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• 
ltalyanlar 
müdafaa 

mevzilerine 
çekiliyorlar 

--
lngiliz tayyareleri 
Avlunga limanını 

bombaladılar 

General Metaksas mühim 
bir nutuk şöyledi 

Londra. 13 (A.A.) - Tinıes 
gazr.lesinin Balkanlar muhabiri, 
ııazctcsine şu malumatı vermekt~
dir: 

rCümhurreisimiz ismet 
inönünün tetki 1 ri ~ 
Milli Şef, dil, tarih ve coğrafya 
fakültesini z iyaret buyurmuşlar, 
Türk gran1er i üze r indeki çahş
malarla ala kadar olarak mühim 

direktifler vermişlerdir 
1 

Ankara, 13 (A.A.) - MiJJi Şefimiz Reisicümhur Jsmet fnönü 
bugün saat 16,30 da dil ve tarih -coğrafya fakültesini yeni açılan 
binasında şereflendi.rmi§tİr. Milli Şef, fakültede Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücel, fakülte dekan vekili profesör Emin Erifirgil 
ve fakülte müdürü tarafından karşılanmışlardır. 

Rcisicümhur, çalışma halinde bulunan fakültenin muhtelif 
enstitü ve de:-shanclerini ayrı ayrı ziyerct etmiılcr, alakadar 
profesör ve. doçentlerin derslerini dinlcmi~ler ve seminerlerde 
meşgul bulunun talebenin çalı~malnrile yakından alakadar ola 
rak, fakültenin kütüphanelerini tetkik buyumıu tardır. 

Milli Şef, bu ilim müessese mir.in mesaı~ınt' kartı pek 
yüksek ve yakın bir alaka ııöstl'rmek !iıtfunda bu\unmuilar, 
muhtelif sahalardal'i ilmi çalıtmalar hakkında etrafla izahat is
tf'mişler VP ir:tatlnrcla bulunmuşlardır. 

'-------- -
Terıt11lo li"'""'""" •llıııtırılan lıalyara ılor 011m•tı ltuovetinin yarıtırt ltaybetmiıtir 

Yunanlılur ,esirlerin adedini 
ve ellerine geçen harp malzeme· 
sinin mfütaıını tesbit hususunda 
adeta müşkülata uğramaktadır
lar. Yunan cephesindeki "l.'aziyct, 
cadden gariptir. Çünkü düşman. 
herhangi bir hücwna hazırlana -
cak yerde, müdafaa mevzileri ar
kasına sığınınıy;ı çalışmaktadır. 
K:ı'ı-mis nelırınin arkasında, Kal
pak mıntakasmda ve umumiyetle 
Eoirde düşmanın köprüleri ve yol 
lan din. mitlediği tahmin edilmek 
tedir. 

( l>eraınt sahife 3. •iitu 11 3 d• 1 

Fakültenin arkeoloji enslitüs ünde Reisicümhur, A nkara ci
varında yapılan son kazıların neticeleri hakkında ver ilen i.za
hah dinlemi~ler ve rnilli tarihimizin aydın1ahlmaın h ususunda 

(Devamı sayfa 8, ıütun 1 d• ) 

'"· "fln .. 
"······~11 ,,-azısı Molotov 
it~;;~·~··· H. l l d .. 
donanması,. ın _!:.i er e ıın l 

felaketi dört saat 
't ~anto limanındaki Ualyan d h •• •• t •• 
'-r / 11osunun uiradıjl baskının a a gor uş u 
'tt~ llhnı okurken, büyük hay · _ · • 
' dte düıınektcn kendimizi ala- Mazakerelere Rıbbentrop, 
'd ık. Bu tafailah bugünkü n üs· J Dekanozov da iştirak etti. 
'>tı~ okuyacak olan karilerin de B l .. k l . 
"'ıureUe hay etler içinde ka- u 6arlar muza er• erı 

1 lar-ma şüphe yoktur. alaka ile takip 
lt·~ri~ Bahriye N~zaretinin t.e~- · •diyorlar 
"') eıı ~ Tar.-nto lımanındakı ı. __ ... ____ _ 
~ filo .unun b ir baı;kına uğ • 
'-ı k h11tırma bile gelmed~n ra · i 
\ \illıat vakit geçirmekte oldui u 
~"~adan dol~ı baSkının çolı: 

lusyaya pazarlıkta 
~lh":!r ~ıcticeler verdiii minaıı neler 
~oq: .~dır. j 

~t1 ·'kikaten Taranto limanı 
ikram ediliyor ? 

•~ı.ı~ ıi, bi!lı<t ııa tayyare harbi • 
~~·ıoek lazımrelen b u harpte Hdler, bir Avrupa -
~J\i~e kadar misli görülmemİf Asya bloku te,kll 
~~ela bir_vak'adır. Alm.~nlar, ~!· ederek lnglliz m _ 
h!ıi llberı hemen herıun tncılız U 
~r "e limanlarına gayet bi,iyük kavemet ruhunu kır-
~t t~ta ~ücumlar y~pn:ıakta mak için tedbirler 
'iliı~ bın tayyareyı bırden 
"d I adalara Üzenndl' UÇUTmak· arıyormu' 
~iti:'· Öyle iken, ~imdiye ka • 1 

' · ~ ~llir Alman reımi teblii in· l 
~ '.'.!terenin herbanıi b ir lima· 1 
\ ~· ~ b üyük zırhlı batarıldıiı· 
~r o kadAr da kruvazörün ' 
; -.ti \'eya imha edildiiine dair 
~., ki ınöbaJiiah da olsa - bir 
~I çalul_'amıtlır. Halbuki Al . 
~ı.~"• tnıilter• üzerinde uçur· 
.~"' Yiiderce tayyare- ile bil • 
~ lntiliz l imanlarında ve ter· 
'etirıde saklanmakta olan 
~ ltıh\ilerini aradıklarına ·n 
~ıı talıırip için uiraıtaklarına 
~Yoktur. lnıilizlerin ise harp 1 
l""-1\ Pek çoktur, hanıi inıillz 
"fıt ~ ~eya tersaneıine b•lınlsa, 
~İt.._. ~hde mubakk•ll on bet, · 
t ""' l ... •"-ir ., ı uf aklı zarbb, kruvazör 

: ... 
~ 

•• 

-)Harp vaziyetD-, ita/ya ağır -
bir deniz 

r-Tebligler-, - r.:-~=~~=~~~~~~ 
YUNAN 1 Yeni Berlin görtı,me

leri ve harp üzer~ae 
muhtemel tesirleri TEBLIÖI 

( Yaıan : ' :1 
Eakl Ordıa Kumanclanlarında• 1 

hezimetine 
uğradı ltalyan ordusun

/ngiliz. tayyareleri ltalgtın daki Arnavutlar Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 
Bertin ycnidun harp siya ctlnt" 

sahne olnııra başlııdı. Alman 
FUhı·eri 1-'ransada ve İtalyadu 
buı görüşmelerden sonıa ikinci · 
tceı-inin sekizinci giinü akş. mı a
jan laı·da g örülen bazı bcyamıtta 

bnlunllu. B.ınlnrı tilisoütüıı deınn· 
goji addetmek ~aiz değlldiı, 

Ger~i dl'' l•·t ıtdamları bazun 
nuluklunndu hu çaıclcre başvnr

m:ık :ı:aruretlnc düşl'billı ler. 
I•'akat lınl(l-:nl S!Öl'iiliiı veya ec

:ı:ilir. Bunun için l\tUnihte snr
fı~dilcn sözler 11 raııınJa gir.lı lıa
kik11Ueri görüp ona giıı'\ tttll>iı· 

ittihaz edenler d11, ta\ııi, ç ıUm·. 

Handan sonı·a Sovyetlcr ı: .igi 
Halk Koınlseı lcr .Meclisi Ucisi, 
yani bu~ünkü Rusyırnın Başve -
kili ve Hariciye Komiseri ?ılolo-

(Devamı salıif• t. aiituıı .4 de) 

donanmasl'IH Taranto li- 1 1 

i manında kı•tırarak tleniz tes im
3 

o uyorlar 
k l . . 1 Atina, l (A A.) - Yunan 
Uflfl~t erının • garuını orduları Başkumandanlı~ınm 12 

1 ımha eltıler teşrinisani tarihli tebliği: 
1 -- Pindus mıntakasmda alınan İ · 
1 U• 1u"z1•e zırhlı dı .. rt ~~~~;~ı ~a'~1r~r~;::::"t;:·ç:~t~:~: 

V il ı maızemcsı araııında {,5 luk top-

k 
. il b n lar, hava'\ topları, makineli tii. ruvazor a 1 fc~lc~ _ves1'ire vard~r. Askerleri_ 

mız ıkı alay sanca~ı almışlardır. 
- ---- -- Mulıtd i f noktal:ırda alımın düş -

Churchlll deniz zaferi ına11 "aralılarnı ın miktarı ı so yi 
hakkında beyanatta j gcçmekt.~~-ir.. ~u yaralılara, lü -

1 1 
zumlu butun ıhı ı mamlar yr.pılınak 

bulundu "Artak talyan t:ıdır. 
zırhhlar~ndan ancak OrdıımULUn gr.ri aldığı köyler, 1 

Uç tanesi harp ede- taımmıile tahrip edilmiş bulun- ı 
nıalr.:tadıı. 

/ta/ya,.. Vuno 11 ccplıuinılc Yunan lta 11vct lcrinin ftalyan A lp 
fırlıa,.ıu imha cttiltl•ri mrntalıayı 6Ö•t•rİr ltarito . .............................................................. , ............................... . 

Casusluk meselesi 
Dahiliye bulunarak Vekili beyanatta 

vaziyeti tavzih etti 

(Y<ı.ım 3 fütcii ecıltifemizde) 
Bir Arna\'ut bölüğü , subnyl cı ıı 

ile birlikte keııdiliğindcn teslim Şeb.rimizde birçok k!!'1s~lerin ca~~sluk suçundan yakalandıkları-
olıııuştur. n a daır olan haberler u zerme Dabılıye Vekili Faik Öztrak beya . 

bilecek haldadlr,, dedi 

1 
n atta bulunaı·ak denaqtir ki: ' 

Dü3man ha,.,. kuv\'etleri , bir - , · b ld K 
l knç küyii boıabardır.ıan etmiş ''c '<- ıstan u a, adıköyünde Ekrem ö zd eb ir isminde b irinin 

l birkaç ! : işinin yarala.nr..asına sc - yab~cı b ir ~ahıs ile müıtereken a ttkeri iıtihbarat için c;al&ıtık •• lara 
' lıP.hiyet ,·enıistİT tbbıtl o lunarak asker i mahkemeye tevd i edilmiılerdir. Bo muna-
! r . . . . ae el e çıkan mübalağalı rivayetler hakikate uyıun delildir.» 

ı l ltalyan l ı--_:._-1 · 
ı Tebliei Bakışlar 

Romıı. 159 numaralı İtalyan 
tebliği: 

1 Ko~~lil mıntaka~ında devriye 
ı ve ıopcıı faaliyeti olmuştur. E.pir 

1 
hududunun ötcııinde düşmanın i
leri mcv.:ilerimİ7e yaldasınak hu
susundal.:i tescbbüsleıi tardedil -
nıiştir. 

Hava te~ekküllerimiz Pinduı1 
1 iizerinde Mitzui yol iltisak nokta
ııında dü xan mevzilerini bombar 
dıınan ctıni~lcrdir. 

Beı·at mıntakasında Blenheinı 
tipinde hir tayyar(', acvılarıınız 

.,.. ı tar,,fmdan diişüriilmüştür. 

Kara ejderi, 
deniz ejderi 

Peyami SAFA 

H nrp l.ara ejderile deni?. d
deri ar:ısındaclır. 

Kara ,.jd ~r i Almanya. deni
"e çıkamıyor: derı :z ejderı İn
giltere, kar:ıya çıkamıyor. 

i l::ırbin neticesini hava çar
pıımıılarınJan ve bombaıdı
ınanlnrından da, abluklldan da 
bckleın~k abes. iki taraf da 
bunu itir:ı f ediyor ve «aaati ça
lınca gclc.:cğim b diyor. 

Bu sanl ne vakit çalacal.;? 

tnsma ne :zaıııan bir ihraç yapa· 
hilece~iııi ve Alman oı·duılilr 
dövüşmeyi nasıl göze alabile
cei:ini tahmin edt'n yok. Yal -
nız Mr. Eden+ bu taarruzun 
nıutl:.ka yapılacağını nıüJdclc
nıi ~ti . 

Alnıanynnın asistana ital} a . 
h11rbe girdiği gündenberi, İnşrİ· 
li:r. kuvvetlerini bölmf'kten Vt' 

oyalamııktan fazla b ir i, gÖ! -

müş değil. ltalyoıı ordusı;ntın 
tiınali Afrikada vt- Yunan hu
dudunda zınk diye durmu§ ol• 
ınaeırıa bakılır a, karada ve de
nizde, bundan sonra ve bundan 
fazla bir iı görmesine ıa~ılır. 

Cebelüttank~ Fransa> Bal
kanlar~ Sovyetler Birliği? Biı 
dizi meçhul. 

