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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARlHl: 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajıı.ns adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye venyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Lira Irk 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikii.nun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çe.kilecektir. 

OlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a'8-ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

ELECTİON 
92 senedenber! biltiln dilnyaca 

tanınmış 

Election Kronometrolan 

Metin, hassas ve garantilidir. Yeni 
zarif modelleri: Ankara' da Anafarta
lar caddeıinde 25 No. Abdülhalim 
Güngencl mağazasında satılır. Fiyat
lar maktudur. 8322 

Satılık oyuncaklar 
Ankara GUmrtık MUdUrlUt\lııden: 
Cini ve mlkdar ve evıaıı q:a,tıda g4'at erilen oyunc&k.ların 9.12.9(() tarihine mll -

aa.d1t pazarteat aüntı ıaat 10 da açık arttırma ne aatı11 takarrür etmtıttr. .Müzaye
deye lttirlk arzuBUDda bulunanların muayyen ıaatte Akköprüde gümrük blna.aında 

mltte§ekktl satıı komtayonuna mUracaaUan. (7997) 
Kap adedi Nevi Marka No. Stkleti Kıymeti Cinai 

kilo Gr. Ura kr. , ;ı 92417-8 (113 l500 &1Ydlrllmlı bebek oyun
cak 

' J 92'118-16 

( 89 900 

·c 10 100 
( H IK)() 

154. IK)() 

7~ 500 

804 00 

glydlrllm!ı bebek oyun
cak 
oyuncalı: 

oyuncak 
aa.lr mevat ne -rc:ıret

tep bebek ipek elbiseli 
Bebek 

10 !560 428 00 makineli oyuncak 
18019 2 800 makineli oyuncak 

ANKARA V ALlLlCl 

Jandarma binası İn§aatı 
Ankara Valilı'linden : • 
(7386) lira (20) kuruı keşif bedelli Bal

ıat jandarma binası inıaatı için yapılan 

eksiltmeye talip çıkma.mıı oldutundan 
(2490) sayılı kanunun {40) ıncı maddesine 

tevfikan 5/12/1~0 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (553) lira (97) ku -

naştur. 

Satılık lokomobil 
Yalova kablıcaları müdürlü

ğünden : 
1 - Gazetelerde a:atılacalt evelce 11A.n 

edilen Kaplıcalarda Macar L. Lang fabri
kaaı mamu1A.tınd8Jl monte edltmemıı 22'5 
beygir kuvettnde yeni bir Jokomob11in aatı
~ı 10.12.1940 salı gUnU saat H te açık art
tırma ne yapılacaktır. 

VlLAYEilER 

Parke yol inşaaı 
Malatya Valiliğinden : 
1- El<ailtmeye konulan it 
Malatya • Akçadağ iltisak yolun\ln 

1+870 kilometresinden 3+027 kilo· 
metresine kadar parke yol İn§<Ultı, 

2- Bu i§e ait evrak ı 

A- Keşif, 
B- Silsilei fiyat, 
C- Fenni ve hususi ıartname, 
D- Eksiltme şartnamesi, 
E- Mukavelename, 
3- İşin muhammen keşif bedeli 

54052 lira 33 kuruıtur. Muvakkat te -
minat 3952 lira 62 kuruştur. 

4- Eksiltme 16. 12. 940 tarihine rast 
lıyan pazartesi gilnil saat 16 da Ma -
!atya vilayet daimi encümenince ka • 
palı zarf usulile yapılacaktır. 

5- 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu hükümlerine göre hazır
lanmış teklif mektuplarının ihale sa -
atinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimi encümenine makbuz mukabilin
de tevdi edilmesi ve ihaleden üç gün 
eve! vilayet nafia müdürlilğünden eh
liyet vesikası alınması meşruttur. 

6- İhalenin bedelinin 25.000 lirası 
1940 yılı hususi idare bütçesinden öde 
necek ve geri kalan miktarı da 1941 
yılı biltçesinden tesviye edilecektir . 

7- Posta ile gönderilecek teklifna
melerin muayyen müddet zarfında vü 
rut etmemesi yüzünden mcsuliyet lca
bul edilmez. 

8- Fazla tafsilat almak isteyenlerin 
vilayet nafia müdürlüğüne müraca~t-
ları i!Sn olunur, (8003) 18133 

Şosa inşası 
Bolu Villyetinden : 
1 - Yeniçağa - Zonguldak yolunun o+ 

000 - as + 955 inci kilometreleri arasın
da 23250 metre uzunlufunda ıose inşa e
dilecektir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle 78959 lira 28 
kuruş keşif b~eli ilzerinden eksiltmeye 
çıkarılan bu inşaat 14 '12/ 940 cumartesi 
günü ıaat 11 ,30 da villyet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere 20 etin. müd
detle eksiluneye çıkarılmıştır. 

3 - Eksiltme prtnamcsi, mukavele ve 
hususi ••rtna.me, metraj ve keşif hulhası 
ve etinirer ve fenni ıartname Bolu nafıa 
müdi.lrlüğündeın 3 lira 95 kuruı bedel ile 
alınacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odur ve ehliyet 
vesikalarını teklif mektuplarına koyacak • 
l ardır. Muvakkat teminat 5198 liradır. 

(82~) 18207 

Ekmek alınacak 
Sivu Cil.mhuriyet MüddeiumumiJiğin-

den : 
1 - Sivaı ceza evinin bir senelik aza

mi ekmek ihtiyacı olan 169SOO kilo ikinci 
nevi ekmek 2'/l2/940 tarihinden itibaren 
yirml (Ün müddetle kapalı ıarf usuliyle 
;J:sil tmeye konulmuttur. 

2 - MezkOr ekmeğin beher kiloeuna 
''12,5" on iki buçuk kuruı tahmin edilmiı
t!r. 

3 - Bu baptaki şartnameyi görmek ve 
okumak arzu edenlerin Slvaa cUmhurtyet 
müdfleiumumtliğine miiracaat etmesi il · 
zrmd1r. 

4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan bu ekmeğin 23/12 i94-0 tarihinde 
pazarte.i ciinü saat 15 de Sivaı cüınhurl -
yet müddeiumumillğinde müte.şokkil ko -
misyon huzurunda ihalesi icra kılınacak • 
tır. 

5 - Muvakkat teminat mllcdarı "1588" 
lira 31 kuruştur. 

6 - Teklif mektuplarını 23/ 12/ 114-0 ta
rihinde pazartesi günü aaat 14 e kadar Si
vaı climhuriYet müddeiumumilitfnde mil • 
teşelddl komieyona vermeleri US.o olunur. 
(11416/8364) 18~3 

Satılık arsa 
lzmir Belediyesinden : 
1028 inci adanın 15Z6 metre murabbaın

daki 3 parselinden müfrez arsanın satııı, 

yazı itleri mUdürlilğilndeki ıartnamesi veç
hile kapalı zarflı arttırmağa konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 16.786 lira muvakkat te· 
minatı 1285 lira 95 kuruıtur. İhalesi 30/ 12/ 
940 pazartesi ırünil saat 16,30 dadır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazı rlan

mıı teklif mektupları ihale günü azami ıa
at lS,30 a kadar Encümen Riyasetine ve. 
rilir. (5330/ 8500) 18-47S 

~111111111111111111111111111111111111111. -- = İsteklilerin her pazartesi ve perıembe 
l'Ünleri Nafia Komisyonuna l'elmeleri. Bu
na ait keşif ve prtnameyi her gün Nafia 
Md.. de görebilecekleri. (8•63) 18468 

Klayın şapka atölyesi 2 - Muhammen bedeU 20000 Ura olup : 
makineyi görmek fazla malümat almak la
tlyenler mUdürlyete müracaat edebilirler. Yerli Mallar Pazarına nakledilmi1 _ : 

: tir. Sayın müıterilerini orada ka.bul : 

Zayi - Tekaüdiye maaı cüzdanımı iki 
ay evet kaybettim. Yenisini atmak üzere 
olduğumdan eskis inin hükmü olmadığı ilin 
olunur. - Tekirdağ: Jandarma taburun 
dan mütekait teğmen M. Fevzi Uluçay. 

S - Montajı fabrika yapacak, mak1ne a 

nin nakli montörün ve montaj lletlerinin 
kaplıcadan gidiı ıeliı maırah alıcıya ait-
tir. 

' - İeteklllerln yUzde 7,5 pey akçeılyle 
mezldll' tarihte Y&lova kaplıcalarında mU
dUrlUğe mUracaatıarı. (1U87 / 8433) 18393 

Bayanlarımızın aylık üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhi, ufak, yumuşak ve en ince elbiseler 

altında bile t>elli olmıyan 

FEMİL ve BAGI 
Yeni amballj ve daha mütekimil bir ıekilde 8 Iik ve 12 lik kutularda 
teniden piyasaya çıkmııtır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümöri maiaza
ıarmda ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır oldutunu arzederiz. 8336 

: eder. 4881 

'ılııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 69<9 

Imtiyu aahlbl 
lakender Artun 

Jmumt Neırlyatı İdare eden 
·Yazı İtleri Mildüril 

Mümtaz Faik FENiK 
ıı:ue .. ••• MUdUrU : Nqıt uı..uo 

ULUS Baoımevl ANKARA 

• A 

PİYANGO M 1LL1 
1941 Yılbaşı Planı 

İkramiye İkramiyı ikramiye 
adedi miktarı tutarı 

1 100.000 100.000 
1 50.000 50.000 
1 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 
10 lira S lira 

Bu Se'lleki Y ılbatı Piyangoaunun en birinci hu •usiyeti tam biletlerin tam ve yarım biletlerin 
yarım ikramiye kazanabilmeleridir. Halbuki, bundan evelki Yılbaıı Piyanııolannda yalnız 
onda bir ve yirmide bir biletler varlı. Onda bir bHetler (10) Hray , yirmide bir biletler de 6) 
liraya satılırdı. 

Yüz liraya satrlmaıı icap eden tam biletler ı atışa çıkarılmıyordu. Şimdi tam ve yarrm bilet
ler vardır. Tam biletler (10) lira, yarım biletler (5) liradır. Görülüyor ki harp zamanında, her 
ıeyin pahalılığa doğru meylettiği bir zamanda Milli Piyango İdaresi Yılbaşı biletlerini on 
misli ucuzlatmıştır. 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye 4.UncU Hukuk Mahke -
mesinden: 

MilddelaJeyh: Nlğde'nln Bor kazaaının 
Ortaköy nahtyeslnden Mahmut Klrazcıya 

Maden tetkik ve arama enıtJtll!ıU vekJH 
tara.tından Mehmet Kirazcı 11• blrltktı a -
teybinize ~ tahall mura.tında.n ala. 
cak davalının ~ duruıımaa:ı sonun • 
da: tahslllnlz tı;tn ıfiti"Yedllen 3276 lira 95 
kurut reaUlm&l ne 238 lira G kuruı falzln 
her ikiniz.den mUteııelallen tah.all olunarak 
davacıya verJlmeııfne ve dava tarih! olan 
23.3.940 tarihinden tttbaren aaıl resülmal 
olruı 3276 lira 95 kuru§ lçln aenevl yüzde 
bet faiz yürUtUlmeatne ve davacı veklH 
için takdir olunan 70 lira e.vukathk ücre
tiyle 10209 kuruıs mahkeme masrat1nın da 
ayrıca kefillnlzle ılzden tahstıtne temyiz 
yolu açık olmak Uzere 27.11.940 tarihinde 
karar verllmtı olduğu tebliğ makamına 

kaim olmak Uz.ere nan olunur. (8523) 

Pınarbaıı Asliye Hukuk Mahkemeain -
den : 

Pınarbaşı'nın Yenicami mahallesinde 
oturan Bil.il kızı Zehra Sünyanın baba bir 
kardeşi Güney mahallesinden Mehmet o
ıiullarından Bili.l oğlu İrfan'ın umumi harp 
te askere Vdip dönmemlı olduğundan ıa~ 
ipliie hüküm itası talebine mütedair aç -
tıfı divanın yapılmakta olan duıuşmaıın
da umumi harpte askere ıidip emıaliyle 

dönmediği anla1ıla.n yukarda hüviyeti ya
zılı İrfan'ın medcnt kanunun l2 inci mad-

deıi mucibince h•yat mematından malQ -
mattar olanların ilin tarihinden itibaren 
bir ıene zarfında mahkemeye bildirmeleri 
buıuaunda ilin yapılmasına karar veril -
miı oJmak1a keyfiyet ilin olunur, 4880 

Ankara Blrlncl Sulh Hukuk Mahkeme
ainden: 

Cebeci ukerl fırınlarında usta başı 
Abdurrahman yanında Mehmet otlu Alt 
Çetlme: 

Hazine veldll avukat Turgut Genye ta
rafından aleyhlnlı.e açılan ~9 lira ro kurum: 
alacak davuının yapılmakta olan duru::ıı

ma ıura.sında adrealnlzln meçhullyetlne bi
naen tebUgat llAnen yapılmış ve bu defa 
da gene uıulUn 141 inci maddesi mucibin
ce HA.nen ve 20 gUn müddetle gıyap kara
rı gönderllmea1ne karar verilmiş ve du
ruşma da 20.1.941 pazartesi gilnU ıaat 
9::s a bırakılmıı olduğundan mezkür gün
de mahkemede bizzat hazır bulunmadığı
nız veya blr vekil göndermediğiniz tak. 
dtrde muhakemenh:e gıyaben bakılacağı 

tebltl mak&mına kaim olmak üzere UA.n 
olunur. (8li2') 18485 

SATILIK EV 
Bahçeli evlerden B.4. tipi bir ev satılık

tır. Saat yarımdan (14) • kadar 3485/20 
telefon edilmeıi. •804 

Satılık ev 
Aşafı Ayrancıda otobüs durağına yakın 

su, elektrik ve iki dönüm arazisi mevcut 
ikl katlı k.lrıir eY ıatıhktır. S-433 Telefo-
na müracaat. 4870 

Kamyon alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Az kullanılmış kamyon satın almak is

tiyoruz. Satmak istiycnlerin genel mer .. 
keze miirıcaatlan. 4873 

ANKARA PALAS 

PAVİYON 
(Her Aktam) 

Yeni proğram 

Dansöz Klora 

Şarkıcı Eta 
Sister Görög 

Lawry Lawrence 
VE 

MESHUR ATRAKSYON 
Eva and Partner 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

BALALAYKA 
Qynıyanlar: Nelson Ed~ 

İlona Ma.uey 

Seanslar: 10 • 12 • 14 • 16 • 

l& • Gece 20 de 

Bu gece 20,30 da 

İki ıtes arısında 
Oynıyanlar: Alice Faye 

V arner Bak.iter 
Saat 10,30 - 12,80 - U,30 -

18,30 -18,SO ıean.a:ınd.a 

LEKELİ KADIN 
Oyn.ıyanlar: LeylA Murat 

Yusuf Vehbi 
Türkçe eHzlU, arap mtı8lktll 

Buıün Bu a:ece 

LEKELi KADIN 
Türkçe aöalü arap musikili 

Oynıyanta.r : Leyla Murat .. 

Yueuf Vehbi 

Seanslar: 10 - 12 -14 - 16 -
18 gece 20 de 

Bugün H te 
1 - İnUke.m yolu 

Bq rolde: John Ve.yne 

2 - Çarll Cen canUer peşinde 

Bq: rolde: Charlle Chan 

Seanslar: 14 -16 -18 gece 
20 de 

Se.e.t 10 - 12 seansında 

1 - SUvarUer şark.ı.ııı 

2 - M&8kell öldUrUcU 

YENİŞEHİR EMNİYET OTELveGAZİNOSU 
.Kalörifer, banyo. ıııcak au tertibatını havi olmakla beraber bütün mobilya ve rnalze • 
meei yenidaı tanin edil_. ..W YENİŞEHiR PALAS Otelinin bu kere (YEN İŞE • 
HlR EMNİYET OTELl) namlJ:le açıldıtmı • yın mütterilerimize arzederiz. Ankara 
.A.W.tüık Jkılftl'I Telt 1114 4882 



!Pazartesi 

9 
1. KANUN 
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~KURUŞ 

ULUS Basonevi 1 
Çankırı Caddesi, Ankara ı 

Telgraf: U~ Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdüril 1061 
Müessese Müdüril 1144 
Yazı İşleri 1062 
idare 1064 

İtalyan ricati 
devam ederken 

Elen kıtaları 

Ergiri'yi de 

dün zaptettiler 
Delvino da düştü 

Bütün Yunanistan 

zafer bayramı yapıyor 

Cümhurreisimiz Milli Şel ismet lnönü dün lpodromu §ere/lendi. 
rerek •onbahar at yarışlarının on birincisini takip buyurmuılardır. 
Resmimiz, Milli Şefi Ankara Valisi B. Nevzat Tandoğan'la birlik· 
le yarııları §ere! tribününden takip ederken gösteriyor. 

Hava harbi 
ve sivil halk 

Falih Rıfkı AT AY 

Yunan tebliğlerinden de anladı
fımıza göre, İtalyan tayyareleri, 
bilhassa Korfu'da, sivil halka hay
li zarar vermiıtir. Bunun sebebi, 

...__=....,QEQJ_,Abaliıinin l.ala'.ara biic1 HDla .. 
rma artı hiç hazrrlanmam19 olma-
ardır. Eğer İngiltere bu halde ol
aaydı, §İmdiye kadar adalarda yüz 
binlerce insanm ölmesi lazımdı. 
Halbuki nüfus ıkeaifliği ve hava hü
cumlarının tiddeti ile kıyas edildi
ii vakit, can kayıbı geçen mayısta 
türk gazetecileri Londra'da iken 
tahmin edilmekte olandan çok az 
olmuıtur. 

fngiltere'de sivil halkı aiyanet 
eden baılıca müdafaa vasıtası, 
"Anderaon sığınağı" ismi verilen 
aile siperleridir. Bu siperler, iıçi 
parası veremiyecek olanlarm ken
dileri taraf mdan yapılabilecek ka
dar baaittirler. Son aldığonız bir 
İngiliz mecmuasındaki Anderson 
aığınakları resimlerinden birkaçını 
"Ulua" ta sıra ile neıredeceğiz. Be
lediyeler Anderson sığınaklarının 
yapılrt tarzını tahkik ederek halka 
öğretmeli, malzemesini bizim mem
leket hususiyetlerine intibak ettir
ınelidirler. 

Türkiye'de yalnız İstanbul şehri
nin mahdut birkaç mahallesi müs
tesna olmak üzere, hemen her ıe· 
hir ve kasabamız sadece aile sığı
nakları ile korunabilecek haldedir. 
Esasen umumi sığınaklar, bizim az 
kalabalık tehirlerimiz için değildir. 
Alert düdüğü ile sığınma zamanı 
arasmda geçen mühlet zarfında, 
yüz binlerce insanın evlerine yeti
ıemiyeceği ve muazzam binalarla 
mahdut caddeler ortasında mahpus 
kalacağı ıehirlerimiz yoktur. Kal
dı ki eğer bir bomba, çok geniş ol
mak lazımgelen umumi sığınağa 
dütecek olursa can kayıbı da bü -
yük olmaktadır. İngiliz mecmuası
nın resimlerinde görüleceği üzere, 
aile sığınağı en ağır bombaların 
düpnÜf olduğu bina ve arsaların he
men kenarında ailelerin kurtulma
sını temin etmektedir. 

Sığınaklarda esas mesele, düıen 
menni veya yıkılan bina enkazı 
parçalarına mukavemet edecek bir 
damları bulunmaktır. Bilhassa, 
Ankara'nın ilk belediye evlerinde 
olduğu gibi, taıla yapılmıf binalar 
kolay çökeceği için, aile sığınakla
rını böyle binalardan mutlaka bir
kaç metre uzağa almak icabeder. 
Ahıap evler için sarsıntıdan yıkıl
ma ihtimali daha azaa da, yangın 
tehlikesi büyüktür. Bununla bera
ber lstanbul'un ahşap mahalleleri
nin arsalık kısımlarından aile sığı
nakları için pek iyi istifade oluna· 
bilir. . 

Amerika1da 

İngiltere'nin nihai 
zaferi kazanacağına 

llimal mevcut 

Bir gazete 1 ngiltere'nin 
harp masraflarına 

iştirôki tavsiye ediyor 
N evyork, 8 a.a. - İngiltercdc 43 

gün ikametten sonra dönen Amerika 
hava generali Shaney, harbin neticesi 
hakkında İngiltere hesabına çok nik
bin olduğunu yazmaktadır. General 
diyor ki : 

"İngiltere bir kale gibidir. İngiliz
lerin bugünkü gidişle harbi kay • 
betmelerine imkan yoktur.,, 

General, tarihçilerin ağustos ve ey
lül aylerı zarfında İngiltere üzerinde 
cereyan etmiş olan muharebelerden 
harbin nihai muharebeleri olarak bah
sedecekleri kanaatindedir. 

lngiltere zafere kadar 
dayanacak 

Meşhur gazetecilerden Ralph İnger
soll, neşretti ği bir makelede şöyle de-
mektedir : • 

"İngilizlerin zafere kadar dayana -
caklarını zannediyorum. Askeri he • 
deflerle endüstri hedeflerini tahrip 
hususunda almauların muvaffakiyet -
sizlii'Hni o kadar iyi gördüm ki gece 
yapılan toplu hücumlar esnasında şu 

(Sonu ı. ncü sayfada) 

. 
lngiltere üzerinde 

Alman hava 

akınlarında 

gevşeklik var 
Bunun sebebi, alman ha va 

üslerinin İngilizlerce şiddetle 

bombalanmasına atfediliyor. 

