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lVIakineye 
"eri li rken 
Fon Papen, Ciano 

ve Ribbentrob 
hugun toplanıyorlar 

Içtimaa Levalın da 
iştirak edeceği 

bildiriliyor 
l -

•~ı Ondra 4 (A.A.) - Romadan 
~a tn ajans haberlerine nazaran, 
~bbt Ciano, bugün Almanyada von 
~~n!rop ile görütecek.tir. 

~lld ulakat Südet şehirlerinden bi
~~ e .Yapılacaktır. Ayni ajans ha -
~r erıne nazaran, rapor vermek ü
A.ı~ Beriine hareket eylemi~ olan 
btıı bn:Yanın Türkiye sefiri von Pa
~ti U konferansa iştirak cyliye -
~thı r. ~erlindeki ccnebi ınuhabir -
Etra e Rore Mosyö LavaJ da bu kon-

İııısta bulunacaktır. 
\,b. ~anyol gazetesinin Berlin mu
~ırJ.ne göre, bu fevkal:ıde ehem -
~ta~h haiz bir diplomatik içtima o-

ıttır. 

------------------
.Roma radyosu 
Ileri hareketinin 

durduğunu 
ta itiraf ediyor 

)cı'ıı ndra 4 (A.A.) -Roma rad
~~~~:un verdiği bir habere göre, 
~l'e.n - Amavudluk cephesinde 
~-~~m~· lcıtaatı halen kuvvetli Yu -
'"'lııı kudafaa mevzileri önünde bu -
~ 11, tadır. 
A.~eaiz kalan mukabil taamız 

~~,,'na 4 (A.A.) - FlorinÇl mın
"ı11r,'11da, halyanlar dün ö~leden 
~hi rn.ukabil taarruza geçmişlerse 
d~. ç bır netice elde edememijler -
~ 
...... toprağına inen İtalyan 

A.r tayyarelen 
)~e.'rıa 4 (A.A.) - Dün Kastor
~llıttArnavudluk hududunun 25 ki
('1~, re mesafesinde bir yere iki 
"ııı ıı·İ tayyaresi inmiştir. Esir edi
liıı'r i V~ 0h~ar ken,di arzularile j~dikle-

lııı ıç br ) unan tayyaresme ve 

'~~~ tnüdafaa ateşine maruz kal -
arını söylemişlerdir. 

~h. Mıaırda niimayt~1er 
~iilt 1/re 4 (A.A.) - Bugün bü
lle/ falk kütlesi, Yunan sefaıet

~d~· .~ngiliz ordusu karargahı ö
"'-.,.~Pati tezahüratı yapn~ 

Askert vaziyet 
~ ~len milletine 
~ Elen ordusuna 

azan: H. E. Erkilet 
-aksız, lüzumsuz ve ma -

~litııı nası:z bir taarruza uğra -
"itıi~· 2:.1 biliyoruz. Hükumet re
r~~ •1.•abah üçte rahatsız cde -
lalll e ırıe saygısızca bir ültima -
~iıı·~a~tılar. Onlar, o kendi -
~lti~ d egenenler, sizi hiçe s::ı.y -
"ot,~ 1• Onlar sanmışlardı ki, 
1ı:ıııııı 'rtıParatorluğun ( 1) ültima
~~iıı 1111. görür görmez baş" ekili-
'~ ~~ı titreyecek ve dizlerinin 

"~ h \0 ZÜlerek tecavüzü, zulmü 
~~~i: llreti hemen kabul ede -

1 .~ •i · dl-falbuki aksi va ki oldu. 
lıt~ b en ve bizden başka tür-

lı· eklenemezdi: 
llıııl'l~~~aç senedir mükemmel ve 
~ı o)

1
d ~ir devlet ve ıdare ada

't ttfl\. tıRUnu gösteren general 
b~ Qj &aa şimdi de vatanperver 
i('t t;~Yetli bir şef olduğunu is-