~'t .. ulunmak lazımdır. Yani "''-i: tayyareleri için inailiz 
~tO: kuvv~tleri büyük ve bol 
"" dtf r te4kil e der. Buna raimen 
"'t() t lnıiliz tayyarelerinin Ta' •ff 1ınanında elde ettikleri 
~-ff•lt •kıyete benzer hiçbir mu
t' '-titret daha c örülmemi,tir. 
~~- a: ~ebliğinde, bathiı bildi· 
""-~ \i bın tonluk zırhlı, ttalyan
~ı, ç ~enedenberi büyük ihti • 
\.._ Yt • 1h fa etmekte olduktan 
~l\c!,"1 "~ • ç~k mükemmel iki 

l,m,ıl•• .ı.'Caurıı tipi ••milerılera 6irı 

1 Dü!!man tayyareleri Drac i.ıze -
l rine bir hücuııı yapmışlaraır. Bir 

kaç ölü ' 'e yaralı vardır. Bir düş· 
ınan tayyaresinin düşürülmiif ol
ması muhtemeldir. 

Meçhul. Almanya, lngili;ı top
rağının, İngiltere Alman ordu
sunun üstiine nasıl çullnnacok} 
l\lc<;hııl. 

Bunlann hepsi, bir bakıma, 
ikinci plan meseleleri. 

~~ti' "..barıdır. Hatta bizzat ln-
'-'.ı • 1.1 ~ırhltlar için, ıon ıe -

t'tıl'dalcl Avrupa d e vletlerinin 
t ~eu·ı a_rı harp sefinelerinin en 
~ ltaty1 eı-ı olduğunu söyll'mekte 
..._.t 'd~itları takd irden ç_ekinme-
~ l ... 

ttl! \'\ar .' • 
~~ce ll~temmdeld zırhlılara 
~ ·~;ıdaı·, Harbi Umumiden 
~· ):'8 1c er bin tonluk :ıırbh1ar· 

