacaktır. 
E 4 - İstekliler Ticaret odası ve eh· 
: liyet vesikalarını teklif mektuplarına 
E kovacaklardır. 
: Muvakkat teminat (4240) lira (50) 
- kuruştur. 

(9886/ 6788) --- 16789 --- Eleldrik ve kalorifer tesisatı -- Balıkesir Valiliğinden : 
: 1 - Balıkesir hükümet konağı ad= liye kısmının 2610 lira 50 kuruş keııif 
- bedelli elektrik ve 15302 lira keşif bedel= li kalorifer tesisatlarına talip çıkmadıgın
- dan tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltme-
: ye konmuştur. 
_ 2 - İki keşif tutarı 171Jl2 lira 50 kuruş 
: ve muvakkat teminatı da 1343 lira 45 ku· -- ruştur. 

3 - Bilumum evrak !)er gün Nafındı 1 ---: gorülebilir. 1 
_ 4 - İhalesi 8 ikinciteşrin 940 cuma gli· 
: nli saat 16 da hükümet konağında nafıa 

müdürlügündc müteşekkil komisyonda ya. 
: pılac.aktır. 

- 5 - isteklilerin muvakkat temi natları-
- nr Balıkesir nıal '!'lndığına yntırdıklarına 
- dair makbuz veya bu mikdnr şayanı kabul 

banka mek~ubu ile ihale tarih inden sekiz 
_ gtin evci vilayete müracaatla nafıadan a
: lııcakları ehliyet vesikası ile ticaret odası 
: vcııikalarını teklif mektubunu havi Tarfa 
: koyarak mezkur zarfları 2490 sayılı ka • 
E nun hükümleri dairesinde tanzim ve im7.a 

etmiş olarak ihale ,unü saat ıs e kaılar 
: komisyon riynsctinc vermeleri, postada 
: vukubulacak 'ecikmelerin kabul cdilmi • 

yeccği ilin olunur. (10131-7076) 17071 
-- Çırpır makinası alınacak 

Malatya Pamuk Deneme, Islah ve Üret
: me Çiftli{!i Hliılürlüğünden : 
---
_ Muhammen 950 lira kıymetli Plat mar
: ka çift toplu bir adet çırpır makinesi sn -
- tın alınacaktır. İstekliler 71 lira 25 kuruş 

teminatı muvıı.kkate ile birlikte 940/teş -
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır rinisanisinin dBrdüncU pazartesi günü sa

at 1 S de Malatya ziraat müdüriyetindeki 
komisyona müracaatları. 

Kirahk apartman ve arsalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
muhammen 

kirası Muvakkat 
Lira teminatı Mahallesi 
2040 1S3 Kızılbey 

Sokağı Cins ve müştemilatı 

Şartnıı.me mezkur mUdürlükten istenilir. 
Talipler teklif edecekleri makinenin ev
safını ihaleden eve\ bildirmek prtiyle tel
&rafla ııartnamcdeki izahat dairesinde mü
racaatları kabul edilir. (10133/7077) 

17072 

25 - 10 - 1940 

MEMUR ALINACAK 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES

SESESi MÜDÜRtü~ONDEN : 
Müessesemiz memur münhalatında 36S9 numaralı barem kanu

nu ahkamı dahilinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile memur 
alınacaktır. İsteklilerin; . , 

1 - Asgari lise mezunu olmaları, 
2 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları, 
3 - Hüsnühal sahibi olmaları, 
4 - Ve yaşlarının 35 den fazla olmaması . 

şarttır. (İngilizce bilenler ile evelce sınai mUesseaat veya banka
larda çalışmış bulunanlar tercih edilecektir.) 

Verilecek ücret, barem kanunu ahkamı dahilinde bir derece 
sınai' işletme zammı ile 85 ila 140 liradır. 

