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TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Müessese Müdürü 1144 
Yazı hicri 1062 
İdare 1064 

CÜMHUR 
Milli Şef l•met lnönü, Türkiye 1 

Devletinin ikinci Cümhurreisliiine, 
iki sene evel, di,in seçilmiştir. Ken
disini hürmetle selômlarız.. 

lnönü devrinde milli kurtuluf Ve 
r: •illi kalkınma, iki sene daha iler
i miıtir; kuvetlenmiıtir; yüksel
r: i tir. 17 milyon halk kala ve kalp· 
hrimizle, hür tefekkürümüz; ve ser
best vicdanımız.la ona bağlıyız;. O 
devletin Reisi, ve milletin Şefi oldu
i..ı kadar, birlik ve beraberliğimiz.in 
timsalidir. 

Bir cihan buhranının tekmil in
•oniyeti kararsızlık, fÜphe ve te
reddüt içinde bunalttığı bu demler
de, biz vahdetimiz. ve tecanüsümüz.
le, ve lnönü'ye sarsılmaz. aevgi ve 
İtimadımız.la rahatız.. Milleti, va--:i
le ve mesuliyetinin ağırlığından da
ha büyüktür. Yeni türk çağının 
ıanlı açılıı devri, onunla devam et
mektedir. 

AC>IMI% ANCIMl%Dls:l. 

Askerlerimize kışlak 

yardımı yapalam 
Kızılay yünlü kullanılmamış 

eşya kabulüne başladı 

(Tafsilat ikinci saylamızdadır)_J 

İSİMİZİN 2 NCİ YILI 
Mill1 Şefim·z 

Tarih Kurumunda 
dün dört saat 

meşgul oldular 
~~- ------ -- -- -

Yeni Türkiye talih yıldızının de
ğil, reislerindeki irade ve bcuiretin, 
tecrübenin ve akıl .ağlıiının, lera
lfat ve fedakarlığın, ve millette bu 
mür1itlik ve rehberlik haualaTına 
cevap veren yüksek laz.iletlerin e
••ridir. Şel O. millet O'clur. ikisi
n;.-. de mukadcler bahtiyarlığını te· 
.;ı r.delim. 

Milli Şelimi.z Türk Tari:ı .:=ırumunda azalarla beraber 

Kurumun çalışmaları ve Tarih 
programlarının tanzimi İçin 

çok kıymetli direktifler verdiler 
Rizi bütün imtihanlardan geçire

cek olan mukacldes milli vahdet nİ· 
znrnının. bu milleti, bir milletin clü
febileceği en korkunç tehlikeden 
kurtarmı• olan nizam olduğunu 
hatırlıvalım ve Çankaya'ya döne
rek, Milli Şef'e diyelim ki: 
"- Düıünmek, kC1TC1Tlaffırmak, 1 

ve vapmak sana, Büyük Mecliu, ve 
Hükümete aittir. Hepimizin itima
dı, herkesin sevgisi Nninle beraber· 
İlir. Belki hiç bir saman miaali wö.
riilmiven bir milli teMJniiclün tim.,,_ 
li.inr 

----~ 
Milli Şefin ı 
teşekkürleri . 

Riyaseti Cümhur Umumi Ka- ı:. 
tipliğinden : 

Reisicilmhur ve Milli Şefimiz 
İnönü, Ebedt Şef Atatürk'ün fa
niye vediının ikinci yıldönilmiln
de, bu millt YM dolay11iyle ne· 
cip duygularını bildiren aayın 
yurttaşlara tepldrilrlerlnin ibl!
fına Anadolu Ajan•ını memur 
etmlılerdir. (a.a.) 

HULUS" 
111111111111 

Hareketler 
ve §ayialar •• 

Falih Rıfkı ATAY 

Yunan cepheaincleki İtalyan kıta
la.rm.a yeni bir bafkumandan naabe
dildifini ıbildiı.n 10 tarihli remıi 
tebliğ, bitaraf ıazeteler tarafından 
hakkiyle tebarüz ettirilmediği iddia 
olunan askeri hareketlerin, lrnç.re 
gazeteleri kadar, bizzat Roma'yı 
d.hi pek memnun etmemekte ol • 
duğunu gösterir_ Epir'deki yunan 
lcuvetlerine aeri ve kati bir darbe 
'Vunnak için dağlara sevkolunan 
3 üncü Alp fırkası tam bir mağhibi
yete uğramıftll'. 

Askeri vaziyetin takibinde bu 
resmi tebliğlere sadik kalmak doi· 
ru olur. Çünkü, İngiliz kaynakların
dan öğrendiğimiz Üzere, bazı ecne
bi ajanalar, aiyaai Teya aakeri, uıl· 
sız bir takım fayialar netrecleırek 
etrafı gaflette tutmak Te yahut, ha· 
yal aukutlan ile halk sinirleri üze
rinde oynamak yolunu tulmu§lar· 
dır. Yunan ordusuna, kendi resmi 
tebliğleri ile ilan olunmıyan hare
ketleri atftemek, Yunanistan teca
vüzünün mihver devletleri arasm
da bir anlaşmazlığa ve gerginliğe 
sebep olduğundan bahsetmek bu 
kabil haber oyunlarındandır. 

Bu çeıit oyunlardan biri "- Ha
ni İngiliz yardımı?" suali ile, Yuna
nistanın da garantiler kurbanı ol
duğu hakkındaki telkin idi. Fakat 
bu, ne Yunanistan'ı, İngiliz yardımı
nın Mıall' müdafaasını zafa düşür
mek ıarh Üzerinde tereddüt ettir
miıtir; ne de lngiltere'ye, garp 
cephesi taarruzlarının ders ve tec
rübesini unuttunnuştur. 

İngilizler Yunanistan tecavüzü
nün, büyük bir planın münferit gÖ· 
rünen bir safhasından ibaret oldu
ğu mütaleasındadırlar. Büyük plan, 
evela lngiltere'yi Akdeniz, Orta ve 
Yakın-şark'tan koğmak, sonra Ro
ma İmparatorluğunu kurmaktır. 
Başlangıç, hiç §Üphe yok ki beklen
diği değil, hiç beklenmediği gibi 
olmuıtur. Beşikle mezar arasında, 
bütün bir millet, ayağa kalkmıştır. 
Sulh devam etseydi, daha memnun 
olacaklanna şüphe olmryan İtal
yanlar, aynı harp şevki içinde olma• 
salar gerektir. Dütman sarp, tabiat 
yalcın, ve yol, uzun, ('ok uzundur. 
Akdeniz'den uzakla~tırılmak iste
nen İn<Yilizlf'r, kendilerini bu denize 
dPha iyi yerle~•ircn yeni üsler ka
z nm"•lardı". Tavv11rf' hücumları 
altında İnP-:liz kıt"llnı Girit'e cık
mıtlar, halbuki dalgalar Korfu'ya 
ihraç yapılmasına mani olmuştur. 

Alman ordularınm Yunanistan 
üstüne yürüyeceğine dair gene bazı 
ajamlarm taYialarına da inanmak 

(Sonu 3. DCİİ sıyfad•) 

C. H. P. Grupu 
bugün toplanıyor 

C. H. P. Gnıpu bugün (12. 11. 
1940) aaat (IS) de toplanacak
tır. 

Molotof 
Berlin yolunda 

Fon Ribbenlrop 
karıllamağa gitti 

Berlinde Sovyet - Alman 
iktisadi meselelerinin 

görüşüleceği sanılıyor ı 

B. Molotof'mı seyahatı her 

yerde tef ıirlere yol açtı 

Bale, ıı &.&. - Buler Nachrichten ga
zeteıılnln Berlln muhabiri bltdlrlyor: B. 
Rlbbentrop ıarkt Pruııya'da Könnlgsberg e 
gltmlıtır. Alman hariciye nazırı dUn ak -
şam Moskova'dan Almanya'ya hareket e· 
den B. Molotot'u karıılıyacaktır. 

Muhabir, B. Moloto!'u kabul lçln Ber
lln'de yapılan hazırlıkları ehemlyetle kay. 
deylcmekteaır. 

lktı•adi me•eleler mi 
göriifülecek? 

Bale, 11 a.a. - Baııler Nachrlchten gıı
zctesınln Berlln muhabiri diyor ki: 

Berllnde bulunan bltarat mll§ahltlcr B. 
Molotof'un Almanya'ya yaptıtı seyahatin 
SovyeUer Birliği ile Almanya arasındaki 
lktı.adt meselelerin halli maksadını lııtıh
dat ettiğini tahmin ediyorlar. 

Bu mtitahltıer, Moskovada bulunan al
man ticaret heyeti reisi B. Schnurre ile 
Almanyanın Sovyetler Birliği nezdlndekl 
bliyfik elçisinin de aynı trenle Moskovıı · 
da ayrıldıklannıı işaret etmekteıtır. 

Berlin •İyasi mahfillerinin 
kanaati 

Berlln, 11 a a. - Yarı resmi blr men· 
badan bildiriyor: 

Almanya bUkUmet merkezinin siyul 
mahaflllnde aöylendlttne göre, Sovyetler 
Blrlltl hariciye komiseri B. Molotot'un 

(Soau S. iaci aylatl•) 

Milli Şefimiz Reisicümhur İsmet İnönü, yüksek 
himayeleri altında çalışan Türk Tarih Kurumu m•r

kezini dün saat on altıda yüksek huzurlar.iyle şeref· 
lendinnişler ve teşriflerinde Kurumun fahri Reitıi 

Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel, Kurumun Reisi 
Bolu mebusu Hasan Cemil Çambcl ile diğer azası ta
rafından karşılanmışlardır • 

Milli Şef evı;ıa Kurumun 40.000 cilde baliğ olan ve 
mühim kısmını değerli tarih eserleri t~kil eden kü
tüphanesini gezerek izahat almışlar ve bu kütüpha
nenin Dil, Tarih - Coğrafya fakültesi müdavimleri
nin de istifadesine açılmış olmasından dolayı men>o 
nuniyetlerini izhar buyurmuşlardır. 

Milli Şef bundan sonra Kurum Reisi Hasan Cemil 
Çambcl tarafından Kurumun hafriyat, neşriyat, t,.r
cüme gibi muhtelif faaliyetleri hakkında arzolunan 
izahatı büyük bir alaka ile dinlemişlerdir. 

Milli Şefimiz Türk Tarih Kurumunda me§gul oluyorlar 

Milli Şef, milletin milli benliğini kuvetlendirmek 
ve nıılli karaktere azami inkipf vermek hususunda 
tarihin yüksek ve müessir rolünü bilhassa tebarüa 
ettirerek, bu değerli terbiye amilinden genit ölçüde 
istifade edilmesi lüzumuna işaret buyurmuşlar ve g9-
rek Maarif Vekiline, gerekse Türk Tarih Kurumuna 
bu hususlar hakkında emirler ve kıymetli direktif?eır 
lutfetmişlerdir. 

Edirne'de sel felaketi Pindus dağlarının 

şimal kısmında • 

Meriç ve Tunca taşh 
birçok yerleri su bash 

Bir İtalyan 

dağ fırkası 
mahsur bulunan yerlere Sularla 

kayıkla yiyecek maddeleri gönderiliyor perişan oldu 
İtalyanlar birçok 

ölü ve yarah verdiler 

Binlerce arnavul İtalya 
aleyhinde harp edecek 

Atina, 11 a.a. - Bu sabah neşredilen 15 
numaralı yunan resmi tebliii: 
Düşman tayyareleri, Girid adasında ba

zı köyleri bombardıman etmiştir. Maddi 
hasar yoktur. 

Geçen •elerki •eylcipta sular altında kalan yerler 

Epir cephesinde, topçumuz, düşman ta
haşşütlerini muvaffakiyetle bombardıman 
etmiştir. Bu tahaHütlere ağır kayıplar 

verdirilmiştir. Düşman tahaşşütleri, dağıl
mış ve elimize her nevi harp malzemesi 
geçmiştir. 

Edirne, (Hususi) - Su baskını E· 
dirne için yeni bir felaket halini al
mııtır. Nehir dün gece 5-6 saat kadar 
bir durgunluk geçirdikten sonra sa
baha karşı tekrar yükselmeğe ve teh
rin kenar mahallelerini istila etmeğe 
başlamıştır. 

Bu arada Edirne - Karaağaç yolu
nu da sular kaplamış, bu yol üzerinde 
araba ve tren münakalatı kesilmiştir. 
Sular Tunca ve Meriç nehirlerinde 
4 metre 98 santimetreyi bulmu~tur. 

Zabıta su baskınına uğrıyan evleri 
tahliye ettirmektedir. Tahliyesine im
kan olmıyanlarla birkaç gün evelki 
feyezanda uzak bağlardaki evlerinde 
mahsur kalanlara kayıklarla ekmek 
ve peynir dağıtmak wretiyle yardım
da bulunmak için tedbirleı alınmaf'" 

Pindus dağlarınm şimal kısmında, dağ-
tır. tık ve ormanlık Smullka ve Grammos mın-

Umumi müfettit su basan mahalle- takalarında, 28 ilkteırinde.n 10 teşrinisa -
leri dolatarak bizzat vaziyeti tetkik niye kadar bfiyük harekat vuJrua celmit n 
etmekte ve gereken emirleri vermek- bu hareldt, düşmanın aüvari ile "Ye bir fa
t<ftlir. Henüz esaılı bir zarar yoktur. ti•t miliıl teıolı:lı:\1111 ile takviye edilmiı 

Yalnız sularla çevrili bulunan elek- bulunan ntlmune fırlı:alanndan bir Alp fır
trik fabrikası yanındaki evlerden bl- lrumm tam mağlubiyeti ve dağılmur ile 
ri yıkılmış ve altında kalan bir kişi neticelenmhtir. 
zabıta tarafından kurtarılmıştır. Çoktanberi ıeferber edilmiş ve harp va
"Bosna" köyiinden gelen haberlere ziyetine konulmuş olan bu üçüncü Alp fır
göre, bu kö\•Ün etrafındaki seddin kası, bir senedir Arnavutluk'da bulunuyor 
köyü tama.men koruduğu anlaşılmak· ! ve' bu harp sahnesi şeraitini ve arazi va
tadır. Vaziyeti verinde tetkik etmek 

1 

ziyetini pek iyi biliyordu. Düşman, bu 
için su mühendisleri bu sabah erken- büyük cüzütamı, Epir'deki kuvetlerimize 
den Bosna köyüne hareket etmişler· seri ve kati bir darbe ındirmekte kullan· 
dir. Suların yüksekliği geçen seneki 1 mık istemiştir. Filiyatta dlişman, yunan 
feyezan dan 30 santimetre noksan<lır . 1 kuvetlerini bir taraftan ezcümle topçu ln
Fakat nehirlerin bir, iki saattenberi 1 taatmdan ve tl!Jl.klardan ınilteşckkil b~ka 

(Soau S. iııci uy/ada) ( Soau s iacı .. ylad•) 

Millt Şef, aynı zamanda Tarih proC"' 
ramlarının tanziminde ve okul kitllp
larının tertibinde tariht teferruattan 
ziyade tilrk tarihinin umumt ıeyrinl 
gösterecek dnirlerin bilhassa tebaril:ı 
ettirilmeai ve her devrin bariz karak
teri gösterilirken muasır milletleri!l 
de umumi vaziyetini göz önünde bu
lunduracak ve türk tarihi ile diğer 
milletlerin tarihi arasındaki münase
betleri bir arada kavratacak bir metod 
takip edilmesi meselesinin ehemiyetle 
g6ı: ~nünde tutulmasına iıaret buyur
muılar •• bu menu etrafında ylikıek 
lrtatlariyle Kurumu tenvir eylemif
lerdlr. 

Dört aaat kadar Kurum merkezini 
§ereflendirmiı olan Milli Şefimiz sa
at yirmiye doğru ayrılırlarken Kuru
mun çalışmaları hakkındaki takdirle
rini lutfen ibzal buyurmuşlar ve teş
ri flerinde Kurum mensupları ve Dit, 
Tarih - Coğrafya fakültesi müdavim
leri tarafından yaşa, varol sesleri ve 
candan tezahürlerle teşyi edilmişler
dir. 

İngiltere üzerinde 

13 İtalyan 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 

En az on il( iane de alman 
tayyaresi tahrip olundu 

Londra, 11 a.a. - Hava nezaretinin ill • 
tihbarat servisi bildiriyor: İngiltere'nia 
eski milttefiki İtalya, mütarekenin yıldö
nümfinü Taymis ağzı açıklarında bir ka • 
fileye taarruz için bombardıman ve avcı 
tayyarelcrinden bir mıkdarını göndermek 
suretiyle tesit etmiştir İngiliz hava ku
vetlerine mensup Hurricane tayyareleri -
nin bu h!idiseye esasen intizar etmekte o
lan pilotları İtalyanların yedi bombardı· 

man ve altı avcı tayyarelerını düJürmq • 
(Soau $. ıacı H:ll•d•) 
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Oyalama ve avutma 

politikası 

Yeni Finlandiya 
anla1malar1nın 

c GÜNÜN GÖLGESi ) 

Ankara, 
kültür mihrakı 

Şunu itiraf etmeliyiz ki, Milletler esaslar1nı yazıyoruz Ankara, 1919 a kadar kendi ha-
Cemiyetine muarız bir tavır takınmı~ linde bir küçük Asya kasabası, sal-
ve ondan sonra da tamamiyle ondan Hükümetimiz ile Finlandiya ara- tanatrn bir ta§ra şehri, tarihin, adı-
ayrılmış olan Almanya ile İtalya'ya ıında bir müddettenberi devam et- nı Ancyrie'den başlattığı bir gör
en çok hizmeti dokunan enternasyo- mekte olan ticaret müzakerelerinin müı geçirmit beldeydi. Antika me
nal müessese gene bu Milletler Ce- sona erdiğini yazmıştık. Yeni anlaş- raklılarr, Hacıbayram semtindeki 
miyeti olmuştur. ma her iki memleket arasındaki tica- Augustoı sütunlarında uzun hika -

Bugünkü mihver politikasının kı- ri mübadeleyi arttıracak şekilde tan- yeler bulurlar. 
lavuzu olan Almanya, bu cemiyetin, zim olunmuştur. Yeni anlaşma biri Fakat hakiki Ankara, yani bizim 
hakikaten temiz bir düştince ile pr0+ ticaret diğeri tediye olmak üzere iki Ankaramız, yalnız bizim tarihimi· 
paganclasını yapmış olduğu cihan kısımdır. Her ikisi de 1 birincikanun zin malıdır. Bi:ı, 21 yıl evel doğan, 
sulh u ve silahsızlanma davasından a- 1940 tarihinden 30 ikinciteşrin 1941. büyüyen gelişen güzelle§en ve bir 
zami n isbette istifade etmiştir. tarihine kadar bir sene müddetle me- iki ay ~nra 21 ~a§ınr dolduracak 

Milletler Cemiyeti uzun yıllar si- riyette kalacaktır. Ticaret anlaşması- olan Ankara üzerine konuşuyoruz. 
lfü sızlanma zihnıyetini telkin eder- 1 na bağlı iki liste bulunmaktadır. Bun- Kerpiç duvarların yerinde beton 
ken, Robert Cecil Henderson, Mac lardan birinde lisans verebileceğimiz sütunlar yükselmi§; bahsimiz bu de· 
Donald g ibi devlet adamları hem bü- mallar ile kontenjanları, diğerinde ğildir. Çünkü, kerpiç duvarlar için
tün dunyaya ve hem de kendi mem· de Finlandiya'nın ihraç malları ile de ve gaz sandıkları üstünde çalı
leketlerine iyi niyetle kötülük ede- kontenjanları yazılı bulunmaktadır. §an inkılapçılar içimizdedirler. 
ceklerini düşünmemişlerdi. Çünkü, Bu anlaşmanı? ~ti dolayısiyle 29 ha- Anayasamızın müsveddesi, petrol 
Milletler Cemiyeti, geçen cihan har- ziran 1936 tarıhlı anlaşma ile 1938 de lambasının sarı ışığında kaleme a
hinin hemen hemen bütün milletler- teati olunan notalar mefsuh addedi- lmmııtır. 
de yarattığı ıstırabtan kuvet almıt ve leccktir. Yalnız türk mallarının bazı- Biz, bu ıchrin, kara tıı§ları için
buna gUvenmlşti. Sanmt§tı ki, silah- tarının Finlnndiya'ya ithallerinde de tüten ve bizim kokumuzu veren 
sızlanma, ancak bu ıstırabı çekmiş ve gümrük resimlerinin tenziline ait es- hususiyetinden konuşuyoruz. Dün
çekmekte olan nesiller henüz iş ba- ki anlaşmanın iki numaralı protoko- ya ajansları, 20 nci aarrn ikinci ci
şında iken, muvaffak olabilecek bir lü meriyette kalacaktır. han boğuşmasrnda kulaklarını An-
davadır. Ve bu iymanla o, bütün mil· Yeni anlaşmıya bağlı listelerde ya- kara kıaa dalgasına vermi§lerdir: 
Jetlerin ruhlarına girmek ve bu sulh zılı ihraç mallarımız arasında muhte- _Ankara ne dü~üniiyor? Anka· 
zihniyetini orada işlemek için elin· lif nebati yağlar. kuru meyvalar. tif- ra'nın kararı, kan deryasına bent 
den geleni yapmıştı. Bu faaliyet bir- fik, tütün, taneli maddeler, deriler, çekebilir; çünkü, Ankara 21 yıl 
çok millet ve memleketlerde semere· barsak ve saire bulunmaktadır. Fin - içinde, bir "Küçük Asya" kasabası 
sini vermiş yeni bir "ruh,. meydana landiya'nın ihraç malları arasında ise olmaktan çıkmış bir "büyük dün
getirmişti. Birçok milletlerde bu ruh, selüloz, muhtelif kağıt .ve kartonlar_. ya" merkezi hüviyetini almıştır. 
silahı hor görmek, ondan kaçınmak kutuluk kereste, elektrık ampuJl ft .. ı Bugün, bu siyaset mihrakı, adı· 
ve dolayısiyle onu ihmal etmek gibi ve saire bulunmaktadır. Bu anlaşrı:::ı: nrn başına yeni bir imtiyaz unvanı 
de bir zihniyete uzun müddet hüküm ların tatbikatını takip ve işlemesını katmak yolundadır. Va.tanın yalnız 
sürdürmüştü. temin etmek maksadiyle bir muhte- kendisi için atan kalbi, büyük bir 

Almanya ve onun bugünkü yoldaş- lit komisyon t~ş~il olunacaktıı_-. Ko· istikbalin yapısına ba~lamıştır. 
lan işte bu zihniyetten istifade etme- misyonun her ıkı tarafca seçılecek Muhterem Başvekilimiz, birkaç 
yi ve bütün dünyayı gafil avlamayı iki reisi ve iki azası bulunacaktır. gün evel Dil, Tarih ve Coğrafya Fa· 
kendilerine şiar edinmişlerdir. Komisyon lüzum oldukça toplanacak, kültesinin kordelasmı keserken 

Bu esas üzerine politikalarını faa- fakat daimi surette muhabe~e ederek "Ankara'yı Anadolu'nun ortasında, 
liyete geçiren ve ilk önceleri, Millet- biribi~leriyle temas edece.ktır. müzeleri, kütüpaneleri, üniversitesi, 
ler Cemiyeti muarızları, arkasından Tedı,re ~n.laşması~a g~lın~e, bu an· ilmi enstitüleri, operası, tiyatrosu, 
anti - kominternci ve ondan sonra da laşma ıle ıkı taraf tıcarı mübadel.ele- diğer kültür ve içtimai müeasesele
anti - demokrasici hüviyetiyle ortaya rinden miitevellit alacaklar.ın tc~vı~e- riyle bütün memleket münevverle· 
atılan devletler zümresi bütün dün· si için iki hal sureti tesbıt edılmış- rine mağnevi mihrak olacak bir 

' · kl" · h • takas-yada elini kolunu sallıya sallıya do- tır. Bunlar, ırıng ve usu~ı . merkez" haline getirmek kararını 
laşan gafleti en büyük silah olarak tır. Hususi takas mevzuu~u. ıkı tara~ ilan etmiştir. 
kullanmışlar ve bunun neticesinde fın bütün ihraç maddelerının hepsı Ankara, ne bahtlı tehirain ! 
meşhur bitaraflardan çoğunu tuzakla- teşkil etmektedir ve iki t~rafın .rı.za- K-mal Zekı" GENCOSMAN 

dü .. ·· J d" s'ıyle takas yapılabilecektır. Klırıng ... rına şurmuş er ır. · kt" 
Şimalde böyle oldu; garpte gene tesviy~leri ~se m~lftm olan klasık ı-

böyle oldu. Cenubu şarkide başka ri,ng sıstemıne gore yapılacaktır. 
türlü olmadı. Yalnız Balkanlarda iş 
değişti. Buradaki milletlerin çoğu, 
karşı tarafın çok kurnazca bir avut
ma ve oyalama politikası güttüğünU 
sezdi ve ona göre istikametini tayin 
etti. 

Hiç bir medeni milletin, falan dev
let zümresinin yeni bir nizam kur
ması için, ona mükeddesatını, istikla
lini kereste diye kullandırmıyacağını 
müdrik olan Elen milleti, üç saatlik 
bir gaflete bile imkan bırakmadı. 

Bugün Elenler kahramanca dövü
şüyorlar. Dövüşüyorlar: çünkü, hüri
yeti ve istikUili için dövüşmesini bil
miyen, dövüşmekten çekinen millet
lere, bundan sonra artık millet de
miyeceklerdir !. 

Hl. - TU,. 

Keçiören Çocuk Yuvasmdaki 
yavrulara kıı yardımı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçi
ören Çocuk Yuvasındaki yavrulara 
Ankara adliye sarayı sırasında halı
cı Duran Demirok 35 gömlek ve 53 
iç pantalon, Ankara mebusu Eşref 
Demirel 10 fildekos ve 10 kaşkorse 
fanila, 10 yün kazak. 10 iç pantalon, 
10 çift çorap, 10 mendil. 

Irak Elçiliğinden 49 pa,ça çocuk 
eşyası, 3 çift ayakkabı ve bir çizme, 
Yenişehirtlı• Muhlis Ap. 5 numarada 
Bay K5zım kızı Gülen Görkoy 2 yün 
rob, 2 içlik, 1 yün fanila, 3 çift çorap. 
Ankara belediyesi memurlarından. B. 
Sami 1 kurbanlık koyun. Adana mılli 
mensucat fabrikasından yatak yüzü 
yapılmak üzere 5 top kaput bezi he
di ye e tmişlerdir. 

İzmir ıehir meclisi devre 
toplanhlarma baıladı 

İzmir, (Hususi) - Şehir meclisi, 
devre toplantılarına başlamıt bulunu
yor. İlk celsede, belediyemizin bir se
nelik faaliyeti hakkındaki raporu O· 

kunmuş ve gerek belediye reisi dok
tor Behçet Uz, gerekse mesai arka
daşları takdir edilmiştir. Rapor ta
mamen tasvip olunmuştur. Halkın 
şükran ve takdir duyguları, parti kon 
grelerinden bazılarında, dokto.r Uz'ı:n 
isminin de bir cadde veya bır şehır 
eserinde ebedileştirilmesi arzula
rı izhar edilmiştir. Mecliste ay
nı zamanda, bazı aza tarafın.dan şehir 
ihtiyaçları üzerinde temennılerde bu
lunulmuş, belediye reisi bunların im
kan dahilinde başarılacağını söyle-

miştir. 
Belediye bir sene zarfında birçok 

işler başarmış, birçok yeni eserler 
yapmış ve borçlar tediye etmiştir. 