11:_,lle lau •t .!'1· M ussolini son sene
~~~ i1ı dort zırhlıyı da adeta ye. 
11..lti «=il. ta ettirirce5İne tamir etrir
~'lıta,,etle bunlar d a A kdenizde 
'\~))~~büyük b ir kuvvet tef-
·~11 e le icliler. Bu iiç ltüyilk 

'lıt-t.lıaının hatmasa veya 

c~ TA.SVtRI EFKAR 
-.,., aal'ft .a, .Otvt. 4 .&el 

Tanca meselesi 

İngilter;
İspanyayı 

prote~to etti 
Londra, 1S (A .A .) - Hnriciye 1 

Müstcşaı ı BuUcı-. bugün Avımı Ka
maı-asuıda, İ spanyol h iikuınııtinin 
Tancadaki hattı harek.,tini mcvzuu
bahsederek, hiikfünetiıı bu blilgrnln 
bitarnflığına büyiik bir ehrınmiyet 
-.ıırdiiini söylemiş ve r.zcümlc ~yit 

( D •VtJ? l Bet1if e. 3. s{/tı)x ~ tU) 

Batlrllan gemiler 

LİTTORIO SIN/Fi: 
35.000 ton 33 top 

KAVUR SIN/Fi: . 
23.622 ton • 30 top 

ZARE SINIFI: . 
10.000 ton " 20 top 

BÜYÜK ZIRHLILAR: 
Ton yekünu 235.244 

Batan, yaralananj 102.244 

Sailam kalan: l:U.000 

1 A.T• 
/ıvışan yüzüklerini 
\ ffaya Kurumuna te

berru ederaek bu Ka-
ruma 40 milyonluk bir 

••rvet hediye etmiı 
olurus 

Son zııınnnlarda h11lkın , menı· 
leketin hava kuvvetlerine karşı 
göetcrdiği derin alaka, gün geç 
tikçe artmaktadır. Hemen hergün 
yurdun dört tarafından gelen ha
b erler, ıehirli, köylü bütün va tan-

(D~ aıı ı aaltifc .!, •iit , 1 cito) 

· ı ıı ı ı 

Rivayetler türlü türlü: Gay• 
da' nın ağustosta yazdığı hir 
makale, İngiltcrcye karşı yıl -
dırım değil, yıpratma harbi ya· 
pılacnğını haber veriyordu: i
ll\lyan Ayanından Farinati'nin 
eyluldc yazdığı bir makale in
giltr.rcye ihraç hareketinin ilk
bııhar için haurlnndığını iddia 
ediyordu ; Sovyetler Birliğinin 
aekeri guetesi de bu iki tah -
ınini Lirleştircn bir mütalea 
ııe§retmişti. İngiliz Ba~vekili ve 
gazeteleri, gittikçe azalan bir 
ihtimal dahilinde bile olsa. ih
raç teşebbüsünün hala ve her 
a n beklenebilec.,ğini söylediler. 
Falıat lngilteronin Avrupa ır, • 

Asıl dava ,u: Kara cjderile 
deniz ejderi KÜnÜn bjrinde kar· 
şıln3acaksa, nerede, ne zam • 
nasıl> 

Eğer karfıla nııyacak a, (ki 
şimdiden buna veya aksine 
hükmetmek balda fala açan 
Sulukule miitehas ıslarına ya • 
ıaşıd) ikinci planın bütün ~ne
aeleleri bi ı ınci plana geçer. O 
zaman Sovyetler Birliği, bugün 
olduğu gibi, elinde l:oca bir dir
hem, terazinin kefelerinden bi
rini ağır bastırmak iktidarına 
sahip, en önde gelir; arkasm
dan İspanya, Fransa, Balkan -
lar, derece derece vezinler ha
linde kefelere binerler. 

Teruiai bozulmut ltir A\rru
panuı ıimclllci -m.uatall iM.. 
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İnşaatı seneleri 
dolduran lise 

Yine eksik!. Yine eksik. Çocuklar bıı 
kış giinii o kalori/ersiz binada okuyorlar. 
A caba kim kabahatlı? Müteahhit mi ; mü• 
teahlıidi kontrolle 

va r. 
- Bması ... Ne demek, bomboş mu 

yani? 
- Yoo .• İ~nde, yilzlercc talebe de 

var. Hem de Iılapllah arslan ribi 
çocaklar ..• 

- Zce .•. Ne demek istiyorsun yi
ni7 ÖğTetınenleıi mi gelmemiş bu 
il enin yoksa 1 

mavazza/ olanlar ~ı ? 

Evvela bu inzıbatı öğreniniz ve suS'Unnz. Beni dikkatle dlnlc)•infı. 
Bu şekilde konuınbilirlz. Yrıksa istunbula daha fena eeraıt altında gön
derlfüsinb:. Ne soyledifimi ıuılıu.lınız mı? 

Onun ıuusbet. fakat o.ıun bir cevap vcrmlye hazıı·landığını tahmın 
ettl1'}: 

- cAnladım> dlyinlz, kiCi. Fıızla 11üz istemez, dedim. 
Kaşlannı kaldırdı, yutkuııdu ve hayretle korkunun en seviınli imti-

zacı ;ç:r.de: • 
- Attladım! dedi. 
- Hnh, tamam! Şimdi konup.hm. 
Arkada~ın masasına otuTdum. Dirseklerimi dayadım. Önilme baka

rak: 

- Şimdi J1İ% yalnız benim 11orduklarıma cevnp veriniz. Buradan 
cıktıktan sonra istediğiniz gibi konuşursunuz. Olmaz mı? 

- Pelü ... Sorunuz! 
- Anner.ıiz, babanız var nıı? 
- Hayır! 
- Kardeşiniz, yakın akrabanız? 

- Bir kilçOk kardeşim var: Darüş~afakada. Bir dayım var. Bay-
amiçte. 

- Ne ı~ yapıyor? 
ııı- !luddeiumumi muavini, fakat. •• 
- Sıu yardımı 7ok. 
- Hlçl. 

Fransa gıda 1 
tedarikinde 

Anadoluya 
petrol sevki 

Temenniler -,/ _.lllilim 
Aparlıman sahiplerinin ı 

hileleri 1 

Apartıman kiralarının arttı
rllmama ı için hükumetin lid ... 
detll tedbirler aldığı mtlOmdur • 
Bir kıııım mal sahipleri lıu ci -
betten bir şey yapamıyacakları
nı anlayınca hl' apaı·tıman ki
J"ııcı.smın ödcıııd::ic mükellef bu
lunduğu kapıcı üeı·ctlr.i ikişer, 
üçeı· lirn arttırnıışlanlır. 

--·-··----
Memleketimizden Bugün petrolcüler 
f asulya istiyor içtima ediyorlar 

Fransa.dan, aliknclarlaıa miira-ı™- w:aw 
caat edilerek gıda maddeleri ve w• • 
bilhassa fasulya istenmiştir. Ala- TU RK FiN 
kadarlar. serbest dövizle ih racat • 

yapılabileceğini. söylemişlerdir. . TI.CARETI• 
Js\•eçten de ınce kepek tafobı 

vardır. Uk parti dün göııderilmiş-
tir. 
Mura kabe Komisyonu toplanıyor 

Fiyat Murakabe Komisyonu 
bugün toplanacak. in~tltcrcd~n 
gelmiş olan otomobil lastikleri 
için kar nisbetleri tesbit edecek-
tir. 

Ticaret Odası intihabı 
Dün Ticaret Odasında Mıntaka 

Ticaret Müdürü Avni Salmanın 
reisliğinde bir tophıntı y.ıpılınış. 
Ticaret Odası Meclisi intihabının 
18 kanunuevvel de yapılması ka-

!~!!~1~!~!!!!'!.~~·.~~ .......... , ......... 1 ••••• 

6 milyon liralık mal 
mübadelesi yapılacak 

Yazan : Server BED1 

- Bugüne kndaı· nasıl yaşadınız? Size bütün hayatınızı sormuro
rum. Yani.. .Kım haktı size? 

- Yengem snğdı. Ben leyli mektebe gidiyordum. Haftada bir oııdn 
kalıyordum. ~·Icklebl lıltırdlm, harp çıktı. Billyortunuz: Postaneye mü
sabaka ile knı!ın mcımırlnr aldılar. Yevmiye ile. Ren tlc inıtihnnn gir
dim, kazandını. Yengem ölüncr. Kardcşımle Vı>znec:ilerde bir evin bölil
ğündc oturduk. Ev sahibi yaşlı dul lılr kaclıııdı. Ann evlat gllıi olıluk, 
Sonra Necdctl Darüşşafakayn aldılar. Fakat ... Üç ay evvel ben çıktım 
postnncilen ... 

- Kabahat tiizde değıl, tabii. .. 
- Hayır, kabahat bende... O vakit .Seyfi ~epbeye gitmişti. Hep 

onu düıfinüyordum. Taahhfitlü bir mclttup kaybettim. Sonra ... Hep dal
ıınhk... Pul heaabında bir yanlışlık yaptım. 

o giinlcrdc .. Eğer cevap \'er ıw-. Pydlm belki nffcdeccklenli. Fakat mü -
fettlşler ı:eldi, tahı.ika l sçı'dı. ç-~nJdım. 

- Raşkn bir iş araınndınız ını? 

- Çok aradım, bulamadım. Ynlmz ... nlr giir. go::etrde Lir ilim gör-
rn\qli.ıın . Gnri"ıı bir l15n: Annesiz kalmış il.l ~ocuğa annelik edecek bir 
kadın arnıııyor. Dolgun maaş. Bİi' yazıhane ndtt·ı veriliyordu. Müra. 
t".a::ıt rttim. Orta y.R{lı. kır ~lı Mr adanı karşıladı beni. Knnsuıd::ın 
ayrılalı fkl ay olıııu~. ~cuklaı 11ı:ı bikncnk bh !kadın nnyorDlllş. Faknt 
dadı clcğil, çocukl.uın ıiaılı.s:ı varmış; miircblıiye de değil. mürebbiJf'lPri 
de vnı·mış; buolıırı idare Pdec!'k, çocuklnrıı anrc şefluıtl göatcrecelc, lııh
f;il ~oıınfış bır k11dın istlyoı. Hiç lıöyw şey iş1tm<!miştinı. Hnyre.t ettim, 
n: ·lcll'ttim. cGcıırim lıen .. dedim. Y ıpamnnu Adam ısrar etti. Terbiyeli 
bir lnsaıııı bcmdyoı-du ,\,Jndıın Şişliıl••1d nınırtınıımlanı y~nj .dönnıii.şlcr. 
Çok zrııgiıı hir :ıılle. Ne diyoı'lnT $İnırlı? Hıı rp zrııglnlerinckn. TPcrübe 
için gittim. Fakat bllsmiz .•• Bilscııız ... Ne l>ntn1dıane! Nasıl kaçtım! 
1ştc ondan sonra h:ıııt ı 1,a!-ıulık aı ::ıdıın ve bu1·a1ıırn lk:ıctar geldim. 

- Diin gece ıi.7. c1ı:tnnbtıkl:ı bnıın f'C'Tlnlık etmek istiyorlar!> demiş
tiniz. 

E\ct. .. İşte buıılnr .. O\)! ..• Aman yarabbi!... Kiır.':?r yok 
de?- Polls ıTJüduı-leri ruı istt>r&'iniz, ne.kr ... J\umar, içki, neler ... 

Alacağım <:evubı gnyct iyi bilerek soı dunı: 
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!Gizli d•ıtılanl~=- ~ O N .. H A B E_ R L E R 
ikramiyeler donanmasının Japon mectisitil lngiliz llllllHJHI. gellri 

Emnigd Sandığ:ı lis- , . feliketl mfitri' ·m . ~il· at .._. .. " iM .t.1. 
Cümhurreisimiz ismet 

tetkikleri in önünün t · hAIA ·z,. l d" <~ ütıa•) '"' pilotlarının 1C1111Gllel 111r.t• ... eyı a a ı an e ·me ı iı ~ •--=•:.. t.ebliiin" ''UJI 
(BiriJıci .1alı1jıd11J d.vcım) En · S d aSM"a •ıra....,._.._ ın -- k l ---

f.L::ı. ı ınıyet . aı·n ıiikının, .balzı mde- de clediji .. ~e, tt.~ ... doaa. n- imparatorun da lıtı"rak a ın arı Am--ILada ·"'- , • .....___ _ -.ur.eye düıen vazifelerin ~hemmiyetiııe itaret buyurun11lardır. .-.-. aa ~ 
nıur arına gız ıce ı ranııyc er a- ma:..a ~ .,.rıya •• ltelki cl'ödte tt•" I 1 .. 

Coğrafya enatitüsünde nıilli kiavesile Türkiye coğrafyasını ğıttığı hakkındaki nqriyatmuz ü- üç derecesinde lelce lliralmlf. e ıg top aatıya buauaı --·- dan 70 kifi öldü, .bir 
~e getirmenin kat'i lü:ı:umu ü:ı:erinde duran Milti Şef, em· zerıne Sandıktan bir tav.lih almış olaceldır. S. tla, w.iıatile Akde· ehemmiyet atfedil- Birçok ftalyan lideri vapur battı ve '91ith 
Iİtiiye değerli çalıtma direktifferi vermİ§tİr. ve bu tavzihte, ikramiyekrin bir nizdeki lngiliz haki..i)"etini llir kt dir f k 

Yaşıyan diller, klasik cliller Ye fel.efe emtitil rinde, Milli heyet huzurunda memurlara tev- kat daJ.a lll"ltınıaığa gilN, halta me e muvaf a ıyelle homhar- milrettehatı ibojuldu 
'1:..... • ._ .... h I • rt'b' d I l t l b zi edildiği yazılmıotı. italyaaiann Tr~ ile oLın Tolcy·?· 13 (A.A. - Dome1 ajnn- dnn edildi Bİilm!ıf, 13 (A.A.l- Ste!nııi ajım. 
~ınıız autup ane erın te 1 m en memnun o muı ar, a e e- lk 1 l. - h sınııı b idi d'". ~ b' . an ramiye erin, nryet uzurunda muvMa......_. 4a ~ • ..ı ili tai- ı r ıgıne core, ızzut ımpa- 1 sın&ın~ 'Pauır s:ıbatn "Vlikua -n!?t~ 