İmtihan, 14 İkinciteşrin 940 perşembe günü saat 15 de Anka
ra'da Sümerbank umumi müdürlüğü ile İ!'tanbul'da Sümerbank 
İstanbul şubesi müdürlüğü ve İzmir'de Sümerbank Yerli Mallar 
pazarı ve Karabük'te Demir ve Çelik fabrikaları milessesesi mü
dürlüğünde yapılacağından isteklilerin en son 12 İkinciteşrin 94-0 
gününe kadar aşağıda yazılı vesaikle zikri geçen idarelere müra
caat etmeleri ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikası asıl veya sureti, 
2 - Nüfus hüviyet clizdanı sureti, 
3 - Askerlik vesikası sureti, 

4 - Sıhat raporu, 
s - Polis hüsnühal kağıdı, 
6 - 3 boy 7 vesika fotoğrafı, 
i - Hizmet vesikası asıl veya tasdikli ıureti, 
8 - Halen 3656 ve 3659 numaralı kanuna tabi idare veya mU

essesatta çalışmakta olanlar almakta oldukları Ucretleri gösterir bi
' rer vesika ile kendilerine ait barem intibak cetvellerinin birer mu-

4225 

Et ah nacak 
Tunceli Vi!Ayetl Kalan Kuruıındn Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkan· 

lığından: 

.hl lkdarı 
tlOOOO 
GOOOO 
60000 

Tahmin bedeli 
15000 
18200 
12flOO 

% 7,15 teminatı 
1125 

9!)0 

9415 

İhale tarihi gUıı ııaat cinsi 
31. 10. 940 pereembe 11 K. eti 
31. 10. 940 peroembe 11 keçi eti 
31. JO. 940 pereembe 11 S. eti 

(Eksiltmeye glrebllmPk için taliplerin her Oç ete fiyat vermeleri ve (1020) it· 
rnlık teminatı yntırınalnrı l~ımrlır.) 

1 - Tunceli vllft.yetı Kalan kar.asında (Mamekl) bulunan ııeyyar jandarma bir· 
ilklerinin bir senelik ihtiyacı için kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulan Uç ka • 
tıım lna:ın yiyecel;ine nlt malümıı.t yukarıya yazılmıvtır. 

2 - Tahmin bedelleri ile yUzde 7,5 muvakkat teminat mlkdarları hizalarında 
gösteri lınlş tir. 

3 - Bunlara alt vartnameler Mameklde aatın alma komisyonunda her zaman be
delııl7: ıılınablllr. 

• - Kııpalızart usulü ile yapılacak olan bu f'kslltmcler 81. 10. 940 peroembe gilnü 
hizalarında yazılı sıuıtlerde Mameklde 8a tın alma komisyonunda icra edilecektir. 

6 - Her kaleme alt tPkllf nıektuplnrının hizalanndaki ııaatlerden bir ııaat evell
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon bB§kanlığına teslim edlhnle olması lAzlm
dır. 

6 - Bu saatlerden ıonra gelecek teklif mektupları ile poııtada vaki olacak tehl?'
ler kabul edilmez. 

7 - hteklilerln kanunen tayin edilen muvakkat teminat vemkalarını gene ka
nun tarltatı dairesinde zarfa koymaları lfızımdır. 

8 - İsteklilerin kanuni ~eralt ve vesaikten başka E!Azıt ticaret odasında muııad-
dnk ve fotoğraflı mllteahhitllk vesikası vermeleri earttır. (6817) 1680' 

Gökçe oğlu İkinci vakıf apartman
da (8) oda 1 banyo 1 
mutbahı havi 4/6 nu
maralı daire 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
2S2 19 Ulus matbaası 

arkasında 
Soğuk
kuyu Arsa 

2S2 19 " " " .. " " 
Yukarda evsafı yazılı vakıf gayri menkullerden iki arsa teslim günün-

den 31-5-941 gününe kadar ve Apartman dairesi ise 1-11-940 dan 31-10-941 
tarihine kadar kiraya verilmek üzere on gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

İhaleleri 26-10-940 cumartesi günil saat (11) de Vakıflar Umum Müdür· 
Jüğü Emlak ve Arazi Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkOr 
müdürlüğe müracaatları. (68ı2) 16799 

Pamuk çorap ipliği alınacak ı ne.cağından isteklilerin 225 liralık katı te-
M. 'M. v. Sa. Al. Ko. dan: mlnatıarlyle birlikte mezkt'lr saatte Ko. ı1a 
Beher klloııuna tahmin edilen fiyatı bulunmalıın. (7135) 17134 