Yeni seneye, eski 2 milyon liralık is
tikraz borcu bakiyesi de dahil olmak 
üzere ancak 1.117.531 liralık borç dev
redilmiştir. Belediye bugün sağlam 

bir bütçeye sahiptir. Mali itibarı ve 
hesap muameleleri gayet sağlamdır. 

Kadife'ye 'kadar uzanan yeni yolun 
Behçet Uz caddesi olarak tevsimi hak 
kında vuku bulan bir teklif, nizam 
encilmenine verilmit bulunmaktadır. 

Çoğr1 

İki casus 
·yakalandı 

Askeri mahkemeye 
1evdi edildiler 

İstanbul'da bir casusluk fiili keş
folunarak bir çok kimselerin tevkif 
edildiğine dair olan rivayetler hak • 
kında malCımat vermesini rica ettiği -
miz Dahiliye Vekili aşağıdaki cevabı 
vermiştir : 

- İstanbulda Kadıköyünde Ekrem 
Özdebir isminde bir şahsın bir ya
bancı · ile müştereken askeri istihbarat 
için çalıştıkları tesbit olunarak askeri 
mahkemeye tevdi edilmişlerdir. Bu 
münasebetle çıkan mübalağalı rivayet
ler hakikate uygun değildir. 

Askerlere kı~ yardımı 
istıınbul, 11 (Telcfonlıı ı - BugUn Şiş

li Halkevindc, Bayan LUt!i Kırdarın reis
liğinde 150 bayan, askere yapılacak yar
dım işlerini tanzim için bir toplantı yaptı
lar ve mııhallclerde tcıkllı\t yapmata ka
rar verdiler. Şimdiye kad!lr ekserisi ka
zak olmıık Uzcre Şlr;ıll Halkevlne 700 parça 
e§ya teberrU edllmletır. 

Umumi harp mütarekeıinıin 
yıldönümü 

X Maliye Encümeni bugün Grnp İstanbul, ıı (Telefonla) - Umumt harp 
içtimaından sonra toplanacaktır. mUtarekeslnin yıldönUmU münaaebetiyle 

X Gümrük ve İnhisarlar Encüme- fransızlar bugün Feriköylinde katolik ki-
ni buitün saat 10 da toplanacaktır. lisealnde dini bir iyin yaptılar. 

Dünkü Meclis Tarih sırasiyle 
_, ...................................... ... . . . -. . 

Büyük Millet Mecllal dün öğleaen 
sonra saat 15 tc, Reis ..Jekllltrinden Dr. 
Mazhar Ocrmeh'in reisllğlnde toplan
mıştır. Reis, Diyarbakır mebusu B. 
Zülfi Tiğrel'in Diyarbakırda ve Çan
kırı mebuııu B. Ziya İ&fendiyaroğlu'
nun Çankırıda vefat etmiş olduklarını 

Yunan·stan 

ve İtalya! .. 

. . . . . . . -

Kızılay Ankara 

MerkezÇnin dôveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyasetinden: 
Yurdumuzun muhtelif kö~e

lerinc.!c vııtan hizmeti görrrek· 
le olıın knhrnman erl erimize 
muhterem hllll.ımızrn m innet 
ve tükran cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

haber vermiı ve kendilerinin aziz ha- Sadreddin ENVER 
tıralarına hürmeten azayı bir dakika Tarihin eski yapraklarını karıştıra-
sükute davet etmiştir. lım, insanlık menfaatleri din ile per-

Bundan sonra Meteoroto;i teşkilatı delendiği asırlarda Avrupa'da şark ile 
hakkındaki bir kanunun geri verilme- garbi Roma merkezine bağlamak ıa
si hakkında Başvekaletten gelen tez- huti bir hırs idi. Bu gayede katuliklik 
kere okunarak layıha usulen iade e- ile ortodoksluğu, mukaddes dıvarlara 
dilmiştir. ' asılan, Meryem ile İsanın muhayyel 

Meclis yarın saat 15 de toplanaca'.<- resimleri perçinliyordu. 

Yün fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

tır. Sayfaları çevirelim; yıllar geçtikçe 1 
den ibaret olnn kıs he:livcleri
nin kabulü için yalnız Postane 
caddesinde Ticaret Odnsı bi. 
nasındnki merkezinde ve Yenİ· 
şchirde Emniyet Abidesi knr§ı
sında Cümhuriyct He.lk Partisi 
viliivet idare heyeti binasmda 
ve Cebecide Siyasal Bilgiler~ 
kulunda (ayni teberruat kabul 
defterleri) açılmı§hr. 

devirler döndü. Din uğrunda gazanfer- 1 

lzml.r'de asker oı"lelerı"ne tik ile iktısadi kaygılar yerlerini de
ğiştirdi. Manevi rabıtalar maddeye 
bağlandı. Din yerine milliyet pernsip-

yo rd ı m işleri leri kuvetlcniyordu. 

t · (lI A) ş h · . b 1 Elenlerde ilk ırki tezahür 1821 Mora zmır, ususı - e rımız e e- . . .. 
diyesinde muhtaç asker ailelerine , ısyanı ıle .başla~. 1.829 ~a 700.000 nuf~s
yardım işleri ile meşgul olacak bir lu Yunanı starı ıstıklalı, artık Roma da 
büro faaliyete geçmiJtir. Müracaat- himaye kar bir his ile değil, müteha~i 

1 lar beyannamelerle yapılmakta ve en bir rakip gibi karşılandı. 1832 de Bav
kısa yoldan tetkikleri yapılarak bu yera kıralı birinci Ludvig'in oğlu Otto 
g!bi ail~lere. e} uzatılmaktadır. Buna von Bayerm yunan kırallığına intiha
aıt tahsılat ıçın de esaslı surette ça· bı Akdeniz muvazenesinde zaman za-

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
mı§ eşyalar Kızıla.y ayniyat 
mnkbuzu mukabilinde kabul 
edilecektir. 

lışılmağa başlanmıştır. · • · · b. • h, 
K h M h t "kl k h d' man emnıyet gemısını sarsan ır ava a raman e me çı ere ış e ı- . . N ' 1 -

1 
• · 

Ankara hnlkmm bu hayırlı 
ve asil yardıma, seve seve İ§ti
riik edecekleri !Üphesizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı
mın bizzat bütün vatana ve bü
tün vatan evlatlanna yapılan 
bir yardrm olduğunu herkes 
müdriktir. 

yesi hazırlamak mevzuunda, İzmirli- e~tırıyordu. ıhayet ngı tere nı~ z~-
ler büyük bir hamiyet hareketi gös - r~yl~ 1862 de kırat Otto tahttan ındı
termektedirler. Vilayet parti idare rıldı; memleketten uzaklaştırıldı. Ye
heyeti, şehirde ve kazalarda tezahür rine, sonradan Büyük Britanya impa
eden bu canlı ve milli tezahürü na- ratoru olan yedinci Edvard'ın kaynı, 
zarı itibara alı:ı~ş, hediyeleri ~vler- Danimarka prenslerinden Wilhelm -
den toplamak ıçın heyetler tertıp et- adını da George diye elenleştirerek -

· t" Pa r günü toplama hareke mış ır. za . , . • yunan tacını giydi. İngiltere de 1815 
tine başlanacaktır. İzmır de bınlerce . . . w . t 

Kızılay, Ankara merkezi 
muhterem ve asil ankaralılan 
bekliyor. ·ı k k ·· f ·ıa yu"n rorap el- denberı hımayesınde tuttugu ycdı yo-

aı e, aza , yun anı , .... • . d · · t"kl · 
diven ve pamuklu şeklinde zen~in nıyen a alarını, z~ngın zeytın ı erı.y- Kızılay Merkezi Tel: 1610 

Yenişehir heyeti Tel: 6630 mikyasta hediyeler hazırlamı§lardır. le meşhur Korfo ıle beraber, Yunanıs-
tan'a terketti. Bu dostane hadise İn- "'11•••1111111111••11 • 11 ••• 11 • 111111••111"' 
giltere ile Yunanistan'a istikbalin veç- harp 3 ikinciteşrin 1918 e kadar devam 
hesini çizmişti. etınışti. Hem nasıl harp!... İ.zonzoda-

İzmir' de mahrukat vaziyeti 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde ek

seriyetle açık, fakat soğuk bir sonba· 
har havası hüküm sürmektedir. Kara 
ve deniz yolundan mütemadiyen o -
dun kömUrü gelmektedir. Mamafih 
mağden kömürü de vardır. Aiakadar
lar, bu sene 1zmir'in kömür buhranı 
geçirmiyeceği kanaatindedirler. An· 
cak son günlerde bazı kömürcülerin 
sebepsiz yere kömüre bir kuruş zam 
yaptığı gör\ilmüı ve derhal tahkika
ta başlanmıştır. 

İhracat piyasası canlamyor 
İzmir, (Hususi) - İngiltereye ye

ni kontenjanlar kabul edildiği hak -
kındaki haberler lUerine piyasa ge
ne canlanmış ve Bursa'da hararetli 
muameleler baılamııtır. 

Yeni anlaşma, eskisi derecesinde 
(5 bin ton üzüm, 5 bin ton incir) dir. 
Ayrıca küspe ve kuru kaysı da var
dır. 
Anlaşma, ingitiz lirasının geçtiği 

bütün memleketlere de tamildir. Te· 
vali edecek anlaşmalarla İngiltere
nin bütün ihracat mahsullerimizi a
lacağı söylenmektedir. . 

Umumiyetle son aylar zarfındakı 
ihracat çok iyidir. Birinciteşrin 1940 
da limanımızdan 3.489.678 lira kıyme
tinde 9379 ton muhtelif mahsul ve 
32.417 liralık 2246 baş muhtelif cins 
hayvan ihraç edilmiştir. 

1897 de Osmanlı - Yunan muharebe- ki, A!plardaki zaferler adımlarla ölçü· 
)erinin muvaffakiyetsizliğini Balkan lebilir. Hele 1917 Rus ihtilalinden son
harbi başardı. Kıral George 1913 de ra Italya çok müşkül devre yaşaımı;
Selcinik'de ölürken Yunanistan'ın ge- tı. Aynı senenin eylülünde sosyalistler 
nişliği 64.000 kilometre murabbaı, nü- parlamentoda "siperlerden dışarı! ..... 
fusu da 2,5 milyon idi. Yerine P rusya diye bağırıyorlar, memleket dahilinde 
prenseslerinden Sophie'nin de oğlu harp aleyhtarlığ ı saklanmaz bir mahi· 
Kostantin tahta çıktığı zaman - İs- ı yet almış bulunuyoruu. 
tanbul fethinde ortaçag ile ahırzaman J Tam bu aralık Avustralyalılar müt• 
arasına gömülüp giden - Paleologe i biş bir taarruz yapmışlar, İtalya ordu
hanedanından on birinci Kostantin'in su düşman arazisini tamamen terke
hafidi sandı; kendini "Kostantin XII., ı derek kendi topraklarında "Vatan için 
diye tarihe mal etmek istedi. mukaddes ırmak! .. ,, dedikleri Piyave-

Bu belki şarktan garbc müteveccih, ye kadar çekilmek mecburiyetinde kal 
Roma'yı sevindiren son irticai bir se- mışlardı. Piyavenin müdafaası - müt
Hi.m idi, ama eflatunidir. Çünkü artık tef ik ordu ve kumandanlarının da yar
emeller belirmiş, gayeler ayrılmıştı. dımiyle - 24 eylül 1918 e kadar de
Hatta büyük idealli İtalya kücük Yu- vam etti. 
nanisfan'ı çekemiyorilu. Her 1 1 ta:-a- ihayet "Adige., attlsinde Anuıtur-
fın inkişaf seyri Akdeniz ve Ege de- yanın beyaz bayraklı murahhaslan 
nizinde çaprazlaşıyordu. göründüğü vakit İtalya ordusuna ka-

Birinci umumi harpte - aynı itti- ti zaferi kazanmak için her şey mü
fak çemberine girdikleri halde - bu . emrnendi. Fakat Almanlar da mütare
menfaat aykırılığı çarpışıyordu. 1918 [ ke yaptıklarından müttefiklerin ısrarı 
sulh masasında Midilli, Rodos, on iki ile sulhu kabul zorunda kalmıştı. İtal
ada en haşin ve çekişi len pazarlık ya gazeteleri bu hfidiseden: 
mevzuu olmuştu. Nihayet 1920 de Lir "Yürüyüşümüz durmuş ise mütte
anlaşma yapıldı. Fakat bu son anlaş· fiklerimizin kıskançlığı, hükümetin 
ma da İtalya ve Yunanistan'ı biribirine zafından ileri gelmiştir.,, diye bahsc
yaklaştıramadı. Mesele basitti. Hayır- derler; biliihare de faşizm bütlin bu 
hah İtalya'dan gayri milletlerin e- kahramanlıklarının sulh masasında ö
melleri emperyalistti 1 Zaten bu dü- denmediğine kıiniğdi. Bu yüzden iç 
şUnce ile kimsesiz bulduğu Arnavut- gibi dış politikalarında bariz bir sert

lzmir' de mahke.nıeye verilenler luğu himayesine almıştı. O, Arnavut- lik sezilmeğe başlamıştı. İlk olarak 
luk ki bu lütufkar haminin işgal ordu- faşizm harici siyasetinde bir enerji 
sunu 1920 isyanı ile bir kalemde sahi- göstermesi için Yunanistan'ı karşı

le kadar sürüp atmış, İtalyan ol'dusu ı sında buldu, fırsatı kaçırmadı. 

İzmir, (Hususi) - Bornova'da 
bir bakkal petrolün kilosunu 25 ku
ruşa sattığından, bir manifatura ta· 
ciri de fahiş fiyatla satış yaptıkların
dan haklarında takibata başlanmıştır. 

İstonbul'do olôrm 
düdükleri fozloloştlrıldı 

İstanbul, 11 (Telefonla) - htanbul'da 
atıırm dUdUklertntn adedl 24.3 e çıkarılmıı· 
tır. Se!erberllk mUdUrlUğU kazalarda ya· 
pılan umumt siperlerin pl!nlannı tesblt 
etmektedir. Şimdiye kadar tetkik edilen 
17.000 husuaı sığınaktan yalnız 934. UnUn 
talimata muvıı.tık olmadığı görUlmUe ve 
bunlar tanzim ettlrllml§tlr. 

da müşkülat ile deniz toplarının hi- Yunanistan Korfo kanalının emniye
mayesincle Avluna'da tutunabilmişti. tini temin için Arnavutluğun Epir hu
Tirycstede Slavlar ile de kanlı hadi-;e- ıdudunu şimale doğru çekmek istiyor
ler olmuştu; hep bu gaye uğrunda. .. du. Paris'te büyük elçiler bu ihtilafı 
emperyalizme m.1ni olmak!... tetkik ederken hudutta üç İtalyalı za.-

1ta1ya'da 1922 de rejim değişmişti bit ile bir Arnavut tercüman 1923 se
Birinci umumi harbin ilk günlerinde nesi ağustosunun 27 nci günü öldürül
sosyalistlikten de çıkarak gazetesinde müştli. Derhal İtalya hükilmeti 29 a
- bugünkü müttefiki - Almanya a- ğustosta bir nota veriyor; 31 ağusto,_ 
leyhine "ya harp! ... ya ihtilal!..,. diye ta Korfo'ya filo hareket ediyor, adayı 
bağıran Benito Musolini hükiimeti c- işgal ediyor. 
iine almıstı. Yunanistan 1922 eylillünde biten A-
Faşizmwe göre İtalya çok istemekte nadolu harbinden yorgun, mali vazi

maıurdu, çünkü magdurdu. Avustr:ıl- yeti de bozgun idi. Yunan hükü~e~i 
yalılar ile 1915 mayısında başlıyan yeni bir harbe girmeği memleketı b:r 

Bu sayın yurttaşlarımıza Çocuk E
sirgeme Kurumu Genel Merkezi şef
kat s in esinde barındırdığı yavruların 
minnet ve şükranlarını saygıyla bil
d irir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çukurova'nın zirai vaziyeti 

Adana. (Hususi) - Çukurovanın 
hemen her tarafında buğday, arpa ve 
yulaf tohumu toprağa a~~l~aktad~r. 
Yeni sene hububat mahsulunun ven • 
mini artt1nnak hususunda azami iti • 
na gösterilmektedir. Bu yıl Çukurova 
to'lraklarında ekilmemiş bir karış yer 
kalmadı. Diğer taraftan çeltik har • 
man işleri de hemen tamamen sona 
ermiş vaziyettedir. 

Çemberleyn 
Osmanlı tarihindeki Sadrazam 

Ahmet, Halil, Sait paşalar gibi ln
giltere devlet adamları arasında 

Çemberleynlu birkaç tanedir: J o
zef Çemberleyn, İngiliz emperya
listlerinin meşhur bir simasiydi; 
büyük oğlu Ostcn Çemberleyn ha
riciye nazırlığı etti ve nihayet Ne
vi/ Çemberleyn, Posta, Sıhat, Mali
ye nazırlığı ettikten sonra İngiliz 
tarihinin en müşkül bir zamanınd:1 
Başvekil olmuş, iki defa Münib se
yahatı yapmış, nihayet bu seyahat 
ve tedbirlerle harbi on iki ay kadar 
geriletmiye muvaffak olmuştu. 

'IAN l~l IL7'R 
mak istiyenler, evela kıralı kaçır

dılar; sonra bu memleketin dış si
yasetini değiştirdiler ve nihayet or· 
dularını terhis ettirdiler. 

Esef ve elemle haber aldığımız:ı 
göre Romanya'da eve/ki gün şiddet· 
1i bir zelzele olmuştur. Bu zelzelede 
de kıra/ sarayının, hariciye nezare· 
tinin ve askeri umumi karargahın 

yıkıldığını öğreniyoruz. 

sergüzeşte sürüklemek olduğunu bili
yordu. İşi sulhan halletmek üzere Mil
letler Cemiyetine müracaat etti. Mil
letler Cemiyeti reisi Lord Robert Ce
cil Yunanistan'a hak vermesine rağ

men Fransanın - bugün kendisiııi 

arkadan vuran - İtalyayı iltizam et
tiğinden müdahaleden bir netice çık
madı. Ancak Yunanistan İtalya'nın ~a
leyler ini kabul ettikten sonra filo 
Korfodan uzaklaştı. 

Türkiye Tiftik Cemiyetini·n 
Haymana şubesi 

Türkiye Tiftik Cemiyeti Haymana· 
da bir şube açmış ve idare heyeti reis
liğine Haymanada tüccar K~zım Ka
vukçuoğlu, katipliğe Halaçlıdan Halit 
Atak, muhasipliğe Culuktan Osman 
Yüzbaşı azalığa Karasüleymandan Zi
ya Gökalp seçilmiştir. Heyetin yedek· 
teri Bunkuştan Ali Kara, Boyahktan 
İbrahim Yılmaz, Çayırlıdan Bekir Ko
çak, Setametliden Seyit Nalband ve 
izzet Çakçıdır . 

.::;::._ ---=---=---::=- ·- -- ==- - . 

Evttlki gün ise, harbin içinde 72 
yaşında olduğu halde kendisi ebedi 
sulha kavuşmuştur. Hatırasını hür 
metle anarız. 

Ağabeysi Osten Çemberleyn'in 
tek gözlüğü ve - Boldvin'in pipo
su gibi - püro tiryakiliği meşhur
du. Rahmetli Nevil'in ise şemsiyesi 
bütan dünyada eaç unutulur bir 

şöhret kazanmıştı. Bütün dünya o 
şemsiyeden bahsetmifti; bütün mi
zahçılar ondan nükte, bütün karika
türistler ondan mevzu çıkardılar. 

Hatta, bir çoklarınca sulhun bir 
sembolü ve lıarbe kaqı paratoner 
gibi telakki edilen bu şemsiyeyi bir 
yabancı memleket, galiba ltalya, 
müzeye koymak üzere istemişti de 
rahmetli Çemberleyn bu teklifi ka
bul etmemi~ti. 
Şimdi bu şemsiye artık ebediyen 

kapanmış oluyor. Esasen şemsiye 
Londra havasından sık sık yağan 

yağmurlara kar~ı bir tedbir olabi· 
lirdi; o havadan yağmur yerine 
bomba yağarken bunu açmakta ne 
fayda olabilirdi? 

Zavallı Çemberleyn, o kadar sev
diği, o kadar özlediği barışı yeni
del1 elde edilmİ!J görmeden, başladı· 

gı bir harbin sonundaki zafere şa
hit olamadan bu gürültü, patırdı, 

mucadele ve savaş dünyasından hu
zur ve sükun dünyasına göçmüş bu
lunuyor. 

Bu dünyada iken şemsiyesi ile ön
lediği yağmuru öteki dünyada ken
disi için bol bol temenni ederiz. 

* Zelzele ve eski niza.mi . 

Birçok istilalarda olduğu gibi 
Romanya işgalinde de ileri sürülen 
nakarat §U olmuştur : 

- Eski nizamı yıkmak ve yerine 
yeni nizatnl kurmak! 

Bu iddianın yarı yarıya doğru ol
duğuna ı"nanabiliri%: Gerçekten isti
la devam ettiği müddetçe eski ni
zam ve eski hayrat yıkılmaktadır! 
Romanya'nın eski nizamını yık-

Benzerliğe dikkat ettiniz mi? A
caba tabiat da Romanya'da eski nı
zamın yıkılmasırıa mı taraftardı? 

Bir tefrika başlığı/ 

Bir lstanbul gazetesinde bir tef
rika gördüm. Başlığı şöyle: "Fran
sa' ya ne oldu?,, 
Blşlık bence, pek büyük merak 

uyandırmıyor. Eğer "Fransa'ya r.e 
oluyor?., yahut "Fransa'ya ne ola
cak?,. olsaydı daha enteresan olur
du. Çünkü Fransa'ya ne olduKunu 
bilmiyen kalmamıştır, 

Belki, gece yarısından sonra üçt'!: 
Elen Bc:ı.şvekili Metaksas'a ultimato
munu tevdi eden faşist sefir bu Ko fo 
hadisesinin tarihi gururuncı kapılmış · 

tı ; belki. İtalya'nın kırk üç milyl)n•J 
aşan nüfusu karş!sında Yunanistan :n 
" 6.900.000., k:şilik azlığını diisfüıdü. 

Belki, İtalya'nın deniz ejder1erine, 
çok tayyaresine, bol topuna, flab:!Ş 

harbinden arda kalan tanklarına gü
vendi. 

Yalnız bütün bunların kars ı sıno:ı ı:-,.. 

len ırkının tükenmez a?.imler ile sa
yısız kahramanlıklar yaratan s;{nmez 
istiklal sevdası, sonsuz vatan a .. ı... . var
dır. 

Belli, ki faşizm vunan tarihini hiç, 
ama hiç düşünmemiş! ... 
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DIŞ POLiTiKA ............................................ 
Nevil Çemberleyn 

Sabık İngiliz baıvekili Çeınber
:~Yn'in ölümiyle politikası tam if
t'a uğraınıı devlet adamlarından 

Bükreı'te yeni bir 1 Hareketler 
zelzele kaydedildi ve şayialar .. 

Petrol tasfiyehaneleri 
de hasara uğradı 

Telefon, telgraf iılemediğinden 
zayiata dair tafsilat gelmedi 

(Başı 1. inci sayfada) 

:ri go.ı:lerini hayata kapamıt olu
Yor. Bu politikanın ne derece ifla
sa ugradığını anlamak için Münih
te Çekoalovakya'yı feda eden ve 
•Ynı zamanda lngiltcre'ye ve Fran
a~ 'ya So,·yetlerin itbirliğini kaybet
lıren Cemberleyn'in, Londra'ya dö
tı~§Ünde tayyare den çıkarken, Bay 
liıtler'e imzalattığı "ebedi" sulh 
llıiıakını salhyarak şu sözleri 5Öyle- Biıkreş: 11. a,a, .O· N. B. aja.~sı ~ldiri-
dig· in' h t 1 k k~''d' . yor : Bu sabah, nat 7.SS de Bukreı te ol-

doğru olmaz. Cebelüttarık'tan meç
hul hudutlara kadar, hemen bütün 
Akdeniz'le, hemen bütün Afrika ıi
mal ve farkını f ethetmeğe çıkan 
İtalyanlar, 6 milyonluk Yunanis
tan'a kartı bu yardımı ne istiyecek
ler, ne de kabul edeceklerdir. Bu -
güne kadar cereyan eden hadiseler 
hayat sahası fethi gayretlerinin, &a
ha iddiacılarına dÜfJ11ekte olduğu
nu gÖ&tenniıtir. Almanlar kendile
rine ait zaferlere hiç bir yabancı 
hisae karıştırtmamı§lardır. Muvaf
fak olsa da olmasa da, ltalya'nın 
dahi aynı hareket tarzını takip ef
mesi mantıki gibi görünür. Alman 
yardımı, eğer İtalya bir felakete 
uğrar gibi oluraa, ancak kurtarıcı 
bir yardım, veya, yunan hedefini 
pek küçük bırakan geniş mikyuta 
hareketler için, aevk ve idareye ha
kim, bir ittirak mahiyetinde olabi
lecektir. 