ilı11l' ı, Ne o ve ne de kendiaile 
~~~ edebileceğiniz kralınız 
f\ 'terllıilli meselelerde yılgınlık 
~ı_ .. ecek kimseler değildirler. 
~~ niifus, donanma, uçak, 
~U~ ~ker ve silô.h sa),lan ci -
~~ de ''zden 6-7 kat fazl.-ı olan 
~ı t\t·tin haksız ve haysiyet 
~ . a cbll"rini merdce ve si -

~de ederlerken acaba ce
e ilhamı kimden ve ne -
-·•uaıaırnı) 1 
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Bu sabah gelen 
haberler 

"Yu nanisiana 
tecavüz ingillaere 
için faydali oldu, 

Ingiliz gazeteleri ((Bu sayede 
ltalyaya tiddetli hava hücüm 

ları yapacağız)) diyorlar 

Londra 4 (A.A. ) - Obşerver 
~azetesinin yazdığına göre, Ingilizler 
ltalyaya daha yakın üslerden uç -
mak suretile ltalyan sevkülceyf nok
talarına karşı daha şiddetli hücum
Jarda bulunabileceklerdir. Gazete -
nin yazdığına nazaran, bu hal şim
diye kadar imkfmsızdı. Fakat Mus
solini bu fırsatı Ingilizlere bahşet -
miştir. Gazete diyor ki: uYunanis
tandaki üsleri hazırlamamız ıçın 
biraz vnkte muhtacız. Fakat bu va
zifeyi süratle ifa c:deceğiz. Ondan 
sonra faşist arazisine karşı şiddetli 
hücumlar başlıyacaktır. Limanlar, 
sanayi ınıntakaları ve sevkülceyşi e
hemıniyeti hniz noktalar bombardı
man edilecektir. Hülasa herhangi bn 
lcımdan tetkik edilirse edilsin, Yu -
nanistana tecavüz Ingiltere için fay 
dalı olmuştur.ıı ....;.. ____ __ 

YUNAN - iT AL YAN 
CEPHELERiNDE 
TOPÇU ATEŞi 

ingiliz Bahriye~ 
Nazırı, zafer yolu Ru~en Başveki.li . 
b 1. kt d. d. Berhne davet ed1ld1 
8 Ir me e Ir' 1 yor. Bükre§ 4 (A.A.) -Mussolini-

nin daveti Üzerine yakında Romaya 

İki İtalyan 
denizaltısı hattı 
Yunanlılar 4 !talyan 
tayyaresi düşürdüler, 
tayyare meydanlarını 
bombardıman ettiler 

Filo Yunan 
sularında 

11Akdenizde /talyan 
am irallerile karşılaş
mak bahtiyarlığına 

nail olamadık, 

Atina 3 (A.A.) - Yunan umumi ka- Londra 3 (A.A.) - Bahriye nazırı 
rargAhının 7 numaralı resmi tebliği: Alexandre dün mühim bir nutuk söy. 

Epir ve garbi Makedonya cephele- ıemiştir. VaZiyeti gözden geçiren =J>i -
rinde şiddetli topçu düellosu olmuş_ rincl lord şu beyanatta bulunmuş -
tur. tur: 

Amavudluk araZisi dahilindeki Vaziyette QOk emniyet verici unsur
Derleme hareketi netices.inde, işgal e- lar mevcud bulunmakta ve zaterin 
dilmiş olan mevziler, düşmanın şld _ 
detli topçu ateşine ve tayyare hücum- yolu da belimıcktedir. 
ıarınn rağmen, elimiZdedir. Yıldırım hnrbi başladı, aylarca. d~-

gidece'k olan başvekil Antonesco, 
Beriini ziyaret için bir resmi davet
name almıştır. General Antonesco, 
Roma seyahatinden sonra Beriine 
gidecektir. 

---------------------------
Loudrada iki aydanberi 

ilk defa dün gecetehlike 
işareti verilmedi 

Londra 4 (A.A.) -Eylul ayı -
nın başlangıcındanberi ilk defa ola
rak dün gece Londra üzerinde teh
like işareti verilmemiştir. 

Alman tayyarelen yalnız Ingil 
terenin şimali şarki ve şimali garbi 
ınıntakaları üzerinde uçmuşlar, do
kuz bomba almışlardır. 

Milli Şefi n · 
nutku mühim 
ı~ kisler yapti 

Limanlar umum 
müdürlüğünün bir 

senelik faaliyeti 
1940 y1h içinde bir milyon l ir a sarfile 
10 iskele inşa edildi ve birçok mühim 

iskeleler tamir olundu 

İstanbul limanından bir görünüt 
Limanlar Umum Müdürlü~ü bu se.. yeniden yaptırmış ve birçok mühiıll 

neki iskele inşaat programını ikmal iskelelerı tamir ettirmiştir. Bu i4lere l 
etmek üzeredir. ı milyon liraya yakın para sarfolun. 1 

Limanlar Umum Müdürlil~ü 1940 muştur. 
yılının bu inşaat programile en mü- Di~er taraftan İstanbul llmanınıa 
him sahil şehrimizde 10 tane iskele (Devamı 3 üncü sayfada) 

Tunada Alman, Kont Ciano Se~An ik 
Sovyet ihtilafı üzerinde 
Belgrad 3 ( A.A.) - Royter: 
Almanya, Sovyetler vesair a -

lakadar devletlerin iştirak ettikleri 
Bükreşteki T una konferansı üç gün
dür toplanmamı§tır. Bu müddet 
zarfında Alman murahhas heyeti 
Sovyet heyetile daimi temas halin -
de bulunmuştur. 

Londra 4 (A.A.) -- Romadan 
bildirildiğine göre 2 00 sivilin ölü • 
mil e neticelenen Selanik Üze ı in deki 
tayyare hücumlarına Mussolininlıı 

iki oğlu da iştirak etmişlerdir. 
Selanik üzerine yapılan hücum • 

lardan birine Kont Cianonun da i~ 
tirak eylediği sanılmaktadır. 

Ilimmler 
Rom anyada 

Sovyet murahhas heyetinin iddi
asına göre Almanların kurdukları 
rejim Bratislavaya kadar uzanan 
üst Tunada nehrin kontrolünü ta -
mamen A lmaniann eline geçirmek
tedir. Heyet, Braila Kile Sulina ara
sındaki kısmın kontrolünün huku -
kan sahil devletlerine yani Sovyet Bükreş 4 (A.A. ) - Alınan za. 
Rusya ile Romanyaya aid bulundu- bıta ve S. S. §efi Himmler diia TapıırelerimıZ, Görice ve Ergeri tny vam etti. Fak~t hava kuvvotlerımız 

yare meydanlarını muvatfakiyetle tarafından kat ı surette akanıete u~
bombalamıtlıır ve yerde bulunan tıa- ratıldı. Kökunden kazınncak olan şe
ZlJ tayyarcleri imha etmişlerdir. Bır birlerimiz henüz sağlamdır. 
benzin deposu n~ almıştır. Tayya _ Donanmayıı aid cüzütıımları inşa 
re meydanlarının dığer blnalarındıı etmek ve batırılan gemllerin yerine 
da yangınlar çıkarılmıştır. yenilerini koymak için deniz tezgah-

ğunu da ileri sürmektedir. tayyare ile Romanyaya gelmiştir. 

"TÜRKiYE Dünkü lig maçları 

Hava muharebelerınde 4 dı.işmıın larmda çalışan idarecilerin ve :ıme -
bombardıman tayyaresi dfişürdük. lenin mcharetini ve sarfetmekte ol -
Düşman tayyarelerı, gayri rnuha _ dukları .gayretleri şahsen tebcll ede

rib ahalı u~"'rine hı:cumlarına devam rim. 
etmişlerdır. Düşman hıç bir askeri he- Alexander sözlerine şu suretle de -
defe zarar vermemiş, yalnız bazı bına vam etmiştir: 

(D~va.mı 3 üncü sayfacla) (Devamı 3 inıcü sayfada) 

ihtiyar bir kad1n ve 
bir bakkal feci 

surette katiedildiler 

BOGAZLARIN G s T k ' VE YAI<ıNŞARKIN • aray op ap a 
KALKANı., mağiU oluyordu 

Reisicümhurun nutku 
siyasi nıalzfellerde 

mükenzmel bir surette 
karşılan dı 

Londra. 3 (A.A.) - Reisicumhur İs
met İnönünUn Turk.iye B. M. Mecll
ııinde söyledi~i nutuk İngiliz siyasi 
ve diplomatik mah!ellerindc mükem
mel blr surette karşılanmıştır. Bu nu. 
tuk, bu arada, Türkiye menfaatlerine 
ve Yakınşarkta müvazenenin muha -
fazasma uygun olan bir siyasetin i.fa. 
desi olarak telft.kkl ednmelrtedir. Bal
kanların ve Yakınşarkın vaztyetıni 

bilen hiçbir şahsiyet. Türkıye siyııse.. 

tinin bu çerçeveden çıkmasını b~kle
yemezdi. 

Birçok müşnhidlerin, Yunarurtn.na 
yapılan tecavüzü aşaAıdaki tarzda ter 
sir ettiklerinı kaydetmek lflzımdır: 