... lütap •e DOt İlll:..-~- üzerinde durarak ilmi ne•riyatın ço- ·ı ı ı -" ratorun · t' kil · '··'- "'"" .,.~.... '" verı mi~ o ınası:ıın, memur aroan yük nisbdte sekteye +.t.ıc.k - ış ırn · e ımparator~ sa~ l{nhfre, 13 {A.A.) _ iviHz 1'a- olan zel%elc .csnnsınd:ı ~def:ıt ve mı. 
hıtılnıasını emir buyurmuılardır. Reisicümhur, Türk dil ve ede· ikramiyeye müstahak olanlarının tar. rııyındn bugün saat 14 de bır top - va kunrdleriııin dinkti t.ehHtind saratın bilançosu Pımçin şehı;nir 
~tı enstitüsünün bilhassa Tirk gnmeri üzerindeki çalııma1a- ilan edilmiş demek olmadığını 1>iter taraftan ttety ... Mos. - fa~tı .!apılmış ve iftima iki saat sür blldir.llclitine görıe, İagiliz ta ~ ideta }'ede )'ı!kaan olmuş wduğumı 
tile alakadar olmuşlar, okullarda olwtulaeak grAmer kitaplan- tasrih etmiş ve ikramiye kazanan- nun ufndtiı '"9 Mnbetift .iyMi ~iiJtur. B.&JYekil PJ'C.Wl Kotıo}'<!, de- lerl garp çölünde Bin~ ~~re göstcnue.kteclir. Yilz.Je.r.ce ölü ve ~ 
llın en kısa bir zamanda hazulan11199 •z- izhar ~lemiı- lanEn il~n edSilmeds~i d-i.temiştik. lesidrleriMde glörülmek ibtnna~ ~,:~~u;::~~~ri gdene'lku~~:__~n~anı Tobruk üzerine oce ılaiim~rı ya;~ Jeree yanlı Yardır. FıGıCS81Ü tehri. 
ler.lir. mnıyet an. ııın a, memur - var ır. ese a Dliı•• 4evWlerı· -....- 1 or u w:'Ih:.ı..ı•M1.uwy baş- mış.lnı·dır. fleıknd:ı yerde hlu aşatı pkarı ayni ikıbct.e ui;:ram14, 

lar arasındaki dedikodular hala ne mütemayil olan İspuaJ"a, Mal- k~ııı Gencr~I Sufiyama, Hıırlclye ikJ it.aly.an tayyar;.; )'Uılımf ::; tır. ZcJF.elenin en dyııde 'ŞiddetH 'hls-
Reisicümhurumuzun bu ziyaretleri dört 111at kadar deTam devam etmektedir. Çahfalllar a- yan fila.au!1 Akel 'rde IJir tay. fl:nzırı, Bııhrıye \'e Maliye XıızırJn. ka .tayyaı~rle binalaı· da hua sedilmiş o111ui;rıı mıntak:ı.da butnn 

~ı. fakülte tedrisatı ve idaresi hakkında memnuniyetlerini rasında emniyetsiilik ve soğukluk ywe lıııiiaamile ite ~-~ ı·ı .hu toplantıya iıtlrak etmişlerdir. u~rntılmı;ıt.ıJ· Tcıbruk plajı üz.erjıı~ malda bernber 'Rük~ şehrinde eaJ"· 
llhar buyuran Milli Şef'imiz, ~aat 20,30 da fakülte talebe ve hük.ümfermadır. itin ~izli yapıl - b.ir lıııale sddiiimİ CÖrİİllıce, iNi ••· t>t I~tl~mı ınü~e~k~p B~şvekfılct hu - de hilyük bi~ y.ııngın çıkıınlmıştn-. ~ ton ote11ııin cnknzı altından çıkarı 

.... Profesörlerinin candan tezahürlerile teıyı' -rı:ı-.:..ı-dr" • mış olmasının fena netıceler vt:re- zıyet karfısında ıimdikiadea fada m k.ılcm mOıluru Tonita, aattıunta rnr·er t . ft ·k" ı·t 1 Af - lan 260 Cilüdeıı w~ Ş<'hrin diT.er nok 
ocu ..... ......,.. -· • d·~ ·ır b le "d" . k ıhey.ıuıatt.a bul 'ak der ,.. uıa an. şaı ı a van 6 

~:·~ .. te'a"m·.··f··.·~·:··e""":':"ı':"r"r'es'l""ı.'n"ı:·n· ... M ....... u.,',""'"""""""""'"'""""" cegmı, tgn mı ı an a mu ur- ihtıraz ir cla""•IDllk yolum• bl- umıı . ia müzake- rikaııtnda Mll1dag11. Gusa i.A.thı 'Ke· talnrındn allınış .kadnr ölüden b:ışk11 ~ !eri de tasdik etmektedirler. tabilir. Velhasıl T-.ato Jııimaaı ~·clcrıleıı ı:ıoııı·:ı. imJıaratoıiulc mrc'!i. !'Pil :'l'u ' D' J -~· ıa ' h"' zayint yoktur .QnrJton ot!!i.ııiıı en 

b k ık 1 1 1 ' tJrıiıı Çi h ... __ , , ., ,_,avva ve oro .... a ı·ına 11· • • Sa a a m f Z 1 ·ramiye a an memur arın i ıin vak'aa, laarbin seyri .oldai ae· . n mu :ıre~ne .ait meselcle- <·unwu· •yapıl b da da fi&i ti' kazının tnüı.irfoc de.Yam edllınekte .. 
ı.. . edilmesini bankadan rica etmiş - zarlllıdan da, U,..i no&ctai __.. rın hepsi ~akkıııda müttcfjJuın mu- infiliıkln oi mı~ .. umBil'-' M e 

1 diı-. Hükumet merkeunde 300 kadar 
btııı~' 13 (Tnsvirl Efka" r) - ""ıll"ı ik. A da b' h f -'· b' d i iJ t·ıhık knldıı;ını bua· i tir r mu,,.....r. naEU u • ~ - ıu 1 t · ra n ır a taya YllJ"'.Jn ır dan a, ng terenin &et.inde lııa - ' . ırm ~ • snvvada rıbt la . t :.- h binnnın yıkılması Ia:r:.•mgt-lmcktedir. 

ak İd ~· . 1 . 1 . . b . h-1· 1 1 L! • 'T'okvo Sl''ns• n lıfill . b 1 ırrı 1 ırc orp • .., mu • are,,ınııı ta~f ye ış crı ça- k 
1 

zam.an geçtı, u ıı a .t yapı ma- tırı sayı .. 1J1r 111uvaffakl')'ettir. J J • ıa ı erı u top nn· rip'- J n h homb 1 .,. Bir kaç bin kadar bina dn sfiratle 
llıtla azanan a B k "d" l"W•• d 1 1 tuın son de1·""' :'\_ . ıKr ., ım a anmıv<-11'· rına devam olunmakt.:ıclır. Bu r mıştır. an a mu ur ugun en ve talyan arın, Taranto limanında . . ... "c enemraıyet ıatifimck- • tamir edllccckilr. 
ile kadar milli emlfıkc ait dosya. alakadarlardan bu iliının yapıl- böyle bir baskına uğramalarının tc \'C şınıdıyc kadar sekiz de:fn top- ı:a~ıstnnlla. 'Temmn-Gondnr YC: Pı:ah<wa 11.·ii.disirulekl ımiıstnbke!'ft 
ıı Lir kıJı!l taıı!lye edilmiftir. masını tekrar rica ediyoruz. Yunan harbile de alika11 olduğu- lıınan bııparntorluk meclisinin her • lu uzeı:ıne bo~nbalar atılmış Ye bır nuııt.ıdmda h.lçhir hasar .ka,)1<ledılme-

~e bir kısım binaların idare ile a- na ,üphe edilemez. Filhakika Ta- lıfrlude biıyiık ıkararlar ittihaz "dil- o~om~b~ ı"nkl~re kolu ~ıal~ ate- miftir. 
ları kesilerek Emlfık nnnkaııına rantoya bu baskını yapan İngiliz dii':ini hatırlauıı-.ak, ~ -taraflı Bcr - şıne il u muş ur. lkinciİ zelzele 

roıunmuş, Ye bazı arsalar ela ı;a. İtalyanlar mu·· da- deaiz tayyarelerinia, b. defa "• ~in P?~tu:ım da bu iJDec.lt.f.en ıeıktı AJ.... tay,arelerinin faaliyeti Nevyork, ı:: (A.A.) - Transnwtı. 
1.... rıkaı 1 t ş· d' k I h d h'!ll · d t • ......,, ilh·~ ıt:"tmt:ktedı_..-r, r d . . -~ ·ı mış ır. ım ıye ·ne ar er nan a a veya sa merın e esıs "nı· "" '"" ı.on rn, 'J:l (11..A.) - Parlak btr ajansının 'Bükrcs nıuhabırlnc goıc, 
~ ~h- sebeple )"ÜZ üstü bırakıla· f aa mevzi lerİDe edilmiş olan tayyare karaf'Cİlhta- ger taınftan, iHaricl1tı :Nezared ny l§ığanailn istifade dcıı Almanlar, gece Bükr.eşte yeuid~n i~i ,zelzele ol-
~ tahsil edilememiş ntllli emlak pa rından laanlamnıt oldakları mu- ıı~nıınn be)a~tta .lbuluıımıy.a ~ iün ~ İndlt<!n'ye bl'fl ~va ta- muşu.ır. Sa~sıntılar şic1deUi .olmuşu 
~hayli mühim bir yekun (ut • çekiliyorlar hakkak gibidir. Şu halde İtalya. bır zat deını~ur ki: arrıızlnrını tecdit etmipe.rdlr. Gt'W-: da bas.ur azdır. 

il'. Bıınlıırın tahailatını nul. (1 NMıl aahifeclen cı.v-) Ymıallillaıu !b.be ~ yal- . ~afi'Oll)"Nllll lloakova B~~ o. 91ik~ .. stıı. olım ~ tıuı'l"'M11:lann m,. Ame,...... luiuaa fı'Alwıli 
~ Şubcleri yapacak ve hazirana Nevs Chronicle gazetesi de on: kar• tanıfılldaıı deii, fakel j çısı ~e.nu.al Tatdt~w.a Har.ıeı,Y.e Ko hca hedefj Lcı:ıdra idi. 1'e•k!ket;ıı Nevyoı'k. iŞ (A.A.~ - Q.e!.ui: 
':~asfiye işleri tamamen hitiri- f(iyle demektedir: Vurulan ltalya cleaiz itibarile ele bap.a dert al• ınlscrı Moıoto,·u zıyarct taJ1h1 ol:ın diğer ııoklıı.larınn, bilhasıın merkezi A-.n1cıımn ımerkez mıntakalann· 

olduğu için memnuniyetimn bil - _, o&.7or, 4emekıir. Bu buk• ~tt teşrtni""·vdlc:en'beri Sovyet -erkaır\. İD_gilte1·e ile )loney .mıntnkasuıo kar da hüküm ı;ürcn şiddetll sonbahar 
• il il ı• .t-d L-- ._ t• • --6" • • y le göıii~emlştır "ili f 1 • O. • eC l81D e bal!l!a artmaktac?ır. Nazilerden _.em:e 111m Ye •-ıcesın.. _.. • §1 t: 1.annuz.J.:u· ~·.apılmışt.ır. ırtına nn şınıdlye k:ıd:tr 73 ~İn 

lıt~~:8· 13 (A.A.) _ B. l\L l\Ie.:- bahsed-:t"ken, hiç olmazsa şu ha· bvvei .-ıni)Wİni .U.raaals 

1
. 

1 
Londrada güneşin gunıbundıın bj. öliiıııiine ~bebiyet ~rmtştir. 

~ wwgiin Şe..aettin Günaltaym iu.ş- kik.ati itiraf etmek lazımdır iki, on- aiJti fayda. da ol.cais tabiidir. ta ya a gıv • r bir rıı.z sonn:ı bombalar .atılınlf1Jr. Bom- Wmiam DaV()Ck "rnpwru M~n 
it 1iında toplanmışsa da rm:.name- Ka--. u...an F.t-M. l ...Jr · lar, küçük memlekedere de, 1bi - T ASVtRt F.f'ICAR baı·dımaıı, iaSJlıılnrlıl, hiit.üıı ,ı:cı:e de- gölündr !batmış ,~ nıürr.tt.ebatmı teş-

llıi! .,·---y .-··0 
• 

1 
yük mem1ekctlcre de a-i eü'ha - ................................................ d • h • • 11:am et~1~tir. P.ıı;itaht.ın muhtelif 'kil eden X7 ki•l ıtxır•ulmuştUT'. T~ • ........ -~ıakerc edilecek mevad bulun- n..*"1ıö ' lr ~ .. en t ''""i' 1 ., ı.; 

lı..~ dolaymlle .eama giini top- y .. ..... cı•anan. letle taanvzlarda bu1unmt11lardtr. Molotov Hı.tler· iZ ezıme ı- baJ}ıca nevahisindc hasaı·at vukua graf ml.!lıabcrntı '\'C detnirych mi -·'it dostroaundu Çorluda Aatcl· Fakat ltalya böyle değildtt. O, ~elmijtir. 

1 
naknliitı biı· ka~ noktadan ~ye -.....:-- tizere lçtimaına nihayet ver· A d 

>"":"· Hııtiu 111«11 lıil ti_mdiye kad.r, sakin ve ucuz ~li- le du••n do••rt De ug" ra I M .. hur -Uçpn kale.,ler .IMa ıığrnmı§tıı·. 
-..,tia bakım memur· bıyCstlcrden zevk alrnl!tır. Uira,.. ay Lo draya U J------------

dıiı ~~ınular, inlCil~eJ'İ, itte bu- Londra, J.3 (A.A.) _ ı~ BaJa.. V n ge yor 1 Btoetnen Mtm" 
~ lan toplandılar nun IÇL"l memnun edl)'OJ. t •• •• ft •• rlyıe Nezaretinin T.aranto hfieu.m• . ~. U (A.A.) - Dia Va· ~an Francfsc(•, 13 (A.A.) - 'ftetı-
~~lr, 13 (Tasvir! Efkiir) - Zey- İngili:ı: tayyarelerinin Aru- saa goru.j'~u hakkındaki Tetımi tebliği aynen 9u, ş'.~t.oıı~a. lyl haber nlan nıahf.iUerdc ter njnnsındnn: 
•:"li\ k . . hü j --61.....X- ,.u lalıcwnlvı . . dn•! lııldlrildığıne .cöre. ıslah edilmiş cu-ı HCTltıZ tee.....n. t etmiv.·cn hıı'--rle-'1 . anun ·ve ıııs.amnamesı - ·--- Beıl 13 (A.A) Mol bu ... _ kal uu ut' '" 

"'erının tatbikı için Akhisar, Ma. Kahire, l3 (A.A.) - İngiliz ııab.ıh ın, · -. ~~v İuı;-iliz c.loııanıııası esa. .ı:·üzlitıım- çan e'> tfpın<le 1~ Amcrflcnn 'bom·/g!Sr.c, Alnıanla1,n Bremt'Tl vapuru, 
