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Edirne lstanbul, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 

hudutları içinde vi lôyetleri 

Bir av müddetle 
. ~ ~ : ,-•' . ";. . 

- - . 

örfi idare ilan edildi 
- ....... ,· ,. .. \ ,,.. . . 

Jandarma Umum Komufanlllı uhdellnde kalmak üzere . 

Örfi idare komutanhğına Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal tayin olundu 

Ankare; 22. a.a. -Baıv~ 
let' ten tebliğ edilmift{r ı 

l l. 940.tarihli içtimamc:la ka
rar vermiıtir. 

ôrlt idare lromutanlıfı 

, 
"O' 

Elen kıtaları 

dün Görice'yi 

zaptettiler 

Bütün Yunanistan zafer 

bayramı yapmakla meJllll 

Yunan askerleri her 
yerde ilerliyorlar 

Bir İtalyan taburu esir! 
Roma, 22 a .a. - Bugün öğle ü

zeri neşredilen İtalyan harp tebliil 
Cörice'nin tahliye edildiğini ve ... 
tir kuvetlerinin Göricıe'nin garbinde 
bir hat üzerine çekildiklerini bil· 
dirmcktedr. 

8. Metakıaı'ın müjJe.i 
Atina, 22 a.11. - İtalyanla r Görke'yi t&ı.. 

live etmişl erdi r. 

Gener:tl M etaksaıı, yunan cenel lnınnM 
(Sonu 5. inci sayfada) 

111111111111 

Yelpaze gibi 
Yunanlılar üç 
koldan ilerliyor 

Umumt ıiyast vaziyetin gös. 
tercliği lüzum ve ic.aplan mil· 
talea eden icra V ekillerl Hey
eti, T ctkilatı Esasiye Kanunu· 
nun 86 ncı maddesi hük • 
müne tevfikan, İstanbul, 
Kırklareli, Edime, Tekirdağ 
Çanakkale ve Koceeli vila • 
yetleri hudutlan içinde, ilan 
tarihinden itibaren bir ay müd 
detle, örft idare ilAnma 20. 

Ankara; 22. a.a. - İstan
bul, Kırklareli, Edime. Tekir
clağ, Çanak.kale, ve Kocaeli 
vilayetleri dahilinde ilan edi
len örfi idare komutanlığına, 
jandarma umum komutan • 
lığı uhdesinde kaltl)Ak üzere 
korgeneral Ali Rna Artun • 
kal' m tayini yük.ek taadika 
iktiran etmiftir. 

Ywı•• btaları12111 Ar11avutluit• iıı.ı «tiil•i araziyi, düa zaptolunan Görice ve Poıradet'i ve yunan ileri budetinia inlt.i
ıııl tarzım 6iJnerir barta Mühim miktarda İtalyan mert 

mahvolmağa mahkiim 
Resmt bir teblif 
münasebetiyle 

Falih RJln. ATAY 

188 nmnaralı İtalyan tebliği. 7 .. 
.. A.,,...... harbi tarilaiede bir,, .... 
ka olarak kalacaktır. Yunaniat.a'a 
ükimatmn, llıktep-in ayam 28 iıncl 
.-.ceai aaat üçte nrilmiftir. Roma'
Claki tahminlere ıöre, bezgin Te 
kararaı• halk, 7 aontetrin tarihin
Cle Fati•t .imparatorlufu •ancağmm 
Seli.ilik ..-. Atina üstünde dalgalan· 
makta olduğunu haber alacaktı. 
Halbuki 22 ikincitetrin akpmı, 
kendilerine, Cörice'nin Yunanhlar 
tarafmdan zaptolunduiu havadiai 
•erilmittir. Bu tebliğde teaelliye 
benzer tek nokta, ltalyan lutalan· 
nın "mahım derece zayiat •ere
cek,, kadar döiüflnüt olmaların
dan ibarettir. 

İtalyan halkmm derm yeaine •• 
Yunaniatan halkmm hudutauz ... 
vincine hak ..-ermek liznn gelir. 
Biri naaıl büyük bir hayal l\İkutu 
içiınde iae, diğeri ..-atan ve hüriyet 
müdafauı zaferlerinin, beteri bah
tiyarlıkların hiç birinde misli bu· 
lumnıyan tevki içindedir. General 
Papagoa'un ıtratejik yelpazesi, fü
tuhatçılann gözleri üstünden gurur 
•e azamet mahmurluğunu gider
miıtir. 

Şimdi Yunan orduau Amavutlu.
fun iç topraklarına aarkıyor. De
•am eden bir harbin akıbetleri hak
kmda kahinlik etmek adetimiz de
lildir. ltalyanlar, Amavutluktan 
aökülmemek ve halk maneviyatını 
büsbütün peri,an etmemek icin, var 
kudretlerini ıarfedeceklerdir. Fa
kat düpnüt olan itibar, bir daha 
güç kalkmacaktır. Bu itibara vunı
lan darbenin aksi Balkanlarla Ak· 
deniz aleminin her köşesinde çalm· 
makta ve Afriıka'nın ücra çöllerine 
kadar nüfuz etmektedir. itiraf et• 
mek lazımdrt' ki 168 numaralı ltal
yan resmi tebliğini mazur göstere
cek tek feY• 28 ilkteırinde İtalya'· 
nm Yunaniıtan tarafından tecavü
ze uğramı, olmaaı idi. 

halyanlarm niçin kendilerine bu 
kadar itimat etmiş olduklarını sor· 
mak bize düşmez. Fakat niçin bat
kalarma bu kadar itimatsızlık gÖı· 
terdiklerini hayretle düıiinmeme
fe imkan yoktur. Yunaniatan niçin 
tesli111 olm~ğa, yahut, niçin mab
-volmafa mahküm idi? Hayat me
mat mücadelesine giritmefi kabul 
ec:leın bh- milletin, ilk beaaplan alt
üst eden kahramanlık muğcizeleri, 
bilhasaa Yunanistan tarihinde biç 
eksik olmamıştır'. Verilmiyecek o
lan feylerin, ekseriya ahnamıya• 
cak ,eyler hükmÜnf' ~irdiğini göste· 
ren misaller arumda, ıulhçu ve 
ıakin Yunan milletinin yeni hüri
yet harbi müsteına bir misal te,kil 
edecektir. Her yerde Te her adım
da böyle olmak mukadderdirı te
cavüz, mtnaffak olduğu zaman bi
le, ancak bir askeri hareketi dar-

(So12a s. ilJci HT/ad•) 

ve sanat 

tesirleri 
kültür 

büyük 

C. H. P. nin 

hayatımızdaki 

Partinin yüksek tahsil 
gençliğine verdiği imkAnlar 

Bu sene Partinin 
talebenin mikdarı 

yardım 
210 u 

ettiği 
buldu 

Yurdun killtUr aeviyesinin yıldan yıla barla bir tekilde yükıelmeainde, 
genit halk yığınlarının fikir ve unat nimetlerinden istifade ettirilmesinde, 
Uzerine en büyük vazifeyi alan Cümhuriyet Halk Partiıi'nin, yeni ders yılı 
batlarken de yeni hamleler huırlamıı olduğunu memnuniyetle öğrenmek
teyiz. 1940 - 41 ders aenesinin ıu ilk aylarında, bilhasaa yardıma muhtaç 
yükaek tahail talebeaine genit okuma ve yaıama imkanları bahteden bu fa. 
aliyetlerden kısaca bahaetmekten zevk duyuyoruz. 

Ancak Partinin bu sahadaki faaliyetinin 
yalnız okuma çatında ve vaziyetinde bu • 
lunan vatandA1lara mllnhuır kalmadıflnı 
ıöylemek ll.zımdır. 

CUmhurlyet Halk Partisinin kurmuı ol
duğu halkevlerl ve halkodalarının kUltur 
hayatımızda ıu·aı ettikleri yer, ve yurdun 
umumi kUltUr eevlyealnin bariz lnklıatın
da oynadıkları rol fevkallde mUhlmdlr. tlç 
ay ıonra kuruluılarının ıeklzlncl yılını 

kuthyacatmua halkevlert ve henUa bir ııe
nedenbert çalıımakta bulunan halkodaları 
busu.n her mAııulyle birer halk u.nıverat
teal mahlyetındedlrler. Halkın en aam.Jml 
toplantı yert olan bu ııcak yuvalar, mem· 
leket nv..ısının olduğu kadar fikir ve 
ıanat hayatımızın da birer mihrakı olmut 
bulunuyorlar. Evler ve Qdalar lnkıllbın 

devamlı telkin ve lrtat merkezleridir. 
Bundan bA1ka CUmhurlyet Halk Parti • 

ılnın pro1rramlı bir ıekllde ve bUtU.U yur · 
da ıamıı olmak llzere teablt ve devam et • 
tırdtfl muhtelit faaliyet eahaları vardır. 

tlç ıenedenberl memleketin mahalli renk· 
!erini lıllyerek ıu.nat mllzelertmlze değerli 
eserler kazandırmıı olan reuamların yurt 
gezileri, muhtelif ıergller, Parti neırlyatı, 
konferanslar, filmler ve radyo makineleri 
bu cümledendir. ve bUtUn bunlar mtııı 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer 

hayatımı~dakl mUsbet ve hayırlı tealrlerl .... , ---
elle tutulacak, sözle s~rUlecek kadar ba-

riz olan çalıımalardır. Pasif korunma 
T ah•iltle bulunan ••nçlife 

yardım 

1 Fakat blalm uıl Uaerlnde durmak iate- ma zemesl l~ln 
dlflml• ç&lııma mevsuu. etımhuriyet Balk 
Partisinin yükaek t&Mll smollflD• verdl
fl bUyWc ımklnlar, tah.tlde bulunan se~ 
life yaptıfl yardımlardır. Yarımn TUrld • 
yeelndı omuslarını me1Ullyetll memleket 
vazifeleri alacak olan fakat maddi lrnkl.ıı· 
ııızlıklar yUzUnden ytlkıek tahılllerlnl yap
makta stıçlUte utrıyan sençler, Partinin 
ııcak hlmayeelne kavutmutlardır Cüm 
hunyet Halk Partlıtnin çalııkanlık. ah · 
lak. aekA ve karakter itibariyle kendileri· 
ne stıvenııa. memlekete faydalı birer an
aur ,.ttl809klertu lnanıta fakir ve :vok
aal oocuırıan himaye edmea ıGttata ilk 

(So• 1. llld N7fa4aJ. 

azamt perakende satlş 

fiyatları tesbit edildi 
29 numaralı mllU korunma .kararname • 

ıtnln S Uncu maddestntn J.. fıkruı hüküm· 
lerlne mU.teııtden pulf korunma tedbirle
rinin icap ettlrdltt malaemenın per&ken-
4e olank uaml aatıı fiyatları Ankara fi· 
yat mtırakabe komt.yonunca teıbit edll • 

mJftlr. Buna alt llate lklllct aıfamısda . -

Şehirde ıııklar 

nasıl söndürülecek 1 
Ankara Valiliğinden : 
Sayın Ankara hallnmn nG%CIJ'I 

Jikkatine : 
15/11/1940 tarih ve 14660 sayılı İcra 

Vek:lllerl Heyeti karariyle hava taar
ruzlarına karıı ıtıkların söndüri.ilmeıi 
vo karartılmuı nizamnameıi meriyet 
mevkiine ginni§tir. 

Bu itibarla ı 

1-

21/ 11/ 1940 perfembe gUnU aut 21 de, 

Münokalôt Vekili 

dün D. D. yollarında 

meşgul oldu 
Miinakallt veldliml• B. Cevdet ICo

rlm !ncedayı d<m ~f!eden eonra Dn
let Demiryolları itletme umum mt\
dürlilfüne giderek: umum müdürHlk 
erklniyle tanıpnıı. bu arada umum 
miidürlUfe ait itler hakkında verilen 
izahatı dinlemlftir. • 

Londra, 22 a.a. - Yunani.tan'dakl .-., 
rf vasiyeti tmlılil eden Timee ıuetemm. 
Ballııaalar muhabiri diyor ki: 

Halihazır vaziyetin bathea lıldi .... 
yunanhlann Epir cephesinde !iç eeulr n .. 
ri hare'keti yapmakta olmalendır. 

Birinci taarruz hareketi, Kalamas ~ 
rinin mansabından baıhyarak A,uaran• 
,.. clotn tfınel lıftilmmetinde hıiki .. f et • 
melrtedlr. 

İkinci ileri hareketi, Yanya • Ersfri ,-. 
lu boyunca yapılmaktadır. 

Uçiincti hareket de Vo:r- Yldt.ınln ,... 
lr.an11nda Preme-U ve AYlon,. i.tlkmne • 
tindedir. 

(!omı S. inci Hy/.da) 

Çarşambadan itibaren 
22/ 11/ 1940 cuma günü saat 20.30 da. -----------------------------
23/ 11/ 1940 cumartesi günü saat 20 de 
24/11/ 1940 pazar günü 19.30 da. 
25/ 11 / 1940 pazartesi günü aaat 19 da, 
26/ 11/ 1940 aalı günü saat 18.30 da, 
27 / 11/ 1940 çarıamba günü aaat 18 de, 
28/ 11/ 1940 perıembe günü saat 17.30 da 
29/ 11/ 1940 cuma günü saat 17 de, 
30/ 11 / 1940 cumartesi gilnil aaat 16.30 
da ve müteakip günlerde aleddevam 
gurupla beraber cadde ve sokaklarda
ki ııııklar tamamen aöndürlilecek ve 
muayyen yerlerde yalnız maakelen -
miş lambalar bırakılacaktır. 

2- Resmt daireler ve alelfunum na
kil vasıtaları da birinci maddede gö ... 
terilen tertip dahilinde ıııklarını ha· 
rice sızdınnıyacak tekilde karartacak 
veya maskeliyeceklerdir • 

3- Diğer binalar (meskenler, dUk
klnlar, kahvehaneler, oteller ve ben
zeri biltiln yerler ) 1/ 12/1940 gününe 
kadar hazırlıklarını ikm!l ederek o 
günden itibaren ve gurupla beraber 
ı'ıklarını harice sımnyacak şekilde 
maskeliyeceklerdir . 

4- Nakil vasıtalannın sllratleri ı
!ıkluın karartıldıfı saatten itibaren 
hiçbir veçhile 30 kilometreyi geçmi -
yecektir. 

5- Şimdiye kadar öğle tatiline tı
bi bulunan dükkinların ve ticaretha· 
nelerin 25/ 11/ 1940 pazartesi güniln -
den itibaren tatil yapmak mecburiyeti 
kaldırılmııtır. 

6- Bu tebliğ hilafında hareket e -
denler hakkında puif korunma ka -
nununun cezat hükümleri tatbik olu
nacaktır. 

Yüksek Sıhat Şurası 
çahşmalarına 

devam ediyor 
Yüksek Sıhat ŞGrası dün de çalış

malarına devam etmiJ ve adU mese-· 
leler üzerinde meıgul olmuıtur. 

ŞQra, bugün aabah aaat 11 de top
lanacak yurdumuzun ııht vuiıyetl 
ile bulaııcı hutahklar itini &örilfe
eekdr. 

Hususi otomobiller, motor 
ve motosikletler 

seyrisefer edemiyecekler 
Bundan sonra benzin ve sair petrol müıtaklarlyle 

l~iyen hic bir nakil vasıtasına plaka verilmiyecek 

Bir gün tek, bir gün çift No.lı 
taksiler işliyebilecekler 

Koordin111yoa be
yetiİıin lt.•nrı mu
cibince, önümüz • 
deki çarı•mba ıü
nünden itib•un hu
susi otomobiller, 
motörlar ve mo -
tosilt.letler seyrise
ler edemiyecek • 
!erdir. 

Gen11 bu kararın 
tatbikatı cümlnin
de11 olarak. b11n • 
•İn nHir petrol 
mlftdlariyl11 i1li-
711n biç bir nakil 
va•ıtasına plll:a 
nrilm/yecelctir. 

Taksilerin çift 
numaralı ol•nları 

bir 6Ün, tel: numa. 
ralı olanları da bir 
6Ün o/mal: üuu 
mü114vebe Ue işlı· 

yeceJ:lerdir. Res . 
mimiz, çift numa
ralı bir tabiyi 
16nm7or. 

.( Ba ltruıutaki laaberleriınU 4 üncü .a.ylacladu) 
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iktisadi bahisler 

lstihlôk eşyasına ilk tahdit 
Hazım Atıl KUYUCAK 

Dün Resmi Gazete'de, mühim bir 
Koordinaayon kararı intışar etmııtir. 
ıg. 11. 940 tarih ve 2/14ıu3 numaralı 
kararname ile meriyete giren bu karclr 
benzin ve sair petrol muştaklarının iı
tihlakini tahdide matuf ve memleketi-

gibi nakil vuıtalarını ve harict ittlra 
kuvetini memlekete daha faydalı ı•y
ler için kullanmak ma.kaadiyl de iı -
tihl§kte tasarruf düşilnülebiltr. Meae
ll İngiltere birçok gıda maddeleri lı • 
tlhlakini bunların ithallerinin lmkin

mızı_n yem harp iktisadiyatında bu sız olmasından değil, belki nakil vau-
mahı~ettc _ıl~ tcdbır olmak bakımından talannı başka işlerde kullanmak lUıu
•hemıyetlıdır. munu duymasından dolayı tahdit et -

Karar petrol müştakları sarfiyatını miş bulunmaktadır. Hattl bu noktayı 
vesikaya bağlamak suretiyle değil bun daha iyi tebarüz ettirmek için " ithal 
lan kullanacak vasıtalardan bir kıs - maddelerinde yapacağınız bir kiloluk 
mının seyrüseferini men' veya tahdit tasarruf bu kadar daha harp malze 
etmek suretiyle tahdit etmektedir. mesi teminine yarıyacaktır ,1 denli -
Belli başlı hükümleri arasında husust mektedir. 
binek otomobilleri ile deniz tenezzü'!1 
motörları seferden menedilmekte ve 
taksilerin faal kısmı da yarıya indiril
mektedir. 

Pek tabiidir ki, her tahdit olduğu 
gibi böyle bir kararda bazılarının, 

menfeatlerine uygun gelmemek itiba
riyle, hoşlarına gitmiyecektir. Fakat 
herşcyden evci istihlak eşyasının tah
didi işine Avrupa'da en ıon başlıyan 
memleket olduğumuzu ve vatan müda
faası için can fedakarlığı yapmağı dü
§iinUrkcn konfordan fedakarlığın b&
his mevzuu olamıyacağını düşünmek 

lazımgclir. 

Muharip gayrimuharip bütiln Av -
rupa memleketlerinde, istihlak eşya -
aının tahdidine başlanılalı bir seneyi 
çok geçmiştir. Bu memleketler yalnız 
böyle benzin ve saire gibi ithalat cşya
ıını değil, belki dahilde iıtihsS.1 olu • 
nan bazı maddeleri de tahdit etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bazı maddelerin tahdidi ise yalnız 
ithal müşkıilatından değil, belki mem
leket müdafaası için daha faydalı yer
lerde kullanılabilecek mahiyette olma· 
!arından ilri gelmektedir. Bugün İn -
giltcrc gibi denizlere hakim olan bir 
memlekette bile benzin bir seneı:iir 
tahdide tabidir. Bunun da sebebi hem 
benzin getirecek nakil vasıtalarını haş 
ka yerlerde ve başka işlerde kullan -
mak arzusu hem de benzin memleket 
müdafaasında hususi otomobillerden 
ve tenezzüh motörlarından daha fay -
dalı olacağı yerlerin bulunmasıdır. 

Petrol müştaklarının istihlakini biJ
'Vası ta tahdit eden kararname ortada 
benzin kalmadığı ıçin çıkarılmış de -
ğildir. Bilakis mevcut olmıyan bir 
maddenin tahdidi esasen bahis mev -
zuu olmaz. Bugün petrol müştakları 
bakımından vaziyetimiz bir sene evel
kinden fena değildir. Sovyetlerden ve 
Romanya'dan gelen petrol azalmı,sa 
İran, lrak ve nihayet Felemenk Hin -
distanından ithal imkanları daima 
mevcuttur. Fakat bu keyfiyet benzini 
bol bol sarfetmeği makul gösteremez. 
Çünkü petrol müştaklarının ithali ve 
nakli işi herşeyden evci bir kap me -
selesi bir yol meselesi ve nihaeyt bir 
depo meselesidir. 

İstihlak eşyaları için konulan tah -
ditlcrin gayeleri ve usulleri çok muh
teliftir. Vesika usulü, daima diğer u
sfillerin kafi derecede müessir olama
dığı veya herhangi bir madde hcrke'lin 
istihlak ettiği zaruri şeylerden oldu
ğu hallerde tatbik edilmektedir. Me -
ae1l tereyağı, ekmek gibi maddeler ve
sikaya tabi olduğu halde et için bazı 

Bu ıebeple muayyen bir milddette
memleketler etsiz günler ihdası sure - ki ithal mikdarı mahdut kalabilir. 
tiyle kısmi bir tahdit koymakta bazı- Bundan daha mühim olan bir noktada 
lan ise et yinecek günleri tahdit et -
mekte hem de bu günlerde verilen mik petrol müştaklarının umumi nakil iş -
darları vesikaya bağlamaktadır. !erimizde, ziraat makinalarımızda ve 

nihayet ve en mühim olarak müdafaa 
Bazı maddelerin istihlak şekillerinin 

değiŞtirilmesi de istihlak mikdarını a- işlerimizde kullanılmakta olmasıdır. 

( GÜNÜN GÖLGESi ) 

Benzin tasarrufu 
Milli Konınma Kanunu, huauai 

nwnara tafıyan motörlü nakil vuı· 
talan aahİ'plerini bir fedakarlığa 
davet etmektedir: memleketin ben
zin mevcudunu hadiaelerin en lü
zumlu kıldığı yerlerde kullanabil
mek için otomobillerini garajlara 
çekmek ••• 

Huausi nakil vaaıtaları sahipleri, 
hal ve vakitleri pek yerinde olan 
vatandaşlardır; bu vatandaşların 
bir müddet için bu vasıtaları kul· 
)anmaktan menedilmeleri - bizim 
memleketin hayat ölçüaüne göre -
zaruri ihtiyaçtan fedakarlık değil, 
daha çok, kolayca terkedilebilir bir 
itiyattan feragat olacaktır. Çünkü 
eğer bunları, bu yeni kararla haki
katen büyük bir külfet altına davet 
edilmit telakki edersek, o zaman, 
ekmek paralarını ekseriya başkala
rının otomobillerini kullanarak ka
zanan toförlerin gün aşırı itsiz kal
mak ıuretiyle göaterecekleri hakiki 
fedakarlığa ad bulamayız. 

Milli Korunma kanunu, zaman 
zaman hepimizden, kendi hayat 
standardımızla mütenasip ve çalış
ma sahalarımız dahilinde feragat 
ve tasarruf istemektedir ve ihti
mal daha da iatiyecektir. Fakat, 
başka yerlerde yağın mıskalla, ek
meğin gramla tartılıp dağıtıldığını. 
türk talebelerinin sabunu memle
ketten istediklerini, yalnız mülki
yet ve ticaret hıı.kkmın değil, hat
ta tabii hakların bile bin bir takyit 
ve tahdide tabi tutulduğunu düşü· 
necek olursak saadet ve refahımı
zın tadını daha iyi alabiliriz. 

Daha güzeli, hakiki vatandulık 
mükafatımız, memleket için yapı
lan fedakarlığın ruhlara dağılan 
samimi sıcaklığıdır. idealizmin gö
nülleri hep birlikte tutu~turan ve 
milvonları birlikte hareket ettiren 
büyük kııveti de bu ılık duygu de· 
ğil midir? 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

C. H. P. Çankaya kaza 
kongresi bugün loplamyor 
İki buçuk aydanberi hararetle de

vam eden kazanın ocak ve nahiye 
kongreleri sona erdiğinden bugün de 
kaza kongresi saat 15 te Kızılay ge
ne 1 merkezi binasında toplanacaktır. 

Delegeler dün Çankaya kazasının 
Yenişehirdeki merkezine giderek 
idare heyetiyle kongre işleri üzerin
de ihzari görüşmelerde bulunmuşlar 
ve müzakere ruznamcsine bilgi edin

Gayrisafi irat 
üzerinden 

ahnacak kazanc 
vergisi nisbetleri 

Maliye ve lktısat VekAletıerı gayrı 

safi Irat Uzerinden vergiye tAbl kazanç 
vergisi mUkelletlerlnln kazanç vergisi ka
nunu mucibince mahalli Ucaret odaları 
veya belediyelerce tayin olunan vergi nls
betlerlnl tesblt etnııııtır. 1941 yılından iti
baren memleketin her tarafından mUkel -
lcflerden birleştirilerek tayin olunan 8.§a
ğıdakl nlııbetler Uzerlnden kazanç vergisi 
alınacaktır: 

Aba dolabı yUzde 20, toptan ve peraken
de av derle! alıp satanlar 40, araba tamir
cileri 20, çini satıcıları 30, boncuk, kUpe, 
boya ve emsali §eyler ııatan çerçiler 25, 
çırçır ve çalkar makinesi tııletenler, pa
muğu kozasından, çekirdeğinden ayıran 

mnldneler 25, mnklne ile çorap dokuyup 
satan çorapçılar 40, ıehlr ve köylerde bul
gur ve kepeğinden çeltt~i kabuğundan, 

palamudu kabuğundan ayıran lptıdat dink 
tesisatı 20, perakende surette kurutulmuıı 
veya yaş deli alıp satanlar 40, eski elbise 
alıp satanlar 80, elekçiler 25, fındık kır -
ma mahallerini işletenler 25, fındığı kabu
ğundan ayırmakla lııtigal eden ve tabrlka 
mahiyetinde olmıyanlar 20, gazete ba.ylleri 
20, hayvan alıp ahırda beallycrek satan -
lar 30, dokumacılığa nıUtealllk hazır yUn 
vepamuk ipliği satanlar 30, keçe yapan 
ve satanlar 20, cınpka, kundura kalıpçıları 
25, kepek satanlar 30, koyun derilerinden 
bekçi, nöbetçi, çoban kUrklcri yapanlar 
20, kaz?.azlar 30, kalbur ve elek yapanlar 
25, kantar tamir ed ~nler 20, ayakkabı ve 
kamyon IAstıklerl tamir edenler 20. nal · 
bantlara mahsuı çivi ve nal yapanlar 30, 
yaş ve kuru ot satanlar 20, otomobil ve 
kanıyon boyacıları 30, palamut öğüten de
ttnnenler 20, salep pişirip satımlar,' saat 
satanlar 411. sctcncller, bulgur ve yarma 
döğUp kepeğini çıkaranlar 20, balta, kaz
ma. kUrek sapı yapıp satanlar 25, sandal
ye yupanlar 30, tüfek tamircileri ve tU
tckçller, boynuzdan. tahtadan baıı tarağı, 

ka)'l§tan tezgfıh tarağı yapıp satanlar 
t!slrhaneler 25, fabrika mahiyetinde ol
mıyarak motörle müteharrik veya el ile 
ltletllcn taraklarla ylln. pamuk tarıyanlar 
30, yllnlU ve pamuklu menRucat parça ve 
eskileri alıp satanlar, paçavrarılar, çaput
çular 20, toptan, perakende yapağı ve ylln 
satanlar 45. perakende buğday ve sair za
hire ve hububatı dUkkAnlarında kliçUk 
mikyasta çalkayıp temlzllyenler 20. 

DIS TİCARET , 

Kliring bakiye hesapları 
Ttlrklye CUmhurlyet Merkez Bankuın -

dan alınan hesap hUlAaalanna göre 16-11-
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye
leri. 

Pasif korunma 
malzeme i 

azami perakende satış 

fiyatlan tesbit edildi 
CETVEL: 1-

Ankara Fıyat Murakabe Komısyonu .ı<e
TUrklye CUmhurlyet Merkez Bankasın - islilinden : 

dakl kllr!ng hesaplan borçlu bakiyeleri : 29 No.lu :Mlll1 Korunma Kara.rnamesınln 

Memleket 

Almanya 
A hesabındaki 
borcumuz 
T. L. 
Almanya 
B hesabındaki 
alacağımız 

T.L. 
Rusya 
Belçika 
Çekoslova.kya 
Estonya 
Holnnda 
İspanya 

İsveç 
D. hesabıbd:ıkı 
borcumuz 
T.L. 
İsveç 

A hesabındaki 
alacağırruz 

T.L. 
İsviçre 
İtalya 
A hesabındaki 
borcumuz 
T.L. 
İtalya 
B hesabındaki 
alncağımız 

T.L. 
:Macaristan 
Lehistan 
hususi 
T.L. 
Lehistan 
kllrlng 
T.L. 
Letonya 
Norveç 

439.300 • 

3!>.900 

CETVEL: 2 -

21.496.600 

2.534.700 

2 .488.800 

60.800 

1.151.900 

1115.000 

Miktar T.L. 

18.961.900 
45.500 

682.500 
•SS.800 
s•.000 

419.200 

8 ncU maddeılnln A fıkrası hUkumlerme 
müsteniden pasıt korunma tedblrlcrJnln 
ıcabettlrdlği malzemenin pt!rakende olarak 
ıu:aml satı§ tlyatıarı ll§ıığıda gosterıldıği 

veçhile tesbit edılmlııtır : 
!-MUM: 
A - Adi İspermeçet mumları: 25 gram

lık kUçUk boy, beheri 2,5 kuruş. 50 gram
lık orta boy, beheri 5 kuruş. 125 gramlık 
bUyUk boy, beheri 12,5 kuruş. 

B - Birinci nevi ( Vlktorya) mumları : 
Orta boy beheri 9 kuruş. BUyUk boy beheri 
14 kuruş. 

2 - Rt.'nkll ka.l;ıtıar : 
A - Koyu renkll yağlı ambalaj ktı.ğıdı 

tabakaaı 2,5 kuruı. 
.279.aoo B - Renkll matbaa ktığıtları: a) 76xl00 

2 4211.000 
19.700 

1.036.900 
866.600 

santimetre ebadında ince k{Lğıt tabakuı 1 
kuruı. b) 711xl00 santimetre ebadında or
ta kalınlıkta ktı.ğıt 10 kuruı. 