Bu hareket, Almanya taratından 

:So~azlara karşı yapılacak bir tc~eb
büse mtıvazl olıır::.k yapılan ve Türki
yenin niyetıerıni açıb vurması (·a -
yesini ve e.ynr zamanda imkAn olur
aa Türkıyeyı harici serg ızeştlere sü -
rükliyerek daha kolayca vurulabilir 
bir hale koymayı istihdaf eden bir 
teşebbü.stür. 

İngnız efkfm umumıycslnın e eri
reti Tl1rk deTletıni, bil.husa bllLün ha 

Birinci devreden 1 - O mağh1b çıkan Sarı 
Kırmızılılar ancak ikinci devrede 

kendilerini toplıyabildiler ve 3 gol atabildiler 

DünkU Beıiktat- Beykoz maçından hey.canh bir ..n.. 
İstanbul lig maçlarının beşinci hat- berabere knlmış olıın Topkap, Oala.ta. 

tası oyunları dün muhtelif sahalarda saray karşısında ilk devreyi 1-0 
yapılmıştır. lıb olarak bltırdi. 

Fenerbahçe •ahıuı maçlaTı: Geçen Pazardanberi seltlı 
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' ·i~ll Şefin nutku ı Limanlar umum müdürlüğünün 
ı ın akisler yaptı b. r k f . r 
~ .. ~ ::::.,"":~- 1r sene 1 aa ı ye ı 

bıı teın ~ilenıez tahmin etmekte · 
'e ~ et'küı keyfayet.inin, Bo~z
ltıeb~t ilerisine karp. ynpılacnk 
bıt atıımadan evvel Mih -

~fetıne ıki defa duşundurece-
~· tıtıınaktadır. 
~ İnônunun nutku, Türkiye -
~nn muhafızı ve Yakın -

tallaa kanı oldu~u hakkında wev 
~ te tekabül <Jtmektedir. 
•tıı~llda Türkıye, İngiltere i

lı nıuahedelere tam:unne 
~ m beUeı nı de 

ın bir tarzda idare etmekte
ünasebetıcrın ebemnı yct& i-

(Başta.ralı ı inei saytn.d:ı) da tıitirnecek ve yeni tesisat faaliyete 

takviyesi için gctirtnen vinçlerin geçirUecektir. 
de montaj i yapılmaktadır. Bu oto - Limanlar Um um Mudürlüğü ayrı
mati!t en yenı model yüksek v.'nçlerin ca Topha.nede 8.000 kü.sur metre ma
biri Galatn, biri Tophane bil'i Sir _ rnbb:ıı bir saha üzerinde yeni antre
kecı rı htmılan üzerine k~ulm:ıkta _ polar te.: i.s etmiş ve bu suretle Li -
dır. B r vınç sa.bıh bir duba üzerinde man m.ıntakasıno. uzak yerlerde ki
olacak ve bu Vinç · famandıra _ ra ile Qlltrepo tut.uım.a.suıın Ontmc 
daki vapurmrın tahmil ve tahll - geçmiştir. 

yesi için kull:ınllacaktır. Yenl vinç - Llınanlnr İdo.resinin, işletme 'bf:n -
ler sayesinde limando. mühim bir derd yesine ba~allllWJ iSkeleler meyanıll
olan tahmil ve tahliye işleri kolay, da bulunan Bilivride, yaptırmıı.kta ol
ucuz ve çabuk bir ~ekilde yn.:pılmı.ş dugu yeni nhtun inşaatı da yakında 
oia.caktır. Vinçlerln mo n tajı yakın -1 biteeektJr. 

ıttııak takdır edilmektedir. İn -

'h.rıı: sadık knlınaeağı hak- 1. • . t v • Yunan - .ltalyan kaı:ın teyid memnuniyct ver- n gl IZ ay are ert 
ter· . atnakta, ayni zamanda 

eb:~:e~::e~=~~~~~ bir gece iÇhlde cephelerinde 
· Çünkü Türkıye b-'ibi 

~·=~:n ~~e ~:= eriine ard1ar ı na topçu ateşi 
e Eiovyet.ıerle c!ahB iyi mft- k k 1 (B:ıştnrafı ı inci ..a.yt:ıcla.) 
idaıne edild~ netıeesme i i a 1 n yapti ar ları tahrib et~. Sivll ahali ara-

alltnetıcr ;yi 'karşılanmış - 61Ilda ölü ve yaralllar vardır. 
~ltı bu mtinasebeUerin §&- Londra S (A..A.) - Hava nezareti- İtalyan tebliği 
.ıy niyet vnstı Türkiyenin nin istihbarat servisi blldlrı)'or: Roma 3 (A.A.) - 149 numarolı t. 

' aaetı iiurtnde bir yük tev- Evvelki geee İ~lliZ bombardıman talyan tobli~: 
~~ en<lifeleri ~le edeb llr. tayynreleri Beriinin iJlmdiye kadar Eplrde başlamış o.lan harekft.~, in-

3 (.\..A_) _ Reuterin dip _ görmemiŞ oldotu §lddei ve ~esafettc kişaf ballndcdir. It.nly&n kıt alan 
tlı.tıharl'iri <liyor ki: bir taarroz yapmışlardır. Borgo Tellini'den Pont.c Perntı ve Ka-

İsmet inönünün nut.- İlk akın s:ınt 20 den az sonra bat- llbakiye doıtru Uerlcm~c. yaptıklan 
~·· ~ l!alfüuyeıtar mahfellerJn- lıynrak 2 saat kadar devam etmiştir. enerjik ıblr hareket ncticesilldc, düş -
~~ tıla.n.ınıştır, B:ı.şlıea hede!leri ~kil eden Schles.ls- manm müteaddid müdaf hatlar~ 
~ k-n'VVetlCI'ine kar§l muka _ eber istMJonı1e Pct...sdnmer ve Anhal- ku~etıi manlalarmı lktJ.bnm etmış -

ec~i hakkında müttefik ter istasyonları arasmdakl cmtiıı de- leı:<lli'· . .. 
aldı41 azlmk!u'ane k:ı.rara pola.rı, aydınlatıcı fişeider saye3indc Iuı.lyan hava tavvetlen, mutead -

taşıd~ı 'tıınad Tür- sis olmasına ra~men ruatıe cörille- did harekatta bulunmuşlar ve Korttı 
tt(r he~ecanlı söz.- bilınişt&r. Otuz da.kikadan fazla Bch - adasındaki askeri hedefiert bir çok 

ar tey,d edllıniş bulıınmak- I&ischer istasyonu birbiriili takib e - defa bombardıman etmişlerdir. Bil -
den tayyareler tarafından mütemadi- ha.ssa yeni !imanda, bir çok ınfilfıklar 

her ne Pahasına olursa ol- yen bombardıman cdilnıiştJr. Yalnız müşa.hede olunmuştur. İtalyan tay -S ve ıstiklAlinln müda- bu hedef uzerine bir kaç yuz yiiksek yarelezi. Patras lima.nına da hücum 
e aznıctmiştır. inf"ılA.kll oombalıırla yüzlerce yangm etmişlerdir. Buroon. Smandrea istas _ 

nutkunda SovyeUer ~bası at.ıırnıştır. . yonmıda bir yangm m~ bede &da-
l'&.pt.lğı telmıh de çok IngilıZ bombardıman tayyarelerı . - miş ve bir fabrı!m ne bir piyade klJJ-

edflmektedir. İsmet nin ittiıcı akın dalgn.aı san~ ık~yi pır- la.suuı. is:ıbet v!Lki olmu4tur. Larisa _ 
~llt ııanııllli munasebetlerln ye_ mi g~e gelmiş ve 40 dakika müddetıe ya, Yanyaya ve Se!Ani~e de ayrıca 
~ :au~unu söylemişti?. Bu şehir :tasılasız !nfilWarla sarsılmış- bücuınlar yapılmı§ ve dü..,~n avcı 
l.chu etlıleket arasında anlaş _ tır. tayyarelerile cercyan eden bir hava 

tl!. ll:ıu Cknıe~e ~rnşan Al _ muharebesinde tır tnyynre düşürüldÜ-
• ~eınnun etmıyeeek br ha- J~ponlar iki Çin tü tahmın edilmektedir. 
~e ~tı.lar, nasıı şa.ynnı dikkat . k.l .1 Navnrln'de bir yo.ngm çıkmıştır. 

h-:'aa ı u te cbbüslerıne muvaf- eyale m an çe '1 1 er :ınmyada. liman te.sisatl::tnruı isabet -
,~'ltıaıt a.rsa, İngilıZ - Türk pak- Yaşington 3 (A.A.) - Yakında ler illi olmuştur. İki İtalyan tayya_ 
~ ın lçil} sartettikleri t~eb- yapılacak olan intihabnt efkan resi fissüne dönmemiştir. 

t, Uvaftak olamı}acaklnr - umumiyeyi işgal edCTken Va- Dün öğleden sonra n'\f'Cl tayyareo-
bad 3 §:ington'un resmi mahfelleri Uuk - lerinin refakatinde bulanan bom -

rı (~.A.) - Royter: şarktaki vnziyetin inkişafını alaka bardırnan tayyarderinden müteşek-
(~llıtti dıploınatik ınahfelle - ile takib eylemektedir. Kwungsi e kil dört filo Maltayn hücum ederek 
~.~'i~ harb l kkın~ki · - ldıang e~letlerindenw Japon. kıtan- Valette liman ve tesisatma ve Mi
~ıcii Yapınıt oldugu beya- hnın ç.ekılmekte olduguna daır ha - cabba tayyare meydanı t · nt ve 