~ lıienemen, Kırkağaç, Kemalpa, hava kuvvetlerinin dün neıredi- G~riDC ile ~tın-. nulaknttn lnq, antist4'rih iılr -.rette .ııaldl ınli- bnrdınıan tanaresı, normal olarak,, bunrlnn biı· kas hnftn eYvel Dntı1 -

'lıı. oergaınn, Urln \'e Fuça kaznla- le~ tebliği: bulunduktan ı;o~ra llıtl~ıın muavini clııf.u1nrrnm u"-d9 •e lıatltcn daha bu ay içinde fn~rcye veril. markn sa1Tntcıi açıklarında, 'bir İn• 
~ zeytin lıakım mPmurJarı ve l lngiliz hava kuvvetlerine men- Rniio1f 'li~°i zıynret etmiştir. bıılıri ü~ı T.armıto.la -...nmaktn ınit olM'flkhr. giliz toptlile bntmışt.ır. 
t"l'tlnciliklc aliikalı bazı kimseler. sup uzun m..:safe bombardıman _Mo1o~, ~~an eonra .1188: J4te, <ılaıı ltal)•..ıııı donnnmıuawı, kcudi.ıJ«ıi TASVİI~İ EFKAR - Malünı ol -

re • tay}•arclc~i dün Arnavutlukta Bıtlerln -rdıği hııtSud hır 7.ıyafetc f •lce um.a•n b' d b • dlrml " lan :15 bin tonluk zırhhlan donan- dur.u e h•l fl l" 
L çağınlmış ve vilayette zeytin- 1 ~ · • 1 . , { .,.. • ... n ır ar e ın ş~ır. . 6 v ç 1 c •r<.'men:ı. c unvnııın en 
~ _ıntitehassısı Kazım Kılıcın baş- ~ · 1 Avlunya limanına bir hücum yap- g tmıı Ye Aba .&ıJ'afette M.Olotovun 11112 ikinclteşrin gecesi bahrivc manın en yenı cliditamlarıdır. Bu büyuk tran~:ıtınnt!k1crin,,rn biridir. 
ı...~ -.... mıştır. Doklar mıntakasına bom - maiyeti erkanından Wi7Jlarlle A1mnıı ta;n•aı"<'lerimiz T to b' • sınıftan olan zırhlılardan iki tane - Al k .•. 
. '.'il nda blr gfu'Otme yapılmıftır. 1 balar dü .. ni ... ve büyük bir nemi Hnjclye Nazırı, Alman Başku.man- ı uz 1 da~~~ ya ...Jır t;aarıbu- !!inin in :ıatı bitmi.tir. Littorio zırh- man orun sremısınıa 
~. -tıtıcla zcytinciliı'.;rimizin ıslahı, " -.., ., _ · yapmış nl' ır .. ı, 11~eeaı . faali ti 
."'8.fı b ı ti 1 · 1 Sa•t L

0
..,,. .. _n: v lıı üzerine tan1 bir iaabet kaydedil. dııııı, Propaganda Nazırı .Göbcls ve ~abnh l ~ k 'fi le f hS1 Cen~ada teçhııatı il>mal edlle- fe " , ~·a an zey n erın aşı an - ,, --·- n.:UntOf a.za• I'.tlui hu • "' ·• yap ıgımız 'eşı er ve otoı- k Lo ıt 18 'tıretile ıslahı meseleleri tetkik Bolıırl«öylü nan: Bolırr• miştir. haaaruı vüaatini uyine im- : ı ~ sıw kurmal'J hazır bu - rıı.ilıırla •ahit ôlmufttır. Bu k~ne-r!c r~ g~.en n~ayı: nyında a}·ni sınıftan 4/5 _n :a. . ~A-~İ) - ::,u ııyıa 

iş, memlekete tnyı:alı kararlar a.ra·L: kan huıl olmamıı. fakat hücum. u:~ıu~fu~. "'--ki . f!alıtt olduğuna gor.e (Uttorio~ ınnı. oh afn ıttono \B.e~~t~ zırhlı~ından bir .. ı~cı ghet'(',sm e. ~ıı ı;saS n ge-
\.. llııştır. "'' ıı:n lröylii G6zin h:ıva defi bataryalarının f.idddli r.ıyn etı mu~. p, Hıtlerlc ?ılolo· fmda.n bir z.ırhh, .tin ıgliTert.esi 

0 
n tn sonra . w.ırıye Nezaretinin mısının ueumuruı ngrıynn 3 va -

,..._,,.11,.,11 .,,____ .....,.. __ ,.. aleı:ine raO.men en son hadd;". t<>v, Alman UnrJcıve Nazırı Von Rib 1 . 1 1 k j k 
1 

cmr1ne verıımışUr. \ puduk ika1Uedeu 29 vapurun .kurt.al. 
-·- ""'"- ,.,...,..,.,,,.,., ... , .... _ ....... ...........,., ... , ....... u ,, • • "-- " cınc sap anınış o ara.. s ·e e tarn. .... 

N 
kadar götürülmü,tür. bentKrop _ve ~ovyetl.e~ Bit11ğ1 Hnrlci- fın.a y.atmakiadır. {Cavour) ıaınıfın-

1 
Bu sınıftan diğer ~i zırhlı yani n~ubee d.ldugııh ftfnnı-~kkll-okarf.il Zayiata • •• ••kt • Yunan aönüllüleri ye omıser munvrnı Dl'knnnzovun 1 l' hl k t mpero Ye Romn gemıleri o tarihte ınıs tm a w.fO, eye ırefa· 

Kahire, 13 (AA.) _ Orduya ı~tfralule •. zıyast ımi~keı-elere deTıı.m arka Larnfı büyük top taı·eti o<lo.hH heııilz tC'zgahtnydılar. .lnşaatm bir kat etmekte olan_ ~~rvıs-Bay. Nlabli lşan guzu erl • . . . ı nn ııı· zıı· ı arayn o urmuş ve • . . . • 

iltihak elmek istiyen Yunanlılar etmlşt.erdır. ld ~ h Jd , "-"'-''~~n~ B nı "'ırtl ibnat eftlettğı ftatymrlaren muavrn kruvaı.önınun cesnı-etı ~nye-
, l · ı 0 uı;u a c suya z.............,._.,.._ ı.ı idi!' dil k ı " · · · 'nd d' B · la - - ---- o kad::•ı çoktuı ki, bu ıönüllüler- nıo ot.ovun Hille:le görilıme&l 4laritU ıda elaemadı«li nnıtte l&lteJe ıtı c .nıc• ·~ey.ı'J . .,ıussolınınln bıl· ~ c ır. tı ce.nu •. top rını11 ~u"P! 

t.. (' "--l ......t..!.L.d d ) u_ K L _ "kl . 1 den tam bir fuka teskil edilecegw i sut devam etmiştır. t f t.ru •• 1• t'ıi ...,, . t•- bassa müftehır oldu~u bu 5JWf gıı- olmasına raimen, düımana dogru ;a. 
.~ • - _....., •n •VAN .nava urumunA teoerru ettı erı " ura ına )'a lj ... r. \.& UJJ sure "" . . !erli . 
ı.. .. lrın Türk Hava Kurumuna kd' d Ha J< •. L tahmin edilmektedir Neler 1r-yorla•? t b"t" ...... 1 1 k"' b b . nuleriıı leslıhnb §Udur: yel'.ek harbe tutuJm.ut Y!! kafile.. ~• .. ı. ta ır e va urumu uuı • • · -··-y·· • es ı ı .. a .. ı o amama •• a era er vıııe . 
''ttları teberruların ve yardım- minen sekiz miJyon alyans sa_ Khartumd.n bildirildiiine göre :ı.n.tra, 1J (A.A..) _ lllo1ot.oının (Cuoad ecin~ndet dlğtt bir -E;t4i1t Hi puıluk yini .38 santimetrelik 9 ye merunıp gemtlerıı11 • .karıııalarııua 
Q VÜ•'ak-: .n-•-rmektedı'r. L:b· 1 k B 1 d buradaki Yunan .koloniei taraL- n ı· h ti b-t" el . . d . id" t h ğ l top " pu-'"'' ,.aw· . 16 ---··--·-e•ı·ı. fır~nt hazırlamışt1T. kı saat süren ., ..... __ .., nı ı o aca tır .. ~ arın için e - er ın seya a u :un gazet crı ış- a cıı ı suret e asara u rat1 mı~. • ....... ,,, a.ıu.ıu~ "' bi b ..ı..-..._ . 
il d b lh 1 • ._ <l · d'l b" "k b' .. ' 2 r mu &r<:U'IO!llll:Jı 80Dra Jervıs Blıy \ . ara a, i aıısa ba:ıı çifte- kıymet itibari1e U8Afİ ( 5) lira, an. tertıp e 1 en uyu. ır nu • gal <'tmekte berdevamdır. Timesin si· tır. İceri limanda iki knlo.·a7.M, et. 1 ıt.op, a,s pwılı.k 12 tayyare dafi _ . - .. 
~n yüzülderiai Hava Kuru- azami (200) ve daha fazla kıy. mayış esnasında Yunan..tanla in- )'.Uİ miılıablrl. .di.okü :mülıikat ft ·l.r.a!lan baila muhat ciduğ9 halde topa .. e .. tayyare .dafi .ıitralyözü. batmt.1 Ye ımtırett.ebatınd.ım -öl ıkiti 

t b 1 ' b -.:lte leL'-d t h": t 1 " · . , . . P- n:_. -~•><} Je \... kaı-tu}ank ~nadatuJı .. rk salJile-
C erru etme erı, u yar - mette y\izükler vardır. Bunların •• re ıı.w e eza ı:ra yapı - nasında, Ruslar uzerınde kuvveUı yarıa yat.mıı bir vazıyettedırler. iki - a<111 -em -r e.r - ee- . kani lh 

ilrın en eııaslısını teşkil et - kıymetini en ugari bet lira kabul llllfbr. Suda~da ~önüllü y~n bir tazyik yapıldığını ileri süJ·erek ~muavin kruvazör arka tar.aflan.JMl.an mllubl. iilntİ 30 alli teeav(d ıet • J"lne ~ı mı ıdw. 
ir. öirendiiimize göre ilk edersek, toplanacak para miktarı Y~n? adedı 5.000 tahmın şö_>ıte demektedir: s.ı1ya lı.atmış vnı.iyettedir. mi'ictedır. Her ~e.We 3 tayyare rar~ Ch81'ehllt1. nwtlcu 

" olarak Jzmirden bir firma, 40 milyon Türk liraaı etmektedir. edil~ektedır. Ruslnrn ne )'Olda bir iş teklif olun- ha1ynn donanmasının bütün kuv- du·. Bu .amf 11.Jrhldardan Uk .iki t. Londra, 13 (A.A.) - Bu,g{in ("hu ... 
~Kurumuna müracaat ede- lzmirdeki fiıma. bu yüzüklere Atına. 13 (A.A) .. - Bqyekil ıluğu maliim değildir. Stalln, bütün vetl ikisi yenf '1iznıete ginniş olan~ 1»34 -.ne.ıio~ ve Gii;ıw ikiıi <-hill, Avnm Xamanısına girdiği U· 

teklifte buluıımuştur. Ya- mukabil Hava Kurumunun da <;-eneraI .Met~k~a d~ ~bah ~ - tmtuttı ~imdiye bdar tesbit cdilm!~ (l,lttorfol mntfın<lan •e dördfl ya _ li3ı6 ~neshıde ter«aha koııı.ıJıJaGtiar- man mesut olduğu tıa1lnden anlaşı-
~ teklif şudur: ma:iyet fiatı 2S _ 30 kuru§U iıeç- tina. Qnıvers.~l~~.e eümıt. Vıu - olan muahedeyi imzaya hazırdır. lnn umanda yeniden inşa edilmiş o- dır. Gerek \'itt.CH'.Mı Veneto .,e cettk hyordu. 
'"rnaklarında yüzük taşıyan miyeo ııürnü§teo mamul yüzükler veraıte Rekto~ nutk~. u.- ÇOn1di, Wiytdilder Hitlcri lbafk.a 7er- lan (Cnvour) aınıf1nean .elmalı: üzere Uüorio Tri1estede ve CeBHada DZ6 Az sonra Avam Kamarn .. ında s~ K. vatandaşlar, yüzüklerini verme.ini teklif etmiş ve üzerinde vap vererek, b~. deımttsr lu: lude MefgUl edcJrileeektir. Ru9 a, a1tı zniılıılu llriirıekkf;pti. 1'ıaaı efr ı;emesinde deııbe illdiriWüclerJ Yakit alan Churclım, c'MeclisP 1vi bir ha -

tayyare kanadı ve (T. H. K.) -::,_Yunan. mılletinın.vatanper- Almanya ile hiçbir :zamao harhe.t , azimle y.apılan "e t.am D.ir ırnuvaffa. U~Jyan Kr.ıı.1 ~e Knı•i 9u mera. lıel'lm van demi~ ve Rnhrlye Nez:ı-

~
- D haıfleri bulunan kararmaz c.insten verlıgı aaycıınde a.lterı seferber- .ınck istemez.. Almanya ıiı;e fimdilik kıyetle netic.el~n bu turrw:d.an !6lmdr ftazır lıltluunuqiardı. retlnlıı tebliğini okuyarak İtnlyan 

· birçok yüzük nümuneleri yapa - liğimiz bitmiftir. Şimdi manevi im harpten içtlı.lJlp etnıcldecJir. Hi~ ııoor.a İlaly.aııların ml.iüöir ıu:reJle Wnıpr.roya cl!iince onun denize ten. donanmasına incllı-ilcn ve bu donıın-
ll rak Ank:ıraya göndermiştir. kuvvetlerimizin seferberliiine ,ıı- ler. son nwv.a{üıkıyetsizlikl<>r iizeri- kullnııılabilecek y.::ılnız 6' zırhlılıırı dl meraııimJ han muhalefetinden anayı mefüiç b)rakan darbeyi bildir-

i._ lJGÜNKÜ PROGRAM Öğrendiğimize göre, lstanbul ra gelmiştir (alkıılar). ne, Hiiyük BriUlnynyn karşı Cı•r- kalmış nılılolunalıilir. doiAyı 1939 flont.f'şrlninc tehir edil- mittir. 
jYıl AI Hava Kurumu da buna benzer G ti · · . b l iL· mnııya • Ruııyn blokunu harekete ,;e- inıdllz ılonannıası İtalyanların mittir. Bu flınıf zırblılann mürette.. Tebliğ okuıu.ı:rkcn ChurchJll'in s~ 