C - AlbUm ktı.ğıUan : 
a) 75xl00 santimetre ebadında ince taba.o 

kası 10 kuruı. b) 75.xlOO santimetre eba. 
dında orta kalınlıkta tabakası 20 kunıf. •) 
75x100 santimetre ebadında kalın (kartou 
kalınlığında.) tabakası 30 kuruı. 

D - Renkli ıettat kAğıUar: (8elof09 
kfığıdı) : 

a) 70xl00 aanUmetre ebadında tabakam 
10 kuruıı. b) 90x100 santimetre ebadında 

tabakası 12,5 kuruı. c) 95x140 santimetre 
ebadında tabakası 20 kuruı. 

3 - .Boyalar: 
A - Ampul ve cam boyamak için isptr

tolu vernik (kapalı ııııeler) lıs kuruş. 

B - Kumq ve bez boyamak için A vru
pa malı boyalar (paketi) 12.ıs kur111. 

C - (Anilin) boyalar (paketi) 12,5 ku· 
ruş. 

4 - AmpUller : 
475.200 A - Tungsram, Osram, Fillps, LUmı 
404 .soo ampUllerl (açık veya içi buzlu) : 
18·800 15 - 25 vatlık 40 kul'U§. Reıık111erl 44 ku-

ruıı. 

MUhtellt memleketlerin Merkez Banka-
40 vatlık 44 kuruı. Renklllrn 48 kuruş. 
65 vatlık 57 kuruı. Renkllleri 63 kuruş. 
100 vatlık 68 kuruıı. Renkltlerl 75 kurut. larında. tutulan kllrin~ hesaplarındaki ala-

caklarımız 

Memleket 

Almanya 
D hesabı 
Finlandiya 
Lltvanya 

Miktar T.L. 

1.035.100 
U9.400 

41.800 

B - (Alram) markalı ampUller : 
ıs - 40 vatlık 80 kuruf. 
O - 60 vatlık 40 kuruı. 
O - 75 vatlık :12 kurut. 
O • 100 vatlık 65 kuru§. 
C - Yukarıda yazılı markalar harlcln • 

de kalan aalr markalı ampUller : 

Bazı Devlet alacaklannm tahsili Yugoslavya 
Yunıınlsta.n 

Bazı devlet alacaklarının tahsil su- B hesabındaki 

!SUOO ıs - 25 vatlık 24 kurllf. Renklileri 27 k11 • 
nıı. 

zaltabilirdi. Nitekim Yugoslavya'da İşte kararname bu mühim işler lehine 
tek bir cins ekmek ihdas olunmuı ve birkaç vatandaştan kilçilk bir konfor 
bu ekmeğin taze satılması menedilmit- fedakarlığı istemektedir. Bu tahdit 
tir. Bu suretle hem randımanını art _ diğer me~lek~tlerdeki tahditlerle mu
tırmak suretiyle ondan, hem de bayat kayese cdılemıyccek derecede haki -
yenilmek suretiyle ekmekten tasarruf kattır. 

miılerdir. 
rcti hakkında son neşrolunan kanu- alacağımız 
nun tatbik teklini gösterir bir izah- T.L. 

~ name hazırlanmıftır. İzahname ya- ,-Yunanistan 
kında defterdar ve malmüdürlükleri- A hesabındakt 

'8.700 

•O vatlık 26 kuruş. Renklileri 29 k\ll'Uf. 
60 vatlık 84 k\ll'UI. Renklileri 88 lrur\11. 
7ıs vatlık 87 kuruı. Renklileri ~ lrur\Jf. 
ıoo vaUık •2 kunıt. Renklllm '6 k\lnlf. 
ti - Gemici fenerleri : 

temin olunmaktadır. Harbin uzadığını iktiıadi tesirleri -
GörUlilyor ki, muhtelif maddeler i- nin gün geçtikçe arttığını gözönünde 

çin tahdit us(llleri ayrı ayrı şekill~r tutan her vatanda§ bu ve bu gibi tah
arzetmekle beraber gaye birdir. Yani ditleri icabında memnuniyetle karşı -
bu maddelerin istihlS.kini azaltmak .. lıyacaktır. Çünkil bu gibi maddeler i
Fakat istihliiki azaltmanın da bir ıc - çin alınan her tasarruf tedbirinin 
bebl olmalıdır. İthatıltın güçlüğü, f ı - memleketin mUdafaa kabiliyetini art
tokların azlığı buna sebep teşkil ettiği tıracağında filphe yoktur. 

1 htilôs yapan bir posta 

memuru mahkum oldu 
İstanbul; 22. ( Telefonla ) - Pan

galtı postahanesinde havale evrakını 
tahrif suretiyle 7000 lirayı ihtilb e
den havale memuru Şadi ağır cezada 
5 sene 10 ay hapsa mahkQm oldu. 

lzmir'de ihtikôr yapan 

tacirler mahkemede 

Yardımsevenler 

Cemiyetinden 

açık teşekkür 
Türk Maarif Cemiyeti mektebi, ilk 

kısım talebeleri, aziı: topraklarımızın 
bekçiıi olan, kahraman asker ağabey
lerine, ıevgilcrinin ktiçilk bir delili 
olarak, aralarında topladıkları ve ta
lebe parası olduğu hepsinin nikel ol
masından anlaşılan (350) lira pamuk
lu parasını, ktiçlik elleriyle teslim et
tiler. 

Kalpleri her an vatan atkiyle çar
pan bu yavrularımıza cemiyetimiz 
namına tcıekküril bir borç biliriz. 

Sanatkôr Muhlis 
Sabahaddin Ankara'da 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, tanınmış bestekarımız Muhlis 
Sebahaddin yeni teşkil ettiği 50 ki
şilik tam kadrolu operet heyetiyle 
dün şehrimize gelmiştir. 

Pazartesi gününden itibaren Halk
evinde temsillerine başhyacaktır. 

lzmir'de pasif müdafaa 

tedbirleri tamamlandı 
İzmir, 22 (Husust) - Pasif mUda

faa tedbirleri tamamlanmıştır. Husu
si milesseseler ve evler bu akşamdan 
itibaren verilen emir ahkimına uy
muşlardır. İzmir ve Karşıyak'da 6000 
lAmbadan ancak 110 18.mba yanmakta
dır. Tramvay, otobüs ve vapurlar da 
maskelenmiştir. 

İzmir tütün piyasası gelecek ay 
açılıyor 

İzmir; 22. ( Hususi ) - Hususi su
rette Ankara'dan gelen mal\i.rnata gö

ne gönderilecektir. 

Tarrm Kredi Kooperatiflerinin 
iktisadi buhran vergileri 

Hususi kanununa göre kazanç ver
gisinden muaf bulunan Tarım Kredi 
kooperatiflerinin kazançlarından ke
silecek iktısadi buhran vergisinin her 
hissedara ayrılan kardan değil, ka
rın heyeti umumiyesi üzerinden he
saplanacak kazanç vergisinin beı;te 
biri nisbetinde alınması maliye veka
letince kararlaştırılmıştır. 

r 

Hukuk ilmini yayma kunsmu 
1940 - 1941 senesi konferans

larmm birincisi 

BugUn saat 15,30 da 

Halkevinde· 
Profesör ve Üniversite rektörü 

B. Cemil Bilıel tarafından 
verilecektir 

Mevzu : Ankmra Muahedesi 
ve Boğazlardır. 

borcumuz 
T.L. 
İsviçre 

maU hesabı 
Rumen 
global 
hesap 
T.L. 
Rumen 
petrol 
hesap 
T.L. 
Rumen 
hllBUl!ll 

26R.900 

1 .644.200 

Muvakkat 
T.L hesahı 

T.L. !16.400 

18.500 

NOT - Rıımen kllrlrı~ln,. avaruı 

olarak ithal tdlllp h"nth; rumen 
malları memleketimize girme -
yen T.L. 

S0.200 

1117.600 

2.0M.400 

1.021.400 

Üzüm, 1 ncir fiya .. ları 

Halen plyaaada mevcut 4 boy Uzerindenı 
En kUçUk birinci boy: 70 ku.ruı, lkinol. 
boy: 85 kuruı, UçUncU boy: 130 kuruı, ea 
bUytik dördUncU boy: l 71S kuruı. 

8 - Piller : 
A - Yaaııı cep teneıi ptlleri: a) Alelu • 

mum Avrupa malı 20 kunıt. b) Alelumum 
yerli malı 1ıs kuruı. 

7 - Yerli raptiye çivisi (PUnea) No. 21 
13 raptlyeyt muhtevi bir kutusu T,IS kurut. 
88 raptıyeyt muhtevi bir kutusu 4 kuruı. 

NOT - Mukelemeye eıverlııli bezler t 

Yerli mallar pazarı tarafından satılmakta 
olup alAkadar merollnce metre tıyntı 43 
kuruııtan tesblt edllmlıı olan Kayseri mn
mQIO.tı (Diyagonal) ılyah bezler ile met
resi 50 kuruı olan Nazilli mamQlt\tından 
80 santim eninde siyah setcnlerdcn bir kaç 
i'Une kadar mezkQr mUessescye yenldeıı 

kati miktarda mal geleceği anlllfılmı§ ol
makla aayın Ankara halkını bu huıusta 

tenvir etmeyi komlıyon taydalı rörmllf -
tUr. 

latanbul köylerinde el tezgahlan 
çoğaltılıyor 

İstanbul; 22. ( Telefonla ) - Şehir 
meclisi, bugünkil toplantısında köy -
lerde el tezgahlarının çoğaltılması i
çin köy sandıklarına 500 lira yardım 
edilmesine karar verdi. 

İzmir, 22 (Hususi) - İhtikAr ya
pan bazı müesseseler hakkında tahki
kata başlanmıştır. Bugün, boyalı bez 
üzerinde ihtikar yaptıkları iddia o
lunan Necmi Akpınar ve Mustafa 
Azöz adliyeye verildiler. 

Umumi Katip 
Mebrure Aksoley 

Hcrkca gelebilir. 
re, tütün piyasası, kanunuevelin ilk "" ~ 
haftasında açılacaktır. ---------------" 

İzmir, 22 (Huıusi) - Üzüm ve in
cir piyasasında 20 paralık bir sukut 
vardır. Satış ve ihraç işleri için An
kara'da müzakerelerde bulunan heye
tin bugünlerde İzmire dönmesi bek
lenmektedir. Lüleburgaz' da yeni bir 

arfeziyen kuyusu a~ıhyor Almanya'dan ticaret heyeti geldi 

İstanbul: 22. ( Telefon ) - BugUn 
Almanya'dan bir ticaret heyeti geldi. 
İzmir'den tütün satın alacaklardır. 

Birinci Senfoni konseri 
Cümhurreisliği Filarmonik: orkestrası 

tarafından Şef Ernst Preatorius'un idare
sinde bugün Devlet Konservatuvarı salo
nunda birınc! senfoni konseri verilecektir. 

Saat 15.30 da baılıyacak olan konserin 
proiramı ,udur : 

Şef: Ernıt Practoriuı 
l - R. Vaughan Villiams (l2/10/1872): 

"Pastoral" senfoni 
a) Molto moderato 
b) Lento moderato 
c) Moderato pesante-piu mo110-Presto 
ı;) Yento-Moderato Maestoto 

10 dakika dinlenme 
2 - Hanri Barraud (1900): 
"Poeme" orkestra için. 
3 - Johanneı Brahms (1833 - 18117): 

Hıydn'ın bir temi üzerine varyasyonlar, 
Op. 56 a. 

4 - J. S. Bıch (1685 - 1750): 
Paskalya Or& için, A. Goedicke tarafm

dan bU)'ilk orlı:ntraya adapte ediJmif, 
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iyi, güzel, ama ..• 
• 
1 talyanlar, Mısırdaki taarruz· 

/arını geçiktiren Jki lmilden 
bahsediyorlar : bunlardan birisi sı
cak, birisi de susuzlukmuş ! 

- Sudan sebep I demek hatırı
nızdan geçebilir; fakat gerçekten 
susuzluk burada motörlü ve motör
süz hareketleri durduracak kadar 
yavuz bir sebeptir. 

Yalnız, düşünebilirsiniz : 
Yunanistan'a karşı harek§ta gırı

şen İtalyan ordusu bu işi becereme· 
yince hemen ~öyle bir sebep göster
diler : 

- Buralar fazla dağlıktır: yol 
yoktur, onun için hareklt mDmkan 
olmuyor I 

ileriye doğru hareklta mani olan 
bu dağların geriye doğru hareklta 
marıi olmadığını son h§diseler gös
termektedir. 
Şimdi de Seydi Berrani'de dama • 

diyen yürüyD.Je : 
- Efendim, su yok; sıcak da faz

I•: tınan için ileri gidemiyoruz. 
diyorlar. 
Bunlarıa b•,,.J iyi, IHpai 6!HI 

- ---
ama, neye başladılar ? Askerlik ve 
kumandanlık denilen meslek hare -
kit sahasının dağlık, çöl susuz ve 
sıcak olduğunu kıtalarını oralara 
döküp : 

- Marş I dedikten sonra mı öğ
renir ? 

Yardım! 

Dünya ahvaline, siyasete ve bar
ba pek meraklı bir tanıdığım vardır 
ki rastgeldiğine sineğin ebesini sor
maktan ho!flanır. Geçen ak~am gene 
birisini bulmuş soruyordu : 

- Yunan ordusunun kahraman • 
lığına, süratine ve kumanda heyeti
ne diyecek yok. Fakat acaba kendi· 
lerine malzeme ve cephane husu -
sunda yardım ediliyor mu ? 

- Tabii ediliyor. 
- Kim ediyor ! 
- Muharebe haberlerini okumu-

yor musun be birader ! ltalyanlar 

Allahın günü yunan ordusuna top, 
tüfek, cephane ve her türlü malze
me bırakıyorlar ... 

••• 
Kuklalar! 

Asya'da yeni nizam kuracak olan 
Japonya, daha önce Mançuri'de Man
çuko, Çin'de Pekin hükümetlerini 
kurmuştu. Bu iki hükümete, kurul
dukları gündenberi " kukla bükü • 
met " ismi verilir. 
Şimdi de A vrupa'da yem' nlram 

kuracak olan Almanya'nın cenubt 
Hollanda ile Belçika ve Fransa 
Flandrlerinde bir Flaman devleti 
kurmak tasavvurunda olduğu bil -
diriliyor. Eğer haber doğru ise bu 
da bir " kukla hDkümet " olacak / 
Asya ve Avrupa sünnet düğünle • 
rinde, acaba gerçekten, blJyle kuk • 
lalar• lOzum var mıydı 1 

Berhteıgaden çayları ! 

Son haftanın en ehemiyetli h§di
selerinden birisi de Berhtesgarden 
köşkünde verilen çay ziyafetleri ol
muştur. Silindir şapkadan kıra] ta
cına kadar türlü türlü serpuşlar gi
yen davetliler, orada yediler, içti -
/er ve konuştular. 

içilen çayın ve yenilen pastaların 
tatlı olmasına rağmen, oradaki ko
nuşmalar, herhalde, dünyanın biraz 
daha ağzının tadını kaçıracak şey
ler olduğunda şüphe edilemez. 

Fakat Berhtesgaden çaylarında 
ne konuşulmuş olursa olsun, o çayı 
görmeden bile paçasını sıvamış o
lanların bunlardan ne pervası olur ? 

•** 
Karartma I 

iki gecedir ışık söndürme ve ka
rartma nizamnamesini tatbika baş
lamış bulunuyoruz. lstanbul'dan ge
len bir telefon haberi ışık karartma 
malzemesi satan tacirlerden lzva, 
Nesim, Kalet, Haçik, Alberti, Ri • 
kal, Moiz, Nesim, Y.ııko, Kirkor, 
Mois isimlerinde onbir kİ!fİn/n ba 
-.!reme livatını arttumalc .ruçua-

Lüleburgaz, (Hususi) - Belediyemizla 
ıehlr dahilinde açtırdığı dört artezlyene 
llAveten beıılncl artezlyen olarak Özerler 
mahallesinde ve pek yakında. bir artezlyen 
daha açtıracağı haber nlınmıııtır. 

Artık LUleburgaz için su sıkıntısı su l§i 
denilen bir ııey kalmnmıı.ıtır. Yalnız mahal
le ve sokaklara su tevziatı lııl kalmıştır. 

Ankaraspor çıktı .. 
Şehrimizde haftalık olarak intişar 

etmekte olan "Ankaraspor,, un yirmi 
yedinci sayısı dün intişar etiJiştir. 
At koşularını grogramını, haftanın 
en mühim bir spor hareketi olan 
Gcnçlerbirliği - Demirspor maçı hak
kında kıymetli tetkikleri ihtiva eden 
gazeteyi okuyucularımıza tavsiye c· 
deriz. 

dan mahkemeye vorildiğini bildiri
yordu. 

Sokak ışıklariyle birlikte bu on 
bir kişinin de yıldızlarını k::ırart • 
mak, başkalarına bir ibret olmak 
için, lazım gibi gelir bize. 

T. t. 



( 
............................................ ) 
DIŞ POLiTiKA ............................................. 
Hindistan'ın rolü 

, l~giltere imparatorluğu pek ge
nıştır. Fakat imparatorluğun en e
hemiyetli cüzü §Üphesiz Hindistan
dır. Üç yÜz eIH milyona baliğ olan 
nüfusiyle ve nihayetsiz tabii kay
~~klariyle Hindistan, bilhassa harp 
ıçınde İngiltere'nin en büyük mes
nedidir. 

Almanların 

yeni bir istila 
teşebbüsü mü? 

Daimi ücretli memurlara 
ait kararnamenin tatbik şekli 

Maliye Vekaleti bir izahname hazırladı 
Fransız sahillerine yeniden lzahnamede ücretli memurların yeni barem 

ağır lop yerleştirildiği samhyor konunu karşısındaki vaziyetleri lesbit edilmektedir 
Devlet dairelerinin teşkilat kanunlarına eklenmek üzere Büyük Millet 

GI. Antonesko dün 
Fon Ribbentrop ve 
H itler'I e görüştü 

Üçlü pakta 

Romanya'nın da 

gireceği sanılıyor 

BÜTÜN AMERİKAN GAZETELERİ 

~U FİKİRDE : 

İngillere'ye azami 
yardımı ya mah ! 

Hindistan'ın 1914 harbinde ne 
derece müessir rol oynadığı hatır• 
lardadır. Osmanlı imparatorluğuna 
karıı İngilizler tarafından gönderi· 
len orduların büyiik kısmı Hintli kı
talardan ibaretti. Bu mücadele 
içinde de İngilizlerin neden bu son
suz kaynaklardan istifade etme
dikleri daima sorulan bir sualdir 
liindistan nazzrı Amery Avam ka~ 
:ttıarasrnda söylediği bir nutukta bu 
ıı1;1ale cevap vermektedir. Amery'
nın beyanatından anlıyoruz ki Hin
distan bu mücadelede de İngiltere'
Ye müessir yardımda bulunmakta
dır. Harp çıktığı zaman Hindis
tan'm yÜz altmı§ bin mevcutlu or
d~[arı vardı. Bu miktar bugün bir 
rnılyona iblağ edilmiştir. Ve daha 
da artırmak mümkündür. Fakat bu, 
asker toplamakta çekilen zorluk
tan ileri gelmemektedir. Bilakis 
gönüllü olar:-1< l'ltduya girmek isti
Y.en yirmi beş om Hintlinin taleple
rı muvakkaten reddedilmiştir. Yani 
asker olmak için bugünkü ihtiyaç
tan çok fazla müracaatlar vaki ol
.maktadır. Fakat bugÜn modern bir 
ordunun talim ve terbiyesi ve bil
hassa teçhizi İ§İ her zamandan da
ha zor bir meseledir. 

Londra, 22 a.a. - Müşahitlerin söyle -
diklerine iatinat ederek matbuat tarafın
dan yapılan tahminlere göre, alınanlar, 
Douvres mınukası:na karşı, belki de yeni 
bir istila teşebbüsü maksadiyle kuvetli b!r 
topçu barajı tesis etmiye hazırlanmakta -
dır. Filhakika, sanıldığına göre, Manş'taki 
Fransız sahiline ağır toplar yerle-ştidlmiş
tir. Bunlar şimdi sık sı:k tecrübe a.tı~ları 
yapmakta.dır. 

N evs Chronicle, bu tecrübelerden maada 
suların ingiliz sahillerine attığı büyük bir 
saldan bahsetmekte ve bu hadisenin al • 
manların yeni hazILlıklar yaptığı ha'k.km • 
daki faraziyeleri kuvetlendirdiğini söyle • 
mektedir. 50 den fazla adam nakline müsa
it bulunan bu sal, masif tahtadan imal edil
miş ve madeni iki üstüvane ile takviye o
lunmuştur. Fırtmalr havalarda bağlanmaJc 
lizere demir kablolarla ve cer halatlariyle 
mücehhezdir. 

Meclisince ka~ul olun,_an ~~m~ ilcret li memurlara ait kanunun tatbik şekli 
hakkında Malıye Vekfiletı hır ızahname hazırlamıştır. Bütün devlet deire-
Ierinde çalışan Ucretli memurları alakadar eden bu izahnamenin esaslarını 
yazıyoruz : 

Ücretliler baremine alınan 
memurlar 

Daimi mahiyet arzeden licretli memur 
kadroları bundan böyle her sene değişti -
rilmiyecek ve yeni bir kanunla tadil edil
medikçe meriyette kalacaklardır. 1939 ma
li yılı bütçe kanununa bağlı D. ve E. cet
velleriyle tayin edilmiş olan kadrolarda 
müstahdem olup da 1 haziran 1940 tari • 
hin<len sonra da çalıştırılan ve ücretliler 
baremi kanununun neşri tarihinde vazife 
başında bulunan memurlardan kadrÔları 
ücretliter baremine bağlı daimi ücretli me
muriyetlere dahil bulunanların meınuri -
yetleri değişmemişse ücretleri mikdarın -

re 1940 yılında bu enstitülerde çalıştın -
lacak ücretli memurlar hakkında 3888 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi hükümleri 
tatbik edilmiyecektir. Mebuı veya müte
kaitlerden gerek mekteplerde ve gerek 
kurs mahiyetindeki müesseselerde mual -
limlik deruhte etmi~ olanların istihkakle· 
rırun mevzu usullere göre (şimdi olduğu 

gibi) verilmesine devam olunacaktır. 

Berlin, 22 a.a. - Alman hükümetinin 
daveti üzerine general Antonesko ile ro
men hariciye nazırı B. Studza Berlin'e mu
vasalat etmişlerdir. Misafirler istasyonda 
hariciye nazın von Ribbentrop ve devlet, 
ordu ve parti mümessilleri tarafından is
tikbal edilmişlerdir. Bunlar arasında ına. 

reşal Keitel de bulunmakta idi. Romen mi
safirler Bellevue şatosunda ikamet ede
ceklerdir. 

Amerika kendi hesabına 
ısmarladığı tayyareleri 

İngiltere'ye veriyor 
Nevyork, 22 a.a. - Birleşik Amerika'nJ!1 

hava kuvetleri .hesabına sipariş edilip San
diego'da in~ası biten dört motörlü 24 bom
bardıman tayyaresi büyük Britanya'ya 
teslim edilmiştir. İngiltere bu tayyarelerin 
ilkini cumartesi günü tesellüm etmiştir. 

Mr. Amery bu bahiste demiıtir 
ki: 

• - Bugijnkü harp esas itibariyle 
hır makine harbidir. Modern bir or
d~nun ~ittikçe teferruath olan teç· 
hızatı bır anda meydıana geti'rile
nıez. Sanayiini en yüksek de..ecele· 
re kadar yükseltmi§ olan memle
ketlerde bile bunun için aylar ve 
haıtta seneler lazımdır. 

Ve nutkunun biraz daha a§ağı
•ında Hindistan nazın. Hint ordula
rınıa ait motörlü nakil vasıtalarının 
beş binden otuz iki bine iblağ ediıl
diğini bildirıni§ ve gelecek sene bu 
rniktarm bir misli daha fazlala§a
cağını ilave etmi§tir. 
1 •Bu &Özlerden çıkan mana §Udur 
.ıu modern harpte. insan malzeme
ahrnden ziyade teçhizat meselesi da-

a ehemiyetlidir. Ve ikincinin te
dariki birincinin tedarikinden daha 
ı?rdur. Hindistan'da ordu teşkili
n~ sürat temposu teçhizat tedari-

hlı:~ne bağlıdır. insan malzemesinden 
ıç bir müşkülat karşısında kalın

llladığmı Hindistan nazın Avam 
kaınarasındaki nutkunda ifade et· 
lni§tir. 

/ngiltere'de teyakkuz 
Bununla beraber, yüksek bazı şahsiyet

lerin lııa.ret ettiği gibi yeni bir istiHl teşeb
büsü hitimaline karşı müteyakkız davra -
nılmasına devam olunmaktadzr . 

Nevs Chronicle bahriye müşahitleri -
nin noktai nazarını nakletmektedir. Bu 
mllşahitlere göre, senenin en kısa günü o
lan 21 birincikanudan evel umumiyet iti
bariyle havada bir sükClnet devresi olmak
tadır. Bu devrede gündüzleri fena rüyet 
:şartlan olur. Uzun gecelerde ise mütearrız 
kuvetler gündüz kaxandı.klarr topraıkları 
tıaıkviye etmiye teşebbüs edebilirler. 

Her halde istila teşebbüsleri, netice -
lerden emin bir tarzda süktlnet ve itimat
la beklenmektedir. 

Kral Faruk İskenderiye 'de 
hasara uğrayan yerleri gezdi 
Kahire, 22 a.a. - K.ıral Faruk bu

gtin İskenderiye'ye giderek İtalyan 
hava hücumlarından hasara uğrıyan 
mıntakayı gezmiş, hastanede bulu
nan yaralılarla görüşmüştür. Vaft 
partisi, hava akınlarının sebep oldu
ğu felakete medar olmak üzere 1000 
ingiliz lirası teberru etmiştir. Mısır 
hükümeH de 3.000 ingi1iz lirası te
berru etmiştir. 

İspanya' da hububat 

Avukat ve kaptanların 
vaziyetleri 

da değişiklik olsa dahi esas barem kanu -
nuna göre almakta oldukları ücretlerinin 
tediyesine devam olunacak, yeniden ta -
yinleri için mucip almmıyacaktır. 

3888 SaYilı kanunun neşri tarihinde 
müstahdem olan muJ:ıakemat müdürü avu
kat, kaptan ve makinistleri~ 3656 sayılı ka
nunun muvakkat ikinci maddesine göre 
tesbit olunan müktesep hak derecelerine 
halel gelmemek şartiyle kendilerine kad
roları ücreti tamamen tesviye olunacaktır. 
Kanunun neşri tarihinden sonra tayin olu
nan muhakemat müdürü, avukat, kaptan 
ve makinistlere 3656 sayrlı kanunun altın
cı maddesi ile mezkur kanun izahnamesi
nin altıncı maddesi hükümleri tamamen 
tatbik olunacaktır. 

Bunlardan memuriyet unvanları deği • 
şenler için l haziran 1940 tarihinden iti -
baren yeni kadrolarına tayinleri için sala
hiyetli makamlardan mucip alınacak ve 
ücretleri haziran 1940 sonunda tam olarak 
verilecektir. Ücretliler baremi kanununun 
neşri tarihinde ücretle müstahdem olup 
da kadro ücretleri tenzil edilenler hakkın
da mezkClr kanunun muvakk.at birinci 
maddesi hükmüne göre muamele yapzla • 
caktır. 

Bazı dairelerin ücretli kadroları 
Konservatuvar tatbikat sahnesi daimi 

ücretli memuriyetler kadrosiyle, Matbuat 
umum müdürlüğü teşkilat kanununa bağlı 
3 sayılı cetveldeki ücretli memurlar kad
rosu ve Ankara Hukuk Fakültesinin Maa
rif Vekaletine devri hakkındaki kanuna 
bağlı 2 sayılı cetveldeki licretli idare ve 
tedris heyeti kadroları mahfuz kalacaktzr. 
1 haziran 1940 tarihinden sonra yukarda 
yazdığımız bu Uç !icretli kadrolarına ye
niden veya naklen yapılacak tayinler ile 
bir dereceden mafevk dereceye yapılacak 
terfiler esas barem kanunu hükümleri da
iresinde icra olUIJıacaktır. 

Mektep ve müesseselerde 
muallimlik yapan memurlar 

3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi ücret-
li veya maaşlı memuriyetlerde müstahdem 

Yevmiye ve harcırahlar 
MaaşiI veya ücretli memurlardan kurs 

Veya mekteplerde tahsil için memuriyet 
mahallerinden başka yerlere l haziran 94-0 
tarihinden evel gönderilmiıı veya daha 
sonra gönderilmiş olanlara 1 hazirandan 
itibaren aşağıdaki mikıdarların üstünde 
yevmiye verilemiyecektir. 

Memurların yatacak yerleri temin edil
diği takdirde ala.kalı Vekaletçe tayin olu
nacak ve 150 kuruşu geçmiyecek h,arcırah 
yevmiyesi, yatacak yerleri temin edilmi -
yenlerden dokuzuncu dereceye kadar (bu 
derece dahil) olanlara yani asli maaşı 40 
lira, ücret tutan 120 lira ve daha aşagı bu
lunanlara 200 kuruş, 8 inci derece ve daha 
yüksek derecede olanlara, yani asli maaşı 
50 lira veya ücret tutarı 140 lira veya da
ha fazla olanlara 300 kuruş harcırah yev _ 
miyesi verilecektir. Bu memurlar kurs ve
ya mekteplerde iaşe edilmekte iseler iaşe 
bedeli harcırah yevmiyelerinden kesile -
cektir. Bu kabil memurlara kurs veya 
mektebin bulunduğu yere kadar gidip gel
me yol masrafları tesviye olunacaktır. 

Makbul bir mazeret olmaksızın derslere 

General Antonesko, bu sabah, meçhul as
ker A.bidesine bir çelenk koymuştur. 

Alman hariciye nazırı B . Fon Rlbbentrop 
öğleden evel, General Antoneskoyu ve ge
nerale refakat etmekte olan Romanya ha
riciye nazırı Prens Sturdzayı kabul et
ml§tlr. 