~~~hur İ!met lnönü'nün herler memnuniyetle kaydedilmek - depolanna isabetler ka}"detmi~ler ve 
Bu ı brette alakadar gör- tedir. Vaziyeti takib eden ~Üplüd'- ciddi huara sebeb olmu,Iardrr. 
bir eyanot Yu~oslaV?'a- ler keyfiyeti Japonyan.ın Çı~~e. ae - Bu hiicumlnr esnasında şiddetli 

surette tasvıb edıl - keli yorgunluklannın ılk alaımı o - bir hava muharebesi olmuı ve bir 
h n . larak telnkki ediyorlar. düşman tayyaresi üssüne dönme -
1 ~r ~ e18icUınhurunun nutl-u, Japonyadan gelen ve Tokyoda miştir. 
t~lle rtı~nd n ziyade Yuna - bazı asabiyet emareleri görüldüğü - Mısır sahilleri açıklannda toTPil-

0 nn Yugoslav dkin nü bildiren telgraflar da keza Va - le mücebbez ltalyan tayyıırelerl In-
~ Çok cesaretlendirmi§ - şingtonun resmi mahfellerinde mem gilizlerin büyük bir gemi kafileaine 
~~' nuniyetle karşılanmaktadır. hücum ederek bir gemi batnmışlar-