Londra, 8 a.a. - Royıcr ajansının ha -
vacılık muhabiri yazıyor: İngiltere üze • 
rindeki alman hava faaliyetlerinde cuma 
gününden beri görülen garip sükilnet ingi~ 
liz müşahitlerinin merak ve tecessüsünü 
uyandırmaktadır. 

Atina, 8 a.a. - Ergiri'nin yu
nan kuvetleri tarafından i~gal 
edildiği resmen teyit edilmekte
dir. 

Bütün kilise çanları bu akşam 
Ergiri'nin yunan kıtaları tarafın
dan zaptını tesit için çalmakta
dır. 

Cumartesi günü yunan tebli-
ğinde mahalli bazı çarpışmalar
da muvaffakiyetler ve ilerleme
ler elde edildiği ve Delvino ka&a
basınm zaptolunduğu bildiril
mektedir. 

Yuannlılar süngü hücumu ile 
bazı tepeleri ele geçirdiler 

Atina, 8 a.a. Royter "bildiriyor : 
Ayasaranda'dan Premeti'ye kadar olan 

bütün cenup hattı boyunca italyanlar rica
ta devam etmektedirler. Dünkü cumaresi 
günü geç vakte kadar çekilmekte devam e
den düşman mühim miktarda her türlil 
harp levazımı terketmiştir. 

Daha şimalde Yunanlılar, şiddetli bir mu 
kavemete maruz kaldıktan sonra sevkulce
YI ehemiyetini haiz bazı tepeleri sünıü 
hücumu ile ele geçirmişlerdir. 

Yunanhlar bütün cephelerde esir almıı
lardır. İtalyanlar yeni takviye kıtaları ge
tirmek için nevmidane gayret sarfetmek
edirler. Açık şehirler İtalyan tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmiıt ir. Bu 
bombardımanlar bazı telefata ıebebiyet 

vermittir. 
(Sonu .1 Onca sayfada) 

111111111111 

İtalya'nın deniz 
kurmay başkanı 

Amiral Cavagnari 

de talebi 
.. . 
uzertne 

vazifesinden alf edildi 
• I 
ltalya da 

faıisl rejimle genel kurmay 
arasmda ihtilal mı var ! 

(Yazısı ı. ncü sayfada) 

DiKKAT 
2 adet 5000 lira mükafat 

Ali Bitik gişesinden satılan 2747 ve 
9689 No. lu bllellereçıkmıııtır. Siz de yıl -
bqı biletlerinizi bu uğurlu gişeden alınız. 
.Anatartalar caddesi. 4 97 ~ 

Cenubi At/antik 'te 

WARSPİTE 

KORSAN 

PEŞİNDE! 
Tamir 

. . 
ıçın 

'' Carnarvon Castle,, vapuru 
Montevideo' da havuza girdi 
Montevideo, 8 a.a. - Royter ajansı bil· 

diriyor: 

Cenubi Atlantik'te görüldüğü haber verilen 
lngiliz W arspite zırhlısı 

Buraya muvasalat eden Uruguay kruva· 
zorü zabitleri, cenubi Atlantik'te yaptıkta• 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Franıız Ba§vekil Muavini 
B. Laval 

Fransız - Alman 
münasebetleri 

l lival'in Berlin' e yapacağı 
seyahatten vaz~e~ildi 

A l m a n y a ' n ı n vermek 

istediği • 2000 - tayyarelik 

siparişi Fransa reddetmiş 

Madrid, 8 a.a. - Royter ajansı bildiri -
yor: İnformaciones gazetesinin Berlin mu
habirine ıöre, Laval'in Berlin'e yapacatı 
seyahatten vazgeçilmiştir. Muhabir ıunları 
ilave etmektedir: 

"Bu, Almanya'mn İngiltere'ye karşı 
yaptığı mücadelede her türliı alman - fran
tnz işbirliğinin tehir edilmiı olduğuna de
U.let eder." 

Fransız - alman işbirliği 
V ichy, 8 a.a. - Havas ajansı bildiri • 

yor: Fransa'daki alman iktısadi teşkili -
tının !iefi Kcintz tarafından Paris'te ya -
pılan beyanat !jU noktalardan mühim telak
ki edilmektedir : 

Evel! bu beyanat fransrz - alman teş -
riki mesaisinin yalnız mümkün olmakla 
kalmayıp daha şimdiden vakıalar arasına 

(Sonu ı. üncü sayfada) 

. • 

lngiliz - lfalyan 
hava harplerinin 

son bilan~osu 
Londra, 8 a.a. - İngiltere üzerin

de cereyan eden italyan ingiliz hava 
harbinin bugüne kadar olan bilanço
su şudur: 

İtalyan tayyareleri 11 ve 23 teşri
nisani tarihlerinde iki hücum yap
mak fırsatını bulmuşlardır. 

l 1 teşrinisani akınına iştirak eden 
(Sonu]. üncü s:ıyfada) _J 

Çankırıda bir evden makbua 
mukabilinde hediyeler 

alınırken 

ikinci orta okul talebeleri iı başında 

Sınırları bekliyen kahraman 

askerlere gönderilmek üzere 

Çonkırı'do bir gün içinde 
1874porço hediye toplandı 
Ankara' da ikinci orta okul f alebeleri dünkü pazar tatillerini 

pamuklu dikmek ve bi~mekle ge~irdiler 

1 Askerlere kışlık hediyeler göndermek 
1 için vatandaşların girişmiş oldukları faa
liyet yurdun her tarafında devam etmek • 
tedir. Ankara'da ikinci orta okul talebe -
sinden bir kısmı dun Evkaf apartımanın -
daki Yard:rr.sevcnler Cemiyetine giderek 
tatil giınlerini sınırlarımızı bekliyen kah
raman asker ağabeylerine pamuklu bıçmek 
ve hazırlamakla ıeçirmışlerdir. 

Bir günde 1874 parça hediye 
toplandı 

Çankırı, ( Hususi> - Çankırılılar kah • 
raman mehmctçıklere verecekleri kış he -
diyesini 15 gündenberı hazırlam~ktadırlar. 
Kızılay tarafından teşekkul eden bayan -
!ar komitesi ~ehrin biıtun mahallelerine 

1 
dağılarak bu hediyeleri toplamıya başla • 

! 
mışlardır. 

Bu komitelerden birinin arasına ben 

1 

de katıld m. Ev, ev onla~la bırlıkte dolaş
tım. Gördu&um manzara: halkımızın 

mehmetçıkler iç•n candan b0 r istekle he-
I dlyeleri hazırladıkları ve bunlan \'eri r

ken duydukl:.lrı sevınç ve daha fazla yapa
madıklarından doğan bir uzuntu ve bu ku
çiık hc:liyclerindcn kahraman erleri mem
nun edebilmek knyg sı yiız'erinden belliy
di. 

Kıt sonuna kadar Türkiye'nin 
tehir ve kasabalarında mümkün ol
duğu miktarda aile sığınakları kaz
dırmak için her türlü tedbirleri al
malıyız. İngiltere ile Yunanistan'ın 
tecrübeleri hize örnek ve ibret teı-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Cumayı cumartesiye bağlıyan gece, düş
manın hava faaliyeti Bristol kanalı üze -
rinde bir ıchir üıerine münhasır kalmrıı ve 
ııece yarısından evci nihayet bulmu~tur. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Dün Ankara ve lstanbulda lik maçlarına de
vam olunmuf, ayrıca Ankarada sonbahar at ya. 
riılerının on birinciri yapılmııtır. Yukardaki re. 

• 

sim, dün çok kalabalk olan /podromda yarışları 
heyecanla takip eden seyircileri gösteriyor. Maç 
ve y_arıılara dair haberler ikinci ıayfadadır. 

Akşama kadar şehri dolaşan komiteler 
hediyeleri Kızılayın bulundugu halkevine 
getiriyor. Bu eşyalar burada teslim alını
yor, tasnif ediliyor ve yıgın halini alıyor
du. Nihayet bir günde 1874 parça hediye 
toplanmış oldu. Komiteler toplamıya de -
vam edeceklerdir. Kazalarımız, köyJerımiz 
bütün bir iç arzusiyle hediyelerini vermek-

(Soau 4. üncü sayfada) 



ULUS 9/lZ/1940 

DNİZCİLİK BAHİSLERİ 

deniz T aranto ve Sardunya 
muharebelerinden sonra 

SPOR 
Galatasaraylılar 

İngiliz Alman ve İtalyan Harbiye i. Yurdu 
• / • • ile berabere kaldı 

den iZ kuvetle rı ne bı r ba kıs Dün A.'.'k~rada futbol lik maçları'.'~ 
..:o Ankaragucu sahasında devam edılmış 

D · "l"k ·· h k tir Saha mutat seyirci kalabalığını enı:z:cı ı mute aHııı ar adaıımı:z: yazıyor · 

İstanbul' da 
dün yapılan 
lik maçları 

lzmit'te yol ve köprü inşası 
hararetle devam ediyor 

Son altı ay içinde 

32 kilometrelik şose, 7 büyük köprü 
ve 26 beton menfez yeniden yapıldı 

Birkaç gün eve! İtalyan donanma· 
sı, bir defa daha, ingilizlerin Akde
niz filosunun elinden Taranto'dakin
den az zararla kurtuldu. Bunun böyle 
olması tabiidir. Çünkü, harbin başın
danberi, İngiliz donanması karşısın
da, tam bir yılgınlık gösteren İtalyan 
deniz kuvetleri Taranto'da yedik
leri darbeden sonra. kuvetlerinin mü
him bir kısmını kaybetmişlerdir. De
niz muharebelerinde esas kuveti teş
kil eden italyan zırhlı filosu, altı ge· 
misinden üçünü, yani kuvetinin yüz
de ellisini zayi etmiştir. Ayrıca ha
sara uğrıyan iki kruvazörü hesaba 
katmasak dahi, asıl harbedecek gemi
lerinin yarısı ortadan kalkınca, ital
yanların muharebe etmeyip kaçmala
rı değil; ne cesaretle denize çıkmıt 
oldukları mesele teşkil eder. 

tane olacağı meçhuldür. Süratleri de 
malüm değilse de, 30 milden aşağı 
olmıyacaktır. Bu 5 zırhlının ilti· 
hakı ile ingiliz donanması, almanla
rın artışına nazaran 5-2 nispetinde 
bir fazlalık temin etmiş olacaktır. 
Filvaki alınanların artışı 70.000 ton, 
ingilizlerinki ise 175.000 tondur. De· 
mek ki ingilizler 105.000 tonluk bir 
üstünlük elde ediyorlar. İngiliz do
nanması, şimal denizinde, asgari 6 
zırhlı bulunduruyor; buna karşı al
manların yalnız 2 zırhlısı vardır. 
Bunlardan biri de, havuzda iken bom 
halanmış olup tamir edilmekte olsa 
gerektir. 1940 yılı içinde zırhlı bakı
mından almanların elinde 2 tane, 280 
lik 9 top taşıyan 26.000 tonluk, 2 tane 
de 380 lik 8 top taşıyan 35.000 tonluk 
olmak üzere ceman 4 gemi buluna
caktır. İngilizler ise 29,150 ili! 35.000 
tonluk olmak üzere 11 zırhlıya sahip 
olacaklardır. 

gene toplamıştı. 
İlk müsabaka Birlikspor • Dinçspor 

arasında yapılacaktı. Dinçsporlular, tr. 
geçen hafta olduğu gibi, gene gelme
mişlerdi. Masraf yaparak tii Kırık~a
leden gelen Birliksporlular bu va~.' -
yet karşısında seremoni yaparak huk
men kazanmış sayıldılar . 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün lo -
dostu ve müsait olmıyan 'bir havada İstan
bul futbol birinc1liği müsabakalarına de -
vam edildi. Günün mühim müsabakası olan 
Galataıaray - Beyoğluspor maçı Şeref 
stadında olduiundan 3 bin kadar tahmin e
dilen seyirci kalabalığı buraya toplanmış-

Beyoiluıpor - Galatasaray maçının ha
kemi Şadi Tezcandı. Maç müsavi kuvette 
takımlar arasında yapıldığından çok he
yecanlı ve &Uzel oldu. Devrenin 3-0 uncu 
dakikaaında galatasarayhlar kazandıkları 
bir firikikten sonra Salahattin'in ayağiyle 
birinci ve aonuncu gollerini kazandılar. 

İzmit, (Hususi) - Viliiyetimizde i-ı Geyve - Kalaycı yolu 
mar hareketleri normal hadler dahilin- Geyveden Kalaycıya kadar devam e-
de devam etmektedir. ı den bu yol, Karaçam, ve Do.·ançay 

Son altı ay içinde viliiyet hudutları önlerine kadar gelmiştir. Bu yol iize· 
çerçevesinde yapılan şose yolları, bu- rinde üç tane küçük köprü de i' mal 
nun güzel bir misalini teşkil etmek • edilmek üzere bulunuyor. 
tedir. I • K d 1 

Bu yollar hakkında kısa bir hüliioa zmıt - . an ıra .vo u. 