Fillı!'er, öğleden sonra., yeni be.şvek:llet 

binasında, Romanya Konduk.atoru ile Ro
manya hariciye nazırı Prens Sturdzayı, u
zun bir konferans için kabul etmiştir. Kon
feransta B. Fon Ribbentrop da hazır bu· 
lıınmuştur. 

S.S. nıııhafız kıtasından bir nıllfreze, ru
men devlet adamlarına seıa.m re~mini ifa 
<?tmlşllr. 

Romanya'nın yeni Berlin elçisi 
Berlin, 22 a..a. - B. Hftıer, bugiln ogle

den evel, b:l§vekalet binaııında, yeni ru -
men elçisi B. Constantın Precianu'yu ka
bul etmiştir. Elçi B. Hftlere itlmatname
sinl takdim eylemiştir. 

D. Hitıer, müteakiben hususi vazife !le 
seyahat etmekte olan rumen elçisi B. Vs.
ler Pop'u kabul etmiştir. 

Pakta Romanya'nın da iltihakı 
bekleniyor 

Bükreş, 22 a.a. - Havas ajansınm hu
susi muhabirinden: Romanya'nın üçlü pak
ta iltihakı pek yakrn telakki edilmektedir. 
Ba!}vekil B. Antoncsko'nun Almanya'yı zi
yareti esnasında bunun vukuu muhtemel
dir. 

Macaristan'rn iltihakz kimseyi hayrette 
bırakmamıştır. Yalnız şurası vardır ki, 
Macaristan'ın yeni Avrupa nizamına ne 
tarzda hizmet etmek fikrinde olduğu ve 
Transilvanya'daki romen ekalliyetleri hak
kındaki taahhütlerine nasıl riayet edeceği 
merak olunmaktadır. 

Romen matbuatı, Almanya'nm kendi si
yaset oyununa cenubu şarki devletlerini 
sürüklemek için sarfettiği gayretleri ehe
miyetle kaydeylemektedir. 

Berlln, 22 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Al -

Amerika orduları başkumandanhğı, bom· 
bardıman tayyarelerine mahsus olup mah. 
rem tutulan "Sperry" nişan !iletinin de İn
giltere'ye verilmesine müsaade etmiştir. 

Bunu dün bildiren Amerika genel kur
may başkanı general Marshal meşhur "u
çan kaleler"den yirmisinin de İngiltere'ye 
verilmesi hakkında müzakereler cereyan 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

/ngiltere'ye yardım zarureti 
Gazeteler İngiltere'ye bütün vasıtalar

la yardım edilmesi lehindeki neşriyata de
vam ediyorlar. Herald Tribun gazetesi, 
Aımerika'nın İngiltere'ye bütün kudretiy
le yardım etmesinin zaruri olduğunu, ln
giltere'nin bilhassa muhtaç olduğu tayya
re ve mühimmatın verebilmek için Ameri
ka'nın istihsalini azami derecede arttır~ 
sı icabettiğini söyledikten sonra dıyor ki: 

Tabiatiyle kendi müdafaamızı unutama
yız. Fakat katiyen muhtaç olmadığımız le
"'Uımı burada alıkoyarak bir muharebeyi 
kaybetmek delilik olur. 

lngiltere kazanırsa • .• 
En tanınmış muharrirler.den biri olan 

Faster Bailey, N evyork T imes gazetesin
de şunları yazmaktadır. 

Büyük Britanya bizim harbımızı yap • 
maktadır. Eğer İngiltere kazanırsa ~imdi. 
ki gibi yaşamağa devam edebiliriz. Şayet 
İngiltere kaybederse, bizi feci tehlikelerle 
karşılaştıracak müthiş bir darbe ile uya
nacağız. Yapacağımız en iyi ıey :ıimdiden 
uyanmaktır. 

" lngiltere'ye ödünç para 
vermeli ! ,, 

man hUkUmetinin da.vetl Uzerine, Slovak
ya başvekill ve hariciye nazırı Dr. Tuke. 

N evyork Herald Tribün gazetesi de, 
muhariplere ikrazlarda bulunulmasını me
neden ] otinson kanununun ilgası için ta • 
lepler vukubulduğunu tebariız ettiriyor. 
Gazete, milletler arasındaki münasebetleri 
gerginle~tirmekten başka bir şeye yara • 
mıyacak olan borçları biribirlerine ekle -
mekten ise, amerikan milletinin ingiliz 
milletine hediye edeceği paralarla vuku -
bulabilecek ihtiyaçlarını ka~ılaması daha 
doğru olacağını söyledikten sonra diyor 
ki: 

Berllne gelm<!ktedir. Bunun böyle olmaaı İngiltere na
lllma olduğu kadar Hindir.tan haJkı 
ilamına da memnuniyetle kaydedil
lb.eğe değer bir vaziyettir. Çünkü 
liindistan milletlerinin, İngiltere Modrid, 22 a.a. - Haber alındığına göre 
tarafından bugün giritilen mücade- BUyUk Britanya htikUmeti bir kaç gün evel 
lenin aynı zamanda kendi mücade- bu senenin mahsulUnden 400 bin sandık 
leleri olduğunu anladıklarını isbat portakal mUbayaa.sı için bir mukavele im· 
etmektedir. İngiltere ile Hindistan zalamıştır. 
halkı arasında bir takım ihtilafla· Gazetelerde ve diğer mah!lllerde bu sene 
t'tn mevcut olduğuna §Üphe yoktur. İspanyada. hububatın kifayetsizliğinden 
Fakat bu ihtilaflar Hintlilerin ln- dolayı endiışeler gösterilmektedir. 
rilteretye Almanya ile girittiği bu AıB.C. gazetesi buğdayın klfayetslzli -
hayat memat mücadelesinde yar- ginden be.hsettikten sonra hase.d1n bu sene 
dnnda bulunmalarma mani teşkil her vakitkinden fena olduğunu yazme.k -
etrnemektedir. Hintliler, bir mihver tadır. 

kıtlığı olmasından 

çekiniliyor 

bulunup da yüksek tahsil veren veya bu 
derecede tahsil görenlerin mesleki bilgi
lerini arttırmak maksadiyle kurulan kurs
lar dahil mektep ve müesseselerde mual
limlik yapanlara. beher dere sa.ati için 10 

lirayı geçmemek üzere alakalı Vekalet -
lerce tesbit edilecek mikdarda ücret veri· 
lecektir. Lise veya orta derecede bulunan 
veya mesleki bir tahsil için kurulan kurs
lar dahil mektep ve müesseselerde mual
limlik yapanlara da her ders saati için 5 
lirayz geçmemek tizere tedris ilcreti veri
lebilecek, fakat muallimlerin haftalık ders 
saati, 4 saatl geçemiyecektir. 3888 sayılı 

kanunun Uçilncti maddesi hükmü mesleki 
muallimlik olmryan memurlara hasredilea 
cok, muallimler bu hükmün dı:ıında bırakı
lacaktır. 

devam etmiyenler, derslerden sonra vazi
fe görmek üzere dairelerine gelmiyenlere 
o güne ait harcırah yevmiyeleri verilmiye
ceıktlr. Bu ıribi memuı"larda.n derslerden 
sonra kurı ve mektebin bulunduğu yerde 
bir vıazifeye naklolunanlara imtihanlarınm 
sonuna kadar olan harcırah yevmiyeleri 
verilecektir. Mezuniyet imtihanında ikmale 
kalan memurlara mezuniyet imtihanının 
bitmesinden itibaren harcırah verilmiye _ 
cektir. Bunların ikmal imtihanlarının ne • 
ticesine intizaren geçirecekleri müddetle
re alt masrafları kendilerine ait olacaktır. 

Ncvyork, 22 a.a. - Ncvyork Timcs ga

zetesi, Berchtesgaden'de B. Hitler'Jn ko!lt 
Ciano ve B. Suner'le yaptığı çay toplan
tılarınr, kıral Boris'in ziyaretini ve Ro
manya ve Slovakya ile yapılan görüşme
leri tetkik ederek, Avrupa'nın servis ka. 
pısı arkasında her halde çay demlendir -
mekten başka şeyler de yapıldığını yaz -
maktadır. 

Yapılacak maddl yardımın totaliter dev
letlerin ve esaret altında bulunan milletle. 
rin maneviyatı üzerine yapacağı tesir, 
yardımın kendisi kadar mühim olacaktı!". 
Zira bunlar, müdafaa kabiliyetleriyle: 
kaynaklariyle ve deniz kuvetlerinin tesi
ri ile kudretli bir demokrasi cephesinin 
mevcudiyetini görmüş olacaklardır. 

~aferinin kendi varhklan için de 
tehlike tetkil edeceğini anlamışlar
dır. Batka türlü olsaydı, Hintliler 
hnparatorluk ordularında hizmet 
için bu derece hararetli istek gös
termezlerdi. 

Bir hava muharebesi neticesinde 
bir İtalyan Albayı esir alındı 

Amery'nin nutkundan anlaşılı· Aden, 22 a.a. - Dün bir İngiliz avcısı 
Yor ki Hindistan'm bu mücadele bir italyan bombardıman tayyaresi düşür
lçindeki yardımı yalnız insan mal· müış ve mi.irettebatını teııkil eden italyan 
2ernesi temin>ine münhasır değildir. hava kuvetlerine mensup bir albay, bir 
Hindistan, büyiik mikyasta endüs- teğmen ve bir telsizci esir edilmiştir. Di. 
trileşmekte ve endüstrisiyle lngil- ğer mürettebatın öldüğil zannedilmekte -
tere'ye ve bütün imparatorluğa yar- dir. 
dnn etmektedir. Hindistan nazırı- İngiliz avcısı bombardıman tayyaresl
nın nutkundan anlıyoruz ki Hindis- nin üzerine hücum ettiği zaman, bütün A
l-an külliyetli miktarda çelik imal den halkı sığınaklarından çıkarak italyan 
edip bunu şarki Afrika'ya. lran'a tayyaresinin alevler içinde denize dilııtil
\>e Orta - Şarık'a ihraç etmektedir. ğünü ıeyretmişlerdir. İtalyan tayyaresi 
liatta lngiltere'ye büyük miktarda düşmeden evel -i;teaddit yangın bombala-
font yetiştirmektedir. rı atmışsa da, bombaların boıı arazi üzeri. 

Amery bu bahiste diyor ki: ne düşmesi dolayısiyle insanca zayiat ol-
"Hindistan şimdiden kendi tüfek, madığı gibi hasar dahi husule gelmemiş

tnitralyöz, sahra toplarını, her tür- tir. 
lü mühimmat ve teçhizatını imal ve 
bir ordunun teçhizi için lazım olan 
40.000 çe§İt muhtelif malzemenin 
Yarısından fazlasını temin edebil
tnektedir. Zırhlı plakaların imaline 
başladığı gibi, gelecek sene 3.000 

Stavanger şiddetle 

bombardıman edildi 
2n-hlı arabanın imalini de i1kmal e- Londı·a, 22 e..a. - Hava nezareti istfh
decek vaziyettedir. Bu bakımdan barat bilrosunun bildirdiğine göre, ingillz 
liindistan askeri malzeme imalatı- sahil te§kila.tına mensup Hudson tayye. _ 
nın hemen hemen yüzde doksanını releri tarafından bugün Ste.vang<?r tay _ 
ternin ederek kendi ihtiyaçlarını yare meydanı şiddetle bombardıman edll-
kar,ılıya bilecektir.,, mlştlr. 

Mesleği muallimlik olanların gerek 
Maarif Vekaletine bağlı mekteplerde ve 
gerek todrisatı kurs mahiyetinde bulunan 
müesseselerde deruhte edecekleri daimi 
veya muvakkat tedris vazifelerinden dola
YI haklarında 3656 sayılı kanunun on se • 
kizinci maddesi hükmü tatbik olunarak 
bunların kurs tedrisatı ücretleri bu mad -
dedeki nisbetler dairesin.de tediye oluna
caktır. 

Saat hesabiyle verilen ders 
ücretleri 

Saat hasebiyle verilecek ders ücretle
rine istihkak, bilfiil ders okutmakla kabil 
olacaktır. Tatil aylarında filen meşgul ol
mıyanlara bu ücret verilmiyecektir. Yal -
nız mekteplerin tatil edildikleri haziran 
ayında muallimler terfi ve mezuniyet im-

Derece intıbakı 
Ücretli memur kadroları da maaşlarda 

olduğu gibi 15 derece üzerin<len tesbit e
dilmiş bulunmaktadır. Bu kadronun meri
yetindcn önce cari olan kadrodaki ücret -
lerden mikdarları iki barem derecesi ara
sında bulunanların kadrosu en yakın dere
ceye nakledilmiş olanlardan yeni kadro -
larla Ucreti tenzil edilenlere verilmekıte O· 

lan ücret mikdan daha yüksek dereceli 
memuriyete terfi edinciye k.adar mükte -
sep hak olarak verilecektir. 

Tenzile tabi tutulan kadro ücretleri 
uhdelerindeki diğer maaş veya ücret tuta
rından daha yüksek olan dekan, müdür, 
baışmuavin, muavin, başmuallim, laborant, 
mühendis mektebi ve sanat mektepleri 
atölye şefi, profesör doçent, tabip, mü -
hendis ve veterinerler 3888 sayılı kanunun 
mu.vak.kat maddesi hükmünden istifade e
debileceklerdir. Kadrosu tenzil edilen ida
ri vazife veya muallimlik ücreti o mual -
limin aldığı en yüksek ücreti teşkil etme
diği takdir<le kendisine kadrosu ücretiyle 
evelce almakta olduğu ücret ar.asındaki 

Bu gazetenin fikrine göre, Balkanlarda 
çok mühim stratejik mevkiler işgal etmek
te olan, Romanya, Macaristan ve Bulgaris
tan'ı mihver devletleriyle ittifak akdet -
meğe çalışma keyfiyeti, Türkiye için bir 
tehdit teşkil etmekte ve Yunanistan'ı sıkış
tırmak için de bir zemin hazırlamaktadır. 
Fakat B. Hitler'in karşılaşmakta olduğu 

meseleleri bu da halledemez. B. Hitler, İn
giltere'yi tamamen fethetmiş bir Avrupa 
karşısında bırakmağa muvaffak olsa dahi, 
kendisine kalacak yegane harp sahnesi de
nizler olacaktır. İşte o denizler ki İngi
lizlerin meydan okumalara karşı en iyi 
mukabele edebilecekleri harp sahnelerini 
teşkil eder. 

Gazete yazılarına şöyle nihayet vermek· 
tedir: 

Bir çay masasr etrafında bir Balkan im
paratorluğu kurulabilir. Fakat unutmamak 
lazımdır ki bu imparatorluğun yaşıyabil • 
mesi için deniz mahreçlerine olan ihtiyaç 
Avrupa 'nın diğer bölgelerinden daha vasi 
mikyas tadır. 

li vazifelere 1 haziran 1940 tarihinden e
vci tayin edilmiş olanların Suriye ve Ha
tay hükümetleri zamanında Hatay hudut
ları içinde maaş veya ücretle geçen biz -
metlerinden d olayı alabilecekleri ücretler, 
teadül kanunu ile bu kanun i7.ahnamesinin 

B. Ruzvelt'in beyanatı 
Hyde - Park, 22 a.a. - Royter: Gaze -

tecller toplantısında ingillz ııehlrlerinln son 
zamanlarda sıklaşan bombıı.rdıınanıne. bi
naen, imalMın takriben yüzde ellisinin 
İngutereye yüzde ellisinin de Amerlkaya 
verilmesi için tesbit edilen nlsbetın tn -
giltereye daha fazla yardım edilmek üzere 
değlştirllip değiştirilmiyeceğl devlet reie1 
B. Ruzvelt'ten sorulmU§tur. 

B. Ruzv<?lt verdiği cevapta sorulan sua,.. 
lin çok umumt olduğunu, bunun nasıl ya,.. 
pılahileceğl sarih surette gösterlllrse o ve.
kit işin değişebileceğini ve ancak bu hu • 
sustakl teklifü:rın başkaları tarafından i -
Ieri sürillmesi lAzım geldlğlnl söylemiştir. 
Diğer bir suale kaı-şı da B. Ruzvelt, 

tayyarelerin daha ser! olarak yapılabile • 
ceğini gösterecek kimseye minnettar ka • 
lacağını beyan ettikten sonra demiştir ki: 
"- Bu~ bir ke.nun l[ıyihıuıı kabul e -

derek veya kararname çıkararak ertesi 
gUnü tayyare elde etmlye lnıkll.n yoktur.,, 

Nlhay<?t B. Ruzveıt'e, gerek kredilerin 
İngııtereye de teşmlli - ki bunun için de 
eski harp borçlarını ödememiş olan dev -
Jetlere lkrazlarde. bulunmayı meneden 
Jhonson kanununun tad111 !Azımdır - ge -
re!• Atla.ntık denizinde vapur kafilelerini 
muhafaza için amerikan gemilerini kul -
!anmak imkAnı hakkında bazı mllznkere • 
ler cereyan ettiği sorulınu§tur. 

B. Ruzvelt, bu hususta hllkUmet tıu-a • 
fından hiç bir §ey yapılmadığını söyle • 
miştır, 

Fon Papen dönüyor 
Hindistan nazırının bu sözleri ' Tayyare meydanı üzerine gelen ilk tay

karşısında, Hindistan'ın, İngiltere yareler meydanlara ve mavnalara. yangın 
ile Almanya arasındaki bu müca- bombaları serpmişler ve bunları taklp e _ 
delede bugün oynamakta olduğu den diğ'er tayyareler muhtelif bombalarla 
Ve yarın da oynamıya namzet bu- te.hrlbatı bUyUk bir nisbet de.hlllnde art • 
lunduğu rolünün ehemiyeti derhal tırmışlardır. Bir çok yangınlar çıkarılmış
nazara çarpmaktadır. Anlaşılıyor tır. Bu yangınlardan bazılarında §iddetll 
lı:i İngilizler, artık Hindistan'ın aınai fnfllAklardan sonra çok yükseklere kadar 
leş.kllatlandırılmasmı program ola- çıke.n mavi alevler fışkırmıştır. Bombardı
tak ele almışlardır. İngiliz serma- manlardan bir saat sonra da hedet'ler 
Yesinin ve İngiliz tekniğinin bunu Yanmada devam ediyordu. Hava filosuna 
Yapmıya muktedir olduğuna şüphe kumanda eden subay bunun seri ve mües -
Yoktur. Fakat bir defa ba~arıldık- sır bir hUcum olduğunu söylemiştir. 

tihanlariyle meşgul oldukları gibi eylfil a
yında da yeni gelen talebeyi kayıt ve ka
bul, ikmal ve mezuniyet imtihanlarını ic
ra etmekte bulunduklarından bu' ücretle -
rini alabileceklerdir. Mesleği muallimlik 
veya mebusluk olup da kurs mahiyetin -
deki müesseselerde muallimlik d.eruhte et
miş olanlar da aynı muameleye tabi ola -
caklardır. Mekteplerin ve kursların ted • 
ris müddeti içinde hastalık, tamir, sö
mestr, bayrıam tatili gibi sebeplerle mu -
vakkaten tadil edilmeleri halinde mual -
!imlere bu müddetı.ere ait ücretleri de tam 
olarak verilecektir. Hastalık veya sair se· 
beplerle mezuniyet alan muallimlere me
zuniyetleri müddeti zarfında ve mektep -
lerin kapalı bulunduğu temmuz ve ağus • 
tos ayların<la okutmadıkları ders saati için 
ücret verilmiyecektir. Muallimliğe tayin 
edilecek memurlara ancak mesleki vazife
lerine uygun ve bir nevi ders muallimliği 
verilebilecek meslekleri haricinde ders 
saati verilemiyecektir. 

Subay ve askeri memurlardan muallim
lik deruhte edenlere de saat hasebiyle llc
ret verilebilecektir. Meslekten muallim 
bulunmaması dolayısiyle orta tedrisat mu
allimliği evsafını haiz memurlardan orta 
ve ertik okullarında muallimlik alanlarla 
köy eğitmenleri kanunu mucibince vazife 
görmek üzere Maarif Vekaletince seçile
cek ve mezun sayılacak kurslara vazife 
görmek üzere gönderilecek ilk tedrisat 
müfettişleriyle ilk mektep muallimlerine 
bu kadrolarda bulundukları müddetçe mük
tesep haklan olan maaşları lle makam üc. 
retleri verileceğinden bu mUfettiı ve mu
allimler .,. kö7 ln9tltlller1 kanununa ~ö-

farık verilmiyecektir. Matbuat Umum mü
dürlüğü daimi ücretli memurları da bu 
hükme tabi olacaklardır. Muvakkat birin
ci madde ile ücreti in.dirilen memurlar -
dan yalnız 1 eylfı.l 1939 tarihinde müstah
dem akınların müktesep hakkı kabul edil
miş olduğundan, bu tarihte bilfiil müs -
tahdem olmayıp da bilahare 3656 sayılı 
kanunun muva.kka.t 13 üncü maddesi 
mucibince ilcretli vazifelere tayin edilen
lerden kadrosu tenxil edilenler ve mükte
sep hak namiyle yeni kadro ücreti fevkin
de bir para verilmiyecektir. 3656 sayılz 
kanunun altıncı maddesine dahil istisnai 
mevkilerde bulunanlar ile on üç ve muvak
kat üçüncü maddelerine dahil ihtisas mev
kilerine ait kadrolardan istifade eden üc
retli memurlardan daimt ücretliler kanu
niyle kadro ücreti tenzil edilenlere muvak
kat birinci madde hiikmti tatbik edilmiye
cektir, 

muvakkat ikinci maddesinin A. B. C. fık
raları hükümlerine göre yeniden intibak
ları yapılmak suretiyle tesbit olunacak
tır. Barem kanununa tabi daire ve mües
seselerdeki ücretli vazifelere 1 haziran 94-0 
dan sonra tayin edilmiş veya edilecek o
lanların ke7.a Suriye ve Hatay hükümetleri 
zamanında Hatay hudutları içinde maaş 
veya ücretle geçen hizmetlerinden dola _ 
yı alabilecekleri ücretler barem kanunu 
ve izahnamesinin on üçüncü maddesi hü
kümleri dairesinde tesbit edilecektir. Bun
lardan maaşlı memuriyetlere tayin edil _ 
mi:;ı veya edilecek olanların alabilecekleri 
maaş mik.darr ise, yukarıya yazdığımız e
saslara göre tesbit edilecek ücretin bir 
derece aşağısına tekabül eden mikdar ola
caktır. Şu kadar ki, yukardaki esaslar da
iresinde tesbit edilecek derece maa, veya 
ücreti ile tayin edilmeyip de tahsil dere
celerine ve ehliyetleri ile evelce ifa et -
tikleri vazifelere göre daha aşağı ücret ve. 
Ya maaşlı memuriyetlere tayin edilenle -
rin, tesbit olunan maaş veya ücret derece
si değil, ancak dahil oldukları daha aşağı 
maaş veya ücret derecesi kendileri için 
müktesep hak olacaktır. Bu hükümler 
Bankalar ve devlet müesseseleri memur
ları aylıklarmın tevhit ve tea.dülii hakkm
dakl kanuna tlbi mcmurly.etler ha.kkrnda 
da aynen t11ıtbik olunacaktır. 

Sofya, 2Z a.a. - Almanya'nrn Türkiye 
büyük elçisi von Papen'in buradan ge • 
çerken krral Boris tarafından kabul edi
leceği bildirilmektedir. 

tan sonra, bunun neticeai yalnız bu
günkü mücadele üzerine büyük öl
çüc!e müessir olmakla kalmıyacak, 
liindiatan'da da §Ümullu bir inkıla
bın baılangıcı olacak ve Asya'da 
Japonya•dan bafka bir büyiik mem• 

leketin endüstrileşmesi, Avnıpa ile 
Asya arasındaki münasebetler üze
rine devamlı tesirler yapabilecek· 
tir. 

A. Ş.. ESMER 

Bu memurlar ancak daimt licretliler 
kadrosiyle kabul oluruı.n kadro ücretlerini 
alabileceklerdir. l haziran 1940 tarihinden 
evelki kadroları ilcretinl mektesep hak o
larak almıı olanlara terfi edinciye kadar 
almakta olduktan ücretlerin tediyesine 
devam olunacaktır. 

Hatay'daki memurlar hakkında 
yapılacak muamele 

Hatay'da mütemekkin olup da Türkiye 
ile Fransa arasında imzalanan anlaşma ile 
hiyar haklarmı Suriye ve Lübnan lehine 
kullanmamrıı olanlardan yeni barem kanu
nuna tabi dairo ve müeııseselerıdeld ilcrot-

:t- :/- '!. 

Sofye., 22 a.a. - Almanyanın Ankara bU
yUk elçisi B. V on Papen, Sofyada 20 saat 
tevakkuftan sonra, bugün, husust tayyare 
ile Tilrklyeye hareket etmiştir. 

Ceyhan' da vakıflar (arşııı 
. Adana (Hususi) - Vakıflar idare

sı CeJ:':handa m°:dern bir vakıflar çar
şısı vucuda getırmektedir. Bu çarşı
nı.n ~lanı hazırlanmış ve tahsisat ge1-
mıştır. İnşaat malzemesi temin edi
lir edilmez faalivete geçilecektir-
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Kadınlara neden gelmez? 
Ankara'da aaym Bay N. ~·' .. za- j ~a.kat adrenalin hormonunun 

man zaman gazetelerde gorulen dogrudan doğruya kalp üzerine de 
kalp sektesi •akalarmm si.dece er- büyÜk teairi vardır. Damarlardaki 
keklere münhasır kalmaımı öteden· tanıiyonu önceden artmıf olmasa 
ber:i merak edermiş. Gazeteye gÖn• bile, bu hormon fazla çıkınca kal
derdiği mektubunda: bi birdenbire durdurur. Bu türlü te-

- Acaba buna ıebep erkeklerin siri de - tabii insanlar üzerinde 
fazla heyecanı ve kadınlarm kalp değil, hayvanlar üzerinde - labo
itin~e duygularmm noksanı ~ıdır~ ratuvar tecrübeleriyle sabit olmut-

Dıye aoruyor. Saym zatm dıkkatı tur. Gariptir k~ kalbi işleten de 
pek haklı. Kalp sektesi hemen dai- durduran da odur: her §eyde oldu: 
ma aidece erkeklere muaaHat olur. iu gibi muvazene meselesi ... 
Bugünlerde maaleıef ad mı faz laca Kalp aektesinin kadınlara neden 
da İfittiriyor. Kalp sek.lesinin, harp g'elmediği - yahut pek seyrek gel
ve zelzele gibi, günetteki lekelere diği - bu suretle anlaşılmıf olur. 
bağlı olduğunu iddia edenler de Kadınlar çok çarpıntı çekerler, fa. 
haklı gibi çıkıyorlar. kat adrenalin muvazenesi onlarda 

Fakat bu zatm tefıirine haklı di- ifrata doğru yorulmadığından kalp 
yemiyeceğim: kadmlarm kalp itin- ıekteaine tutulmazlar. Nadir olarak 
de duygularının eksik olduğuna tutuldukları vakit gene ayılırlar. 
timdiye kadar hiç bir alamet olma- Bu hormon hikayesine, belki, bi
dıktan bafka, heyecanm kadmlar- raz kaırıtık diyeceksiniz. Pek de ba
da tesiri erkeklerdekinden daha ıi.t olmadığı fÜphesiz, fakat tabia
ça~uk ve daha gürültülü olduğuna tin itleri çok defa böyle karışıktır. 
delıl, kadın bulunan her yerde he- Ondan dolayıdır ki tabiatin sırları
men her giin görülür. Kadınların nı öğrenmek kolay ve çabuk ola
heyecandan daha çabuk teair duy· maz. Kadınların kalp sektesine tu· 
malarmm aebebi bile fence anlatıl· tulmadrklarmm sebebini öğrenir -
mıttır: her türlü heyec&n ilkin be· ken, bunun hikmetini de elbette 
yinde, Talamuı denilen yere gider, takdir ebnitsinizdir; yeryüzünde 
orada az çok tadile uğrar. Erkek hayatın devamı için kadınlar daha 
beyni heyecanı daha ziyade ti.dil lüzmnlu olduğundan tabiat onları 
ettiğinden onun neticeleri erkekler- daha ziyade korur. 
de daha az ıiddetli olur. 

Heyecan orada az veya çok ti.dil 
edildikten sonra - ıi.mdilik öğre
nildiğine göre - Uç pdde Üzerine 
teair eder: biri ipofiz guddeai. Bu
nun kıulmlanla l.e erkeklerde fark
lı olarak iflediiiLt dair bir haber 
yokaa da, çııkardıiı hormonlardan 
biri vücudun içindeki tansiyonu art· 
trrır. Öfkelenen bir inaanın beynin
de yumruk gib~ bir feY hiMetmeıi 
ve gebe bayanlarm heyecandan ço
cuk dütünne.i bundandır. 

Biri de tiroit guddesi. Bunun ka
d mlarda erkeklerdekinden daha 
ziyade itlediğini burada arra11 gel
dikçe yazdığım için belki hatırlar· 
smız. Kadmlara annelik ve kocaıı· 
na et olmak haaaalarmdan batka 
kadmlık karakterlerinden hemen 
hepaini Vel"en bu guddedir. Fakat 
onun kalp üzerine tesiri olduğu bi
linmez. Erkeklenle ıiddetli bir he
yecandan sonra o guddenin birden
bire büyüdüğü nna da bu hal in
sana kalp 1ektNi getirmez. Ancak, 
o guddenin çıkardığı hormonlardan 
biri inıana göz yaflan döktürür. 
Kadınlanla bu gudde fazla işledi
ii için kadm ae'Yinince ağlar, öfke
lenince ağlar, kederlenince ağlar, 
bu mevsimde bir kürk manto iater 
de alama•• gene ailar ••• 

G. A. 

! 
.................................................... , 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER .................................................... 
Salnt • Jean • Terre Neuve - 22 a.n 

Terre - Neuve maliye ve adliye komiserle
ri Terre • Neuve'deld amerikan üsleri hak
kında İngiliz makamları ile aktedılecek 

konferansa i•tirik etmek uzere yakında 

İngiltere'ye hareket edeceklerdir. 
Belgrad, Z2 a.a. - Romen ana kıraliçesi 

cuma 11bahı Belgrad'a gelmiş, naib prens 
Paul'un refikası prenses Olga ile bir çok 
yukıek ıahıiyetler tarafın.dan ıstıkbal edil· 
mlıtir. 