3 (A~buatma göre d 
~~~~: .·.A •• ) - Temps gaze- Ingiliz Ba.hriye Na.ztrl, z_ afer ırİki halyan denizaltuı üıılerine 

rıı., d d dönmemiştir. 
~~ ndün son nutkundan yolu belırmefde Ir, 'YOr Tırana bombardıman edildi 

ı n, Sovyet - Türk Belgrad 3 (A.A.) - United 
aıklo. k <Başta.rafı ı inei sayfada) Press muhabirine göre, L ~uz ha-

a RÜ .. şması «şar Dona~-,....,ızm <ienlzde rnstladı~ı uıgı 
nun en mı.ihim ha - .L&D_... va tayyareleri Yunan tayyarelerilc 

c;ı~ etmektedir.>> düşman mevcudunwı yegane delili birlikte Amavudluk hük6met 
Se n.l~ Na tionale Zeitung denızaıtı. mayn ve bomb:u:dunnn tny merltezi olan Tirnnayı bombardı -

h ı nden gelen haber - yarMidir. man etm~lerdir. 
t ~ört 'f~ büyük ehemmi - :Sahriyenmin bir kaç kere imha e- İngiliz askeri heyeti 
~\ f~:·~l!!r~ıneBler yapılacağı ve dilmiŞ olduğuna dair Almanların 1d- Atina 3 (A.A.) - Bir İngiliz 
'1\ iı.. ~1 'ı' e er lin kadar Roma diMl hilifına olafak Alman ıuniral-

.• ,il1' 0 r k h generalinin rlyaseti altında hususi 
ıiııd .. surette j'tirak edece- ları Şimnl denizinde dola.şma Ul\U- h lm Id .. 

--rı bahsedilmektedir. sunda liiÇ de iSt k göstenruyorlıır. bir irtibat eyetinin ge i§ o ugu 

Askeri 
vaziyat 
(Baştarab ı Ind s:ıyfada) (Baştarah ı inc.i s:ıy!ad:ı) oyun bir müddet sonra mtitevazın ~ 

mü.o ola.n oaıa.t.asaray bu oyuna ol- var.iyete girdi. 
Kanlan bala damarlannızda dö- dukça zayıf bir kadro ilo çıkmıştı. 16 neı dakikada Şükrüden pas a .. 

nen en eski atalanmzın o bütün Ga.J.atasarayWann karı§lk oyuninn lan Hakkı güzel bir ~n Beşikta. 
dünyaca mnruf kahramanlıklannın esnasmda ve hiç ümid edllınedik bir §ID blrinc.i sayısını yaptı. 
vasıflannı. eğer onlar sizlerde gör - anda pas alan Topkap sol açJ#ı en- On bir dakika süren bir mücadele
memi;~ ve sezmemiv olsa idiler, bu f bir V11I'U§la SS ine! dakikada sc - den sonra Hakkının pasından iStifa.. 
derece büyük ve mes'u)iyetli bir yircilerl bnyrette bırakan gclli YO.P- de eden İbrahim, Beşlktaşın ı:tımcS 
har b ka nın venne-ğe cür" ~t edebilir- tı ve dewe böylece 1-0 Topkapın le - golünü yıı.pmota ]Jlavaf!ak oldu. 
ler mi idi} 1. 

Hayır, sizin ne kralınız ve ne de ~de bitti. Devrenin sonuna kadar yapılan 
hük\ımet adamlannız aizleri her - IkinCi devreye Galatasaray daha gayreUer neticeyi d~t.&nnedi. Devre 
hangi bir mncerayn değil, şeTefe sev ziyade uzun paalı bir oyunla ba~lıı. - 2-0 Beşiktnşın lehinde bıttl. 
kettiler. Onların ve hakikati gören dı. İkinci devrenin başlamaslle Beykoz 
ve seven bütün dünyanın sizlerden BüleiiXlln çektiği kornerde tQpu ya- müdatansının karı.şması ve bu arada 
beklediği vntanınızın namus, tama- kallynn Saı;nfıın 4ı üncü dakikada tn- İbro.bimin hemen bir gol yapması 
miyet ve istiklalini korumak ve mü- bınını berabere getiren gohi ynptı. Beykozu S..O mnğlüb vazlyet.e soktu. 
dafaa etmektir. Kezalik diyebilirim Galatasarayın tazyik.i knr§lSlrıda 25 inci dakikada ı;ıok uzaklardan 
ki dünya efkfın umumiyesi, üstün kasdl sert.liğe başlıyan Topkap mü - bir şüt çeken Rifat Beşiktnşın dör • 
düşman kuvvetlerile kahramanca dn!aası hiç deği]se berabere kalmak dfincfl, kısa bir müddet sonra do. Şe.. 
dövüşeceğinize ve bırakmağa mee - arzusne çırpınırken gene Sararım 13 ref sıkı bir şfitle Beşiktnşa beşınci co.. 
bur olacağınız her bir karış toprağı üncü dak.ı'kada ikincı golü yaptı. lü kazandırdı. 
düşmana pek pahalıya mal edece _ Bu sayıdan sonra uzun müddet taç İ.Spor 3 _ .Beyolttuspor 3 
ği • • 'kt d atıldı, ve tavuı çekildi. Haftnnın en iyı oyunu ola.ca~ tah.. 

nÇoızekınb~n~ka af ırl. t" 1.. Snrııfiınin çektiği korncrle de salt' min edilen bu maç ümid edildi~ ka-
uyu za er er ve ur u var- . . 

ta ve fe.IAketlerle dolu olan sizin ve ıç Hakkı Z1 nCi dakı~ada oyanun son dar zevkli geçmiştir. 
bizim milli ve askeri tarihlerimiz sayısını yaptı. Günduze de~Jı ola- İstanbulsporun 4 Uncü dakik:ıda nk 
bizieTe <Sğretiyor ki bir milletin en rak yapılan fuvnllerden biriilde pc ~lil yapması oyuna a)'n blr hız WZ-
büyiik: kuvvet kaynağı onun kuv - no.ltı oldu. . miştir. 
vetli imanı kendi davaamın haklı SO uncu dakikada Fnrukun çekti~ı Beyoğlnspor beraberliği nnca.k S'1 
olduğuna i~anıdır. Düşününüz ki aiz penaltıyı do. dırek geri çev"ırdi. nci dakikada tcmine muvaffak olmuş 
bugün karanlıkta arkndan vurulmak Böylece kanşık ?yn~an maç, 3 - ı tur . 
istenen vatanımza müdafna ediyor- Galatasarayın lehine bıt.tL . İkinci devrenin 7 nci dakikasında 
sunuzl Hürriyet, ıeref. nıunus ve i~ Ömez Bc:;inı penalLıdan bir sayı yapan İstanspor 
tikli.lini:r: ağrunda dövüşüyonıunuz. Fenerlr.lhçe 5 - Süleymıuı!;ye O ıckrar galiblyeti ele almıştır. 
O halde aiz mukaddea bir haTb ya- Fenerbahçe stadmda ikinci müsa- Beyo~uspor sağiçi 22 n ei dakikada 
pıyorsunnz. Fakat düşmanınız aca - bakn hakem Eşrefin idaresinde Fener iyi bir 'Vlll'UŞla iki fonkımı tekrar mU
ha ne diye kan döküyor~ 1 Hangi bahçe Silleyma~iye takımları c.rnsın.. sav1 bir hale getirmiştir. 
ülkü peşinde canını veriyor? ı Düş- da oynandı. Ruzg~la beraber bUcu- İstanbulspor 32 ncf, Bcyo~luspor 
man ordusunun sübny ve erlerine a- ma geçen Fenerbahçe mfitemndl a- 37 nei dakiknda birer _gol ynptlkln -
filanmak istenen o eanııız ve ntepiz taklnrla ~ini sıklşt~njta. başla- rından maç haro.retll bir m_Uc!ldele
ımn'i ide:ıller cıihayet dıığlannızn, dı. Uzun bır müddet müdnfaıı üc kar- den sonra 3-3 berabere bltmıştır. 
taşlanmza ve aiıngülerinize çarpa - §1 ko!an Siileymaniy~ nihayet Orba- Ikinci küme maçları 
rak kzrılıp parçalanacaklardır; buna nın ust~ ya.ptı~ı ıkı golle ma~lüb Karagümrük sahn.sında Bakır ·öy 
emin olunuz. vaztyete d~tü. Bırinci devrenın son- takımı, Dotusı>oru 1_0 ycnmiştir. De-

Bütün milletin benimsediği lm - ların:ı. cıoıru ~kret, ve Na min yaP- mir.spor Eyübie yaptıtı maçı S-2 kn. 
kiki ve kudsi bir ideal ta~n ve tı~ sayıların devre 4-0 Fenerbahçe - zaıunıştır. Son maçı yapan Kara -
nihayet memleketini ve milletini yn- nin üstünlüğile bitti. gümrük Davudp::ı.şayı 2-ı mağ!üb et.-
bnncı çizmeler alhnda e:rllmekten Durgun bir havı.ı içinde oynanan 1 - mişt.lr. 
korumak a•kile dövü§en cengaver kinci devrenin stildinetini anca'k Na... Amdolı.lbisa: sa,basl1'öa da Bey
bir ord'Unun biT uçağı milli ve haki- imin yaptı~ı gol bozdu. Ve ne~de lerbeyi ta.lmnı iyi blr oyundan sonra 
ki bir maksad taşımaksızın mahza Fenerbalıçe 5..0 gnlibJ,yct.le sahadan Anadoluhisarı taknnını 4-1 mağlQb 
ileri sürüldüğü için yürüyen bir kuv- ayrıldı. etmiştir. 
vetin on uçağına, bir gemisi, bir to- Altını.uğ' 2 - Vef:ı ı Alemdar takmu Anadolu ilc yaP-
pu, bir tüfe vi ve bir süngüsü öteki- Vefa.lıla.:r bu maço. kuvvetli !:>ir kad- tıi;ı maçı ı-ı kaz~nm~t.ır. 