İtalyanların muharebe vermeksizin 
ç.:kilmekteki muvaffakiyetlerine ge· 
lince, italyan harp gemileri, esasen 
bunun için, yüksek süratli yapılmış
lardır. Sonra, bu gemiler, limanla
rında yattıkları ve pek az sefere çık· 
tıkları için, mütemadiyen denizde do
la_şan İngiliz harp gemilerine naza
ran, makine ve kazanları yorgun de· 
ğildir. Gene aynı sebeple İtalyan ge
mileri daha sık havuzlanmakta ve 
karinaları ııürati azaltan yosunlar 
ve saireden temizlenmektedir. İngi
lizlerin harpten evci Mısır'da 7000 
tonluktan büyük tekneleri alacak ha
vuzları yoktu. Eğer harpten sonra, 
büyük zırhlıları da havuzlıyacak ter
tibat almamışlarsa, btiyük tonajlı in
giliz harp gemilerinin karinaları da
ha kirlidir. İşte bu sebeplerle italyan 
!ar, çok uzaktan hasmı görür görmez 
çekildikçe, İngilizlerin onlara yetiş· 
mesi mümkün olamaz; meğer ki ital
yan donanmasını kaçamıyacak bir va
ziyette yakalıyalar. 

~~~ 

Şimdi başka bir deniz mevzuuna ge· 
lelim: Birkaç gün evci Ulus'ta "mil· 
nalı bir alman haberi" başlığı altında 
şöyle bir haber çıktı: 

"Londra deniz mahfillerinde bu -
gün tebarüz ettirildiğine göre Taran· 
to'da italyan zırhlılarına hasar ya -
pıldığı hakkındaki İngiliz haberinin 
verilmesini müteakip, alman ajansla
rı tarafından iki yeni zırhlının, yani 
Bismark ve Ad.mira! Tirpitz'in halen 
servise girmiş bulunduklarının der
hal bildirilmiş olması, oldukça miina
tı bir tesadüf eseri teşkil etmektedir. 

4 alman gemisi elbette 11 İngiliz 
zırhlısı karşısında zayıftır. İstikbal 
yani 1941 den sonrası için ise, iki ta
rafın da yeni gemilere başlamış ol
maları ihtimalini de unutmamak şar
tiyle şu gemiler ikmal edilmiş ola. 
caktır. 4 İngiliz, 1 alman, 2 İtalyan. 

1942 de, bugün mevcut gemiler bat· 
mamak ve Taranto'da ağır hasara uğ
rıyan italyan zırhlıları da tfunir edil
mek şartiyle zırhlı yekunları şöyle 
olacaktır: 23 ingilize karşı 5 alman, 
8 İtalyan, ingilizler, 13 düşman zırh
lısına karşı, 10 zırhlı fazlasiyle yani 
23 gemi ile deniz hakimiyetini daima 
ellerinde bulunduracaklardır. 

DENiZCi 

C. H. P. merkez koza 
kongreleri faaliyette 
Denizli, Bolu ve İzmit merkez kaza 

CUmhurlyet Halk Partisi kongreleri topla
narak muhltıerlnl alA.kadar eden mevzu -
lar üzerinde müzakerede bulunınu§lar ve 
bugüne kadar başarılmıı olan işler tize -
rinde alA.kadarlarca verilen izahatı dinle-
mtılerdlr. Bu kongrelerin toplanııı veelle
ı!lyle AtatUrk'Un yUksek hatıraları hUr
meUe tAzlz olundutu stbt MlUt Şet J:amet 
tnönU'ye karıı ıarsılmaz bağlılık ve sev
gi duyguları izhar oıunmu~tur. {aa.ı 

Kilis kurtuluşunun 
Şu cihet ayrıca kaydolunmaktadır d 

ki, geçen harpte, bir alman zırhlısı • yıl ön Ü m Ü kütlondı 
nın donanmada yerini alması için, KUia, 8 La. _ Kilis halkı dUn kurtu-
inşaatının bitmesinden sonra asgari lutla.rının 19 uncu yıldönUmUnU kutıamıg
altı aylık bir mühlet liizımgeliyor· !ardır. Bu münasebetle Şehit Abidesi önün· 
du." de yapılan merasimde AtatUrk'Un aziz ha-

İngilizler, son cümle ile, yeni al - tırası t.A.ztz edilmtı ve HUU Şefe kar131 
man zırhlılarının inşaatı bitmiş olsa eonauz bağlılık ve minnet duygUları izhar 
dahi, hizmete girmeleri için altı ay olunmuatur. 
lhımdır, demek istiyorlar. 

Şimdi bu yeni iki zırhlının alman 
donanmasına iltihakiyle, deniz ku- Çağrı 

İkinci müsabaka Galatasaray ve 
Harp Okulu İdman Yurdu arasında 
idi. Hakem N ecdetin idaresinde ya • 
pılan bu müsabakanın Harp Okulu İd· 
man Yurdu tarafından kolaylıkla ka
zanılacağı tahmin ediliyordu. 

Harbiyeli gençlerin de bu düşünce· 
de oldukları maçın daha ilk dakikala
rında seziliyordu. Oyunun başlaması 
ile beraber isteksiz ve gelişi güzel bir 
oyuna başladılar. 

Buna mukabil galatasaraylılar, işi 
sıkı tuttuklarını gösteren bir gayret 
gösteriyorlardı. Bu üstün gayret 
gevşek oynıyan harbiyelilerin baskı 
altına girmesini intaç etti. 

Galatasaray hücumlarını ekseriyet
le soldan yapıyordu. İlk 20 dakika i • 
çinde sol açık Adnanın çok güzel 
iki şandeli, Galatasarayın birinci dev
rede haklı ol!\uğu galibiyeti temin et· 
ti. Birincisini plase bir şiltle, ikinci
sini kafa ile Jerfi ağlara taktı. 

Yalnız yüksek atlama şampyonu de· 
ğil, yaman bir futbolcu olduğunu gös
teren Jerfinin bu golleriyle Galata -
saray birinci devreyi 2-0 kazanmış o -
!arak bitirdi. 

· I kinci devre 
Üç galibiyet ve bir beraberlikle 

Gençlerbirliğinden sonra likte iyi bir 
mevki kazanmış olan harbiyeliler, fe
ci S3yılabilecek bu mağlubiyetten kur· 
tulmak için, ikinci devreye daha iyi 
başladılar. Sürat ve enerji ile evelii 
Galatasarayın üstünlüğünü kırdılar. 
Sonra oyunu ha,·m yarı sahasına nak
lettiler. Fakat, gayretleri neticesiz 
1<alıyordu. 

Yirmi besinci dakikada M•ızafferin 
çektiği bir kornerden sonra Galatasa
ray kalesinin önü karıştı. Kalecinin 

çeldiği top bu kuışıklık arasında 
kaleye girdi ve Harbiye böylece bi -

, rinci g-olünü kazandı. 
Beş dakika sonra, Galatasaray kale

cisi tuttuğu topla oynarken Turgut 
fırsattan istifade ederek Harbiye ta
kımının ikinci era erli sayı ını ap· 
mıva muvaffak oldu. 

Oyunun geri kalan dakikaları har -
biyelilerin baskısı altında, fakat neti
cesiz j!'eçti. Maç beraberlikle bitti. 

D•nçapor likten çıkıyor 
Dünkü maça gelmiven :()inçsporun 

bölgece liktt>n cıkar 1 l~ca,ı haber ve
rilmektedir. Bu takdirde maçların fi -
küstürü yeniden tanzim edilecektir. 

KULÜPLERİN PUVAN 
CETVELİ 

G. Birliği 

Harbiye 
Maskespor 
A. Gücü 

Maç G. B. M. At. Ye. Pu. Ka. 
5 5 o o 21 5 15 o 
5 3 2 o 
4 2 1 
4 2 o 2 

18 
4 
4 

7 
2 
3 

13 2 
9 3 
8 4 vetleri arasında mevcut vaziyette bir 

değişiklik olup olmıyacağını tetkik 
edelim: 

X Maliye encümeni bugün umumi Birlikspor 
heyet içtimaından sonra toplanacak - Demirıpor 

4 1 2 1 
5 2 o 3 

3 
15 12 

6 6 
9 6 

tır . Ga1atasaray 
X Devlet memurları aylıklarının Dinçspor 

tevhit ve teaddülüne dair olan 3656 Not : 

4 o 1 3 
5 o o 5 

7 13 5 7 
1 24 3 12 

yapmayı çok faydalı buldum : Bu yolun tamıratı devam edıyor. 

Bu zamana kadar durgun oyruyan Ga -
lataıaray forvetleri hücumlarını arttırdı· 
tar. Fakat Beyoğluspor müdafaası gol fır
ıatı vermedi. Birinci devre Galatasarayın 
1 - O ıalibiyeti ile bitti. 

İkinci devrede Beyoğlusporlular maçın 
başlamasiyle beraber oyuna iı3:kim oldu -
tar ve daha ilk dakikalarda güzel bir şüt
le beraberlik sayılarını kazandılar. 

Beraberlik vaziyetinden sonra oyun 
kızıştı. Asabi bir hava içinde cereyan c -
den bu vaziyet iç-inde iki taraf da &ol çı -
karamadr. Ma, l • 1 beraberlikle sona er
di. 

Aynı ıahada Beşiktaş ile Süleymaniye 
arasında yapılan maç, Bcşiktaş'ın üstün ve 
&Üze} oyunu ile 6 - O Süleymaniye aleyhi-
ne bitti. 

FENERBAHÇE STADIN DA : 
Nisbeten mahdut bir seyirci kalabalığı 

önünde Fenel"bahçe stadyomunda üç maç 
yapıldı. 

İlk müsabaka Altuntuğ - Topkapı ara
sında oldu. AltuntuğJular maçı 3 - O ka -
zandılar. 

Fencrbahçeliler de bu sene zayıf 
kadro ile tike &'İren İıtanbulsporlularr 
laylıkla 5 - O yendiler. 

bir 
ko-

Son maç Beykoz - Vefa arasında idi. 
Her iki takımın milli kümeye girmeleri 
ihtimalini kuvetleştirecek bu oyun çok 
heyecanlı oldu ve neticede Beykoz 3 - 2 
oyunu kazandı. 

Baaketbol maçları 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün E -

mlnönU Halkevinde yapılan basketbo1 maç
larında Galatasaray A takımı Kurtuluşu 
48 • 15, B takımı da gene Kurtuluşu 35 -
22 yendi. 

Sürat atışı müsabakaları 
n neti lendi 

Bir ay evel baslıyan "sürat atışı" mü -
sa'bakası dün neticelenmiştir. Bu müsaba
ka hususiyeti itibariyle çok büyük bir 
rai'bet kazanmıştır. Müsabakaya iştirik e-
denler arasında birinciliği 53 puvanla Sa-

l:z:mit - latanbul yolu Adapazarı . Karasu yolu 
Bu yolun yedi küsur kilometrelik Bu yolun ~esv.il'.e i.şi Sakarya ke • 

kısmı 27 bin liraya yaptırılmıştır. 4,50 n.arı.na .~".da.~ ın.dır~l':"ış ve şose ~~ ~e
kilometrelik kısmı da halen inşa ha • rızlı koyunun ılerısıne kadar bıtırıl • 
!indedir. 3 kilometrelik kısım için de miştir. Bu yolda 3 tane beton menfeı 
mükellef amele taş ihzar etmektedir. yaptırılmıştır. 
Bu şose üzerinde 27 metre uzunluğun- Adapazarı _ Hendek yolu 
daki Karayakuplu köprüsü çok gü -
zel bir şekilde inşa ettirilmiştir. Ya· 
nında, ayrıca 3 metre uzunluğunda iki 
beton menfez de yapılmıştır. 

l:z:mit - Gölcük yolu 
I 

19 kilometre uzunluğu olan bu yo
lun 9,5 kilometresi bütün menfezleriy
le birlikte ikmal edilmiştir. Geçen se· 
ne de 7 kilometresi yapılmıştı. Geri 
kalan 2,50 kilometresi de halen inşa 
edilmektedir. 

Bu yol üzerinde sekiz metre uzun
luğunda betonarme olarak Kazıklı 
köprüsü de bitirilmiştir. 49 metre u -
zunluğundaki Hisarın köprüsü de ya
pılmaktadır. 

Gölcük • Değirmenclere yolu 
Bu yolun keşifleri yapılmaktadır. 

Müteahide verilhmek üzere bulunu -
yor. 

l:z:mit • Çulhane yolu 
Bu yol 9 kilometredir. Şimdi inşa 

halindedir. 4, 5 kilometresi ikmal e 
dilmiştir. Bu yolda 18 metre uzun -
luğundaki Öküz köprüsü de yapıl 
maktadır. 

Bu yolun muhtelif yerlerinde şose 
temdidi yapılmıştır. Şimdi iki yerde, 
2 kilometrelik saha üzerinde faaliyet 
vardır. 11 kilometrelik Akyazı şosesi 
tamamen bitmiştir. Karapürçek yo -
!unu Tavuklar köprüsüne bağlıyan 
çok bozuk kısım da yapılmaktadır. 
Bu yol üzerinde 12 şer metrelik iki 
Çatal köprüler. 26 metrelik Yağbasan 
ve Hendek hududu arasında 11 met· 
relik kilprü yeniden yapılmıştır. 

Hülasa : 
Kocaelide altı ay zarfında 32 kilo • 

metrelik şose yeniden yapılmış. 5,700 
metre şosenin tesviyesi ikmal edilmiş, 
7 büyük köprü ile 26 beton menfez 
yeniden yapılmış, 7 büyük köprü ta
mir edilmiş, halen 4 büyük köprü de 
inşa halinde bulunmuştur. Geçen sene 
viJayette 50 kilometre şose yapılmış· 
tır. Bu sene haziran sonuna kadar 61 
kilometre yapılmış olacaktır. Buna 
nazaran bu sene 11 kilometre şose faz
la inşa edilmiş olacaktır. 
Yapılan hesaplara göre Kocaeli vi

Jayeti en az para ile en fazla yol yap· 
tıran yegane viliiyet olduğu anlaşıl-

lz:mit - Adapazarı yolu 1 maktadır. Zira, fenn! olarak bir kilo • 
Şosenin inşası Sapancaya kadar u- metre yol için 5 bin lira kabul edil

zanmıştır. Bu yol üzerinde 11 metre miş olduğu halde, Kocaeli vilayeti 1 
uzunluğundaki Yanık köprüsü bitmek kilometre yol için vasati olarak ancak 
üzeredir. iki bin lira sarf etmiştir. 

Yarışlar çok heyecanlı oldu 
. E 1 'k' ·ı··· 5.2 nl Fahri mı rtanıc • ı ıncı ıgı puva a Sonbahar at yarışlarının on birincisi 

Uğurel ve üçünculugü 51 puvanla Doktor dUn ıehlr ipodromunda yapılmıştır. Mlllt 
Ki:ıım Köylü kazanarak hediyeleri Poli : Şefimiz de koşu yerlni şereflendlrmieler 
gon binasından a~ıcıhk fodcraı!onu r_eısı ve yarışları sona kadar alaka ile takip bu
ta~a~ından merasımle kendılerıne vcnl • ı yurmuş1ardır. Platin rUzgA.rlar dolayıslyle 

tuğbay İsmail Hakkı Tckçe'nio Tuna'eı U.
çUncU oldu. Zaman 1,08 dakikadır. Müşte
rek bahis ganyan 155, plô..se sırasiyle 100 
ve 100 kuruı verdi. 

mı:stır. kuru olmasından ko&ıular bir kat daha gü- Üçüncü koşu : 
Haber aldıtımıza e-Ore, Ankara Atıcı zel olmuş ve çok heyecanlı anlar yqan -

lrk Ajanlıiı büyük bir intizam ve muvaf· mıştır. 
fakiyetle sona eren bu müsabakadan sonra 
daha orijinal müsabakalar tertip edecek -
tir. Millf ve mühim bir spor şubesi olan 
atıcıltia ankarahların göstermekte olduk
ları raG"bet de bilhassa dikkate sayan CÖ· 

rülmektedir. 

Teselli koşusu idi. İki yaşında ve ka
zançları yekOnu 300 lirayı geçmlyen yerll 
hallskan lnglltz erkek ve dişi taylara mah-

Birinci ko§U : sustu. İkramiyesi 450 lira, mesafesi 1400, 

sayılı kanuna ek kanun liiyihasını mü- 1 - Dinçspor, iki maça gelmediğin· 
zakere eden muvakkat encümen bugün den sıfır puvan almıştır. i zm it' te yetiştirilen 

tl'ç yaşındaki yerli yarım kan tngnlz 1 melre idi. Koşuya ya1nız Vehbi Koç;·a alt 
erkek ve dtıt taylara mahsustu. tkrami- ı Kamelya işttrAk etmedi. DIA"erleri arasın· 
yesi 300 Ura mesafesi 1000 metre idi. t.tç dakl koşuyu Bay Ahmet Atman'ın Yoama 
tayın iştıro.k ettiği koşuyu Bay Salt Ha - ı ismindeki dt:ıt tayı startla beraber öne dll
lin1'ln Şehnaz lamindekl tayı c;ok kolay - ı ıerek kolaylıkla kazandı. Yetiş ikinci, ?ıft
hkla kazandı. Suat Karaosman'ın Meh11 - moza üçUncil oldu. Zaman 1,33 dakikadır. 
ıuun ikinci gene Suat Karaosman'ın Tas - ' Mllıterek bahia: ganyan· 255, plAse sırasiyle 
viri üçUncU oldu. Zaman 1,06 dakikadır. 150, 15!5 kuruş verdi. 

umumi heyet içtimaından sonra top· 2 - Birliksporun da bir hükmen ga- :\lüşterek bahis ganyan 1,05 kurug verdi. Dördüncü koşu : 

Bu iki yeni zırhlı hakkında, 1940 
alman deniz yıllığında hiç mallımat 
yoktur. 1939 yıllığında verilen mah
dut malümat, harp hali dolayısiyle 
ıon yıllıktan çıkarılmıştır. 1939 de· 
niz yıllıklarındaki malümata göre, 
bu gemiler 35,000 tonluk, 30 mil sü· 
ratinde ve 8 tane 380 lik topla mü
cehhez olacaklardır. Bunlar, Alman
ya'nın yaptırdığı üç zırhlıdan ikisi
dir; üçüncüsü ise henüz kızaktadır. 
Eğer, mütemadiyen bombalanan al· 
man tezgihları arasında, bu yeni zırh 
lının bulunduğu kızak da dahilse 
- ki dahil olduğu kuvetle muhte· 
meldir - bu üçüncü geminin ikmali 
çok sürecektir. Biz. şimdilik inşası 
ikmal edilmiş olan iki zırhlının al
man donanmasına iltihakı ile vaziye
tin deği,ip değişmiyeceğini tetkik 
edelim. 

lanacaktır. libiyeti vardır. meyve fidanları 
X Dahiliye encümeni bugün heyeti 3 - Gençlerbirliği, Ankaragücü. ikinci ko§U : 

Yeni ehir koıusu idi. Uc;: ve daha yuka-

rı yaştaki halis kan inglllz at ve kısrak -
lara mahsustu. İk.rarı1iyesl WO lira mesa
fesi 1600 metre idi. GUnUn en gUzeı kotu
su bu tdt. 

lngiltere'nin hizmete dahil 14 zırh· 
hsı ve tezgahta 9 zırhlısı vardır. Bu 
9 zırhlıdan 5 tanesinin 1940 • 41 sene· 
terinde hizmete girmeleri mukarrer
di. İsimleri şunlardır: 1: King 
George V, 2: Prince of Wales, 
3: Duke of York, 4; Beatty, 5: Jellı· 
coe. Biribirinin aynı olan bu beş ge
minin evsafı şöyledir: 

35.000 ton, 30 mil sürat. 10 tane 
356 milimetrelik ağır top, 16 tane 132 
lik ve 32 tane 40 lı k hava dafi topu 
Ağlebi ihtimal 2 katapült, 4 tayyare. 
Mıkineleri 130.000 beygir kuvetinde
dir. Dört uskurludurlar Bnvları 226. 
enleri 31.4, çektikleri su 8,5 metre, 
m" rettepleri 1500. 

Harp başlar başlamaz, İngilizler. 
bu gemilerin inşaatını tesri ettiler. 
Üçünün bittiği ve diğer ikisinin de 
b:tmemişse. pek \•akında biteceği mu· 
h;ıkkaktır. Bı1 zırhlılardan iiç tanesi
nin esasen 1940 yılı içinde ikmalleri. 
daha kıza~a konuldukları zaman mu· 
karrerdi ve bu gemilerin beşi de 1939 
senesinin muhtelif avlarında denize 
indirilmislerdi. Diğer dört gemiye 
gelince. bunlardan henüz ikisini~ i· 
simleri malfımdur: Lion, Temeraıre. 

Bu zırhlılar 40.000 tonluk olacak 
ve ağlebi ihtimal 406 !ık toplar taşı· 
yaca klardır; fakat toplarının kaçar 

umumivcden sonra toplanacaktır. Birlikspor birer hükmen galibiyet ka- tzmit, 8 a.a. - Ziraat Vekd.letintn Ari- tlç Yatındaki ha1ls kan arap erkek ve 
X Gümrük ve inhisarlar encümeni zandıklarından att,kları gollere, tali- tiye'de testı etmiş olduğu elma ietnl!lyo- dr~i taylara mahsustu. İkramiyesi 300 lira 

bugün umumi heyetten sonra toplana- matnamesine tevfikan ikişer gol i13.- ' nunda bu sene 28 bin muhtelit cins mey- mesafesi 1000 metre idl. Koıuya kayıtlı 
caktır. ve edilmiştir. va fidanı yetl§tlrllmtştir. Bu tidan1ar mU-

1 
olanlardan yalnız Misket i~UrAk etmedi. 

X İktisat encümeni bugün umumi 4 - (Ka.) işaretiyle son sütünda e!seaenln gösterecett fenn! esaslar daire- j Diğerleri arasında geçen koou çok gUzel 
heyetten sonra toplanacaktır. gösterilen savıl~r kulüplerin iştirak sinde meyva ba.hçeıl tesis etmek tartiy1e o1du. Günün favorisi olan Sevim VIII. ko-

X Arzuhal encümeni bugün umumi ettikleri maclard~ kaybettikleri pu . köylUye paraaız olarak dağıtılacaktır. 1 ~unun neticesine 300 metre kala arkadan 
heyet ictimaından sonra toplanacaktır vanı e-östermektedir. Gene Ziraat VekA.letl tarafından vllli · çok kuvetli hUcum eden tuğbay isn1ail 

X Divanı muhasebat encümeni 11 S - Puvan cetvelimiz kulüplerin ka yetlmtzegönderllmJı bulunan altı selektör ı1 Hakkı Tekçe'nin Sava'sına mukavemete-
12119•0 çarşamba günü saat 10 da top· zandıkları ve kaybettikleri puvan sı- ile aon iki ay içinde 1.305.602 kilo tohum· demedi. Ve Sava bir boy ara ile ı;llzel bir 
lanacaktır. rasına göre tanzim edilmiştir. luk buğday temlzlenmtı ve 11A.çlanmı§tır. I birincilik aldı. Sevim vrıı. ikinci gene 
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Suykost - Suikast ! 
/.;tanbul'daki arkadaşl'ar arasın

da bir "ne demeli?, Ne dememeli?,, 
bahsidir. gidiyor. Birisi üzentı de
mek caizdir, demiı: öteki "hayır, 
olmaz, diyor, bu kelinıe ancak ö
zenti şeklinde yazılır ve okunur.,, 

Bir başkası yunanlılarla iMlyan
/arın çarpıştıkforı bazı yerleri na
sıl yazıp nasıl okumak icabettiği· 
ni gösteriyor. Hak vermemek ka
bil değildir: çünkü şayet mu hare· 
be şu kırk yıldanberi bildığimiz 
"Yanya,, ya doğru yürüseydi, bir 
takım arkadaşlar ona da, belki, 
"Yanina .. diyeceklerdi. 

Bu telaffuz ve imla derslerinden 
bize de pay ayrılmıştır. 5 ilkkanun 
(kendi imla ve telaffuzuna göre 
kanunuevel) tarihli Akşam'da şöy
le bir ders var: "Ulus gazetesinde 
serlevhada ve metinde .. suykast,, 
yazılıyor. 

Halbuki münakaşa bile kabul et