Prestorla. 22 a.a. - General Smuts, blr
leılk Tranııval partisinin burada aktcdllen 
kongre•lnde, yıldırım harbinin aldm kal -
mıı olmasının ve .Amerika relslcUmhur 
.eçlml netlce8lnln, İngllterenln harbi ka -
zanacağı hakkında kanaat husule getirdi -
tfnl blldlrmlııtır. 
Vaşington, 22 a.a. - Fransa büyilk el

çisi B. Henri Haye hariciye nazır muavini 
B. Sumner Welleı'I ziyaret etmiştir. 

Llzbon, 22 a.,.. - İngllterenln V~lng -
ton bUyUk elçisi Lord Lothlan bugUn bir 
Cllpper tayyareslyle Amerlkaya hareket 
etnılıtır. 

Roma, 22 - B. Musollnl vA.lllerden Se
nlseyl ltaıyan pollı eefllğlne tayin etmlı -
tir. 

Mllnlh, 22 a.a. - (D ... "\.B.): Alman hu
kuk akademlılnln aenellk toplantısına lııtl· 
rak etmek Uzere ltalyan adliye nazırı B. 
Grandi MUnlhe gelmletır. B. Grandi B. 
Hltlertn muavini B. Rudolf Hess'l zlyeret 
etmlıttr. 

Nevyork, 22 La. - Nevyork Tlmeıı ga.. 
zete11lnln Berlln yollyle Parlsten aldığı bir 
telgrafa g!Sre ııon hAdlaeler Uzerlne alman
lar Parls Unlverslteslnln bUtun fakllltcle
rlnl kapamışlardır. 

Nev. Jersey, 22 a.a. - B. Ph!llp Murray 
ııon gUnlerde ıstıtasını veren B John Le
vfa'ln yerine endüstri teııekkUllert kongrc
ıl relal olmayı kabul etmlıtır. 
tır. 

gününden itibaren· 

hususi otomobiller, 

motosikletler ve 
molörler seyrüsefer 

edemiyecek 
Benzin ve sair petrol müştaklariyle 

müteharrik bilumum kara ve deniz 
vasıtalarının seyrüseferinin tahdidi 
hakkındaki Koordinasyon Heyeti ka
rarı İcra Vekilleri Heyetince tas
vip olunmuştur. Dünkü Resmi Gazete 
de neşrolunan bu kararın tatbikine 
önümüzdeki çarşamba gününden iti
baren başlanacaktır. Bu kararnameyi 
aynen yazıyoruz : 

1- Milli Korunma Kanununun 36 
ncı maddesi hükümlerine müsteniden 
benzin ve sair petrol müştaklariyle 
müteharrik billımum kara ve deniz 
nakil vasıtalarının seyrüseferi aşağı
daki esa lar c4ıiresinde tahdit edilmiş
tir : 

A) Hakiki veya hilkmi şahıslara ait 
olup hususi numara taşıyan bilfımum 
binek otomobilleriyle motosikletler ve 
tenezzı.ihe mahsus motörlü deniz na
kil vasıtaları seyrüseferden menedil • 
mis tir. 

B) Aşağıda yazılı hususi nakil va
sıtaları sevrüscferde serbesttirler : 

a) Elçiliklere, konsolosluklara ve 
memurlarına ait kara ve deniz bilfı -
mum nakil vasıtaları, 

b) 3827 numaralı kanunun muvak -
kat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrasında yazılı otomobillerle ayni 
kanunun 6 ncı maddesinde ismi geçen 
müesseselere ait motosikletler, 

c) İcrayı sanat etmekte olan dok -
torların 12 11 1940 tarihinde seyrü -
sefer müsaadesini haiz otomobilleri, 

d) A. H. 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1621, 930 ve lst. H. 485 numaralı oto
mobiller, 

C) Ecnebi turistlere ait nakil vası
taları memlekete girmelerinden itiba
ren ancak on beş gün müddetle sey -
ri.isefer edebilirler. 

D) Tenezzühe mahsus motörlü de
niz nakil vasıtaları motörlerin işle -
memesi temin edilecek surette ma -
halli Deniz Ticaret Müdürlükleri ve
ya Liman Reisliklerince mühürlenme
leri şartiyle seyri.isefer edebilirler. 

E) Şehir ve kasabaların belediye 
hudutları dahilinde çalışan taksi oto
mobilleri bir sabahın saat altısından 
ertesi sabahın altısına kadar l.ıir giln 
tek. bir gün çift numaralar sefere çık
mak suretiyle seyrüsefer edebilirler. 

TaksiJer çalışma gününün hitamı 
olan sabah saat altıda garajlarına ve
ya belediyelerce tayin edilen mahal
lere dönmüş bulunmağa mecburdur -
Jar. 

2- Bu kararın meriyete girmesin· 
den itibaren sel5hiyettar makamlarca 
benzin ve sair petrol müştaklariyle 
müteharrik hiçbir hususi otomobil, 
taksi, motosiklet ve tenezzühe mah • 
sus motörlü deniz nakil vasıtalarına 
yeniden seyrüsefer müsaadesi ve pla
ka verilmez. 

Heyecandan teıir duyan üçüncü 
gudde böbreklerin ü.tündeki l'Ud • 
dedir. Öteki tiroit guddeaine kartı· 
hk, erkeklere baba olmak baNUm· 
dan batka erkeklik karakterlerinin 
(kaim ıes, YÜcutta kıllar, daha faz
la ku•et gibi hepsini nren bu gud
dedir. Bu hal onun erkeklerde ka
dmlardaıkinden fazla itlediğini gös
terir. Bu guddenin orta yerinden çı
kan adrenalin honnonu damarları 
arkıthrarak onların içindeki kanın 
tanaiyonunu arttmr. Erkeklerde 
daha fazla çıktılı için onlarda tan
ıiyon da daha fazla olur. Kalp aek
t.e.i de birçok defa damarlarda tan
ıiyonu fazla olanlara gelir: zaten 
fazla olan tanaİJ'OD heyecan teeiriy
le biraz daha artınca beyindeki İn· 
ce damarlardan biri çatlar, kalp 
durur. 

Sofya, U ı.a. - Diln bulgar hükilmet 
merkezi ile biitiln memleket dahilinde kıs
mi bir ııık söndürme tecrübesi yapılmış
tır. 

3- İşbu kararın 2 nci maddesi ne
şir tarihinden itibaren ve sair madde
leri neşrinden beş gün sonra meriyete 

Kocasını beklemeğe baıladı. Çocuklarının ıuallerine 
bqtan savma cevaplar veriyor, gözü ikide birde sa
ate takılıyordu. Çocukları, sabahleyin mektepten ge
ri çevirmitlerdi. İvan, bu hiç beklenmedik "tatilden 
dolayı ıeviniyor ve bu yüzden ihtiJili methediyordu. 
Edit, annesine sokuluyor, havada bir tehlike rüzga
rının dolaıtığını hisaediyor, babuının henüz: eve 
dönmemit olmaıından mutevellit duyduğu enditeyi 
gizliyemiyordu. Dört gündenberi Viliden de haber 
alamı yor lardı. 

girecektir. 

Askeri muhakeme usulünün 53 üncü 
maddesini değiıtiren layiha kabul edildi 
Türk - Rumen ticaret ve 

tasdik edilmek üzere 

tediye anlaşmaları 

ruznameye alındı 

Kabul edilen Layiha Büyük MiJlet Meclisi dün saat 15 
te Dr. Mazhar Germen'in reisliğinde 
toplanmıştır. 

Kars Mebusu General Muhittin 
Akyilz'ün vefat ettiği halckındaki 

Başvekalet tezkeresi okunduktan 
sonra merhumun ruhunu taziz için 
bir dakika ayakta sükut edilmiş, bun
dan sonra bazı mebusların izinleri 
hakkındaki tezkere okunmuş ve riya
set divanınca verilen mezuniyetler 
tasvip olunmuştur. 

Müteakiben Reis Dr. Mazhar Ger
men, Cümhurreisimiz İnönü'nün, Af
yon Mebusu B. Ali Çetinkaya'nın ye
rine Sinop Mebusu B. Cevdet Ke
rim lncedayı'nın tayin edildiği hak
kındaki şu tezkeresini okutmuştur : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Başvekaletten alınan 20. 11. 940 ta
rihli ve 6 2076 sayılı tezkerede sıhhi 
ahvaline binaen istifa ettiği bildiri
len Münakalat vekili Afyon Mebusu 
Ali Çetinkaya'nın vekaletten istifası 
kabul edilerek yerine Sinop Mebusu 
Cevdet Kerim İncedayı'nın tayini 
tensip edildiğini arzeylerim. 

Reisicümhur 
İsmet İnönü 

B. Cevdet Kerim lncedayı'nın bu 
vazifeye tayini, Allah muvaffak et
sin temennileriyle karşılanmı~tır. 

Bundan sonra söz alan Ticaret Ve
k ilimiz B. Nazmi Topçuoğlu, gelen 
evrak meyanındaki Türkiye - Roman· 
ya ticaret ve tediye anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkındaki ka
nun layihasının ehemiyet ve müstace 
liyetine binaen ruznameye alınması
nı teklif etmiş, bu teklif kabul olun
muştur. 

Müteakiben ruznamenin diğer mad 
delerine geçilmiştir. İstanbul mebusu 
B. Ziya Karamursal'ın, Arzuhal en
cümeninin bir kararının umu.mi he
yette muzakere edilmesi hakkındaki 
takriri ve arzu~al encümeni mazba
tası okunmuştur. 

Söz alan B. Ziya Karamursal, En
ver Tukaal adlı bir vatandaşımızın 
maaş farkına dair bulunan takririni 
izah etmittir. Arzuhal encümeni 
mazbata muharriri B. Hamdi Şarlan 
(Ordu) bu meselenin encümen.de u
zun uzadıya müzakere edilerek En
ver Tuksal'ın lehinde karar verilmiı 
olduğu yolunda izahat vermiştir. Bu 
izaHat üzerine B. Ziya Karamursal 
takririni geri almıttır. 

Bundan sonra, çarşamba gilnkü 
toplantıda encümene iadesi kararla
şan aekert muhakeme usulü kanunu
nun 53 ilncU maddesinin değiştirilme 
si hakkındaki kanun layihasının mü
zakeresine başlanmıştır. Encilmen li
yihayı yeniden tetkik etmit ve bir 
mazbata hazırlamış bulunuyordu. O
kunan mazbatada, bu layihada geçen 
"harp tehlikesi,, ibaresinin, diğer ka
nunlarımızdaki ayriı ibare ile tevhi
dinin karar altına alındığı bildiril
mekte idi. Encilmenin bu mütaleaıı 
dahilinde değiştirilen layiha okuna
rak kabul olunmuştur. 

Dün birinci müzakereal yapılıp 
kabul C<iilen bu Ia.y~hanın birinci 
maddeıi şudur : 

1631 aayıh askeri muhakeme usulü 
kanununun 53 ncü maddesini değiş
tiren kanun layihası 

Madde 1 - 1631 sayılı askeri mu
hakeme usulü kanununun 53 ncü 
maddesi aşağıda yazılı tekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 53 - Seferberlikte veya 
fevkalade hallerde askeri adliye kad
roları yedek hakimlerle yedek subay
lardan hakim sınıfından sayılan va
zifelerde bulunmuş veya avukatlık 
etmiş olanlardan ikmal olunur. 50 
inci maddedeki kararname ile tayin 
hükmü bunlar hakkında tatbik olun
maz. Bu vazifedeki hizmetler, ar.lcer-
1ik hizmetinden sayılır. 

Bu maddeye göre tayin edilen as
keri adli hakimler, kararname ile ta
yin kılınan hakimlerin hukuk ve se
lahiyetini haizdirler. 

Meclis pazartesi günü s.aat 15 te 
toplanacaktac. 

General Pershina Amerika 
sefiri olarak Vichy'ye mi 

gidiyor 1 
Nevyork, 22 a.a. - Nevyork Taymls 

gazetesine gf'len haberlere göre, General 
Pershlng Amerikanın Vlchy bUyUk t>lçlll· 
ğlne tayin edilmiştir. 

Bununla beraber ırazete hariciye neza -
retlnln bu haberler hllkkında beyanatta bu
lunmaktan imtina eyledltlnl ~·llzıyor. Dip
lomatik mahfiller, Vlchy hUkllmetl nu -
dine bir mUmesall g!Snderilmeıılni mAnalı 

bulmakta ve Petaln'ln Afrika hakkındaki 

alman l11teklerl kar,ıııındakl mevkilnl k11-

vetlendlrmlye matuf bir teıebbUı olarak 

tel!kkl etmektedirler. 

Amerika'nın Franıa'ya yeni bir 
elçi tayin etmeıini Stelani naııl 

telıir ediyor 
Vııington, 22 a.a. - Stdani aJanaı bildi

riyor: Amerika'nın yeni Franıa biiyiit el· 

c;lıinin tayin edilmek lizere olduiu Pran
aa'nın Almanyı'ya lrartr talrmdrtr ta•n 

harekete karıı Amerika hükiimetinin iti

raz etmediii ıuretinde tefıir edilmekte
dir. 

YAKINDA 

ULUS Sinemasında 

R K 1 Y E 
Poıtalan) 

ANK.Al 
Radyoı11 Rad7(11 

- Dalıı Uzunluiu -
1641 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kc:.a./ 20 Kw. T. A. 

19.47 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. T. A. 
CUMARTESİ: 23.11.1940 

8.00 Proıram ve memleket ıaat ayan 
8.03 Müzik: hafif program (Pi.). 
8.15 Ajanı haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pi.). 
8.50/9.00 Ev kadını - yemek liıteai. 
13.30 Program ve memleket aaat ayan 
13.33 Miizilı:: NZ taksimleri ve Hybelı: 
vıları (Pi.). 
13.SO Ajanı haberleri. 
14,05 Müzilı:: koy türküleri (Pi.). 
14.20 Mıizik: Riyaseticilmhur band( 
(Şef: İh11n Kilnçer). l. Bindinı: iı 
ıeçit reımi. 2. Pillevestre: Vala Ka 
3. Saint - Saenı marı. 4. Ale:ırandre Ge 
ges: Axel (Prelüd). S. Henri Goublierı 
Demoiselle du Prlnternpı. 
15.00 Ankara sanbahır at yantları tahni 
lerl. 
15.10/15.30 Müıdk: hafif prkılır (PL 
18.00 Program ve memleket saat a1"1n 
18.03 Müzik: radyo caz orkestrası (~ 
him Özgür idaresinde). 
18.40 Müzik: 11hil oyun havalan ve mı 
telif türküler. 
19.00 Konuıma konutma (ıünfln mesela 
ri). 
19.15 Müzik: ı'!çilml• NZ eserleri. 
19.50 Memleket Nat ayarı, ve aj1n1 1 
beri eri, 
19.45 M Uılk: faaıl heyeU. 
20.15 Radyo cuetcsi. 
20.45 Konul'fla (bibli)'Oğrafya} 
21.30 Radyo nlon orkettrası konıerf Cvl 
loniıt Necip A$kın idareılnde). 1. Brahıı 
Macar dan11, No. 21. 2. Van de Velde: ~ 
bumun 1arkı11. 3. Mainzer: Viyana'nm Ç 
maıırcı kadınları (Polka). 4. Becce: A 
aerenadı. 5, Nielıen: Maskarad. 11. Amad• 
İnvano (aerenad). 7. Riisaııer: Enterm• 
zo. 8. Stolz: Prater'de Ağaçlar tekrar 1 
çelı: açıyor. 9. Toman: Viyana hülyalı 
(Vılı). 

22.30 Memleket ıaat ayarı, ajans habe 
ri; ziraat, Hham • tahvillt, kambiyo - ;d 

kut borsası (fiyat). 
22.50 Konuşma (ecnebt dillerde. yalnız 
11 dalga poıtuiyle). 
22.50 Danı mü7.iği (Pi.). (Sut 23.10 
kadar yalnız uzun dalga poıtasiyle). 
23.25/23.30 Yarınki procram ve kap 

M•tbuot Um~j~~d~düiü foto J 
tehusıııı Osman Darcan ile :MUzeyyen 
gU'nUn nlkAh meraalml e-vellal gün Ankai 
beledlye11l evlenme N.lonunda matb 
mensupları ve ıec;kin bir <iavetll buzuna 
da icra cdilmiıtir. Yeni evlilere uadetl 
dileriz. j 
~----BUGÜN ....... 

ULUS Sinemasında 

RADYO SARAYI 
N91enin kaynafı olan bu film
de en l'iisel müziii dinli:recelc 
•e en tahane danaları aeJHCfe
ceksiniz. 

Artistler : 
BOBBURNŞ 
JACK OAKIE 
KENNY BAKER 
ANN MİLLER 
Ayrıca: SPOR FiLMi 

Seanslar : 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Y wlerinizi evelden kapatmn. 
Telefon: 6294 

Çocuklar yattılar. Gizella, bekledi. Vilmoş, gece ya
rısından sonra saat bire doğru geldi. Fevkalade neıe
liydi. Gizella. yıllardanberi onu böyle görmemişti. En 
küçük bir itiraza kızan, ıinirlenen Vilmoş, şimdi kan
ımın en ağır ittihamlarına soğukkanlılıkla gülerek ce
vaplar veriyor ve onu tuttuğu yolun doğruluğuna ik· 
naa çalışıyordu. Fakat, karııını bir türlü kandırama · 
dığını görünce sabrı tükenmeğe batladı. Birdenbire 
kaşlarını çattı. Biraz ıert bir ıeıle : 

Yazan : MlHALY FOLDI Türkçeye çeviren : f. ZAHiR TOROMKUNEY -149-

ralar saçtıkları kahpe ruhlu bir kadını, tarihin dlinüm 
saatini çaldığı bir anda milcevveherlerini, paralarım 
kucaklıyarak kaçan, hayatında hiçbir zaman vicdanı • 
nın aeaini duymamıı ve duymıyacak olan bir mah • 
lfıku . • • İnsanlıktan uzak bir kadını • • . Elmas ve 
pırlantadan başka hiçbir ıeyin önünde eiilmiyen bir 
kadını tasvir ediyorum . . . Şiirin batına bir de resim 
yaptıracağım. Yazı ve reaim gazetenin bütün bir say
fasını kaplıyacak. Haydi artık uyuyalım. Sabahleyin 
erken kalkmaklığım lazım. AJlah rahatlık versin ı 

Bana itimat et 1 Senden bu kadarcık birıey iıtemeft 
hakkım vardır zannederim ? 

- Gizella, dedi. Sen, hakikatı anlamamağa ahdet -
mitsin. Fakat, ben ne yaptığımı biliyorum. Beyhude 
yere münakap edip de asabımı bozma. Artık onların 
günü geçti. Şimdi bizim günümüzdür. 

Gizella, batını dikti : 
- Bizim demekten kaıtln nedir ? 
- Tamam, itte bu yerinde bir ıualdir. Mantık, bu 

vaziyeti seninle, ablanın benden daha iyi anlayıp, tak
dir etmenizi icap ettirir. Çünkü; ıizler, qağıdan ıiv
rilmiı insanlarsınız. Halbuki; bu ıamamiyle tenine 
oluyor. Ben, zengin bir aile çocufu o?arak yetiıtlğlm 
halde, .izlerin doğup, büyüdüğünüz muhitin aeı n ia
tıraplarını ıizlerden daha iyi anlıyorum. İşte mesele · 
nin en ruhlu noktası burasıdır. Ben, bizim derken, ken 
dimden ziyade ıizleri kastediyorum. Sana mühim bir 
havadisim de var. Maria'nın kaçtığını biliyor musun ? 

- Bir insanın ıeyehate çıkmaıı kaçmak mıdır ? Ma· 
rla. esir miydi ? Yoba •••• 

- Demek, sen biliyordun. Bana niçin 18ylemedin ? 
- Shemlyet vermedim. Hem. llll 8lftld berfql an-

Jıatı;ror mutan lMma 1 

Vilmoş, kendini karyolanın üstüne attı : 
- Ya ! Böyle kaçtı. Aşıkı ile birlikte sıvıştı. Çan· 

tasını mücevherlerle, paralar doldurdu. Parfüm kokan 
iğrenç vücudunu uzaklaştırdı. Kimbilir ne korkular, 
ne buhranlar geçirmiştir ? Layık olduğu akıbeti bul· 
du ... 

- Onun fetaketine neden bu kadar seviniyorsun ? 
Niçin ondan bu derece nefret ediyorsun ? 
Vilmoş, öfkeyle doğruldu. Karyolanın üstünde o -

turdu : 

- Bu kadının bir gı.in zarfında keyfi uğruna saçtığı 
paralarla kaç fakirin karnını doyurmak mümkün ola
bileceğini düşündün mü ? O, yüzüklü parmaklariyle 
nefis yemekleri beğenmiyerek iterken, kaç insanın aç· 
lıktan buhranlar geçirdiğini biliyor musun ? Sırtına 

bir defa giyip, ondan sonra fırlatıp attığı tuvaletleri
nin bedeliyle kaç veremlinin tedavi edilebileceğini hiç 
hesap ettin mi ? 

- Bunun için mi nefret ediyorsun ? 
- Nefret mi ? Ne münasebet ? 1 Bunlar umumi 

mevzulardır. Ne ise, bırakalım bunları da uyuyalım. 
Vakıt bir hayli ileriledi. 

- Pek ala, Rudolf Ravberg'le oğlunun vaziyetleri 
ne olacak ? 

- Onları hiç merak etme t Onları öldürmiyeceğiz, 

Açlığa mahkQm etmiyeceğiz, kollarından tutup aokafa 
tamıyacağıs. Çalı14billrler. Kendilerin• bu imk&ıu ve
riyonu. Haldkt it hayatı flmdi baflıyor. Bundan IOll-

ra makineler de, insanlar da daha temiz maksatlar uğ· 
runa i§liyecekler. Şimdiye kadar ne yapılıyordu ? Ru
dolf Ravberg, koca burnunu herşeye sokuyor, insan· 
Jarın zayif taraflarını bir av köpeği hassasiyetiyle ke§
fediyordu. İnsanlar, havai mevzuları, a§k maceraları, 
polis vakaları, insan ayağı baamamıı esrarengiz or -
mantarda vah§i hayvanlarla mücadele eden müthit a
damın başından geçenleri zevkle okuyorlardı. Rav • 
berg de, onlara istediklerini bol, bol veriyordu. Hal 

·buki; bu tarzdaki eaerJerin, insanların dimağlarını u
yuşturmaktan, etraflarında cereyan eden faciaları gö
remiyecek bir hale getirmekten baJka birıeye yarıya
mıyacaklarını bu ihtiyar domuz pek ala biliyordu. 
:Fakat, bu onun itine geliyordu. 

- Bundan aonra nasıl olacak ? 

- Nasıl mı ? Bu husuıta mi.isterih ol. Program ya-
pılınııtır. Dürüst ve kabiliyetli muharrirler llyik ol
dukları ücretleri alarak çalı14cakJar. Mütehauıa kim
ıeler llmt makaleler yazacaklar. Yükaek killtilrlU, ku
vetli muharrirlerin yazdıkları hikiye v~ romanlar net· 
redilecek. Halkı her hususta tenvir etmeğe uğraıaca· 
ğız. Ben de yazmağa başlıyacağım. Yeni bir ıiir mev
zuu buldum. Hemen yarın işliyeceğim. İKmi : " JC.. 
çak ,, tır. 

- Maria'yı mı kasdediyoraun ? 

- Atağı, yukarı ona benzer, bir kadını tarif ediyo-
rum. Hodbin, Hngin, lr.alJ>9b bir lllb kadınını, U.ta 
..aplı erkeklerin tapndıklmn, ııtnma 8"lf dolaMa ,.. 

Gizella, §aşkın bir hale geldi. Soyundu. Yatağına u
zandı. Fakat bir türlü gözlerine uyku girmiyordu. Kal
bini, meçhul bir yumruk ııkıyordu. Göğsünden kafa • 
sına doğru ince bir aızı yayılıyordu. Zavallı Rudolf 
Raubcrg, her halde, o da bu gece uyuyamıyordu. "Ba
na itimat et 1 Senden bu kadarcık bir şey istemiye hak
kım vardır zannedim?,, Vilmot bayağı gençletmişti. 
Gözlerinde müthit bir enerji parlıyordu. Çalışmak ar
zusu yeniden uyanmııtı. Eski güzelliğini, cazibesini 
yeniden kazanmıştı. Hüliaa bir kelime ile meıuttu. 
Burada, onunla aynı odada yatıyordu. Kocam mesut 1 
Rudolf Rauberg'in betbahtlığı bahasına mesuttu. Böy
le olsa bile, onun kocaaının saadetinden dolayı sevinç 
duyması icap etmez miydi? Bu ne kadar feci bir ıeydil 
Hayatta her ıeyin bedelini ödemek icabediyordu. Bir 
insanın saadeti diğerinin betbahtlığına maloluyordu 1 

Vilmot da hafifçe gözlerini araladı. Karanlı~ı del -
mek iıter gibi bakıılarını karıısındaki karyolaya dik
ti. Gizella ne yapıyordu? Uyuyor muydu? Her halda 
uyumuyordu. Nefes alıp vermeıinden beJliydi. Ah ket
ke uyuaaydı. O zaman rahat, rahat düşünmek, proje • 
!erini çizmek imkanını bulacaktı. Bu Margaret ne ıa· 
yanıhayret bir mahlCıktu 1 Maria'dan daha güzel, daha 
enteresan, daha cazipti. Annesine Maria diyordu. A • 
caba daima b<Syle mi MSylerdi, yoksa, aralarında akra -
balık olduğunu hi11ettlrmemek için mi b<Syle söyle • 
mitti? Seıinde, t&Turlarmda d&vetldr bir edl vardı. 

(Soaa vu) 
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Yanan Jntalan PoJogratlef• de 
girdüer 

Yunanistan' a 

_5 .. 

C. H. P. 

. 
lngilfere üzerinde kü(ük 

Elen kıtaları 
dün Görice'yi 

zaptettiler 

Belsrad. 22 a.L - Belcrsd'a ••len ı.. -
berlere ~re, J'lmlD Jma.Lan. Podorradet'• 
sirmlıl.er •• h&tt.l flerl l:ıareketlerlni b11. 
ıehrin &te8ine kadar sötürmllflerdfr. Eter 
bu dotnı ite, yunanlılar Görice ile Elba
an araamda yeglnı yolu kecn!ıler d. -
melrtJr. Podorradet alındı iıe, ceplıemn 

tark mUntehumda Göricı - Filorbıa 70lu 
boyunca harekltta bulUN.n İtalyan lnrYet -
lerl de tecrit edilmiştir. Bu krta.larm mü
him bir kısmı, timdi yucoslav makamla • 
rma etlim olmakta.dır. 

İngiliz yardımı 

nın 

hayatımızdaki 

kültür 

büyük 

ve sanat 
tesirleri 

Partinin yüksek tahsil 
gençliğine verdiği imkanlar 

mikyası a bir hava laaliyef i oldu 
Londra, 22 a.a. - Hava ve emniyet ne

ıraretlerinin milşterek teblii!: 
İngiltere üzerindeki düşman hava faali

yeti kuçük mikyasta olmuştur. Grupla re
ce yarısı arasında bir kaç dlişman tayya. 
resi East Anglia'nın bir kaç noktuiyle ek
serisi fngiltere'nin cenubt yarısında biri· 
birinden çok uzak mesafelerde bulunan da
tınık yerlere bomba atmıştır. Bu bombalar 
az hasar tevlit etmittir. 

Bütün Yunanistan zafer 

bayramı yapmakla meıaut 
Erciri lıtib.metindeld yunan ta.ammı 

da çok mUsait bir tanıda inkişaf etmekte 
ve muharebe cephesinin rarp müntehaar
nı teşkil eden Epir cephesindeki ltıalya.n 
kuvetler!ni yandan çe•irmektedir. 

arttırılıyor 

Bu yardımlar OrlaJifktaki 
İngiliz üslerini zaylflalmıyor 

İngiliz filosu hareket 

(Başı ı. inci sayfada) 
malaat, bu yardımın gelip geçici olmama
sı, mahdut .sahada kalmamaaı, devamlı ve 
ıllmullU bir aıstem halini almasıdır. 

bakımdan teslim edilecek olanlara hasrU 
ta.halsi de en mllhlm nokta olarak göz ö -
nUnde tutulmaktadır. 

Bu sabah erken faaliyet biraz daha ge· 
niı; mikyasta olmak üzere tekrar ba5lamıı
tır. Bu hücumlarda vukubulan hasarlar da 
a?.dır. İnsanca pek u zayiat kaydedilmlı· 
tir. 

Yunan askerleri her 
yerde ilerliyorlar Bir yunan kolu lvan dağını 

zaptetti 
serbestisine daima sahip 

Bu maksadın tahakkukuna talebe yurt
lan kurmak suretiyle esaslı surette bao • 
lanmııı bulunuluyor. BugUn 1stanbulda aç
tığı, biri 800 kl111llk erkek talebe, diğeri 
150 kişilik kız talebe yurtları bunun §a • 
hltleridlr. İııtanbulda tahsil yapan ve ya. 
taeak yeri bulunmıyaıı talebeler arasında 
mali kudreti yerinde olanlardan ayda yal. 
nız 20 lira alınmak suretiyle bu yurUar
da iaşe ve ibateleri temin edilmekte, mali 
kudreti olmıyan ve yardıma 1A)1k görülen 
taleb"ler de bu yurtlarda meccanen laee 
ve ibate edilmektedir. Bir kısım 9 

muhtaç 
ve yardıma IAylk talebeye de sadece nak
di yardım yapılmaktadır. 

Bu maksatlar ı;erçevesl dairesinde bıa 

ıene Partinin yardım ettiği talebenin mlk· 
tan 210 u bulmll§tur. Bunların (189) a 
yurUarda laoe ve ibate olunanlarla, muhte
lif leyli mekteplerde ücretleri verilmek 
ıureUyle Partice okutulanlar ve (71) ı de 
nakdi yardım görenler teşkil etmektedir. 