ı a ırama a.ı ır. . 
B • ( · · · ı· h lk ) dukça şiddetli yeni bir :r.elzele kaydedıl -- en sı2e yanı ıngı ı:ı; a ına 

otu2 d d k b' Ih mic.tir Birkar saniye ıUren bu sarsıntının sene evam e ece ır su 

1 

" · -s • 
letirdim. şidd eti üç ili dört dereceyi bulmuştur. Bır 

H ıb k . b ·· l · .. 1 d'kt çok binalar ıiddetle sarsılmıştır. Muhte-a u ı u goz erı soy e ı en • .. . 
IOnr d b" d mel yeni ha.sarat hakkında henuz tafsılat a ara an ır sene geçme en • 
lene bizzat Çemberlcyn Almanya- yoktur. 
Ya karıı harp iliın etmek mecburi- Bir hapıshane yıkıldı, 
Yetinde kalmııtı. 100 mahpus öldü 

Çemberleyn, geçen asır sonların- . 
~& büyük ıöhret kazanmış olan Belgrad: 11. a.a. - Campina yakrnında 
llıgiliz devlet adamlarından Josef 1 siyasi mücrimlere mah~us me~hur Last_ana 
Çeınberleyn'in oğlu ve ismi Lokar- hapshanesi, tamamen harap o!mu$ ve 100 
!lo muahedesiyle anılan hariciye mahp~s ölmüstür. Bıikres ile vilayetler a
tıa21rı Osten Çemberleyn'in üvey rasındaki telgraf tellerinin ekserisi kop -
kardeşi idi. Fakat Nevil Cember· muştur. Sa(:lam kalanlarr da kızılhaç ile 
leYn, babasından ve kardeşinden aalı:ert makam3t emrine verilmiştir. Bu sa
f1tr-ldı olarak hayatının ilk dev- bah mahdut bir şimendüfer servisi temin . , 

Şimdilik bir hakikat vardır: yu
nanhtar mukavemet etmekte ve İn
gilizler, her gün daha fazla müe111ir 
olmak üzere, fili müzaharet1erini 
tetkil ve tanzim etmektedirler. 
"Muhalefeti hava" raporlarının, ılık 
yunan bölgelerinde dahi, mevsimi 
gelip çatmak Üzeredir. 

tınde politika hayatına atılmadı. edi lebilmiıtir. 
~eınberleyn, Birmingham ıehrinde 
lf hayatına intiaap etti. Ve ancak 
:.911 senesindedir ki belediye mec-
ıai azalığına seçildi. Dört sene son· 

l'a da Birmingham şehrinin beledi
)e reisi oldu. Fakat bunlar siyasi 
faaliyet aayılamazdı. Çemberleyn'in 
•iyasi hayata intisabı 1918 senesin
de gene Birmingham §ehrinden me· 
hus seçilmesiyle başlar. Bu sırada 
Çenıberleyn elli yaıma varıyordu. 
Siyasi hayata bu kadar geç batla
dığından kısa bir zaman içinde Üze
!'İne alacağı ağır vazifeleri layıkiy
lc yapabilmesi için iyice hazırlan
ltııı değildi. Bu, İngiltere için de 
Avrupa için de bir felaket oldu. Fil
hakika Çemberleyn politika haya
tına atıldıktan sonra Baıvekil olun
cıya kadar aradan on dokuz sene 
kadar zaman geçmitti. Fakat bu 
bıüddet zarfmda harici itlerle pek 
Ilı; nıe11ul oldu. Kabinede aldığı ilk 
•azife, posta ve telgraf nazırlığı 
İdi. Sonra da sıhat ve maliye nazır
lıklannda bulundu. Temiz ve dü
liiat bir insan olduğundan konser
•atÖr partisi menauplan arasında 
hüyük itimat ve muhabbet kazan
llıııtı. Gerek bu itimat ve gerek bü
~k Çemberleyn ailesine mensubi • 
)'eti dolayıaiyle, nihayet Baldvin 
çekildikten sonra 1937 senesinde 
D.!' ... .ı.H ... 1d .. 1, ... ÇP.mberlevn bun
"•n -- l.ar:ici ·ılerle yakından 
&lakadar olmıya haıladL Filhakika 
L.a sırada beynelmilel vaziyet pek 
ltarııık bir safhada bulunuyordu. 1-
talya'nm Habe§İstan'a kartı giriıti
li tecavüz hareketi Milletler Cemi
)etine rağmen, muvaffak olmuş. 
Alınanya Avrupa kıtaaında birkaç 
bıuvaffakiyetli darbe yapmış. Bun• 
Cla.n ceaaret alan iki devlet, giriıe-
Celderi daha genİf tecavüz hareke
tine haz11'hk olmak Üzere, ispanya
da fatist bir idare kurmıya çahtı • 
:tor-tardı. Muhafazakar partinin 
lbuhafazakiır zümresine mensup o!an Çemberleyn İspanya işinin ma-
11iyetini anlıyamadı. Kanşmazlık 
ı.otitikası etiketi altında Almanya
llrtı ve lta1ya'nm ispanya itlerine 

llcarıtmala rını terviç etti. Ve nihayet 
spanya'da demokrasi yıkıldı. 

Bundan sonra Almanya'nın Çe
lroılovakya'ya kartı giriıtiği teca
~Üz hareketinin manasını daha az 
llnladı. Nazi Almanyasmı tatmin 
edebileceğini ümit ederek, Fransa· 
llın ve Sovyetler Birliğinin Çeko.
lovakya'ya karıı giriıtikleri sarih 
teahhütlere rağmen, nazi Almanya· 
•ı önünde ricat etti. iki defa tay
)'are ile Almanya'ya uçarak Bay 
liitler'le 1ıörüıtü. Ve nihayet Çe
ltoslovakya'yı feda etti. 

Çekoslovakya'nın fedası beynel
bıilel münasebetlerin bir dönüm 
boktasmı tefkil etti. Sovyetler Bir
liği bundan böyle garp demokrasi
leriyle iıbirliği yapmaktan vaz ge
çerek kendi hudutlan içine çekildi. 
Çemberleyn, Çekoslovakya mesele· 
•inde Almanya önünde ricat eder
ken, sulha hizmet ettiğine kanidi. 
J:" akat hadiseler, bu noktada ne de
l'ece yanıldığını anlattı. Nazi Alman 
Yası, "ebedi" sulh anlaımasınm mü
l'ekkebi kurumadan Avrupa kıtası
bı tahakkümü altına almak yolunda 
Yeni teşebbüslere girişti. Bu defa 
Çemberleyn, Almanya'ya karıı bir 
•ulh bloku kurmıya uğrattı. Fakat 
bu, Almanya'yı büsbütün kutJculan
dırarak, Çemberleyn'in giriıtiği ai· 
Yasi kombinezonlar tekemmül et· 
bıeden ve ukeri sahadaki hazırlık
ları da tamamlanmadan evel, al
nıanlar, Avrupa hakkındaki pro
P'ramlıt.rını tatbik etmeğe karar ver
diler. Çemberleyn, sulhu kurtarmak 
emeliyle Polonya'ya o kadar kati 
teminat vermiıti ki, alman taarru· 
~u geldiği zaman ricat edemedi. Ve 
en <'.ok korktuğu iti yapmak mec
buriyetinde kaldı: Almanya'ya kar
tı nar pilan etti. 

Bundan &0nra artık Çemberley
llin iktidarı muhafaza edemiyeceği 
aşikardı. Bununla beraber, Batve
kil, sulha ne derece bağlı ise, iıte
!ftediii halde gelip çatan muhare· 
beyi yapmakta o derece büyiik a• 
1ı:lm gösterdi. Fakat muharebeyi 
lclame edebilmek için milli birlik 

Petrol tasliyehaneleri ele hasara 
uğradı 

Londra, 11 a.a. - Bilıkreş'ten gelen son 
haberlerden, bazı petrol tasfiyehaneleri
nin hasara uğramış olduğu anlaşılmakta

dır. Bu hasaratın ingiliz manevraları neti
cesi olduğunu ihsas eden düşman menbah 
ıayialar tamamen asılsızdır. 

Bükret'teki ingiliz büyük elçiıi ve rna· 
!yeti ile Romanya'da bulunın lnriliz ko
lonisi, zelzeleden aağ ve salim kurtulmuı
tur. İngiliz elçilik binası haHf hasııra uğ
ramıştır. Alman i:sgal kuvetlerinin zayia
tı henUz malQm deiildlr. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bütün arkadaıları 

B. Çemberlayn' ı 
hürmetle anıyor 

T elelon ve telgraf tellerinin ekse- Londra; 11. a.a. - Royter ajansı bildiri-
• • L old d l l • yor : Sabık başvekilin blltün mesai arka-

Tl6l ROpmUf uğun an Ö en erın daşları, partisinin izaları ve eski siyasi 
mikdan hakkında tam malumat muhalifleri, B. Neville Çemberleyn'in yıik-

alınamıyor sek meziyetlerini takdir etmekte ve Bayan 
Bülrreı, ıı a.a·. _ Telerraf veya tele- Çemberlayn'a da hürmetli samimi hisleri

fon tellerinin ekserlıi kopmuı olduiu ci- ni takdim eylemektedir. 
betle zelzele eanumdı ölen ve yaralanan- B. Çemberlayn ile yakinen temasta bu.
tarın adedi hakkında ıimdlye kadar alını· lunmuı olan hariciye müsteşarı B . Butler, 
bilmiı olan malOmat azdır. Bu anı kadar Royter ajansının parllmento muharririne 
alınan haberler, Campina'da 100 ölll, Ga- şu sözleri söylemiıtir : 
laz'da 315 ve Foscani'de 30 ölll olduğu " B. Çemberlay'ın vasfı mümeyyizi, bü-
teeyyüt etmektedir. tün itinuını ya.rınki nesil Uzerine teksif 

Biiıkreı'te ılmdiye kadar 50 &IU olduia- etmiı ve onun için çalıımıı bir adam olmak 
na dair maUlmat relmlı IH de, yıkılan ur. B. Çemberleyn sayesinde, İngiliz mil
muazzam bir apartmanın enkazı altmdı !etinin harbı isternemiı olduiu söylenebi
daha 100 den fazla insan olduiu tahmin e- tir. Denilebilir ki, Çemberlayn'ın teşkil et
dilmektedir. Bu binanın bodrumlarında, miş olduğu misil sayesinde yarınki nesil, 
paı:ar cünline kadar ulefon ~. ol- -.mf-'n ___ ...._ .aı.a • .-..-ur. 
bir çok kimseler de •ardır. Beni ea fasla t..ır altında bırak- elbet 

Bükrq'Je villyetJer arMmdakl ılmendö· B. Çemberlayn'ın büyük ces.aretiyle yiit
fer servisleri kıımea başlıyabilmiıtir. ta- llC'k vazife hissi olmuıtur. Takip etmiş ol
tasyonlara ait telsiz istasyonları işleme - duğu siyaset hakkında mutabık olmamak • 
dikleri için bu trenler gayet yavaı ve 1- lığımıza rağmen, doğru olduğuna kani bu
tina ile hareket etmektedir. Karpatlardaki tunduğu gayeye karşı fedak!rhğından biç-
demiryolu ıerviıi durmuıur. bir vak.it ıtiphe etmemiıimdir, " 

Birçok alman yaralandı B. Loyd Corc, B. Çemberleyn'in ölümü 
Londra, lI a.a. - Alman radyosu dolayısiyle duymuş olduiu derin teessürü 

bugUn verdiği haberler arasında Ro • beyan ettikten IOtlra, sözlerini JÖyle bitir
manyada bulunan (alman heyeti) aza- miştir : 
Jarından bir çoğunun zelzele esnasın- " Eminim ki, Bayan Çemberlayn tees • 
da yaralandığını ıöylemiıtir. Alman sürü içinde bütün memleketinin aempati • 
radyosu 1802 denberi Romanyanın sini kazanmıı bulunmaktadır. ,. 
böyle bUyük bir felakete uğramadığı- Sabık harbiye nazırı B. Hore _ Belisha 
nı bildirmektedir • IU sözleri aöylemiıtir : 

Mar.ilya'da " CC'!J'Jberlayn'ın yapmıı olduiu iıleri ta-
Marsilya, 11 a.a. - Vichy'den bil· rih takdir edecektir. Fakat kendi devrinin 

dirildiğine göre, Marsilya rasathane- adamları yüksek karakterini, yilbek vazi
si puar sabahı Manilya ve civarında fe hissini ve devlet itlerine olan faal sada
hafif bir zelzele olduğunu bildirmek- katini tasdik etmek için birlqecektir. " 
tedir. 

Zelzele Yeni Zelanda'da Ja 
hi .. edildi 

Wellington - Yeni Zelanda -. 11 a.a. 
- W ellington rasathanesi sismograf 
aleti, Romanya zelzelesini sarahatle 
kaydetmiıtir. Alet sademeleri iki sa
atten fazla bir zaman kaydetmiıae de 
bunlar geçen Klnunuevelde Türkiye
de vukua gelen zelzele kadar kuvetli 
olmamıttır. 

Berlin Türk kulübünde 
Atatürk için ihtifôl 

Berlin, lI a.a. - Berlindeki talebe
miz dün türk kulübünde Atatürk'ün 
ölümünün yıldönümü münasebetiyle 
hazin bir ihtifal tertip etmişlerdir. 
B.üyük elçi Gerede, Ebedi Şef'in da -
hıyane karakterinden huausi menakip 
ye . haya~ın~an gençliğimiz için çok 
ıs~ı~adelı hır hasbıhal yapmış, birlik 
reısı Akyol da Atatürk'ün büyük ese
rinden bahsetmiş ve Atatürk'e ait 
şiirler okumuştur. Merasime Milli 
Şefin beyannamesinin okunmaıiyle 
nihayet verilmiştir. 

lazımdı. işçi partisi kendisinin rei
si bulunduğu kabineye sirmek iate
mediiinden Çemberleyn, Batvekil
liği Çörçil'e terketti. Fakat bundan 
sonra da bir ay evelisine kadar ka
binede kaldı. 

Tarih, Çemberleyn'i, doğru, te
miz, durüst ve sulhun hakiki i.tıkı 
olmakla beraber, aulhu nasıl koru
yacağını takdir edemiyer. bir dev
let adamı olarak kaydedecektir. 
Avrupa tarihinin dönüm noktasın· 
da İngiliz devlet mekanizmasının 
baımda böyle bir adamm bulunma
sı, bütün dünya için talihsizlik ol
mUflur. 

A. Ş. ESMER 

Le T emp• gazete•inin ya 
Zilrih, 11 a.a. - La Suisse gazete

ıine Lyon'dan bildiriliyor: Le Temps 
gazetesi şimdiye kadar Çemberleynin 
ölümünü bildiren yegane fransız ga
zetesidir. 

Le Temps fÖyle diyor: 
"Çemberleyn hayatını barıı illkil.sll 

ufrunda feda eden asil bir seciye ve 
hia sahibi bir adam olarak hatırlana-
caktır.,, 

1918 mütarekesinin 

yıldönümü her 
tarafta anıldı 

Londra, 11 a.a. - Royter Ajanaına 
gelen telgraflar mütareke gününe ya· 
hancı memleketlerde umumiyetle es -
kisi gibi riayet edildiği anlaşılmak -
tadır. Hali hazır şartları bugüne es
kisine nazaran daha bUyilk bir m!na 
vermektedir. 

Avusturalyada batvekil Menzies 
söylediği nutukta demittir ki : 

"- Niçin öldüklerini hatırlıyalım. 
Gelecek zafer ölenleri anmak için en 
güzel vesile olacaktır.,. 

Melboume'de hava tehlike iıareti 
oiarak kullanılan canavar düdükleri 
merasimin başladığını haber vermit -
tir. 

Fransada Mareşal Petain, Clerm 
Fe.rrand büyük katedralinde yapılan 
ayıne iştirak etmiştir. 

Amerika, mütareke gilnilnü daha 
hazin bir tarzda tesit etmittir. A· 
.nerikanın her tarafında iki dakika 
sükut edilecektir. 

Yabancı memleketlerde buluT' 
ingilizler de mütareke gilnli merasi 
yapacaklardır. 

Tanca'dakl menlaatlerini 
himaye etmek üzere 

İngiltere 
tedbir aldı 

Londra, 11 a.a. - Royter ajanaının 
diplomatik muharririnin selahiyetli 
Londra mahfillerinden öğrendiğine 

il HARBE 
D A İ R 

Yunanistanda 
İtalyan 

göre, Tanca vaziyetinde yeni bir in- hezı•metı' 
kişaf yoktur. 

İngiltere hüklimetinin Tancadaki 1 

bütün hak ve menfaatlerini korumal: , , 
!~~~r~edbirler aldığı beyan olunmak .

1 
~üJ~~andan deGIJIY~ 

Londraya gelen bir habere nazaran 8 . f k d rb r y 
Tancaya iltica eden ikinci İtalyan de- !r ren a nnese .•= ant• 
nizaltısı da hasara uğramış bir hal- ba~ladrktan sonra JOkey de-
dedir. Fakat bunun hasarı ilk deniz - iittirilmez der. Fakat yarı§ bat· 
altısınınki kadar değildir. Bu deniz- ladrktan sonra eğer at, ileri gide
altılardan her hangi bi r isinin 'T'a,c;ı- cefine geri dönüp de kalktığı ye
dan gittiğini gösterecek bir alamet re doğru koşmağa bathlrH, o za-
yoktur. man jokeyin deiittirilip değifti-
T anca'J(.! Peseta te1'l'J:;ı e ~er ' rilmemeainde hiç bir ehemiyet 

Madrid, 11 a .a. _ D.N.B. nin hu· yoktur. İtle Yunaniatan'a karşı 
susi muhabir i bildirivor : taarruza geçen İtalyan kuvetleri 
Tancayı işgal edc

0

n ispanyol ku - batk~mandanının deiiıtirilmesi 
mandanlığı neşrettiği bir emirname de böyle olmuıtur. Yarıf hatla
il ~ enternasyonal Tanca mıntakasın • ~~kt~n ~nra.' batkumandan de
da kanuni akçe olarak pesetanın teda- gıtmıf, şımdı genelk~AY baı
vülünü mecburi kılmıştır . kanı gelM!ra) Soddo, ıtalyanlar, 

muzmahil ve peritan edilip de 

1 talyan Genel Kurmayı 

harpte ölenlerin 

listesini neşretti 
Roma, 11 a.a. - Stefani bildiriyor: İ

talyan genci :..urmayı, ııercf meydanında ö
lenler:n listesini neııretmektedir: 

'Anavatan topraklarında 6 ölü, t imalt Af· 
rik:ı'da 58 ö!ü 13/ y1ralı, bir kayıp, şarki 
Afrika'da 13 ölU ve 27 yaralı. 

Bahriye subay ve efradı meyanında 128 
ölü ve 250 yaralı ve 312 kayıp. 

Hava kuvctlerinde 157 ölü, 57 yaralı ve 
54 kayıp. 

Şimali Afrika'da yerli kıtaat meyanında 
20 ölü ve 53 kayıp vardı~ 

Macarislan'da rejimi devirmek 
istiyenlerin davası 

Budapeıte, 11 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor : 

Devletin emniyeti aleyhinde ve re
limi devirmek maksadiyle silahlı bir 
suykast hazırladıklarından dolayı tev
kif edilen (Oklu haç) faıist partisine 
mensup 10 bayı mahkeme etmek üze
re divanıharp bugün saat 10 da top -
]anacaktır. 

,Mevkufların evinde yapılan arat
tırmalarda 250 el bpmbuı ve bir çok 
tüfek ve tabanca buJunmuıtur. 

lfin içinde mebuılar da var 
Budapeşte, 11 a.a. - Adliye neza

reti meclise müracaat ederek oklu 
haçlılara mensup mebuslardan Wirth 
ile Kovaroz'in teşrii masuniyetinin 
kaldırılmasını istemiştir. Adliyenin 
talebi bu mebusların derhal tevkifle
ri~i dıe istihdaf etmektedir. Çünıkü 
Wırth, Naip Hortiyi ele geçirerek B. 
Szallagı başvekili iğe getirmeyi gü. 
den bir &uy.kast teşebbüsünde methal
dardır. Kovaroz da dahiliye nazırının 
katli ile başlıyacak bir tethiı hareke
tine dahildir. 

Komisyon, euykasti ihbar etmiyeın 
gene oklu haçlılara mensup mebuslar 
dan Galoaia ile Lillin de tetrit ma -
suniyetlerinin refini teklif etmittir. 

Meclia bu hueu•ta kararını verdik
ten &onra mesele adliyeıYe inıtikal e
decektir. 

Gabon da hür Fransız 
müstemlekeleri .1 

arasına girdi 
Londra, 11 a.a. - HUr franaız kuveUerl 

umumt kararg&hından tebllt •dllmltUr: 
"Llbreville garnizonu hUr franaız kuvet -
leri kumandanının ıartıarını kabul etmif, 
hUr franaız bahriyesinin Savorgııan' de 
Brazza zırhhalyle bir torpido muhribi Lib
rev11le limanına gtrmfılerdlr. Bu suretle 
Gabon mUatemlekeat bundan böyle hUr 
fraıuıız imparatorlu&u eczaaındandır . ., 

61 Yugoslav sehri kendi 

kendini iaJeye mecbur tutuldu 
Belgrad; 11 a.a. - D.N.B. Hükümet 

tarafından neşredilen bir kararname
ye tevfikıan en mühimlerinden 61 yu
ga&lav tehri kendi sakinlerini besle
mek için yiyecek maddeleri stoku 
bulundurmağa mecbur tutulmaktadır. 
Bundan mada elliden fula amele i• 
tihdam eden sanayi müeaeselerinin 
hepsi amelelerinin yiyecek maddele
rini temin ile mükelleftir. 

İzmir' deki Atatürk müzesi 

gele<ek ağustosta atıhyor 

geri kaçmaia bııtladıkları sıra· 
da kumandayı elin• almıflır. 

Tebliğfer 

r: ünkü gazetelerde bu tebed-
' dül keyfiyetine dair çıkan 

tebliğ, Arnavutluk - Yunanistan 
hududunda pek de İtalyanların 
lehine bir §eyler cereyan etmedi
ğini ihsas ediyor-du. Eier dünkü 
yunan tebliği Pindus mmtakasm
da bir İtalyan Alp fırkaamın nasıl 
darmadağın edildilini an1atmasa 
bile, dünkü İtalyan tebliğinden 
gene bu mealde bir ıeyler sezmek 
kabildi. Çünkü dünkü İtalyan 
tebliği Arnavutluk hududunda 
yapılan harekatı mHkritün - anla 
geçiyor, lafı batka vadilerde do
ıa,tırarak, aöz gümüıse, sükut 
altundur, fehvaamca hareket 
ediyordu. hal yan tebliğine 
göre, sanki Yunan - Arnavut hu
dudunda harp yoktur. Bunun için 
o, sade hava filolannm merkezi 
Akdeniz'deki, Afrika'daki bom
bardnnanlanndan bahsetmekte· 
dir. ' 

Ü( cephe 

G örülüyar ki, İtalyan askerle-
riaia Yuaaaiataa'a kartı 

hezimete ufradıtma dair elde 
yunan tebliffnden bafka iki ital
y~n teblifi de vardır. Şimdi si
zınle beraber yunan tebliğini ve 
Yunan - Amavutluk hududunda
ki vaziyeti mevcut haberlere göre 
tetkik etmeie çalıtahm: . 

Bu sütunlarda nefrettifimiz ha
ritada da takip edebileceğiniz gi
bi, Arnavutluk • Yunanistan 'hu
dudunda batlrca üç cephe var
dır: 

1 - Cenup cephesi ı bu, Kom 
adaanım karııamda.ki aahil mm
takaaıdır. Ve aahili takiben Ka
lama• ınnaima kadar iner. 

2 - Merkez ceph .. i: ltu, Pin
dua, Crammos ve Smolika daila
rmm ltuhmduiu yalçm •• aarp 
mıntakadır. 

3 - Şimal cephesi: yani Yu
goslavya hududunda Prespa ıö
lünün cenubundaki Kutorya gö
lüyle, Görice arasındaki mmtaka
dır. 

Cenup cephesinde 

B u ~., Kalamar. ne'hri 
bölr .. incle, iiç İtalyan pi

yade tabura yunan ileri karakol
lanna hücum etmitler, fakat yu-

İngiltere 1 rlanda'yı 
işgal niyetinde imiş 

Nevyork, lI a.a. - D.N.B . ajansı 
bildiriyor : 
Amerikanın mühim pazar gazete • 

terinden biri olan Ncvyork E nkuirer 
gazetesi siyasi mahfillerle yakından 
teması olan kimselere atfen §U satır
ları yazmaktadır : 
"İrlandanın bir hücumla ise;aline 

matuf olan irigiliz haeırlıkları bitmiş
tir. İngiltere aynı zamanda bir kara 
ve hava hücumu yapmak ta.savvur1.U1· 
dadır. Planda Dublin ile Cork ve 
Swilly istihk5~larının harp gemileri 
tarafından bombardımanı derpiş edil-

i mektedir. Aynı zamanda 100 bin lt'isi-

1 

lik bir ordu şimali İrlandadan İrlanda- • 
ya yürüyecektir . 

---~---------

rıanlılar derhal takviye kıtalan 
•larak, İtalyanları geri pür.kürt
rnüılerdir. Bu auretle yunanlıla
rın, bir iki gün evelki İtalyan teb
liğinde İf&'al edildiii bildirilen 
Kalamas nehri üzerindeki bütün 
k~pr~ b:'ılarını tekrar ellerine ge
~ırebıldıkleri ve mevkilerini daha 
».tğlamlaıtırdrkları tahmin olu
nabilir. Anlatıldıiına göre ital
yanlar, nispeten anzasız olan bu 
ıahil mıntakar.ında da pek tuh~· 
namamaktadırlar. Zaten buraaı 
Jar bir koridordu~. Ve Filyat'm 
bet kilometre kadar p.rkmda en 
yÜkseği 1240 metre olan dailar 
vardrr. Y anya'yı garpten aarmaiı 
hedef alan bu taarruz da durclu
rulmuttur. 

Merkez cephesi 

İ fte milia aakerleri ile takvi-
ye edilmiı olan İtalyan alp 

fı~ası, hem de en süzide fırkaaa, 
buradaki dağlarda perip.n •• 
muzmahil edilmittir. Burası, Yu
naııiatan'm en dailak, en sarp bir 
yeridir. Yukarda hudut bıı>yunca 
g.Jen Morova dailan, hududwa 
Görice cenubunda bir dirsek yap. 
tığı CraJDmCN dağlariyle birlet
me~te, ve .unra Pindus dailan 
halınde cenubu p.rkiye doiru in
mektedir. Smolika dağlan Pin
dus daitarının cenubundadır. V • 
burada 2500 le 2600 metre ara• 
sında dik tepeler vardır. Bu tepe
ler bütün yollan kem1ekt. ve an
cak keçi yollarma . müaaade et· 
mektedir. Yunanlılar itte burada 
cenupta Meçıo90')'11 hedef ittiha• 
eden Alp fırkasını darmadaiua 
•tmitl erdir. 

Şimjl cephesi 

c;: imalde harp ArnaYUthak top. 
t.;;I raklarmda olmaktadır. Y .. 

nanlrlar Göriee yakınında.ki mey. 

kilerini sağlamlattmnıtlardır. Bu
ralardaki birkaç tepe daha almm
ca, Cörice'nin yunan toplannın 
tam aleti altma rirmit olacafmı 
kimse inkar edemez. Unufmamalc 
lazımdır ki, Cörice Amavutluiun 
en mühim aevkulceyt merkezle
rinden biridir. Çünkü b\B'ası bir 
taraftan Manastır'a diiF taraf
tan Leakofça'ya, ve Florine'ye gi
den yolların iltisak noktasıdır. 
Ayrıca Cörice'de bir de hava iia
aü vardır. Şimdi bu tehri1t yunan 
tazyıkı altında artık mühim bir 
merkez olmaktan çlkacatı ve 
hatta ıimdiden çılamt ltulunchı· 
ğu kuvetle tahmin edilebilir. 

itte taarT\lZlannm iki,ıci haf. 
tasın.da italyanlann hali baclur! 

Mümtaz Faik FENiK 

İzmir, (Hususi) - Birinci Kor • 
donda Atatürk kötkilnde, 1941 ağu• 
tosunun 20 inci günü açılacak olan 
müzede, Ebedi Şef Atatük hakkında 
yazılmış eserleri havi bir kütüphane 
ile hayatına ait fotoğraf albümleri 
bulunacaktır. 