lg b üzlk (F.)• 19.30 Haberler b kl'fl h la ayre erımızı u surete 'DiT- • • • • • • 1 . lk l r n k k k 11 1 1 Q b ı azı te ı er azır mış ve mer - 1 t" d''-t y il'-~· çırmck ve buna, meselıı. Avnıpn - iTrablusgnrpteki ordWaı-ilc olan l».U· batı 1600 kıpdır. erı a ış u aru e sı sı e m ş-.ao l.~ er er 19.45 Müzik (T.) k b'I . • . q ır u~ en ııonra, unan m .ıeu- . • i ı t' 
"o ;uzik (F.) 20.15 Gazele eze ı dırmıştır. • ne söylemi§ olduğum şeyi aize hu- A.s~·a bloku gibi bir ısım takarak n- vns~la!arını da mühim surette luıle CaYour sınıfından zırlıhlara gelin ır. 
<s ~v kadını 20.45 Miizik (F) Ankarada, bu husust~ bırçok rada tekrar ediyorum: clnpiz gılız muknvcmet ruhunu kırmnk ve etmıştır. ce, bıınlıır da Conte di Cnour Glolio !ebliğ . okwıd~kt.an ııonra Chur-

İizik (T.)• 21 00 lı - 1 · konu§malar cereyııo etmı~ ve Ea- 1 müttefikJ imize ukı b' ett cesaretini yorgun dfiş{irmck ister. 9/lO ikindteşrin ~"i donanma Cesare, Calo Dutlia ve Andrea Doıia chıll, demı;-Ur ld: 
~ ~~~~](;.,) 21:30 ;:;11

1;~;,·> ~ henüz mesele bir neticeye merbut k~arak muzaff:: :i"~ca ~ Dnlly !Ierald gaz~tesinin diplomn- Sldi Bnrrnntyi muvaffakıyetli ~u • dan mürckk<'p olmak tizerc dort ta· B~ şanlı meu~ıbeyi 'Meclise bildir-
"' Aı baglanmamı§tır. , jıu ( Co§kun lk j ) tik muh:ıbırinln fikrirwe, Bertin, rctU bombardıman .etmiftlr. Dif<'r nedir. nunlard;m ilk ikisi 1911 se _ rneyı v~lf.c bJldıın. Tnm mu-..'lffalu-
~g~~~ (~~~) ~~::g ~~~!~ıe<;·> Nişan yüzüğü t~mak, bırçok Girit kaduıı:r..,ı§ h:. · etmek Sovyrt Rusyadan bütün AVl'upa ve taraftan den.iz.altı gemilerimizden nesinde denize ini!h1Jmlşlcr ve 1933• yctle ııctıcelcnen ve donanmaya men-

ı. lfiizik haz) 1.2.45 Müzllc: (cnz) kimseler için bir ihtiyaç olduğuna için Krala teleraf e:pd dil Afriknnm l\libveT ıdcvleUeri nüfuz birisi bir destroyer .himoycsinde 1937 seneleri arasında tecdit ve tii _ l!Up hnva kuvveUcrine büytik blr ~· 
~) 1ıl~zik (F.) 23.30 Kapanış. göre, Hava Kurumu, yüzüklerini Ha~ya 13 (A A) ~ 1~~ • sahası olarak tanınma"ını istiyecek- seyrC'den iki gemiden mtird&ep fo. mir <'dilnıişlcrdir. Diğer iki tanesl ref kazandıran bu azimkiir hücum-

- verenlere, böyle kendi iıarctini kadınları' y K. 1• .. dırıt tir. Runn nıuknhil pnınrlıkta 'Rusya- şeci kanleye taarruz etmiştir. Bu tn- 19,,, d d iz ind' .
1 

ı. 193,. dan aonra 1Uılyan zırhlılaruıda.n .an-
(1') Alaturka, (F) Alajrcın.va • unan ra ına gon er- ...., e en c ırı m .. ~ ı - k .. .. '-·· 

taııyan kuarmaz ve oldukça ıa- dikleri bir tela ft itaJ l va Tt\rkt~'enin Al!Yll kısuıı, frak, arruz rıetices:lnde nğır surette yük - 19.,9 1 •. d te dit olun u 1 . ca • ıı~u mu-rebc blecc1' vaziyette 
'f .. "kl d . b" .. .ra a, yan ara J • , 1 k .1 . . ., sene crın e c m ş at - b l kt-" 

rı yuzu er en verırse, utun va- karşı harp etm k . . k d 1 ran, Afganistan ve belki & Hindıs- lenınıt :ıooo torı u geıııı erden hırı 1 . B nln. 23629 toailatoıuk ·hl u unma ..uır. 
nema-Tiyatro tandaşların derhal seve ııeve böy- dan mürekkep hı' b·~~nl.''k ta ·k~lar. tan verilec~tir. llub.biriıı fikrince, batlllli ve diğeri muhakkak aur.ette {I ıı.d . u.l\[' 

1 
·tt-... aUarı 1198 k' Zili .~- Akdcnizde buhınmakta olan deniz 

I ki' b' d .k I ı r o u eş ı et-

1 
nr ıı. ıırc 'CJJ ış , su- k tl i . 1 h • d ~ zhev 'zdı . ır yar ıma oşacak arı mek üzere müsaade istemişlerdir. l\lolntovun hu hu~us:aki tolil y.ıı.lnız }wsuzedcb ohuu§ ve muhtemel su - rntlc.ri .s.aat.te 27 ınildir. Bu lilnıftan u_vvc. cıol· nııı k lolnuvazbenes Ucıızehüz:n_ e ~ l'ROLAR:Şelıatr Tiyatr01a 

Dram kısmı: 
4 \'AK T AKIMLARJ 
~ ARASINDA 

0rnedi kısmı: (DA. D 1) 
4~ ALAR: l•tanbul 

1t <ı• 
..,ımal casusları. 

~6 .: sm..u ila)'dat. 
~-~lit.q: Tayyareci eaauslar. 
~ '4. ra: Lckcl; kadın. Si Sevimli haydut. 
\; : .\Ji lıüa-lstaabul 80kaldan 

fllP eaı ır. Girit dağlarında yaşt b k zavahiri koruyacak bı:r rolden lbaret- rette de ntnıı§tır. olan he!!lncl bir gemi YA 1 L d muessır nca Aln u ne e tun 
Türk Hava Kurumu, milli bir dınlardan bazıları R~:~ u. a - tir. Çünkü esaslan evvelden tesblt f talyanın yeni bahri inşaatı ~ VJnci 1916 acnesj~dan e~nnTr n dünra bahri vıu.lyctinde de akisler 

ad . . 1 .. .. .. "k • er •1an11 d'I l t' ' e ayıu a • nc:akbr 
m en~mı~ 0 an gumuşte~ yuzu , muhabirine töyle demi,lerdir: e 1 ın ş ır. Londra, 13 (A.A.) - Reuter bil- ranto limanında bir iııfilik netice • ;..!>'_a;...p ___ • ---------
ver;ce .. 0 ~fl!la, bu pr•.~ık ~are, ~Bi~ dağ kadınları, hürriyetimizi Bulgarlarda memnuniyet diriyor: ıdnde berhava olmuştur. Bu zırhlı. Tamri EfkAr 
"ı etıcke ıuzennde daha mueuır 0

- müdafaa etmek için pek güzel tü- Sofya, 13 (A.A.) - Hnas ıı.janııı ftıı1yan donanmasına fagim 15ah- lardan ilk ikisi 12.6 pıaluk 12 top- --------------
ac.a tır. E k k 11 L:ı· . . . l d"l . 1 N•-L--, cır.> K t 

Z .. b e 'u ana!:!.! ırız.> bıldır yor: rlye Nezareti tarafından neşre ı mış a, 4.7 pusluk 10 U>pla, 3,8 pusluk - ~ uruı ur. 
annımıza gore u hayırlı • 1 ..,,,. • · ıu_1 t.o la ,.. di....tt...ı.ıu uu:ril 8 ta . • ' J .... kf ... __ d • • . • f 'ı- T J nu r;ar euı.anumumtyesı -... o • o n tebııide in ,_,.. ı..QW en ~ıyare da!ı topla 'Ve 36 ta\·yarl! Aboae Şeraiti • '"f=Y9 'i:i:.., 

yar ım ı~ ı~ın aa ıy~te geç~~k anca mese esı· vun Almanyaya yaptığı seyahate akır darbe mfiııascbetile Londradaki dafj mlıralyözle mücehhezdir. Diğer ~ ~ 
zamanT 

1 
S !"tlf "'.e battal geçm11flır. çok büyük bir ehemmiyet vermekte.. ye.ni İtalyan bahri inpatı hakkında lld tane11i 12.6 pusluk 10 topla, 5,3 Senelik ............ 1400 Xr. 2700 Xr 

arzı ve ua emı ne o uraa o sun (1 · • aah'f•d•n d J d' ' · ı · t ıt ı · b. . r kal d A , <l ıncı 1 •vam ır. hır.az mn uına ası zem ne muva!ık pualı.ılc 12 .topla, 8,5 ırualuk lD tay- Altı &)"hk 750 > 145e > 
1~1 

a a an ıran yega~e ~esele, emiştir: . . n • • Bulgaristan, eskiden Almanya ile telfıkki edilmc'ktcdlr: yare d.af1 tOJ)Jl)'la ve 39 tanare dafi ö, ayhk ............ 400 > 1100 > 
~_,~a Kufrudmukı:un1_;_ kmılle~ın bu t Madriddekı l~nız Bu~~ F.Jtısl, Ruııya nTnsındakl rekabetten zarar ltalynnlnrın 1.lttorio sınıfından o- ıııHl'l\lyuzlle mOcebhe.zalr.Jer. Bir ayltk ............ 150 > )"Olmır. 

~~lıı ciheti: 
~: Banın.1 aftlaema • 
"1~~ .Leyli ile Mecnun. 
~' · Dalalayka. 

.~et ve e.• u~ ayna~ndan ~any~lann,~ab~rhu~m~erle ~rm~ ~clu~ ~n Berlin mülfta. ,l-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıstıfade etmıye ba,lamaaı ıçın latı~are etmeden, yaptıklan Jcraat.ı tınıl:ın kayıtsır. ve şartsız olarıık ııe· '\ 

Melek. derhal harekete geçmesi keyfiye- fspnnya hüküm.eti nezdinde protesto- vinıııekte ve fürlin m\izakcreJcriniıı latanbulda biç bir.-..filme nasip olmayan bfr muvaffakıJet 
tidir. ya ve İngiliz hükumetinin bölge b1- bill:ıaasa Balkaıı meselelerine tahiJ.ş -

Görülüyor ki, hemen bütün va. tarafiığının idam~ine Ye İngiliz cılilccrğini zanneylemckt.edlr. L E y L A ı·ıe M E c N u N 
tanda§lar Kuruma ko§acak, elle· menfaatlerine zarar verebilecek her ~""""!'~~...,.~~~-~~---
rinde .:Jtın veya platin )'ilziik ta - hangi bil' hareketten içtinap edilme- ltizaı 
flD'lalctan aılulacaklar ve Türk çe- sine büyfik bil' ehemmiyet atfeyledl-
lik kanatlarının remzini iftiharla ğini İspanyol hükumetine sarih bir MiindtrlcııtıMızm ~olclw6vt1d4fl I p E K Sinem•&1nd• bu.nün. 4 Uncü ve 

it ·ıı~ bi it d ( Stt••, 11•rix kıUağı t1e1r ) t"O- -W •., laflm• tan mı ı ·r zev uya - ıutette bildlrmiye memur edllmif • tıtantm~ı thre•dmİedik. Kcırilıri-
~ .... 90llMC11bafte 

,ı·; Paris delillklerL 
lıl: Saadet 711v .. -Morunartr 



Sahife: ' === TASVİBİ EFKAR 

lsl Lv. mirliği Satın ' 
Alma komis onu ilanları 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 9 • 11. 1940 VAZİYETi 

600!) kllo talk alınacaktır. Pazar
lıkla cksiltnıo.i 15/11/&40 cuma gü. 
nü aaat 15 de Tophan<>de Lv. Amlr
lir;i Satmalma Komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tuı·k Kodeksinde ynzılı ev
Hfta alınııcagıııd:.&ıı ısteklilerln te • 
mlnatlarile belli saatte Koıni~yona 
celmelcri. (591) 110581) 

'ı'•• 
9500 adet kıl yem torbası alına • 

caktır. Pımniıkla eksiltmesi 15/11/ 
Sl40 cum~ günü at 14. de Tophane
de Lv. Anıirliği Snt.ınalma Komis • 
)'onunda yapılacaktır. Nümune~l Ko
misyonda görülüı·. isteklilerin belli 
aaatta Koınısyona gelmeleri. 

(593) (10588) 
••• 

45 tou pllivlık pirinç alınacaktır. 
Pazulıkla eksiltmesi 15/11/940 cu • 
aıa g_ünu saat 15.30 da Tophanede 
Lv. Amirlıği Satınalma Komisyo -
nanda yapılacaktır. 'l'ahmin bedeli 
16.800 lira, ılk teminatı ı 147 lira 50 
kuruı:ıtur. Numunesi Komisyonda gö
rlllür. lsteklfü:t ın kanuni vcslkala • 
rlle Komisyona gelmeleri. 

(596-106315) 

••• 
4X20Xl ('.mı tahtai!ı 
4X22X l8 Çanı tahtası 
4X25X18 Çnın tahtası 
4X8,5Xı.!G Uta. 

AK T 1 F 
Ka•a : 

A lbD: Safi Kllesram 71,114.719 
L akH t 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirlflf' : 
Türk Llruı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi Kilorraıu 5.215.19' 
Altına tahvili kabil ıerbest 
dövl:dcr. • • • 
Dlier dövl:ıler ye borçl•t 
kllrlnr bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak
diye kıtrtılığı 
Kanunun 6 • 8 lncl maddelerlııo 
tevfikan Hlılne tarafından 

nkl tedlyat 
& nedat cüzdanı: 

Tlcart eeııetler 

E•ham ve tahvilat cüzdam: 

J 
Deruhte edilen evrakı nak· 

A diyenin karf11ıtı esham V• 

1 tala-illt ( 1tıbarl kıymetle ) 