5 İtalyan tankı tahrip, 
altısı da hasara uğraflldı 

Kahire, 22 a.a. - İngiliz umum! karar
ıllıının tebliği : 

Bir ltalyan taburu esir! 
(Başı ı. inci sayfada) 

yı bin.aıınrn dış merdivenlerinden, halka, 
Görice'n!n zaptını bildirmiştir. 

Londra, 22 a.L - Nlyw; Kronlkl gaze
tesinin Kahire muhabiri bildiriyor : 

lngtıterenln Yunanlataııa yapacağı yar -
dım Uç noktalık bir programa göre arttı
rılmaktadır : 

Partice bu uğurda yalnız bu aene içla 
sartedilen paranın tutarı 1)().000 lirayı ge~ 
mektedlr. 

İleri keıif milfrezelerimizden biri tara
fından 19 teırinisanide yapılan çarpışma 
hakkında tafsillt alınmıştır. Bu ciddt çar
Pıtmada müfrezemiz hafif nyiat muka· 
bilinde S İtalyan tankını tahrip ve diğer 6 
tankı ehemiyetli ıurette hasara uğratmıı· 
tır. İki kamyon tahrip, iki kamvonla 
bir miktar top ve dlier malzeme lğ~inam 
edilmiştir. 

Belediye dairesinde yunan 
bayrağı dalgalaniyor 

Atina, 22 ı..a. - Yunan kıtaatı Gönce -
ye buıün öğle üzeri rimıiş ve belediye da
ireııine yunan bayrağını çekmiştir. 

İtalyanların çekilmesi üzerine belediye 
makamatı yunan askeri makamatını ıehri 

ılmıya davet eylemi$tİr. 

Atina, 2'2 a.a. - Bir yunan kolu ivan da· 
ğını zaptettikten ıonra Prespa golu boyun
ca ilerlemekte ve Obri rölünün kıyıların. 
da bulunan ve Görice'yi Pogradet'e bağlr
yan mühim 1011eye yaklaşmaktadır. İtalyan
lar İle topçularının himayesinde bu yoldan 
ricat etmektedir. Eier yunanlılar bu şo

ıeye h1kim olurla.rsa, bir çok İtalyan kıta
atiyle nakliye kollarını çıplak ve yağmur
larla iyice ıslanmış yüksek arazide atıl bı. 

raltacaklardır. Bu takdirde ise, İtalyan ku
vetlerinin zayiatsız Elba<ıan'ı doğru çekl
lebilmelerine pek az ihtimal mevcuttur. 

1 - İngiliz denlzcı ve tayyarecileri, 
adalardan Arnav·utıuğa ve İtalyanın ce • 
nup mtintehasına kadar faaliyette bulun
maktadırlar. 

2 - Harp levazımı ve yiyecek madde
leri, ılmdlye kadar italyan mtidahaleslne 
maruz kalmadan Akrlenizden her giin ya· 
pılmaktadır. 

Bundan ga~TI, yıırdımın yalnız yoksula 
ve fakire değil, aynı zamanda çalışkanlık, 
ahlak, zekA, kıırakter gibi meziyetlerle 
temayüz ederek bu yardıma liyakati her 

BUtUn bunlar !abat ediyor ki, CUmhuri • 
yet Hıılk Partisi, yalnız slyaııt taallyett. 
bulunan bir teşekkUI değil, aynı :ı:amaııd& 
memleketin kUltllr, sanat hayalında lçU.. 
mat bUnyeslnde de çok mllhlm roller ıta 

eden en hayırlı ve en kıymetli bir mUea • 
sesemlzdlr. Çllnkll bu mflesscse özUnU Y9 
kudretini halktan ve bir fazilet demek • 
laıı eümhurlyetten almaktadır. 

Bundan başka on italyanla bir libyah e· 
air edilmiştir. 108 düşman askerinin öldü
tn kati olarak tesbit edilmiıtir. 

Yunan askerleri geçerken halk polis 
kordonunu yarmış ve reneral Metaksaa ile 
yunan orduları başkumandanı General Pa
pagos için tez:ahliratta bulunmuştur. 

İegal edilmiş olan Arnavutluk toprak • 
!arındı inzibatı temin için motörize bir 
kol halinde hareket eden 300 jandarmanın 
yola çıkma~ı A tina'dı büyük tezahürlere 
aebebiyet vermiştir. 

3 - İtnı vımın ı 2 ııd.,,ıq ş•rkl Afrlkada 
ve garp c;ölUnd" bııl:.ın"n ı-J .. rtne karşı hil· 
cumlar yapıl<ırak m'!"•lfibiyctlerlnln lntl -
kamını almak için mihver d0 vletlerl ta • 
rafından Yunıınlstana karşı yeni bir tl"ri 
hareketi yapılmadan evci zaman kazan -
maktır. 

Sobranye, Kırahn Resmi bir tebliğ 
nutkuna verilecek .. b t. 1 

Sudanda, Gallabat bölıesinde bir ingitiz 
devriyesi ıdetçe faik bir dfüsman devriye
aine ehemlyetli r.ay!at verdirmiştir. 

Görice'nin zaptı haberi bütün Yunanis
tan'da tehirden şehire, köyden köye ya • 
yılmakta, kampanalar çalmakta ve bayrak
larla donatılmı1 olan kahvelerde halk bu
rünUn ıerefine içmektedir. 

Daha cenupta şimal mıntıkası ile de
niz arasında, iki yiı?. kilometreden fazla 
bir cephe üıer'n~f' ıtalyanlarm mühim j. 

aşe üssü olan Erg•rı ile irtibatlarını ke~. 

mek makııa.dıvle, yunan kuvetleri ileri ha
reketlerine devam etmektedir. Yunan ku· 
vetleri bir cenah hareketi icra ederek Vo
yusa ırmaılının vadisi boyunca ve Ergiri 
ıehrinin şarkına doğru inmişlerdir, 

Muhabir Yunanlstnna yapılan yardım 

dola)•ıslvle, Mıeır, Filistin ve Stıd:indııkl 

lnglllz Uslerlnden hl~ birinin nyıf düş • 
medlğinl ve lnglllz filosunun d!lrodlğl za· 
manda ve yPrde dtlsmana bir darbe indir
mek scrbcstıslnl muhafaza etmekte oldu
ğlınıı hlldlrmcktedlr. 

Diğer cephelerde kayda değer bir ıey 
7oktur. 

Atlna'da aynı heyecanlı tezahürat ol • 
mııktadır. Elen resmi tebliği 

Atlna, 22 a.a, - Yunan orduları başlru· 
nıandanlıılının 26 numaralı tebliği: Per -
ıembe rünll sabahtan akıama kadar biltiln 
cephe üzerinde muharebeler devam etmiş 
Ye yunan lruvetleri yeni muvaf!akiyetler 
elde etmi&lerdir. Elimize, yedisi ağır ol • 
mak üzere 15 top, bir çok mitralyöz ve 
havan topu ve her tilrlü malzeme reçmit
tir. Aynca yiyecek ve benzin depoları da 
almmrıtrr. 

Yunan tayyareleri ke$İf uçuılan yapmıı
lar ve harp uluıeslnl muvaffakiyetle bom
bardıman etmlılerdir, 

ltafyanlar çekilirken 
birçok zulüm yapıyorlar 

Atlna, 22 LL - Umumi emniyet ne -
.u.retlnln dllıı akıam neorettlğl tebllf : 

Gündllz dU,man tarafından memleket 
dahilinde akın yapıldığı hakkında haber 
.tuımamıııtır. İtalyanlar harbin başında 
muvakkaten lıgal ettikleri Gumemfçeden 
k&çarken ıehri tamıunlyle yağma etmlt -
ler, büyük bir kısmını yakmışlar, Hrlıto 

Pltulls ve Hrlıto Tııomlı fıımlnde lkt yu. 
nan eıırafım kurıuna dlzmtıler ve Nlkola 
Dafnlsuk, Dlmltrl Va!ujadlıı, Stayroa Ba
llı, Abraham Patmlyadeıı, Bazll Ptttullı 
ve Leonldıuı Vayslı ismindeki eırafı da 
rehine olarak götUrmUılerdlr. GötUrUlen
lerln uğradığı aklbet meçhuldUr. Mınta -
kanın aafr köylerinde ltalyanlar tarafından 
yapılan tahribat hakkında henUz maltlmat 
.-eımemlotır. 

Dün 1 ngiltere' de iki 
Alman tayyaresi 

dü_şürüldü 
Londra, 22 LL - Hava ve dahili emnt-

7et nezaretlerinin teblltl : 
Bu aabah Londraya mücavir kontluklar

dan birinde bir köye ve öğleden ıonra da 
cenup ıarkl sahilinde bir ıehlr Uzenne 
bombalar atılmıftır. 

Her Ud hAdlsede de bazı evler hasara 
uğramııı ise de insanca zayiat pek azdır. 

Londra clvanndakl bir kontlug-a varan 
bir dUııman bombardıman tayyaresi sabah
leyin cenubu ııarkl sahili açıklarında gö • 
sUken lklncl blr dllıman bombardıman tay
yareal de öğleden ıonra dU1UrUlmU11tUr. 

Afrika'da askeri vaziyet 
Kahire, 22 L&. - İngiliz umumi karar

phı buı;ün ou tebliği neıretmlşUr : 
Sudanda, Gallabat mıntakaaında devri -

yelertmlzln faaliyeti muvaffaklyetle de -
vam etmektedir. 

Diğer cephelerde kaydedilecek hiç bir 
deği1Jlkllk yoktur. 

Alman resmi tebliği 

Görice'nin stratejik ve ekonomik 
ehemiyeti 

Yangınlar, infilaklar 
Yunııntılıır kenrll toprnklannrla tutun • 

duklarından lnglll7:1erln rolU İngllterr)1 
hlmave için vapıldıA"ı gibi lndlh hava ku
vetlerlyle bilhassa d'lıımnn lstllA Uslerlnl 
vurmıya inhisar etmiştir. 

Yunan kıtaatı tarafından işıral edilen 
Görice ıehri bir çok bakımdan ve bilhas
sa zenginlik ve ekin bakımından Arnavut
luğun yalnız birinci sınıf bir ,ehri değil, 
aynı zamanda birinci 11nıf bir münakale 
iltisak noktasıdır ve Epir ile Makedonya 
arasında köprli teşkil etmektedir. 

Görice Yunani~tan'a bir çok tariht ve 
harst rabıtalırla bağlıdır. 1821 de yunan 
iıtiklili mücadelesinde Yunaniıtan'a inııan 
ve ~raca mUhim yardımlarda bulunmuı • 
tur. Balkan harbinde ilk defa olarak 7 ey. 
HU 1912 de lt1al edilen Görice dört ıene 
yunan idarea! altında kalmııstır. Yunın e
debiyatmın perla.'k bir merkezi olan Görl. 
cı, bu bakmıdın Yanya ile reka.bat edi -
yordu. 

Bir italyan taburu esir edildi 
Atina, Z2 a.a. - Öfrenildiiine cöre, Gö

rice·nin ihata hareketi yapılırken bir İtal

yan taburu esir edilmiş ve fazla mitooarda 
malzeme if'tinam olunmuştur. 

Lontlra'tla hapanlık ve heyecan 
Londra, 22 a.a. - Görice'nin terki ha • 

berinin İtalyanlar tarafından resmen bil • 
dirilm!1 olması Londra'da büyük bir heye
can uyandırmıştır. Londra'ya röre bu hl
dise yunanlılar tarafından timdiye kadar 
kazanılan müteaddit muvaHakiyetleri tet
viç etmektedir. 

Salahiyettar askert mahfillerinde son Uç 
hafta içinde yunanlılar tarafından parlak 
bir surette ıev1c ve idare edilen harp hak
kında derin bir hayranlık izhar edilmekte· 
dir, Bu mahfiller yunan topraklarına kar$ı 
İtalyanların tasavvur ettiii ileri hareketi 
için bir İtalyan üssü olan Görice'nin zap. 
tınm büyük bjr ıtrateJik ehom.iyeti olaca-

le Görlce Arnavutıutu hududu boyunca 
mtidafaa vaziyeti &lmıı olan ve iki fırka.
dan mUrekkep bulunan ıetlr kıtalarımız, 

11 ..Un mUcadeleden ıonra, Görlce ıehrl· 
ntn garbında bir hatta çekllmtı ve Görlce 
ıehrl tahliye edllmlotır. 

Bu mUddet zarfında, ılddetll çarpııma • 
!ar inkişaf etmiştir. Zayiatımız mıhsOs 

derecededir. Düşmanın zayiatı da mahıns 
derecede ve belki de daha fazladır. 

Takviyelerimiz, yeni hat il.zerinde ta • 
hqııUt etmektedir. 

Çok fena hava ıeraitlne rajtmen, hava 
kuvetlerlmlz bazı dU,man hedeflerini bom· 
bardıman ederek kıtalarımızla lşblrllfi 

yapmııtır. 

Şimali Afrlkada, tayyare gruplarımız 

ı.rersa-Matruhda demlryolu tesl88tını ve 
dtfer dllıman teslaatını bombardıman et
mlıtır. Sonradan teablt edildlflne göre, 
19 teırlnlsanlde vukua gelen çarpııma es
naııında, dördll orta btiyUklUkte olmak Uze
re 10 kadar düııman tankı tahrip edflmlı 
ve yirmi kadar kamyon haııara ujt"ratıl -
mııtır. DUşmanın lnsaııca zayiatı çok bU· 
yUktUr. 

Korfu, Z2 a.a. - Dün bütün gece, Korfu 
kar&ısma isabet eden yunan sahilleri mın
takumda vukua ıeldiği cörülen yanıınlar 
ve infillklar bugün de devam etmiştir, 

Gece bazı ışıkların ,imale doğru hareket 
etmekte olduiu da kaydedilmiştir. Ricat 
etmekte olan İtalyan kıtaatrnın mühimmat 
ihtiyatlarryla yoJları tahrip ettiği zanne • 
dilmektedir. 

Öğrenildiğine g6r• düşmanın mıınevlya
tı en ziyade gnrp cenahında ;\1lk~ıek bu -
lunmaktadır. Buradaki vaziyet daha istik· 
rarlıdır. Ve dUşman kışı geçirmek için si
perler kumaktadır. 

Halen cesaret verici en bUvtlk şey lnırlll,. 
harp techh:atının Yunanlstanda kazandığı 
mııvııffııl.dyettlr. • ltalyan ordusuna menllUp 50 

subay vazifelerinden geri 
çekildi 

Atina, 22 a.a. - !tima.da değer bir kay. 
naktan öirenildiiine cöre, Arnavutlukta 
bulunan italyan ordusuna mensup 50 su -
bay vazifelerinden ecri çekilmişlerdir, 

Draç baıkınına iıtirak eden 
İngiliz pilotlarının anlattıkları 
Atina, n a.a. - Arnavutluk'taki ıon 

Draç bar.kınına iıtirik eden İngiliz pilotla
rı hedef bölıesinde büyüle bir yangnı çı • 
lcardıklarmı bildirmitlerdir. Keza ön 1i -
mandaki rıhtımlara da bomba düşerek bU
yült haaarlar husule ıetirmiştir. Dafi ba. 
taryalarının ıiddetli ateşi İngiliz tayyare
lerine hasar verdirememiştir. 

İlk defa taarruza uinyan Tiran'da han
garlar.da ve hava meydanının diğer bina
larında büyük bir yangın çıkmı,tır. Mü -
him hasarlar vuku bulmustur. Bir hangar 
tamamen yıkılmıştır. Yanım uzaklardan 
ıörülmekte idi. Pilotlar bu akınların mu
vaffakiyetle neticelendiğini beyanda müt· 
tefiktirler, 

On iki adadan italyan 
mezaminliden kaçanlar 

Atina, 2'2 a.a. - Atina ajansı bildiri· 
yor: Gazeteler, on iki adadan italyaıı me· 
zaliminden kaçarak Yunanistan'a iltica e
denlerin adalarındaki zülme kar~ı mücade· 
le için orduya rönüllü olarak kaydedilme
lerindeki müracaatı ve h1dis olan heye· 
canlr sahneleri tebarilz ettiriyorlar. Bun
lar bu hususta müsaade çıkar çıkmaz kay· 
dedileceklerdir. 

Eıek adan.na bcukın ncuıl 
yapdmı§ ? 

Roma, 2'2 a.L - DNB. ajansının mu
habiri bildiriyor: 
Eıek adasına yapılan ve akim kalmış O· 

lan hlicum hakkında Giornale d'İtalia ıa· 
zeteıinin Rados'dan öğrendiğine ıöre, en 
ıimalde bulunan ve bir kaya parçasından 
ibaret olan bu adaya yapılan ihraç teseb
bilsü, 10 kilometre mesafedeki Sisam ada· 
sından ıelen 50 yunanh tarafından icra e
dilmiştir. 

lngiliz kuvetlerinin müessir 
yardımı 

Atlna, 22 a.a. - Başkumandan general 
Papagoı, yakın oarktaki ingiliz hava ku -
vetleri kumandanına bir telgraf çekerek, 
bu kuvetlerin Yunaniıtan'a yaptıkları yar
dımlardt.n dolayı te~ekkürlerini bildirmi2· 
tir. Ayrıca İngiliz hava nazırı B. 
Sinclair ve hava mareşali sir Charles Por
tal, Yunaniıtın'daki ingilis hava filosuna 
ilk harekltlarında elde ettikleri muvaffa
kiyetlerinden dolayı tebrik telgrafları çek
mi~lerdir. 

Satahiyeli mahfillerde beyan edildiğine 
göre, İngiliz tayyareleri yunıı.n ordusuna i
leri hareketi esnasında yiyecek atmışlar
dır. Bir yunan taburu ricat eden İtalyanla· 
rı çevirmek için dağların içlerine kadar 
ilerlemiş olduğundan ve mesafe itibariy
le bu tabura yiyecek yetistirilmesi müm
kün olmadığından ingiliz ve yunan tay
yareleri havadan konserve, et ve ekmek 
atmışlardır. 

Malnmdur ki İtalyanlar muharebenin bi
dayetinde aynı ıa,e usullinü tecrübe et -
miıılerse de attıkları bütün yiyecek mad· 
deleri yunın hatlarına düıımüştür, 

lngilizlerin Akdeniz.'de kullan • 
dığı deniz tayyareleri en son 

sistem tayyarelerdiT. 
Londra, Z2 a.a. - Reuter'in denizcilik 

muharririnin bildirdiğine g5re, en yeni de
niz tayyare ıillhı ıılmdi Akdeniz'de kulla
nılan Fairey • Fulmar tipinde bir tayya. 
redir. Kara üslerinden istifade eden tay
yarelere karşı koyacak kadar sürati vardır. 
Gemilerin ıüvertesine inebilmektedir. Sü
rati mevcut deniz tayyarelerinin hep!inden 
fazladır. Sili.hları en kuvetlilerindendir. 

Ôlen İngiliz tayyarecilerine 
gö11terilen tazim 

Belırad, 22 a.a. - Karadağlılar, bir in
rillz bombardıman tayyaresinin fırtına es
nasmda Danilovırad'a yakın dağlara dü1-
meai ü:ıerine kaybolan üç İngiliz tayyare
cisiyle bir amerikah gazeteciye karşı tak
dir ve tazimde bulunmaktadırlar. Cenaze 
alayı ıeçerken 45.000 dağlı yolları dol. 
durmus, alayın üzerinde yugoslav askeri 
tayyareleri uçmuıtur. Cesetler kiliseye top 
arabası üzerinde nakledilmi5tir. 

Berltn, 22 a.L - Alman orduları bq -
kumandanlığının tebliği : 

DUışman hıwa kuvetıPTI Bellum, Bardla, 
Tobnık ve Blnga:o:lye hUcumlar yapmııtır. 
~addi haııar pt'k hafiftir. 

Düşmanın ıon derece faik kuvetine rat
men, adanın yeglne müdafii olan üç rı.c

fer, ıüratli motörbotlarla yetişen imdatlar 
gelinceye kadar mevkilerini muhafaza et • 
miılerdtr. İtalyan botları rörününce yu
nanlılar ıilratle kaçmıslardır. 

cevabı hazırhyor 

Celse esnasmda Almanya için 
dostluk tezahürü yapıldı 

Sofya, 22 a.a. - DNB. ajansının husuıt 
muhabiri bildiriyor: Kırılın nutkuna ve
rilecek cevap hakkında bulgar meclisinde 
yapılan müzakereler, bilhassa harici siyı -
set bakımından, kıral Boris'in B. Hitler'i 
ziyaretiyle tecelli eden alman - bulgar 
dostluğu tezahürünün tesirlerini aksettir· 
mektedir. 

Mebus B. Nikula Vassilieff B. Hitler'e 
kar5ı hayranlığından bah5ettikten sonra, 
çoktanberi kendisini ıöstermiş olın al -
man . bulgar dostlutunun bugün de harict 
siyaset üzerine müessir bulunduğunu te -
min etmi$tİr. 

B. Vusilieff, ıözlerine şöyle devam et· 
mi11tir: 

BulE;ar milleti Dobruca'd.an dolayı mih
ver devletlerine karııı çok derin bir min
net beslemektedir. Bulgar ordusuna gelin· 
ce, milletin mukaddes hukulrunu müdafaa 
için başkumandanının emrine itaat etme
ie her an amade bulunmaktadır. 

Krrahn nutkuna verilecek cevap halt -
kında on ikiden fazla mebus aöz almıııtrr. 
Müzakereler bir ka, ıün devam edecek· 
tir. 

Ege denizinde mahreç meıeleıi 
Sofya, 22 a .a. - Stetant ajansının hu • 

ıust muhabiri bildiriyor : 
Kırat Borlsln nutkuna verilecek ceva • 

bın mU7.akeresl esnasında mebus Dumanott 
Dobrucaııın Bulgaristan& avdetinden dola
yı bulgarların çok memnun olduklarını ve 
takat henUs zulilm altında bulunan Ma • 
kedonyadıı.ki kardeşlerini unutamadıkları • 
nı s!!ylemlotır. 

B. Dumanoff, ıtddetıı alkışlar ara."ında, 
Bulgarlstana Ege denizin mahreç veril • 
meslne İngtlterenln mAnl olduğunu teba • 
rUz ettırınlDtir. 

Şimali. Dobruca'daki bulgarlar 

Sofya, 22 a.a. - D.N.B. ajansının bu • 
susl muhabiri blldlrl»or : 

Başvekil B. Fllof, ştmaıt Dobnıcadakl 

bulgarlar hakkında Krayova anıaıımasının 
yalnız mUn!erlt bazı yerlerde tamı:ımen 

tatbik edilmekte oldu~nu blldlrmiıstlr. 

Romanya hUkUmetl bu hale nihayet ve
rileceflnl vadeylemlştl. Şimdiye kadar &11-
malt Dobrucayı terke mecbur olan bulgar-

ların ancak yarısı cenubt Dobrucaya nak

ledilerek yerleııtırlle bllmltt ır. 

İngiltere ve Almanya'nm 

karııhkh kuvetleri 

141 milyona karşı 
479 milyon ! 

munase e ıyıe 
(Başı ı. incı sayfada) 

durabilir; fakat mücadeleyi durdu
ramaz. Mücadele zaptedilen meın
leketlerin dahi hap.50lunan vatan
perverlerinin ruhunda, öldürülmÜf 
olanların hatırasında devam eder. 
Yunan mücadeleai iae düş.nıan top
rakla rında devam etmektedir. 

168 numara it resmi tebliği oku
yan ltalyan halkı, Yunan milleti· 
ne kızmak ve onun, cesur gÖğüş)e-
ri teneffüs ettiren ciğerine, bir ko
yun ciğeri gibi, i~tahla.nmak ıçır 
hiç bir sebep bulamıyacaktır. Harp. 
ten başka din ve kuvetten başka 
iman tanımamış olanlar dahi,harb~ 
şimdiye kadar kazanını§ ve kuvetl 
bugüne kadar üstün gelmiş olanla• 
ra, gene din ve imanları icabı, hür
met etmelidirler. 
Husalı bir millet, ne kadar bil· 

yük bir kudret kaynağı ise, tam z&• 

manında milli ha"alan nefsinde 
toplıyan bir ıef, o millet için hazan 
o kadar kıymetli bir haznediT. 
Metaksas, yünani alemin layemut· 
lar şeceresinde yer tutmağa nam
zettir. 

Bir dağ fr•rkaMnın bir tepeden 
bir düzlüğe ini'i ile, birkaç 'çağ ıre
ri aşılacıııimr, tıür mill•tlCT ideali• 
nin öleceğini, tereflerin aürünmeğe, 
~anlı hatıraların çizme öpmeğe razı 
olaca~ınr zamıetmek doğru değil. 
dir. Taş devrinde değil, insan dev
rinde ya§ıyoruz. 

Falih Rıfkı AT AY. 

Yelpaze gibi 
Yunanlılar ÜÇ 

ilerliyor koldan 
(Bışı J. inci sap/ada) 

Her ne kadar düsman lruvetlerinln m~ 
kavemet etmiye devam ettikleri ~Upheaia
ıe de yunanlılar büyük bir gedik açmışlar
dır. Bu gedikten ikinci ve üçüncü ileri h .. 
reket sahalarının arasına yunanlılar bir 
kolordu ka.dar bir kuvet akıt.abilirler. 

Bir yelpaze gibi ... 
Bu yunan kuvetleri yelpaze ribi ya • 

yılmakta ve sol cenahta doğrudan doğruya 
Ayasaranda'yı oldugu kadar ısağ cenahta 
da Premet'i tehdit etmektedir. 

Yelpaıe açılışı tarzındaki bu ileri ha
reketin sol cenahiyle Kalamas nehri man.
ıabından başlıyan ileri hareketi arasında 

iki düşman alayının sarılacağı tahmin • -
dilmektedir. 

Muhakkak olan it!!.lyanların Ergiri i ... 
tikametinde ricat ettikleridır. Evelki ciiD 
yunan tayyareleri tarafmdan yapılan bir 
h~va keşfi, d 'şman•n Ergiri'nin 10 k~lo

metre cenubunda bulunan ve Yunanlılarm 
henüz varamadıkları muhakkak olan bir 
noktadan bile kaçmakta olduklarını tespit 
etmiştir. 

20·21 teorlnlıanl gecesi, hava kuvetıerl
mlz, Londraya, merkezt İngllterede Bir -
mlngham'a ve diğer lnglllz ıllAh endUstrl
ei merkezlerine ve cenubi İngllterede, il -
man tesisatına ve l~e teıılsatına muvaf
faklyetll karşılık hUcumları yapmıı ve bir 
çok yangın çıkarmıştır. 

21 te11rhılaanl gUnU, münllth keılf ha -
rekAtı esnMında. Londra ile cenubi İngll
terede ve cenubu ıarklde ıuıkerl ehemlyetı 
haiz hedefler bombardıman edflmlı ve de· 
mlryolu teslsatıyle endUıtrı te1isatına isa
betler kaydolunmuştur. 

Dllııman gf'mllert, Sldl-Barranlnln ur • 
kınd11kl mıntakayı ve Vadl-Makt1111d<1kl 
me,•ztlerlmlzl bomhardıman etmtııtır. Ha
sar ve telefat yoktur. 

Egede, dUşman tayyareleri, Leroa'a ge
llııl gUzel bombalar atmıolardır. Bombala
rın ekserisi denize dUtmU,tUr. Huar ve 
telefat yoktur. 

Şıırkt .Afrlkada da tıı.yyarelerlmls, Ro • 
serles tayyare meydanını bombardıman et
mtııter ve yangın çıkarmııılardır. 

ltalya, Yunanistan'a karşı teca· 
vüzü 1913 denberi ta11arlamıfh 
Atina, 22 a.a. - "Atina ajansı" Messa· 

ıer d' A thenea razeteıi yaı:ıyor: 
İtalya Yunanistan'& kıreı tecavüzü 1913 

denberi tasarlamı5tır. Filhakika 19 ma
YII 1913 tarihinde Echo de Paria gazete· 
ı! tarafından neıredilen İtalyan genel kur
maymm rizll vesikalarında Otranto kanalı 
ile Korlu kanalrnın ıevkulce11 ehemiyet. 
!eri •e amavutların Korfu karıısında bu
lunan Epir sahillerini ele geçirmel~r! lii
zumu tebarüz ettirilmekte idi. Bunu ta· 
kip eden müukerelerde İtalyan diplomasi· 
ıi bunu elde etmlıtir. 

Fransa'da lngiltere 

taraftarlığı süratle 
inkişaf ediyor 

Nevyork, 22 a.a. - Nevyork Timeı ra
zetesi yazıyor: Excalibur vapuru ile N ev
york'a ıelen franarz tebaasmm ıöyledik • 
!erine röre Franaa'da inılliz taraftarlıfı 
hlasiyatı ıüratle lnklpf etmekte ve aa -
kertik yaıındaki franıızlar lnriliz ve rene
ral de GauJle kıtaatma kaydedilmek için 
Franııa'dan kaçmaia çalışmaktadırlar. 

Pindoı bölgesinde Hersek'in yunanlr· 
tar tarafından işgaliyle Görice yolunun 
kapalı bulundugunu bılmemesi muhtemel 

Londra, 22 a.a. - Sabık nazırlardan olan düşman şimale doru kaçmıya uğraş
lord Winterton dün avam kamarasında SÖJ· 1 maktadır. Bu duşman kt•vetleri bu yolun 
lemiı olduğu parlak bir nutukta, beş mil· garbindeki daP.lardan ıı:e ·erek kıırtulmıya 
yon kiııilik bir sefer ordusunun teşkilini muvaffak ohmadıgı tııkd'rde mahvolm:ığa 
talep, mihvere kareı İngiltere'ye kahir bır veya esir dıişme e mahkiinıdur. Diğer yer
faik!yet temin etmek için, İngiliz impara !ere olduğu gıbı bu dar.lık mıntakaya da 
torluğu~~n. büt~ ~opraklarında. birer ha.rp yunanlıların •yelpaze gıbı açılarak girdık
endllıtrı11nın teıısı hususunda ısrar etmıı- leri anlaşılmaktadır. 

İngiliz limanlarına mayn atılmuına de· 
vam olunmuetur. 

Gece Almanya Uzerlnde hiç bir dUıman 
tayyaresi uçus yapmamııtır. 