ı unan - Arnavutlu_k hududunu ve harekatın yapJdığı ıaltalan 
ltalyan Alp taburunun muzmahil eJilcliği Grammoı ve Smolilrcı 

dallık mantkcuını 6Ö•terir harta 
( Qlft 9'-stler l<*l•, k..ak o1tt Clqtler henlbı lDIUl bitmemlt oıua :yollardır 1 
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İktisat ilmi 
Yar.ı.rı: Paria Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi profesörlerinden Hanri 

Böbreklerin en methur i§inden vazene devam ettikçe hem asit, hem Trucby. 
aôz açacak değilim. O i§ de haylıca alkalen halinde kalırlar. Muvazene Dilimize çeviren: İstanbul Mcbu-
kan§ık olmakla beraber herkes bi- bozulunca onlar da ikiye ayrılır, &U Atıf Bayındır 
lir ki o işin mahsulü olan madde böbrekler lüzumuna göre iki taraf- Berthelmy'nin 1950 sayfaya yakın 
damla damla hasıl olur, fakat ço- tan birini fazla çıkarır, muvazene "Hukuku İdare., sini dilimize ehliyet 
cuk gece fazlaca dalgın uyuyunca yolu.ı:ıa girer: .. . • . ve seHihiyetiyle çeviren İstanbul me
damlalardan göl olur... Bobreklerın daha <?.nemlı ı§ı a- , busu B. Atıf Bayındır; Henri 

Böbreklerin pek önemli bir işi de monyak y~pmaktır. Dunyanın her Truchy'nin "İktısat İlmi,, adlı eseri-
vücudumuzun içindeki ekşilik ve tarafında ınsanlar ya ekmekle, ya . b. . . "ld" .. d .• . 
alkalenlik muvazenesini temin et- pirinçle - yahut yabani yerlerde n.ın ırıncı cı ını e tercume etmış-

t mektir. Dünyada hiç bir vakit tam av etleriyle - kandaki muvazene- tır. 
muvazene olmadığından, vücudu- yi ekşiliğe doğru fazlaca kaydır- Maliye vekaletinin tabına himmet 
muzun içindeki bu muvazene de sa- d.ıklarından amonyak muvazeneyi ettiği bu cilt 450 büyük sayfa tutmak
bit değildir. fizik ilminde bu mu- alkalen tarafına doğru düzeltmek tadır. İktısat ilminin bu cildi yedi ki
v~zen~nin vasatisini 7,2? sayısı. i!e 1 için 5ok işe ~arar. . .. taba ayrılmıştır. Birinci kitap mef
go$lerırler. Fakat tam bır adedının 1 Bobreklerın bu maddeyı, dort humlara ait olup elli sayfada ekonomi 
yüzde be§, on aşağısında yahut yu- türlü kimya muamelesiyle hasıl et· l"t' -· "ht" k t 
k d d ~· · o ~ k . · ·· d'·· . po ı ıgın mevzu, ı ıyaç ve ıyme 
arısın a egışır. sayının aşagı- me ıçın goster ıgı en ınce şuur en fh 1 k . r "k d 

smda olursa vücut ekşimeye doğru · usta kimyagerlere hayret verir. He- ~e u~ arı, e o~om~. P~ ıtı te rneto • 
gitmiş, yukarısında olursa al kalen- le §eker hastalığına tutulanlara en ıktı~dı ~ezhebın. buy~k . ce:eya~ları 
liğe doğru yol almış de~~kti~: ~~: ı büyük zarar verecek fazla ekşiliğe tet~ık ed.ılm~ktedır. İ~ın.cı kıtap ~kt~
vazeneden ayrılmanın ıkı turlusu meydan vermemek üzere böbrekle- sadı faalıyetın umumı esaslarını ıhtı· 
de vücut için pek tehlikeli olur. Mt'- 1 rin daima fazla amonyak hasıl et- va eylemekte ve üç kısma ayrılmakta
acli. normal sayı 7,25 olduğu .h~lde mesi, şekerli hastaların kendi böb· dır. Birinci kısımda muhit şu tasnif 
~eker hastalığına tutulmuş bırınde 1 reklerine minnet bağlamalarına se- içinde tahayyül oulnuyor: fiziki mu
muvazcne bozulmuş ve 7,05 olursa bep olmıya değer büyük bir iyilik- hit beşeri muhit hukuki muhit (mül-
ekıilik pek fnzla ve hastanın haya· tir. . ' .. . ' 
t t hl.k d ı r O . . b-b ki . . k kıyet, hurıyet ve rekabet) fert ve top-

ı e ı e e sayı ı • nun ıçın o re erımıze ne a- . . . . .. 
Bu ekşilik ve alkalentik yediği- dar saygı göstersek fazla olmaz. luluk!~ra aıt ~k.ıncı kısımda fert~ıl~k 

miz gıdaların terkibinde bulunan Onlara karşı en büyük saygısızlık ve mudahalecılık, amme kudretının 
madenlerin iyonlarından hasıl olan da, onları en ziyade gücendiren al- sahası ve iktısacli müdahale usulleri 
bir neticedir. Onun için gıdalann kolü içmektir. münakaşa edilerek iktısadi teknik ~-
vücudu besliyen uzvi maddeler ba· G. A. saslarına ait iiçüncü kısımda da zirai 
kımmdan terkibinden ve vitaminle· ve sınai teknik izah olunmaktadır. 
rinden başka madenlerinin de birer ı---·----···--····--···ı Diğer kitaplarla her birinin başlıca 
birer miktarlarına ve aralarındaki 
nisbettere, hem de o madenlerden 1 K Ü r Ü K D 1 ( HABER l ER mevwıarı şunlardır= 
hepsinin birden neticesi olan ekşi- \ ol Üçüncü kitap: Antrpriz'in unsurla-
Jiğe veya alkalenliğe şimdi büyük ""'""""'°••••~-........................ rı (çalışma ve sermaye), hususi Antrp
önem verilmektedir. Gıdalarımızda x BUkreş, ıı La. - (Ra.dor): İktısat riz'in bünyesi, Antrpriz'e sermaye ge
madenlerin neticesi iki taraftan nazın Lcon lstlfa etmlıs ve yerine Canel· tirmek, Antrpriz ile ücret sahipleri a
bangisine giderae vücudwnuzun ovo tayln edıımıııtır. İktıse.t mUsteııarlığı.- rasındaki ihtilaflar, patrona) mües~eo
içindeki muvazeneye tesir eder. na Petra t&ytn olunmuştur. seler, amme Antrprizi, kooperatif şir-

Muvazenenin 0,20 derecede ekşi- x Brahamı, 11 a.a. - Dük de Vin.dsor ve ket kurma. 
life doğru kaçmasmdan hayatın karısı, dün, civar adalarda bir teftit yap- P>ördüncü kitap: asri ekonomide 
tehlikeye girmesi de gösterir ki o mak üzere hareket etmiştir. Bu seyahatin k 
muvazenenin fazla oynamamasını bir hafta süreceği tahmin edilmektedir. 

oordinasyona doğru temayül; kartel 

1 b. · ler, trostlar, mesleki topluluklar. 
temin etmek gayet lüzum u ır ış- x Stokholm,11 a.a. _ !ever hUklimctl tak-

B • • •· k l b" • " Be~inci kitap: para, umumi para tit-. u ı§ı gonne ya nız ızım riben 23.000.000 kuronluk munzam bir tah- " 
k d . kl k l ı• olsaydı .Hm- mefhumları, madeni ve kaöıt para, ya-en ı a nnıza a m " ' ,... sisat isteml&tir. Bu mcbl5.ğın en büyük b 

d . kndar du··nyada h·ıç adam kal· zı parası, paraların serseri hayatı. 
ıye krsmı topçu malzemesi mübayaası ile sa-

mamı§ oturdu, demek mübalB.galı hillerin müdafaasına hasredilecektir. Altıncı kitap: Kredi, bankalar, ma-
söz olmaz. Çünkü, bilfarz, fazla et li piyasa. 
viyenler ek•ı"lı"kten, fazla --bze ve X Nevyork, 11 a.a. - (D.N.B. ı: Vefat .. ~· ,. ...., Yedinci kitap: Fiyatların teşekkülü 
yemi§ yiyenler alkalenlikten göç- eden Ayan meclisi hariciye encümeni rel- nazariyesi. 
mii• olurlardı. Hele 7,50 derecede ıl Pittman'ın yerini', Ayan meclisinin en ek:J olan ekmekle karın doyurmayı eski tzuı olan demokrat George'un getı· B. Atıf Bayındır'ın ilmi ve idari eh-

,.. h ı· · rtlcee ... a•"ılmaktadır liyeti, tercümenin deg~eri u""zerinde u-
ldet etmi! olan insanlarm a ı nıce 6

' ~ • 

olurdu, kimse bilemez.. X BUkreı, 11 a.a. - (Rador): Budapeıı- zun boylu izahda bulunmağa mahal 
Bereket ver&in, tabiat kendisinin te radyosu, Mııgyar Oneag gazetesine at- bırakmamaktadır. Burada ikinci cildi

arrlarmı insanın öğreninciye kadar !en, rumen hUkUmetınln Transllve.nyada 6 nin de neşrine muvaffak olunması 
onların çocuk gibi hareket edecek- ağustosta gizil bir tahrlrl nll!us yaptıkJn. hakikaten temenniye değer. 
lerini de hesaba kattığından vücu- rını ve he.klkatl bilhassa. Szeklerıı mınta-

1 l"k kruıında tahrif ettiklerini bildirmektedir 
dun içindeki ekşilik ve alka en ı 
muvazenesini pek ziyade bozmak- Tamllmtyle uydurma olnn bu haber tekzip 
tan korumak için gayet mükemmel edilmektedir. 
bir cihaz kurmuştur. Şimdiye kadar x Vichy, 11 a.a. - Mare1Jal Petaln rad· 

· yoda bir nutuk söyllyerek fransız mllletl· 
ög· renildiğine göre o muvazeneyı 

ı nl, yoksullarıı. ve harp eslrlerlne kıt yar-
korumak İ§İ kan ile akciğer ere ve 
böbreklere dÜ§er, fakat burada en dımındıı. bulunmağa dtıvet etmlştlr. 
önemli iti böbrekler görür. 

Bir kere, hemen her yemekle ye· 
diğim:iz tuzun büyük bir kımu VÜ
cudmnuzda klor ve radyom halinde 
ayrı ayrı bulunurlar. Bunların biri 
asit öteki alkalendir. Yemekler o 
muvazeneyi bozmıyacak halde o
lunca tuzun iki parçası da kalır. 
Fakat yemekler muvazeneyi boza
cak gibi olunca böbrekler hemen 
ite başlıyarak lüzumuna göre ya a· 
ait tarafından ya alkalen tarafın
dan fazlaca çıkararak muvazeneyi 
tekrar düzeltir. 

Onlarm bir iti de kandaki fosfat
lan ikiye ayırmaktır. Bunlarda mu· 

Bulgaristan vesika ile iaıe 
usulünü tatbike ha11rlamyor 
Sofya, 11 a.a. - DNB. Şehirlerdeki 

halkın iaeesinl temin için hükümet tara
fından alınmış 'olan tedbirler meyanında, 
her ailenin 17 ikincite~rine kadar efradr 
adedini tam olarak bildirmesi lüzumu da 
mevcut bulunmaktadır. Bu karar, tevzii 
derpf§ edilen tıı.şe veslkalarlyle alflkn !ar
dır. Karar, niifusu 15.000 den fazla olan 
bUtlia ıcbirlere ıamlldlr. 

_ Mahiyetini bilmediğim bir §CY hakkında naııl 

aöz verebilirim ? 
- Bana itimat etmiyor musun ? 

- Söyle bakalım. 
- Vilmoş, senden uzun zaman haber alamamış, baş 

ARKITEKT (Mimar) 
Bu mlmı,ıri, ııchircilik dcrgiııin.lı:ı. ıı3 -

114 üncü sayıları bir arada intişar etmiş
tir. İçinde: Mimar Seyfi Arkan'ın bir vil
lhr, Mimar Faruk'un Beyazıt Maliye su
besi ile başka memleket mimart faallye -
tine ait yeni yapılmrş enteresan binalar 
vardır. Bunlardan başka, mimar Naci Mcl
tem'in aanatlarm menşeleri, mimar Beh -
çet Unsıl'rn mimarlık düşünceleri, mimar 
Zeki Sıyar'm ıığınak inıaatr yazılan IJe 
lsveç'te hastane inşaatı, başka memleket
lerde yapı faaliyet tercümeleri, memleket 
haberleri, piyasa cetveli vardır. Tavsiye 
c.deriz. 

Adana' da şarapçılık kursu 
açılıyor 

Adana, (Hususi) - Haber aldığı
ma göre Adanada bir şarapçılık kursu 
açı iması kararlaştırılmıştır. Kursu, 
İstanbulclan gelecek bir şarap müte • 
hassısıs idare edecektir. 

Köy Ensfifülerf binalan Dairelerin kırtasiye 
RADYO 

müsabaka i~in a~llan ihtiyaçları 
T0RK1YE Maarif Vekilliğinden : 

Koordinasyon heyeti, kırtasiye ta- (Radyo Difüzyon Postaları) 
3803 sayılı kanuna tevfikan açılan Iimatnamesinin muaddel beşinci mad- TÜRKİYE ANKA 

Kayseri: Pazarören köy enstitüsü i - desini değiştiren bir karar ittihaz et- Ra.dyosu Radyo 
çin bu kanuna göre yaptırılacak bina- miştir. Bu karara göre bütçenin meri- - Dalga Uzunluğu -
!arın müsabakaya konulan avan pro- yet mevkiine konmasından itibaren de 1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 
jeleriyle vaziyet planı müsabakasına vair muhasebe müdürleri mensup ot- 31.7 m. 9465 Kc .. .1 20 Kw. T. A. 

iştirak eden mimarların eserlerini tet- dukları vekalet veya idarei umumiye 19.47 m. 15195 Kcs.1 20 Kw T . A. 
kik etmek iizere şartnamesinin 8 inci bütçesinde mevzu merkez ve taşra kır- SALI : 12. l 1. 940 
maddesine uyarak 7.11.1940, 9.11.1940 tasiye maddelerindeki tahsisatın yüz- 8.00 Program ve memleket saat aya 
tarihlerinde toplanan jüri şu zatlar- de seksenini ve evrak ve defatiri mat- 8.03 Müzik : Hafif program (Pi.), 

dan teşkil edilmiştir: İlk tedrisat u- b~a maddelerindeki tahsis~t!n da~i 

1 

8.15 AJANS Haberleri, 
mum müdürü Hakkı Tonguç, haşmü- yuzde kırkını ayırarak balıg olacagı 8.30 Müıdk programının devamı (~1 
f · D C ı·ı O N f V k·ır miktara göre bir avans ilmühaberi tan 8.501900 Ev Kadını - Yemek Lıstesı, 
~~tt ı~. . .e .a .. tman, . a ıa -~ ı .ı-, zim ve Divanı Muhasebata tasdik et· 12.30 Program ve memleket saat ayar 
gı mumessılı yuksek mımar Huseym t• ,,.kt · • ··d·· 12 33 Müzik : Karıc.ık "e.rkılar (Pl.) 

•• • • • • w. •• ı ru ı en sonra vezneı umumı mu u- · v .. 

Kara: _Tu.:kıye M_ımarlar .. Bı.~lıg~. mu- ı riyetine teslim edecek ve kendi sar - j 12.50 AJANS Haberleri, 
messılı yuksek mımar Husnu Turne~". fiyatı muvakkate defterlerinde de 

1

13.05 Mıizik : Karışık şarkı ve 
talim ve terbiy7 azası~d·a-~ E~ver _zı- hu nam ile bir hesap açacaklarclır. !er (Pi.) •. 
ya _Koral, Maarıf Vekıllıgı mufettış - Kırtasiye müdürlüğü tarafından de- ı 13.20r14.00 Muzık 
lerınden Hayrullah Örs. vqir ve müessesata verilecek kağıdın 18.00 Pr~~ram ve memle~~~ saat a 

B •· b k 15793 24920 135~9 k . . 18.03 Muzık : Dans muzıgı (Pl.), u musa a aya , • / • mecmu tutarı, ırtasıye talımatname- ı . . . . 
96096 43482 15321 17537, 40302 ru - . . . . . . . l8.30 .onuşma : (Çıftçmın saatı ),, 

1 
• 

1 
k' l"f ' k" . ı sının ışbu kararla tadı! edılen beşıncı 18 45 Müıdk . Çiftcinin saati Köy muz ar a te ı yapan se ız mımar . . . · · · -

iştirak etmiş ve bunlardan eserleri I maddesı mucıl~ınce, gerek kırtasiye 19.00 Mu~ik : Avrupa halk havaları 
şartnamesinde tesbit edilen esaslara ve gerek defatır ve evrakı matbua fa- 1 hafıf sololar (Pl.), 
göre birbirleriyle mukayeseler \a • sıllarından mezkur müdürlüğe avans l9.30 Memleket saat ayan ve AJ 
' 1 k k'k d"l · · 1·· · kl"f" · 1 Haberleri pı ara tet ı e ı mışt1r. un, te ı ı- olarak verilen mıktarları hiç bir su - .. . ' . .. . .. . 19.45 Muzık : Yenı şarkılardan orneıkW 
nı 17537 rumuzla yapan yuksek mımar retle tecavüz etmivecektir. 20.15 R d G · 
Ah Y 

,. . . J a yo azetesı. 
sen apaner ın eserını şartname -

sinin ikinci maddesinde yazılı evsafa 2
2
°
1

.·4
30

5 Mi.ızik : Büyük Fasıl Heyeü, 
Konuşma : ( Hukuk İlmini Ya 

uygunluğu, maksada yarayıcı olması, ,....- Bugün 
gene şartnamenin beşinci maddesiyle Kurumu adına Galip Gültekin 

f ULUS S• d rtfından: "Evlenme ve Netice 
istenilen vası !arı tahakkuk ettirmesi ı ınemasın a 
bakımlarından ve en çok puvan alma- leri " ), 
sı dolavısiyle birinci olarak seçmiş -1 Dünya filmciliğinin büyük 21

·45 Müzik : Radyo salon orkest 
tir. 43482 rumuzlu proje sahibi yük· 1 zaferi ( Violonist Necip Aşkın ldareal 
sek mimar Bekir İhsan Ünal'ın eseri 1 Delibes : Coppelia bılesind . . . o·. ı K .Bebek Valsi, pııvan· itilıariyle ıkıncı, 96096 rumuzlu u·. me arşı 

R . 2- Valter : Eski zamanlar Uv ve yüksek mimar ecaı Akçaya ait 
türü, 

eser üçiincü, 15793 rumuzu taşıyan ve Savaş 
yüksek mimar Ali Saim Ülgen'e ait e- 1 

ser de dördüncü seçilmişlerdir. 1 

3- Arditi : Parla Valzer, 
4- Schubert : Senfoni, 

Köy enstitüleri binalarına ait mü
sabakalara devam edilmektedir. 

Türk Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 

Türk Hava Kurumuna yapılan yar
dımlara dair dün aşağıdaki haberler 
alınmıştır : 

Gaziantepte fabrikatör Ömer Şefik ı 
Ersoy 100, Remzi Karslıgil, Mahmut 
Ugulgil 50, Zürradan Behaeddin Gök
sel 28, Ayvalıkta Girgin kardeşler 300, 
Çankırıda fabrikatör İsmail Zincirli
oğlu 200, Orhangazide Üregil köyü 
halkı 306, Nazillide Yağdere köyün
de Habip Ersöz 30 lira vermişlerdir. 

Diğer taraftan İmrozda polis me
muru Aksoy, Samsunda Adil Selçuk, 
İzmirde Seyidiköy belediye tahsilda- • 
rı İzzettin Doğan, İsmail Öyken ve 
Vaız LntfuHah .Heydoğan aa evlenme 
yüzüklerini Hava kurumuna terkey -
lemişlerdir. 

Beden terbiyesi merkez 
istişare heyeti toplandı 

Beden Terbiyesi Genel Direktör -
lüğü Merkez İstişare Heyeti dün ay
lık mutat toplantısını Genel Direk
tör Gl. Cemil Taner'in reisliğinde 
yapmıştır. 

Bu ruznamede beden terbiyesi mü . 
kelleflerinin kıyafet talimatnamesi, 
bayrak ve filfı.ma talimatnamesi ve mü
kafat talimatna'mesi müzakere edile -
cektir. 

Müzakerelerin bir kaç gün devam 
edeceği haber verilmektedir. 

Doktor 

ROBERT KOCH'UN HAYATI 
Oynadığı sinemalarda en az bir 
sene devam eden bu şaheser fil
mi, bütün mekteplilere, doktor ve 
herkeı;e tavsiye ederiz. 

Baş Rolde : 
EMiL JANNINGS 

Ayrıca : 1. Büyük Millet 
Meclisin açılışı ve Milli Şe
fimizin nutuklan 
2. Tayyare ile getirilen harp 
jurnah ve Akdeniz harbinin 
tafsilatı 

Filim uzun olduğundan seanslara 
dikkat : 

14 - 16,15 - 18,30 ve 21 de 

Gece için yerlerinizi evelden 
kapatınız 

Telefon : 6294 

22.30 

2"2.45 

5- ]oh. Strauss : Sabah Havadi 
Jeri (Vals,) 
&-- Tschaikovsky : Ormanda Uy 
yan Dilber (Vals). 
Memleket saat ayarr, AJANS H 
beri eri; Ziraat, Esham _ Tahv • · 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat 
Müzik : Radyo salon orkestra 
programının devamı, 

23.00 Müzik : Dans müziği (Pi.), 
2'3.25/23.30 Yarınki program ve Kapanıı. 

Adana' da kış sporları hazırlıkla 

Adana, (Hususi) Adanada 
gençlik kulüpleri idare heyetleri v 
linin riyasetinde toplanarak kış f 
liyet programını hazırlamışlardır. B 
den terbiyesi mükellefleri muntaz 
man Adana stadında talimlere dev 
etmektedirler. 

Adana' da bir muhtekir sürgün 
cezasına mahkum oldu 

A~ft--, .Ilw..,-..!) - A\lcına.J.o. ıt.tJ 

karla mücadele faaliyetine bir kat da 
ha ehemiyet verilmiştir. Bugün, seki 
liralık bir top bezi on bir liraya sat 
Eskihamam mahallesinde bakkal H 
san Tokgöz yakalanarak adliyeye v 
rilmiş ve muhakemesi derhal yapı 
!arak muhtekir iki sene müddetle An 
karaya sürgün edilmiştir. 
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= ULUS Sinemasında -
§MÜNİR Nurettin 

KONSERi --
: Biletler şimdiden Batılmaktadır. :: - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

onu s.;:viyordu. Bu kafirli 1. Vilmoı, resmen onun ko
casiydi. Hayatının sonuna kadar onunla yaşaınıya 

mecburdu. Ölmesine razı olabilirdi. Fakat, başka bir 
:-cadının olmasına asıa 1 
Kollarını, yavaş yavaş erkeğin boynuna doladı. Yü

zünü yüzüne yaklaştırdı. İkisinin de gözleri alev alev 
yanıyordu. • 

vurmadığım yer kalmamıştı ..• Gittikçe ümidim kırı
lıyor, ağlamaktan gözlerim şişiyordu ... Herkes, se
nin bir daha donm.iyeceğine kanaat getirmişti. Dünya 
yüzünde kendimi yapyalnız kalmış hissediyordum ••. 
İhtiyar direktör halime acıdı. Beni teselli etti. Kork· 
ma, dedi, yalnız kalmazsın. Seni elimden geldiği kadar 
himaye ederim . . . Eğer istersen, seninle evlenirim. 

Yazan : MlHALY FôLDı Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôROMKONEY -144-

- Vilmoş, sevgilim, sana bunlardan bahsettiğim i • 
çin beni affet. İstedim ki; aramızda gizli bir şey kal
masın .... Biribirimizi, öz kendimizi bildiğimiz gibi 
bilelim... Sonra senden bir ricada bulunacağım .. Boş 
hayaller peşinden koşma... Beşeriyetin davasını 

başkalarına bırak ... Sen, bizleri yalnız bizleri sev .•• 
Karının ve çocuklarının hayatlarını tanzim için uğ • 
raş ... 

Gizella, yavaşça başını kaldırdı. Sözlerinin tesirini 
anlamak için dikkatle kocasının yüzüne baktı. 

Vilmoş, asabiyetle kıpırdandı. Yüksek sesle güldü 

- İhtiyar domuz 1 Kur yaptı ha ? 
- Hayır, katiyen .•• 

- O halde ? 
- Sadece teselli etmek istedi. Oğlu ... o kur yaptı. 
- Vay namussuz, vay 1 
- Haksızsın Vilmoş. Bu adamları çok ağır kelime· 

lerle ittiham ediyorsun. Halbuki; onlar bize daima iyi
lik yapmış insanlardır. Seni bir türlü anlıyamıyorum 
Çok garip tabiatın var. Bize iyilik edenlere düşman 
kesiliyorsun. Babana kızıyorsun, Maria'ya durmadan 
küfrediyorsun, bize iş ve ekmek veren adama kin bes· 

liyorsun. Direktör .•• 
- Direktör mü ? Bırak bu alçağı. Oğlu da ondan 

daha rezil bir mahllık 1 Eğer böyle olmasalardı, esa· 
rette inliyen bir memurlarının karısını ayar.~ğa kal· 
karlar mıydı ? Verdikleri üç buçuk kuruş ıçın sabah· 
tan akşama kadar didindiğin kafi gelmedi, bir de qk 
mı istediler ? Hangisine kendini teslim ettin ? Söyl 

çabuk cevap ver 1 

- Vilmoş 1 
- Bırak şın1di Vilmoş'u ! Cevap ver. 
_ Yanlış anlıyorsun. Onlarla benım aramda hiçb 

şey olmamıştır. Sonra oğluyle babasının biribirlerin 
den haberleri yoktur. Bundan başka vaziyetimden is 
tlfade ctmeğe de kalkmamıtlardır. Beni, arnlarının 

kabulüne icbar eden hiçbir vasıtaya muracaat etmedı 
ler. Herhangi bir erkeğin, bir kadına yapacağı, yapa 
bileceği teklifi yaptılar. Ayartmadılar, böyle bır teşeb
büste dahi bulunmadılar. Niçin hiJ.Yret ediyorsun 
Dünya yüzünde l.ıeni beğenecek, sevecek arkeklerir 
bulunması bu derece hayrete şayan bir keyfiyet mi · 
dir ? Hoşlarına gittiğimi söylediler. Bu bir günah 
değildir. Bunun için bir insana kızılmaz. Ben, herşeyt 
rağmen, yalnız senin kalınağa azmettim. Fakat, bana 
öyle geliyor ki; sen bundan memnun değilsin? 
Vilmoş, sesini çıkarmadı. 
Gizella, kelimelerin üzerine basarak söyledi : 
- Onlar, sadakatımdan dolayı beni takdir ediyorlaı 

fevkalade bir hürmet gösteriyorlar. Ama :;en ... Öyl 
zannediyorum ki •.. Seni serbest bıraksam, daha men 
nun olacaksın ? 
Vilmoş, endişeyle gözlerini açtı. Boğuk bir sesı 

sordu : 
- Bunu nereden çıkarıyorsun ? 
- Kanaatimi söylüyorum. Bir çatı altında yaşıyo· 

ruz. Fakat, biribirimizle hiçbir alakamız yok ... Ta· 
bii ne demek istecliğimi anlıyorsun ... Yalnız birşey 
merak ediyorum : Beni mi sevmiyorsun, yoksa biı 

başka kadına mı aşıksın ? Bak, ben sana hayatımın en 
gizli taraflarını açıkça anlattım. Senden de ayni şekil· 
de hareket etmeni beklerim. Korkma, gücenmem. Ha· 
kikatl olduğu gibi a<syle ••• 

VUmot, bir sip.ra yaktı. Kıaa bir milddet dUfilndU. 

Sonra zayıf ve yorgun bir sesle konuşmağa başladı : 
- Gizella, aramızda bir anlaşamamazlık var. Sen, 

Lenim durgunluğumu başka türlü tefsir ediyorsun. Se
nelerce çektiğim maddi ve manevi istıraplar beni çok 
fazla yıprattı. Ruhum ve vlicudum yorgun. Kafamda 
işlediğim projelerimi tahakkuk ettiremedim. Neşem ve 
limitlerim kırıldı. Sonra, hislerin de bir istihalesi var· 
dır. Doğarlar, büyürler, renklerini ve şekillerini de
ğiştirirler, nihayet ölürler . . . Fakat Gizella, bu söz
lerimden de Lendeki aşk duygularının ölmüş olduğu
nu ifade etmek istediğim zehabına kapılma .•• Bende 
aşk ölmemiştir. Yalnız, eski coşkunluğunu kaybetmiş, 
da.ha derin ve manalı bir hal almıştır. Sana karşı olan 
sevgime gelince; bunun büyüklüğünü ve kuvetini izah 
edecek kelime bulamıyorum. Filvaki bu sevgide genç· 
liğin damarları tutuşturan harareti yoktur. Fakat, bu 
sevgide öyle içten gelen bir bağlılık var ki; seni adeta 
kalbim farzcdiyorum. Kalbi alınan bir insan yaşar mı ? 
Tabii yaşıyamaz. İşte ben de sensiz yaııyamaın. Seni 
l<aybettiğim gün ben öli.irüm Gizella. 