nin on gemisine, on topunn, on tü- ro tc.,kil ederek çıkmışlo.r, Boyo~lu - Bllalle Rumelihisan arasındaki mn~ 
feğine ve on aüngüsüne bedeldir, sporlu Hakkı, Bcşiktaşlı Fuad, gene da 2..2 berabere bitmiştir. 
buna inanınız. B~ikt.aşlı kaleci Hayo.tiye takımların-

Harbe ba,lıyalı 6-7 gün ohıyor da yer ~cmıişlcrdi. Oyun başlar. baş.. Almanyadan 7 
lci üstiin kuvvetiere kartı mükem - lamaz hemen .Altıntuğ kalesıne ındl-
mel savaşıyorsunuz. Düşman Epirde ler ve Hakk:ınm aya~ne Dk ve son sa- Talebemiz döndÜ 
ki güzel müdafaalannız aaye~inde yılannı yaptılar. di 

3 
(A.A) _ Alman:; ad bu

Yanya iatikametinde ancak adım a- Maçın dakikaları ilerledikçe Altın- E nıe k tal ·bel . d yed ldşllı1c 
dım ilerleyebiliyor. Asıl ordunun se tuğlulo.ruı h§.kim oynadı~ı fnrkedili.. lunan T1lt c . erillellen ~ki gün 
ferberliğini ve toplanmasını tamam- yordu. Nitekim Hayri 30 ve 35 inci da- b~ grup Konvansı~ e o;v ad blr 
layıncaya kadar budud kuvvetleri - kikalarda iki sayı çıkararak talrunı Türk hududwı-a ge miŞ i':ı ~ 

1 
11 ·t.-

niz böylece aetir ve müdnfaa vaz.i - 2-1 galib vaziyetine soktu. gece kaldıktan sonra o.n u n gı 
felerini görecektir. Kuvvetli dağla - İkinci devrede Vcfalılar oyunda cid- miştır. ~--------
nnız ve kıt" alannızın yüksek va - dt bir hakimiyet kurmalarına ra~ - C f• t• 
tanperve:rliği buna yardım edecek - men beceriksizlikleri yüzünden gol Kont ian o ter ı et ı 
tir. ynpamadılo.r. Bu sureUe kuvvctlı Ve.. Roma 3 (A.A.) - Stefnni ajan-

Bizim ve şimal doğu komvulan - falılar canlı ve atak oynıyıı.n Altın - sından: 
nı:zın hududlanndnki bütün kuv - tu~luln.ra 2-1 yenildiler. Hava ne•aretinin şon bülten5. 
vctlerinizi hiç çekinmeden ve dü - Ş erel sahası maçları: Ko nt Cnleazzo Cianon un hava or -
Jijnmeden garbe nakil ve sevk ede- Beşikt~ 5 - Beykoz O dusu yarbaylığına terfi edildiğini bil 
bilirsinizi Bu auretle en az dört tü - Beşiktnşın oldukça süratli başladını dinnektedir. 
men kazanıyo1"81ll1Uz; çünkü bunla- _:::=::=-..=:.=.::=...:.:...:...::.:.::....:.:.=:=:.:.::==:..:..:::.._ ______ 7_-:_ 
nn vazifelerini icab edCTse Trak - Istanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
yada bekleyen bizimkiler görebile -

cektrr. salınalma Komisyonundan : 
Atatürkün rnethettiği ordunuzun 

seferberliğini ve hazırlığını tamam - ı - Mcrkezimize aid Ankara motörü tck.ne ve makine a.ksamı açık t~ 
ladıktan sonra, diitmana ean evin - siltine ile trunlr ettirilecektir. 
den aaldıracağınıza ve mukabil tn - 2 - Keşif bedeli 2393 liro.dır. 
arruzla onu Yunan topraklanndan S - Bu işe aid şartnameler ~unlnrdır: 
geri atacağımza c;imdiden emin bu - A - Fenn1 şartname. 
lunuyoruL O zamana kndar Yanya- B - İdnrl şa.rtno.ıne. . . 
yı, Kesriye ve V:odinayı, hatta SeH1- 4 - İstekliler bu şartnameleri cl2• kuruş mukabilinde merkezımız le-
niği kaybettieniz de ehemmiyeti yok vazımından alabilitler. 
tur. Hedefiniz düşmanın ordusu ve 6 - Eksllt.me 14.11.940 Perşembe günü saat 14 de Galata Knrn Mus~ 
gayeniz onun imhası olmalıdır. Si- fa paşa sokn~ındıı. mezkür merkez satınalma kom.iSyonundtı yn.pı-
zin bu arzunuz. bugün, yer yüzün - lacaktır . 
de birkaç tanesi müstesna, bütün 8 - Muvakkat teminat parası 179 lira 48 kuruştur. . . 
milletierin arzusudur. 'l _ Eksiltıneye gireceklerin bu gibi motör tamiratı yaptığına daır bır 

ı_ ten\lhu kt . . Akd•niZde de İtalyan amlrallarile teyid edilmektedir. Bu heyet orta 
~L'llaa h' tar vanyetin " varktaki İngiliz umumi karaYgnhın - --------------

''~a g )ır 2.arnnnda yeni bir taroılaŞmak ibQhtiyUlıBına no. il ola- dan gelmektedir. Bir deniz tayyaTe- k• J } d 
vesika göstermesi §arttır. d2283, 

e ıneai ınüstebad de- madık. İtalyan amirniları kendi zırh- aile gelen Ingiliz genenı.lin gelmesi Japonlar i ı ta yan Kayseri Belediye Reisliği_n en: 
'liıı •• ıııarını uzun vadeli bir sermaye Ola- K ika • .. buyÜk bir memnuniyet uyaııdımuo - b" Alman ı _ ı6511 lira 63 k., ... ,.,_ bedeli keşifii İsmet. ınönü bulvan Te ıÇ pı 3 (A, A_.Janatiıa .,Öre rak teltl.kki edıyorlar TC bunları mu- Ve ır ... ..., 1 l an 

) • .. tır tır ey'"~nı parke te...:"i ve belediyece verilecek bordurların yer er ne V . - o. N. B. a- harebelerde yıpramadan bt).l'!)i uı - • Cepı-e•~~e hava d .. __ L!! k.f tt•ı m u..o U"l 
0 ııenı u:u:suı vapurunu tev } e 1 er '"'npalı :znrf US""'" eksilUneye Vazectaıniştir. m ek istiyorlar. .. ~ ~ iti Yunanistan - Amııvudluk hududu 2 _ Muvnkkat. teminat ııss lira 37 kuruş olup kat'i teminat. .... unun 

Yunanistanayardım 3 (AA.) _ Stcfruılnin h~l muhıı- şangbıa:7 3 {A.A.) - Japon nskerl mislidir. 
Alexn.nder sôzlerıne §Öyle devam et- '-'•'-'" bildlrdi~ine göre, bavn "eraı.. makamatı bazı yabaneı gemileri tcv- 2211940 ~ ... 

uıuuıu ~> " 3 - Teklif edacn bedel haddi 1!\.yık görüldüğü takdirde . . vııuua 
mi§tir! 1 ti d~işmiştlr. Yağmurun, rüzgl\ - kif ederek Iki milyon Çin dolarından ~ _ saat ıB da belediye encfunenince ihalesi yo.p:lacaktı:r. 

Biz. Yunanistan& kadar o an ta - rın ve so~u!tm yerine, blr ynz gii - fazla kıymeti olo.n ve pamuk ve ipek- ""~n~ Arttırina eksilt.me ve iluıle kanunwıun 32 inci maddesi tarifıı.tl 
ahhüdlerimizi ifa edeceğiz. Eilo, 0 

- n•..:, :ı.A :...... olm"..tur. Bu yaz gün....:, ten mürekkeb h"mul"''cr'ıni m"'sade- ~ ' bir t. vcllne kadar 
Y · h d '"~~' ....,.._.. w;ı• ...,. .. ..,.. u da~"es"'"e ibzar ooaecek zarfiar lhale saatinden . san. ev radadır. unamatana ava yar ımı "•kerlere vnıınrı düzeltmeyi mümkün t.m' t· Tevk·r edilen vnpurlar .. uı.u ilm osta ae gon.. 

k d N '!d k J b .... JV .. 'q tr ı sır" numaralı makbuzlar mukabı1inde riyasete ver _esı ve P ı yaptlıne. ta tT. apou e as erı e - kılmaktadır. Yolları düzcltmek de L. re e "# • • • • • '. .. ı §arttır 
defler bombardıman edilmi~tir ve hareketin müstakbel inkiş:ı.fı için Se.ndro sandirlnl, Lipnrı iSmiilde iki derUdi~ takdirde ihale saatinden blr saat evvel gelmiŞ 0 ması . · 
Ingiliz kıt'a1an Yunan arazisine ih- ekemdir. İtalyan gemisi, Romalo isminde bir 5 _ Taliplerin o gün ve saatte belediye cncümenince ve fazla ızıı.hıı.t al-

raç olunmuştur. lktidanmızda bulu- İngı1izlerin yardonlan PortekiZ ?e Heinl &sminde bir Alman -~m~n~k~is:_:t:::ıy~e:n:le::r::.in:_b:::aş::.:k::.ltabe::.:~.=.....:tc~m-ür_ıı._c_a_n_tı_a_rı_n_rı._n_ol_wı_u_r_. __ d_
0
_
3
_
34

_• __ _ 
nanı ynpncağız. Nevyork 3 (A.A.) - Oene(al Me - gemlsi<lir. 

Yunaniııtann yapılan hücum, bir taksas, New-York Times gazetesinin~============== 
kere daha şunu iııbat ediyor ki, to - muhabirine verdi~i beyo.nntta, İngll -
taliter doktrine göre, milli mevcu- terenin Yunanistnn:ı yapt.Jtı müza -
diyete silah kuvvetinden bavka bir heretin ümidinden faZla oldu~unu ba 
şey hak. vennez. dirtniŞt.ir. 

E GO Son vaziyet 