İki alman tayyareBI kayıptır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 22 &.L - 188 numaralı ttalyan 

tebllft : 
Muhuemabn bidayetinde YUD&D.1.t&ıl 1· 

Hava kuvetıerlmlz ta.rafından 187 numa
ralı tebliğde bıı.hlı mevzuu edlldltt veçhi
le Adana yıtpılan bllcumda. bir vapura ve 
hııva ml'ydanı teıılıatına laabetler kaydo· 
lıınmu~ttır. 

DUşman tayyıtrt'lf"rl Auabı bombardı -
man etmlıtır. Tt>lefat yoktur. Fakat bir 
yerli k!5yUne clddt huar yapılmııtır. Mu • 
aavva, Deeamere Ttı Aamarada hıuıar ve 
telefat yoktur. Hef'l'ellaada bir ımı ve bet 
yaralı n.rdır. Jl[urmulrun cenubu ıarldain· 
CS. A.loada ae~ 7aralı vardıJ'. 

Gazete tarafından zikredilen mevzuuba
his vesikaların muhtelif lnsrmlarr, İtalya'. 
nın daha 1913 den itibaren Arnavutluk il· 
hillerinin ıevkulce71t ehemiyetiyle meı -
ıul oldufunu, bunun hiç ıüpheıiz daha o 
zaman bu uhlllerde harp için yerleşmek 
ta1avvunmda bulundulunw lıbat etmekte· 
419. 

Bu franuı yolcular, fransızların alman 
faaliyet ve istihsali.tını baltalamak için 
bütün çarelere bas vurduklarını bildiriyor· 
lar. 

Aym vapurla relen Amerika'nm Bük • 
reı elçiliil üçüncü kitibl Hunt'a atfedi
len bir ifadeye ıöre, Almanya Avrupa'da 
milıadere ıttlfi amerikan ıiraralarmı bil· 
hana romen petro111 bedelini ödemek için 
~ru olarak kullamn&ktadır, 

tir. 
Lord Wlnterton muazzam rakamlar ı. 

leri ıUrerek IÖzlerine ~yle devam etmiı
t!r: 
Düıman, harbı mecmuu 141 milyona va· 

ran insanlardan çıkarabileceti bir ordu i· 
le hazırlıyıbilir: lnriltere ve mtittefikle
rinin nüfusu 79 milyondur. 

Hindistan, müstemlekeler ve müstemle. 
ke imparatorluğu ise 400 milyon ahaliye 
maliktir ki yelc11n 479 milyonu bulur. Bu 
hesaba ıöre ,479 milyona karşı 141 milyon 
insan bulunmaktadır. Bu mütalealar bizi 
harbı bhir bir aurette kazanmak ~in p
lıpııafa ıevketmelidir, 

Malta'ya yapılan 

hava akını 
Malta, 22 a .... . - Perşembe gecesı adada 

iltı defa hava tehlikesı ısaretı verılmiştir. 
Birinci Jıert duşman tayya-clcrının yak· 
laıtıiı bildirilmesı üzerine verılmişse de 
hiç bir hadise cereyan etmemiştir. ikinci 
llert esnasında bombalar dü_şmü51ür. ln -
sanca hl~ bir ıayiat ve maddi hl~ bir ha
aar yoktur 



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

KITAAT iLANLARI 

Revir binası yaptırılacak 
Esktııehlr Sıı. Al. Ko. RB. den: 
Eskloehir garnizonunda bir mUeıaeH -

de revir binası ııı,ası kapalı zart usulU Ue 
eksiltmeye konmu:stur. Kapalı zarf usuıu 
lle eksiltme.al 26.11.940 salı gUnU eaat ı& 
Eskişehir mıntaka Sıı. Al. Ko. da yapıla -
caktır. Keolf, proje, husus! ve eksiltme 
eartnamesl komisyonda görilleblllr. Keşif 
bedeli 18236 lira 69 kuruotur. 

İlk teminatı 1868 liradır. İstekliler ka
nunda ve şartnamede yazılı vesaik ve te
minat makbuzlarlyle belll gUnde saat 15 e 
kadar teklif mektuplarını Ko. Rs. ne ver
mlg bulunacaklardır. (71>:>9) 17523 

inşaat yaptırılacak 
Eskiıehlr Sa. Al. Ko. Rs. den 
Eskhıehir ıarnizonunda bir müessese -

de yapılacak tedrbat binası ln~ası kapalı 
nd usulil ile eksiltmeye konmuştur. Ka
palı zarf usulü ile ebiltmesi 25/ 11/ 940 
pazartesi günll saat 16 da Eskişehir mm
taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
projesi hususi ve eksiltme ~artnamesl Ko. 
da ıörUlebillr. Keııif bedeli 39060 lira 85 
kuru~tur. İlk teminatı 2930 liradır. İstek-

. liler belli g{ln ve saatte kanun ve ~artna
mede yazılı vesaik ve teminat makbuzla -
nnı havi teklll mektuplarını saat 15 e ka
dar Ko. başkanlıfına vermlı bulunacaklar-
dır. (7560) 17524 

Sığıreti alınacak 
Gellbolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Aakert lhUyaç lçln 80000 kilo !lığır 
eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sı~r etlnln beher kilosuna 215 ku
nııtan 20000 Ura blçllmlııtır. 

3 - İhal !Si 26.ll.9ıl0 salı gtlnU saat 16 
de Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklllerln kanun! vesaik ve teml
nRt kc:eleriyle belli gün ve saatle Gell -
? lı • -ı Al Ko. müracaatları. (7634) 

17622 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Asker! ihtiyaç lçln lHiOOOO kilo 

meıtı odunu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Meşe odununun beher kilosuna 1 

kuru:stan 11500 lira blçUmlııtır. 
s - İhalesi 26.11.940 TL ıalı günU 1a

at 16 dn Gelibolu Sıı. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - !steklllcrtn belll gUn ve ıaatte ka
ııunt vesaik ve teminat mektuplarlyle Ge
libolu Sıı. Al. Ko. na müracaatları. (768!'5) 

17623 

Sığıreti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. R11. den: 
ı - Asker! ihtiyaç için 150000 kilo sı

fır eti sı.tın ıı.lınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosunun 25 ku

nııtan 271500 llradır. 
8 - İhalesi 26.11.940 6&h günU saat 16 

da Gellbolu Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - 1ateklllerln kanun! veaalk ve temi

nat akçeleri ile belli gün ve aaatte Geli
bolu Sa. AI. Ko. da bulunmaları. (7636) 

17624 

Odun alınacak 
Gelibolu Sıı. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Askert ihtiyaç lçln 920000 kilo odun 

pazarlıkla .satın alınacaktır. 

2 - :Meııe odununun beher kllosunun 
1,67 kuruştan 11S364 lira biçilmiştir. 

S - İhale1I 26.11.940 salı gUnU saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - tstekUlerin kanunt vesaik ve temi
nat akçelerlyle belli gUn ve saatte Gelibo
lu Sa. Al. Ko. Ra. mUracaatıan. (7637) 

1762:5 

Meşe odunu alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Re. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 1150000 kilo me

ıe odunu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Mete odununun beher kilosunun 

1,42 kuruştan 16330 lira biçilmlşth'. 
3 - İhalesi 26/11/040 ı;alı KiinU saat 

16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kanun! vesikalan Jle 

belli gün ve aaatte Gelibolu Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7638) 17626 

Sığıreti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askert ihtiyaç için 150000 kilo 11-

fır eti pazarlıkla sa tın alrnacaktır. 
ı - Sığır etinin beher kilosuna 25 ku

ruştan 37500 lira biçilmiştir. 
3 - İsteklilerin 26/11/940 tarihinde Ge

libolu Sa. Al. Ko. da bulunmaları (7639) 
17627 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rı. den 
ı - Birlikler ihtiyacı için 2240000 kilo 

me~e odunu pazarlıklı satın alınacaktır. 
2 - Meşe odununun beher kilo:ıunu 1 

kuruştan 22400 liradır. 
3 - İhateel 26/ l 1/940 sah cUnU saat 16 

da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - lıteklilerin ihale 11atinden bir 

aaat evel teklif mektupları ve kanuni ve
alkaları ile Ko na müracaatları. (7640) 

17628 

5,;7Jreti ahnıu·A.k 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 120000 kilo sı· 

~ır eti pazarlıkta satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin, beher kilpsu 25 kuru~ 

tan 30000 liradır. 
3 - İhalesi 26111 /940 salı günü saat 16 

da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İıiteklilerin ihaleden bir saat eve! 

teminat akçeleri olan 4500 lira ve kanunt 
vesikaları ile komisyona müracaatları. 

(7641) 17629 

S101rrti "lınecak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. R!I. den 
1 - Birlikler ihtiyacı için 80000 kllo 

ıı "ır et i pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 26 kuruş

tan 15600 liradır. 
3 - thaiesı 23/ 11 / 940 cumartesi gilnü 

saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İeteklllerl U.led• bir 1&at &Yel 
teminat akçeleri Ye kanun! veeikaları ile 
Ko. na müracaatları. (7642) 17630 

Kuru ot alınacak 
Manisa SL Al. Ko. Ra. den: 

1 - İhale günU istekli çıkmadıtından 
984.000 kllo K. ot 29.11.940 cuma gllnU aa
at 10 da yeniden kapalı zarf uıuıu ne ek
alltmey konmuııtur. 

2 - Muhammen bedell 04120 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 40:>9 liradır. 
4. - 1stekl11erln ıartnameslni görmek 

Uzere her gtln ve adı geçen gUn ve ıaatln
den en az bir ıaat evellne kadar teklif 
mektuplan ve veslkaln ile Manisa Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıan. (7685) 176:>9 

Kuru ot alınacak 
Manlea Sa. Al. Ko. Rı. den ı 
1 - İhale ıünilnde istekli çıkmadığın

dan 828000 kilo K-. ot 29/11/940 cuma cU
nil aaat 10 da yeniden kapah zarf ekıilt -
meal ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 45540 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3415 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnamesinl görmek 

ve adı reçen g{inde Manisa Sa. Al Ko da 
bulunmaları. (7690) 17662 

• Kuru ot alınacak 
Manlaa Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - İhale gUnU lııtekll çıkmadığından 
984.000 kilo K. ot 29.11.940 cuma gUnU sa
at 15 te yeniden kapalı zarf ustu ile ek
alltmeye konmuş. 

2 - Muhammen bedeli Ml20 llradır. 
S - Muvakkat teminatı 40~9 liradır. 

4 - lateklllerln ı.ıartnameslnl görmek 
Uzere her gün ve adı geçen gtln ve ııaatln
den bir saat evellnekadar kanuni vesika 
larlyle birlikte Manisa Sa. Al. Ko. na mü-
racaatları. ( 76911 17663 

Kuru et alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhale gUnU lstekll111 çıkmadığından 
1140000 kilo K. ot 29.11.940 cuma gUnU sa
at 15 te yeniden kapalı zart uııullyle ek -
ıııtmeye konmuı.ıtur. 

2 - Muhammen bedell 62700 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 4702 Ura l50 

kurııııtur. 

4 - 1stek11lerln ·ı.ıartname)1 görmek U
:ıere her gUn ve adı geçen gtln ve aaatte 
kanuni veıılkalarlyle birlikte Manl111.1 Sa. 
A Ko. na mUracaatıan. (7692) 17664 

Kuru ot alınacak 
Manin Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - İhale ıtünü istekli çıkmadığından 

984000 kilo K. ot 29/11/940 cuma günü sa
at 15 de kapalı zarf usulil ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 54120 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4059 liradır. 
4 - hteklilerin !Jartnamesinl görmek 

üzere her gün ve adı ıeçen gün ve aaa · 
tinden •en az bir saat evellne lı:adar tek -
lif mektupları ve kanuni vesikaları ile Ma
niaa SL Al. Ko. da bulunmaları. (7713) 

17683 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa.. Al. Ko. Rı. den: 
l - İhale günü iıtekli çıkmadılından 

Z016000 kilo K. ot 291111940 cuma ıünU 
saat 10 da yeniden kapalı zarf uaulü ile 
ekeiltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 110880 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8316 liradır. 
4 - İstelclilerln ıartnameııini &"Örmek 

üzere her gün Te adı ıeçen gün ve saatten 
en u bir aaat evellne kadar teklif mektup
larını ve lı:anunt vesikaları ile belli ıün ve 
saatte Ko. na müracaatları. (7714) 17684 

Saman alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
1 - 2.160.000 kilo ıa.man 80. 11. 940 cu

marteıl günU ııaat 10 da kapalı r.art uıully
le ekıntmeye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedell 43.'200 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 8420 !Iradı?'. 
4 - İsteklilerin ıartnameslnl görmek U

zere her gUn ve eksiltmeyi açma saatinden 
az bir saat evellne kadar teklif mektupla
n ve kanunt veslkalarlyle belli gUn ve 1&

atte Manisa Sıı. Al. Ko. da bulunınalan. 
(7728) 17711 

Saman alınacak 
Manlııa Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - 1.380.000 kllo aıunan 30. 11. 940 cu· 

martesl günU saat 11 de kapalı zart usu-
1\yle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 27.600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2070 liradır. 
4 - İsteklilerin ,artnameslnl görmek U

zere her gtln ve ekalltmeyi açma aaaUn
dcn en az bir aaat evellne kadar teklif 
meı<tupları ve kanuni veslkalarlyle Ma
nisa Sıı. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7729) 17712 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Asker! ihtiyaç için aıağıda cinı ve 

mikdarı ve ilin ıiinleri yazılı olan bir ka
lem sığır eti kapalı zarf uıulü ile satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli hizasında 
gl:Sıterilmiştir. İhalesi 4112/940 g{inll saat 
11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Taliplerin ihaleden bir ıaat ıvel temi
nat akçeleri olan 5750 lira ve ihale kanu
nu mucibince veaaikle birlikte belli günde 
komisyona müracaatları. (7804) 17826 

Arpa alrnacak 
Niğde Sa Al Ko H.s den: 
Cınsl: arpa, kilosu 1476000, M. bedeli: 

95940 L .. ilk teminatı: 6047 L., günU: 
30 11 940 

1 - İstekliler ıartnameyt her gUn Ko. 
blıııuııoda görür ve okuyabilirler. 

2 - Taliplerin lhale ıaatlnden bir ıaat 
evel ilk teminatları ve tekııt mektupla
riyle beraber komlsyoua ihale gUnU mu -
racaatlan. (7889) • 
İhalenin şekil İhale yert 
Kapalı zart Niğde As. Sa. Al. Ko 

Un alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. R11. : 

17866 

ı - Asker! ihtiyaç için paarlıkla ıso 
ton unun muhammen bedeli :ı77sO ve mu
vakkat teminau :ı081 lira.dır. 

UlU! 

Muhtelif sebze ahnacak 
Ha.vsa Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

Apğıda cln.a ve miktarları yazılı yiyecek maddelerinin hizalarında ıösterilen 

gün ve aaatte kapalı zarf usulU ile lhalelerl yapılacaktır. Evııat ve ıartnameleri her 
gün Ko. da g!!rUleblllr. İsteklllerln ihale saatinden en geç bir aaat evel teklif mek-
tuplaını komisyona vermiş olmaları. (7491) 17474 
Cinsi Mlkdan Tutarı Muvakkat gün ve anatl 

Lahna 
Prua 
tıpanak 
Maydanoz 
Havuo 

Ton 
63 
68 
63 

1 

llO 

Llra 
l5355 
12415 
7!560 

110 
8760 

Ayrıca 100 ton unun muhammen bedeli 
18500 ve muvakkat teminatı 1388 liradır. 

Pazarlıkları 26. 11. 940 aaat 10 dadır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. na 
müracaatları. (7990) ı 7952 

Makama alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rı. : 
ı - Askeri ihtiyaç için kapah ıı:arfla 

eksiltmeye konulan 62575 kilo makarnaya 
talibi zuhur etmediğinden bir ay müddet
le pazarlığa konularak 4. u. 940 çar11amba 
gUnıi saat n de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Makarnanın muhammen bedeli 
ı5643 lira olup ilk teminatı 1173 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş aaatlarında görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 3 maddelerindeki öelgelerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Borniva Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7977) 17957 

Muhtelif erzak alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Ha. : 
1 - Butday 471 ton muhamıpen bedeli 

42390 lira teminatı 317g, Buğday 1700 ton 
153000 lira teminatı 11475, Arpa 715,5 ton 
39352 lira 2951 teminat, Arpa looO ton 
55000 lira 4125 teminat, Yulaf 2000 ton 
ı30000 lira 9750 teminat, Yulaf 383 ton 
24895 lira ı867 teminat, Kuru fasulye ıOO 
ton 22000 lira ı6So teminat, Mercimek 30 
ton 6000 lira 450 teminat, Bulgur 250 ton 
42600 lira 3ı87 lira teminat, Un 400 ton 
70000 lira 5250 teminat, Saueyat 20 ton 
30000 lira 2250 lira teminat, Nohut 50 ton
dur. 

2 - u kalem iaşe maddeleri pazarlıkla 
alınacaktır. Bunlar par!ra halin.de alınabi

lir. İsteklilerin 25. 1 ı. 940 gününden iti
baren ihale edilinciye kadar Ko. na müra
catları. (7987) 17969 

Yulaf alınacak 

teminatı 

402 
1544. 
667 

9 
282 

29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 
29.11.940 

11 
11 
11 
11 
11 

4. - Pazarlığından sonra takarrür edl -
lecek fiyat Uzerlnden yüzde l:> katı temi
nat alınacaktır. (8028) 

Mlkdarı 

415() ton bulday 
90 ton bulgur 
eo ton K. fasulye 

1500 ton Yulaf 
1:500 ton arpa 

Pirinç o.lmacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den 

17996 

1 - 45 ton pilavlık pirinç alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 11/040 pazartesi 
gunü saat 15 de Tophane'de 1st. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 17100 lira ilk teminatı 
1282 lira 50 kuruıtur. 

Nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin 
belli günde kc>misyona muracaatları. 

(8030) 17998 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Pazarlıkla 30000 kilo sığır eti alı -

nacak ve 28/ 11/940 saat IS de ihale edile
cektir. 

2 - Etin beher kilosunun muhammen 
bedeli 30 kuruıtan kati teminatı 1350 lira
dır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile 
belli günde Ko. na müracaatları. (8031) 

17999 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 250 ton unun 19/ 11/94-0 günü yspı

lan ihalesinde istekli çıkmadığından tek • 
rar pazarlııia çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlıiı 30/ 11/ 940 cumartesi günü 
saat 11 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 55000 lira, kati temi -
natı 8250 liradır. 

4 - Unun evsaf ve ıartları Ko. da mev-
Adana Sa. Al. Ko. Rs. den: cuttur. 

l - Pazarlıkla 2735 ton yulaf alınacak- 5 - İıteklilerin muayyen gUnde .Ko. na 
tır. Muha.mmen bedeli 177775 ve muvak- mi.lracaatları. (8032) 18000 
kat teminatı 13833 liradır. ı.Jlkdannın 

çokluğu dolayıslylc p3rça halinde alına

caktır. İsteklilerin 28.11.940 tarihinden 
itibaren ihale edlllnclye kadar her gün 
Ko. na mUraco.atlan. (8022) 17990 

Un alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rş. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için pazarlıkla 800 
ton un alınacaktır. Muhammen bedeli 
61000 Ura muvakkat teminatı 882:> liradır. 
tııteklllerln 27.11.040 sant 11 de Ko. na mU-
rncaatları. (8023) 17991 

Buğday alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - Ciheti askeriye ihtiyacı için 180 ton 

buğday pazarlık suretiyle 1atın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi oartları Konya LY. 

A. Sa. Al. Ko. dadır. İsteklileri okuyabi -
lirler. 

3 - Pazarlılı 26/ 11/940 gilnU ıaat 11 
dedir. 

4 - Pa:ıarlığından ıonra tekarrUr edecek 
fiyat üzerin.den 3 15 teminat alınacaktır. 
(8024) 17992 

Arpa ve yulaf alınacak 
Konya, Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Aıkeri ihtiyaç için 500 ton arpa pa

.ı:nrlık suretiyle &atın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi ıartları Konya Lv. 

A. Sa. Al. Ko. dadır. İateklileri okuyabi-
lirler. 

3 - Pazarlığı 25/ 11/940 ıtünü saat 10 da 
mu.lı:Cır Sa. Al. Ko. da yapılacaötır. İstek
lilerin ıriın ve aaatinde Ko. da hazır bulun-
malan. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edi
lecek fiyat üzerinden 3 ıs kati teminat 
alınacaktır. (8025) 17993 

Un alınacak 

Arpa ve yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al Ko. Rı. den : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 

320823 kilo arpa ve yulafa istekli çıkma -
dıiından blr ay zarfında pazarlıia konu -
!arık 9/12/940 pazartesi ıtünli ıaat 10 da 
ekelltmesl yapılacaktır. 

2 - Arpanın unun bedeli 20853 lira 
40 kuru~. yulafın 24061 lira 72 kuruı olup 
arpanın ilk teminatı 1564 lira, yulafın 1805 
liradır. 

3 - Şartnameyi görmek lstiyenler her 
ilin it saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki bel -
releriyle birlikte saat 9 za kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (8033) 18001 

Arpa alınacak 
Tire Sa. Al: Ko. Ra. den: 

1 - Askert ihtiyaç için kapalı zarf u
suıu ile mUnakMaya konulan 121000 kilo 
arpa ihalesine talip çıkmamıotır. 

Bu sebeple 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince bir ay içinde pazarlık
la alınacaktır. 

2 - İlk pazarlık 25.11.940 gUnU eııat llS 
te. 

s - Umum bedeli 7685 lira muvakkat 
teminatı 589 lira 87 kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 
uncu maddeleri mucibince lııtenllen belge -
terle birlikte bclll gün ve ııaatında Tire Sn. 
Al. Ko. da hazır bulunmalan. 

5 - Şartnamesi Ankara, İstnnbul leva -
zım flmlrllklcrl, Bornova Sa. Al. Ko. da 
mevcuttur. 

İstekliler mUrncaatıa her uıman okuya -
bilirler. (8016) 18003 

haclm kabuk.m ort4 kutur n.ertndeıı h• 
saplanmıııtır. 

S - Tomruklara alt satıı ıartna.mesl 
Ankara orman umum mUdUrlUğtinde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevlrge mUdUrlUk
lerlnde ve Boluda devlet orman işletmesi 
revir Amirliğinde g!lrüleblllr. 

4 - Çam tomruklarının muhammen be
dell 12 lira 84 kuruı ve k!Sknnr tomrukla
rınm muhammen bedeli 11 lira 515 kuruı
tur. 

5 - İsteklilerin yUzde 7,5 muvakkat 
pey akçeeiyle 29.11.940 gilntl aut 15 te 
Boludaki revir Amirliğine müracaatları. 

(10924/1865) 17845 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir 

Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda iatifte 

mevcut 810 adet muadili 5431238 M3 kök
nar tomruğu açık arttınna ile satılacak -
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca ba1 kesme pay
lan mevcut ve kabukları 11oyulmu' olup 
hacimce kabuksuz orta kıta üzerinden he -
saplanmıştır, 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 

Ankara orman umum mtiılürlilğürule, İs
tanbul, Ankara, Bolu çevirğe mtidürlük • 
!erinde ve Bolu'da devlet orman işletmesi 
revir amirliğinde görlilehilir. 

4 - Tomrukların beher metre mik5.bının 
muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muvakkat temf -
natla 3/ 12/940 salı günü saat 15 de Bolu
daki devlet işletmesi revir imirliği bina -
sına müracaatları. (11107/8051) 17084 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Müfettiş. merkez müdür muavini 
ve merkez müdürü yeti~tirilmek 
üzere yüksek mektep mezunu 

memur almacak 
P.T.T. Umunıi Müdürlüğünden 

1 - Müfettiı, merkez mildilr muavin! 
ve merkez müdürü yetiıtirilmek Uzere 
müsabaka ile yüksek mektep mezunların -
dan memur alınacaktır, 

2 - Müsabakada muvaffak olanların i
darenin teklif edece(:i mahallerde memu -
riyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 
sayılı kanun hükmüne ıtöre otu;ı; lira asli 
maaş verilecektir. 

4 - İıteklilerln 788 sayılı memurin ka
nununun dördUnı:U maddeılndeki tartları 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine illı: 

defa gireceklerin otuz yaıını ıeçmemiı 

olmaları Uizımdır. 

5 - Müsabakaya ıtirmek lstiyenler 
10/ 12/ 940 ıtünü akıamına kadar Ankara, 
İstanbul, İzmir, Seyhan, Konya, Trabzon, 
D. Bakır, Er:ı:urum, Samsun, Slvu ve Bur· 
aa P.T.T. Müdürlüklerine müracaat et -
melidir. 

6 - Müsabaka beııincl maddede yazılı 
vilayetler P.T.T. merkez müdi1rlliklerinde 
Hl/121~ tarihine raathyan pazartesi r{1.. 
nU. aaat 9 da yapılacaktır. (8006) 17986 

Memur alınacak 
P.T.T. Umumt MüdürlUğündeıı ı 

1 - İdaremizde münhat maaıh ve Uc -
retli memuriyetlere liıe mezunları müsa -
baka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceği yerdo memuriyet 
kabul etmeleri ~arttır. 

S - Müsabakada muvaffak olanlara 365~ 
sayılı kanun hükmüne ıtöre (20) lira aalt 
maaş veya (75) lira ücret verilecektir. 

4 - İateklilerin 788 sayılı memurin k~ 
nununun dördüncil maddeıindekl prtlan 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin (30) ya~ını ıeçmemiı 

olmaları Hizımdır. 

5 - Müsabakaya ıtirmek istiyenler 
14/ 12/ 940 gtinil ak$amına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanla· 
rın icra olunacağı P.T.T. merkez mu.dür -
!ilklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. 
merkez müdürlüklerinde 19/ 12/ 940 perıeın.
be rünü saat 9 da yapılacaktır. (8007) 

17987 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi MüdUrlüiünden ı 

ı - İdaremizde milnhal maatlı ve Uc -Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: EVLET ORMAN iŞLETMESİ 
1 - Ciheti wıkerlye ihtiyacı için 135 D 

ton un pazarlık suretiyle ıatın alınacak- ____________ ;;,...____ retti memuriyetlere orta mektep mezunla-

tır. Satılık çam tomruğu rı mlisabaka ile alınacaktır. 
2 - Evw! ve huııusı ıa.rtları Konya Lv. 2 - Müsabakada muvaffak olanların 

A . Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler okuyabilir- Dursunbey Devlet Orman 1ıletmesl Re- idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
ler. vır Amirliğinden: kabul etmeleri şarttır. 

3 - Pazarlığı 26.11.940 gUnU saat 10,30 l - Dursunbey devlet orman işletmesi 3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
da Konya Lv. A. Sıı. Al. Ko. da yapılacak- litaayon deposunda (2 /80) No. lu lstltte 4656 sayılı kanun hükmilne ıöre 15 lira as-
tır. mevcut (38 > adet muadil (71 l metre nıl- 11 maaıı veya 60 lira ilcret verilecektir. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür edl· kflp <714 l desimetre mlkAp çam tonıruaı.ı 4 - İsteklilerln 788 sayılı memurin ka-
lecek fiyat Uzerlnden yüzde 15 kati temi - açık arttırma He satıhta çıkarılmııtır. nununun dördüncü maddesindeki !$artları 
nat alınacaktır. (8026) 17994 2 - Tomrukların ayrıca baJ kesme pay- halı. olmaları ve devlet memuriyetine ilk 

ları mevcut ve kabukları aoyulmu§ olup defa gireceklerin otuz yaşını ıö!rmemiş ol
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden he: maları lazımdır. Un alınacak 

Çanakkale Sa.. Al. Ko. Rıı. den: ıaplanmıotır. 5 - Müsabakaya girmek istiyenlerin 
ı - 250000 kilo un pazarlıkla aatın alı- 8 - Tomruklara alt aalı§ ıartnameal 20/12/940 günü akşamına kadar dilekçe 

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 48750 lira- Ankara, İstanbul, Balıkesir, İr:mlr orman ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihan
dır. 

2 - Pazarlığı 26.11.940 salı günU saat 
15 te Ça.nakkııle Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. 

3 - Eksiltme paznrlıkladır. 
' - Muvakkat temlnatı 8656 lira 21i ku-

ruıtur. 

6 - İstekliler bu ioe alt evsııf ve ıera
ltlnl her gUn 1§ saatinde Ko. na müraca-
atla gllreblllrler. (8027) 1799!'5 

Muhtelif erzak alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Asker! thtlyac; için &§ağıda clııı ve 
mlkdarı yazılı 5 kalem yem ve i~e mad
delerl ayrı ayrı pazarlık suretiyle alına -
caktır. 

2 - Evsaf ve husuııt ,artları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dil tıtekl!lerl okuyabilirler. 

8 - Pazarlığı 80.11.940 s-UnU aaat 9 da 
mezkQr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

tateklllertn gUn ve 1"8.Unde Ko. da ha· 
mr bulunmalan. 

çevlrge mUd!lrlUklerlnde ve Dursunbey !arın icra olunacağı P.T.T. merkez müdür-
revir Amirliğinde görülebtllr. lilklerine müracaat etmelidir. 

4 - Tomrukların beher metre mlkflbı - 6 - Müsabaka her vil8yette P.T.T. mer. 
nın muhammen bedeli (15) lira (701 ku- kez nıUdürlüklerinde 231121940 tarihine 
ru§tur. mUeadif pazartesi günü saat 9 da yapıla -

O - Tomrukların muhammen bedell U - caktır. (8008) 17988 
zerinden o/o 7,5 muvakkat teminatı (84) 
lira (44) ku~tur. 

& - tııteklller muvakkat teminatlarını 
hAmilen 2.12.ll40 pazartesi gllnU saat 115 
te Dursunbey revir Amirliğine müracaat-
ları nan olunur. (10877117841) 178015 

Satılık çam ve köknar tomruiu 
Devlet Orman İfletmeıl Bolu Revir 

Amlrllğlııden: 

ı - Bolu Karacasu deposunda lstıtte 

mevcut S2 adet muadili 17,256 metre mi
kllp cam ve 16111 adet mundlll 911,048 
metre mlk!p k!lknar tomrukları açık art
tırma lle satılacaktır. 