Genç kadın, kocasının sözlerini sonuna kadar sükfı 
ıetle dinledi. Bu sözlerde aşktan ziyade kıskançlı~ 

issediliyordu. Vilmoş, onu sevmiyordu, fakat kısk;: 
ııyordu. O güzel aşk ne olmuştu ? Dört senelik a} 
cılık maziyi tamamiyle silTDiş miydi ? Nası~ oluyordı. 

Kendisi bu adamı, halll ilk günlerin hararetile seviyor· 
du? Yona, Vilmoş'un a)!< daha bidayettenbcri ea • 
mimi delil miydi? Adam sende. Mademki; kerıdisi 

Dudaklarını kulağına yaklaştırdı. Boğuk, ihtiras do
lu bir sesle fısıldadı : 

- Seni bütün ruhum ve bütün kadınlığımla seviyo " 
rum. 

Birdenbire kendisini topladı Gözleri doldu. Yüzil 
kızardı. Aşk için yalvarıyordu. Utandı. Onun küçük 
bir iltifatına mukabil en büyük fedakarlıklara katlan
mıya razı olanlar varken, o, burada kendisni zorla bu 
duygusuz bir erkeğe vermiye kalkışıyordu. Ayağa 

kalkmıya, kendisini istemiyen bir erkeğin yanından 

uzakla.şmıya davrandı. Fakat, iki kuvetli kol belini 
kavradı. Ateşli dudaklar, dudaklarını kavurdu. Ken· 
dilerinden geçtiler. 
Ortalık ağırıyordu. Vilmoş, yorgunluktan yarı bay· 

ğın bir halde yatağa uzandı. Hemen derin bir uykuyı 
daldı. Gizella, kocasına bir göz attı. Gözlerinde ga · 
libiyetin ışığı yandı. Dişleri kısıldı. Dudaklarındo 

mazur bir tebessüm dolaştı. Doğruldu. Erkeğin iıze -
dnden atladı. Kendi karyolasına çekildi. Sert v~ kati 
1ir hareketle yorganı başına çekti. Gözlerini yumciu. 
)evdiği erkeğe yeniden zorla sahip olmanın zevkiyle 
nest olmuştu. O, zaten hayatta bütün arzularına mü
:adeleyle eriımiye alışmııtı. 
Daldı. Sabaha üç aaat kalmıttı. 

-Sonu 
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RESMi TEBLiGLER 1 lngllfere üzerinde Pindus da§lar1nın 
şimal kısmında 

Molotof 
tar . .A7Jll wemanc'a ba yıkılıfın neticeleri 
bQtoJa c1UD7ama 8lyueten yeniden lll§aaı

m icap ettirecektir ld bu yakın Snklfafı 
ftlıct1 geçmeden intizam altına almak bir 
vazifedir ... 

Ed:rne' de sel f eli keti 

lngiltere ve Londra 
üzerine yapılan 

akınlarda zayiat oz 

13 İtalyan Bir İtalyan 
tayyaresi düıürüldü 

Berlin yolunda 
(Batı 1 inci aayfada) 

ltalyan siyaai mahlillerinin 
tefsirleri 

(Başı 1. ncı sayr.1d:;) 

yeniden durgun bir hale girmiş ol
malarına rağmen, suların 5 metreyi 
aııp, felaket sahas•nı ~enişletmesin
den endişe edilmektedir. 

Londra, 11 a.a. - Havı ve dahili em
niyet nezaretlerinin tebliii: 

(Baıı 1. nci sayfada) 
!erdir. Bu. itılyan ıvcılarmm eberisi de
nize diittiriilmiittllr. Bombardıman tayya -
releri Caproni 1355, ıvcılır da Cr. 425 ti
pindeydi. 

dağ fırkası 

perişan oldu 

yakında Berlln'e yapac8'1 ziyaretin ehe
ml7eU. hem bu ziyaretin biua.t kendinde, 
hem de onu lhata eden ıerattte mUnde
mJotlr. Aynı mahatllde ııöylendltlne göre, 
senk alman Polltlkua gerek ıovyet poll
Ukuı k&l'fllıklı mUnaaebtıerl aatlam ve 
emin eaulara lıtlnat ettirmek gayesini 

Roma, 11 &.L - D. N . B. ajansı bildi
riyor: Sovyetler Birliği hariciye komise
ri B. Kolotof'un Berıtn ziyareti ltalyan ıl· 
yut mahatlllnce harikullde ehemlyetl ha
iz bir hAdlse olarak telA.kkl edilmektedir. 
Aynı mahafll bu ehemlyetl labat için de
lil olarak ılmdlye kadar memleketi harl· 
cine çıkmamıı olan B. Molotof'un ilk de· 
ta bir Avrupa seyahati yaptığını lleri sür
mektedirler. Aynı mahafil, ademi tecavüz 
muahedesini imza etmekle ve Almanya'nın 
muvafakati ile, Polooya'nın bir kısmını 
lıgal etmekle Moakova'nın kendi menfaa
tini Fransa ve İngiltere tarafından değıl, 
Almanya tarafında görmekte olduğunu 

aarfh bir surette izhar ctmlııtir kanaatin · 
de bulunmaktadırlar. B. Mok>tof un Ber
lin'e seyahati İngiltere için yeni bir hayal 
sukutu ve Moskovada yaptığı teşebbUsle
rin yeni bir hezimeti olarak tellkkl edil • 
rnektedlr, Bunu ileri süren mahafll Mos • 
kovadaki İngiltere bUyUk elçlalnin son za
manlarda aarfettlği gayretleri delil olarak 
zikretmektedirler. 

Bütün geceyi uyk ısuz geçiren za
bıta hummalı bir faaliyet göstermek
tedir. Yağmur devam ediyor. 

Sular alcalıyor 
Qıin giın batmadan az evet düşman tı1· 

yarehrı, şark sahilinde müteaddit menl
lere bombalar atmıtlardır. Ciddi basar ol
madıgı gibi ınsanca da za7iat yoktur. 

Dun gece düşmanın faaliyeti, umumi
yet ıtibariyle pek tiddetli olmamaktı be
raber, evelki gecekinden daha biiyük sah~ 
lara şamil bulunmuştur. Gece yarısından 
az sonra bu faaliyet hemen tamamen dur
muştur. Başlıca Taymis nehrinin mansabı 
•e şark sahilleri üzerinde bazı yangınlar 

zuhur etmit ise de büyük tahribat buaule 
ıelmemittir. Bir kaç kiti ölmüt ve yara
lanmıttır. Bu ölü ve yaralıların ekseriıi 

Taymis nehrinin cenup sahilinde bir bina· 
nm yıkılmasından ileri ıelmittir. 

Keza kafilelere yapılan ta&rruzlır .,.. 
nasında en az 12 alman tayyaresi tahrip 
edilmittir. Bunlardan dört tınesi bombar
dıman, yedisi avcı ve bir taneai de deniz 
tayyaresidir. 

Orta İnciltere'de bir muhafız tüfekle 
Domier tipinde bir bombardıman tayyıre
ıi düşürmüştür. Bu hesaba söre saat 17,30 
za kadar 26 düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. İngiliz avcı tayyarelerinden iki pilot 
dönmemi,tir. 

(Baıı 1. nci sayfada) takip etmekte ve bunu yaparketı tarihin 
verdll1 tecrübelerden lıtlfade etmek isten
mektedir. Aynı eau geçen sene iki mem
leket U'&llnda imza edllmiı olan ademi 
tecavtız paktının akdinde de takip edil • 
miıtlr. Her iki memleketin bu gayelerle 
hareket ettikleri B. Molotof'un, lngillz 
propagandaaı tarafından ııaa edilen mu
halif haberlere rağmeıı bu ziyareti yap
ma.alylede ıablttlr. Ve bütün dünya efkl· 
n umumlyeal de bu hakikate tamamiyle 
vlkıftır. 

Edirne, 10 (Tele.fonla) - Saat 16 
ya kadar yükselmekte olan sular S 
metre 5 santimetreye kadu ç l:tıktan 
sonra ağır ağı.r düşmeğe b:ışlamış ve 
Meriç 4.97 ye, Tunca da 5 metreye 
düşmüştür. Balkanl<>rda yağışların 
tamamiyle kc..ilmediği söylenmekte
dir Edirne civar·nda yağmur dur· 
muştur. Edirne - Karaa ~aç arasında· 
ki münakalat zorlukla yapılmıştır. 

Bosna köyüne gelince. bu köyün 
kenarındaki büyük set bir tarafından 
hafifçe zedelenmiş, bu sabah Edirne
den giden su m "ihendisleri elli ~
le ile burasını mütemadiyen takviye 
etmek surtiyle suyun köyü i&tilhına 
mani olmuşlardır. Bu bir kaç hldiseden ıayri, bombardı

manlar Londrı mıntıkası üzerine teksif 
edilmiştir. Biriııi büyiilı: olmak üzere bir 
kas yancm zuhur etmit ise de bepainin 
.ıiratle &ditM ıeçilmittir. Londra'nm 
muhtelif bölıelerinde ikametdhlarda, ti· 
carethanelerde n yeraltı boru tebekele
rinde bazı hanrat olmut iae de sararlar 
aiır deiildir. lnaaııcı aayiıtm az olduiu 
tahmin edilmektedir. 

Londra, 11 a.a. - Selihiyettar bir 
menbadan öğrenildiğine göre, ingili.ı: 
hava kuvetlerine mensup Hurricane 
tayyareleri bugün, Taymia halici a· 
çıklarındaki gemilere hücum etmiye 
teşebbüs eden sekiz İtalyan tayyaresi
ni dütürmüşlerdir. Bunlardan beşi 
bombardıman, üçü de avcı tayyareleri
dir. 

Düşürülen bu sekiz italyan tayya -
resi daha eve] düıürüldüğü resmen 
bildirilen on tayyareden hariçtir. 

Tayyareleri düşüren İngiliz filosu
nun hiç bir zayiat vermediği resmen 
bildirilmektedir • 

büyük ciizütamlarll bir cephe muharebe
sine icbar edert:en. dlter taraftan da ba 
cijziitamla yunan kuvetlerinin milnakale-
ıini kesmete teşebbh eylemittir. 'Oçüncll 
Alp fırk11ı, dalları geçmek ve süratle E
pir ile Tesalya ar11ındaki eıas yol üzerine 
de Meçovo'da yerleşmek maksadı ile bil
tün kuvetini ileri ıriirmüıtür. İlk aafha -
larda, bu dlltınan kunti, hafif ıetir kıtı· 
)arımızla kartılaımııtır. Bu hafif setir kı· 
talarımız, dilımanın ilertemisini 1avaılat
trra yavıılattıra, kuvetli tazyik karşıım
dı ıeri çekilmlttlr. Bu esnada, baıka 711· 
nan muhtelif ileri lrıtılın, cebri yfirii
yüıslerle hareklt sahasını ııelmeğe baılamıı 
ve baıka yunan kuvetleri de zamanında bu 
istikamete ıönderilmiştir. Bunun üzerine. 
lruvetlerimiz, çok ıiddetli bir mukabil ta
arruza ceçmit ve arazinin ve havanın va
ziyeti ile mühimmat n yiyecek meselele
rinden dotan gfiç ıerait ıltmda çok ıid
detli bir muharebe vulrua ıelmittir. Bu çok 
ıiddetli muharebe neticesinde. düsman ku
vetleri matlup edilmiı •e muhasara ıl· 

tına girmemek için, intizamsız bir surette 
kaçmışlardır. Kıtalarımız, düımanı yalrm
dan takip etmiştir. Bu düsmın kuvetleri. 
firarlarında, son zamanlarda Avlonyı'ya 
ihraç olunarak kendilerine yardım için 
kamyonlarla seri bir ıurette nakledilmiı 
bulunan takviye lrıtalırını da birlikte ıü
rüklemiılerdir. Düşmanın ölü ve yaralı o
larak zayiatı muazzamdır. Bir çok esir ve 

Sovyetler Blrllfi hariciye komiserin n 
sovyet ılyaa:ıt ve lktııadiyatını idare eden 
birçok mUhlm ıahalyetlerle birlikte Ber · 
llne gelmesi lıbat eder ki, yapılacak ko
nuomalar Bovyet • Alman mtinaaebatının 
pek muhtelif birçok sahalarına da yayıla
caktır. 

Alman ııazetlerinin tel•irleri 
Berlln, 11 a.L - D. N. B. ajansı bildi -

rtyor: Alman matbuatı B. Molotof'un zl • 
yaretınl alyaal tesiri bUyUk bir hldlıe ola
rak telA.kkl etmektedir. Gazeteler bu mU
aaaetietıe 1939 eylUIUnde akdedllml§ olan 
Almanya • Sovyet Rusya ademi tecavüz 
paktından beri iki memleket mUnasebatın
dakl mUaalt inkl§a!ları hatırlatmaktadır· 
lar. Bu cUmled n olarak Vo~lhlscher Beo
bachter gaz('teal. "Almıınya ve Sovyet İt· 
tıhadı .. b&§lılt'ı altında n ıırcttıtı bir ma • 
kalede bu paktın lmzaalylc iki memleketin 
Blamark zamanındaki anan vt ıiyaıete rü
cu etmlı olduldarını kaydetm ktrdlr. Bu 
gazetenin fikrince bu muharebenin icap 
ettirdiği siyasi lnhldamlarla alınması lA. · 
zım gelen askeri kararlar göatermlııtlr ki 
bu slyaact samimi ve canlı bir siyaset ol
muştur. Sovyet HUkUmet reisinin seyaha
ti de lsbat ed r ki bu ılyaaet aynı zaman
da yegane tntblkl kabil olan siyasettir. Dl· 
ıer taraftan B. .Molotof'un ziyareti hayal 
peflnde koıan lnglllz harp rnUıebblplerl 
alyaaetlnln ne derece qağı dlltmllt olduğu· 
nu da bütUn dünyaya lıbat eden bir ha.dl· 
ıedir. 1k1 cephede birden harp yapmanın 
bütün kablllyet ve tehlikelerini tamamlyle 
görmllt olan HJtler 

0

hıuımının pl!nlannı 
altUat etmlttlr. Bir tarafta İngiltere ile 
olan muharebe devam ederken İtalya ne 
Almanya diğer taraftan A vrupanın yeni ni
zamını tealse c;:alıl)makta, Japonya da uzak 
şark mllletlerl ile yeni uıul tı birliği yol
larını bulma.ta gayret etmektedir. Bu 
kadro dahilinde Sovyetler Birliği de çok 
mUhlm bir rol oynıyacaktır. 

İtalyan mahatıll son zamanlardaki bil· 
tün aiyast ve aıkert hldlaelerın Alman • 
Sovyet temu yolunu pek ziyade kısaltmış 
oldutuna i11aret etmektedirler. Diğ r ta· 
raftan Berlln mUlA.kab bir taraftan Japon· 
ya ile Sovyetler Birliği ve diğer taraftan 
İtalya ile Sovyt!tler Birliği arasındaki 
münasebetlerin aalA.h allmetlcri göster· 
mekte olddğU zamana tesadut etmektedir. 

Japon İm,aralorll!l~n• 
2600 uncu yildönüml 

dolayııiyle yapllan ıenlikler 

Malta'da üç defa 

alirm i,areti verildi 
Malta, 11 a.a. - Diln Malta'dı flç allrm 

bareti Yerilmittir. 
Neıredilen resmi tebliğe cöre, ilk hava 

nmı hiç bir netice vermemiıtir. 
İlrincl &kın esnıamda küçük bir 

düşman teJelı:külü adamn iizerinde uçarak 
hükiimet binalarında hafif hasarlar husule 
ıetirmiştır. 

Üçüncü ıkın esn11ında iki dii11Dan avcı 
teşekkUlil tehrin üzerinde uçmuıtur. Kar
tılaşma olmamıı, fakat hava müdafaa ba
taryaları ıteı ıçmııtır. Sivil ahali meya • 
ıunda biç zayiat yoktur. 

Mısır üzerine yapılan 
hava akınları 

Kahire; 11. a.L - Mısır milli müdafaa 
-.retinin teblili : 

t Tetriniaani akpmı, d6'ırnan tayyare -
lwt, Kahire'nin kenar mahallelerinden bi
l'talne yır.kın hali arazi tbıerine birkaç bom 
.. ı tınrtlardır. 

Ayni aaatta baıb tayyareler, İımailiye 
ehannda çöle bombalar atmıılardır. 

Her iki nkada da inaanca hiçbir kayıp 
J!Dktur. Maddi hasar ehemiyetslzdir. 

İtalyan bombardıman tayyarelerin
den biri doğu sahilinde Suffolk kont
luğundaki Wooderidge yakınanda ka· 
in atış sahası Uzerine düşürülmüıtür. 
Bu tayyarenin alta kişilik mürette -
batından biri ölmü!, ikisi ağır yaralı 
olmak üzere diğer beti esir edilmit
tir. 

Merkezi Akdeniz'de hava filolırımızdın 
biri bir inıiliz filoıunı rastlamıı ve harp 
ıemilerinin ıiddetli ateıine ve diltman 
tayyarelerinin müdahalesine raimen filo
yu ıiddetle bombardıman etmiıtir. 

Avcı tayyarelerimiz Malta'da yerde 
duran iki motörlü üç dütman tayyaresini 
mitralyoz ateıine tutmuılardır. Tayya -
relerimizden ikisi üssüne dönmemiıtir. 
Fena bava tırtlarına rağmen bombardı -
man tayyarelerimiz Girid'de Suda lima -
nında ıemilere ve karadı bulunan aalrerl 
hedeflere ılrınlır yapmııtır. liri dJitman 
kruvazörüne isabetler olmuıtur. 

miktarı henüz tesb:t edilmemiş her nevi
den malzeme elim •c geçmiştir. Düşman, 

ıirmi, oldutu köyleri yağm:-t etmiştir. Bu 
köylerden bazısı, bir harabe manzarası göı. 
termekte idi. 

Girici aclaaı, kudretli modern 
toplmla teçhiz ecl"ldi 

Londra, 11 a.ı. - Reuter ajansının hu.
ıusl muhabiri Girid'de bir yerden bildiri
yor: 

lnciliz kıtaatmın ıelmesinden bir hafta 
aonra Girid ıd11ı kuvetle müdafaa edilen 
bir ada olmuıtur. Kudretli modern toplar 
tecrübeli efrat tarafmdan idare edilmek
tedir. Dailarda bulunan köylerin halkı. in
ıiliz lrıtaatını taııyan kamyonları büyilk 
tezahüratla lrarıılamıt ve kendilerınl' 
rap ve yemiı ikram etmiılerdir. İlk italya:ı 
hna a~ınından ıonra bu datlara iltica et
miı <.ıan tehir halkı, e91erine dönmüı ve 
dükk!nlar açılmııtır. 

/ngiltere'nin karııltıfhiı ittihat 

B. Molotof un Berlın seyahatinin Hitl r le Tokyo, ıı a.a. (D.N.B.): Japon im
Muaollnı nln evcil Brenn r"de ve blll'\hare paratorhığunun 2600 üncü kurtuluf 
Floransada yaptıkları m..ılAkatlardan ve yıldöniimü münasebetiyle yapılan fCD
Hıtler in lıarbf nihai zafere k~dar devam likler bugün Mikado sarayında ya • 
ettirmek azmini sarih bir aıırette lsbat et- ılan bir resmi kaıbulle en parlak d~ 
mi§ olan MUrılh'tekl nutkundan scınra va- p . . . t"r Merasime 50 bin , ... 

dd d'l resme gırmış ı . 
ki olması ayrıca dikkate şayan a e ı • ı pon iştirak .etmiştir. imparatorla im-
mektcdlr. • •. paratoriçe ve hanedan arasının buzu• 

Yugoslav gazetelerıne 1;10_"! riylc davetlilere muazzam bir ziyefet 
Belgrad, il a a. ~ D.N.B .. bıldırıyor: verilmistir. Hükümet erkanı, mühim 

B. Molotof'un Bcrl~n ~eyaha~ nden bahse- şahsiyetler ve elçiler heyeti ziyatette 
den Vreme ıazetesı dıyor kı: bulunmuştur. 

Bu hadise isbat eder kı gerek Londra- • 
d g k Vaıinıton'da alman ve Sov- Ekilerin kıdemlisi olan Amerıka 

a ve ere b"' "k 1 .. B G ha cı devlet-yet munascbetlerinin bozulacai'ına da'r u~u e ç~sı : . r~w .Ya. n • 
beslenmekte olan umıtler aldatıcı bir ha- lerın teb.rıkll'rını bıldı~ış:. ımpa~ • 
yalden ibarettir. B. Molotof'un ziyaret t'lr da bılmukabele teşe;c!tur etmıt
son hadiscle•in inkieaf kadrosıı ·ç·nde ehe- tir. 
miyctli bir hadıse olarak teJ;kkı c:lilmek- ----------------
tedir. 

Politika ıazetesi de Berlin muzakere • 
!erinin ne gıb maddeler uzerındc cereyan 
edecegini tayin kabil olmamakla beraber 
relecek haftanın hiç olmazsa y rı dünya
nın mukadderatını karar altına alacagını 

yazmalrtdır. 

••• 
B. M'llotof'un yapacağı 

görüşmeler etrafında 

Bir vapur tayyare 
taarruzuna uğradı 

Londra, 11 a.a. - İngiliz amirallılr da
ninden teblii edilmiıtir: Evelce bildi
rildiii veçhile Atlaa denizinde düşman 
tayyarelerinin taarruzuna uğramış olan 
l!:mpr ... of Japan iamindeki büyük yol
cu •apura ulimen ve kendi vesaitiyle İn
ıiltere'ye dönmtitttir. İnancı biç bir za -
7iat Te tahliıiye aandallariyle bazı ati -
•erte t•i•tmda ıöriilen bir kaç mitralyöz 
lnır111nu delili ve ıüvertedeki pek cilzl ba
aardan batkı vapurda biç bir bıaar yok -
tar. 

Bıtka hava filolarımız İakenderi1e de
niz ü11üne muvaffıkiyetle hücum •e El 
Hammam ile El D&ba'da liman tesiutını, 
MerN Matruh'un cenubunda 11kert teai -
satla barakıları, El Kıua.ba, Maaten Ba.
gueh ve Tuka ar11ındaki yolları ve de • 
miryollarını bombardıman etmiılerdir. 

Büyük yangınlar çılrmııtır. Kahire'de Hel
van'da ve İamailiye'de bulunan diil!Dan ha
va lialvi de bombardmlaa ..wa.iıti&. Çj.. 
lran yansınlar çolı: ualr meufed• bile 
söriilmüıtllr. Ta)'71relerlmiain bepei la -
!erine dönmüştür. 

Düşman harp gemileri Sidi Barrani'd• 
ki mevzilerimizi bombardıman etmittir. 
Zayiat ve hasar olmamıştır. Sidi Barra -
ni'nin 60 kilometre cenubu prbiıinde bu
lunan diiFDının zımlı otomobilleri ve 
tankları pilalriirtUlmüı~r. 

Girid'de bir ltalyan tayyarui 
düıürülclü 

Loadra, 11 a.a. - Rcwıv •rmumr Gi -
rid mambirlnd-: Bir ltabaa lılıınDbu -
dıman t&77&r•I ba ubab insili• UY& dı
fi batıryalırı tarafından dütiirülmüJtÜI'. 
Diifman tıyyıresi Hanya civarına düşmiil
tür. Bu, İtalya Yunanistan'ı iıtiliya bat
ladıiı zamandan beri Girid üzerinde d~ 
türülen ilk italyın tıyyareıidir. 

E11ener Natlonal Zeltung gazetesi, bu 
N.>'~ htntlz mihver devletleri tara
ta.-. tdlP ,,._,,. 817811 ~ ... 
mul derecealni uılamamıt olu dOpnan 

mahaflllnde bir bomba gibi patlıyacatım 
yazdıktan sonra diyor ki: 

İngiltere 
basınının 

rin bir ti<'aret ) olıı ile Boğazlardan geçea 
bir yola muvafakat eti <' klerine dair or
tada hiç bir alam t olm dıtı gibi bunlar
dan var. g çer,.k Boğazların mUdafaaııım 
tamamlvl tllrklere ve lnglllzlere bıraka
caklarına ve yahut k ndl menfaatleri lota 
Basra körtPzl yolunu lşllyerek Boğazlara 
mUdahale t!tmemek mukabilinde Alm~ 
dan bazı tAvlf'.at rld(' cd cetıne dair de b(t 
bir delil y ktur Buna mukabil Almanya 
harpten ziyade hilP llP ve kurnuhkla me
nafi tl'mlnl ar?.uaund ~ır ve Sovyetıer 
Blrll;tinde Tllrklye tlz rln,. d plomatlk bil' 
tazyik l<'raaı auretlyl,. g l"C k bir yardım 
teminine çalışma91 thtlmal dahlllndedll'. 
Hltler nı•lara her t rlU mevatıte bulun• 
ma#a AmAdedlr Çtlnktl garptaki ileri ha
reketi durdunılmuştur 

Filhakika Büyük Britanya almaa 
kuvetlerini defetmiş .. General Franıı 
ko, alman kuvetlerinin ispanyadan ge
çerek Portekize doğru ilerlemesi ta-

Vapura pike ıuretiyle hücum eden tay. 
:rare bir ııra bomba bıralanıpa da yalnu 
bir bombı iaabet etmiı o da yalnız ııüver
te tesiaatında baaar huaule ıetirmiıtir. 

Tayyare tekrır npurun üzerine ıel • 
mit •e ba sefer mitralyöz ıteıi açmıpa da 
ıı,.nes mahfuz yerlere çelrilmit ve havı 
topları bombardıman tayyaresini Miratle 
-.lrlaıtırmıttır. Seyahatin mütebaki kıs
mı hld 11esiz ceçmiıtir. 

Almanya ve işgal 
altlndaki yerlere yapılan 

tayyare hücumlan 
Londrı, 11 a.a. - Hava nezaretinin teb

llii: Bombardıman tayyarelerimiz diin ıe
ce elektrik fırtınalarma ve buz tqelı:lrü • 
lime raimen ııenış harelritta bulunmuş • 
lardır. Taarruz edılen hedefler Baltık de
nizinden Gascogne lı:ôrfezine kad•r uzan. 
maktadır Bu hedefler araaında Gelsen -
kırchen, Ruhlınd, Bremen'de petrol tesi
•atlariyle E11en'delri Krupp fabrikası, 
Mannheim, Amsterdam • Fokker fabrilraıı 
ve Dresden, Kiel ve Duisburg'dalri dok • 
larla vapurlar. Lorient, Cherbourg, Le 
Havre, Dunkerque ve Fle11ingue limanla
rı vardır. 

Bundan ba,ka J:>ınzig, Desau, Munster, 
Mannheım ve Dresden'de demiryolu bir • 
leıtme noktaları Almanya'da ve alman İŞ· 
cali altındakı arazıde 12 tayyare meyda 
nı da bombardıman edılmiştır 

Dun ııunduz yapılan harekat esnHında 
Boulogne ve Calais limanlarında ıeyrise
fain ü erine taarruzlar yapılmı,tır. 

T · v relerimizden beıı · donmemi,tir. 