<~ ıırnrı 2 nci sayfada) 

a,ş .. d ı a Tiyatro u 
Halide Pişkin beraber 

ey ğ'u a k Si emas nda 
Bu akşr.m 21 dt! 



ş, diş, nezle, crip, romatiz .. 
Nevraljl, Ktrıkhk ve bUtUn agrılarmızı deı·hal keser. 

lc:&bıDcla ıtiDcfe Uç b,e alınabilir. Taklitl.-ioden 
Hw yerele pul1a kutulan warla ieteyiniz. 

aalrmmı:ı 

Devlet 

SON POSTA 

Denizyollari 
MUdU.rloau 

l,latma Umum 
IlAnlari 

Ikinciteşrinden ı ı lkinciteşrine kadar 
muhtelif batiara kalkacak vapurların 
isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 

lmııt hattına 

kalkacakları nhtımlar 
- Balı 12 ~ <Güneysu>, Peroembe 1J de <ıı:ı:•> 

'Ve Pua.r 16 da (CfunhuriJet>. Galata rıhtunı.D

da.n. 
- Salı ıs de ( Anatarta ) , Oum&Z'tel1 11 de 

IÜJgen), Slrlı:ecl rıhtımındu. 
- Balı, Per~mbe Te Pazar 9.30 da <UCUr>. Topba.. 

ne rıhtıınmdan. 

- PazartMl Salı 9,60 de, Çar§amba, Pertcmbe, 
Cuma 16 da lTrakl. Cumartesi 141 de (Maı-all.u) 
ve Paza.r 9 50 de (Trak). Galata rıhtımmdan. 

1 - 'O'skUd.arcta. Kef~e mahallesinde Toptaoı caddesı.nde ll sayılı IJa.D.d.ııoma hattma - Pazartem, Çar4amba ve Cuma 8.1~ de (Marakal). 
arsa n-rtne yaptınlacak 7383 lira ü kuru§ bedeli keııifli gar.ıl in.şaatı Galata rıhtımından. Ayrıca Caroamba ve cu ~ 
kapalı .zarf u.sullle eantıneye konulmuştur. martesi 20 de (Bursa). Tophane nhtımmtlan. 

! - Bu tmıaata aid ..nıu,me, proJe ve mukanlenameyi ıbnnet igin E.arablp hattw 
l,ıanblll Vakıflar ba--imarlılkn• ıntsra.caat olunacaktır. - Salı ve Cuma l9 da (Seyyar). Tophane rıhtı -

,_ •- ınından. 

s _ J!ta ln,fa.atın ibaleat 11/11/040 Paza.rteai ıüntl aaa.' 11 de Kadıköy trnroz hattına 
Vakıflar müdü.rlQIIlnde .cra tılınaoaktır. - .Pazar 9 da (Ta.yya.r>. Tophane nhtunmdan.. 

~alık ihattına - (~arfiUI\b& 15 de <Saadet), Cuınarteai ı~ de Mv-
4 _ EU!Itmeye cl.rmet ilteyenler c555• liralık teminatı muvatkıı.te alnl Sirkeci rlhtımından. 

d:oes!ni Kadıkö,' Vatıllar mttdürlütti veznesme tMliın etmelidirler. tzınır sürat Qıatwıa - Pazar 11 de (Karadeniz>. Galata rıhtunmdan. 
G - Ebiltmeye girmek iltı.fenlerin bu Cl bi işleri yapmliJ olduklıı.rına dair İıınJr Ui.ve postasa - Salı 13 de <Kade.ş), Perşembe 11 de (Konya), 

resml ve.slka ibraz etmeleri ,arttır. Galata rıhtımında.n. 
50 yaşlanndaki kadınlar 

6 ..:._Teklif metiublan 1 tincü maddede yazılı saatten bir saat evveline Not: Vapur seteriert hakkında her tUrlU malfunat ~tıda telefon nu • 
ta~ar arttırma komisyonuna verilmil olacaktır. m.arnlan yazılı Acentalıı.rımızdan 6lrenUeblllr. 

35 YAŞlNDA 1 
, - Poııtn ile gönderilen mektubların 4a. ayni saate kadar komi.Syona. Galata Baş Aceıı.taııtı - Galata rıhtııru, Limanlai' um um Mü. 

,wn~ olması §art olup ıeefkmeden vaıonar idaren mes'ul olmıyacaktır. dfirlülll binası altında. 

görünebilirler. 
Meşhur bir cilt mütehasmı ta

rafından ke§if ve genç hayvan
Iann cild ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile iatihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
<ıBIOCEL» tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan penbe renkteki To
kal on Kremi terkibine karıştınl
mı§tır. Bu akşam, yatmazdan ev
vel aürünüz. Uyuduğu rı"" her 
dakika zarfında cildiniz, ... u kıy· 
metli unsuru mas edip besfene
cek ve her aabah kalktığınazda 

cildiniz, daha saf dafıa ~ 
rünecek ve gençleşecck~~ 

8 - DL!J ıarna.rın mühür mumile iyice kapatılmış olması lAzımdır. Galata Şube , - Galata rıhtımı, Muıtaka I.J.man Rcıs-
<10295> ll~i binası altında. 

42362 Gündüzleri, beya% fl 
T okalon Kremi kullanııı)ıı~ 
kibindek..i beyaztatıcı ve ıı 
lendirici unaurlar, dııhll- dJ~ 
ederek gizli gayri saf ~ .~ 
ri ihraç ve siyah nok~ -~PI". 
eder. Açık mesam ele~. ı,e~ 
rır ve bu suretle cildtn~ ~ 
latıp yumuşatacaktır. pd~ .d 
tedbir sayesinde her F. 
kaç sene gençleşebilir ~ ~ 
kızlıırın bile gıptn edece~ 1 
nı hayret bir cild ve bir 
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Ap.lıdaki vasınan haiz Türk delikanlılan tayyare Ue İstanbul lfft... 
ilonda yarJ.Jll.far saa.t uçurulacakta. 

ı - YQfı 18-23 ıı.rllSlndıı. olnulk 
2 - Bünycsıntn. uçuoa müsald oldu~ stadyom doktoru tarafından 

tudik edilm.ek. 
s - Türk mekteblerinde en ıız orta tahsa görmü.ş olduCunu vesaik

le i5ba.t etmiş bulunmak. 
MQracaaUıı.r sıra ile kayıd, uçaoıklara. üç gün evvel yazı ile ihbar 

Slrkeci Şube ' - Slrkecl, Yat cu 61llonu. 

Istanbul Belediyesi Haniarı 

40133 
22740 

(10421) 

Hnseki, Cerrilhpaşa, Beyo[;lu ve Zuh revl hastalıklar hastanelerile Zey _ 
nep K~mil Do~umevlnin yıllık .htıyııcı i~in alınacak kuru erzak kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 18854 lira. 
70 kuruş ve ilk teminatı 1414 lira 10 kur~tur. Şartname zabıt ve Mua
melll.t Müdfirlut\i kaleminde e-örülecektir ihale 7/ 11/ 940 Perşembe günü 
saat 15 de daimi encümnd~ yapılacaktır. Taliblerin Ilk teminııt, makbuz 
veya mektubları ve 940 yılına ald tıcaret odası vesık.alarile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevresinde h:ızırlıyacnkları tcklif mektublannı ihnle gü-
nü saat 14 de kadar Daimi Kn :Umcne vermeleri 10-zımdır. (104..14) 

lik olabilirsiniz. 

edilir. ""-••••••••" •• 
Tepebaşı Şehır tiyatrosu tramvay caddesi b:ıhçe duvarı ile tiyatro bol 

Devlet demiryollar• ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 
ı - Tahmin edUen cli838D lira olan c5000• kllo sabunlu köselenin 

'1/2.~1940 tarihıne rastlayan Per§embe günü saat 14 de pazarlıkla ek
Biltmo& yapılacaktır. 

ı - bk tomtnatı 1397 lira. 85 lturu.t olup tartnamesi her cün komisyon. 
dan puaaız olarat alınabUtr. 

1 - isteklllerin 2490 ayılı Jı:anund& yazılı Tesikalnrla blrliltte belü 
gQ.n ve saatte Kasımpa§adt. bulunan komi.syona müracaaUan. c10365D 

cephesinin geriye alınması, duvar, merdiven ve tretuar in~aaı kapıuı zart 
usulile eksatmeye konulmuştur. Keşif bedeli 22684 lira 42 kur~ ve ılk ttı
minatı 1701 lira 33 kuruştur. Mukavele, eksi.ltme, bayındırlık işleri, genel 
hususi ve fennl şartna.meleri, proje ~eşıf hüliısruıile buna müte!erri dı~e; 
evrak 114 kuruıı mukabUlnde Fen Işleri Mudürluğünden verilecektir. İlıa
le 14/11/ 940 Per~embe eünü saat 15 de Daiml Encümenıde yapılacaktır. 
Taliblerin, Uk t~minat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden sekiz 
gün evvel Fen Işleri Mildüdü~e müracao.Ua alacakları tennl ehJiyet 
S.O yılına aid Ticaret odası veaikaları ve imzalı şartname vesaıre ile 2490 
numaralı kanunun tarı:ratı çevresinde hazırhyacakları teklif mektubları
ru ihale ıünü saat 14 de to.dar Daimi Encümene vermeleri lA.zıındır. (10294.) 

_,.,.,.64' 
:Muhammen bedeli (6163> lira (50) kuruş olan muhtelif "" ı' 

metre yeraltı kablo.su ve 17 aded kablo başı ae muhtelif cb'~~4 