B - Serbest eıham ve tabvılli; 

Avan•lar : 
Altın ve d<:lvlx Uıcrfne 41•U• 
Tahvllll üıerlne av4 11 

HaılDeye kısa vadeli a"anı. 
Haalneye 38SO No.lu kanuna go3rw 
açılan albn karşılıklı a vanı 

Hi•Ha·arıar : 
Muhtelif 

Lira 

101.013.tlJ.36 
ıt.S76.S77.

U 15.391.?.2 

tM.1 46,,_, 

-.-
26.403,207.94 

158.748.56'.1, -

U.J91.4lı4.-·1 

4'1al.W.t~ 

_!,!JJMZ:UI 

' l .177.7S' 
7 ~.72~.-
f.4.SS.ooo.-I 

Lira 

JJS.sti.101., 

1M.H6.3~:j 

il 
il 

St.tH,8c)l. 9~1 
1 

139.SSl 07,.-,, 
25UST.~.ll 

1 
sJ:n1.s9'.sO' 

... S~.C.926.75 '~ 8)~.&26.5 
4.soo.ooo.

,_~462.422.8 

PAS 1 F 
...,,.aye: • 
ihtiyat alıç..l: 

A.dt ve fe vkallcle 

. . . 
• • • 

• 

• Hu•ıu! • • , , • 
Tedaofı/Jelri Banknotlar: 
'cr uhde ed Uen eVTakı nakdlye 
Kanıınıın 6·8 lncl maddeler ine 
te.ftka• Hazine tarafındaa 
vaki ted lylt 
Deruhd'!' e dilen evrakı nak· 
diye baklyeıl 
Karııhtı tamamen alhn olarak 
111,.·eten tedavllle vnedllen • 
Reeskont mukablll lllveten te• 
davüle vaıedllen • 
Hazineye yapılan altın karıılıklı 
avanı mııkablll 390'l No. it kaaun 
muclhlDC.i lllveten tadavlll• ,... . 
ıedllea 

MEVDUAT: 
TUr._ Ura9, 
Altın. Sdl h.llosraın 19.372 

38SO No.hı kanuna röre hadneye 
açılan ...... mukabili tevdi olu• 
MD alhnlw: 
Safi Klı· 55.Stt.9'.it.
l'lövb uahhlldatı : 
Altına tahvili kabil dHvlıl cır 
Dlier dövizier ve alacaklı kll· 
ring bakiyeleri • , • 
.. u h tellf • . . . 

Lira Lira 
u .eoo.HO.-

• • lll-'".15 
6.0I0.000. - IUll.6'6.15 

158.741.563. -

19.591.484.-

139.357 .07,,-

11.000.ooa. -

240.000.000.-

-.- S96.3S7 .079. -

68.109.148.36 
12S.709.39 '8.234.857. 7S 

78.114.167. 90 78.124.1'7.91» 

-.-
~3 4n:ıos. 5~ 33.4112.208.SS 

116.006.893.47 
Yukarıd yazılı kcıc .. telerin pa

.zarlıkla ck!ıiltnıı!!il 18111/ 940 paznr
tuı günü saat 14 de To11hanede fst. 
f,v. Amirliği Siltınulma Komisyonun
da ynpılncaktıı·. Tahmin bedeli 
t!t,025 lir.ı, ilk tcnıinutı 16i6 lira 
87 kuru~tur. l~teklllerin bdli saatte 
Komisyona gel:nderi. 

(698- 1t16 ) 

Yekün 71 ı.?.93.87'2.SS ! 11'.393.~72.85 

itibaren : Iskonto 
Yekıir. 

l Temmuz 1938 tarihinden haddi •/, 4, altın üzerine avans o;. 3 
-===========-============.;;================:=========~~;;;;~~=====:~== ••• 

• aman Lııl~a makın .. •i alınacaktır. 
T:ılıp olanların katuloğlaril• bera· 
ber 16/11 940 eumu güııtı ~ııat 14.20 
dıı. Tophaııed@ 1,v. Amirliği Sıtınal. 
nıa Komiıı~enunda bulunnıalaı·ı. 

Maliye Vekaletinden: ,-
(601 10732) 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavül
den kaldırllması hakkında ilin 

Adıt t-:o. 
420 1 T1&hta masura. 

17,600 2 Mukavva masura 

Gümiiş yfö: kuı uşlukların yerine gliınü, bir lırnlıklar darp ve piya· 
uya kkfı 111iktarda çıkuılııııı olduğundan giimüş yüz kuru~luklaı1n 31 
ikincikanuıı 1941 larihlııden sonra tedavültl~n kalılırılmaaı ~.ararlaotırıl
tru1tır. 

2,800 ıs > > 
11,580 -4 > • 
16,280 5 • • 

6,340 6 • > 

Gümü: yuz kuruıluklar ı Şubat 1941 tarihinden ILibuen artık teda
vul etmlyecek Vf! ancak yalnız Mal Hııdıklarlle Oilmhurlyet Merkez 
Bankası şu~lerince bbul edilebilecelctir. Elinde gümü~ yür: kurueluk 
bulunanları" bunları Mal ııandıklarile Cümhuriytt Merk• Bankaııı ıu· 

42,240 7 , > bclerine tebdll ettırmeleri ıliin oluuur. (7025 -10216) 

1,820 8 > ) 
Yukarıda yazılı 8 kalem mR. ura 

eatılacakt.ır. Paurlıkla 11rttırınası 

:!0/111940 ~arşamba ıcuniı ııaat l4 
de Tophanede Lv. A nıirlıği gatınal· 
mn Koıniııyonunda yıpılacııktır. ~fi. 

nıunelcr• Koıni•yonıla gfıriilür. ic: -
tekliloriıı bt 1 il . a.ı ttı> Ko111ısyorııı. t"l'I • 
nı~crl 161li- J0777) 

•li-11-

1940 Senesinin 
Son modelleri 

Çok u rif ve zengin çeşitli 
kadın, erkek, kol Ye cep 

ARLON 
Saatleri relmlttir . 

Satış deposu : Z. Saatma.n. 
SuJtanhamam Camcıbafı han 

1 inci kat 

isteyiuiz. ...... __ ~~~~-------------
lzmir Nafia Müdürlüğünden : 

l ıimhı..rlyet Kız EnstitiJRiiıılİıı t>ir kı~ıııı ikmali İıı\lrııttı ı;, ı ı /f!411 tn· 

tihiııılen ilibareıı ylrmi gün ınüddetlc kapalı ?.lıt'f us•ılile ekslltm rt· kon. 
ıııuştm. Ke~if bedeli 31499 liı ~ 60 kunışhıı. 1)00 l!ııı hnltnırluk huğ'd11\ alın~. 

caktır. Pıızaılıklıı eksiltnı~ ı 16 ' 11/I 
940 eumartl'"-1 günü Mat 11 de 'l'op-
lıanede ı . ., Amirlil:i ~ııunıılmıı Ko- - --- ---~- -----------------
m1ı;yoııund11 yapılul':ıktır. ıstP-klite-' Beykoz Askeri Satınalma 

Eksiltmeye giıecekler kapıılı ekslltınl' şnı1naıııc.ııiııi, ıııuku\'e),. pro

jesi:ıi, keşif huliısasıııı, fenni w hu u~i ~:ırtn:ınıc, ~il ,ilci fiynt ~etveliıa, 

İzmir N'afia !ıHiıHıı·lüb'Üll!lc• lllP\Cll\, dosya«ıııda l<'tk\k edı•hi!ıı lc•ı. 
gKsiltnıe 2G ikiııciLL"flln ~;10 salı gıimı ~mıt 1J rlı> f7Jl1İı l')nfı:ı '\fıi • 

dlirlüğiinde miıte ekkil 'Komlsy"nda kapalı w ı1 u"ulilr ynpı!ııcııkttı. 
ıin tenrnrntlarilc belli sşatt,. Komis-1 Komisyonundan: 
)"ona gclmt.ll'ı i (GO 10 04 

••• 1 200 ton ot. 200 ton sanmı, lU ton n 10 ton gat yağı 22/ 11/940 

5.C 000 kıl" ~:ınııııı, '17.277 kilo kıı

ru ot Hnrp knrlemi~i icin mülc·nh
hıt 111111\ ve he .. ııbıııa 18/t 1 !t411 pu • 
zaı·tesl ı•üıııı sıınt 15 dı> Toplıanedt• 

Lv. A 11111-l!ı.d Satınnlmıı Konı isyo • 

cun a ıruniı ııaat ıG de Beykozda A,keri Satınalnıu Konıls~·onun<la avı ı 
a~'l 'l pa~ırlıkla satın alın:Acaktır. . • 

İsteklllcıhı ehliyet ve u.ıo yılınn ıtit. Tıcnıt•t Odm•ı \'"'"ikala'ı·ıııı ve 
2'l6:: liralık muvakk:ıt teminatı muhtevi ol11111k h~ıılıy:l(':1klan t!'ldif 
mektuplarıııı knpalı ııuf lçindf' yukarıda yaZJlı ı:üıulr• ıııuııyyen santh'n 

bir saat evvel Komi yorı RPM!giııe makbuz ımıknhilinclf' h·~lım Ptmclı:ı i 
lazımdır. Bu nıuayyeıı ~iiıı ve sıı.ıtteıı soma vukııhıılııcıık ıııfırucautl•·r 

2 - Pawı·lık ııctil'ı•si ıakarıiıı· ede(•ck fiyat 11zeı1nderı "~15 temıııat 
alııuıcıtktıı. 

1 - E\· ııC •e oerait heı· g!in mezkur Komı.yonıfa gönılelıilıı. '10!:>27ı \'e postudıı vnki gecikmell'I' kabul edılnıiyceektiı. 147:"!':' ı ( l(ı!i!i!ı) 
umıda yııpılııcaktır. Şartrıameqi Ko-
ıaılsyonda görüUlr. İsteklilniıı kamı- İııtııııhııl tlıılıµı Yeıliııci 111ıkııl.· ı ı I s_ E N ,. 

/..ükimlığiıultn: ı ı b J B d J nt veslkalarile belli ımıllte KomLyo- &tan Q ele İyesi JAnJart 
nu ıı;l!lmeleri (GO!l - lOSOöJ Nııfiıı \'eldllcıi n·kilı avukat Hay- ca 

• • • dar Turcg"ınüıı Şilenin Hacı Kıunm ~~~-·ll!'l••••ı••••••••••••••••••• SEVIYORU r.ooo 1 t ~ 1 t~ d 1. . 1 nıahnlleslndc Fıııncı Na,,.ııhi alevhi- Tolımtr.. İlk M 
:) '" «' ı.. ıru ı ça n· ı ıı "gı a ı- ~ • 

kt r Pa 1 kl k ·ııt • 161 ne açtJgı alacak davnsında; muma!· beddi temfoaı 
naca ı • :u.r ı · 11 e s mf'st • • dl ld d 
11/9.CO eumll gUnii saat 14.10 ela leyhııı adıe 1 meçhul • olduğuntlan 65,00 4,13 Beyazıtta Camcıali Mah. Eü~·iıhl'şitpaşa cııtl.' 2 nei ye mırı an I 

TophanedA T A" 1 1 ·ıı:.· "A.l 1 dııva aı-zuhıcl uuıtiııhı bır ay zarfın-' ,v. nı ı· lı.:;ı .,... ma.ma •w adada 11 M2. 1ahah ar~a. • • da cevap verilmek VI' ıebhg makamı. 
Kunmıyouundn yapıl:ıctı.ktır. Tahımn k . 

1 
k G/ 

019
•

0 
1080,00 81,00 

ı. • ..ı ı· ı h · 2''0 k 1 "lk t na aıııı o ma üzere 1 ... ta-•mue ı >e eı ı w ·u .. ıış o up ı e· . . • • . 
Aksaı·My yaugıu )'&rinde Kf'nıalpaşa Mah. Çukuı .,,:e~nıl' 
so. 21 inci adada l 137 harita Ne.. Ju ve 201 l\12. a. 
halı usa. 

• t 9"0 ı· d ''ü · K rılılı Tnsvırl ı.;fkaı· ga:ı:cteslle ıl&nen 
ımıın ı . " ıra tı'. ... ıııunc-!'I o . 
nıı~~", ılu gö, ulur. 2000 ııdettl'n &!ta- yapılnıı~ vt- mezkur müddet zarfın -
iı 0ı, 11amak fiuı·e ayı·ı anı tıılipl;ı·ı> da hiçbir re.vap vaki ol~ıadığı~d~n 
dt' ilıale edilrhilir. f ııtekllleriıı belli davacı vekllı bu ker~ gun ıayınıle 

nıüddelall'yh Nasuhlııin lliıııeıı dave-antte Konfr~yona gt.lmelerl. 
(614 lf)ıe t ot 

••• 
tini talep etnıi' o1makl1& H. U. · M. 
K, nun l .C ı. 142 ve 14.C üııctı ınadd ... 

llavutı•ıııta askeri fıl'ltll lıin8 ., 111 ın leri ınııcilıiııc~ biı' ıty ıııfiddf'tlf' ili• 
karı:ı1 <11 ındıı huhınarı çe~mf.'dl'n itilııı. nl'n davetine katar vrı ilıni~ ve na
ıc-rı lırınnı tı"t kal çatı~ın·lıı mPvr.ut nıma yav.ıl:m tJavetisı>niıı liir lıiitıha
df.'polıır:t uyun otonıatik elektrikle sı mahkl'ınr divaııh:ıne .. iııe asıln11' 
ıı\11teha1 l'ik vtt otomatik tulunıba'!!ile olmakla fırıncı Nasulıiııln nıahl:eıııe 
sevki Ye dt~ohırdan da haınurhanf.'ye günü olan ~~O/ U!/fı40 rııızart-0!!1 günü 
i111losl l~i yapUıılacaktır. Talip olan ~aııt 1' c1tt nı•bkemt>de haım bulun· 
fateklllerin m ıhallinde. 11'tki;kat yapa- maııı veya tarııfınclan vekil KÖnder
rak pliıı, keıif, teklif \e tı-nıinatlalİ- me.."i Hizumu teblii makanıma luıim 
le 19111 '940 salı R'fimi aııt 16.~0 d:ı olnııık iiterl! ilün olunur. 
Tophan11de İ~t. Lv .• A.nıirl~l Satınıı.1-
ma Kom\ .. yonuna felnıeleri. 

(GlS- 10809) 
••• 

iOOO il~ 7ı;oo ton kııdıır bugday 
kırdırılacaktır. Pauırlıkla ekf:iltmeEl 
1!1/J 1/940 ıılı ~il nü sııat J:l.30 cJ a 
Tophanedl! f ı.t Lv • • \mirliği Satınal
nıa Komfayonundıı yıı.pılııcnktır. T,_h. 
miıı liedeli 62, 20 lirıt 62 kuı u~tur. 

tık tcmiııııtı ns91 lira 8 ktıl'llŞttır. 
$:11 tn::ımuı lComisyonda göriilfır. fs
teklilerhı lcanuıı1 vealkahırfü b"lli 

atte Knnıi .. yona gelmeleri. 
'612 - IOSOS} 

Aıid 

2 

• • • 
2,ö:'f2,6 :'\lakin• kaporta 

,ııınhuı. 

ll1U· 

1 llOXl ıtO :\tnkhıtı !.::.q•<ll'lıl mu· 
ftımbası. 

1 ıaıtxı 81'1 Oonld iirtii nıu~ıım -
bası. 

t 10 metn u2unluk * parmak 
lcalınlık, bnkır yedek hava bo· 