Ortaşark ve Afrika 
cephelerinde vaziyet 

Kahire, 11 a a. Burünkü teblii: Mı-
trr, Kenya ve Filistin'de vaziyette deii • 
şiklik voktur Sudan'dı pazar gltnü Gana. 
bat mrnt'l l<Bsında muharebt keşif kolları 
faalivet olmu,•ur Gallabat elimı?.dedir 

Şarki Afrika'dı düıman topçuau Gal -
laıbat'ı dövmiloee de hiç bir haur olma -
mrıtrr. 

Hava lruvetlerimiz Gallıbat'ın prbin
de Reijan'da düıman müdafaa mevzilerini 
bombardıman etmiı ve Sarafsaid tayyare 
meydanında yerde bulunan Vellesley ti
pinde tayyareye iubet kaydetmiıtir. 

Metemma, Gondar, MaMaoua, Kere -
met ve Aaab üzerine diiımaıı bir kaç ya
ralı vardır. Mıddl h11ar azdır. 

Alman resmi tebJiti 
Şerlin, 11 LI - Alman orduları bı1-

kuman.danlıtmın tebliti : Londrı üzerine 
kartılılr taarruzlarını 10 sonteırin ııünti 

ve 10/11 sontqrin ıecesi de f11ıl11ız de -
vam edilmlıtir. 

Bundan batkı dünkü ııün cenubi Ye 
tarlrl İnıiltere'de 11kerl ebemiyeti olan 
hedeflere de bir çok taarruzlar yapılmı1-
tır. 

Bezhill, H11tinp, Douvres, Clacton 
onıer ve Great Yarmoutb limanlarmda 
demiryolu iltisak noktalarına. E11tbourne, 
B&rıate ve Norvicb • İp•ich hattının mü
teaddit noktalarında demiryolu tesiıatına 
ve Chıltham'dı bir fabrikayı iubet ol -
mut tur. 

V est • Lutvorth ve Dunıeneu'deki u
lrer kamplarında bombılartı müteaddit bl,. 
rakalar ve karırılhlar tahrip edilmiıtir. 

Dün ıece, Birminıham, Liverpool •e 
Granham yılrınındı bir ıillh fabrikası mii
e11ir bir tarzda bombardıman edilmiıtir. 

Deniz sahasın.da, Middleııbroueb'un 
şarkında bir harp tayyaresi 8000 tonillto
luk bir ticaret ıemisini batnmıştır. 

Düşman tayyareleri 10/11 sontqrin ıe
cesi alman topraklarında muhtelif yerlere 
bombalar atmıtlardır. Bir yerde bir odan 
deposu ateı almıı ve diler iki yerde de 
yüksek tevettiırlil teller haaara utramııtır. 
İki çiftlik ve bir ev de diitman bombala· 
riyle hasara uiramııtır. Ceman bir ölü Ye 
biri aiır, dokuzu da hafif olmalı: üzere on 
yaralı vardır. 

DilnkU gün yapılan bava muharebele • 
rinde dört dUtman ta77are.i dfitllriilmllt
tür. Bet alman tayyaresi kayıptır. 

Bir İngiliz tavzihi 

ltalyanlar çektikleri zorlukları 
yolltıTın bozukluğuna hamle

diyorltıT 
Atin&, 11 a.a. - lnciliz hava kuvetleri· 

nin "Arnavutluk ve Adriyatik denizindeki 
italyaa limanları üzerindeki dikkate ti· 
yan faaliyetleriyle Girid'e inıiliz kıtaatı· 
nın ıelmeeinin, "Yunaniıtan'm tamamen 
tecrit edilmiı" olduiuna dair italyan pro
pa1and11ının lddiılırını cerh etmelrte ol
duiu Atina'dı tebarüz ettirilmektedir. 

Mer1res ve prk cepbeeindeki barelı:t\ 
haClrmda italyan tebliilerinin süktlta, ,.._ 
nan mahfillerinde bıı harekatın itılyanll
nn ale)'hine cereyan etmekte oldutunu n
rib bir ıurette rCSsterir cibi tellkki edil
mektedir. 

Tinna radyo poıt11mın neıriyatı, İtal
yan müıkülltını 1ollırın fena olmasına at
fetmekte devam eyllyerek ıadece merlrezt 
cephede Aos ırmatının etrafmda yapıl -
makta olan hare-lı:tttan bahaetmektedir. 
Yunanlılar, bu harekat eeıuıemda bir çok 
eair almakta olduklarmı •e malzeme i;ti
nam ettiklerini temin itmektedir. 

Şark cephuine celince, cuını ııünlrii al
mıa radyolırmın, yapmıı olduklan nee
riyatta Görice etrafında ıiddetli muhare
belerin devam ettiiini ve Arnavutluk ara
ziıinde bahıaan J"DDlft ilerlemeeinin de
vım eylediiini ICSylemiı oldutu da teba
rfb ettirilmektedir. 

Çdgmca teıebbüii yapan 
hangi taralhr 1 

Atinı: 11. a.a. - Yarı resmi bir meııba
dan bildiriliyor : 

Sofya'dan italyın Telırlf d•nıma bildi
rildiiine ıCSre, bulıar eiyad mahfilleri, 
Yunan mikadelesini ıerıüzettlerin en de
liceei olarık telikki etmektedir. 

Bu daneın Atina'da da bir muhabiri ol
duiu zamanları hatırlıyoruz. Ecnebi mah
fillerin intibaları na.d uydurulduiwıu bi
liriz Bulıarlırın mukaddes bir cidıli çıl
pnca bir aerııüzett lıddettllrlerini zannet
mek •e onlırı bu suretle tahlrir eylemek 
istemeyiz. 
Zamın, kimin çılım bir serıiizette 

"Brltanya İmparatorluğu bir Avrup~ it
tihadının değil, bir dünya ittihadının kar
ıı11ndadır. Bu hal lngllterenln bu harp 
hakkında dtlfUndUklerlnln tam akaidir. B. 
Molotof tarafından yapılan bu ziyaretin 
Brltanya imparatorluğu için ıon dakika
ların ıtmdlden görUlmesl kabil bir za. 
manda yapılmıı olm881 birinci derecede e· 
hemlyetl haiz bir ılyast vakadır. Çünkü 
lngllternln sahneden ılllnm~ıı yalnız Av· 
rupa kıtaaı üzerinde yeni bir nizamın ku • 
rulm881ndan ibaret bir netice vermlyecek-

tayini ve ltalyadan geldiği haber ve
rilen mühim takviye kuvetleri, ital • 
yanların Yunaniatana kartı yaptıkları 
hücumda uğradıldarı muvaffakiyetsiz
liği itiraf ettiklerini ifade eder. 

Epir cephesinden alınan en son ha
berlere göre 3 İtalyan piyade taburu 
bir kaç yunan ileri karakoluna hücum 
etmittir. Fakat italyanlar yunanlıları 
kuvetle takviye edilmit bulmuılardır. 
Neticede hücum püskürtülmüştür. 

İtalyanlara bir miktar esire ve mal
zeme kaybına mal olan bu muvaffa
kiye.taizlik italyan cephe gerisinde 
feğ bir tesir yapmııtır. Hafif topçu 
kuvetleri mevzilerini terketmişler
dir. 

Cephenin şimal kısmında Göriceye 
hakim olan yunan mevzileri yeniden 
isl&h edilmittir. Görice yolu yunan 
topçusunun tiddetli ateıine maruz 
bulunmaktadır. Pindus merkez bölge
sinde yunanlılar italyan livasının mu
kavemetinin döküntülerini de temiz
Jemiye devam etmektedir. 

Yunan gazet~ilerinin dünya 
gazetecilerine hitabı 

Yunan gazeteciler birliği bütün dün 
ya gazetecilerine hitaben neırettiği 
bir beyannamede italyan tecavüzünü 
takbih ve gazetecilerden yunan dava
sına müzaharet istemektedir. Bu ta • 
lehe ilk olarak Atinadaki yabancı ga
zeteciler birliği cevap vermit ve Yu
nanistanın divuanı benimsediğini bil
dinniıtir. 

ltalya aleyhinJe h«Tp eJen 
Arnavutlar 

Atina. 11 a.a. - Yunan hududunu 
geçen binlerce amavut genci hllr 
franaızlar veya hür çekler komitesi 
gibi bir millt arnavut komitesinin tct
kilini istemektedirler. 

"' 

tahminleri 
Londra, 11 La. - Fransız istihbarat a

Jansı bildiriyor: Daily Telecrapb gazete
sinin Moslrova muhabiri B. Molotof'un Ber 
lin'e ıönderilmesinin Mo•kovı ya.hancı 

mahfillerini tamamiyle hayrete düşürme • 
ditini bildirmektedir. 

Ancak bu ziyaret hakkında nqredilen 
Sovyet tebliii vaziyeti tenvir etmemekte
dir. Filhakika tebliide sadece B. Molotof. 
un iki memleketi baf lıyan dostluk: hi•i • 
yatının bir tezahürü olarak bu seyahati 
yapmakta olduiaı bildirilmektedir. 

Bu seyahatten maksadın iki memleket 
araaındı bir anlatmı yapmayı istihdaf e
dip etmediii veya maksadın sadece Ber • 
lln'e' ııitmek mi olduiu suali varittir. 

B. Molotof'un Berlin seyahati münase
betiyle inıiliz matbuatında bir çok tah • 
minler ileri sürülmektedir. 

Her ne kadar resmi teblilde çıkan "mü
nasebetleri takviye'' cümlesi yeni bir an
lqma yapılm11ının taaavvur edildiği ve 
aovyetler heyetinin teıeklrül ıekli itiba -
rlyle iktıaadi ve aınal meselelerin geni' 
bir niıbette görüşıileceii fikrini vermek
te iıe de Turlriyenin vaziyetiyle Boiazlar 
meseleıinin bilhassa müzakere zeminini 
teşkil edeceği zannedilmektedir. 

Aynı fikirde olan Times'ın diplomatik 
muharriri diyor ki: 

Sovyetler heyetinde iktıutçılar ve 11 -

nıyiciler vardır. Fakat diplomatlar ve her 
kısımdan müteha11ıslar da vardır. Bu da 
ırörü,melerin büyük bir mikyuta ıeniş -
liyebileceti zannını vermektedir. Son res
mi olman • aovye-ı toplantısından beri Sov
yetler bakımmdan iki esaslı diplomatik 
hidiıe olmuştur. 

1 - Sovyetlerin iki komıusu olan Al -
manya ve Japonya İtalyı ile birleterek 
Sovyetlere bir ihtar mahiyetinde olan Uç
hi paktı akdetmiıslerdir. 

2 - Almanya Ue İtalya, Romanya ve 
Yunanistan yolu ile Boğazlara ve yakın . 
ıark petrol l&haaına doğru llerlemeğe 
bqlamıılardır. 

Sovyetlerin bu lk1 noktaya cevabı ne 
olacaktır? Şimdiye kadar aovyetlerin 
pakta Yerdiği cevap ıu olmuttur: Japon· 
ya•ya karlı dikkate deter bir dostluk göa
termtı ve iki memleket aruında ve her 
ihtimale kllrfl ÇIJl aleyhlbe bir ademi te
cavüz pi.ktını yapmalı Usere mllzakereler 
bfh! cereyan edecel't fyma olunmuıtur. 

Bofazlann emniyeti meaeleslnde eek! 

lebini reddetmiş ve Marepl Petain 
de hica.baver bir sulha 'karşı vicdan 
tereddütlerinin aksülamellerine uy • 
muttur. Bu sebeple Hitler, bqka bir 
tarafa. Moskovaya doğru dönmek ft 
bir müddet için antikomintern pllıu
nı unutmak mecburiyetindedir. 

Yeni nizam ve Sovyetlq 
Muhabir makalesini ıu suretle ne • 

ticelendirmektedir : 
"Almanlar rusların yeni nizamı • 

sis hususunda işbirliği etmiye ve ,.. 
niden İngiliz tehakkilmü kanunlanM 
karşı protestolarda bulunmıya bulr 
olduklarını ümit etmektedirler. H• 
iki taraf da. karşılıklı harbe girme • 
mek icin bir çok fedakirhklara ft!p
hesiz ki amadedirler.,. 

Deyli Telegraf gazetesinin slyuıl 
muhabiri aynı fikri müdafaa derek 
diyor ki: 

"Almanlar harbi idame ettirmek ,,. 
Avrupada yenı bir nizan tuis etmek 
hususunda Moskovanın faal itbirlill
ni arzu etmektedirler. Onların gay .. 
teri, her hangi bir şekilde olursa ol
sun, Sovyet Rusyanın da Almanya • 
İtalya • Japonyanın arasında evelce 
aktediJmiş olan üç taraflı pakta dahil 
olmasıdır. Bu suretle üçler paktına 
iltihak etmekle Sovyet Rusya nazl 
Almanyasiyle faşist ltalyayı Avruya
daki yeni nizamın, bilhassa balkanlar
da, tefleri olarak tanımıı olacaklar • 
ır. Gene almanlar Sovyet Rusyanın 

Türkiye üzerinde yapacağı bir tazyik 
ile, Almanya Bulgaristandan geçerek 
Yunanistana taarruz ettiği takdirde 
Türkiyenin bitaraflığını temin etmek 
gayesini de takip etm•ktedir. Nihayet 
Rusyanın tranda ve Afaanistanda mil 
dahalelerde bulunarak ln~ilterevi bir 
parça m ŞP"ul etm•s:n;n ve h-:ıtta müt
kül vazivetlere d i"m .. "·nin de a'man· 
Jar tarafından arzu edilmekte olduğu 
tahmin edilmektedir. Hatta cennen 

siyasetinin Türkiye, İran ve Afgania
tanı almanlar ve ruslar arasında nü -
fuz mıntakasın~ ayırmak istemeleri 
de kabildir. Bütün bu ihtimallere kar· 
tı dütünülecek asıl mühim nokta 
Sovyet Rusyayı bitaraflık siyasetin
den ne dereceye kadar uzaklaştara • 
bilecekleri keyfiyetidir ... 

K sa ı mıntakuında harekit devam 
etft"•' ··"" ~ 

ltalyan resmi tebliği 

Londra, 11 ı.a. - Royter: Almanlarm 
dün yaptıiı hücum esn11mda Be:ıdıill li · 
man ve garın.da büyük tıhrıbat vulruı ıel
::hginı bildıren alman iıtihbaart ajanıımn 
verdiiı haber hıklrında ıur11ına iıaret • 
delim ki Bexhill plij fehrlnde liman J'Ok· 
tur. Almanlar iıe ikinci defadır, ba lima
m bombarcl-.n ettiklerb:rıl iddia etımekte
clirlw. 

ıtrlmıt oldutunıı 16aterecütir. Eier ba 
tlbirle adetçe on mfıU fazla bir dfiamına 
kartı harp etmelrlltimiz kaatediliyoraa, 
tunu hatırlatalım iri, biz tarihimizde adet
çe çok fıilr düımana lrarıı ilk defı harp 
etmiyoruz. Yunınistın llkçailarda oldutu 
libi Ortaçıt'da ve aon çatın istilrlll mü
cadelelerinde de en parlak ve en terefli 
muzafferiyetlerini itte bu ıibi ıavıtlarda 
kazanmııtır. " 

Muuallakiyetsizliğin itiralı 
Atina, 11 LL - Yeni İtalya bit· 

k-••ndmJılsm ....raı lodd-• 

Londra. ı ı a.a. - Deyli Meyi ga • Rua menfaatlerine kartı yapılın hamleye 
gelince Sovyet cevabı o kadar sarih değil
dir. 

Bara ltörlezi yolu 

zetesinin Manastır muhabirinin tel -
grafla bildirdiğine göre, Arnavutluk 
hududundaki yugoalav arazisine mu
'9Ualit eden binlerce arnavut ltalyan-J Son samanlarda lloıkova Bura körfe
lara hücum içill emir beklemektedir- at yolu Ue bak1faf etmek maeleatne alaka 

Hülisa, ingiliz matbuatının , ekse
riyeti Hitlerin it:ıl• an tar1 • -vl ' kü
çük Yunanistan karşısında gös~edlen 
merhamete şayan vaziyet karşıns•nda 
müttefikinin imdadına gitmeyı ar • 
.ı:u ettiği takdirde Türkiyenin bita -
raflığını temin gaycsin: takip etmek
te oıdulu fibindedir. 

•oma. 11 a.a. - 157 numaralı teblil: ı.. ................ 1 ....... ~ 



Amerika' da silah 
imali İçin büyük 
gayret yapılıyor 

Bitarofhk kanununun 

ilgası için Amerika'do 

uvetli bir cereyan var 
Vaşington; 11. a.a. - Muazzam ırillh -
ma proğrammı tahakkuk ettirmek maksa 
le, gece gtindüz çalışılmakta ve bir dev 

yreti sarfedilmdı:tedir. Tahakkuku için 
rt milyar ingiliz liraltk tahsisat ayrıl • 
ş olan bu proğram, B . Ruzvelt'in" harbe 
meden İı:ıgiltere'ye yardım etmek için 
lazımsa yapmak .. kelimeleriyle ifade 
iği proğramırun icra s.afhasmın ilk mer-

lesidir. 

itarallık kanununun tadiline 
doğru 

aıtington; 11. a.a. - İki mühim me&ele 
krnda efklrıumumiyenin nokt.ainazarı 
enilmek tızere, hü.ldi~te dahil olmryan 
iyetler tarafından bir anket açılmtl • 

- Amerika gemilerinin İngilteıre'ye 
l:ıeme t~ımasma imkln vermek il.zere, 
arafltk kanununun ilgası, 

Geçen umumt harpten kalan borçla
Amerika'ya ödemiyen devletlere kredi 
'lm~i hakkındaki John&o:n kanunu -

tadili. 

Seçimin göslerdiği. netice 

evyork, 11 a.a. - Nevyork He • 
diyor ki : 

İntihabat neticesi muhakkak ota
göstermiştir ki harbe ~irmemek 
iyle İngiltereye tam hır yardım 
setidir. 
ütün enerjimiz ve kuvetlerimizle 
zamanın icabettirdiği cUretle ve 
isatı "'duğu gibi görerek bu si • 
ete de\ .:ım etmeliyiz." 

İngiltere 
ava hakimiyetini 
almak yolunda 

yyareci kafileleri bir müddei 
onra bir sel gibi akacakltr · 

I 

ondra; ıı. a.a. _ tvni~ Standart'da 
ettiği bir makalede, B. Charlto~ rele-

İnglltere'nin hava htklmıyetlnl 
•:;:ceğine dair başvekilin ııözlerlnl 

·ı ederek bunun sebeplerini ıöyle b:ab 

or : 
İngiliz tayyare fabrikalarının lmll ka-
eti &'ittikçe artmaktadrT. Ken.dl ima
ıza yakında Amerika ve Kanada ima· 
ı da yani ayda bin tayyare daha illve 
eğiz. Vakıa alınanlar tayyarecilerlne 

i tayyareler kullandırıyorlar. Fakat y&· 
a bizim de yeni avcı ve bombardıman 
arelerimiz hazır olacaktır. Şimdi dllıs-
m kullanmakta oldufu tayyarelere na
imıette bulunan tayyarelerimiz ü9tUn 
yeni tayyarelerimizin de dUşman tay

elerinden daha serf, daha lyf te«llb .. 
iş .ve mukavemetli olacaklarını zan
irecek haklı sebepler vardır. İmpara • 
uk için hazırlanan plln mucibince, ye
iı ilk Kanadalı pilot kafilesi de bir 
haftaya kadar gelmiş olacaktn. İnce 
su halinde akmağa başltyacak olan 
areci kafileleri bir müddet sonra bir 
olacaktır. İngiliz bombardıman tana· 
rinin şimdiye kadar yaptrklan akmlar 
ında yapmak kabiliyetinde otacaJdarı 
larm yanında hiç kalacaktır. ,. 

lngiliz tayyareleri merkezi 
lmanya'da askeri hedellere 

hücum ettiler 
ondra, 11 a.a. - Reameıı bitdiritdlil· 
göre dün gece ingiliı tayyareleri es
le merkezi Almanya'da a.ıted hedef· 
karşı hücumlar yapmıglardır. 

giliz tayyareleri gene Berlin 
üzerinde 

erlin; 11. a.a. - D. N. B. ajanıı bil-

yor : 
ün gec:e birkaç ingiliz tayyar~!. Ber
bir hücum yapmıştrr. Alman hava dafi 
ryıılarının enerjik faaliyeti, bu tayya
r i, bombalarım atmadan geri dönmete 
bur etmiştir. 

er:ka'dan ingilizler yeniden 
1200 tavyare satın alıyr 

a~ington; 11. a.a. - İnırili.z: tatm alma 
isyonunun 1200 yeni tayyare mübaya
için tayyare fabrikalariyle doğnıdan 
ıuya müz::ıkereye girişmesine müsaade 
miş tir. 

nkara Lv. Amirliği Sa. Al. 
o. na eönderilen hariç askerf 

KITAAT iLANLARI 

Bulgur alınacak 

fanlsa As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
- 15. ıı. 940 günU saat 10 da 600000 
bulgur kapalı zarf usu!U ile satın a · 

cıı ktır 

- Muhammen bedt>İı 78000 liradır. 
- ~ıuvnkkat teminatı MM liradır 
- İsteklilerin şnrtnamesını görmek 

r.lu:nltmey1 açma l!le.atınden en az bir 
evellne kadar teklif mektupları ve 

kalarlyle Manisa Aa. Sa. Al. Ko. nıı 
acaatıarı. (7206) 172'1 

Sabun almacak 
Manisa Aa. Sa. AL Ko. Ra. den: 

1 - 15.11.9•0 perııembe günü aaat 15 te 
120000 kilo ıabun kapalı zarf usuıu ne ıa
tın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 41400 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 8101> liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnameıılnt görmek 

Vf eksiltmeyi açmak ııa.atlnden bir saat e
veline kadar tekli! mektuplan ve vesika
ları fle Manlııa At!. Sa. Al. Ko. Rs.müraca-
atlan. ( 7206) 17242 

Muhtelif erzak alınacak 
Boloyır Ss. Al. Ko. Rs : 
1- 150 ton bulgur, 30 ton nohut, 50 ton 

kuru fasıılya, SO ton pirinç, 20 ton kırmızı 
mercimek, 20 ton sabun., 20 ton makarna, 
30 ton yeşil mercimek, 3 ton zeytin yağı 
ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2- Pazarlık 14/ 11/ 940 persenbe günü 111. 

at 14 de Bolayır Sa. At. Ko. da yapılac:ık-
tır. (7389) 17370 

Odun alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
1- 3342000 kilo oduna istekli çıkmadı

ğından 22/ 11/9'40 cuma glinü saat 10 da k-ı
pah zarf uslil ile eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 43446 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 3258 liradır. 
4- İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 

her giln ve eksiltmeyi açzma saatından en 
az bir saat evetine kadar kanunt vesika!a•ı 
ile Manisa A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7356) 17390 

Yulaf alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 300 ton yulaf Bandırma'da testim 

şartiyle 13/ 11/ 940 saat 11 de pazarlıkla 

alınacaktır. 

Muhammen bedeli 24000 lira, kati temi
natı 3600 lira, taliplerin Çanakkale Sa. At. 
Ko. na müracaatları, (7412) 17394 

Sadeyağı alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 40 ton ıadeyatı klmyevt muayene 

tle lS.11.940 günü saat 10,SO da pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli HOOO lira olup 
katı teminatı 11900 Uradır. 

8 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (74115) 17397 

Yulaf alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 1000 ton yulaf 13/11/940 gtinü saat 
10 da. pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80000 lir.a olup 
k.att teminatı 11500 liradır. 

3 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. 
na milracaatlan. (7416) 17398 

Sadeyafı alınacak 

Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Aııafıda mikdarları yazılı aade 
yağlar ayrı ayrı ihale ııuretiyle 13/11/ 940 
siinll saat 10.30 da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Beher 1ı:i1011unun muhammeni 160 
kuruştur. 

S - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na 
nıilracaatları. 20 ton, 10 ton. 10 ton. 

(7420) 17402 

Sığıreti alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 80000 kilo ıuğır 
eti pazarlıkta ııatın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 ku
ruıtan 20000 llra biçilmlıtır. 

8 - İhal~ıl 26.11.940 salı günU saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaik ve temi
nat akçelerlyle belli gün ve saatte Geli -
bolu Sa. Al . Ko. müracaatları. (763•) 

17622 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askert ihtiyaç için 1150000 kilo 
meşe odunu pazarlıkla satın alınaoak~r. 

2 - Meıe odununun beher kilosuna 1 
kuruştan 111500 lira biçilmiştir. 

8 - İhalesi .26.11.9'0 Ta. aalı günü ııa
at 16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4' - İsteklllerin belH gUn ve ıaatte ka.
nunt vesaik ve teminat mektuplarlyle Ge
libolu Sa. Al. Ko. na müracaatları. (76315) 

17623 

Sığll'eti alınacak 

Gelibolu Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 150000 kllo ıı
ğır eti s1;.tın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosunun 25 ku
ruıtan 271500 liradır. 

8 - İhalesi 26.11.940 ealı gUnU saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - lııteklllerl.a kanun! vesaik ve temi
nat akçeleri ile belli gün ve saatte Geli
bolu Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7636) 

17624 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 920000 kilo odun 
pı zarhkla satın alınacaktır. 

2 - Meşe odununun beher kllosunun 
1,67 kuruştan 15364 lira blçilmlıtır. 

3 - İhalesi 26.11.940 salı gUnU saat 16 
da Gelibolu Sıı.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaik ve temi
nat akçelerlyle belli gUn ve saatte Gelibo
lu Sa. Al. Ko. Rs. mUracaatlan. (7637) 

176215 

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

şe odunu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Meşe odununun beher kilosunun 

1,42 kuruştan 16330 lira biçilmiıtir. 
3 - İhalesi 26/ 11/ 940 salı gtinü saat 

115 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin lranunt vesikaları ile 

belli rttn ve saatte Gelibolu Sa. Al. Ko. na 
mflracaatla.n. (763&) 1762'6 

ULUS 

Sığıreti alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. dea : 
1 - Asker! ihtiyaç iı;;in 150000 kilo ıı

ğır eti puarlıkla ııatın alınacaktır. 
1 - Sığır etinin beher kilosuna 25 ku

ruştan 37500 lira biçilmiştir. 
3 - İsteklllerin 26/ 11/94-0 tarihinde Ge

libolu Sa. Al. Ko. da bulunmalan (7639) 
1762.7 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birlikler ihtiyacı iı;;in 224-0000 kilo 

meııe odunu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Meşe odununun beher kilosunu 1 

kuruştan 2'2400 liradır. 

3 - İhalesi 26/ 11/ 940 sah giinü aaat 16 
da Gelibolu Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evel teklif mektupları ve kanuni ve
sikaları ile Ko. na müracaatları. (7640) 

17628 

Sığıreti alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 120000 kilo sı

ğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Sığtr etinin beher kilosu 25 kuruş

tan 30000 liradır. 
3 - İhalesi 26/ 11/940 sah gtinü saat 16 

da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evet 

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

(?641) 17629 

Sığıreti alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 

tın alınacaktır. 

2 - Tallp çıkmf.d.ıtından bir ay müd
detle pazarlığa konınuı 6.11.940 günU ge
ne talip çıkmadığındıuı pazarlılı 7 gtin u
zatılmış ve pazarlığı 13.11.94.0 günü ıaat 
l:S te Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - Beyaz peynirin beher kilosu için 
talımin edilen fiyatı 60 kuruş olup tutarı 
26400 Ura muvakkat teminatı 1980 liradır. 