mez: "suykast,, dememeli; "sui
kast .. demeli!,, 

l~llL~R 
böyle yazılmıyor; bir dil ve im/A 
prensipine yüzde yüz uygun ola
rak bu şekle girmiştir. 

Prensip şudur: 
Sadeleştireceğimiz türkçede 8· 

rap ve fars terkip/erini kullanmı
yacağız. Bir takım klişeleşmiş ter
kipler var da dile yerleşmişse on
ları kolayca atamıyorsak o zaman 
bunları tek kelime lmlinde ve halk 
dilinde aldığı telaffuz şeklini esas 
tutarak yazmağa müsaade edebi
liriz. 

Bu prensip, gazetemizde çok de
ğerli imzalar üzerinde çıkan ede
biyat ve dil yazıl•rında izah edil
miıti. işte ondan dolayı suykast 
yazıyoruz ve kesrci izafiye/ere say
gı göstermiye lüzum duymuyoruz. 

••• 
Bahardaki fırtına ! 

muz Ethem izzet Benice, harbin 
yeni inkişaflarını inceliyen bir baş
makalesinde 0 bahardaki fırtına,, 
terkibini kullanıyor. işte ancak 
böyle vesi/elerledir ki edebiyatla 
siyaset biribiriyle buluşur. 

Bahardaki fırtına, olsa olsa, "fi
liz kıran fırtınası olacak. 
Bakalım, bu fırtına, hangi tara

/ın filizini kıracaktır? 

••• 
Şair aö:z:ü ! 

Bulgar hariciye nazırının nut
kundan sonra bir bu/gar gazetesi, 
harp tehlikesinin Balkanlardan U· 

zaklaştığına işaret etmişri. 

"Tehlike Balkanlar üstünde ka
nat gerınekte devam ediyor." diyor. 
ve buna tam üç tane delil getiriyor. 

Yaşlıca bir kadın, "ağzınd.ın yel
ler alsın!" diye ilendi. Kocası şöy
le cevap verdi: 

Aldanma ki 5air sözü, elbette yalandır! 

*** 
Argo! 

"Argo tabirleri gazetelerde kul
lanılmalı mı, kullanılmamalı mı?" 
Bir zamanlar. bu meselede - eğer 
mesele ise ve mesele demek caiz 
ise - gazetelerde uzun uzadıya 
münakaşa mvezuu olmuıtu. 

Geçen günkü (Vatan) gazetesin
de çift sütun üzerine, 36 puntu ile 
dizilmi!f şu başlığı gördük: 

"Bir kısım muhtekirler hapı yut
tu.,, 

Startla beraber Yatağr.ı.n öne dU,tU. 
Sifkap derhal takibi! koyuldu. Diğerleri 
grup halinde arkadan geliyorlardı. Bin 
metrenin startına doğru Sifkapın Yatağa
nı geçerek önde gi ltiği görUldU. Dandy bu .. 
rada hücum etti. Fakat K9.ranfil de ken -
dlslnt bırakmadı. Virajı döndilktcn aonra 
Dandy'nln rakiplerini birer birer geçtltl 
görUJdU. Arkadan Karanfil ile Özdemlr 
çok gUzel koşmalarına rağmen Du.ody'ye 
yetlşemedt1er ve Dandy bir boy ara ile 
birinci oldu. Karanfil ikinci, Özdemir ü -
çUncU oldular. Zaman 1,45 dakikadır. MUı
terek bahis gsnyan 4.,95, p!Ase sıraaiyle 
160, 200 ve 30~ kuruş verdl. 

Beşinci koşu : 
Handikap: dört ve dah yukarı ya.ştnki 

halis kan arap at ve kısraklara ınAhsuAtu. 
İkramiyesi 300 lira mesafesi 2400 metre 
idi. 

Kayıtlı olan hayvanlardnn 5el koşma
dı. Koşu b:tşlar haş1amaz Anezcı lle Aşkı
:rp önde gördUk.Uu boğuşma E"P"'Y sürdü.Di
ğerleri arkadan geliyorlardı. Bir 11ralık 

1 Atkın başa gec:tt ise de virajda dl$tt rl rl -
ntn hücumu neticesi en geri kal,lı. Bura. 
dan itibaren rakiplerinin ön~lne dih1mrğe 

muvattak olan Niyazı Kurt~y·ın Bo .. kt:r -
tu Mlhricanın çok kuvetll hOc·ımlar1n~1 

rağmen birinci oldu. l\!lhrlcan ık:ncl Ane
ze Uı;:tincU oldu. 

Zaman 3,01 dakikadır. lo1Uşttrek bahis 
ganyan 3!i~. plfı.se sırasiyle 120 ve ıı:ı; ku
ru!:I verdi. 

Son koşu olan manili koşuyu A~ım 

Çırpan'ın Tomrlsi kazandı. Grn~ Asım Çır
pan'ın Taşpınarı ikinci oldu ÜçılncU flo 
dördüncü koşular arasınd~kl çırto b:thlste 

Halbuki bu kelime üzerinde bi
zim de vereceğimiz bir ders vardır. 
Bu kelime, rastgele, gelişi güzel 

Ediplikten ve romancılıktan baş
muharrir/iğe geçmiş olan dostu-

Daha önceden eski Makedonya 
üslDbu ile ileri geri yazılar yazan 
bazı bu/gar gazetelerinin seslerini 
ne kadar yad1Tgadıksa, bu yeni ba
rışçıl sesi de o kadar beğenmiştik. 

Yalnız birimiz. şair Necip Fazıl 
Kısakürek, bir fıkrasında: 

Anlaşılıyor ki mesele (!) halle
dilmiştir. Ôyle değil mi? Bir argo 
tabiri bir gazetenin en baş sayfa
sında bu kadar büyük puntularla 
dizildikten sonra ... Yosma - Dandy kombinezonu 

T. t. 1 mukabil 15 lira verdi. 
bir liraya 
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DIŞ POLiTiKA) 
~ ........................................... . 
~erika'nm Avrupa politikası 
1914 harbi, Avrupa devletleri 
. ında bir mücadele vaziyetinde, 
buçuk sene devam ettikten son
ancak Amerika'nın 1917 senesi 
baharında müdahalesiyledir ki 
lttanya ve müttefikleri aleyhine 
reyan aldı. Ve nihayet müacde· 
lrıgiltere, Fransa ve müttefikleri

zaferiyle neticelendi. Amerika· 
müdahalesi olmasaydı, 1914 

trupa harbi, belki de N apolyon'la 
tiltere arasındaki mücadele ka
r uzun sürecekti. 

k Anıerika'nın 1917 senesinde har
~ iıtiraki, fili olarak askeri hare
bta İftira.ki demek değildi. Ame
~ 1914 harbi ç?khğı zaman ha· 

F.
lkaızdı. Mecburi asker)iği ancak 

l'be ittirak ettikten sonra tatbik 
eğe ba9ladı. Ve harp 1918 sene-
aonbaharında nihayetlendiği za

an, henüz Amerika kıtaları, kül
etli ve harekat üzerine müessir 
t.cak miktarlarda Avrupa cephe
·ne gelmeıni9lerdi. Bununla be-
her, Amerika'nın İngiltere ve 

l'anaa ile iıbirliği yapmıya karar 
'1ınesi, nihayetsiz hammadde kay
, ldarını ve iyi organize edilmit 

endüstrinin bütün verimini bu 
letlerin emirlerine tahsis etmiş 

lunuyordu. Almanya bu kaynak-
rdan ve endüstriden istifade eden 
~ltefik devletlerin zamanla ku

~etlenmekte olduklarını anladığın-
t.ıı mücadeleyi mümkünse 1917 se· 
~'-inde mümkün olmadığı takdirde 
I erhalde 1918 senesinde nihayet
trıdirmeğe çalıttı. Ve bu te9ebbüs 
~ttefik devletlere zaferi temin et
.;· Yani Amerika'nın fili yardnnın· 
an ve hatta hammaddesi ve en

dU..trisiyle müttefiklere yapmakta 
Olduğu yardımdan ziyade yapacağı 
>t.l'dım 1914 harbinin neticesi üze
tiııe amil olmuıtu. 

Bu defaki mücadelede de Ameri
~a'nın aynı rolü oynamıya başladı
lı görülmektedir. Gerçi Amerika, 
bu defa fili olarak harbe iştirakten 
Çekinmektedir. Amerika harici po
litikasının aldığı cereyan kartısm
da buna ne zamana kadar muvaf
fak olacağı bir mesele olmakla be
l'aber, bugünkü harp dıtı vaziyeti
ili muhafaza etmit olsa bile, 1939 
"1ücadelesinin bir insan harbi ol
"1ayıp bir malzeme ve bilhassa tay
hl'e harbi olduğu hatırda tutul· 
"1ak gerektir. Eğer Amerika, Jngil
tere'ye ve Jngilterenin ittifakında 
h~lunan devletlere, harplinıalzeme
ıı silah ve tayyare vermek suretiyle 
~<ıtdım ederseJili olarak harbe it· 
tiraxefifttJ'JUı.aar yardiiiiilii tiillaa:= 

Fransız - Alman 
münasebetleri 

B. Laval'in Berlin' e yapacağı 
seyahatten vazge(ildi 

(Başı 1. iqci sayfada) 
girdiğini göstermektedir. İkincisi de Fran
sa'nın yeni Avrupa nizamında fakir bir 
akraba muamelesi göreceği ve sanayiden 
mahrum bir ziraat memleketi haline çev
rilecdi hakkındaki propagandayı tekzip 
etmektedir. 

Fransa'nın mümeyyiz vasıflarından biri 
zirat ve sınai istihsalitı arasındaki uygun 
fi.henktir. Hükümet bu muvazeneyi idame 
için elinden geldiği kadar çalışacaktır. 
Keintz'in şu beyanatını zikretmek muva
fık olur: 

Yarının Avnıpasında fransız sanayii ye
rini alacaktır. 

İşte fransız ricali memleketi bu müba
dele ekonomisine doğru sevketmiye karar 
vermişlerdir. 

Reddedilen bir sipariş 
Londrıı, 8 a.a. • Nev Kron iki gnzetesf

nlıı hususi muhabirinden biri, almanlann 
l!'ransadaki l§sizllğl azaltmak bahanesiy
le işgal altıµdn bulunmıynn Frnnsadakl 
fabrikalara 2000 tayyare sipariş ettlt!'inl 
temln eylemektedir. Mareııal Petain bu sl
pnrll§ reddetmiştir. 

Suriye yüce komiserliği 
Vichy, 8 a.a. - Transocean ajansı bil -

diriyor: HUkUmet, Parls s:ıbık askeri ku -
mandam general Henrl Denetz'i Suriye 
fevkalMe komiserliğine ve askerl kuvet.
ler bı şkumandanlığınıı tayin etmiştir. 

Komünizmle mücadele 
Parla, 8 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 

Geçen temınuzdanberl Pnıie bölgesinde 
1141 komUnist tevkif edllnıigtir. 

Bu hafta polis Parls ve nıUlhakatında 
nıUhinı harektıtıı tevessiil eylemiştir. Gizli 
beyanname tab ve tevzi eden 9 teşkilat 
ke3fedllmiş, elo bll§ıları tcv1'lf ve malze
meleri mU.sadere edilmiştir. 

Diğer taraftan 158 komünist de idari 

u~us 

Elen kıtaları Amiral Cavagnari 
.. 

Ergiri'yi de de talebi uzerine 
dün zaptettiler vazifesinden affedildi 

(Başı 1. inci sayfada) 

ltalyan tecavüzü hakkındaki 
vesikalar ne§redildi 

Atina, 8 a.a. - İçtimai muavenet neza
reti, hariciye nezareti tarafından ııeşredi -
len beyaz kitabı bir hayır işi menfaatine 
satılığa çıkarmıştır. Bu kitapta, Yunanis
tan'• isti ili etmek için t talya'nın uzun ve 
kasdi bir hazırlıkta bulunduğunu gösteren 
183 vesika vardır. 

Beyaz kitaba önsöz olarak 1928 sene -
sinde imza edilen yunan - İtalyan dostluk 
paktının metni konulmuştur. 

Yardım mesajı Amerikada 
tasvip ediliyor 

Vaşington. 8 a.a. - Royter bildiriyor: 
Ruzvelt'in Yunanistan'a yardım hakkında
ki mesajı parlamento mahfillerinde umu
mi bir tasviple karşılanmıştır. 

Bir elen tekzibi 
Atina, 8 a.a. - Atina'nın umumiyetle 

iyi maınmat alan mahfilleri, Yunanistanın 
İtalya'ya karşı olan mücadelesinde kendi
sine yardım için İngiliz kıtaatı gönderil -
mesinl lstecilğine dair olarak italynn ajan-
sının Lizbon'dan verdiği haberi yalanla -
maktadırlar. 

Aynı zamanda Yunanistan'ın bütün ih
tiyat mevcudunu Arnavutluk cephesine yığ
mış olducunu da iddia eden bu haber ya
landır. 

Amerika'da İngi1tere'nin nihai 

Roma, 8 a.a. - Stefani bildiriyor : 
Kıral tarafından imza edilen bir ka -
rarname ile, çekilmek arzusunu izhar 
eden donanma genel kurmay başkanı 
ve bahriye nezareti müsteşarı Amiral 
Domenico Cavagna ri vazifesinden af
fedilerek filo kumandanı Amiral Ar
turo Riccardi donanma genel kurmay 
başkanlığına ve bahriye nezareti müs
teşarlığına tayin edilmiştir. Filo ku
mandanı Amiral lnigo Campione do
nanma genel kurmayı asbaşkanlığına, 
filo kumandanı Amiral Angelo Jac
hino da donanma kumandanlığına ta
yin edilmiştir. 

Amiral Riccardi kimdir 
Londra, 8 a.a. - Amiral Cavagauri

yi istihHif eden Amiral Riccardi da
ha evci de mühim kumanda mevki -
lerinde bulunmuştur. Harpten eve! 
1939 yazında 30 gemiden mürekkep ve 
mürettebatı 21.000 kişiye baliğ olan 
bir İtalyan filosuna kumanda etmiş -
tir. Bu filo Portekız. İspanya ve l-as 
sahilleri açıklarında 15 gün süren ma
nevralar yapmıştı. 

Geçen haziranda ital van donanma 
kumandanlıgına tayin ~dilen Amiral 
Kavagaori Fransa ile aktedjlen müta
reke şartlarını müzakereye memur i -
talyan heyetinde aza olarak bulunmuş
tur. 

Mareşal Badogliyonun istifası 
etrafında 

Londra. 8 a.a. - Hadoglio"nun istifası, 

vukua geldiği zaman itibariyle manidar -
dır. 

Bu istifa, genel kurmayının noktai na-

ıaf eri kaıanacağma 

itimat mevcut 
( Başı ı. inci sayfada) zarı hilafına memleketini Yunanistan'a 

• C t kar:ıı harbe siınikliyen İtalyan diktatörü-
veya bu endiistri merkezıne oven ry 

1
• bo b nün nüfuz ve itibarına indirilen ciddi bir 

bombardımanı kadar şiddet ı m ar-
B 1

. • darbedir. Partinin menfaati bu istifanın 
dımanlar yaptıkları hakkında er. ın -

Al F 
k 

önüne geçmekti. lstifanın vukuu ile fa • 
manya ransaya yanacmıya in neşrettiği resmi tebliğlerin atıyen . :ı şıst partisinin zaafı meydana çıkmıştır. 

ralışıyor tesiri altında değilim.,, A k • 
:J' B. lngersoll f:ı~ist re1'imlerinin 12 s erı bakımdan Badoglio'nun genel 

kararla enterne edUmlgUr. 

Londra, 8 a.a. - Müstakil fransız -. . kurmaydan ayrılması italyan orduları i _ 
ajansı bildiriyor : ay içinde yıkılacağı kanaatindedır. çin bi.ıyiık bir kayıptır. Çi.ınkü Mare,,al Ha-

Burada Hitlerin Fransayı İtalyanın " /ngilterenin harp masraflarına beşistan muharebesinin muvaffakiyeti ken-
zararına olarak okşamıya çalıştığı ve iştirak etmeli!" dilerine atfedilen yüksek şeflerden biridir. 
hedefinin, Fransayı eski muttefiki İn- New - Republic mecmuası Ameri • Badoglio 1935 de, de Bono'nun yerıne geç-
giltere aleyhine açıktan açığa muhase· kanın ingiliz harp masrafların~ kıs - meyi kabul ettiği zaman "mıimkün olması 
mata karar verdiremediği takdirde, men iştirak etmesi lüzumunu ısrarla tartiyle hiç bir güç vazifeyi üzerime al -
hiç olmazsa fransız filosunu lngilte- kavdeylemektedir. Mecmua diyor ki makta tereddüt etmem" demişti. Mareşal 
reye karşı kullanmak olduğu intibaı "Amerika halkı bu harpte mevzuu şimdi istifa etmekle Arnavutluk muhare • 
mevcutur. Bu hususta verilen mallı - bahsolan şeyin bizzat demokrasi ol - besine )tay>bolmuş nazariyle baktığını söy. 
mata göre, Hitler Musolininin içinde duğu ve lngilterenin bizim için dö - !emiş olmaktadır. Son zamanlarda Mareşa
bulunduğu müşkülattan istifade ede - vüştüğü kanaatindedir. Buna binaen· iln Arnavutluğa giderek vaziyeti gözüyle 
rek İtalyayı Fransadan olan istekle "' Amerika halkı lngilterenin mağlup gördükten ve meselenin bütün unsurlarını 
rinden vaz geçtiğini ve italyan aske- olmasına müsaade edilmiyeceği fik - bizzat tetkik ettikten ıonra istifa kararı -
ri ve iktisadi kaynaklarını Almanya - rindedir. Bu sebeple Atlas denizi ü - nı aldığı anlaşılmakadır. 
nm--ttak lııvna-oıu-.ıuna lıı:oyduiunu seri~n muaznm ve gittikçe artan H oınutsuzluk artıyor 
beyana mec:.bur etmek gayretindedir. malzeme sevkiyatına tehlikeye dil§U • lladoello'nun epey zamandan beri fa • 
İtalyanın bu fedakarlığı harpten son- rebilecek mali ihtilatların zuhur ede- oist hükümetinin aııkert hareklt hakkında
ra telafi edilecektir. bileceği tasavvur edilemez. Bu aevki- ki siyasetini tasvip etmediğini zannettir~ 

Sunday Times'in diplomatik muhar- yatın bir kısmının bedelini, Hitleri cek kuvetli sebepler vardır. Amavulukta
riri, Hitlerin Roma ile kısa bir za - kendi bölgemizde ve bilhassa müşkül ki vaziyetin inkişafı, italyan sevkulceyşi _ 
manda barış yapmadığı takdirde Yu- şartlar içinde mağlup etmek mecburi- nin yanlış esaslara istinat ettiğini hfi.dise
nanistana karşı hava yıldırım harbi ya- yetine karşı bir teminat olarak niçin lerle lsbat etmiştir. 
pacağını söyliyerek mutat korkutma kendimiz ödemiyelim . ., Her ne olursa olsun Badoglio'nun bare-
usuleri~e tevessül edeceğini zannet- lngiltereye yenide ntorpido keti italyan milleti üzerinde derin bir te-
mektcdır. verildi mi , sir bırakmaktan hali kalmıyacaktrr. Çünkü 

Pe.opl~ ~aze.tesinin .?iplomatik mu- Nevyork, g a.a. _ (D.N.B.) Nev. bu hareket B. Musolini'ye olan itimadı bir 
har~ırı~ın ıdd .. asına gore, Arna.vutl~k 1 york Worid Telegram gazetesine Va- az daha sarsmıştır. 
maglubıyetlerın~en .~onra Berlın ıle şington'dan gelen bir habere göre, A- Badoglio'nun yerine tayin edilen gene
R.oma ~~asında~ı ~u.nasebetler şu şe- merika Bahriye nezareti İngiltere'ye ral Cavallero, B. Musolini'nln muti bir h5.
kıl~e h~Uisa edılc?ıI_ır : 50 Amerikan torpido muhribinden dimi olarak kabul edildiğinden şimdi B. 
Hıtlerın Musolınıden istedikleri fazla olarak bir miktar da gizli suret- Musolini'nin tjahsi niıfuz ve itibarı her 

Hitler Musolini'den İtalyan müs- te torpido verildiği hakkındaki ha- zamankinden fazla Arnavutluk harbinin 

kb l h k ı aktbetine bağlanmıştır. 
ta e arp e cnomisinin ve harek3- berleri tekzip etmiştir. Gazete, ngil-tın idaresini tamamen Almanya'ya tere'ye devredilen gemilerin ismini Muhtelif kayııaklardan gelen haberler italya'da hoşnutsUl!lu"""n devamlı bir su -
bırakmasını istemiştir. Bu maksatla ihtiva eden bir listenin bahriye neza- ~u 
1 d 

· b · f rette arttığını göstermektedir. Ordunun 
a man enız su ayları italyan filo. retı tara ından yakında neşN:dilece-
sunun ve biitün İtalyan limanlarının ğini bildirmektedir. noktaı nazariylo faıılst partisinin nokta! 
kumandasını ele alacaklardır. Rayş- 50 torpido muhribinden 6 sı müs- nazarını en iyi telif edebilecek ı;ıahslyet o-

t 
lan Badogllo'nun çekilmesi iki kııvet ııra-

bank, İtalyan milli bankasını kontrol tesna olmak üzere hepsinin ngiltere d k 1' d. · sın<laki uçurumu ancak genl§lctebllecektir. 
e ece tir. Ba<loglio'nun halefi gene- ye tes ım e ıldıği öğrenilmiştir. Neva Kronik! gazetesinin Atina'dan a-

ra! Cavellero'nun şahsına bağlı ol -amk üzere lıir ııazi genelkurmayı' !arak ne~rettlğl bir telgraf bugUn göste-Alman uzun menzilli rlyor ki, A rnRvutlıık muharebef41, Badog -
mevcut olacaktır. Göring tarafından llo'nıın ıstıfRsında ba§lıcn Amil olınu§tur. 

İngiliz -
• 

llalyan 
hava harplerinin 

son bilan~osu 
(Başı 1. inci sayfada) 

25 tayyareden ıs ü düşürülmüştür. 
23 teşrinisani akınına iştirak eden 20 
tayyareden 7 si düşürülmü~tür. Bun
lar kati olarak tesbit edilen zayiat
tır. Bunlardan başka tayyarelerin de 
ciddi hasara uğradıkları ve muhtemel 
surette kayboldukları maH'ımdur. Bu 
hava muharebeleri esnasında hiç bir 
İngiliz tayyaresi zayi olmamıştır. 

-3-

Cenubi Atlantik 'te 

WARSPİTE 
KORSAN· 
PEŞİNDE! 

Tamir 
. . 
ıçın 

'' Carnanon Castle,, vapuru 
Montevideo' da havuza girdi 

(Başı ı. ınci sayfada) Afrika' da ve Arnavutlukta ise: 
İtalya, harbe başladığındanberi u

çuş halindeki tayyarelerinden en a
~ağı 308 ini kaybeylemiş, en aşağı 
120 tayyare de yerde imha edilmiş
tir. İngilizler Arnavutluk üzerinde 
6, Afrika'da da 49 tayyare zayi etmiş 
ler<lir. Donanmaya mensup hava ku
vetlerinin elde ettikleri muvaffaki -
yetler bu hesaba dahil edilmemiştir. 

rı uzun sefer esnasında tnıilizlerin Wara.
pite ismindeki zırhlılarına rastladıklarını 
söylemişlerdir. 

l ngiliz hava kuvetlerinin 
üstünlüğü 

Times gazetesinin havacılık mu -
harriri diyor ki: 

"İtalyan hava kuvetlerinin ne in -
sanca ne de tayyarece ingiliz hava 