2 - Tomruldanıı aynea bq kesme pay
ları mevcut n kabuklan ıoyulmut olup 

ADLİYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Ankara C. MUddelumumllltlnden: 
Ankara merke:ı: ve kazalarında mUnhal 

olan kltlp ve kAtlp vekillikleri için 
2:5.11.940 pazartesi gUn!l saat 9,30 da im -
tiban yapılacak ve bu imtihanda memurin 
kanununun 4 tincU maddeelnde yazılı ev
safı haiz olanlar arMında makine 1le aU
ratll yazmak bilenler tercih edilecektir. 

İsteklilerin lıtıda ve evraklarlyle bir
likte adliye encUmenlııe mUracaatlan. 

(8005) 17983 

23/1171940 

A. LEY AZIM A.MlRLICl 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı S:S 

kuruş olan 40 ton pirinç kapnlı zarfla 
eksiltmeye konınuı.ı eksiltmesi 2.12 910 pa
ıarteııl gtlnU saat 14 tedlr. İlk teminatı 
10!'50 lira olup evsaf ve ı:ıartnamcsı Ko. da 
gör!llUr. Taliplerin lhale santlnd"n bir sa
at evellne kadar knpnh zarflnnnı Anknrn 
Lv. A. Sıı. Al. Ko. na vermeleri. (78221 

t7i92 

Arpa alınacah 
Ankara Lv. Amirliği Sn. Al . Ko <lan : 

Beher kilosuna tahmin edil,.., hyatı b 

k:uruı olan 200 ton a11'a pu:arJıkla satın 

alınacaktır. Pazarlığı 27/11/~0 '"üniı aaat 
14 dedir. Kati teminntı 1800 lira olup 
evsaf ve ~artnamesi komisyonda gorulur. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7611) 

17829 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 35 
kuruıı olan 140 ton pirinç kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Ekeiltmesi 5/ 12/ 940 per -
şembe gunti saat 15 dedir. İlk teminatı 675 
lira olup evsaf ve ııartname11i 250 kuruoa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale .._., 
tinden bir aaat eveline kadar zarflarm1 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
(7819) 17831 

Litoğraf ustaaı aranıyor 
Ankara Lv. Amirliıii Sıı. Al Ko. dan t 

1 - Harp okulu matbaasında mllnhal 
bulunan litograf ustalığına istekli bulu -
nanların 20/ 11/ 940 dan itibaren 15 giln f. 
çinde okul komutanlığına hitaben istida ile 
müracaatta bulunmaları. 

2 - İstekliler arasında yapılacak im -
tihanda kazanana 75 lira Ucret verilecektir. 

3 - İsteklilerin askerliğini bltlrmlı ve 
ilk tahsilini yapmıış olmaları ıarttır. (7928) 

17906 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa Al. Ko dan· 
Cins ve mlkdal'lan qağlda yazılı T 

kalem ampul pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin yüzde 15 temlnatıarlyle birlikte 
2.12 940 pazartesi gUnU 'Ankara Lv. A. Sıı. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7929) 

Adet .Mum 
15() 115() 

60 100 
60 86 

60 

'° ~ 
13 
10 

17907 

Bardak vesaire alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Satın Alma Ko. ı 
Cim ve miktarı qağıda yazılı 8 kalem 

eıya aatın alınacaktır. 

Taliplerin ,;izde 15 temlnatlıırlyle bir
likte 2. 12. 9•0 pazarteaı günü Ankara LT. 
~ S&. Al. Ko. da bulunmaları. 

A.det 
200 
200 
20 

Kınlmaz bardak 
Çay fincanı 
SUrahl 

(7925) 17922 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amlrllği Saun Alma 
Komla7onundan ı 

l - Beher kilosuna tahmin edilen fl -
yatı a kuruı olan 2400 ton sert veya yumu.
ıak buğday pazarlıkla satın almaeaktır. 

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

S - 10 tondan aşağı olmamak şartlyle 

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

rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve prtnamesl 9150 kuruıia komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv, 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17999 

Kereste vesaire alınacak 
Ankara Levazım Amlrllii Satm Alma 

Komisyonundan : 
A~ağıda adet ve ebatları yazılı kereat• 

ve vidalar pazarlıkla satın almncııktır. 
Pazarlığı 30/ 11/ 940 cumartesi r{lnU sa

at 10.30 dadır, Taliplerin 3 15 teminatla
rı ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (8009) l 7989 

4x0,25x0,025 ebadında 300 adet tıihta 
4x0,10x0,10 ebadında 150 adet dilme, 
ıs S. tulllnde 600 adet vida-
S S. boy çivi 20 kilo, 
8 S. boy çivi 20 kilo. 

Kereste vesaire alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 

Agağıda cin& ve mik.darları yazılı mal -
zerneler pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 30/ 11/ 940 cumartesi ıtünü eaat 
10 dadır. Talipl~rin % 15 teminatları il• 
birliıkte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu
lunmaları, 

lSO adet ura ve 75 adet er yemek ma -
saıı malzemesi. 

3 'metre boydan 0.02Sx0,22 ebadında be
yaı çam tahtası 2,250 

3 metre boydan 0,025x0,15 ebadında be--
yaz çam t:ıhta11 1,271, • 

3 metre boyrlan O,OSx0,08 ebadında beyaz 
çam tahtası 1,536, 

5 metre boydan 0,03x0,25 ebadında beyaz 
ı;am tahtası 1,873, 

4 metre boydan 0,03x0,25 ebadında beya:ıı: 
çam tahta&ı 0,900, 

5 metre boydan 0,03x0,03 ebadında beyaı 
çam t.ahtuı 0,216, 

Muhtelif çivi 50 Kg, 
Tutkal 30 Kg. 
Boya toz 10 Kıt. 

Ustübeç 20 Kg. 
Bezir 20 Kg. 
Neft 5 Kg. 
İspanyol Ustübeçi 5 Kg. 
No. 3 fırı;a ı adet. (804S) l80Cl2 



MiLLi MÜDAFAA VE
.., 1 •En terin 1 bbt lira temlnattarlyle birlikte ko
l"lı.AL mfıyona mllracaatları. (7787) 17821 

Aspirin (sinonim) alı.,acak Muhabere için deveboynu 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiıyo- alınacak 

11undaıı : M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 380 30.000 adet muhabere için deve boynu 

kuruı olan bin kilo aspirin (sinonim) 25 alınacaktır. Hepılne tahmin olanan bedel 
fklnclteırln 940 pazartesi ailnli ıaat 11 de 15.000 lira ol~p teminatı 2250 liradır. İha
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da lesi pazarlıkla 23/11/940 cumartesi ctlntl 
pazarlıkla 11tın alınacatından iıteklllo- saat 10 da yapılacaktır. Talip olanların ko-
rln 570 liralık kati temlnatlarlyle birlik- miıyona mllracaatları. (7857) 17836 
te pazarlık gf1n ve saatrnda mezkftr Ko. 
da bulunmaları. . (7422) 17444 

Pamuk alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher klloıruna tahmin edilen fiyatı 4~ 

kunııı olan elll bin kilo yataklık pamuk 
28 lklnclteortn 940 peroembe gllnü aaat 11 
de Ankara.da M. M. V. satın alına Ko. da 
pazarlıkla ihale edlleceğkıden isteklilerin 

Tente bezi alınacak 
M. M. VeUleti Satrnalma Ko. dan : 
Yük kamiyonları için tente bezi alına • 

caktır. Taliplerin evsaf, nlimune ve teklif
lerinin 25/11/940 clinüne kadar M. M. V. 
Sa. Al. Ko. bildirmeleri. (7855) 17143 

Motosiklet akümülatörü 
almacak · 

8S7ll liralık kaU temlnatlartyle birlikte M. M. VeJ:ileti Sa. Al. Ko. dan : 
pazarlık gün ve ııa.atlnde mezkill' Ko. da 100 adet motosiklet akümülatöril alma-
bulunmalan. (7442) 174~2 caktır. Beherlne tahmin olunan fiyat 25 ll-

• radır. Teminatı 375 lira olup taliplerin 
Yün battaniye alınacak 29/111940 cuma cünü saat 14 de komisyona 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: milracaatlan, (7862) 17880 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 900 kuruş 

olan 5000 tane )1ln battaniye 27 tklnclteırln 
940 Çartamba günU saat ltl te Ankarada 
lıl. M. V.•aatın alma Ko. da kapalı zart u
aullyle ihale edlleceğlnden lsteklllerln 
837:5 llrahk Uk temlnatıartyle blrltkte 
tekllt mektuplarım ihale ııaatlnden bebe· 
mehal bir aaat evellne kadar mezk1ll' Ko. 
l'elsllğlne vermeleri. (7'43) 17453 

Terlik alınacak 
M. M. VekAletl Satın Alma Komlsyo -

DUndan: 

Baskül alrnacak 
M.M.V. Satm Alma Ko' dan 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (180) yilz 

ıekaen lira olan 20 adet 500 kiloluk bae
kül pazarlıkla münakasaya konmuştur. İha
leti 25/11/940 pazartesi günU saat on bet
tedir. · Katt teminatı (540) liradır. Şart -
namesi M.M.V. satın alma komisyonunda 
eörülilr. İsteklilerin kanunun emrettiii 
belgelerle ihale saatinde komisyona gel -
meler!. (7937) 17923 

Beher çf!tlne tahmin edilen fiyatı 160 Varil alınacak 
kunıı olan on bin çltt terlik 27 tklnclteı- M.M.Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
t1n 940 Çal'l&mba günU aaat 11 de Anka - Beheri 400 litrelik benzin koymağa el-
l'ada M. M. V. aatın alma Ko. da pazarlık- veriı;li 1500 adet ealvanizli varel alınacak
la ihale edileceğinden tııteklllerln 2400 U- tır. Bir varele tahmin olunan fiyat 63 lira 
hlık katt temtnatlartyle birlikte pazarlık 80 kuru$tur. Muvakkat teminatı 6035 lira 
gün veaaatfnde mezkQ.r Ko. da bulunma.la- olup ihalesi 11/121940 çarıamba günii H

ft. (7'44) 174~4 at 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. Talip 
olanların komlıyona müracaatları. (7948) 

ldrofil pamuk alınacak 17972 
M. M. Veka.Jetl Satın Alma Komlsyo-

nundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 15:1 

kunııı olan on beş bin kilo ldrotıl pamuk 
27 tklnclteırın 940 çarııamba gUnU sa.at 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
ı>u:arhkla ihale edlleceğlnden lsteklllerln 
8487 Ura M trunııluk kat! temhıaUartyle 
blrllkte pazarlık gün ve saatinde adı ge-
çen Ko. da bulunmaları. (7445) 1745:5 

ipek iplik alınacak 
M. M. VekAleU Satın Alma Komlsyo

llundan: 

Ka,ağı alınacak 
M. M. Veldleti Sa. Al. Ko. dan 
Beherine tahmin edilen fiyatı (39) otuz 

dokuz kuruş olan 70.000 adet kaşağı pa • 
zarlıkla münakasaya konmuştur. Kaşafı -
lar için 25.000 adetten aşağı olmamak ıar
tlyle teklifler de kabul edilir. İhalesi 
28/11/940 perşembe günü saat 11,30 da -
dır. Kati teminatı (4.095) liradır. Evsaf ve 
ıartnameıi 137 kuruş mukabilinde M.M.V. 
aatm alma komisyonundan alınabilir. İstek. 
lllerin kanunun emrettiii belgelerle ihale 
saatinde Ko. na gelmeleri. (7949) 17973 

ipek iplik alınacak 
M.M.Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

Hepıılne tahmin edilen fiyatı 8750 lira 
olan elll btn tUp muakkam ipek lpllk 25 
lklnclteor.tn 940 pazartesi günU saat 14 te 
Ankarada M. M. v. ııatın alma Ko. da pa- Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 
IEa.rhkla ihale edileceğinden lııtekınerln olan elli bin tüp ve 1 ve 2 numaralar.dan 
1182 Ura M kunııluk katt temlnatlartyle mÜ•vi miktarda muakkım ipek iplik 10/ 
birlikte pazarlık gün ve saatinde adı geçen birinci kinun/P40 salı clinii ıaat ıo',ıs de 
ko. da bulunmaları. (7446) 174116 Ankara'da M.M.V. aatın alma Ko. da pa • 

zarlıkla ihale edileceiinden isteklilerin 
562,5 liralrk kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatinde mezkQr Ko. da bu-

Lastik bonı alınacak 
M. M. VekAletl Satın Alma Komlsyo-

11\Uldan: lunınaları. (7953) 17974 

Ecza sandıfı almaca:k 
M.M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 
kuru~ olan 1000 tane sıhiye ecza ııandığı 

10/birlnci Hnun/ 940 sah günll saat 10 da 
Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa -

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3000 Ura 
olan 5000 metre lAstfk boru 26 tktnclteı -
rtn 940 aalı gUnU aa.at 10 da Ankarada M . 
M.. V. aatın alma Ko. da pazarlıkla ihale 
edileceğinden !steklllerln 450 liralık katı 
temlnatıarlyle birlikte pazn.rlık g1.ln ve ııa
atınde mezktll' Ko. da bulunmaları. zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 

17458 1275 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık eiln ve saatinde me:zıkdr Ko. da 

.(7448) 

Sargılık bez alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

40 kuruo olan yüz bin metre ııa.rgılık bez 
(ıılaflrk bez evsafında) 25 ikinciteşrin 

940 pazarteııt günU ııaat 11,SO da Ankara
da M. lııL V, aatın alma Ko. da pazarlıkla 
ihale edileceğinden latekUiertn mezkQr 
gtln vesa.atte adı geçn Ko. da 6000 liralık 
kati temlnatıartyle blrllkte bulunmalan. 

(7449) 17.~9 

Klor detil alınacak 

bulunmaları. (7954) 17975 

Veteriner ecza alınacak 
M.M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

-
t 

-
-

Hepsine tahmin edilen fiyatı 880 lira o
lan ıııağıdı yazılı bet kalem veteriner ec 
a 28/ikincl te1-/940 perıembe ıtln11 Na 
10,15 de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko 
da pazarlıkla ihale edileceğinden istekli 
lecin 132 liralık k&tl teminatlariyle bir 
likte pazarlık eiln ve aa.at!nde adı ge~en 
Ko. da bulunmaları (7955) 
6 kilo protorgol (ılnonlm) 

M. M. Velı:lleti Satm Alma Komisyo- 7 kilo Nuva vomik pudr 
.aundaa ı 

Beberine tahmin edilen fiyatı 65 kunıt 
olan otuz bin adet klor detil 25 lkincl
teırln 940 pazarte1i eilnil saat 11 de An
kara' da M M. V. aatın alma Ko. da pa
nrlıkla ı~tm almacalrtır. İsteklilerin 
2925 liralık kati teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve aaatında adı ıeçen Ko. da 
bulunmalarL (7450) 17460 

Muhtelif çama,ır ve saire 
alınacak 

M. M. Veka.Jetl Satın Alma Komisyo
nundan: 

Beherlne tahmin edilen fiyatı 280 kuruı 
olan OD bin tane yatak kılıfı Ue beherlne 
140 kunıı fiyat tahmin edilen yirmi bin 
tane nevreııtm ve beherlne 200 kunıı fiyat 
tahmin edilen on bin tane yatak çaroatı 
yr beher takımına 130 kunı§ fiyat tahmin 
edilen otuz bin takım camaıır ve beher ta
kımına 200 kunıı fiyat tahmin edilen on 
bin takım pijama 26 lklncltearln 9'0 salı 
,.UnO saat 11 de Ankarada M. M. VeklUetl 
•atın alma Ko. da kapalı zarf usuliyle iha
le edileceğinden lsteklllerin on bin liralık 
Uk temlnatlarlyle birlikte teklif mektup
larını eksiltme saatinden behemehal bir 
ııaat evellne kadar mezkQr Ko. relııtlğlne 

v•rmelerl. Şartnıımeııl 875 kunıı ka.rıılı
tında adı geçen Ko. dan alınır. (7616) 

17503 

Oksijen ve karpit alınacak 
M. M. V. Sa. AI. Ko. dan : 

125 tlip oksijen (tlipü hariç) 2400 kilo 
karpit pazarlıkla aatın alınacaktır. Hepsi
ne tahmin edilen fiyat 1400 liradır. Talip
lerin 29/11/940 cuma gilnU saat 15 de 210 
lira teminatlariyle birlikte komisyona mü-
ncaatları. (7786) 17776 

Matbaacılara 
M.M.Vekiletl Sa. AI. Ko. dan : 
Nümunesine göre 25 bin atıı cüzdanı 15 

bin atıı defteri 60 bin hedef kl.iıdı yap -
tırılacaktır. İhalesi pazarlıkla 29/11/940 
cumartesi aaat 15 de 78pılacaktır. Talip. 

30 kilo Aloes 
50 kilo kloral hidrate 
50 kilo Hint yağL 

KAZALAR 

17976 

Tamirat yaptınlacak 
Blll Kayntakamlıiından : 

t 
e 

-
e 

Yapılacak iı: kaza hlikiimet konaimm 
tamiri ketif bedeli (1181) lira 25 kuruıtur 
Teminat miktarı (88) lira 59 kurut olup 
ihale tarihi 27/11/940 çarşamba giinl1 aaa 
14 de kaza malmüdürlüğilnde. Sureti ihal 
açık eksiltme. K"if evrakını ıörmek iı 
tiyenler Ankara defterdarlıiı milll emllk 
müdürlüğüne ve kaza malmildürliiiiln 
milracaatları. (7579) 17561 

Nakliyat yaptırılacak 
Çubuk>... Ş. RI. den: 

2 

-. 
. 

-

Mllbayaa edilen ve edilmekte olan 62 
ton ~rzak ve yemin Çubuktan Ankara ta 
tasyonuna nakli ve teıllmi eksiltmeye kon 
muıtur. İhalesi 29.11.940 gUnU Çubuk u 
kerlik ıubesl binasında yapılacatından 

taliplerin ıeraltl öğrenmek ve izahat al 
mak üzere Çubuk aakerıtk ıubeıılnde Ko 
na mUracaatıarı. (7885) 17862 

iKTiSAT VEKALETi 

2 Meınur alınacak 
İktısat Vekaletinden : 
Biri Maadin Umum MüdiirlUfUnde ve 

diğeri Zonıuldak'ta mıntaka iktıaat mU
dürlüiü emrinde çalıştırılmak ilzere ytr. 
miıer lira maaıh iki memurluk için 788 
ve 31156 numaralı kanunların hükümleri 
dairesinde müsabaka ile iki memur alına
caktır. 

Müaabaka imtihanı 27. ır. ıg40 tarihin
de Hat 14 de yapılacağından taliplerin 
27. ıl. g40 çarşamba cünü 11at 12 ye ka
dar evrakı mllıbiteleriyle birlikte İktıaat 
veklleti zat lılerl mildllrlüfüne mllraca-
atlan. (7"5) 17gCl5 

ULUS 

ViLAYETLER 

İnşaat ve tesisat yaptırılacak 
lstanbul Belediyesinden : 

r 

Taksim belediye eazlnosunun bUyilk 
ulonu ile cameklnla kapatılacak olan ve
anda mahallinin 11cak hnı ile teshin ·n 
havalandırma teslıatı kapalı zarf uıullyle 

kalltmeye konulmu11ur. Kt1if bedeli 
8073 lira ve ille teminatı 1355 lira 48 ku

ruıtur. Mukavele, eksiltme, baymdırılk 

e 
1 

f ılerl ıeııel, hususi ve femıt ıartnamelerl, 
roJe, keşif hull.sulyle buııa mUteferri p 

1 
diğer evrak 90 kurut mukabilinde fen !t
eri müdilrlüğünden verilecektir. İhale 
7/11/940 !iaroamba gijnll 11at 15 de daimi 
ncfimende yapılacaktır. Taliplerin ilk te

2 
e 

h 
minat makbu:r veya mektuplan, ihale tari
inden 8 gün evel belediye fen i!lleri mü

dürlUğUne mUrıcaatla alacakları fennt eh
iyet ve 940 yılına alt ticaret odaaı veslı 

ç 
kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 

evresinde hazırhyacakları teklif mektup. 
arını ihale gf1nil 11at 14 de kadar daimi 
enclimeııe vermeleri lizımdır. (1060117566) 
ı 

Yağ alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 

17612 

Haseki, Cerrahpa.şa, Beyoğlu ve Zühre
vi hastalıklar hastaneleriyle Zeynepkimil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için satın alı

nacak 8000 kilo sade yağı ve 1345 kilo te
r eyağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu!ltur. Sadeyağının beher kilosunun 
muhammen bedeli 170 kuruş ve tere yağı
nın 180 kuruştur. Talipler sade ve tere ya
ğına ayrı ayrı teklifte bulunabilirler. Mu
vakkat teminat mikdarı 1201 lira 58 kuruı
t ur. Şartname zabıt ve muamelat müdür • 
üğü kaleminde görülecektir. İhale 9/12/ 

940 pazartesi günü saat 15 de daimi en -
1 

c ümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına 
ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numa
ralr kanunun tarifatı çevresin.de hazırlı -
yacakları teklif mektnplarını ihale cünü sa 
at 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
ı izımdır. (11000-7912) 17970 

ip alınacak 
İstanbul P.T.T. Müdürlücünden 
İdaremiz bendiye ihtiyacı için 14750 

kilo sicimin alınması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11.12.940 
çarşamba saat 15,30 da B. postahane bina
s ı karşısında Valde haninin ikinci katında 
daremiz umumi depo muhasipliği odasın

da toplanacak müdürlük alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

i 

Beher kilosu muhammen bedeli 140 ku
ruş, hepsinin 20650 lira, muvakkat teminat 
1548,75 liradır. 

Taliplerin olbaptaki prtname ve mil -

t 
hürlil niimuneslni görmek ve muvakkat 
eminatlarını yatırmak ilzere çalışma giin
erinde B. postahanede mezkftr müdürlük 
darl kalem levazım kısmına, eksiltme sa

1 
i 
atinden bir 11at evetine kadar 2490 No. lu 
arttırma, eksiltme 'Ye ihale kanununun 
tarifatma göre hazırlamaları lbım ıelen 
mektuplarını, 940 senesi için muteber ti -
caret odası veaiıkası, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mekııbu, teklif ınelc
tuplarmı havf B. Polltahanede blrfnel kat
ta komlıyon relıl bulunan idari muavinli
ğe numaralı makbuz mukabilinde tevdi ey-
1 emelerl. (11072/8001) 17983 

ANKARA V ALILICI 

Muhtelif ilaç alınacak 
Ankara Vilbetl 
Sıhat .,.. İçtimai Muavenet MlldUrlU

ğllnden:. 

1 - On bir kaza huaust idare dlıpan

ııerlerl tçllı muhammen bedeli 3996 liradan 
ibaret muhtellf UA.çlar ıatın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat bedeli 300 lira
dır. 

3 - 1stek1\ler liste ve ııa.rtnamesinl An
kara ve İstanbul sıhat mtldUrlUğtlne mU • 
raca.atla görebilirler. 

4ı - İhale 28.11.940 perııembe gUnU ııaat 
HS te v!JA.yet dalmt enctlmenlnde icra edl • 
lecektlr. (7487) 17471 

Kiralık dükkan 
Ankara Valiliğinden : 
Bir senelik muhammen icarı 1036 lira 

68 kuruştan ibaret husust idareye alt Ban
kalar caddesi Çinçinyurt ıokak 3 No. lu 
dilkklnm 31. 5. 941 sonuna kadar icarı 
2. 12. 940 tarihine müsadif pazartesi gil
nü 15 te ihalesi yapılmak lizere açılı: artır
maya konmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 temlnatlariyle bir
likte mezkQr gün ve saatte viliyet daimi 
encümenine ve şartnamesini eönnek isti
yenlerin husuıl muhasebe tahakkuk mti
dürllilüne milracaatları. 

(7868) 

ilaç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

17846 

Ankara ilk okullar aağlık müfettişliğine 
23 kalem illç satın alınacaktır. Bu illçla
rm muhammen bedeli 190 liradır. İstek
lilerin prtnameyl görmek iizere her gf1n 
maarif müdürlüğüne ve ihale gilnii olan 
25. 11. 1940 pazartesi günü saat 15 te ve 
yüzde 7,5 teminat akçesini huııusl muha
ıebe mUdilrlüğU veznesine yatırarak vill· 
yet daimt encümenine mUracaatları illn 
olunur. (7972) 17964 

Kiralık dükkanlar 
Ankara Valiliğinden: 

Bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıı o
lan hususi idareye alt Bankalar caddesin
deki 935 lira muhammen bedeli 5 ve 1934 
lira muhammen bede111 22 No. lu dükkln
ların mayıs 941 tarihine kadar icarlarma 
talip zuhur etmediğinden 9/12/940 tarihi -
ne müsadif pazartesi eilnü saat 15,30 da 
ihalesi yapılmak üzere yeniden açık art -
tırmaya konmuıtur. 

Taliplerin % 7,5 niıbetinde teminat 
mektubu veya makbuzları ile ihale eilnll 
saat 15,30 da villyet daimt encümenine ve 
ıartnamesini görmek lıtlyenlerin huıust 
muhasebe tahakkuk mUdürHlillne ınüra -
caatlan ilin oıwmr. (795>1) 1798Z 

ASKERIFABRlKALAR 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (52915) lira olan 
yils doksan bin litre benzin askeri fab -
rikalar umum müdllrlliğü merkez satın al
ma komisyonunca 9/12/940 pazartesi gü
nli 1&1t 15 te kapalı zarflı ihale edilecek
tir. Şartname (2) lira (65) kuruı muka -
bilinde komiıyondan verlllr. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3895) lira (75) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mezk(lr 
günde ıaat 14 de ka.dar komlıyona verme • 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alika -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikaaiyle mezkil.r glin ve saatte ko-
misyona müracaatları. (7852) 17918 

53 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umu~ Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (11856) Ura (50) 

kuruş olan 53 ton petrol askeri fabrikalar 
umum mlidürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 9/ 12/940 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (419) li
ra ( 44) kuruııu havi teklif mektuplarını 

mezkil.r günde saat 15 ı;e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair tica· 
ret oclası ve9ikasiyle mezkOr gün ve saat
te komisyona müracaatları. (7853) 17919 

2000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 

2000 metre mikibı ceviz tomruğu askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 9/ 12/940 pazartesi gü. 
nil saat 15.30 da kapalı zarflıı ihale edile
cektir. Şartname (3) lira (70) kuruı mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
mubakkat teminat olan (4950) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezk(lr günde aaat 
14,30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına, dair ticaret odası vesika
ıiyle mezkftr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (7854) 17920 

62000 kilo sığır eti alınacak 
Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan 

62000 kilo sığır eti Kırıkkale grup müdür
lllğü binasında müteşekkil satın alma ko -
misyonunca 9/ 12/ 940 pazartesi günü saat 
14 tle kapalı zarfla ihale edilecektir. Etler 
defaten alınmayıp mayıs 941 sonuna kadar 
ıartnamesine göre alınacaktır. Şartname
si komisyondan parasız olarak verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat mlkdan olan 
(ite~) Jlra (50) kuruıa havi teklif mele -
tuplarını mezkOr elinde Hat U e kil.dar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 No. lu kanunun 2 ve 3. cil maddele -
rlndeki vesaikle birlikte merkilr gÜn ve 
saatte komisyona mü,racaatları. 17971 

Muhtelif sebze alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Sebzenin Azamt Beher YekQn 

Cinsi 
Patlıcan 

Taze fasulya 
Kabak 
Domates 
Lahna 
Pırasa 

lapanak 
Semiz otu 
Karnebahar 
Kerevis 
Havuç 

Kilo 
4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
Z300 
2SOO 
2300 
2300 

700 

kilosu 
K. 

12 
12 
8 
8 
8 
8 

12 
15 
15 
15 
10 

Lr K 
494 40 
494 40 
329 60 
194 96 
184 00 
184 00 
276 00 
345 00 
345 00 
345 00 
70 00 

3262 S6 
Asker ihtiyacı için muhtelif yerlere 

teslim edilmek ıartiyle yukarda yazılı 11 
kalem taze sebze 1940 mall senesi mayii 
ıayeaine kadar verilmek Uzere açık eksilt
me suretiyle mübayaa edilecektir. 