4 - İstekUler her gUn §artnamesini İs
tanbul Tophane, Ankara, Eskişehir ve İz
mit Sa. Al. Ko. da g1'rebflfrler. 
~ - İstekliler belli gün ve ıaatınde tz-

mı t Sa. Al. Ko. gelmeleri. (7649) 17637 

Zeytin tane$İ alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf 
eksiltmesiyle 40000 kilo zeytin tanesi sa
tın alınacaktı. 't'allp çıkmadığından bir ay 
müddetle pazarlığa konmug ve ilk pazar -
lığı 6.11.940 gUnU gene talip çıkmadığın -
dan pazarlığı 18.11.940 günU saat 15 te 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 .- Zeytin tanesinin beher kilosu için 
talımin edllen fiyat 22 kuruş olup tutarı 
2800 lira muvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - İstekl1ler her fillD şartnameyi İs
tanbul Tophane, Ankara. Eskişehir ve Sa. 
Al. Ko da görebilirler. 

4 - İstekliler belli gUn ve saatinde İz
mit Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7650) 

17638 

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

1 - 250 ton unun 6.11.940 gUnU yapılan 
ihalesinde istekli çıkmadığındl\n tekrar 
pazarlıg"a çıkarılmıştır. 

l - Birlikler ihtiyacı için 80000 kilo 2 - Pazarlığı 18.11.940 çarşamba gUnU 
sığır eti pazarlıkh satın alınacaktır. saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla-

2 - Sığır etinin beher kilosu 26 kurus- caktır. 
tan 15600 liradır. 3 - Toplu tutarı 55000 l!ra ilk teminatı 

3 - İhalesi 23111/ 940 cumartesi gÜnü 4000 liradır. 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı- 4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev-
lacaktır. cuttur. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat eve! 15 - İsteklilerin muayyen gUnde Ko. da 
teminat akçeleri ve kanuni vesikaları ile bulunmaları. (7651) 17639 
Ko. na müracaatları. (7642) l 7630 

Arpa alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - Birlikler ihtiyacı için 500 ton ar
pa pazarlık &uretiyle satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. 

3 - Pazarlığı 14/ 11/ 940 günü saat 11 de 
mezkO.r Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, İs -
teklilerin gtin ve saatinde komisyonda ha
zır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edi
lecek fiyat üzerinde % 15 kati teminat 
atınac:aktır. (7643) 17631 

Un alınacak 
Diyarbakır Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

l - 100 ton fabrika unu 13.11.940 günU 
saat 10 da pazarlığa konmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 16500 Ura olup 
teminatı 2475 liradır. 

8 - Şartnamesi her gUn Ko. da görü-
lür. (764•> 17632 

Tenvir postası ve malzemesi 
alınacak 

İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İki kamyon üzerine tesbit edilmiş 
bir tenvir posta.eı ile bunlara e.it 16 kelem 
muhtelif cine ve mlkdarda malı.emesi ile 
beraber 14.11.940 gUnü saat 11,SO da. pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 19000 lira katı teminatı 2850 liradır. 
Şartnameııl her gUn Ko. da g1'rUlür. İstek
lilerin belU gün ve ııaatte Ko. da bulun-
maları. (7645) 17633 

Et alınacak 

Manisa Sa. Al. Kio. Re. den: 

Un çuvalı alınaca!c 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 22000 adet yeni un çuvalı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 18.11.940 pazartesi günU 
saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Toplu tutarı 22000 lira tık teminatı 
1650 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen gUn ve saat
tP komisyonda bulunmaları. (7652) 17640 

Bakır kara vana alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 9000 adet bakır karavana milteah
hl t nam ve hesabına alınacaktır. 

Pazarlıkla ekslltmesl 14.11.940 perşem
be gUnU saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 32400 lira llk teminatı 
2430 liradır. Nümunesl Ko. da görülür. 

İsteklllerin belll aaatte Ko. na gelme-
leri. (7653) 17641 

Un alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı lçfn 2215 ton dllz 
kırma un pazarlık suretiyle ıatın &l.ına
caktır. 

2 - Pazarlığı 18.11.940 pazartesi günU 
saat 14 te yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı •050 Ura olup 
katı teminatı 6075 liradır. 

4. - İsteklilerin kanuni veelkalarlyle 
beraber Bornova Sa. Al. Ko. da hazır bu -
lunmalan. Muayyen saatten bir ııaıı.t evel 
muhasebe vezneıılne temlnatlarım uırulen 

yatırmııs bulunmalan. (76154) 17642 

Pirinç alınacak 
l - 100000 kilo ıığır veya keçi eU İstanbul Sa. Al. B:o. Ra. den: 

28.11.940 perııembe günü aaat 10 da kapa.- 1 - '6 ton ptlavlık pirinç alınacaktır. 
lı zart usulü ile ekıılltmeye konmuotur. Pazarlıkla eksiltmesi 15.11.940 cuma gü -

2 - MUhammen bedeli 25000 liradır. nU saat 115,30 da Tophanede İl!lt. Lv. A.Sa. 
3 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4' - İsteklilerin eartnamesini görmek Tahmin bedeli 1ırnoo ilk teminatı 1897 

llzere her gUn ve eksiltmeyi açma saatin- lira 150 kuruııtu.r. Nümunesi Ko. da g1'rll • 
den en az bir saat eveline kadar teklif ıUr. İsteklilerin kanun! veslkalarlyle Ko. 
mektuplarını ve kanunda yazılı veslkala.- da bulunmaları. (7655) 17648 
riyle birlikte Manisa As. Sıı. Al. Ko. na 
mürrı.ca.atıarı. (7646) 1763• 

İnşaat münakasaıı 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Gösterilecek yerde yaptırılacak o
lan üç adet erat pavyonuna istekli çıkme.
dığ'ından eksiltmesi paza.rbkla yapılacak
tır. 

2 - Eksiltmesi 25.11.940 pazartesi gü-
nU saat 11 dedir. 

8 - Muhammen bedell 86329 lira 65 
kuruı olup Uk teminatı 5566 Ura 48 ku • 
ruştur. Şartnamesi 432 kuruş mukabUlnde 
lstlyenlere ıerlllr. 

4 - İstekliler belll gün ve saatte ehli -
yetnamelerlyle beraber Merzifon Sa. Al. 
Ko. da bulunmalan. (7647) 17635 

3 kalem sebze alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mikdarları fiyatları, tutarları teminatları 

yazılı üç kalem kışlık sebzeler kapalı za.rf 
eksiltmesi ile sat~n alınacaktır. 

2 - Talip çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlığa konmuş ve ilk pazarlığı 

13/ 11/ 940 günü saat 15 de Sa. AL Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler her ıün şartnamesini 
İstanbul Ankara Eskisehir ve İzmit Sa. 
Al. Ko. da görebilirler. 

4 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. gelmeleri. (7648) 17636 

Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

Cinsi Kilo K S Lr. K Lr 
Lahana 19800 7 50 1485 00 112 
Prasa 24750 7 50 1856 00 140 
İspanak 29700 15 00 4455 00 334 

Beyaz peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için UOOO kilo 
beyaz peynlı· kıwalı zart eksutmealyle .,,.. 

Yulaf alınacak 
tstanbul Sıı. Al. Ko. Re. den: 

ı - İhtlyao için 700 ton yulat 19.11.9•0 
gUnü aaat 11 de pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 70000 liradır. Katı 
teminatı 9500 llradir. Şartnameııl her gUn 
komisyonda görilleblllr. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan. (7656) 17644 

Buğday, arpa, yulaf alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askerı ihtiyacı için 8.fağıda elns 

ve mikdarı ya.zıh üç kalem yem maddesi 
vUzer ton ve ayrı ayn ısteklileriae ihalesi 
yapılmak suretiyle pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Evsat ve husust şartlan Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da istekliler okuyabl -
lirler. 

S - Pue.rlıtı 14.11.940 pe~embe günU 
saat 10 da Konya Lv. A. Sa.. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra teka.rrür ede -
eek fiyat Uzertnden katı teminat alınacak· 
tır. (7661) 
Buğday 

Ton 
100 
100 
100 
100 
100 

500 

100 
100 
100 
100 
100 

Arpa 
Ton 

100 
100 
100 
100 
100 

500 

100 
100 
100 
100 
100 

Yulaf 
Ton 
100 
ıoo 

100 
100 
100 

.500 

100 
100 
100 
100 
100 

800 
JNT 

12. ı 

Muhtelif erzak ahnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aşağıda yazılı maddeler pazarlıkla alınacaktır. İhaleleri Edirne'de eski ınll

oürlyet dalreainde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Ko. da gö
rlllebilir. İlteklilerln sözü geçen gÜn ve saatte Ko. da bulunmaları. (7393) 17374 
Cinsi Mikdan M. Tutarı Teminatı İhale günü ve aaati 
Kuru fasulya 216 ton 60480 9072 13/ 11/ 940 10,30 
Koyun et1 35525 kilo 20694 3104 13/ 11/ 940 11 
Makama 72 ton 21600 3240 13/ 11/ 940 t 1,30 

Patates, saman ve kuru ot ahnocak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi Mikdan MUhanımen 

fiyatı 

Pe.tatea 80000 4800 

Teminatı 

Lira 
860 

İhale günU 

15.11.940 

Saıı tı 

16 
Saman 1330000 83250 2492 18.11.940 16 
Kuru ot 1220000 61000 4575 19.11.940 16 

İhalenin §ekli İhale yeri 
açık ekRlltme Niğde Aıı. Sa. Al. Ko. blnaaı 

ı - İstekliler gartnameyl her gün komisyonda göreb!l!rler. 
2 - Taliplerin tık temlnatlarlyle birlikte belli gün ve saatte kom.isyona müra.-

caatıan. (7394 ı 17375 

Muhtelif yiyecek ahnacalc · 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aşağıda cins, mikdar, muhammen bedeli ve teminatı ve ihale gün ve saatleri 

yazılı yiyecek maddeleri münakasaya konmuştur. 
İsteklilerin kanunun emrettiği tarzda teminatlariyle birlikte komisyona mür ... 

caatlarr. (7458) 17419 
Cinsi 
Zeyt!n yağı 
Sade yağı 
Sabun 
Nohut 
Bulgur 

Kilo 
28800 
70000 
72000 

135000 
21 5000 

Tııtarı 

18720 
102000 
34560 
24300 
38880 

Teminatı 
1504 
6350 
2592 
1822,5 
2916 

SaaU 
11 

Gün ve 
24/11/ 9-40 
24/11/ 940 14 
24/11/940 16 
2'5/11/ 940 10 
25/ 11 / 940 11 

Muhtelif sebze ahnacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Aşağıda cins ve miktarları ya.zılı yiyecek maddelerinin hizalarmda gösterilen 
gün ve saatte kapalı zarf usulU ile ihaleleri yapılacaktır. Evııaf ve oa.rtnameleri her 
gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ihale saatinden en geç bir saat evet teklif mek· 
tuplaını komisyona vermiş olmaları. (7491) 17474. 
Cinsi Mlkdarı Tutarı Muvakkat gUn ve saatl 

Laltna 
Pra.ııa 

İspanllk 
Maydanoz 
Havuç 

Ton 
63 
63 
63 

1 
50 

Lira 
5355 
7245 
7560 
110 

3750 

Yağ, sabun 
Çanaldkale Sa. Al. K.o. Rs. dcın: 

teminatı 

402 
1544 
1567 

9 
282 

ah nacak 

29.11.940 
29.11.9•0 
29.11.9•0 
29.11.9•0 
29.11.940 

11 
11 
11 
11 
11 

1 - İhtiyaç için aşağıda cins, mikdar ve ilan günleri yazılı olan tlç kalem erw 
zaıkın pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göııterilmiştir. 
3 - !ha.lesi Çanakıkale Sa. Al. Ko. da yapılacaıktır. 
4 - Taliplerin ihaleden bir uat evci teminat akçeleri ve ihale· nsilcalariyl• 

birlikte komisvona milracaa.tlan. (7609) 17590 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat t~inaıt 

Lira Kr. 
7200 00 
2250 00 

Lıira Kr. 
Sade yağ 30000 

50000 
48000 00 

Makarna 
Sabun 30000 

15000 
15000 

00 
00 2250 00 

Muhtelif malzeme alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. :&s. den : 

Mikdarı 

Adet 
480000 
480000 

960000 
160000 

40000 
280000 

80000 
2400000 

Tutan 
Lira 

16800 
2400 

3840 
12000 

1400 
7000 
8000 

144-00 

İlk teminatı 
Lira 
12.60 

180 

288 
900 
105 
525 
600 

1080 

CİNSİ 
Sx.8 perçin çivisi 
Sx& perçin pulu 

2,5x6 perçin çivisi ve pul 
Z,Sxl2 perçin çivlei ve pul 
Bilyilk yarım yuıvarlak halka 
Kilçük yarım yuvarlak halka 
Çift dilli toka 
Palaska tokası için erkekli d!şlU 
kapsol. 

Yukarda yazılı malzemeleri pazarlıkla eksiltmeleri 14/ 11/ 940 perşembe güntl 
sa.at 14 de Tophane'de İst. Lv. Amirliği Sa.. Al. Ko. yapılacaktır. 

Nümuneleri komisyonda görilliir. Taliplerin belli vakitte Ko. da bulunmalan. 
(7662) 17648 

TÜRKiYE CÜMH. URİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapların<h 
en az 50 lirası bulunanlara sene~e 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. ı Birincikanun, 
Haziran tarihinde çe.kilecektir. 

OIKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene 
liradan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 
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BAŞVEKALET 

Katip alınacak 
Bll6vekAletten: 

kAlıt1nı ı:rıüra.cu.t ederek bu tıı mab.wl 
olmak Uzere vesika atmaları n bu veatka
yı tbraa etmeleri ıarttır. 

Masa yaptınlacak 
Ankara Levaııırm Amlrllfl Satm Alma 

Koml•yonundan : 

la ıatın aluıac&Jrtı.r. 
Puarlıtı 12. 11. HO cıuma sQntı uat 

11 dedir. Tallplern muayyen vakitte ,.. 115 
temlnatıarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da buhmmaları. (lts89) 11609 

Yol 
İltan.bul Belediyesinden : 

ktSpril f?ll&atı yapımı btılamnaaı. 

B - İhaleel tarihinden dart rtin n.ı 
mUracaatla vllbetteıı oblltmeye rirebile
celrlerlne dair Yeslka almalan, 

Bu mUddet içinde vesika talebinde bıı
lunmıyanlar ekalltmeye tıtırAk edemezler. Resimlerine (Öre 4 adet masa pazarlık

la yaptırılacaktır. 
a#a fltualı: :yolu fnpab kapalı sarf uaully
le lka1ltme:ye koııulmuetur. Kctif bedeli 
7910& lira B! kurut ve Uk teminatı 15208 11· 
radır. Mukavele, ekslltme, bayındırlık lfle
rl genel, husuıt ve fe.nııt ıartnameleri, ke
ılf hulA.saaı ve buna mUteferrt diğer evrak 
199 kunıı mukabilinde vtlA.yet nafıa mUdür 
lUğünden verilecektir. İhale 115. 11. 940 cu
ma günü saat 115 de daimi encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplıırı ihale tarihinden ıekl.z gün 
eve! vilAyet nafıa müdUr!UfUne müracaatla. 
alacakları fennt ehliyet ve 940 yılına alt 
ticaret odaaı veslkalartyle 2•90 numaralı 

kanunun larifatı çevrealnde ha.zırlıyacakla
n teklif mektuplarını ihale günü saat U 

de kadar dalmt encUmene vermeleri lA.zım-

1 - Açık bulunan 20 lira maa,,lı tkl kA
tlpUk için 18.11.940 pazartesi gUnU saat 
14 te müsabaka tmtfhanı yapılacaktır. 

6 - tıteklllerln teklif mektuplarını 
5 - Teklif mektupları S llncU maddede 

yanlı aaatten bir saat "eline kadar IMlfıa 
dalreelne ıettrllerelı: kıomlıyoıı nialillne 
malrbuıı mukabilinde vereceı!ıctfr. Poıta ile 
r6nderllecek mcılı:tuplınrı nihayet S ilııcU 
maddede yuılı aaate kadar relmiı olmau 
ve dıı zarfınm mtlhllr mumu Ue fyfcı b~ 
patılmıı olmuı ıarttır. Poıtada olan ıo-

2 - İmtihana kabul şartları ounlardır: 

ikinci maddede yazılı saatten bir aaat eve
Une kadar 811 ı,ıert relııllğlne makbuz mu
kablllnde vermeleri lhımdır. 

Pazarlığı 18. 11. 940 pazartesi gilnft sa
at 11 dedir. 

Taliplerin katt temlnatlarlyle birlikte 
muayyen vakitte Ankara LT. A. Sa. Al. 

Muhtelif eşya alınacak 

Ankara Lv, A. Sa. Al. Ko. dan ı 

Apfıdı cins ve mikdarlan yazılı qya 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarhft 
18/11/940 pazartesi g{lnil saat 14 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte % 15 temlnat
lariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 

Lise me:ı:unu ve memurin kanununun 
f Unl'U maddesinde yazılı ,art ve vasıflan 
h tl7. olmak, makine ile sert ve d!lzgün ya
z· yazmak. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(7~31) 17611 Ko. da bulunmaları. (7467) 17462 

2 terazi alınacak 

MALİYE VEKALETİ 
da bulunmaları (7S91) 17610 

cllmıeler kabul edllmea. (103!14/7S04) Ankara Levazım A.mlrliii Satm Alma 
Komisyonundan : 

3 - Talip olanların: mektep diploması. 
tıUtus hUvtyet cüzdanı, sağlık raporu, aa
kcrl!k vesikası , doğruluk ktlğıdı, iki kıta 
vesika roto'!rn!ı ve ısttdalarlyle HUl.940 
akşamına kadar BıışvekA!et sicil ve daire 
mtıdür!Oğllne müracnatlıı.n. C7490l 17473 

Muhtelif fenni al at alınacak Erzak tartan dlrhemlerlyle beraber iki 
terazi pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Adet Cinsi 172915 

3 Portatif yazı makinesi Remlngton Kalorifer 
Maliye Veklletinden : tesisa.tr yaptmlacali 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Dinamo alınacak 

M. M . Vekdlett Satın Alma Komisyo
nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyat 101!7~ ika 
olan 25 adet dinamo kapalı zarfla eksilt -
tneğe konulmuştur. İlk teminatı 8111 lira 
63 kuruş olup ihalesi 22 lklnctteşrln 940 
cuma günU sa.at l:S tedlr. İsteklilerin mez
kOr gllnde ve ihale saatinden bir saat evel 
Zarfların M . .M. V. satın alma komisyonu-

2/14-177 uyılı Vekiller heyeti kararına 
bağlı toprak tevzi talimatnamesine tevfi
kan tevzi olunacak toprakların kadastro 
tahririnin icran l~n ZJ/101940 tarihln.de 
kapalı zarf uaullyle milbaya11ı lı:ararlat
tırılmı~ olan fennt malzemenin mezldır 
günde yapılan mUnıkasaaında talip zuhur 
etmediğinden bahse mevzu malzeme 2490 
aayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
pazarlıkla ve aıağıdaki ıartlar dairesinde 

Pazarlığı 20. 11. 940 çarıamba ıilnil sa
at 10 dadır. 

Taliplerin muayyen vakitte katl temi
natlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da balunmaları. (7472) 17463 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komiıyonundan : 
Hepıine tahmin edilen fiyatı 180.000 11-

rı olan 24-00 ton bufday pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

30 Subaylara mürekkepli dolma kalemi 
12 Portatif koltuk 
ıs Elektrik cep feneri 
7 Kilitli evrak çantuı 
3 Portatif yemek takımı 

31 Gaz ocağı 
20 Deve boynu ispirtoluk 
33 Radyom llmbatarma ihtiyat ~lee 
50 Gemici fenerleri için ihtiyat $İşe 

100 metre ıemici fenerleri için ihtiyat fitil 
2S Gaz sobası 

dır. (10343/1283) 17287 

Pirinç ve yağ alınacak 

İstanbul Belediyesinden : 

Darlllııceze milessescıinin yıllık ihtiya.
cı için alınacak 17.500 kilo pirinç ve 8000 
kilo sade yağı 40 gün zarfında defaten tea
lim edilmek ıartiylc kapalı zarf uıu!iyle 
aı;ık eksiltmeye konulmuı,ıtur. Talipler top. 
tan veya pirinç ve sade yaiına ayrı ayrı 

tekliflerde bulunabilirler. Pirincin beher 
kilosunun muhammm bedeli 315 kuruş, 111• 

Bolu Valiliğinden: 

ı - Bolu vllt\yeU merkezinde yeni ,.... 
pılaıı {:!O) yataklı hutahane binan kalo
rifer ve banyo tesisatı kapalı zarf ~ 
llyle ve 14870 lira keıtf bed.elt)'le 22.10.HO 
tarthJnden itibaren ekalltmeyı çıkarılmı1-
tır. 

2 - Bu tıler 21.11.940 tarihinin PltterD
be g11nU ıaat 115 tı vtltyet daim! enctınıı .. 
tiınde ihale edilecektir. 

ııa vermeleri. (7'24) 17495 

Çantalık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. At. Ko. dan : 

mübayaa olunacaktır. 

ı _ Mübayaa edilecek 
lcvarımın cinsi Adet 
Tcke.ometre 25 
Mira 50 
Pl!nimetre 2S 

YEKUN 100 

ı:ı 
·2 
·ı:: ., :: 
i ı:. 
ıı::ı ;:; 

Lr. 
850 

40 
60 

2 - Ketif bedeli: 247SO liradır. 

e 
ı: 

8 ... "' ..... e ., 
"' -g f'4 .o 
Lira 

21250 
2000 
1500 

24750 

Pazarlığı 2S. 11. 94-0 paazrtesi rünü sa
at 11 dedir. 

Katt teminatı 20460 lira olup ıartna-
mesi 10 liraya komisyondan alınır. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv, 
A. Sa. Al. Ko. dı bulunmaları. 

(7480) 14468 

20 Bakır sefer ta11 
16 Termos yemek kabı 
1 Mum kSiıth teksir ma1tinesl. 

Hamal arkalığı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği satın Alma de yağının 160 kuruı ve ilk teminat mik -
Komisyonundan: tarı 1432 lira 50 kuru~tur. Şartname r.abıt 

20 adet hamal ukalığı pazarlıkla satın ve muamelat müdilrlüğll kaleminde görll • 
alınacaktır. lccektir. İhale 15/1 t/940 cuma giinü saat 

8 - Eksiltme ıartnamul, mukavele n 
htısust ıartname ve kqlf hW&.l&n Bol• 
nafıa müdürlUtunden '115 kunıı bedel mu
kabilinde ahnabll!r. 

• - İlteklller tice.ret odan ye ehH,..e 
vesikalarının teklif mektuplanna koya. 
caklardır. 

Muvakkat teminatı (1118) liradır. 

(7298) 17311 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(65,74) altmıı,ı beı,ı kuruş yetmi:s dört san
tim olan S0.000 metre tek en veya beher 
ınetreslne tahmin edilen fiyatı (131,48) 
'1lz otuz bir kuruı,ı kırlı: ıelı:iz ıantim o'aıı 
!5.000 metre çift en nı1t.1 çantaltk ara b~i 
Pazarlrkla münııkas:ıya konmuştur. İhalesi 
15/111940 cuma g{inü ııaat on birdedir. 
Katt teminatı 4 930.5 liradır. Evsaf ve 
'-artruımesi 165 kuruş mukabilinde M.M.V. 
ıatı nalma komisyonundan almabillr. İı • 
teklilerin kanunun emrettitl belgelerle 
ihale aaatinde komisyona ıelmelerl. (7S72) 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 
lira 25 kuruştur. 

Çuha ve madeni yaka İ§areti 
alınacak 

Ankara Levazım .ı\mirliii Satın 

Pazarlığı 25.11.940 pazartesi gilnU saat 15 de daimi encUmende yapılacaktır. Ta -
ıı dedir. Taliplerin yü:ı;de l~ temlnatlarly- tiplerin ilk teminat makbuz veya mektup
le birlikte Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. da lan ve 940 vılına ait ticaret odası vesi • 

Alma bıılunmaları. (76l'IS l 17545 kalariylc 2490 numaralı kanunun tarifatı 

İllf&at ve tesiat yaptınlacaJi ' 

İstanbul Belediyesinden : 

17570 

M. M. V. Hava Müsteşarlrğı 

Otomobil malzemesi alınacak 

4 - İhale evrakını rörUp almak istiycn
ler Maliye Vek&lcti milli emlak müdürlil
lüne müracaatları. 

.S - İhale şekli: pazarhk usulü iledir. 
6 - İhalenin yapılıcıft mahal ve tarih: 

22/ 111940 tarihine müsadlf cuma rünil aa
at ıs de Maliye Vekilcti mili! emlak mil
dilrlilğilnde. 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
90 ıUn içinde Maliye Veklleti mim: emllk 
müdürlüğüne teslim edilecektir. (748S) 

17499 

Fenni malzeme alınacak 
Maliye Vekllctlnden : 

Komisyonundan : 
3 metre yakalık mavi ı;uha ile 750 adet 

sarı madeni ynka i$arcti pazarlıkla satın 
alınacaktır . 

Pazarlığı 18. ı 1. 940 panzrteıi &iinü sa
at 10 dadır. 

Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir
likte muayyen vakitte Ankara Lv. A, Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. (7481) 17469 

Soda alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
76 ad~t soba ve 118 adet boru tamir et-

tiril ece ktl r. 

Fınn tamiri 
çevresinde hazırlıyacaklarr teklif mek -
tuplarını ihale eilnil saat 14 de kadar da
imi encümene vermeleri lhrmdır. (10326-

Ankııra Levazım Amirliği Satın Alma 7289) · 17289 
Komisyonundan: 

Keşit bedeli 1000 lira olan tırın tami
ri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Par.arlığı 28.11.940 peroembe gUnU saat 
ıı dedir. Kat! teminatı ı~ lira olup ke
şi~ ve oartnamest 3 kurufA komisyondan 
alınır. Taliplerin munyy<'n vıı.kltte Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. ela bulunmıı.tan. 

(7660) 17646 

Yün fanila ipliği alınacak 

lstanbul Jın:iarma Satın Alma Komiı -
yonundan : 

M. M. VekAletf Hava Satın Alma Ko
misyonundan: 

2/14ı 77 aayıh vekiller heyeti kararına 
bağlı toprak tevzii talimntnımcsine tev
fikan tevzi olunacak toprakların kadastro 
tahririnin icrası için 7/10/940 tarihinde 
kapalı zarf uıulfyle mübayaası kararlaı -
tırılmıı olan fenni malzemenin mczlnır 
günde yapılan milnakaeasında talip zuhur 
etmediiindın bıhıe mevzu malzeme 2490 
sayılı kımunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
pazarlıkla ve aııııiıdııki idaresinde müba-

Pazarlığı 14.11.940 peı'Dembe günü eaat 
1' tedlr. Soba ve borular her g!ln öğleden 
ıonra teçhizat ambarında görUlür. 

Tllllplerln muayyen vakitte ytlzde 15 
temlnatıarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7590) 17562 

DEVLET ORMAN fSLETMESJ 

ı - Jandarma dikim evinde fanila ima
li için "15,000" kilo yerli yün fanill ipliği 
15/ikinciteşrin/940 cuma gUnU ıaat on beı
tc Taksim Ayaspaea'dı Jandarma mıntı • 
ka komutanlıfı binasındıı.ki komisyonu -
muzda kapalı zarf eksiltmesiyle satın ah. 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedel (kırk ıekiz bin) 
ve ilk teminat (Uç bin altı yilz) liradır. 