kuvetleriyle boy ölçüşemiyecek bir 
halde bulunduğu gittikçe daha aşi -
kar bir surette sabit olmuştur. Bu
nun muhtemel olarak şu üç sebebi 
mevcuttur: 

1. - Malzemenin aşağılığı, 
2. - Tayyareci yetitşirmek husu

sunda kolaylık mevcut olmaması. 
3. - Pilotlardan ve mürettebattan 

birçoğunun harbi sevmemesi . 
Almanlar yüksek evsafı haiz ital

yan tayyaresi bulunmadığını herkes
ten evel söylemişlerdir. Şimdi İtal
yan avcı tayyarelerinin çok büyük 
manevra kabiliyeti olmasına rağmen 
çok ağır ve aşağı bir tarzda techiz 
edilmiş oldukları artık aşikardır. 1-
talyan bombardıman tayyarelerinin 
ise havaleli olduğu ve bu yüzden ge
rek havadan ve gerekse yerden hü
cumlara hayrete Hl.yık bir derecede 
hedef te9kil ettiği meydana çıkmış -
tır. 

Fiat Cr. 42 avcı tayyareleri hiç bir 
zaman avcı tayyarelerimizle boy öl
çüşememişler, üç motörlü Savoia 
Marchetti S. M. 79 bombardıman tay
yareleri ise gayet mahdut neticeler 
elde etmişlerdir." 

üs Amerika'nın Meksika'ya 
mukabilinde destroyer 
vereceği tekzip olunuyor 

Vaşington, 8 a.a. - B. Hull, gazeteciler
le yaptığı görüşmede, Meksika sularında 
kolaylıklar verilmesine ve Meksika deniz 
üslerinden istifade edilmesine mukabil A-
merika Birleşik devletlerinin M eksika'ya 
deı;troyerler vermesi hakkında mUzakereler 
yapılmakta olduğuna dair Meksika'dan ge
len haberleri yalanlamıştır, 

gerek işgal altında bulunan cerek i~gal 
edilmemiş olan Fransız topraklarına ve 
hatta bu toprakların ötedenberi İtalyanla
rın göz koymuş olduğu kısımlarına bile 
bir tek İtalyan askerinin ayak basmasına 
müsaade edilmemiş olmasıdır. Kezalik 
Trablus'daki italyan ordusu Mısır hudut
larına yığılmıı olarak durmak mecburiye
tinde bulunduğu gibi Habeşistan'daki ital
yan kuvctlerinin irtibatı da endişe doğura
cak bir surette kesilmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan 12 Adadaki İtalyan kıta

ları sıkı bir ablukaya alınmış bulunurken 
Arnavutlukdaki İtalyan ordusu da darma
dağın olmuştur. 

Korsan ge.misiyle muharebe 
eden İngiliz vapuru Montevideo 

da havuza girdi 
Montcvideo, 8 a.a. - Royter bildiriyor: 
Perşembe günü alman korsan gemisi ile 

cenubi Atlantik'te muharebe eden Camar
von Castle adındaki sili.hlı ingiliz ticaret 
gemisi cumartesi akşamı Montevideo lima
nında bavuza girmlştir. 

Gemi limana girdiği zaman altı sibhiye 
otomobili ve doktor ve hastabakıcılardan 
murekkep bir heyet Uruguay hlikümetiniıı 
emriyle rıhtımda hazır bulunmakta idi. Fa
kat gemi demir atınca mürettembattan ya
ralı olanların hepsinin de hafif yaralı ol
dukları ve hiç kimsenin hastaneye kaldı
rılmasına lüzum hasıl olmıyacağı öğrenil
miştir. Carnarvon Castle'in süvarisi kaptaıı 
Hardi karaya çıkar çıkmaz gemisinin, dev
letler arası hak kaideleri muctbince, Mon
tevideo limanında 48 saat kalmasına müsa
ade edılmesini talep etmiştir. Gemi müret
tebatı büyük bir halk kütleıi tarafından 

karşılanmıştır. Ne kumandan ne de tayfa
lar alman korsan gemisi ile yaptıkları mu
harebeye dair hiçbir ıey söylememiılerdir. 
Fakat neticeden fevkallide memnun olduk
ları anlaşılıyordu. 

Geminin hasan halil 
İngiliz sefareti Royter muhabirine ıa 

beyanatta bulunmuştur: 
"Dün akşam neşredilen haberler dolayı

siyle, lngiliz elçiliği Camarvon Castle'de 
hastaneye kaldırılması icabcdecek hiç bir 
yaralı bulunmadığını ilan eder.,. Sıhiye ve
kili doktor Rossi ile sertabip Lugarro, in
g'iliz gemisi eelir cclmez kaptan Hardi ile 
geminin operatörü karaya çıkarak askeri 
hastaneye gitmiııler ve kendileri için yapı
lan hazırlıklardan dolayı teıekkürlerini bil. 
dirmişlerdir. 

Mürettebatla yapılan konuımılardan an
laşıldığına göre, yaralılar hem adetçe az
dır ve hem de yaralı cidden hafiftir 

Geminin aldığı yaralara gelince, .bunla
rın da pek mühim olmadığı öğrenilmiıtir. 
Gemiyi ziyaret ve teftiş eden Unıcuay 
memurlan ıreminin limanda 72 saat kalma
sına müsaade etmiştir. 

. Bur~~aki deniz mahfillerinden öğrenildi
ğıne gorc, Camarvon Castle'ın mübrem v 
müstacel tamiratı pazartesi gününd ~ 
b"t ' .

1 
, 

1 
en eve 

ı ırı mıı o ataktır. Geminin ~ saatten fa• 
I~ Uruguay sularında kalmıyacağı zanne-
dılmektedir. • 
Hasarın en ehemiyetHsi geminin ön tara

fında, su kesiminden biraz yukarıda bulu
nan yaradır. 

Geminin tamiri uzun sürmiyecek 
Montevideo, 8 a.a. - Royter ajansın -

dan: Montcvldeo deniz mahfillerine gelen 
son malQmata söre İnglltere'nln Carnav
von Castle ismindeki muavin kruvaz!irll. 
nün en mU.staccl tamiratı pazartesinden e
vel bitmiş olacaktır. Bu geminin 48 saat
ten fazla Montevldeo'da kalamıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Geminin en mlıhlm yarası önde tam su 
kesiminin üstünde bulunmaktadır. Diğer 

yaraların büyük bir kısmı daha yukarıda 
ve ehemlyetsltdir. 

Alman korsanı ağır hasara 
uğradı 

trıuı olacaktır. itte bu bakımdandır 
ki Birleşik Aınerika'nm Avrupa 
devletlerine kartı takip ettiği po
litikanın mahiyeti birinci derecede 
ehemiyetli bir mesele halini almak
tadır. Amerika, Avrupa harbine 
IEa11ı ta batlangıcındanberi bitaraf
lık ıiyaaeti takip etmemi9tir. Sem· 
Patisinin lngiltere tarafında bulun
duğunu birinci günden itiraf etmif 
\'e iktıaadi yardım meselesinde ln
ıiltere'yi tercih eder bir vaziyet al
lhıflır. Menfaat, akrabalık, dil ve 
hare beraberliğine dayanan bu si
Yaset, Amerika'yı yavaş yavat İn· 
ıiltere'ye doğru sürüklemittir. O 
derece ki, lngiltere'nin mağlubiye
tine mani olmak için Amerika'nm 
her fedakarlığı göze alacağı anla· 
tılmaktadır. Yunan harbi başladık
tan sonra Amerika, İngiltere hak
kında duyduğu sempatiyi İngiltere· 
nin bu müttefiki hakkında da duy
duğunu göstennittir. Filhakika 
Amerika Yunanistan'a harp mal
zemesi ve tayyare satmaktadır. 
Fakat yunan kıralı Jorj tarafından 
bu yardımdan dolayı teşekkür be
yan eden bir telgrafa cevap olarak, 
Amerika Cümhurreisi Ruzvelt'in 
verdiği cevap, Amerika'nın Avru -
pa politikasını daha ziyade tavzih 
etmektedir. Filhakika Cümhurreisi 
bu cevabında demi9tir ki: 

Almanya'da tatbik edilen dört sene-lik planın mütehassısları İtalya'da lopları gene afec sAılar Bu vaziyet karşısında yabancı mUııahltıer f 8\1 bu hareketin ltalya'dR hezimetten dRha 

Eğer hariçten gelen haberler doğru de
ğilse ve faşist rejimi sarsılmamışsa, bunun 
manası, bütün İtalya'nın faaliyetten dur
muş, cansız bir cisim gibi temelinden sar
sılmış olmasından ibarettir.,. 

Montevldeo, 8 a a. - Royter bildiriyor: 
carnarvon Castlc süvarisinin, alman kor
san gemisinin ciddi surette hasara uğra_ 
dığını ve yakında yakalanmasının mWıte • 
mel bulunduğUnu söylemi§ olduğu blldl • 
rilmeıttcdir. 

harp istihsalatını kontrol edecekler-
d

. 1 f Londra, 8 a.a. - Sı.sle o"rt"u'lu" fran- clddl kargaşalıklar çıkacağının bir alAmetl 
ır. talya ransız somi lisi hariç ol-k .. F • k ğ sız sahillerine yarleştirilmiş bulunan olduğu fikrindedirler. İstifa sebeplerinin 

?1a uz ere ransa ya arşı serdetti i daha derin olduğu ve memleketin Atisi ü _ 
ısteklerden tamamen va ge k uzun menzilli alman topları üç gün z çece • zerinde mllesslr olacak aekllde harbin sevk 
buna mukabil asker~ "kt d" ·· sustuktan sonra bugün öğleden az e- "' ı ve ı ısa ı muş- ve idaresiyle alAkadar bulunduğu anJaaıl-
külatından kurtulmak için Almanya- vel tekrar faaliyete geçerek Pas -de- maktadır. ._ 

Altı ay .muharebeden sonra Bay 
Musolini'nin vardığı netice 

Atina, 8 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Mare$al Balbo'nun şüpheli ölümünden 

ve kuvetlerinin Mısır'a ciddi bir taarruz 

M evkul almanlar ne oldu ? 

da_n yardım görecektir. 1talyan haki-' c:ııais boğazı üzerinden ateş etmişler
mıyet ve istiklali harpten sonra ta- dır. Bombardıman az sürmüş ve şid -

Hezimet büyüdükçe artan yapmaktan aciz olduklarını açıkça söyle-
ihtilôllar miş olan mareşal Graziani'nin sadece bir 

- Birletik Amerika'nın Avrupa 
politikası §U nokta üzerinde toplan· 
mııtır: Birletik Amerika, tecavüze 
ltartı istiklalini müdafaa eden her 
devlete yardımda bulunacaktır. 

Amerika'nın Avrupa milletlerine 
karşı takip edeceği politikanın he· 
defi, timdiye kadar bu derece açık 
olarak izah edilmemitti. Amerika 
Cümhurreisinin bu sözleriyle, mil
let ve devlet tasrih etmiyerek, mu
ayyen bir politika takip eden, yani 
istiklalini ve mülki tamamlığını te· 
cavüze kartı korumak istiyen her 
devletle beraberim demek istiyor. 
Fakat bu "beraberlik", Amerika
nın bugünkü şartlar altında ileri 
gidebileceği yol ile mukayyettir. A
merika bu devletlere, silah, harp 
malzemeai ve tayyare vermek su -
retiyle yardımda bulunacaktır. Ar.
keri yardımda bulunınıyacaktır. 
Esasen bugünkü §artlar altında 
böyle bir yardımın yapılması bahis 
mevzuu olamaz. Amerika bu temi
natı verirken, muayyen devletlere 
istiklallerini korumak noktasında 
yardım vadeden lngiltere'den de 
daha ileri gitmektedir. Bu, her dev
lete tecavüze kartı istiklalini koru· 
mak için yardım vadeden açık bir 
bono vaziyetindedir. Ve tecavüz 
teblikeaine maruz olan devletlerin 
politikaları üzerinde müessir ola
cağma ıüphe yoktur. 

mamen garanti edilecek, Libya im- detli olmuştur. 
paratorluğunu Hint Okyanosuna ---

Siyam hududunda bağlamak için Sudan'ı alacaktır. Fa· 
kat Balkanlarda münhasıran alman 
nüfuzunun cari olmasına muvafakat 

Tlmes gazetesinin diplomatik muhabitj süs rolünde bırakılmasından sonra italyan 
yazıyor: kuvetlerinin Arnabutluk'daki !nhizamı ü-

''Yunanlııtan'I\ karşı harp Atına elçlll _ ?.erine mareşal Badoglio'nun da vazifesin· 
ğlnden gP.nerRI Metakea9'ın mukavemet den ç.ekilmesi, faşizmin harbe, mareşalla
etmlyeceği veya mukavemetinin süratıe rından mahrum olarak ve hatta onların 
kırılacağını zannettirecek yanlııı raporlar mUtaleaları hillHına devam etmek istediği-

Montevideo, 8 a.a. - D.N.B. bildi
riyor : Brezilyaya ait vapurlardan ita
pa içinde bulunan almanların Carnar
von Castlc ismindekı İngiliz yardım
cı kruvazörü tarafından tevkifi hak • 
kında tam bir sükut muhafaza edil • 
mektedir. 

A. Ş. ESMER 

etmesi icabcdecektir. Bununla bera- her gün çarpışma oluyor 
ber İtalya bazı şartlar dahilinde Sü
veyş kanalının ve Cebelüttarık'ın 
kontrolüne iştirak edebilecektir. 

Fransayı Alman yaya bağla'""k 
için .... 

Bu teklifleri kabul etmediği tak
dirde İtalya Akdeniz harbine devam 
için kendi kuvetlcriyle yalnız bıra
kılacak, Almanya da ingiliz hareka
tına karşı kendini himaye için lazım 
gelen tedbirleri almak hakkını mu
hafaza edecektir. 
Diğer taraftan, uzun bir harpten 

endişe eden B. Hitler Fransa'yı Al
manya'ya bağlamak için "ihsanlar" 
ile B. Laval'in gözlerini kamaştırma
ğa ve Fransa'da tekrar artmakta bu
lunan İngiliz taraftarlığını akamete 
uğratmağa çalışmaktadır. 

Fakat İngiltere nazi ihtiraslarına 
karşı koyabilmek kudretinde olduğu
n.u geçen hazirandanberi ispat etmiş
tır. 

Gazete İngiltere'nin, B. Hitler'in 
planlarını bozmak için karada deniz
de ve havalardaki harekata ait yeni 
ve geniş bir planla bir de diplomatik 

Tokyo, 8 a.a. - Domei ajansına 
Hanoi'den bildirildiğine göre Siyam
la fransız Hindiçinisi arasındaki hu
dut boyunca her gün müsademeler 
vukubulmaktadır. 

Cuma günü, Kamboç hududu üze -
rinde Poitet civarında mühim bir 
noktaya Siyam kuvetlerinin iki defa 
hücum ettiği bildirilmiştir. Kara ku
vetleriyle işbirliği yaban Siyam avcı 
tayyareleri Hindiçini kuvetlerini mit 
ralyöz ateşine tutmuştur. 
Aynı gün Laos eyaletinin merkezi 

olan Vientiane, Siyam tayyareleri ta
rafından birkaç defa bombardıman 
edilmiştir. 

faaliyet planı hazırladığını bildir
mektedir. B. Ruzvelt bu planların te
ferruatından tamamiyle haberdar e
dilmektedir. Amerika'nın iş-birliği 
durmadan artmaktadır. 

. Observer'de B. Garvin, İngiltere
?ın İtalya'~ı harbe nihayet vermeğe 
ıcbar suretıyle mihveri bölmek için 
Akdenizde kati teşebbüslere girit
mesi lazımgeldiğini yazmaktadır. 

alan B. M usolini ile siyasi müı;avirleri ta- ni göstermektedir. · 
rafından yapılmıotır. İtalyan _ Yunan har- Altı ay muharebeden sonra Musolini'nin 
bl hakkında faıılet partisiyle ordu arasın- vardığı bu netice, Duçe'nin etrafındaki 
daki lhtlll\flıır, hezimet bUyüdUkçe artmış- miisbet dimağlardan ayrılmak istediğini ve 
tır. General cavallero, daha mUstakl! olan İtalya'cla askerlerle faşistleri ayıran çuku
mnreşnl Badogllo'dan daha kolay B. Mu_ ru her gün biraz daha kazmakta devam et
sollnl'nin emirlerine mutavaat edecek tam ti.ğini isb~t etmektedir. Bundan anla$ılıyor 
bir faşisttir. İtalyan mllletlnln Badogllo- kı Musolıni aynı zamanda diktatör ve ba~ 
ya karvı bUyllk bir hürmeti vardır. ı.ıare- kumandan olacaktır. 
şalın çekilmesi hiç fJÜpheslz halk üzerin - p rotesto mahiyetinde bı·r ı'ıtı*la 
de maneviyat bozucu bir tesir yapmıştır.,. 

Nc\'B Ktonlkl de başmakalesinde şöyle Manchester Guardlan yazıyor: "İtalya-
diyor: nın, italyan ordusunun isteği hlltıfına fa-

"Badogllo ltalynn asker! mahfillerinde şist politikacılar tarafından harbe stirOk
eevlllyordu. Mareııalln çekilmesinin mana- lcndlği AşlkA.rdır. İtimada JA.yık bazı ha
sı ı;ıudur: B. Mıısollni içinde bultındıı$!'u berlere göre Badogllo yunan harbine kati 
çıkmazdan kurtulmak için ordunun sem- surette muhalifti. Badogllo yunanlıların 
patisini bile tchllkeye koymayı gözllne al- harbetmeden sllft.hlnrını teslim edecekleri 
dıraeak vaziyete dUşmUşttir.,. hakkında fll§istlerin beslediği Umldtn c-

/ t l d l l • ? sassız olduğunu ve ltalyanların adet ve 
. a ya a ne er O uyor • teçhizat Ostllnlllğüne rağmen fvice h 

Atına, 8 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: lık yapmadan .Balk 1 d b. azır-
• İtalya'd f · · · · · an ar a har e giri§eml-

. a. aşıst reıımının sarsırldığına yeceklerlnl biliyordu. Bado llo'nun in _ 
daır ecnebı memleketlerden gelen haberle- llzlerin yardımından d gdi gi 
ri mevzuubah d K · 1 • . a en ııe etmiıı ol-

b k 1 
. s e .. en atımer ~ı gazetesı, ması muhtemeldir. Badogllo'nun istifası 

aşma a esınde şoyle demektedır · f ı t ti "İ 
1 

, · &§ s par nin orduya kargı yaptığı slyast 
ta ya da neler olduğunu bilmiyoruz. I müdahaleye klU'fı bir protesto 01 ak t 

Fakat herkesin bildiği bir ıey varsa 0 da, Jl\kki edilmek lwmdır. ar c-

'?-k_şamlar_ı çık~n .Montevideo gaze
t~~ının teyıt edılmıyen bir haberine 
g?~e, Carnarvo.ı, kara s ·hrı 11 r1c. ne 
gırınce alınanları İngiliz Corinaldo va
puruna nakletmiştir. 

Yunanistan' dan 

ayrılan İtalyan 

sivil esir kafileleri 
Belgrad, 8 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: Atina ve Roma'daki Macar &efaretle
rinin tavassutu ile aktedilen bir itilafname 
ile Yunanistan'da bulunan 279 sivil italya
mn aynı miktarda 5ivil yunanlının memle
ketlerine dönmeleri mukabilinde İtalya'ya 
gitmeleri kararlaştırılmış ve t talyan ka
filesi dün Yugoslavya'dan geçmiştir. 

Yunanistan'daki temerküz kamplarından 
gelen italyanlardan mürekkep ikinci kafi
le de dUn ögleden sonra Belgrad'a vasıl 
olrnu$tur: Kafile bir müddet sonra İtalya. 
ya dofnı yoluna devam etmiştir. Bu kafile 
temerküz kamplarında bulunan binlerce 
İtalyan arasından seçilmiş olan 297 kişi • 
den mürekkeptir. 
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i RESMİ TEBL' GLER l 
dalarlyle Eplr'de bir §ehlr ve bir köy Uze· 
rine bombalar atılmı§tır. Hasar ve zayiat 
yoktur. Hava harbi 

ve sivil halk 
İngiltere üzerinde Çankır1'da bir gün 

içinde 1874 parça 
hediye toplandı 

( __ R_A_D_Y_O_~ .................................................... : Erenler bir İtalyan 

muhribini zaptettiler ( Bası 1 inci say/ada ) 
Alman hava 

TURKlYE 
(Radyo Difüzyon Postaları) 

İngiltere evelki gece 

hava akınına uğramadı 
Londra, 8 a.a. - Hava nezareti bildiri

yor: Diın gece ingıliz adaları uzerinde 
dli;Jman, hava faaliyetinde bulunmamıştır. 

Atına, 8 a.a. - İnglllz hava kuvetleri 
karargıllıının tebliği: 

kil etmelidir. Gerçi doat Yunania.
tan, aığmak noksanını timdi ta
maml~akta~rr; fakat harp bat -
langıcı ıle aıgınaklar inşası araam
d~ geçen müddet, bofyere, birçok 
nufuaun kaybolmasına aebep ol
maktadır. 

akınlarında 

gevşeklik var 
Radyci 

TUR KİYE ANK 
(Ba11 1. inci say/ada) Radyosu 

tedirler. Tahmin edildiğine göre: Çankr- - Dalra Uzunluğu 

. 
lngillz tayyarelerinin 

Arnavutluk'taki akmlan 

5 ktuıunuevel tarihli tebliğde bildirildi
ği veçhile Ayas:u-anda sahili açıklarında 
üzerine iki tam !sabe kaydedilen dUııman 
destroyeri yunan filo una mensup gemiler 
tarafından zaptedllmiştlr. Destroyer o ka
dar ağır haııara uıtramı§tır ki en yakın li
man olan Ayasaranda limanına glrmeğe 
mecbur kalmıştır. 

Pasif korunma dediğinıiz sivil 
halk hazırlığı, bizzat cephe hazır
lığı kadar ehemiyetli olmuıtur. 
~e~hegerisinin mağneviyatr kadar, 
ıntızamla çalııması da panik ve 
dehıeti önliyecek tedbirlerin alın
mıı olması ile mümkün olabilir 
Aile aığınaklarmın, korkunç tayya~ 
re tahribatına rağmen, yalnız in
san hayatını değil, inaan ıevkini 
de nasıl korumağa hizmet ettiğini 
karilerimiz gene bu mecmuadan 
nakledeceğimiz resimlerde göre
ceklerdir. 

( Bası 1 inci say/ada ) 

Cumarteıi gündüz faaliyet pek mahdut 
olmuş, cumartesiyi pazara bağlryan &'ece 
ise hiç bir faaliyet olmamıştır. 

n villyeti ınurları bek!iyen bhraman or- 1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
duya 20.000 i bulacak ktt hediyesi ıönder- 31.7 m. 9465 Kca./ 20 Kw. T. A 