(149) yllz kırk dokuz kunıo olan ı:;.ooo 3 Nevi malzeme alınacak 
kilo ince pamuk çorap ipliği pazarlıkla M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
mUnaka.cınya konmuı.ıtur. İhalesi 6.11.940 Hepsine tahmin edilen fiyatı ır;so lira 
8ah gUnll saat 10,30 dadır. Kat1 teminatı olan 8.§a#ıda yazılı Uç kalem malzeme 9 
(3 352,:i) liradır. Evsaf ve oartnamesl :M. lklnclteşrin 940 cumıı.rtesl gllnll saat 12 do 
M. V. satın alma komlsyonundn görlllllr. Ankarada ı.ı. .M. V. ııntın alma Ko. dıı. pa
fsteklllcrin kanunun emrettiği belgelerle zarlıkla satın alınacağından late'klllerin 
ihale sa.atinde komisyona gelmeleri. 237 llrn kati tcmlnatııirlyle l>lrllkte paznr-

(7008) 17128 tık gUn ve snntlndc adı geçen Ko. da bu-
lunmaları. (7139) 

Kaputluk kuma' alınacak ı25 tUp oksijen (t!lp hariç) 
.M. ll. Vekft.letl Hava Satın Alma Komla- 2400 kllo k8.l".Jlil 

yonundnn: 300 kilo kaynak teli (4 veya 3 mm) kut-
1 - .Muayyen gUnıle verll<'n !lyst pahalı runda. 17137 

görlllen 10,000 metre hava rengi kaputluk 
lrnmıış yeniden pazarlıkla satın alınacak
tır. :Muhammen bedeli 30750 lira olup ka-

.J 1111 
U teminat mlkdnrı G9G3 liradır. Pazarlığı : 

TERZİ CALİBE 11 llL. 

:.ıs. ıo. 940 pazartesi gllnll sıuıt ıo da hava _ 
sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 1- : -dnrl şartnnıne '"'sal ve nllnıuncsi her glln -

Bayram ertesi Ankara'ya 
gelerek yeni modellerini 

saym müşterilerine 

-------öğleden sonrn iki lira mukabilinde komla· : 
yondan alınahlllr. 1steldllcrtn muayyen 
ı:-Un ve saatle katı teminat ve kamını bel
ı:;"el riyle birlikte komisyonda bulunmnlı:ı.-

takdim edecektir -- -
n. (7120) 17132 

Motör yağları alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dıın: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7200 lira 

olan a~n~ıda mlkdarlan yazılı motör ynğ
laı ından he birinden beşer ton kl cemıın 
15 ton motör yağı 7 lklncltevrln 940 per
ıembe gllnll saat 14 te Ankarada M. M. V. 
saun alma Ko. da pazarlıkla satın alınnca
ğınılan isteklilerin 1080 liralık kaU temi -
uatıarlyle birlikte pazarlık gUn ve saatin
de ml.'zkOr Ko. da bulunmalan. (7137) 
Aııtral 00 
Astrnl 000 
Astrnl 0000 17136 

Gargoil yağı alınacak 
M. M . V . Sa. Al. J{o. daıı: 
Hl"palne tahmin edller fiyat 1500 lira 

olan lkl ton gargoll ya~ 7 lklnciteerın 940 
perşembe gilnll ııAat 15 te Ank11rada :Af. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla ııatın alı· 

- -Sayın müşteriler muvasalat gü- : 
: nünde ayrıca telefonla davet 

olunacaktır. 4300 

~ ı 111111111111111111111111111111 ·111111 ı; 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 690 
İmtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdar~ Eden 
Yazı İşleri MüdürO 

Mümtaz Faik FENiK 
MUess<'SO MUdUrU : Naı;nt uı..uc 

ULUS Basımevi ANKARA 

~EŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 5. ı_ı. 1940 SALI GÜNÜ STILACAK EMLAK ı 

Esas No. ·Mevkii ve Nev'i Ada PllJ"'llel Meııahru;ı Kıymelt Depozito İzahat 

732 

lOlS 

116S 

1169 
lliO 

1196 

-- - ---- ----
Yenihayat M. Arsa 

Dahağlar M. Dabağlar 
çarşısında dükkanın 

3969/ 19440 hissesi 
Danışmend Mev. Tarla 

824 

297 

1891 

Etlikte Harap bağ 1776 
Etlik, Kuyuyazısı mevkiinde 1763 
kayalık 
Cebeci, Türközü S. Arsa 1671 

9 

3 

2 

16 
31 

8 

178,50 

27960 

9620 
8990 

838S 

27.- 5,40 

S6.- 11,20 

ısı taj No. lu Hamdinin evinin ya
nındadır. 
Kısmen yıkılmıı ve boştur. 