Ektiltme 10/121940 salı eünü ıaat 14 te 
Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüiü mer
kez aatın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. Şartname parasızdır. Muvakkat temi -
natı (244) lira (68) kuruıtur. Taliplerin 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezktlr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 17979 

M. M. V. Hava Müste.arlığı 

Otomobil akümülatörü alınacak 
M. M. VekAletl Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 150 adet otomobil akkllmUIAtöı:ü 

pazarlık suretiyle ıatın alınacaktır . .Mu
hammen bedeli 6250 llra olup katı temi
nat miktarı 938 liradır. Pazarlıfı 26.11.940 
sah gUnU sa.at 11 de hava satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Fenni ııartname
sl ve muhtırası her gUn öğleden ııonra ko
mlayonda._ görülebilir. İstek111erln muay -
yen gtln ve saatte katı teminat ve kanunt 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulunma
ları. (7529) · 17736 

Kopça ve saire alınacak 
M. M. VekAletl Hava Satın Alma Ko. : 
l - Muhtelif cins kopça ve dllğme lle 

100 metre kare latampalık muııamba pa
zarlık suretiyle ııatın alınacaktır. Muham
men bedell 2420 llra olup katı teminat mik
tarı 363 liradır. Pazarhtı 25. 11. 9<l0 pa
zartesi gUnU saat 11,30 da hava satın alma 
koml9yonunda yapılacaktır. İdart ıartna
mesl ve numunesi her g1.ln öğleden sonra 
komisyonda ~rUleblllr. İateklllerln muay
yen gUn ve aaatte katı teminat ve kanun! 
gelgelerlyle birlikte komisyonda bulunma-
ları. ,(7969) 17940 

_ .. _ 
• 

Glisirin alınacak bınasında toplanacak olan komisyonda ya-
M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan : pıhıcaktır. NUmuneler dairede görülUr. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 Şartname komisyon katipliğin:len istcno-

kun11 olan 1000 kilo gliserin ıarı.Jdncltet- bilir. (7701) ' 17733 

rln/940 perwembe ıünü saat 10 da Ankara- Nazrr dikk,...te 
da M.M.V. 1atın alma Ko. da pazarlıkla 1- Ba$vekalet Umur.ıı Uurakabe Heyeti 
hale edileceğinden isteklilerin 225 liralık Reiılliinckn : 
kati teminatları ile birlikte pazarlık gün Sermayesinin tamamı devlet tarafındatt 
ve saaıinde mezktlr Ko. da bulwımaları. verilmek suretiyle kurulan, 3460 numara-

(7956) 17977 lı kanun hfiklimleine dibi iktısadi teıek -

Okul ill§aatı 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Bir motör usta okulu lnpatı kapa

lı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Muham
men bedeli 154266 lira 38 kuruı olup ilk 
teminat mikdarı 8965 liradır. Kapalı zarf
la ekliltmesi 12/12/94-0 peqjembe cünil sa
at 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari, fenni şartname ile 
proje ve teferruatı 775 kuruı mukabilin
de her eün öğleden sonra. komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mektuplarmı 
muayyen saatten bir saat eveline kadar 
makbuz mukabili hava satın alma komia-
yonuna vermeleri. (7996) 17981 

DEVLET DEMJRYOLLARJ 

Vagon ampu1ü alınacak 
D. D. Yollan Satın n. ıma Ko. : 
Muhammen bcdell 2200 lira olan 4000 a

det 24 - 26 volt 15 vvallık çift kontaklı 
normal bnyonet opal vagon ampulıı 6. 12. 
9t0 cuma gllnll snat 15 te açık eksUtme u
sullyle Ankarıı'd:ı ld:ıre binasında satın a-

küllerin 1939 senesi bilançolarını tetkik 
için, umumi heyetin, 30 ikinci teşrin l 940 
tarihine rastlıyan cumartesi ıünü saat 10 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüp. 
hane sslonunda toplanması yllksek Başvo
klletçe kararlaııtırılmıştır. Keyfiyet ilan 
olunur. (7869) 17978 

OKULLAR 

Teknik resim öğretmeni 
alınacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Mudürlü • 
ğünden : 

Okulumuza, yapılacak bir imtihan neti
cesinde kazananlar arasından teknik resim 
öğretmenleri alınacaktır. İsteklilerin tart
ları öfrenmek Uzere en geç 15. Xll. 1940 
da bizzat ve yahut istida ile okulumuza 
müracaatları. (7902) 17886 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Açık eksiltme usuliyle intaat 
ilam 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekiletin • 
den : 

lınReaktır 1 - Ankara'da Hamamo'l rde yapılmak-
Ilu iş" g irmrk lstlyenlerln (165) Jlralık ta olan Tıp Fakültesi m temilatından 

muvakk ı l t c-mlnat ile kanunun tayin ettiği (959094,95) dokuz yiız e· i kuz bin dok
veslk lnrı h nıll!'n aynı gün eksiltme saa- san dört lira doksan be • ,.uş keşif be • 
tine kndnr komisyonda lsbab vücut etme- delli doğum ve nisaiye kıl"nigi inşaatının 
!eri ltlzımdır. ikmali açık eksiltmeye konulmuştur. 

şnrtname Ankarada mıılzcme dairesinde. . 2 _ Ekailtme 5 birincık5.nun 1940 per • 
Haydnrpaşada tese11Um ve se\•k şefliğinde, embe cünü saat 15 de Ankara'da Sıhat ve 
İ?.mlrde İzmir mağazasında g6rUleblllr. ;çtimai Muavenet Vekaletinde teşkil olu-

(7840) 17917 nacak hususi komisyonca yapılacaktır. 
3 - İstiyenler eksiltme ;ıartnamesi, ge

nel ve fenni şartnameler, mukavele pro • 
jesi, fiyat tahlili, keşif ve husust prtlar 

Ankara 3. tincll Sulh Hukuk H~lmllğin- cetveli ve 19 parça avan proje plinlarını 
den : 47 lira 95 kurut bedel mukabilinde Sıhat 

MAHKEMELER 

Vefnta blnn!'n terckeıılne mahkemece Vekaleti İçtimai Muavenet dairesinden e.
vnzlyet edilmiş olan değirmenci oğlu Ra- labilecekleri gibi inşaata muktazl ve bir 

kısmı hazırlanmıı olan tatbikat projele -şldln gayri menkul terekesinden Turan 
nıa.hallcslndckl evin ma.amUotemllAt açık rini de tetkik edebilirler. 
arttırma ile s:ıtınmasına karar verllmlıtır. 4 - Muvakkat teminat miktarı 

(42113.80) kırk iki bin yUz on llç lira sek-
ı - Cevlzaltı sokağında 21 kapı numa

rasını taşıyan bu eve gtrlldlkte aolda bir sen kuruştur. 
hali\ bir bahce ve bir koridor bir oda sol- 5 - Talipler aşağıdaki vesikaları teml
da bir hol ve bu holün sağında diğer bir 0 _ nat makbuzlariyle beraber komisyona tev
da bir mutfak on ayak merdivenle yukarı di etmlye mecburdurlar: 
kata çıkıldıkta bir sofa bir oda ve bir mut- A) Cari seneye ait ticaret odası veslw 
fakı havi hane ve arsasının kıymeti mu _ sı (talipler ı;irket olursa 2490 ııayıh ka • 

nunun üçüncü maddesinin A ve B fıkra • hammenesi 3204 liradır. 
2 - Satııı peolndlr; mUzayedeye lıtırıı.k 

edeceklerin muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetlnde pey akçeal verme
leri lıtzımdır. Rusumu delUl.llye ve tapu 
harcı alıcıya vergi ve rusumu ııalrede mal 
sahiplerine aittir. 

S - Satış H-12-1940 cumartesi günU ııa
at ıo da ADJcara a Uncu ııulh hukuk mahlıe-; 
meslnde yapılacaktır. İhale bedeli bir haf· 
ta 7'.arfında mahkeme veznesine yatınlma
dıtı t akdirde bozularak bundan hasıl ola -
cnk zarar ve ziyan ondan tazmin ettfrlle • 
cektlr. 

' - Tayin edilen zamanda arttırma be
deli gayri menkulUn muhammen kıymeti
nin yüzde yadl buçuğunu bulmadığı tak -
dlrde en ııon arttıra.nın teıılıhlldU baki kal-

" mak ~artlyle arttırma on gLln sonraya o -
lan 24-12-1940 aalı günU saat 9 da e.n son 
artbrana ihale edileceği. 

:S - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a
lA.kadarların gayri menkul Uzerlndekl hak
lan huauslyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarının evrakı mllsbltelcrlyle mahke -
meye bildirmeleri aksi takdirde haklan ta
pu alc.Jllyle anblt olmadıkça ııatış bede -
Unden her hangi bl~ şahsın bir hak derme
yan edemlyeccğl. 

6 - Gayri menkuIU görmek lstıyenler 

mezkt\r eve ve dııha fazla maIQmat almak 
ıstıyenlerin mahkemenin 940·20 sayılı 

tereke dosynsına mtlracaatlan llllıı olu • 
nur. 4662 

D. HAVA YOLLARI 

Meydan plankotesi yaptınlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlll -

iünden : 
ı - Afyon'da yeniden teıiı edilecek tQ'· 

yare meydanının kapalı zarf. usuliyle plan 
kotesl yaptırılacaktır. 

2 - Kesif bedeli 2.600 lira olup mu • 
vakkat teminatı 195 liradır. 

3 - İhale 5/12/940 perıembe ıünü saat 
11 de Ankara'dı Devlet Hava Yolları mey
danında klin umum müdürlük binuınd.t 
toplanacak komisyonca icra edilecektir. 

S - Bu iıe ıit evrak her gün Ankara • 
da umum müdülrük binasındaki alım 11tım 
komlıyonundan bedelsiz temin edilebilir. 

6 - Taliplerin muayyen gün ve saatten 
bir saat evel teklif mektuplarını alım sa
tım komisyonu reisliiine tevdi etmeleri 
ve poıtada vukua ıelecek ıecikmelerin na
zara alınmıyacaiı ilin olunur. (7941) 17915 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 

Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü 
Eksiltme ve İhale Komisyonuııdan : 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihale
si yapılacak olan 30 forma tahmin olunan 
ıanayi lstatistiiinden 700 nGsha ve 30 
forma tahmin olunan adliye istatistif inden 
1500 nüsha ve 45 forma tahmin olunan be
lediyeler istatistiğinden de 800 nilsha bas
tınlıcaktır. 

2 - 16 sayfalık beher forması için 45 
ıer lira fiyat tahmin olunmt14tur. % 7,5 
hesabiyle beher kitap için muvakkat te
minat veıik111 verilmesi llzımdır. İhale 
1940 aeneııl blrlnclklnun ayrnm 2 ncl pa
sartesi ıüntl aaat 15 de Umum mlldflrlllk 

lannda yazılı vesikalan) 
B) 250.000 liradan aıağı olmamak üz&0 

re yaptığı bina iıılerinl iyi baııardığına da
ir iş sahiplerinden ahnmııı vesikalar. 

6 - Teminat olarak nakit ve nakit ma.o 
hiyetindeki evrak komisyonca kabul edi -
lemiyeceği için bu kabil teminat vermek 
lstf7enJerfn daha e·nl Vektlete mllracaıtla 
bunları alikalı me.l ıandrklarma yatırma
ları ve komisyona makbuzlarını tevdi etme 
lerl llzımdır. (7774) 17820 

NAFIA VEKALETi 

Kereste alınacak 
Nafia VeUletinden : 
11/12/940 Cuma günü saat 111 da Ankara• 

da Nafia Vekaleti binası iı;inde malzeme 
müdiirlüğii odasında toplanan malzeme ek
siltme komisyonunda (2750) lira muham
men bedelli 50 m3. elli metre miklip çıralı 
çam kerestenin kapalı zarf usalü ile eksilt
mesi yapılacaktır. Keresteler Çumrada su
lama idaresi anbarında teslim edilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedel
siz olarak malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak • 

kat teminat ve ;ıartnameslnde yazılı vesaik 
ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar mez
kil.r komisyona makbuz mukabilinde ver -
meleri lfi.zımdır. (7861) 17871 

ORMAN UMUM MD. 

6 Muhasebeci ve 5 Muhasip 
muavini almacak 

Ormaa Umum Müdürlüiünden : 
Orman Umum MUdUrlUğllne batlı de.

Jet orman lıletmelerlnde (kaza veya vllA.
yet merkezlerinde) çalıştınlmak Uzere im
tihanla 6 muhasebeci ve 5 muhasip mua
vini alınacaktır. 

1 - Taliplerin memurin kanununun 
4.UncU maddesi evsafını haiz olmaları. 

2 - Aakcrlltfnl blUrmlo bulunmalan. 
3 - Muhasebeciler için ilse veya )1lk -

sek mektep mezunu, muavinlerin de orta 
mektep veya lise mezunu olmaları. 

4 - :MUsabaka imtıhıınına muhasebe bl· 
lenler lıtırAk edecektir. 

:S - MOsavl derecede not alanlar, ara -
sında yüksek lktı9at ve ticaret mektebi ve 
Ucaret llseat mezunları tercih edilecektir. 

6 - Muvaffak olanlar i§letmelerde bir 
müddet staj gördükten sonra muhasebeci 
olarak gönderileceklerdir. 

7- İmtihanda muvaffak olanlara (3656) 
sayılı barem kanunu hükümleri dairesin -
de muhulplere (170) ve muha.slp muavin
lerine de 100 liraya kadar Ucret verilecek
tir. 

8 - İmtihan 2. 12. 1940 pazartesi g1.lnU 
saat 14,30 da Ankarada orman umum mU
dUr!Utfinde ve İstanbulda çevlrge mUdllr
lllğtlnde yapılacağından taliplerin &§ağı -
dakl vesaikle orman umum mtldUrlllğtlne 
müracaat etmeleri ll!..zımdır. 

a) Nntus cüzdanı ve aakerllk terhis ve
sikası veya ınıretlert. 

b) Hllantlhal flmllhaberi. 
c) Mektep diploması veya sureti, 
dl Varsa ılmdlye kadar çahıtı~ı yerler

den aldığı htlmll hizmet vesikası. 
(1844) 17840 
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Sivas - Erzurum demiryolu tahvilleri 
Maliye Vekôleti ve Türkiye 

Merkez Bankasından : yet 

Cümhuri-

----
------------ --- 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun. = 

=: Iar mucibince ihracma ıelahiyet verilen ve geliri tamamen := = Sivas Erzurum demiryolunun intasma tahsis olunan o/o 7 := = gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut := 
: 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- := 
= 1940 akıamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından := 
= itibaren batlamıştır . := 
- Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira := 
:= itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış. _ 

=~ = = Bu tahviller umumi ve mülhak büt~lerle idare olunan := = daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- _ 

:= lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde -= teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli _ 
=: emlak bedeHerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları -

~ gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta-= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. := 
- lunacaklardrr. 
:= Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiştir. ya- § = ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be - = = deli de 475 liradır. = 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye -

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, := 
:= Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar = = tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = 

--
tahvil alımı temin olunabilir. _ 

:= Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren -

=: sahalarda iıletmek isteyenlere keyfiyet ilin ve 15 günlük = = suskripıiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını := 
:= kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. = 4~2= -
-:ırııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Muhtelif erzak ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin İlk 
Mikdarı Cinsi bedeli teminatı Eksiltme gUn ve saati 

100.000 kilo K. fasulya 26170.00 1962.7S 4/12/940 Çarşamba 10.30 
9S.OOO kilo Toz 1eker 36100.00 2707.SO 4/12/940 ,. 12.00 
60.000 kilo Sade yafı ~S90.00 5979.50 4'121940 14.00 
26.000 kilo Zeytin yafı 18301.40 1372.61 4/121940 · ,, lS.OO 
Sl.000 kilo Sabun 25500.00 1912.50 4/12/940 ,. 115.30 

1 - Yukarda mikdar, cinı, tahmin bedeli, ilk teminatlarlyle eksiltme gün ve 
saatleri yazılı beı kalem cıda maddesinin hizalarında ıöıterilen rün ve saatlerde 
kapalı zarfla ekıiltmelerl yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini ıönnek ve almak iıtiyenlerin her (iln komisyona müraca -
atları. 

S - Eksiltme~ rireceklerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde huırlıya. 
caltları kapalı teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden birer uat eveline kadar 
Kasımpa$a'da bulunan komisyon baıkanlıitna makbuz mukabilinde vermeleri. 

(10844/7800) 17819 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fidan garsiyatmda çok iyi neticeler 

alınmakta olduğundan fidan ıatıflanmıza batlamıt bulu. 

nuyonız. Fiya.t listesini mağazalamnızdan arayınız. 

ORMAN ÇIFTLIGI 

Muhtelif sebze alınacak 
Marmııra fJ13Ubahrt K. Satın Alına KomJayonundaıı: 
ClllBl ICilosu Tahmin fiyatı J)'mum tutan 

KUI'U§ Sn. Lira 
Lahna 2~ 6 
Pırasa 87500 ' 
Ispanak 87MO 8 
Patates 70000 8 60 15700 
Kuru soğan 70000 6 60 
Semizotu 6000 6 
Salça 6000 25 

1 - Yukarıdll clruı ve mlkdan yazılı yedi kalem ıebze kapalı zart usullyle ek

ılltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 25 lklnclteırtn 94.0 pazarteıi &'llnU aaat 15 te İzmltte Tersane ka -
pıaındııkl komlııyon blnuında yapılacaktır. 

8 - Bu ııe atı ıartname bedelılz olarak komisyondan alınabilir. 

4 - Ekanltmeye ıetırAk edecek isteklilerin 2490 ıayıh kanunuc istediği ticaret 
veslkalannı ve 1177 lira 60 kuruıtan ibaret ilk temlnaUarlyle birlikte tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını muayyen gtln ve saatten tam bir saat evellne kadıı.r ko-
misyon başkanlığına vermeleri. (1056217565) 17~29 

.. 1 • • • ı'ıı •• 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını klSkUn· 
den temizlemek ıı:ın Helmoblö kullanınız. 

H ELMOBLEU 
Rllbreklerln çalııme.k kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve 

7enl bclııoğUkluğUnu, meııaııe iltihabını, bel atnıını, eık ıık idrar bozmak ve bo· 
zarken yanmak tıa.ılerlnl (1derlr. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede 
taşların teşekkUIUne mani olur. 

Dikkat: Helmoblö idrarınızı temlzllyerek mavııeıtırtr. 
Sıhat Vekı'Uettnln ruh!atını haizdir. Her eczanede bulunur. 6291; . - . . 

- •• ,. ... • ... • . • '· .. :·. ·~· -'.' ''l(tJ, ~-·": • ;. 

PÜRGOLİN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 

Katlyen illç hluinl vermez. Bir 
ıazoz veya $&mpanya kadar leziz 
ve hot kokuludur. Müshil ilaçları

nın ıahı olan PÜRGOLİN'i hafta
da bir defa içmekle hem barsakları 
temizlemiı ve hem de vücudda bi· 
rikmiı mikropları defetmiş olunu-
nuz. 
PURGOLİN 15 senelik bir tec • 

rübenln mabsulüdilr. 
Emin olmak lı;in eczanelerden 

PUROOLİN markaamI nrarla ı. · 
teyfnlz. 

' ;/ 
.. ~---f-{ 

Adet Liralık Lira 

1 2000 

3 1000 

2 750 

4 500 

8 250 

35 100 

80 50 

300 20 

L 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

4000.-

6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
ı para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 21: 
Mayıs, 1 Ağustos, 3 : 
İkinciteşrin tarihlerin · -

de yapılır. 

Kumbaralı ve kurnbara
sı:ı: hesapb rında en az 
elli lira!lı bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 
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ğl ve dokuma !abrlkalnrı mllessese - : 
sinin Bakırköy bez tnbrlküsında kt'ı· : 

: gir p:ımuk anbnrınıu inşası ve vahit : 
- fiyatı esasiyle ve kapalı 7.arf usuliY: :; 
: le eksiltmeye konulmuştur. : -- İ§bu inşaatın muhammen ke,şlf be- :; 

deli 17.676,66 liradır. 

2) l<~kelltmc evrakı beş llrn muka- : 
: bilinde A.nkıırndıı SUmerbank hin "ın- : 
: da (Sümcrbank bfrlc§lk pamuk Jpllğl : 

ve dokuma fabrikaları müessesesi) : 
: merkezinden ve İstıuıbulda Bakırköy : 
: bez fabrJ.ka.sı mUdUrlllğllnden alınabl- : 
: lir. : - -_ 8) Eksiltme 16 BlrlnclkAnun 1940 : 
: pazartesi glluU saat 16 da Ankarada : 
: Sümerbıınk birleşik pamuk tpligi. ve : 
: dokuma fabrikaları müessesesi mu - : 
: dUrlUğllnde yapılacaktır. E - -4) Muvakkat teminat miktarı : 
: 1325,75 lire.dır. 

Ci) l ateklllcr teklif evrakı meyıı - E 
: runa, ıimdiye kadar yapmış olduk- : 
_ ları bu kabil IDlerc, bunların bedelle- : 
: rlne; flrmıuıın teknik te§kilAtının : 
: kimlerden teaekkUl ettiğine ve hangi : 

--

Bir daire aranıyor 

İsvic;rell çocuksuz iki kişilik bir 
aile acele 3·• odıı.lı kaloriferli ve sı· 
cak 1111111 bir apartman dıılre~I ara -
maktadır. Tl: 2769 Na.ye. mUracant 
edllnıeı:ıl. •661 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I' 
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23/11/1940 

MİLLİ PİYANGO 
4. üncü Tertibin 2. inci çekiliti 7. Birinci kanundadır 

Devamlı blletlertnlzl J BtrlnclkAnun &Itıamına k&dar detlıtırmenlz lhundır. 

I. ıncl çeklltıte bilet almıya.nlar tali tıratını kıu;ırmıı değildirler. 2. incl ve 
8. Uncu çekllll biletlerini fiyat farkı verme den bUtün bayilerden alablllrler. 

ikramiye 

Adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teselli Mükafatı 47 
64.205 

İkramiye 
Miktan 

Lira 
40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
IOC 
50 
10 
3 

80 

İkramiye 
Tutan 

Lira 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 
Bu çekilişte yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 

fiyatlarının yükselmesiyle beraber ikramiyelerin miktarı da arttrrılımftır, 
Mesela; bu çekilişte (40.000) lir11lık büyük ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci ~elıcllltte 
iki tane iken bu çekilişte beşe çıkarılmıştır. 

Ke:ı:a (2.000) lralık ikramiyelerin adedi be1ten ona, (1.000) liralar da 
altmıştan dokuna çıkarılmıştır. 

Birinci çekilişte 90 kişi (500) lira kazandıiı halde bu defa 150 kiti bet 
yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yilzer lira, 600 bilete elliıer 
lira ikramiye verilecektir. • 

3.000 kişi onar lira, 150 000 kişi üçer lira alacaklardır. :Bıı ~eklllıte de 
47 tane teıelli mükafatı vardır. Bu defa kazanılacak teselli mllklfatı eek
ıener ti radır. 

Devamlı biletler haricinde keşldellk biletler de •ardır. Bu bllt>tler ı~ 
diden ve ü:ı:erlerindeki fiyatla satışa çıkarılınııtır. Efer birinci çelrllltte el• 
vamlı bilet almadınızsa bu çekilişte gene aym paraya yani tlç liraya tam, 
bir buçuk lirayı yarım bilet alıbillrainiz. 

Devamlı biletlerin 2 Birinciklnuıı aktamına kadar deiiıtirllmeal lt
zımdır. Eskiden olduğu ıibi mühlet her ayın dördünctı rUnft akfamma b.
dar değil ikinci g-ünü akşamına kadardır. Buna bilhusa dilı:lı:at edlııls. Bi
rincikinunun ikinci ıünü akşamına kadar detlıtirilmlym biletler ba.tlrum& 
satılabilir, 

İki 

Biletlerinizi almakta acele edima 

Büyük ikramiye ( 40.000) liradır. 

maki na mühendisi ah nacak 
Taliplerin Yenişehir - Erdoğan ıokak No. 115 • 18 deki Makine 

ve yedek parçalar imalatı EtUd Bürosuna müracaatları. 4555 · 

..11ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. 

~ Muhtelif yiyecek ahnacak ~ 
: Kızılay Cemiyeti Gazı:naake Fabrikası Müdürlüğünden ı : 
- Gazmaske fabrikası kantini için aşağıda yazılı (7) kalem erzak : 

kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin teklifle - : 
: riyle 250 Gr. dan aşağı olmamak ilzcre mühürlil nümunelerini 25 : 
- Teşrinisani 1940 pazartesi günil ıaat 11 e kadar fabrikada toplana- 3 
_ cak komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur : - -= . CİNSİ Mlkdarı Kg. = 
: Pilavlık pirin 1500 : - -: Beyaz kuru fasulye 2000 3 
: Nohut 1000 : - -: Soğan (piş.kin) 3000 : 
- Bulgur boyasız kırma 1000 : - -: Patates Adapazarı, ıarı baş tarla 1000 3 
- Kuru meyva ( üzüm, erik, kayısı ) 1000 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

--
b::ınkalnrla muamelede bulundukları - : 

: UMUMİ ACENTALIÔI ı 
- İstanbul, Kutlu Han 1/ 4 6) Tekllt mektuplarını havı r;art - : 

lar kapalı olarak ihale gUnU aaat 15 = SATIŞ MAÔAZALARI : 

na dair vesikaları koyacaklardır. 
ANKARA BELEDiYESi 

..ıllllllllll Her türlü 

_ Mühendis ve 
1111 l lllll!l -. -

_ oc kadar makbuz mukabilinde Anka- : ANADOLU PAZARI, Sirkeci, ZAFER Satılık yer 
- - Ticarethanesi, Eminönü, A. Baroççl, 
-

rada SUmerbankda {Sümerbank bir • : Ankara Beledlyealnden: 
Sultanhamam, BASRİ TÜMER, Yen! 

- leıılk pamuk ipliği ve dokuma fabrl- : 1 - Mukaddem mahallesinde 88'1 ada - - Valide Han •3, Panclrla ve Sı\Valdla, 
- katarı mUessesesl) mUdürlüğüne tes- : 31 parselde bulunan belediye malı 63,2~ Karaköy. Alberto ASSANTE, İstlklt'ıl 
: llm edilmelidir. - d metre murabbaı yol !azlaaı satılmak U:ı:ere - • - Ca. 
: 7) P osta ile t cahhl\tJU olarak gön- : Ta§ra için acent& aranıyor. 631 on beı gün müddetle açık arttırmıya çı-
: dcrllccek t eklifler nihayet ihale sa- : --------------- karılmııtır. 
- athıden bir enat cvellnc kadar gel - : 2 - :Muhammen bedeli 318 lira 25 ku • 
: mıa ve zarfın kanun! ııckllde kaı a - = ~llllllllllllllllllllllllllllllflllllflL ruştur. 
: tılmıa olmo.sı lAzımdır. Postada 'ekt : : y • f J f J E 3 - Teminat 28 lira 72 kuruştur. 
_ Olllbllecek gcClltmeler nazarı ltibul'e = - em e e on numara an = 4 - Şartname Ye krokisini görmek fiti-= ahnmıyııcaktır. : : - yenlerin her &1Jn encUmen kalemine ve ıs-
: 8) Bankıı ihnle;>-1 icrada serbest - : § Sümerbank Umum Müdür- ;: teklllerln de 8 .12.940 cuma gtlnll aut 
: tir. •665 E _ lüğünden : : 10,!0 da beldiye encUmenine mUracaatları. - = (7913) 17893 
,1111111111111111111111111111111111111 lr" § Bankamız telefon santral : 

( : numaralarının 1 Birincikanun _ Motopomp alınacak 
T oplanhya dôvet 

Kızılay Merkezi Umumisin -

den: 

- 1940 tarihinden itibaren a§a• - Ankara Belediyesin.den : 
: ğıdaki numaralarla deği§tirile- : 1 - Kaya, terfi dairesi için alınacak o-
: ceği ilan olunur. : lan bir adet motopomp ırupu ve teferruatı 
: Eski Yeni : on beı ıün müddetle ve kapalı zarf uıu -
: Numaralar Numaralar E liyle ekıiltmeye konulmuştur. =-------
----

3437 
3438 
3439 

------: 2 - Muhammen bedeli 8950 liradır. 
5 3 - Teminat 671 lira 25 kuruıtur. 
E 4 - İhalesi 10/12/ 940 salı ıünü ı~at 11 
: de yapılacaimdan prtnamesini ıörmek iı

-- mımar: -İşleri, plftnlar projeler ve heııaplar E - -- yapılır. Y. mimar mühendlı M. Tımar : 
: Yenl§ehlr Tuna Cad. Yiğit Koşun so- : 

kak No: 14. 4668 : 

-. ı 111111111111111111111111111111111111 ıW: 

Zayi - Al! Fehim ismindeki mUhürümtl 
7:&yi ettim. Y enlelnl yu.dıre.ca~mdan hUk· 
mü olnıadıQ'ını 11An ederim. AH Fehim 

..1111111111111111111111111111111111111111. - -: Bazı aiyast s~5larla zan altına : 
: alınan Ekrem Ozdebir'in şirke- : 
: timizle alakas1 olmadığını ve hiç- :; 
: bir zaman memur olarak çalışma- : 
- dığını tavzihe lüzum gördük. Ek- E 
- rem Özdebir, münhasıran ve ta- : 
: mamen kendi nam ve hesabına : 
: İstanbul, Kadıköy Altıyol ağzın- : 
: da dükkancılık yapmakta ve baş- : 
: ka mallar meyanında PIIİLİPS : 
: radyo makineleri de satmakta bu- : 
: lunmu~ olduğunu ayrıca tasrih : 

Merkezi umumımız 25 ikinci
teşrin 1940 pazartesi günü saat 
o n birde Yenişehir'deki binasın
da toplanacağından sayın azanın 
teşrifleri rica olunur. 

4664 

----------------~ 

-------

3492 
3493 
3494 
3495 
3496 

E tiyenlerin her ıiln encümen kalemine ve _ 
: isteklilerin de ihale ıünü olan 10/ 12/940 : 
- salı &iinll ıaat ona kadar teklif mektupl•rı· -

ederiz. 4667 : 

Türk Philips limitet $irketi ~ -

ULUS - 21. inci yıl. - •• u : ôUJ4 ' 

İmtiyaz sahibi 
Iskcnder Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mllesaese Müdürü: Nqlt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 
~ -----==~====':! 

nı encümene vermeleri. (7971) 17980 -,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır ,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

YENİ Sinemada 
BugUn Bu Gece 

Neşe, llfk, macera, kahkaha 

n gU:ı:el kadınlar tllml 
AH NF.: KADIN 

Oynıyanlar : Melvyn Douglas 

HALK Sinemasmda 
Bugün bu gece 

Bütün hayatı tahlil eden 
aoysal bir facia 

GÜNAHSIZ KATİLLER 

Türkçe Sözlü 

Vlrglnla Bruee Oynıyanlar : Sllvla Sldney -
Henry Fonda 

Seanslar: 10 • 12 - H .30 - 16.30 Seaıı:.lar: 10 _ 12 • l4.30. 16.30 
18.80 ve gece 21 de 

Pek yakında 

PAR.İS DELİLİKLERİ 

18.SO - gece 21 d• 

Pek yakında 
YILDIZ SULTAN 

Sus Sinemasında SÜMER Sinemasında 
Bugün 14. den itibaren 

Blltün hayatı tahlil eden 
sosyal bir tacıa 

GÜNAHSIZ KATİLLER 
Türkçe sözlü 
Oynıyanlar: 

Sllvla Sldney • Henry Fonda 
Seanslar: 14. • 16 - 18 

gece 20.SO da 

!aat 10 - 12 ıeanaınd& 
JCıırareqia kArdeılerin köıkü 

Bugün Bu gece 

M e,hur Art ak Pala.bmkyan
ın nefis komedisi 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 

Kahkaha, neşe tufanı 

Sean.slar: 10 - 12 - H .30 - 16.30 

18.SO sece 21 d• 