saatti.' Komı~vona ırlm"lerl. rusu. 
(61ii- l0811) Yukandıı yazılı n.nlzenıe patarlık-

•li-lf. la utın alınacaktıı·. İhaleııi 18/11/ 

306,00 !2,!15 Vefatla 1\lolla HGınev Mah Revani ~o. lff un~u arlada 
76,97 1\12. sahalı arH. 

Tahmin bl!dellerilc ilk teminat .mikt&ı lıırı yukaııda yazılı arsalın· 

utılmak ilzt•re ıtyrı ayn açık arttırma~·a knnulınuştur. Şaı tıısnıcler Za
hıt. ve l\luıuneliı l\lüılü ı liiğiı k:..ll'ıııiııde gbrlilecektiı·. İh91 1! 2fl/ll/94•J 
cuma rünü ~aat 1 .f d• Daimi Encümende ~·apılacaktır. Tııliplel'İıı ilk k· 

ıninat maklıuı-. veya ınekt.uplariltt ihale eııııii muayyen aatte Uaınıi Eıı-

cünıende buluıımııları. 

Tolıı,.fıı 

btdtli 
lıt 

tflıninatı 

4193,.fO 314,61 

560,00 .ft,25 

.(7ü,OO 

8450,00 258,7i 

1400,0ll 105,00 

1134,00 ı ır..o~ 

8960,00 297,00 

920,00 G9,00 

540,00 40,GO 

!Ui7,4t 189,81 

Buhtcleı· .Miidiıı Hiiü itin alınacak 36 kalem Riııt ve 

fidaıı. 

Belediye)c ait posta i~lerind~ ktıllamlnıak üzere Rlı· 

nacak 1 ıtdl't motosiklet. 

Yıldız. 1 inci yatı okuluııuıı yıllık ihtira('! için alına

(·ak 1500 kilo sıit \'e 1MO kilo yoğurt. 

Yıldız 1 iıı~ : yııtı okulu için alınacak 2000 kilo sade 

Şay~t bu koıa1 ve cazip i 
güzellik tedbirini kulla-

1 
nıraan?z •İze de ayni 
•Özü aöyleyeceklerdir. 1 

yağ ve ı OOU l<ilo ?.~ytinyağı. Heı· genç kız, lrn keliıuelcrııı ıtlıcıı 

Yıldız ı iııı:ı yatı okulun~n yıllık ihtiyacı fçiıı ıılına- ı:ini tlııynıak lıulyıı c;rnıladıı. l:uııa rlu 1 

eıtk muhtelif cin!' ya, ~bze. pek yal:ında nail olabllıı slni7.. l{eş 

Koııscrvatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı içln 11h . fedilen bu ı>ek basit güzellik rcı;e · 
.ıacak 900 kilo sade yağı, 200. kilo bt-yaz peynir, 100 tesi sayesil'de "e )'ıılr:ıı lıir kaç güıı 1 
kllo kaşar peynir ve 30 kilo 1.erey11ğı. 1 zarfında scvimlıliğhıizi ~·ııkseltcbllir 

Kaı'1!ağaç rnuesseımtı et nakllye kanıyonları icin aıı. 1 ve cazibrnizi art.tırah lirımıiz. En cı;. I 
nncıık 2:.! ııdet dış ve 22 adet fc lıl!ıtik. nıeı \"i' en sııı t bır c ıldi beyaılııtııı 

Zeynepkumil doğunıı:vinin yıllık ihtlyacı için ıılına • :yunıu,a~cak ~e peıe ti~e lliyık bit 

"a'lc nıulıtc!if ~·ı.ş sebze. hıılc ıfrag cdec1:ktir. Kczn, solınu~ 

1tfaly61 mududüğfi itin alınR~ıık G Aıfet bııltnnıyc Vt' ııhıalı benlerle dolu hlr tun taze . 

lfııpeki v" Ziihı·evi h:ı,,talıklıa lıa tnııelerlll' P.eyoı•lıı ıc ,ecel< "" !<:(f bir hal alocaklır 

,.. Hakiki lalr tiryaki ·çin, abttail usara a• ı .. 
•tanın tadın~ hllenler l~ia de s 

HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 

iLİ MUHİDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: BahçekApı, şubeleri: Heyoğ-lu, Karııkliy, KaılıkÖY 

Toptan eipari~ için tenıiliit yaııılır. 

Bahçekapı, .i:ııtRnbul, Hacı Hekiı Ticareth:rnesiııııı merlccziııe 
~ 

müracaat edilme•i rica o lu nur. ~ 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

E:sas N<ı. Yeı·i K iyıııeti l\' c-ıı'i 111 csahaSt ------------
1166 Kao.;ımpaşn. Emin c:ıml 

Malı. Sıımancı sok::ık 

e~. 11, ye: l~. 15 76.- Arsa 7ti,42 JU2 
1268 Yenikapı, Yalı l'ıfoh. 

Kunısal sok. es: 178, 
yo: ı:n, taj. 13fl 82.-- Arsa 41 M2 

1278 Eminöıı!i, Emin Sinan 
:\hıh. Tlilhcntçi han lçi 
sok. Es: l4, Ye: 12 
Taj. 12 20~.- F.v 15/32 H. :ııı :M2 

1304 Blı;viiknda. Yalı Mnlı. 
!\lelııııetçik sok. Ada 22, 
P&J'St'l r. 102.- Arsa 81,50 llJ2 

1360 lleyr.ğlu, Hu ·criıınğa 
l\1nlı. Kiiyb:ışı, Paşn 

Bnl:l:ııl "nk. Es: 11. 
Ye : 47 45.- A ı !'a 44,t.O !\1 :! 

1898 Fatih, Çarsıınıbn , Çıkı· 
rıkçı Kcmnlrltiıı Malı. 

F.s· Saı·wcz. Ye: Hulı-
cılnr ve Yıırıııı şok. Eıı: 
:l4. l::G, Ye: G2 8G3.- tfostıııı 
1"cncı., Tn!ıtı:ımiı.ıırn 
::\fuh. ç,,, bacı çcşrne ·ı 

ı:ok F;ı;;, Ye: ·7 il ,\ısıı 1~ H. 2:.?.5H M2 

ır.o4 Aks:ırıır, Yalı '.\falı. 

h'.unuınl ve Ro~tıııı ar· 
kns ı sı:k :ı:?O.- A ı sn 

15:1G İİsl<iiıl:ıı·, Yr'l ıT·dııılle 

15fl0 

\'ıın~ııı bai.!:ı qok. 
11. Yo: 78 
Unkırköy. füı:rtııl 

İncirli auız.isi J<:s • 
l\Iük. 

"F.s: 
iiO. 

terıe 

15. lG 
4ı:i2-

1 ilO l n!'~' •ı!lu, Ynı, Hn'\.tln lO:f. 

Ara 

Aı~ı> 

A111a 

tHO l\12 

-4524 • 12 

M n lı. İ la r ı>ok. F.e: 3::1 4G. 
l 641 <ırtııko~, Dere Çıkmn-

7.ı. E:;: 16, Ye: 18 :ı Arnı l/4 .H . 12:1 1\12 

16fi!l Hfı~·iikcleı·e, e~ki J,iimhi-
rıııcııı, y,.ııi Dcı·ei<7i ııok 

Eı.: ı•ı. Y": i:i 25.-- Arı:ı.: 

1G!l5 Be\•oı.du Knmerhııı nn 
. !:ılı. Kurtı l\111 um sok. 
ı-; ... Hl,\"(': 11 Taf 12-
11 174.- A -ı :ı 

JGıı!l Bt•~o .. hı. PA• ":•ltı rıo. 

lnpılı•ı-c c:.d. E«: 84. 
2ı; . A. a 

24 ,(ı(I l\f 2 

; M2 

87fl !tGO H fii.41: M2 

1711> ll«l:Odur. ~el,ınıi Ali 

Muh. Knınlt.!h:ııı .. ımk . 

'F:s : r.s 7r. a. ı ~a 
t'i1G i'sr, ·:d:ır Sc>':'tnıi All 

. tuh r:.ııılır:ı .ııd . g ..,. 
111 r.:-. • a. nıa 

1717 tlskıirJHı· , Snf .. 1111 Ali 
)l:ı !ı . 1\('r;ıich:ınl' Sf•l,, 
"F.s: ı. Ye: r. 'lO - ArQ,. 

171!1 Ü sl<iiıl:ıı·. fc;ıılh·f' ~1ııh. 

J72ıJ 

T\a\'seriy1>Iİ ccok:ık, [<~ ,.. 

fİ.,kiiıl:ır. 
1-i:<·nıidınııı 

Yı>: 18 

Sl•liınıi \ lı 
Fı•k . 'f<~o; : 1? 

17:!1 i· küclıı.I'. Yt'ninııılı:ılle 
f':op:ıc: ~ol:. E«• !!fı ıır.. Aısa 

172'~ n kfülR 1. ~,·l:iıııl 'Jı 
1\lnlı. İl:i km· ıılıı c:ol, 
r.; .. . Ve: lP. Rt; .\ı·~-. 

17:!.'l i~ l<iiclnı ~rt5ıni <\il 
Mntı. \'-ıl.•f obk l•: •. 
4 r.2. • • ...... :, 

172G f-..ı.-.,ı:ır. İc Nil••r l'·~nır i 

~c.·lıııııs. !<nıı!• ':"""' 
citnh:uq -.:,,k. g~: 't ,,. 

14 r.7 
ı 72!1 İT,.J: iiılıı I' ;\ 1\11 lİ:WılP. 

'fon~rııP!i'l,.•tıı. ~c•liıı\ı••t 

r•:ıri. l!:s : :;ı . T:ıi ıt'> ~or.. 

1i~t2 4.l:"arıı,· . l'ilı'p Kı.!lım 

l\T ııh ,\ll•O\'lll"ll;(I' "ok. 
f:Q: '\I'!, y ... !14 107 

179::1 Ak::ım·::~·. l<iltirı Kn"ıııı 

M:>I· . 1,:ııı~. i !;ehir "'"-

179•~ 

ııi Çulıneıofrlu !lokıık 

r:~ : 1!1 ~tiık ,·e: 2.4 f.ft. 

Fııtıh . Snfulıır ~1nh 

ı•,kl YPşil. \"<'nl Y<'J•I 
tekk<' ~ok . }.<:,.. . iifi 44P. . 

Aı!I'-

.'.ı· 3 

Ei7 .r.<ı M" 

110.liO M2 

91,Gll ~12 

!ii.r.o ~12 

:?or.. 4 l\12 

!il~ ••ıı 'il" 

71 M2 

1i fiO M2 

22-4 MZ 

Yııknrn111 11dıı>;,İ ··e taf!';}Vitı \"ııtılı f.!,ıvriıııenkııll .. r ııçı\: 

'J.o " 
• • 

'.!"" ıır 

uısıılilı' ve pe~iiı pnn1 il• ııııt;ıl11cakt11 • r-~' 1 
. l l 1\1' • 1 ~ ~ılı 1 ~ 1 l•ıılc 2'12/fl40 ııaı.lll"lıt•ı ı:unıl s,ııol 1ll ı at .r ıız· · ltf'ı 1 

d prt (' 
veı ilen 1 ecll'l ınıılrnclıl( ı• im ıııeı i l!eçtif'l takdirrle talıp1crl e rıııı~ 

. • d . 1 -• . -h·· k ıltanıınl~rıo VlıZUI' yiııııı nl·dıetırı e tczyıl R~ l"ITitıJCI 1 •• ~il ur l ' 

ll"ı iııı noterden ~sdlk ottirnıclcrl l!lzımdır. r"ııı-t ~,f 
i bu emlaki ~atın alaı:nl;Jara ulış bedeliıuıı hiı kı•rı1 rrı ,ır p ... 
• en~ r 

daire•iııdc ikraz edıleccğiııılen lıu husııst.n i7.l\hat ı lnuık 1"t!Y · ıılı 
ld. ·iiCll 

nkçt-sl, ııufutı tezkcı c~i V<' uç kıt'a fotoğı nfl:ı birlikte b· 
11 

1077ııı 
e:ıatte şubemiz ı·ııılfik cıvisiııP gdınl'lcı i. (&'}0) ( 

t 'Al\IELJ·: VEUG!SfNF. T Uİ l\lÜF.S~ESl~LER:ı;;: ~ 
i!i 1(111" 

66 ton kunı ~ovan alınacnktıı'. Pa- 940 pazartetıi eünü •aat H 41i de 
urlılda ııkııiltnıe j 18/11/HO pazar- Tophanede Lv. Amirllti Satınnlma 
te i g111111 aaat 16.88 d:ı Tophaned.-. Komisyonunda yııpılııcaktır. Muşam· 
Levazım ADlirliği Satınalrna Komi!<- ba nümunesi Komi yonda ııortiiür. 
voııunda ya)>ıhıcaklır. Tahmin bed"ll isteklilerin ka nuni vesika ve tı-ml • 
«6940ı> llrıı, ilk teminatı «·'45> lira natlarilt- belli s:ıııtt-0 Komi"'!Onli t!t>l· 
c60ı; 'kuruştur. Şartnam,ıi Konrnı • ıneleıi. (G16 10812) 

f'Onda gor(ilüı·. Taliplerin belli ııaat- " * * 

ve Ü'ıı)ctıdar saı i hastalıklar nıücn<lde nır-ı·lcc,Jcri. lfo haJltaki mhteha"ıil. ın bu n.ıs1- l\luli)~ \T(kiilctl Vııridııt l . Md. niın yem tebli .. n.. ıı 

1"10111 oku: unuz: (T. ıd.yı> rılilmi · Sııa"ı Mu"esseseler imalat ve Mua~11 ?.Lihı·evi hastıılıklar disı>nıı~crlel'i, sıhhi nnıa::cnc< ko 
miı.yoım ve .f<~yüıı ,Jispıırı~eı 1 için Rlınal'llk 

ııolıa nııtltı•mesi. 

olıa vr 
taze kayııııtk '~ ıc.ylln)'af:ııırn cilt ,. 

\İ7Rıindc ft:\'kıılfıclr. yuııııışntırı bir EMTiA iTHALAT v e IHRAC tt Konıieyflnll e'8lmeleı i. LT. EtY• Tt Teçhizat aıııbnrının 
(611) '16I07) tadilit n lnıantı tıl 20/lJ /940 çar-

' • • fanıba r;tınil ıı:ant 1'.30 ela 'l'opha -
Sarını roJRork!iruııun teml&lcnmesi necle ist. J,v, AmMiğl Satıınlnıa 

~ehirlJ boya vurulmıuu. ve tamiri Kom.ityonunda Jl&Zarlılcla eksiltmesi 
18/111948 pat.artesı gun6 aat H.15 yııpılacaklır. Keşif bedeli 46,148 Ura 
.. TophaıaM& L~. Awirlili Satınal- 11 kurut, ilk teminatı 8471 füa 11 
.. Kad.,.,.ua ~r. Ke - JCuruımF. KqH ve lfllrtnaaaeal Jto. 

'793,0t Y(•ni ynııılun ıııcktep1erın etnıfını tıo.hdiL için a\ır.a· 

cak çlmc.!llto }l:Ormaklık. 
tc iri vardıı Bu ikı uıı!!uı, lmliha· 1 il 
1. ıda digı•r ktı\\ctlmd:ıid, bc•l<·~iı•I Satış Defter er e, şTll 

Tahmin bedellerile ilk teminat ıııiktıu-laıı yukşı·ırla ynzılı iı,ıler ııyr ve b~\·nzlııtıc ı l.ıı ıırlınln hl'rn:,.ı AYLIK BEYANNAMELER BASILMI . ,.,10 t66 

ayrı açık l''kııiltnıeye konulmustur. Şnıtnıımrleri Zabıt. ve Mnaıne13t l\l ı - 1 .. az (~1<~11.) 'l'ok·ılrııı kıemi tcı'. i· ı Uı. 11 ,111 atış \•fri : fNKJ!,AB KlT,\lH~V1, Aııkııra caddeqı 
1 

Hrliitü kıılemlnde görülecektir. lhale 2111ı1il4ti 'JleQ}embe '°'ünu aıtt 14 rıı" karı;şl ıılın~.tıı. 3 !!ün ı:ırf•ı•dıı :.~;;~;~----~;.;~----····· .. ~:::; 
mnkliuz \l'\"n I kıı>m! c ldıııızı, hiç bekle • 

c .. 