mit olacaktır. • 1!1.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A 

Gölcük'te PAZARTESİ 9. 12.1940 
Gölcülc.. (HU41usf) - Kahraman ordu • 8.00 Program ve memleket saat ayar 

muu t11 Mdiycti temin etımek üzere Halk 8.03 Mllzik: hatif program (Pi.) 
odur, Kızılay, Çocuk Esirreme Kurumu 8.15 Ajans haberleri 

Kahire, 8 a.a. - İngiliz hava kuvetıerl 
tebliği: İngiliz bombardıman tayyareleri 
Arnavutluğun cenup sahilleri açıklarında 
düaman ticaret gemilerine hUcum etmiş. 
lerdlr. Bir vapurun arka tarafına tam isa
bet vaki olmuştur. Diğer bombalar vapu. 
run çok yakınına dilşmllştUr. 

Royter ajansının bu mUnasebeUe haber 
aldığına gl:Sre, lnglllz hava kuvetlerlnln 
bu htidlse hakkındaki tebliğlerinde gösteri
len tevazu yunan siyası mahfillerinde çok 
mllsalt bir intiba hasıl etmlııtlr. TebUJ 
yunanlılarca ancak 36 saat sonra tama -
men teeyyilt etmiş bulunmaktaılır. 

Bugün gündüz sükOnet içinde geçmiş -
tir. Man~ üzerinde bir dü4man tayyarcel 
düşürülmüştür. Bunun haricinde kayda dc
icr hiç bir sey yoktur. 

Müşahitler bu hususta muhtelif fikir 
ıerdetmektc<lirler. Bazıları, dört aydrr mü
temadi gece ve gündüz akınlarından ol • 
dukça bltgln bir hale gelen Almanya·nın 
hava filolarının kuvetlnl ya nefsi İngiltere 
de ve yahut başka bir harp sahnesinde İn
giltere'ye kaqjr yapılacak yeni bir siırpriz 
darbesi için sakladığını zannediyorlar. 

ve difcr milli tC1ekktillerden ıcçilen he _ 8.80 Müzik programının devamı (Pl.) 
yet hummalı bir faaliyetle çalqmaktadrr. 8.4:1/ 
Parti köy ocakları deWetiyle köylil yurt- 9.00 Ev kadını, konuşma. 
taşlar ideta blribirleriyle müsabaka c<ler- 12.30 Program ve memleket saat ayar& 
eeaine tel>erruatta bulunmaktadırlar. Bura 12.88 Milzlk: §arkılar 
Krzrlay tul>e.i bu teberruatr ıevketmek ti- 12.:IO Ajanıı haberleri 
zere hazrrlıklarmt yapmaktadır, aynı za- 13.0:i MUzlk: halk tllrkUlert. 
manda Halk Partisi ealonunda Gölcük ba- 18.20/ Avlonya'ya yeniden hücum edilmiştir. 

Alman resmi tebliği yanlan dikit makineleriyle toplanarak röz 14.00 Milzlk: karışık program (Pi.) 
bebeiimiz, asker kardqlerimiz için hedi- 18.00 Program ve memleket 11aat ayaıt 

Fena hava ıartlarr altında yapılan bu hü
cum esnasında diışman avcı tayyarelerinin 
tılddetll mukavemetiyle karşılaşmı§sa da Berlin, 8 a.a. - Resmi tebliğ: Bir dc
hücuma devam edilmiş ve atılan bombala- nizaltı ceman 17.000 tonilatoluk düşman 
rın hepsi hedef mrntakasına dü,muştür. şilebi batırmıştır. Diğer bir denizaltı da 
Vukua gelen tahribatın muşahede edilme- ceman 12.000 tonilatoluk 2 düşman gilebi 
ıine imkan hasrı olmamıştır. Bir ıtalyan batırmıştır. Bunlardan biri 9.000 tonilato-
avcr tayyaresi düşürülmiiştür. luk bir petrol vapurudur. 

Falih Rıfkı AT AY 

Yunan zaferlerinden sonra 
ikinci bir ihtimale göre •.• 

ye pamuklu dikmiye başlamışlardır. 18.03 MUzik: radyo caz orkestrası (İ 
Dün bize aelen haberler askerlerimi _ hfm Öıı:gUr idaresinde) 

ze kışlık hc<liye olarak Gerede halkının ilk 18.40 MUıı:ik: ln<'e saz faslı. 
partide iki bin parça yünlü eşya, Nevıehir 19.15 Milzlk: Havalyen parçalar (Pi.) 
halkından bazı zevatın da 159 top lı:aput 19.SO Memleket saat ayan ve ajanı hab4 
bezi teberru eylemiş olduklarını bildir • lerl. 

22 teşrinisanide Bura üzerinde cereyan 7 kanunucvel gecesi tayyarelerimiz 
eden hava muharebesinde hasara uğradığı Bristol'de askeri hedeflere hücum etmiş -
evelce bildirilen iki İtalyan tayyaresinden !erdir. Şehrin muhtelif kısımlarında yan _ 
biri Bura'ya 100 kilometre kadar bir me • gınlar çıktığı ve infilaklar vukun geldiği 
safede mecburen yere inmiştir. Murette _ müşahede edilmiştir. 

Balkanlarda bir 
YATIŞTIRMA 

Diğer bazılarının fikrine göre ise _ ki mektedir. (a.a.) 19.45 Milzlk : tek ve mUştcrek aarkılar. 
bu fikir daha ziyade kabule •ayan go··riln- 20.15 Radyo gazetesi 

battan biri ölmüş, diğer dordü esir alın • 7 kanunuevel giınü alman hava kuvet
mr~tır. Bu hava muharebesinde Caproni terinin. fa~liyeti İngiltere'nin cenubu şar
tipinde bir tayyare alevler içinde düşürül- ki. sahıllerınae askeri bakımdan chemiyeti 
~ü~tlir. Binaenaleyh hiıcuma i!itirak eden 1 haız hcd~fle~e karşı !a~ılan münferit hiı • 
uç ıtalyan tayyaresinden yalnız biri kaça- c~mlara ınhısar etmıştır. Yapılan bir ke
bilmiştir. şıf taarruzu esnasında alçaktan uçan tay-

Bııtün cephede düşman toprakları üze- yarelerimiz 2 şilebe bombalar atmışlardır. 
rinde keşif uçuşları yapılmıştır. Bu vapurlara isabet vukubulmuştur. Va -

purlar yanmıştır. 

Düsseldorf şiddetle 
bombardıman edildi 
Londra, 8 a.a. - Hava ve emniyet ne. 

zaretlerl tebliği: 
DDn gece lnglllz bombardıman tayya. 

releri Dusseldorf mıntakasındakl müte
addit askert hedeflerle milhlm endUstrl 
hedeflerine de\·amlı ve mUcsslr bir hUcum 
yapmışlardır. Ağır hasar vukua geldiği 
zannedilmektedir 

Sahil mlldııfna teşklllıt.:ınn mensup tay. 
yareler Lorlcnt ve Brcst tezg ıhlarlyle 
doklannı bombardıman ctml§lerdlr. Yan
gınlar çıkmı§, lnflldklar vukua gelmiştir. 

TayyareJerlmlzden dördü Uslerlne dön· 
memlıılerdir. 

Afrika' da askeri vaziyet 
Kahire, 8 a.a. - nesmt tebliğ: Sudan'. 

da dUn topçumuz Metcmma dUııman mev
zilerini yeniden bombardıman etmletır. 
Bombardıman neticesinde olddctıı lnflllik· 
le.r vukun geldiği l§ltllmlştlr. Kassala'nın 

ılmal mıntakasında da topçumnz faaliyet 
cösterml~Ur. 

Sair cephelerde kayda değer bir hare
ket olmnmıııtır. 

7 8 kanunuevel gecesi ıngiliz hava ku
vetleri İşgal altında bulunan memleketler
de Almanya'nın garp mıntakası üzerine a
kınlar yaparak müteaddit bombalar atmış
lardır. Yalnız üç yerde fabrikalar hasara 
uğramış 6 kişi ölmüş bir çok kimseler ya
ralanmıştır. 

Dört düşman tayyaresi düıtürülmüştür. 
Bunlardan Uçü tayyare dafi bataryaları ta
rafından düşürülmüştür. 

Tayyarelerimizden ikisi üssüne dönme
miştir. 

İtalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 8 a.a. - İtalyan 

orduları umumt karargahının tebliği: Ar
navutluk'ta dilıımanın dokuzuncu ordunun 
sol cenahına mükerreren yaptığı hUcwn • 
lar geri pUskUrtUlmllştur. 

Cephenin diğer mıntakalarında iki ta
ra! nrasında ke11lf kolları faaliyeti olmuo
tur. 

Hava kuvetıerlmlz Preveze ve İtak n.s
kerl hede!lerlnl bombardıman etml11lcrdlr. 

mektedir - bu sllkfinetin sebebi Avrupa , ................... ,,,,,.,,,.,.,,,,.,,.,.,,.,,,,.,.,, 20.45MUzlk:Şan solo-Soprano Bedrlt 

kıtası üzerindeki hava vaziyetiyle evelki K Ü r Ü K D 1 ( HABERLER Tüıı:lin; (piyano refakatiyle) 
gece inglllz tnyyarelerl tarafından sekiz \> 'I 21.00 Mtizlk: dinleyici istekleri. 

~··•••ııııııııu11111uaueıutıuuuuuuu 21 30 Konuşma 

h .. k ı · ııaat alman hava U!=!leri llıı:erine yapılan Vıchy, 8 a.a. _ (Havas): Franı;rz sine- · 
ovası yu se ıyor bombardımanl(Jrdır. İngiliz gece baskınla macılığının tensiki işi ilerlemektedir. Bu 21.45MUzlk: Radyo orkestrası (1ef: 

rının bUttın a~ırlııtı ilk defa olarak alman maksatla bir komisyon teşkil edilmiştir. E. Practorlus) 
Londra, 8 '· - Yunan zaferleri tayyarelerinin inglltere'ye hücum için 1 Budapeşte, 8 a.a. _ Kont Csaky'nin 10 1. W. A. Moıı:art: kü<;Uk flllt ve harpa ı 

münasebctiy.~ Londra gazeteleri tef- kalktıkları hava meydanları ilzerine çök- kanunuevelde Belgrad'ı ziyaret edcce~ı· konçerto. Solistler: Fr. Schönfeld 
sirlerde bulunmaktadırlar. u b • Hanny Seldler m ş ıılıınuyordu. Evelcı- bu hava mey- zannedilmektedir. • 

Arnavutluktaki vaziyetin ümitsiz danları, lngiliz bombardıman tayyareleri Madrid 8 a a - (R t ) . A "k 2. E. Grieg: Norveç dansları. 
ol~ası~da ~k.i amilin saik olduğu tah- kendilerine ilk hedef olarak tahı:ıis edilen Kızrlhaç'r~ın is~anya'd:Yt:; fıkda:~:ı haa~ 122.30 Memleket sa.at ayan, ajans haberi 
mın edılebılır: yerleri iyice tesblt edemedikleri zaman fifletmek maksadiyle mez:kQr memlekete rl; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo. ıı 

Balkanlardaki alman propaganda- 1 taarruza uğramakta idi. b' .. . kut borsası (fiyat). 
1 on ın ton tuz gondermek ıçin icabeden te- 22 -Ci"i ... 0 lk• C 

cı arı, alınanlarla türklerin italyan. Anman tayyarelerinin 7 ağUsto!'!tanberi ş bb · ı · · · 1 · • ,.. z · azbant (Pi.) "h . 1 e . us ere gırışmış o duğu haber verilmek- 23.251 yunan ı tılafını sulhan halletmek is- ilk defa olarak bir gece havalanmamaları tedır. 
tediklerini söylemektedirler. ingillz hava kuvetlerinin cüretkllrane ta- Lizbon, 8 a.a. _ (Royter): Portekiz ~a- 23·30 Yarınki program ve kapanış. 
.. Di~er taraftan Görice'nin düşm~si arruzlarından, rUyet şartlarının fena ol- hilleri açıklarında torpillenerek batırılmış 
uzerıne yunan ileri hareketinin du- masından ve J.1lk.ııek lrtifalarrlakl §lddetll o.lan Palmella ismindeki 1578 tonluk ingi • 
racağı söylenmişti. Fakat bilakis i- soğuktan mlltevellittır. lız vapuru mürettebatından 28 kişi buraya 
lerleyi t • a·ı · · B d 1 .

1 
§. ~sn e ı mıştır. un an n - l Brlııtol akınından dönen alman tayya- gelmistır. f 

1 
ter~ ı~ın ~ı~acak ders İtalyaya ka- ! releri lnfllAk bombahıriyle dolu ve aydın- Mllano, B a.a. - CD.N.B.) Parme'de 

.\ o _ugu d a ar sert darbeler indi- !atılmış bulunan tehlikeli pistler llzerlne kömUr tu~lalarına mühim mlkdarda kum 
:ı. ;esıne evam etmek lazım geldi- lnmeğe mecbur kalmışlardır. Bu şartlar al- karıştırarak sattıkları için, iki mües~ese 
gıTı.r. . . tında bazı tayyarelerin üslerine iltihak e- sahibi tevkif edilmiştir. Bu tuğlalardan 

ımes gazetesının Sofya muhabiri derken parçnlımmış olmalarını tahmin et- tahminen bin kental piyasaya sürillmllş 
ya.~ıyor: mek makul olur. bulunmaktadır. 

Bu hafta Sof yaya dönen Bulgaris- . Vichy, 8 a.a. - (Havas): Neşredilen ka-
tanın Tu""rkı·ye el · · B K" f B p Bu hl!C'umun ln.,..illz hava kuvetlerı tn. çısı, . ıro , . o- " " rarname, halen Danimarka, Estonya, Le _ 
Pof'la mu··şavele · d tm kt rafından harbin h""ındanbert yapılan hU- İ t rıne evam e e e- ..... tonya, Litvanya, svcç, sviçre, Belçika, 
dir. Bulgar hükümetinin Türkiye ile cumların en meııut netice vereni olduğu Lükıcmburg, Norveç, Hollanda, Polonya 
bir yaklaşma planı hazırlamakta ol- zannedilmektedir. Hangarların, resml bi- ve Cckoslovakyada bloke olan alacakların 
duğu ve B. Kirof'un bu planı gele- nalann ve tayyarelerin clddt zarar gördU· takas ofisine bildirilmesini mecburi kıl _ 
cek hafta Ankara'ya tevdi edeceği ğU malfim bulunmaktadır. maktadır. 
zannedilmektedir. Plan hudutta top- Londra, 8 a.a. - Salahiyettar bir men • Miami, 8 a.a. - Vindsor dük ve düşesi 
lanan türk ve bulgar kıtaatı mesele- badan bildirildiiine röre, dün gece ingi - ıalı rünü Miami'ye geleceklerdir. Baha _ 
si de dahil olmak üzere Türkiye ile !iz hava kuvetleri Almanya'da bazr hedef- mas adaları umumi valisinin seyahati ta • 
Bulgaristan arasında mevcut mesele- !eri ve alman işgali altındaki arazide bir mamiyle hususidir Vindsor dü$csi tedavi 
!erin h~yeti umumiye•ine ait buluna- kaç limanı bombardıman etmiılcrdir. edilmek ü:rere Amerika'ya citmektcdir. 
caktır." Berlin, 8 a.a. - Almanya'da bulunan ı. 

Daily Telegraph'ın Belgrad muha- talyan iktısat heyeti ile alman makamlarr 
biri yazıyor: arasında bir anlatmıya varılmıştır. Bu an-

"Balkanlarda italy.an - yunan har- En iyi askeri tayyareler laşma relecek •eneye ait kontenjanları tet-
bi başladığındanberi hiç bir zaman bit etmektedir. 

İngiliz ticaret korporasyonu 
mümessilleri İzmir' de 

İ.7.mir, 8 a.a. - İngiliz ticaret korpo 
rasyonunun Türkiye mtimesslll Kraf y 
nındn mesai arkadaşları oldu*u halde b 
raya gelmiştir. İngiliz korporasyonu mU 
me.ııslll muhitimizde çok iyi karşılan 
yeni ticaret anla,şmn.sı tatbikatı için a16 
kadarlar ile temaslarda bulunacaklardır. 

Honolulu adasınm bütün 
güzelJiği içinde geçen 

SEVDALILAR 
CENNETİ 

"Paris Soir" gazetesililia ajk 
romanı mükafatını kazanan. 
sı<:ak memleketlerin mavi gök
leri altmda cereyan eden ba 

Elen resmi tebliği 

DUoman tayyareleri AvJonya Uzerlne a
kınlar yapmışlarsa da tayyare dAfi batar
yalarımızın seri ve isabetli ateşi ve avcı 
tayyarelerlmlzln taarruzu ile karşılll§mıa
lıırdır. Kırallyet donanmasının hava defi 
bataryalarının nteıılyle bir dllşman tayya
resi dllşilrillmilştilr. Avcılarımız da bir 
düşman tayyaresini alevler içinde dUşUr -
mil !erdir. Avcılarımııı: tarafından takip e
dilen fiti cJ!lşman tayyaresi bulutlar ara. 
sındn kaybolmuştur. Bunlarda yangın çık
tığı zannedilmektedir. 

vaki olmıyan şekilde bir yatıştırma A 'k 'd I k BükrC1. 8 a.a. - Romanya hükümeti, 
havası yükselmektedir. B. Popof Yu- mert a a yapı aca İtalya'ya bir mikdar tayyare benzini ihra-

filmi görünüz 

Btlf Rollerde Atina, 8 a.a. - Yunan orduları başku -
mandanlığı tarafından 8 ilk kinun akşa • 
mı neşredilen 42 numarali resmi teblig: 

Cephenin muhtelif noktalarında mu -
vaffakiyetli mevzii muharebeler olmuştur. Şimali Afrika'da avcı tayyarelerinden 
Taarfımızdan bir miktar esir alınmıştır. mürekkep bir teşekkülünıüz Bir.Enba'nın 

Bunların içinde zabitler de vardır. şarkında alçaktan uçarak düşmanın birçok 
Delvino kıtaatımız tarafından işgal e • makineli vesaitini mltralyl:Sz ateşi altına 

dilmiştir. almışlardır. Bu vesaltten bazıları hareket-

goslavya ile iyi münasebetler idame cma müsaade etmiştir. Buna mukabil t _ 
etmek iı:tedi?i hakkında Bel~rad ga- V31inrton, 8 a.a. - Royter ajansı bil- talya Romanyayı kurşun gönderecektir. 
zetelerinden Politika'ya yaptığı be - diriyor: Nevyork, 8 a.a. - Assoclated Pres'fl 
yanatı tekrarlamıştır. İtalyanların Harbiye nezareti. halen imi! edilmekte göre Hint kongresinin reislerinden Subhas 
Yunanistan'da maruz kaldıkları mu. olan askert tayyarelerin dünyanın en iyi Bose mevkuf bulunduğu hapisanede yap • 
vaffakiyetsizlik, Balkan memleket. tayyarelerine muadil olac:ağını bildirmekte· tığı açlık grevi üzerine serbest bırakıl -
lerinde bilhassa Bulgaristan'da istik· dir. mıştır. 
lal hareketini teşci etmictir." ş b Nevyork, 8 a.a. - Asııoclated Press'e 

11 u at ayında, bugün yapılmakta olan bü-

DANİELLE PAROLA 

JEAN MURAD 

*** ı siz kıılmıııtır. Tayyarelerlmlzden biri Mar- kndıır kıımyona, kasııbanın cenubunda Mal-
Atlna, 8 a.a. - Emniyet nezareti tara- sa· Matruh clvnnnda Vadi-İl-Rami uzun- viya ıılmendlfer istasyonuna ve Gallabat'ın 

tından 7 ktınunuevcl ak§amı neşredilen 1 luğund:ı dllşman lstlhktımlarını bom bardı· §imali şarklslm1e kilin hava ml"ydanında 

yük siparişler relmeden önce alınan ted- göre B. Ruzvelt Porto • Rico ııularınıı 
birler, muharebeler esnasında meydana muva.ııalat etmiı ve yapılan bir ihraç ma-

k nevrasında hazır bulunmuştur. çr mrş olan noksanların te!Hiııine medar 
V~ln~ton, 8 a.a. - (D.N.B.) Amerika 

AYRICA: Tayyare ile ge -
len harp jurnalinde lngiliz 
ticaret lilomna tdman tay • 
yare/erinin ıtJJırııı. 

tebliğ: man etmiştir. yerde btılıınan Velleslıey tipinde bir tay. 
Bugün, düıımnn hava kuvctlerl tarafın- Şarkt Afrlka'da tayyarelerimiz kasaba- 1 yareye lılicum etmişlerdir. 

dan mahdut akınlar yapılmıştır Yunan a 'nın 11lmnllncle kilin :\Iecallvelles'te yirmi 1 BUtün tayyarel<'rlmlz. dönmüşlerdir. 

olmuştur. Telafi edilen bu kusurlar meya-
d d h bahriye nazın Knox, amerikan harp geml-

nrn a a a kalın zırh tabakası kullanılma-
! !erini tayyare datl bataryalarlyle teçhiz Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 

ve 21 de siy e atış kudretinin yükseltilmesi gibi key. t 
fiyetler zikredilebilir. e mek üzere kongreden 300 milyon dolar

lık tahsisat l!!temiştlr. Telefon : 6294 

diye kapının aralığından baktı. Sonra, kız kardeşine 
döndü: 

- Haydi, şimdi çabuk çık, kimse görmesin ... üstü

nü,. başını müthiş ihmal ediyorsun ... Misafirlerimin, 
ı.enı bu kıyafette görmelerini istemem. 

Kendini bu seviyeye yiıkseltnıiye çalış. Aşk bir kadın 

için gaye olmamalıdır. Kadın da hayatının siklet mer

kezini, tıpkı bir erkek gibi işine, mesleğine bina et -
melidir. Aşk, hayata ve kendine karşı bütün vazifele

rini yapmış insanların, istirahat saatlerinde, vakitle -

rini hoş ve tatlı geçirtmek için yaratılmıştır. Erkek · 

]eri, daima gizli maksatlarla yaklaşan bir düşman te -
lııkki etmeli ve her turlll ihtiyat tedbirlerini almadan 

vadlerine, sözlerine kanmamalıdır. Bir karlın, hiç bir 

zaman erkeğe zaafını göstermemelidir. Erkek, birlikte 

yaşadıgı veya sevdiği kadının, her an ve en küçük bir 

tereddüt göstermeden kendisini terkedebileceğine i • 

nanırsa, o zaman bir gölge gibi katlının pc~inden ay · 

ı l naz ve onu mubıfaza etmek imkan ve çarelerini dü· 
ş nmek zahmetine ~eve, seve katlanır ... Edit, bak se -

rıinle bir anne gibi degil, tecrübeli bir arkadaş gibi 

Yazan : MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKONEY - 159-

Gizella, cevap vermemek için dudaklarını ısırdı. 
Sokağa çıkıp da, temiz havaya kavuşunca bir daki

ka durdu. Düşündü. En iyisi bir daha buraya hiç gel

ı.ıemekti. Fakat. bu bir budalalık olurdu. 1zzetinefiı 
,Vt. gurur, talihli insanların taşıyabilecekleri lüks bir 
eşya idi. Fakir ve muhtaç kimselerin üzerinde izze

tinefis, iğreti bir elbise gibi sırıtırdı. Kendini ve 

çocuklarını kurtarması lazımdı Bugün bunun için 
ölmeği ve öldürmeği bile göze almıştı. Şu halde, gu

rurundan fedakarlık etmek hususunda neden bu ka
dar kıskanç davranıyordu? 