yeraltı mufu ve 13 aded harici annatör (6.11.194.0) Çnrşo.nıba 
(14) on dörtte Haydarpaşacia Gar binası dahilindeki komiSYon ~ 
dan pıızarlıkla satın alınacaktır. , fl 

Bu işe girmek isliyenierin (924) llra (63) kuruşluk k.at'i teın~ 
nunun tayin etti~! vesaikle birlikte pazarlık günü saatine tıı-6 i: 
yona müracaatları Uzımdır. ~ıt'ıf-: 

Bu 1§e ald şartnameler komisyondan parasız olarak da~at (1 

Istanbul Levaztm Amirliğinden verilen haricl askeri k1taatl ilanlari 
A4afııda yazılı mevadm pa.zarlıltl& eksiltDlesi bizalarından ra~ı gün, aaat ve mahallerdeki askerl .saım alma 

komiıryonlannda. yıı.pı.l.wi.ktlı'. eartnameleri komiSyonlarında aörülür. Taliblerin belli vakltte aid oldutu u • 

misyODa gelmel.ai. 
OID&1 Mik d arı 

Kuru CIL 
Yulaf 
Yu.l&f 

kQmiııyond& meYcud şartnameye göre. 

' 
' Patat.. ) 

Sabwa. ) 
Barb~t~. ) 
Kı.rınılıl mercımek ) 
Bulgla. J 
Elektıon grupu. 
~ biçma btrata. 
Arpa. 
Arp 
ltunı fuulye. 
Pirin9. 
Kuru faaW,.. 
Pavyon inşaa 
Kuru eotan. 
Kuru o~ 
Kuru ot. 
Kuru o~ 
Kuru ot. 
Bılır eti. 
Toz cw. 
Sade J8.l. 
GaB :yal. 
Yulaf. 
Arpa.. 
ot. 

Saman. 
Pırino 
Kuru ot. 
Kuru tnüm. 
Buliur. 
Arpa. hrlye. 

Kırmızı mer -
Makama. 
s bun. 
No hud. 
Zeytlnyafı. 
Kuru fMulye. 
Sı~ır eti 
Sı~ır etl 

' • 
ll 

• 
ll 

• 

ı aded 
ı aded 

375 ton 
720 
150 
66 
68 

3 
94,500 
1,900 

750 
1,400 

600 
192,000 

8,500 
16 
25 
90 

600 
800 

500 
32 

750 

10 
36 
30 
32 
36 
30 
4.8 
12 
72 
36 
60 

ll 

ll 

:t 

• 
ad ed 
kilo 
ton 

• 
• , 

kilo 
ll 

ton 

' ll 
• 
• 
ll 

:t 

ll 

Tutarı 

L&ra 

24,375 
47,800 
37,500 
21,780 

19,040 
86,329,65 
5,670 

94,000 
37,500 
70,000 
30,000 
57,600 

3,315 
23,200 
6,750 
7,200 

48,000 
48,000 

20,000 
12,160 
48,750 

3,200 
6,8-ro 
9,000 
7,360 

10.800 
11,400 
8,160 
7,800 

20,16e 
9,730 

16,170 

... ~ 

Teminatı 

Lira. 

!656,2• 
7170 
5625 
1633,50 

1428 
15568,48 

3516 
10,000) 

2212.), 
5250) 
2250). 
4320 

(98 
84801 
1013) 
1080) 
7200) 
7200) 

3000) 
18:4) 
7312) 

480) 
1026 
1350 
1104 
1620 
1710J 
1224) 
1170) 
3024) 
72ı:} 

1170 

İlıale gün ve saati Eblltmelerin ya. 
pılacaaı yer. 

8 /11/940 
8/11/940 
1111/940 

t /11/HO 
ll , ll 

lll 1 ' • • • 
' , ' 
1 • :t 

7 , :J 

, ll ' 

6 • ' 
• ll • 

• ll • 

• • J ' 

8/11/940 . 

8/11/940 

8/11/ 940 

11/11/ 940 

6/11/ 940 

16 
15 
lG 

Lüleburgn 
Lilleburgaı. 

Lilleburcu. 

1!5 LUleburiaa. 
15 Çanakkale. 
15,30 Çanakkale. 
18 Kayserı. 

15 Kaysert 
14,30 Kayserı. 

lll Eskişeh~ 

15,30 Eskişehı:r. 

16 Merzifon, 
15 İzmit. 

15 İzmll 
16 İzmit. 

12 
ı o 
11,3b 
15 
16 Edirne Havsa. 
15,30 
0,30 

10 
10,80 
ll Çanakkale. 
lO 
10,30 
ll 
11,80 Çanakkal 
9,30 

10 
10,30 
ll Çano.kkale. 
10 
ll Çanakkale. 

(1379-10430) 

Matıda yazılı men&n kapalı znrtıa eksiitmeleri bizalarında y:ız·" ..rı .... saat ve mahallerdeki askeri aa tın 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliblerin kanuni vesikalarile t ektu:blarını ihale saaUerinde bır 
ııant. &vvel aid olduinı lr.omisyona vermeleri. Şartnamelerı konıfsyonle •örülür. 

Cıll81. Mıktan Tutarı Tenıınatı İhale ı;;Un ve suu•ı İhall'nin yapılacn~ı yer. 

Piri~ 
Kuru ot. 
Arpa. 

Lira. Lira 

17,424 1307 
15,802,60 11&6 
40,000 3000 

6/ 11/ 940 
, J) 1 

4 ID ll 

• » D • 

ll 
15 
15 

İzmJr Lv. Amirliti. 
İzmir Lv. AmırlilJ. 
Erzincan. 

~a~ıda yazılı mevadm kaptili zarfla elesiltmesi bizalarında yazılı gün, saat ve mahatlerdeki 
alma komisyonlannda yapılacaktır. Talipterin kanuni vesikalarüe teklif m~.k:u~lnrmı aıd oldu~u 2•> 
ihale saatierinden bir sa.at evvel vermeleri, tartnameleri komiSyonlarmda gorülur. (1~11) cıoı ~ 

Cinsi miktarı Tutarı Teminatı bıale gün ve anati Ihalenın yrı. 
Lira Lira 

Pirinç. •8.ooo kiLo 15,360 1,152 5/ 11/940 10 
Zey:tiıı yatı. 18 ton 12,960 ~72 ll/ ll/ ll40 10,30 
Kuru fo.sulye. 187 ll 48,620 3, 647 11/11/ 94.0 12 ll 

Nohud. 120 ll 20,400 1,530 11/ 11 /940 14 ' 
K. Mercimek. 145 ll 29,000 2,175 11/ 11/ 940 15,30 ' 

Adana 
Edirne lU~ , , 

' 
Toz §eker. 33 , 12,870 966 11/11 /940 16,30 • , 
Yemek tuzu. 79 ll 5,530 415 12/ 11/940 ıp,30 ' , 
Hayvan tuzu. 2~ • 1,680 126 12/ 11/940 12 ' , 
Arpa. 4,560 ll 364,800 18,342 12/ 11/940 14 ll , ~~ 
Yulaf. 860 , 28,800 2,160 U:/ 11/ 940 15,30 ll f; 

** ~~ ~:ığıdo.. yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltıneleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki r.ı' 
alına kom!syonlar.ında. yapılacaktır. Tnliblertn ~nunt vesik.a~arae ıt.eklif mekt~blarını ihale sıııı ~ 
saat evvel aid old~u komlsyono.. vermeleri. Şnrt.nameleri komısyonlarında gorülur.~cJı 

Clnsl. Miktan Tutarı Teminntı ihale gün ve saat.l Illalenin yapıla 
Lira Lira 
-- --

Et kundur.ası. 
Elıniek. 

10,000 çift 4875 5/ 11/ 940 15 9<>rlu. junifı# 
24.5,700 kilo 30,712 2304 5 • , 15 Izmir Lv. 

Pirino. 
Arpa. 
Yulaf. 
Sade y$ 
Yulaf. 
Arpa. 

132,000 • 50,160 3'762 1 ll ll 15 İzmit. 
1125 ton 95,625 6031,2!1 1 , D ll) 

575 D 50,312,50 3765,63 fS • :t 15) 
51 ll 76,boo 5075 e ll • ıu 

120 , ıo,ııoo 787,50 e • ll 15) 
6660 ll 56,610 4.080,50 ., ' ll ll) 

** Aşağıda. yazılı movadm ka.palı zartıa eksiitmeleri bizalannda yazılı gün 
ve saatlerde Gazi Antepte nskert satın alma komiSyonunda yapılacaktır . 
Taliblerin kanuni vcsikalıı.rile teklif mektublannı ihale saaUerinden bir 
saat evvel komı.syona vermeleri. 

Cinsl. Mıktan Tut:ı.rı Teminatı ihale gün ve saati 
Kilo Lira Lira 

Arpa. 610,000 43,249 3244 8/ 11/ 94.0 14 
Saman. 800,000 7,500 563 7 • D 17 
Arpa.. 85,ooo 8.026 452 a , ll ı5 
Arpa. 610,000 43,249 3244 7 ll ll HI 
Kuru ot. 410,000 20,500 1538 7 , • 14 
Saman. 300,000 7,500 563 1 • 11 15 
Kuru ot. 410,000 20,500 1538 8 11 11 15 
Yukarıda yazılı mevadm §artnnme ve evsafları Ankara, İstanbul Lv. 

Amirlikleri ve Gazi Antep askeri satın alma komisyonlarında görU!iır. 
(1339 - 10240) 

** Hepsine tahmin edılen fiatı 33,636 lira olan mevcud listesinde cins ve 
miktarı yazılı telefon ve santrallarile bazı yedek aks:un pnzarlıkla satın 
almo.C'Illktır. İstekillerin 5046 lıralık kat'l temınatlarile 6/ 11/ 940 Çarşam
ba ~unü saat ll de Ankarada M. M. V. satın alma. komisyonuna. gelme-
leı1. (1353 - 10278) 

* * 400,000 kilo sığır eti k.apnlı zarfla satm alınacaktır. İho.lesi 21/ 11/ 940 
Perşembe günü saat ll de Edirnede sanayi klljlnsında a.ske.rt satın alma. 
komiSyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 124,000 lira, Uk teminatı 7450 
liradır. Tallblerin kanuni vcsıkalarilc teklif mektublarını ihale .,.:ıatinden 
bir saat evvel komiSyona vermeleri. (1381.10432) .................................................. ~ ....................................................... . 

Istanbul 