1398.- 2i9,60 Eski Erkanıharbiye yolu üzerinde
dir. 

1924.- 384,80 Hacı Memiş bağının yanındadır. 
270.- S4.- Üzerinde Osman oğlu Necibin evi 

vardır. 
839.- 167,80 Türközü ve İmrahor yolu Ü.zerin· 

dedir. 
1197 

" " " 1671 7 3840 384.- 76,80 8 No. lu parselin yanındadır. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 8. 11. 1940 CUMA GÜNÜ STILACAK EMLAK : .. 

1207 Atıfbey M. Arsa 1833 

1208 
" " " 

1833 

1211 Danışmend mevkii, tarla 1888 

1212 ,, 
" " 

1888 

1213 
" " .. 1888 

12S7 Yukarı İncirlik mevJ9i tarJa 1785 

16 

3S 

1 

2 

8 

10 

583 

226 

84SS 

4207 

12022 

4760 

1166.- 233,20 Ulucak asfaltı üzerinde ve araba 
tamirhanesi karşısındadır. 

226.- 4S,20 Bahçivan Hasan'ın 809 No. lu evi
nin arkasındadır. 

423.- 84,60 Bay Tahsin İspencan'ın evinin ce
nubundadır. 

421.- 84,20 1 No. hı parsel ile Muhsin Parna· 
nın arasındadır. 

601.- 120,20 Bay Ekrem Galibin evinin civarın· 
dadır. 

476.- 9S,20 Bağcılar yolunda ve Şerafettin A
taman bağının şimalinde ve D. Şük 
rünün bağının garbindedir. 

1. - Yukarda mevkileri ve mesa haları yazılı eı:nlak, peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye müı
teriye aittir. 

2. - Arttırmıya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların miihiir !erini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, talip terin depozitolarını nisbet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, yukarda gösterildiği üzere, birinci kısım için S.11.1940 salı günii saat on dörtte, 
için 8.11.1940 cuma günü saat on dörtte Bankamız satı:7 komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
to akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müracaatları. {7ı31) 

ikinci kısım 
o gün depozi-
17133 

YENİ Sinemada 
Bugün ve bu gece 

Zengin mizansenli ve eğlenceli 
filim 

CANIMIN İÇİ 

na,, rollerde: Tanla Fedor. 
Plerre Brasseulr ve kahkaha 
kıralı Bach. İlheten Foka 

.M:odn gıızetr.st 
Seanslar: H,30 -16,30 -18,30 

ve gece 21 de 

HALK Sinemasmda 
Bugün ve bu gece 

Zafer programı 

Çanakkale geçilmez 

Ttlrklllğlln en bUyUk zalerl 
Türkçe sözlü kabramınlık. 

filmi 

Seanslar: 14.SO - 16.SO - 18.30 
ve gece 21 de 

Saat: 12.l!S ucuz matinede 
VERTF:H'Jn BÜYÜK AŞKI 

Sus Sinemasmda 
Bııgiln bu gece 

Çok beğenilen bir program 

1 - Ortll§nrk harp haberleri 

2 - Şlmnl kanunu 

Üç bllyllk yıldız: Charle.ıı Va

nel -:M'tchel Morgan-P.R. Vllm 

Seanslar ıınat: ı• · 16 • 
18- 20,30 

SOMER Sinemasında 
BugUn ve bu gece 

MahkOmla.r Kanunu 

Baetanbaşa heyecan ve maccre 

filmi 

Seanıılar: 12. - 14.30 - 16.30 

18.80 ve gece 21 de 

Yen· şehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Mildafaaihukuk 
Caddesi İş Bankası karşısında
ki veni binaıına naklediyor. 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin .Konforlu 
en modern ve en . / Otelidir 