konuşuyorum. Aklını başına topla 1 Hayatını bir ma· 
cernya kurban etme! Senin degerli ve liyakatli de -

d " ~in bu tiyatro artistinin ismini daha kimse duyma . 

'n. '"tır Hem, hakikaten mesleginde değerli olsa bile 

lıu ıun ne kı > meti var? Bugün, karısını, senin için fe· 

d ya kalkan bu erkek, yarın başka bir kadın uğruna, 

seni yakasından silkip atmakta bir an dahi tereddüt 

t:tmez. Aile ocağı çok mukaddes bir yerdir. Oraya, gü
nahlar ve riyalarla girenler çarpılırlar. Sonları gel . 

mcz . Eılit. sen benim bir parçamsın. Senin saadetin 

benim de snadetimdir. Yalvarırım sana. kendini bet • 
ba' t etme 1 

Edit. annesini teskin ve teselli edecek birkaç cüm

le söyledikten sonra onu yatağına yatırdı. Güzelce 

üstünü örttü. Alnından öperek yanın~an ayrıldı. O

dasına döndü. Yatmak Jzere soyunurken düşündü. 

Annesinin, hayattan ve izdivaçtan bu derece emni

yetsiz ve korkak bir lisanla bahsetmesinin sebebini, 

babasiyle mesut bir yuva kuramamış olmalarına at
fetti. 

IV 

Ilık bir eylül akşamı, Gizella ablasının kapısını çal

dı. Saat onu geçiyordu. Bütün gün tereddüt ettikten 

sonra, Maria'yı ziyaret için en münasip olarak bu sa· 
ati seçmişti. Onu evde bulacağını tahmin ediyordu. 
Berlin'den daha yeni dönmüştü. Hem, bu saatte ye

meklerini de yemiş olacaklarından, sofrada rahatsız 

etr.ıiş de olmıyacaktı. Daha fazla beklemeğe maddi 

ve manevi takati kalmamıştı. Kafasında yeni bir pro

je canlanmıştı. Bunun tahakkuku için de paraya ihti

yaç vardı. Bu parayı bir an evel tedarik etmek lazım

dı. Asansöre binmedi. Merdivenleri tırmandı. Mer
divenlerden çıkarken, etrafına hayretle bakınıyordu. 

Ihtilal, her şeyi alt üst ederken, bu apartmanın ihti

şam ve liiksüne hiç dokunmamış mıydı? Mermerler 

parıl parıl parlıyor, avizeler nur saçıyordu. Yoksa, 

yıkılan, dökülen yerleri birkaç gün içinde tamir e

dip, düzeltmişler miydi? O, Maria'nın katına varın
cıya kadar, yanı başından asansör iki defa inip, çık

mıştı. Bu ağır tuvaletli, neşeli kadınlar, mültefit, 

mütebessim, fraklı erkekler nereye gidiyorlardı? 

Onlar da onun gittiği yere mi koşuyorlardı? Bir sa

niye durdu. Tahmininin doğru olduğunu anladı. Bir

den geri dönmeği düşündü. Hayır. Bu doğru değildi. 
Onun kaybedilecek vakti yoktu. Çekinerek kapının 
zilini çaldı. Hemen hiç beklemedi. Beyaz boyalı bü

yük kapı ardına kadar açıldı. Baştan aşağı siyahlara 

bürünmüş, beyaz eldivenli uşak şüpheyle yüzüne 
baktı. 

Gizella, heyecandan titriyerek mırıldandı 

- Beni tanımadın mı? ... Hanımefendiye haber ver. 
Uşak, onu yukarıdan a~ağıya kadar bir defa daha 

süzdü. Sonra, soğuk ve mağrur bir eda ile: 

- Baş üstüne efendim, diyerek uzaklaştı. 
. Bu sırada, davetlilerden kadın erkek karışık yeni 

~ır grup daha geldi. Maria, misafirlerini karşılamak 
uzere, çok dekolte ve gayet şık, açık şarabi bir tuva
letle hole çıktı. Davetlilerini görünce, lüzumundan 

fazla bir neşe gösterdi. Gizella'yı kolundan tuttu. 
Tuvalet odasına götürdü. 

- Ne haber Gizella? Bir derdin mi var? 

- Seninle biraz konuşmak istiyorum. 

- Şimdi mi? Bu akp.m suvare veriyorum, görmü-
yor musun? 

- Affedersin, bilmiyordum ... İşim o kadar acele 
idi ki... 

- Demek, yarına tehiri milmkün olmıyacak dere
cede acele idi, öyle mi? 

- Pek ala, yarına bırakalım. Seni şimdi rahatsız 
etmek istemem. 

- Fakat, niçin bu kadar endişelisin? 

- Halimi hiç sorma. Çok dertliyim. Neyse şimdi 
bırakalım. 

- Yarın, öğle üzeri, yani on ikide beklerim. 
- Biraz daha erken olamaz mi? 
- Pek ala, onbirde gel. 

Hole açılan kapıyı araladı. Dıp.rıda kimse varmı, 

Öğleden eve), tam saat onbirde Maria'nın tuvalet 
odasına girdi. 

- Eh, ne haberler bakalım Gizella? 

Gizella, büyük tuvalet aynasının önünde durdu. Di
lediklerini soğuk ve kuru bir sesle anlattı : 

- Abla, senden iki büyük ricam var. Birincisi, Vil
moş, içindir. Vilmoş, mevkuftur. Yakında muhake· 

mesi yapılacak. Bolojoviç, senin samimi dostundur. 

Kendisinden kocamı kurtarması hususunda tavassut 

etmesini rica et. İkinci dileğime gelince; şimdi, ben 

de açıktayım. Müstakil bir iş yapmak istiyorum. Kü

çük bir kitap ve kırtasiye mağazası açmağa karar 
verdim. Bu kararımı tatbik edebilmekliğim için biraz 

çokça paraya ihtiyacım var. Bunu, bana Iutfedersen 
çok minnettar kalacağım. 

Maria, beyaz kürkle süslenmiş bir sabahlık giymif, 
tuvalet aynasının önünde oturuyordu. Sabahlığın a... 
nü açılmış, Maria'nın göğsü ve mevzun bacakları gö

rünüyordu. Hala, ne kadar genç ve güzeldi! Zama

na süratle intibak etmesini ne mükemmel beceriyor

du 1 Bir zamanlar şişmanlık modası vardı. Maria, 0 
vakit dolgun bir kadındı. Şimdi zayıflığa daha fazla 

- Sonu var -
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9/1211940 

Sovyetlerin uzakıark'taki 

ordusu kumandanhğma 

Orgeneral Stern 

tayin olundu 
M oskova, 8 a.a. - Royter ajansı bildi

riyor: 
Orgeneral Grigori Stern, Uzak - Şark'

takı kıtaat kumandanlığına tayin edilmiı
tir, General Popo! birinci ordu. general 
Serkıyef de ı kinci ordu kumandanlığına 

tayın olunmuşlardır. 

General Stem 1938 senesı başlangıcın· 

da Uzak • Şark'taki birincı ordu kuman
danlıgını yapmış ve Khalkhigol muharebe· 
ıinde japonlara karşı buyuk bır muzaffe
riyet elde etmıştir. 

Uzak _ Şark askeri mıntakası merkezın
de yapılan bir toplantıda birinci ordunun 
muvaffakıyetlerıni hatırlatan general. Po· 
pof şunları soylemiştir : 

"Her hangi şerait dahilinde olursa olsun, 
icabın.da harbetmege ve her dü$lllanr yen-

Dikit teli alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
4S adet kangal dikiş teli pazarlıkla sa

tın alrnacaktır. Pazarlıfı: 11/12/940 çar -
samba günü saat 11 dedir. Taliplerin yüz
de on beş teminatlariyle birlikte M.M.V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8421) 184S5 

Telefon tesisatı 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 7822 lira 

olan otomatik telefon tesisatı pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Pazarlığı: 10/121940 sah 
günü .saat 11 dedir. Kati teminatı: 1174 li
ra 30 kuruş olup ev~af ve şartnamesi ko
misyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
larL (8516) 18482 

Balta alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Müteahhit nam ve hesabına olmak iıze

re beher adedine tahmin edilen fiyatı: 2 
lira olan 10.000 istihkam modeli balta çeli
ği V ekiletçe verilmek şartiyle açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Eksiltmesi: 25/ 121940 
çarşamba günü saat 14 dedir. İlk teminatı: 
1500 lira dır. Taliplerin komisyonda bu • 
lunmaları (8S 14) 18494 

Galvenizli varıl alınacak 
M. M. Vekı\letf Satın Alma Koml~yo

nundan: 
Br.her adedine tahmin edilen flyntı: 63 

mege hazırız... lira 80 kuru~ olan 7~0 adet galvanizli varil 

Aynı konferans esnasında ge•eral Popo! paznrhkla satın alınacaktır. Paı>:arlığı: 
Rus ordusunun bugünkü hazırlık vaziyetini ıs 12. 940 cıımn gUnU ııaat 14 tedlr Kati 
tahlil etmiş ve demiştir ki: "Hali hazırda-

1 
tl!mlnatı: 7177,5 lira olup evırn.f ve şartna

kı vaziyet kar151sında ordumuzun tekemmü- meal 239 kuruşa komlııyondan alınır. Ta· 

1.. k ti • t · • m··temad'ıyen llpler!n muayyen vakitte M M V Sa. Al u ve uve nın ar ması ıçın u 
1 k Ko. da bulunmaları. (8515) 1S495 ça ışma tayız. .. 

Dif:er taraftan Moskova'da toplanan 
ikinci bir askeri konferansta soz alan siya
si kısım şefi, bugünkü beynelmilel vaziye• 
muvacehesinde Rus ordusuna her ihtima· 
le karşı hazır bulunmak vazifesi terettüp 
ettiğini Vt' luzumanda Sosyalist vatanın 

menfaatlerini korumak için bu ordunun 
partinin emirlerini icraya koşacağını söy
lemiştir. 

M•• ı f MÜOAF AA VEKA.LETI 

Va!'il alınacak 
M.M.Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Beheri 400 litrelik benzin lı:oymağa el

verişli J SOO adet galvani.zli varel alınacak
tır. Bir varele tahmin olunan fiyat 63 lira 
80 kuruştur. Muvakkat teminatı 6035 lira 
olup ihalesi 11/12/ 940 çarşamba günü sa
at 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. Talip 
olanların komisyona müracaatları. (7948) 

17972 

Mızıka alati alınacak 

M. M. V Hava Müstesarlqb 

Okul intaatı -
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Bir motör usta okulu inşaatı kapa

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1S4266 lira 38 kuruş olup ilk 
teminat mikdarı 8965 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 12/121940 pereembe giınü sa
at 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari, fenni şartname ile 
proje ve teferruatı 77S kuruş mukabilin· 
de her gün öğlt'den sonra komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun 2 inci Vt' 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte ilk teminat ve teklif mektuplarını 

muayyen saatten bir ıaat eveline kadar 
makbuz mukabili hava satın alma komis-
yonuna vermeleri. (7996) 17981 

Gazyağı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Talibi zuhur etmiyen 10 ton ıaz 

yafı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2340 lira olup kati te-M. M. Vckiletl Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit namı hesabına hepsine tah- minat mikdarı 3Sl liradır. Pazarlığı 12/12 

min t'dilen fiyatı (5300) beş bin üç yüz Ji. /940 perşembe günü saat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdaı i ve ra olan kırk iki parça mızıka alit ve mal-
fenni :ıartnamesi her ırün öğleden sonra semesi açık eksiltme ile münakasaya kon-

ıh 1 · 17/12/ 940 1 ..r. .. t komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu -mu$tur. a es~ sa ı ır.unu saa .. • . 

çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat muhammen bedeli -
nin % yedi buçuğudur. 

Talip olanların ve fazla malumat al -
mak istiyenlerin Bandırma maliyesinde 
müteşekkil milli emlak satış komisyonuna 
~üracaatları illin olunur. (8309) 18264 

Satılık arazi 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü

dürlüğünden: 
1stanbul'da Kartal kazası dahilin

de, Maltepecle Drağos tepesi namiylc 
maruf olup umumi mesahası daire -
deki krokisine göre 903 dekardan 
ibaret arazide, 1771 numaralı kanun
la tasarrufu Maliye Vekaletine mün
takil 35/54 hisse aşağıdaki şartlarla sa
tılığa çıkarılmıştır. 

1 - Arazinin umumi mesahası 902 

s 
Yaylık çelik alınacak 

Askeri Pabriknlnr Satın Alma Ko. dan: 
250 Kg. 1 mm. kutnında yaylık çelik 
200 Kg. 2 mm. kutnındn ynylık çelik 
200 Kg. 3.6 mm. kutnında yaylık çelik 
180 Kg. 5 mm. kutrunda yaylık çelik 
146 Kg. 7 mm. kutrund:ı yaylık çelik 
HO Kg. 8 mm. kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 10 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 12 mm. kutrunda yaylık çelik 
300 Kg. O,rıO mm. kutrunda yaylık çelik 
2011 Kg 1,50 mm. kutnında yaylık çelik 
l:iO Kg. 3 mm kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 4 mm kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. fl mm kutrunda yaylık çelik 
131\ Kg. 7,5 mm. kutrunda yaylık çelik 
2!"ı0 l<'.g. 9 mnı . kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 11 mm kutrunda yaylık çelik 

Tahmin edilen bedeli (7502) lira HiO) 

kıınış olan vuknrıdıı clns ve mfkdan yazılı 
dekar 826 metredir. Satılığa arzolu- 16 kal<'m yaylık çelik askeri fabrikalar 
nan hisse 35 54 dür. fabrikalar umum mUdUrl!lğtl mrrke1 satın 

2 - Arttırmaya esas olan bedel, a- ima knmlıwonunca 23 12 940 pnzartP~I 
J azinin umumunun vergi kıymeti o- a günli s:ıat 16 da kapalı Y.arfla ihale e<lile-
lan (5000) liranın 35 54 dünü teşkil erktir Ş:ırtname rıaraınzdır Muvakkat te-
eden (3241) liradır. mlnat 1562 1 lirıı ısııı kunıştur. 1'rkllf 

3 - Teminat akçesi (244) liradır. mrktuplnnnı mrzkOr gllt1d" ııaııt l:'i" kıı 
4 - Satıs bedeli, ihaleyi müteakip dıır knmlsvomı vrrmPlrrl ıııd~'l) ıq4?0 

(15) gün içinde, ·1akden ve \rahut 
1771 numaralı kanun mucibince tan- c;oo sl'lndık tenekP levha alınacak 
zim olunan 1 veya ı inci tertip müba-
dil tasfiye vesikalariyle ödenecektir. Askeri F'nhrll<alnr S:ıtın Alma Ko dan: 
Şu kadar ki tasfiye vesikalarının 0.25 0,27 Mm kıılınlıittnda ve 

Sıhhat Vekaletıne bağlı mülndil i~- in - 71 x :m !il ~m ı>hadındA 
leri tasfiye heyetince sıhhati tasdik ~on S!lndık teneke ıevh!I alınacak. 
edilmiş olmak Hizımdır. Bı-her pakl'tte ı 12 adet olacak. 

5 _ Şartnameyi görmek istiyenle- Tahmin cdllrıı bl'dPll r3!iOOOı llrıı nlıın 
rin Maliye Vekaleti Milli Emlfık ebat \'e mlkdarı \1ıkarıdn va-..ılı 500 san
Müdürlüğünc, İstanbul defterdarlı-ı dık teneke lrvhıı askeri fahrlkalar um11m 
ğına ve Kartal Malmüdürlüğünc mil- mlldlırllığtl merkez sııtın alma komlavo 
racaatları lazımdır. nuncıı 2312 Jl40 rınzıırtrsl ~inil c;aııt 14 :>o 

6 _İhale, Ankara'da Maliye Veka- da kap:ılı znrfl'l lh'll!' "d•l"C".ktir Ş'lrtna
leti Milli Emlak M.id'\rlü~ünde 10- m" 11) llrıı r7fiı kurnııtur ruvakkat te-
1-1940 cuma günü saat (15) te veka _ mınat 1262!11 liradır 'f'nldif m"l<tuplannı 
let satış komisyonunca yapılacaktır meı>:kOr glln ve M<ıt t~.::ıo n kad:ır ko.rııls-

Taliplerin, hüviyetlerini tesbit, vonn vermeleri IR24fll 18·H6 

evrakı ve teminat akçesini malsan - Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
dığına yatırdıklarına dair makbuz 
ilmühaberi ile birlikte ihale saatin
de komisvonıla hazır bulu.,"llaları ]fi. 
ztmdır. (8394) 18486 

A. LEVAZIM AMIRl.!Ct 

Askrrı Fnbı·ikalar Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen brdell (20.fiOO ı lira olan 

Kırıkkale<le yııptırılncak inşaat asker! 
fabrikalar umum m!ldUrlllğli merkez satın 
alma konılRyonuncn 23.12.940 pazartesi 
gllnil saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartnnme (1) lira ı 3) kuruştur. 
.Muvakkat teminat (1M7,501 liradır. Tek-Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amırliğı Satın 

Komisyonundan : 
Alnıa lif mektuplarının mezkOr gtlnde saat 14 e 

kadar komisyona vrrmelrrl. (8354) 18447 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi • 

yatı 8 kuruş olan 2400 ton sert veya yumu
şak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 ton için kati teminatı mikda 
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsa r ve şartnamesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları (8029) 

17997 

Makarna alrnacak 
.Ankara ı~v . .A.n:ılrllği Sn. Al. Ko. dan: 

4215 Ton demir hurdası 
satı nalınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan 
3284 sayılı kanun mucibince 4-21S ton 

demir hurdası mahreç istasyonlarında va
gon dahilinde teslim şartiylc fenni ve ida
ri şartnameleri veçhile ve ıs tondan aşağı 
olmamak lizere l/mart/941 tarihine kadar 
helıer tonu 17,50 liradan satın alınacaktır. 
İstekliler şartnamesini her zaman komis
yonda gorebilirler. Ellerindeki demir hur
dalarını satmak istiyenler mikdarına gö
re % 15 kati teminatlariyle birlikte mer -
kez satın alma komisyonuna müracaatları • 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Aşağıda cins ve mlkdan, tutan, teminatı ihale g'iln ve saatleri yazılı madde!~ 

rln kapalı .zartla ınUbayaa edilecektir. Eksiltmet:rt Edirne t'Skl mllşiriyet dairesin
de Sa. Al. Ko. da 'Yapılacaktır. Şartname her gUn Ko. da görUIUr. İsteklilerin aözU 
geçen gtlnde Ko. na gelmeleri. Teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
Ko. na vermeleri. (8292) 18257 
cıruıı Mlkdarı Tutan Temlnau ihale gUn Saati 

.Pirim; 
K. U7.llm 
Koyun eti 
Makarna 
K. Fasulye 

Ton 
960 

20 
15 
60 

144 

Et alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. : 

{82000 
6000 
7500 

21000 
{3200 

1 - U. 11. 940 günü kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulan 100.000 kilo sı
ğır veya keçi etine istekli çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ncı M. ne tevfikan 
21. 12. 940 cumartesi ıiınü saat 11 de iha
lesi yapılmak iızere yeniden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 28.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2100 liradır. 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve eksiltmeyi açma saatin
den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarıyle Manisa'da As. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (8449) 18409 

Pirinç alınacak 
1stanbul Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Askeri ihtiy:ıç için 13. 12. 940 gü

nıi saat 10,30 da 50 ton pirinç pazarlıkla 

satın alınacaktıl. 

Muhammen bedeli 22.500 liradır. 

Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. 
İsteklih~rin belli gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden kati teminaHariy
lt' birlikte Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (8456) 184-16 

Peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 8000 kilo 

peynir pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 12112194-0 gün ve saat ıs 

de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Beyaz peynirin beher kilosu için 

tahmin edilen fiyatı sa kuruş olup tutarı 
5640 lira olup muvakkat teminatı 348 1i -
radır. 

4 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8477) 18427 

Saman ah acak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 963600 kilo 

saman pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı< 12/121940 günü saat 15 

de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Balya olmak üzere samanm beher 
kilosu için tahmin edilen fiyat 4 kuruş o
lup tutarı 38544 lira olup muvakkat te • 
minatı 2900 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde 
İzmit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8488) 

18434 

Sade yağı alınacak 

82400 
450 
563 

1575 
3240 

23.12940 
25.12.940 
25.12.940 
23.12.940 
23.12.940 

Ot ve saman alınacak 
Hacı umur Sa. Al. Ko. Rs. den: 

11 
11 
15 
H 
16 

Ap.ğıda clnsve mlkdarları yazılı ot ve 
ııamana talip çıkmadığındıı.n tekrar pazar
lığa konmu,tur. 

tsteklllerln muayyen gUn ve saatte te
mlnatlarlyle birlikte komisyona milraca • 
atları. (8483) 

Cinsi aaman, 2200 ton, tahmin bedelt 
2, tutarı 66000, teminatı 4100, pazarlık 
glinU 18.12.940 ııaatı 10 

Cinsi ot, 8300 ton, tahmin bedeli 5, tu
tan 165000, teminatı 9500, pazarlık gllnU 
18.12.940, ııaatı 11. 18493 

Bulgur alınacak 
Bllyilkdere TUmen Satın Alma Koml.ıı· 

yonu Reisliğinden: 
Asker ihtiyacı için l iklnclkAnun 941 ta

rihinden bıışlıyarak her ay bqında elllşer 
ton teslim edilmek üzere ceman Uç yU.z 

ton bulgur kapalı zart usullyle alınacak· 
tır. Ekıılltme muamelesi Btiyilkdere lske • 
leııl civarında Halk Partisi binası alUnda.. 
ki salonda hazır bulunacak ol.ıuı tUmen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bulgurun beher klloauı:-... 27 kuru:ı tıynt 
tahmin edllml•tlr. Bulgur evıat ve şera -
itiyle tt'sllm u.ul vemahallerl hakkında 

her gtin tllmene müracaatla malOmat al
mak mUmkUndUr. Ekalltme muamelesi 30 
blrlnclkAnun 940 tarihine mllsadlf pazar -
tesi gUnfl ııaat on beşte yapılacaktır. İs -
teklllerln teminat ve teklif mektuplannı 
eksiltme saatinden bir aaat evellne kadar 
usult'n makbuz mukabilinde komisyona 
teslim etmeleri lUzumu llAn olunur. 

(11546/6826) 18603 

DEVLET DEMIRYOLLARJ 

Rezido yağı almacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 8000 (ııeklz bin) lira 

olan 50 ton rezldü yağı 17.12.1940 salı gU
nU saat 15 te kapalı zart usuıu ile Anka· 
rada idare blnaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tıtlyenlerln 600 (altı 

yflz) lfralık muvakkat teminat Ue kanıı • 
nun tayin ettiği veıılkaları ve tekllfierlnl 
aynı gfuı saat 14 e kadar komlısyon relsll
flne vermeleri llzımdır. 

b _.. . tık · (397 s r d ayycn ıun ve saatte katı temınat ve ka -
l-- ---==on eştc-uır. temınatı ıra~ -~ __,.,11,.,.. .._..,,..__ ı.. -

"'"'J!:\'n~ 'VI! fiFfıiameaT 'M'.M':V. aa m a .... a - -·-~7•• 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 
.......... ol- T8 'tOlt 111-IU'llA lclop<ilı a&r.na 
talip çıkmadığından bir ay mUddeUe pa • 

(8518) 18500 İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den ~ 
1 - Birlikler ihtiyacı için 33000 kilo 

ude Taiı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dalreslndrn, Haydarpn.şada te -
aellüm ve sevk ııe!lltınden dağıtılacak-

is 

k · d 'rül" ı ekl'l • k lunmaları. (838.5) 18361 omısyonun a go ur. st ı erın anu-
nun emretti&i belgelerle ihale saatinde ko-
misyona ıelmelcri. (8177) 18215 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. VekiletJ Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 159 

kuruş olan on be& bin kilo idrofil pamuk 
20/birinci kinun/940 cuma günü saat 11 

de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
pazarlrkla ihale edileceiinden isteklilerin 
3S77 lira 50 kuru5luk kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. (8277) 18.278 

Terlik alınacak 
M . M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 170 
kuruş olan on bin çift terlik 10/birinci -
kinun/940 salı gunü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla iha
le edileceğinden isteklilerin 2SSO liralık 

kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 
'\'e saatinde mezkilr Ko. da bulunmaları. 

(8280) 18281 

Kürek sapı alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 12 

kuruş olan 30.000 adet kürek sapı müteah
hit namı hesabına pazarlıkla satın alına -
cakur. 10.000 den aşaiı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Pa
zarlığı: 11/12/940 çarşamba günü saat 15 
dedir. Kati teminatı: Teklif edilecek mik
tarlar üzerinden alınır. Nümune ve ıart -
namesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8417) 18451 

Mazot alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Hepsine tahmin edilen fiyatr: 1818 li

ra olan 9.935 kilo mazot pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlığı: 12/121940 perşem

be günü 11Jat 14 dedir. Kati teminatı: 272 
lira 70 kuruı olup ıartnamesi komisyonda 
görülıir. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V, Sa. Al. Ko. da bulunmaları, (8418) 

18452 

Pencere kepengi yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Sa. ~I. Ko. dan : 
Keşif bedeli 744 lira S2 kuruş olan pen

cere kepenği pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlıgı: 23/ 12 940 pazartesi günü ııaat 

11 dedir. Kati teminatı: 112 lira olup ket
fi 5 kuruşa komisyondan alınır. Taliple -
rin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bul ınmaları. (8419) 1~53 

Camlı dolap alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Bir adet camlı dolap pazarlıkla satın a

lınacaktır. Pazarlığı 11/12/940 o;ar&amba 
günu saat 10 dadır. Taliplerin muayyen 
vakitte yü1.de on beş teminatları ile bir -
likte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
('420) 18454 

znrlıkla satın alınacaktır. 

Hastane in~atı Pazarlığı 16.12.940 pazartesi gUnU saat 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan l4 tedir. Evsaf ve şartnamesi Ko. dıı gö-
l - Müteahhit nam ve hesabına bir ha- rUlUr. Taliplerin muayyen vakitte Anka . 

va haııtanesi inşaatının geri kalan nok - ra Lv A Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

san kısmı tamamlattırılmak üz.ere pazar- (8093) 18080 

!ıkla ihaleye konulmu,tur. Muhammen be- Bulgur alınacak 
deli 413,082 lira 6 kuruş (dört yüz on üç Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
bin seksen iki lira altı kuru~) olup ilk te- Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 1 S 
minat mikdan 20274 liradır. Pazarlığı kuruş olan 170 ton bulğura kapalı ı>:arfla 
14/12/940 cumartesi giinü saat 10 da hava talip çıkmadığından bir ay müddetle pa -
~atın alma komisyonunda yapılacaktır. l • zarlıkll\ satın alınacaktır. 
dari ve fenni eartname ke$if \'C diğtt te- Pazarlıiı 17/12/940 salı günü saat 14 
ferruatı 20 lira 66 kuru$ mukabilinde ko- dedir. Kati teminatı 826 lira olup evsaf ve 
misyondan her ıün alınabilir. İsteklilerin şartnamesi komisyonda görülür. Taliple _ 
kat[ teminat ve kanuni belgeleriyle birlik- rin muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
te muayyen gün ve saatte komisyonda bu- Ko. "da bulunmaları. (8094) 18081 
tunmaları. (8402) 18373 

Elbiıe diktirilecek Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

M.M, Vekiletl Hav• Sa. Al. Ko, dan Komisyonundan: 
1 - 5000 takım yazlık dilı:tirilecektir ı - Beher kilosuna tahmin edilen flya

Muhammen 1ıedeli5000 lira olup- katf temi- tı 6 kıınıı1 75 snntlm olan 3000 ton arpa 
nat mikdarı 750 liradır. Pazarlığı 11.12.940 pazarlıkla ııatın alınacaktır 
çarşamba günU saat 10.30 da hava satın al- 2 - PaY.nrlıg-ı her glln Ankara Lv A 
ma komisyonunda yapılacaktır. İdari şart- Sa. Al Kıı cl11 yapıl!!caktır 
name, evııaf ve nümunesi her gÜn öğleden 3 300 londnn nşağı olmnnınk üzere 
sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin ayrı ayrı taliplere llıalr cclllcb!llr 
muayyen giin ve saatte kati teminat ve ka- • - Arpalnr dökllm halinde Ankarıı ve 
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu· civar ıııtaııyonlarda teslim alınır 
lunmatarı. (8498) 18444 5 - 3000 ton için kati teminat mlkdarı 

8038 lira olup evsaf V<' şartnamesi 960 ku· Mendil alı.ıacak 
2:!750 lira ve SOO tonun teminat m!kdsrı 

M. M. Veklleti Hava Sa. Al. Ko. dan ruşa komisyondan alınır 
1 - Talibi zuhur etmiyen müteahhit 6 - Taliplerin beı gtln Ankara Lv. A. 

nam ve hesabına 20.000 mendil pazarlıkla Sa Al Ko na müracaatları. 182721 18243 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2760 
lira olup kati teminat mikdarı 414 liradır 
Pazarlığı 14112/940 cumartesi günü saat 
10 da hava satın alma komisyonunda ya -

Sabun alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko d::ın: 

20 ton ııabun pazarlıkla satın alınacak-

pılacaktır. İdari, fenni ıartname ve nümu- tır. Taliplerin evsaf ve şartnamesini g6r
nesi her ııUn öğleden sonra komisyonda mek ve ihaleye lştlrtlk etmek Uzere yUzde 
görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 15 temlnntıarlyle blr.llktr. 12.12.!l40 saat 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriy- 15 te Ankara Lv. A. ~a. Al. Ko. na mlira-
le komisyonda bulunmaları. (8499) caatınrı 184!13) 18439 

18445 

MALiYE VEKALETi 

Un fabrikası aatıtı 
Maliye Vekil etinden : 
Bandırma'nın Sığıryolu mahallesinde 

kain hazinei maliyeye ait iki katlı kirgir 
ve (20150) lira bedeli muhammeneli Türk 
un fabrikasının (Fabrika binasiyle arsası 

Renza yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sn. Al. Ko dan: 
Bchrr!ne tahmin cc!llen fiyaU 60 lira 

olan 3 adet ranza pazarlıkla yaptırılacak
tır. 'Pazarlığı 14.12.940 saat 10 dadır. 

Taliplerin y\lzde 15 tcmlnntlnrlyle bir
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUra-
caatları. (8497) , 1S448 

ASKERi FABRiKALAR 

ve içindeki hazineye ait 8S beyğir kuve - 1800 ton eşya Kırıkkale pirinç 
tindeki :notör ve teferruatiyle dört ıu de- haddehanesinde vagondan tah • 
posu ve 55 beygir kuvetindeki motör ve liye ve Fülmüat fabrikasına nakli 
teferruatı, beş adet un eleği, bir un har-
man mıı.kinesi, (kay işi yoktur) ıekiz adet Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko. dan: 
Vals topu bir adet levaj makinesi, bir adet Beher tonuna (130) kuruş tahmin edi-
levaj tulumba11, ilmik lsajörll ve buğday len yukarda yazılı nakliyat Asken Fabri
anbarından ibaret olan llctleriyle birlik - kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
te) 2490 aayıh arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunca 21/121940 cumartesi günü 
kanunu mucibince ve kapalı zarf usuliyle saat 10 da açık eksiltme ile ihale edile -
11/12/940 çarpmba günü saat IS de iha- cektir. Muvakkat teminat (175) lira (SO) 
lesi icra edilmek üzere 20/11/940 tarihin- kur"ftur. Şartname parasızdır. (8388) 
den itibaren 20 ıün müddetle arturmaya 18363 

Muhtelif ebatta 12 kalem 
çelik alıancak 

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli (6940.40) lira o

lan lietesinde yazılı muhtdıf ebatta on iki 
kalem ve ceman 13772 Kg. çelik askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 24/ 12/940 salı günü sa

at 15.30 da kapıılı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) kuruştur. Teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14,30 a kadar lco • 
misyona vermeleri. (8519} l8S01 

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

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 118850 kilo 
kesilmiş sıgır eti ihtiyacı kapalı zarf u -
suliylc eksiltmeye konmuştur, 

2 - Eksiltme 11/12/940 çarşamba günü 
saat 1S te kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
29712 lira. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 2229 
liradır. 

4 Şartnamesi Ko. da görülür. 
S İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teklif mektuplariyle ihale saatinden bir 
saat evci İzmir Lv. A, Sa. Al. Ko. na mü-
racaatları. (8147) 18122 

Un alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - 700 ton unun kapalı zarfla eksilt
mesi 11.12.940 çarıambıı gUnU saat 15 te 
Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhıımmen bedeli 122500 lira olup 
ilk teminatı 918R Jlradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 

' - Taliplerin eksiltme saatinden bir 
saat evel teklif mektuplarını Ko. na ver -
meler!. (8148) 18123 

Sığır eti alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 100 ton sığır etl 16.12 940 pazarte

si saat 14 te Beykozda Ae. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla satm a!ınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2625 liradır. 
Evsaf ve ıeralt her gün me:ıkOr Ko. da 

görUleblllr. (8294) 18290 

Sade yağı alınacak 

2 - Pazarlığı 12/12/940 rünfi ıaat ıs 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 33000 kilo nde yafınm beher ki
losu için tahmin edilen fiyatı 150 kuru$ 
olup tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 
3713 liradır. 

4 - hteklilerin belli rün ve ıaatinde 
İzmit Sa. At. Ko. na müracıatları. (8489) 

18435 

Kuru ot alınacak 
Kayseri Sa. Al, Ko. Rr.. den : 
l - 600 ton kunı ot alınıı.caktır. Mu

hammen bedell 36000 liradır. Katı temi
natı ~400 liradır. 

2 - Pazarlığı 11.12.940 çarıamba gUnU 
saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teminat ve kanunt vesi -
kalarlyle komisyona müracaatları. 

4 - Şartnamesi her gün Ankara, İstan
bul Lv. lı.mlrliklerl Sa. Al. Ko. da ve Niğ
de, Adana, Kayseri As. Sa. Al. Ko. da gö-
rebilirler. (8904) 18476 

Tevhit ıemeri alınacak 
İstanbul Lv, A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - U demirinden 3000 adet tevhit se -

meri iskeleti alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 11/12/940 çar -

şamba günü saat 14.30 da Tophanede İs -
tanbut Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Numunesi komiıyonda görülür. İsteklile
rin teminatları ile belli saatte Ko. na ıel-
meleri. (8472) 18489 

Kösele alınacak 
Tophane Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - On beı biner kilo kadar Avnıpa 

pençellk kösele, sarı vakete. alyah yağlı 

kösele, sarı ııabunlu kösele alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslltmeııl 11.12.940 çarpm

~a gUnU saat 14 te Tophanede İstanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklllerln temlnatıariyle belll saatte 
komisyona gelmeleri. (8473) 18490 

Halka vesaire ahancak 
İstanbul Lv. A. Sa, Al. Ko. Rs. dt'n: 

1 - 300000 adet üç köte halka, 300000 
adet 27 milimetrelik köprülü ıurgü, 600000 
adet 21 milimetrelik köprülü sürgii pazar
lıkla satın alınacaktır, 

Eksilımesi 11/12/940 çarşamba günü 
saat IS de Tophane'de İstanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 447SO lira ille teminatı 
33S6 lira 23 kuru,tur. 

Nümunesi Ko. da ıorülür. İsteklilerin 
belli ıaatte Ko. na gelmeleri. (8474) 18491 

Maden kömürü alınacak 

tır. (8178) 18270 

23 Kalem eğe alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 9500 (Dokuz bin bet 

yUz) lira olan 23 kalem eğe 22.1.941 çar
ııamba günü ııaat 15,30 da kapalı zart u
ıulU ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ııe&'irmek lııtıyenlerin 71~60 (yedi 
yüz on iki lira elli kuruı) liralık muvak
kat temin.at ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerin! aynı gtln saat 14,30 
a kadar komisyon relıılf.tlne vermeler! IA
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dalreaJnden. Haydarııaşada tesel
lüm ve ııevk ıetllğlnden dağıtılacaktır. 

(8859) 18417 

Kereste alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 41580 (kırk bir bla 

bet yüz aekaen) lira olan takriben 462 lııt8 
meıel<ereate 23.12.940 pazarteai gtlnU saat 
10,80 da kapalı zart uauıu ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek lstıyenlerln 3118,50 (Uç 

bin yüz on sekiz lira elll kuruş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin et· 
tlğl vesikaları ve tekllClerlnl aynı gUn aa.
at 14,30 a kadar komlıyon reisliğine vel'
melerl lAzımdır. 

Şartnameler 208 kuruıa Ankara ve 
Haydarpqa veznelerinde ııatıımaktadır. 

(8357) 18448 

Benzin alıancak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 15.690 (on be§ 
bin alt1 yüz doksan) lira olan 50 
(elli) ton benzin 24-12-1940 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1176.75 
(bin yUz yetmiş altı lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğine vermeleri 
13.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğin-
den dağıtılacaktır. (8409) 18487 

Muhtelif alat alınacak 
LUleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den: D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan 

İstanbul Sa. Al. Ko. Rs.: 1 - Komisyonda mevcut evsaf ve teııllm 234 kalem klAvuz, rayba ve frezeler 
1 - Askeri ihtiyaç için 13. 12. 940 gü. mahallerine göre ve ayrı ayrı 2.12.940 gii- 2'.12.1940 ııalı gUnU aaat 15,30 da pazar. 

nü saat 11 de 20 ton sadeyağı pazarlıkla nU ııaat 15 te pazarlığa çıkarılan 700 ton !ıkla Ankarada idare binasında satın alı
satın alınacaktır. levamar!n ile 60 ton sömikok kömUrUne nacaktır. Bu işe ııirmek istiyenlerin kanu

Muhammen bedeli 33.000 liradır, şart- muayyen glln ve aaatte talip çıkmadığın- nun tayin ettiği vesikalarla aynı gUn ve 
namesi her gün komisyonda görülebilir. dan yeniden pazarlığı 16.12.940 gtlnU saat saatte komisyonda hazır bulunmaları lA. 

İsteklilerin belli gün ve saatte telı:lif ııs te yapılacaktır. zımdır. 
edecekleri fiyat üz.erinden kati teminatla- İsteklilerin mezkQr gtln veııa atte LU- Şartnameler Ankarada malzeme dalre-
riyle birlikte Fındıklı'da komutanlık Sa. leburgaz SL Al. Ko. na müracaattan. alnde, Haydarpapda tesellUm ve sevk 
At. Ko. na gelemeleri. (8435) 1839S (8475) 18492 ıetllğlnde görWeblllr. (8502) 18491 