Taksim belediye ıulnosunuıı bfba 
İalonu ile cameklnla kapatılacak olan 'Y9-

raııda mıhalllnin sıcak haTa ile tnhln Ye 
havalandırma tesintı kapalı zarf neııH7le 
eksiltmeye konulmuıtur. Ket!f btdeıt 
ı8073 lira ve ilk teminatı 1S.S5 Ura 43 ıı... 

ruştur. Mukavele, elralltme, bayındınllr 
1,1eri renel, hu•uet ve fennt tartnamelerl, 
proje, ketif hulbaılyle buna mlltoferrl 
diier evrak 90 Jcuruı mub.blllnde fen ı .. 
leri mildilrliltünden nrflecektlr. İhale 
27/11/940 çarpmbı ıilnU Mat 15 de daim! 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan, ihale tari
hinden 8 gün eve) belediye fen isleri rnO.
dürlüğüne mllracaatla alacakları fennt eh
liyet ve 940 yılına alt tkaret odası veel
kaıariyle 2'4-90 numualı kanunun tarifau 
çevresinde hızırlıyacalı:lan teklif ~lı:tup. 
!arını ihale ıiinll aaat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri lhımdır. (IOtsotnSM) 

ı - 10~ kalem fargo marka otomobil 
malzemesi pazarlık suretiyle aatın alına
caktır. Hepsine tahmin edile• muhammen 
bedeli 1'.1200 lira olup katı teminat mlkdan 
80 liradır. Pazarlığı 20.11.940 ça~amba 

Dil aaat 11 de hava ııatın sima komlsyo
unda yapılacaktır. tıste ve evsııfı her 
Un tlğleden sonra komisyondan alınabllfr. 
steldllertn muayyen gUn ve aaatte katı 
eınıne.t ve kamını belgeleriyle birlikte 
oıntsyonda bulunmaları. (7~1) 

1748, 

Otomobil lastikleri almacak 

M. M. Vekiletl Hava Satın Alma Ko -
isyonundan : 
1 - Muhtelif ebatta otomobil iç ve dıı 

Astlkleri pazarlıkla satm almacaktır. Mu
ammen bedeli 200.000 lira olup katt te -
·nat mikdarı 22.500 liradır. Pazarlığı 

11111940 pef1~mbe g{lnü ııaıt 11 de hava 
Uııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

dart ve fenni ıartnamesl her gÜn öğleden 
onra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
uayyen giln ve saatte katt teminat ve 

anunt belgeleriyle birlikte komisyonda 
ahınmalan. (7S04) 1750ı 

Muhtelif kereste almacak 

M. M. Vektletl Hava Satın Alma Ko -
isyonundan : 
ı - Muayyen gUnde talibi zuhur et • 

iyen muhtelif clnıı, ebat ve miktardı ke
ste ve inşaat malzemesi pazarlık sure -
yle satın alınacaktır. Muhammen bede -
22942 lira olup kat! teminat mikdarı 

441,30 liradır. Pazarlığı 18/11/940 pazar
si gUnü saat 10,30 da hava satın alma ko
isyonunda yapılacaktır. 1dart ve fenni 

artnamesl her ıtün ö~leden sonra komlı
onda g8rillebitlr. İıtek111erln muayyen 
· n ve saatte kat! teminat ve kanun! bel
eleriyle birlikte komisyonda bulunmıla -
L (7S28) 17S06 

İnşaat malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 28 kalem inıaat malzemesi pazar
lı: suretiyle satın alınacaktır. Muhammen 
edeli 1469 lira olup kat[ teminat mik -
rı 221 liradır. Pazarlığı lS/ 11/940 cu-

a günü saat 10 da hava satın alma komis
nunda yapılacaktır. Liste ve idari şart
mesi her gün öğleden sonra komisyon -

görtilebilir. İsteklilerin muayyen giin 
e ııaatte kntf teminat ve kanuni belge -
riylc birlikte komisyonda bulunmaları. 

(7674) 17650 

NAFIA VEKALETi 

Kanal in~aatı 
Nafıa VckAletlnden: 
Eksiltmeye konulnn 111: 

l - Tarsusta Berdan sulama rsebekesl 
!net kısım ve deşarj kanalları ile sına1 

1J1alA.t tn:ıaatı muhammen keşif bedeli va
lidı fiyat üzerinden (765.000 l llrndır. 
t - Eksiltme 10.12.940 tarihine rasUıyPo 
~ı gUnU sant (15> tc Ankarada sulama 
~'teri ltılctme merkez binası içinde topla
~n su eksiltme. arttırma komisyonu oda
lindn kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

Ya.a olunacaktır. ı: 

1 • Milbayaı edilecek 
lcvazımm cinıl Adet 
Prizma 25 
Çelik ıerlt .SO 
Şaktll 50 
Jalon 100 
}alon ıehpaaı 50 
Fiş 500 
Mesaha çantaaı 50 
Portatif tersimat 
maıas1 ?5 
Çadır SO 
Sıhi çanta 2S 
Portatif yemek tıkrmı 2S 
Tirlin 50 
Gönye 100 
Şeffaf minkale 50 
Tribli desimetre SO 
Tahta cetvel 2.S 
Basit perıel takımı 2S 
AlSt eemsiyesl 2S 

YEK'ON : 1275 

ı:ı 2 ·a .. 
·~ .... ~ ;:: 
.,. .. B ~ 
ii ~ d ~ 
ıı::ı ;:; f-4 J: 

L K L 
20 00 500 
2S 00 1250 
00 60 
02 50 
03 00 
00 30 
12 00 

30 
250 
150 
150 
600 

2S 00 62S 
80 00 4000 
30 00 750 
so 00 1250 
02 50 
00 90 
03 60 
01 50 
Ol 20 
ıs 00 
30 00 

1Z5 
90 

180 
75 
30 

375 
750 

11\80 
2 - Keşif bedeli: 11,180 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 li

ra 60 kuru:s. 

4 - İhale evrakını görüp almak iıtiy-
lcrin Maliye Veklleti milli emlik mücflr-. 
lüğüne milracaatları. 

s - İhale sekli: Pazarlık ıuretiyledir. 
15 - İhalenin yapıtacafı mahal ve tarih. 

Z2/ll/940 tarihine müsadif cuma g\inü sa
at 15 de Maliye Vekllctl mili! emlik mU
dürlütUnde. 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
ıs gün içinde Maliye Vcklleti milli em -
lak müdürlüğüne teslim edilecektir. (7486) 

17SOO 

ADLİYE VEKALETİ 

Ekmek alınacak 

Ankara C. Müddelumummttnden : 
l - Ankara çocuk ıılAh evi mahktl.mları 

için (21.000) kilo birinci nevi ekmek açık 
eksiltme ile ıatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2520) liradır. 
8 - Muvakkat teminat parası (189) li

radır. 

4 - Eksiltme 23. 11. 940 cumartesi günü 
saat 10 da Ankara adllyealnde C. Müddei
umumll!A"lnde toplanacak satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fennt ve husuet şartnamesi Ankara 
c. Müddelumumtll~lnden parasız olarak 
verilir. 17484 l • 17436 

A. LEY AZIM AMlRLlCI 

Me,e kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 

Etüv makinesi alınacak 

Çam tomruğu S:\tışı 
Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Re

vir Amirliğinden : 

3 - Sırt kliıdı ve nilmune lcomisyona
muzdıı. her gün rörülebildifi gibi ,art ki
fxdı (iki yüz kırk) kuru$ mukabilinde a -
lmabilir. 

1 - İşletmemizin Dursunbey istasyo
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: nu civarındaki tomruk deposunda birinci 
Bir adet elektrikle işler etUv maklnegl bölge emvalinden • R : 1 • No. lu stokta 

pazarlıkla satın alınacaktır. mevcut 27 adet muadili S4 metre mikap 

4 - İsteklilerin İıtaırbul levazım lmlr
liii muhasebeciliği verneslne yıtıracaklan 
ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubunu ve tart lı:ifıdmda yazılı 11ir 
belgeleri de havi teklif zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evellne kadar komisyo
numuzda bulundurmaları. (10298-7288) 

17812 

ANKARA BELEDiYESi 
Pazarlıg-ı 16.11.!!40 cumartesi gllnü sa- 334 desimetre mikap çam tomruğu açık 

at 10 dadır. Taliplerin yüzde 15 teminatla- arttırma suretiyle aatılıia çıkarılmı&tır. 
rlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da z _ Tomrukların ayrıca bı, kesme 
bulunmaları. (7593) 17564 paylan mevcut olup kabuksuz orta katur 

17290 

Müteahhit nam ve hesabına 
Bilya aJmacak 

Masa, dolap vesaire alınacak nzerlnden hesaplanmıştır. Ankara Belediyesinden : 
! - Tomruklara ıit fartname Ankara, 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: İstanbul, İzmir ve Bahkeelr orman çevir-
Kapalı zarf uauluyle .eksiltme 

ilanı 
1 - Temizlik lılerlndı kullanr!mak • 

zere Zls marka kamyonlar için alınacak 
olan muhtelif 104 adtt bllya on bet rUa 
müddetle .,zk enlltmeye konulmuıtur. 

Hepelne tahmin edllcn tıyatı 200 Ura ce mUdUrlUklerl7Je revirhnlzdeld aat19 
olan evıat ve resimlerine göre 2 adet ma.- d011yısında mevcuttur. 
sa. 2 dosya dolabı, IS adet !stor perde, 2 4 - Tomrukların beher rayri mamu -
koltuk, 2 sandalye, bir kanape pazarlıkla liin muhammen bedeli "IS" lira "70" lı:u • 
satın alınacaktır. ruştur. 

Pazarhğl ll>.11 .940 cuma gllnU saat 14 S - Tomrukların muhammen bedeli 
tedlr. Katı teminatı SO lira olup eveaf ve üzerinden 3 7,5 muvakkat teminatı "63" 
resimleri Ko. da görUlllr. lira "98" kuruştur, 

Tal!plı>rln muayyen vakitte Ankara Lv 15 - !ıtekliterin muvakkat teminatla -
Amirliği Sa. Al. Ko. da bulunmaları. rınr hlmilen 26/11/ı940 tarihine mllsıdif 

(7594) 17!16!S salı ırlinU ıaat 15 de Duraunbey Revir l

· Mefrupt münakasaar 
Ankara Lv. A. S&.. Al. Ko. dan: 

Aşafıdı cins ve mlkdarları yazılı sekiz 
kalem me!ruıa.t pazarlıkla satın alınacak· 
tır, Pazarlığı 20.11.940 çar.,amba gUnU sa
at 14 tedlr. Taliplerin muayyen vakitte 
yüzde 1~ temlnatlarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalım. (7~4) 
Adet Cinsi 
18 Gardrop hastahnnedekJ nllmuneai 
2 Ceviz orta masa ., ,. 

10 
2 
2 
1 
6 
3 

Komodin 
Paravana 
Camlı dolap 
KUtl!phane 
Portmanto 

" 

.. .. .. 
Ceviz sigara tablıun ,. 

.. .. .. 
" 
.. 

17606 

Mefruşat münakaaası 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

mirlitine müracaat etmeleri itin olunur. 
(10fi96/7665) 171513 

Çam tomruğu sallJı 

Dursunbey Devlet Orman tııetmeaı 
Revir Amirliğinden: 

• 
1 - İfletmemlzln Dursunbey letaayonu 

civarındaki tomruk deposunda ikinci böl
ge emvalinden - R. I - NO. ıu stokta 
mevcut (87) adet muadili 84 metre mikap 
135 desimetre mlkAp ~am tohru#tJ açık 
arttırma suretiyle satılığa çıkarılmı,tır. 

2 - Tomrukların ayrıca bili kesme pay 
ları mevcut olup hacım kabuksuz orta k•ı· 
tur üzerinden hesaplannıı,tır. 

S - Tomruklara alt satıı ıartnamesl 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir or
man çevlrge mtldürll\klertnde ve revlrl
mlzdekl satış dosyaaında mevcuttur. 

' - Tomrukların beher gayri mamuıun 
muhammen betıeı (15) lira (70) kunı11tur. 

5 - Tomruklann muhammen bedeli Uze-
A,ağıda clna ve mlkdarları yazılı beş rlndcn yüzde 7,~ muvakkat teminatı olan 

kalem mefrtıfat pazarlıkla satın alınacak· (99) lira (09) kuruştur. 
tır. Pazarlığı 20.lUHO çarıambıı. gUnU sa.- 6 - 1steklllerln muvakkat teminatları
at 14 30 dadır. Taliplerin muayyen vakitte nı hA.milen 26.ll.P40 tarihine mUsndlf sa
yüzd~ 15 temlnatıarlyle birlikte Ankara lı gUnU saat 15 te Dursunbey revir Amirli· 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. C7386l ğlne nıUracaatıan i!A.n olunur. 
Adet Cinsi (10697 /7666 l 
60 Perde kornlf, tlll lstorla beraber 1761' 

6 
2 

50 
1 

180 X 210 hastahanedeki nümunesl 
Pıuıpu 

Demir bllytlk paspu 
:Metre adi ot yol keçesi 
Halı 16 metre murabbnı. 

17607 

Mefruşat münakasası 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı IS ka
lem mefru~at pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 20/111940 çarpmbı ıilnü sa
at 15 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
3 tS teminatlariyle birlikte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. Rs. bulunmaları. (7587) 

ViLAYETLER 

Parke yaptırılacak 

Kayseri Belediye Rclıllğinden : 

1 - 16511 lira 63 kuruı bedeli kcıifli 
İsmet İnönil bulvarı ve Kiçlkapı meydanı 
parke tefrlıi ve belediyece verilecek bor
durların yerlerine vazı kapalı zarf usuliy
lc eksiltmeye vazedilml5tlr. 

2 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 ku
ruş olu~ katt teminat bunun iki miılidir. 

3 - Teklif edilen bedel haddi Jlyık rö
rilldiitü takdirde 22/111940 cuma giinü aa 

Adet Cinsi ibi at Hi da belediye cncüm~nince ihaleti ya 
70 Tabura hastahanedeki nümunesi g pılacaktır. 

Yozgat Nafıa MUdürlOtllnden: 

1. - Eksiltmeye konulan lı: 
Yozgat • Maden yolunun SS inci !cllo

metresinde in$a edilecek "10476" lira 60 
kuru$1Uk köprU in$aatıdır. 

2. - Bu t,e alt ~rtnıme ve evraklar 
ıunlardır. 

A. - Eksiltme ıartname.l 
B, - Mukavele proje.!. 
C. - Nıfrı isleri ıenel ıartnamesf. 
D. - Şoae ve klSprUler fennt prtnamc

al 

E . - Husust prtname 
F. - Kotlf cetveli, tahllll fiyat, metraj 
L. - Proje 

İstekliler Yozııt daimt encUmenlnde bıJ 
evrak ve ıartnameleri r6rebllirler. 

3. - Eksiltme 1.S/11/940 cuma giinil aa
ta 14 de Yoııat dalmt eacUıneninde ya
pılaacktır, 

4. - Eksiltmeye rirebilmek için istek· 
lilerin "785" lira "74,, lı:uruı muvakkat te
minat vermeleri ve bundan baıkı aşafıda.
ki vcuikl haiz bulunmaları llzımdır. 

A. - En u yedi bin llrahlc yol veya 
köprfl, inşaatı yapmıı bulunm111 

B. - İhale tarihinden d!>rt ıüa evci 
müracaatla villyetten eksiltmeye girebilc
celı:Jerine dair •esilı:a almaları. 

s. - Teklif mektaplırı S llncil maddede 
yazılı aaatten bir saat evetine kadar na.hı 
dairesine ertirilerek komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pıta ile 
rönderileceok mektupların nihayet 3 üncn 
maddede yazılı ıaate kadar gelmie olması 
ve dı$ zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmıe olması earttır. Postada olen gecik
meler kabul edilmez. (1039517302) 17294 

Yol inşaatı 
Yozgat Nafıa llüdUr!Utunden: 

1 - Eksiltmeye konulan lı: 

2 - Muhammen bedeli 804 lira 80 lı:u .. 
ru$tUr, 

3 - Teminat 60 lira 315 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini r~rmek lstiyenlerln 

her &"iln encümen kalemine "Ye lsteklllerin 
de 26/11/940 sah rllnü uat 10,30 da bel• 
diye encümenine milracaatlan. (7435) 

Kapsul aJmacak 
Ankara Belediyesinden : 

17404 

1 - Menba •ularınm lrontrolundı kul .. 
lanılmak üzere yaptırılacak olan (500.000) 
adet kapaül on bet ıün müddetle açık ek
siltmeye lronulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1600 liradır. 
3 - Teminat 120 liradır. 
4 - Şartname ve nilmunetlni rl5rı11ek ı~ 

tiyenlerin her glin encümen kale.mine •• 
isteklilerin de 26111/940 1alı rUnll aaat 
10.30 da belediye encümenine müracaat • 
ları. (7436) 17405 

Otomobil lastiği alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

1 - İtfaiye ihtiyacı için alınacak olaa 
9 adet dış ve 9 adet iç otomobll llatltt oa 
beı gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli 19~ liradır. 

a - Teminat 146 lira 23 kuruıtur. 

' - Şartnamesini görmek lstlyenlertn 
her gün encUmen kalemine ve lsteklllerlıı 
de 29.11.940 cuma gUnU saat 10,30 da bele
diye encUmenlne müracaatları. C7630) 

17618 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ve suıbatı için ılmaealr 
28 ton kesilmlı eilrıen odunu ile 445 kilo 
çıra on beş gün müddetle ıçrk eksiltmeye 

Yo:ı:ıat • Sorgun yolunun 12+500-15 komılmuııtur. 
+soo kilome-tre.inde lnıı edilecek ı7158 2 _ Muhammen bedeli 873 lira 38 ku. 
lira 60 kuruı keşifli ıilindirajla boı men- ruştur. 

fcz inşaatıdır. 3 - Teminat 65 lira SO kuruştur. 
2 - Bu iııe alt ıartname ve evraklar 

şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proJcai 
C - Nafıa iıleri genel ııartnamesi 
D - Şose ve köpHller fennt prtnamcsl 
E - Hususi ıırtnıme 
F - Keılf cetveli tahlili fiyat metraj 
L - Proje 

4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerin 
her • gün encümen kıl emine ve isteklilerin 
de 29/11/940 cuma günü ıaat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. (7631) 

17619 

T esviyei tura biye İfİ 

3 - İstekliler, eksiltme eartnamesı, 
ıukavelo projesi bayındırlık 1,şlerl genel 
l?tnamesl fenn1 ııartname ve projeleri 
3 ) lira ı2~l kunış mukabilinde su işleri 
~lsll~nden alabilirler 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 
kurut olan 20 ton meıe kömürü açık ek
siltmeye konmuıtur. 

20 Tahta iskemle Smirlikteki nilmuneei 4 - Arttırma, eksiltme ve ihale kanu 

7 Muşamba yemek masa11 nümunesl nunun 32 inci maddesi tarifa.tr dıireııinde İstekliler Yozrat daimi encilmeninde bu 
hastahanede. ih7.ar edilecek :ı:arflar ihale saatinden bir evrak ve ıartnamelerl rörebilirler. 

8 Tahta kanape nümunesi haatahanede saat evetine kadar sıra numaralı makbuzlar 3 - Eksiltme 15.ı t.940 cuma gilnü saat 
4 Adi dolap nilmunesi hutahanedc. mukabilinde riyasete verilmesi ve porta 14 de Yozrat daimt encümeninde yapıla-

Ankara Belediyesinden: 

1 - Hacıbayram camii civarındaki tes
viye! tllrablye lfl on beş cUn mUddetle a. 
c;;ık eksiltmeye konulmuotur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
,.rhı (343501 liralık muvakkat teminat 
ermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
n az Uç gUn evci ellerinde bulunan vesi • 
ıı.J.arla birlikte bir dilekçe ile Nafıa V• 

Eksiltmesi 22. 11. 940 cuma gUnU saat 
10 dadır. 

İlk teminatı 90 lira olup evsaf ve oart
namesi Ko. da görUIUr. 

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

(Hn) 

3 Adi masa nümunesi hıstııhanede. ile gönderildiii takdirde ihale saatinden caktır. 
17608 

bir saat cvel gelmiıı olması ıarttır. 4 - Eksiltmeye ıirıebilmelıc i~in iıtek-
140 adet peçete alınacak 5 - Taliplerin o ıfin ve saatte belediye lilerin 12815 lira 8S kfıruı muvakkat temi

encltmenlnce ve fazlı izahat almak iıti- nat vermeleri ve bundan batka apğıdakl 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: yenlerin bq kitabete mllracıatlın llSn ~ veuikl haiz bulunmaları lbrmdır. 
uo adet huta bakıcı pegeteli puarlık· lanur. "10334 - 7236" 17271 A - Bn u 7ecll biıı liral* 701 ve,a 

2 - Muhammen bedeli 1674 liradır. 
3 - Teminat l25 lira ~5 kunı~tur. 
4 - Şartname ve ke§lf cetvelini gtlrmelı: 

latlyenlerln her gt'n encümen kalemine ve 
lateklllerln de 29.il .940 cuma gtlnü sa.at 
10,SO da belediye encümenine müracaatla· 
n. {7632) 17620 
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YENİŞEHİR PALAS OTELİ ~ ------------------------

BOtOn modern tcşkilAtiylc lt Bankuı civannda Maliye bahç~i 

karıunnda asfalt cadde Uzerlnde ~ıldı. Elli oduı bulunan otelimi

zin her odasında sıcak ve .oğuk ıu, kalorifer, teıefon tertibatı, 21 
odasında hususi banyo t~killh olduğu gibi banyosuz odaların da 

umumt banyoları vardır. Üç kattan ibaret bulunan otelimiz asfalta 

n letaayon civarına nezareti k!milcsi bulunduğu gibi güne§i bol 

ve fcvkallde sıhtdir. Ve Müteaddit salonları vardır. Telefon Nu-

---------------
mara.aı : 3949 --- ---- ---- t Y T L A R ------ Çift yataklı odalar Tek yataklı odalar 

Tek yataklı 

Banyolu odalar -----------------------------

300 
350 

400 

175 
200 

250 

300 
350 

400 

Fazla kalacak milştcrilcr için ayrıca aylık Uzerlndcn anlaşma 

yapılır. 

Aynı konforlu otelimizin İstanbuldaki 9ubeai Tepeba1ı Şehir 
Tlyatroau karııaında Yeniıebir Palu. Telefon numarası: 41300 

------
--
---
--

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

3 nevi yiyecek ahnacak 
Tunceli YilAyetl Kalan kazaaında .Jandarma Satın Alma Komlııyonu B~k&ıılı

lmdanı 
Klkdan Tahmin bedeli 

.Kllo 
ı:ıoooo 

10000 

Llra 
6MOO 
1'000 

"' 7,15 teminat 
Lr. Kr. 

40000 
1050 

İhalenin tarihi, gllnU 
eaatf 

15.11.940 cuma 10 
115.11.940 cuma 11 

Cinsi 
ekmek unu 
eadeyağl 

800000 28ti00 2137 150 115.11.940 cuma 15 arpa 
1 - TunceU v11ll.yetl Ko.ltıD kazasında bulunan "Mamekl" ıeyy&r jandarma bir-

11\lcrlnln bir ıcnclik ihtiyacı için kapalı zarf Mull ile eksiltmeye konulan ! kalem 
erzak •• yome &it maınmat yukarıya çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleri ile muvakkat teminatı mlktarlan hizalarında yıuılmıştır. 
! - Bunlara alt ıartnameler Mamckide utın alma komisyonunda her zaman 

sanıtebmr. 
4 - Bn ckıiltmeler knpalı zarf ile U.11.94-0 cuma ,.Unll hizalarında yazılı saat

lerde 'len. edilecektir Teklıf mcktuplannm muayyen uatmdan bir ıaat eveline ka
dar lı:om!ıyona tevdi edilmış olması llzımdır. Bundan sonra gelecek mektuplar ile 
Postada va.ki ıecikmelcr kabul edilmez. 

5 - 1ateklilcrln kanunen muayyen ol.an nulkten baıka ticaret odasından musad
dak ve fotofrafla miltcahhitllk vcslkala.rınr zarfa koymal&rı lft.zrmdır. 

(10393/7301) 17293 

ANKARA V ALILIGI 

Menfez inşaatı 
Ankara Vallllğ:lnden: 
.Ankara - KUc;tikyozgat yolunda yapıla

cak menfez "Ye büz l111aatma talip çıkma -
d.ıfından lhaleal 14.11.940 peroembe günU
ae kadar temdit edilmlotır. 

Kqtı bedell (2058) lira muvakkat te -
.,ınatı (161) Hra (98) ku.ruıtur. 

Ketlf n p.rtnamey{ cörmek için nafıa 
mUdUrlQlüne mUracaatıan n taliplerin 
yevmi me.zk~rda nat 115 te dalmt encUme
ne gelmeleri. (7616) 17601 

Devlet Konservatuvar Md. 

Raf yaptmlcak 
Ankara Devlet Konaervatln'anndan 
1 - Okul k1ltUphaneainln 50 metre ka

re tahmin edilen raflan yaptırılacaktır. 
2 - Metre kareye tahmin edilen fiyatı 

34 liradır. 
3 - Şartnameyi g6rme1ı: için her rün o

lnıl ml!dllrlllfllne müracaat odfleblllr. 
4 - İhale 14/l 1/940 perıembe ~nll sa

at 15 de Anlta.ra mektepler muhaaebecill -
linde yapılacaktıT, 

5 - Muva1ı:1cat teminat 90 liradır. (7296) 
17283 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye 3 iincil Hukuk Hlkimli
ğinden : 

Teblit olunacak Ankara mektepler 
muhasebeclllil ec1ll veznedan, S ivas, Er
zurum tren yolunda 13 Uncil kısımda Ta,.. 
ron B&ddal otlu Vehap yanınd& Fehmiye: 

Hu:ineye izafetle Ankara Defterdar -

hlı vclrili avukat Lutfi Sav tarafından a
leyhinize 94-0/1522 ıs.yılı dil.va doayniylc 
aleyhinize açılan 7154 lira 15S kuruş zararın 
tahsili hakkındaki dıtvadan dolayı 17/10/ 
91-0 tarihli Ulus gazetesiyle 4/11/~ pa -
zartcsl &{lnü uat 9 da mahkemeye gelme
niz için Uftnen tobliğet yapıldılı halde 
mczkQr f{lnde mahkemeye celmediğln!r
den f1Yap kararmm da lllnen tebllfine ve 
durutmanın 27/ 11194-0 çarpmba fiinU saat 
9 a talikma karar verllml• oldutundan ta
yin edilen ıUn ve Natte bizzat ve yahut 
kanunen muteber bir vekil bulundunna.nu 
veya vekil cöndermedifinlz takdirde mu.
hakemenin gıyabınızda ıörlllecdl ilin o-
lunur. (71533) 17621 

ZAYILER 

:! l il l lll 1111111111111111111111111111111 ~ Z&yi _ Ankara beledlyeatndfn aldı~m 

: Sayın ha Ikın : 139 numa.ralı araba plAkaııını kaybettim. 
: : HUkmU olmadıtı llll.D olunur. Mamak un 
: : fabrtkuı ıahlbl Haşim Mamak "500 

§nazarı dikkatine§ Zayt - 191& eeneılnde Galatuaray 11 • 
aeılndeD almıı oldutum tudlknameyi 11&

yt ettlm. Yenlsln.l alaoafımdan aaklatn.ln 
hUkıiıU yoktur, Bahaeddin Hilmi Erker. 

- -: Kemmln en güzel ıakın ve çl· : 

E çeklertnt Yenlııehlr çiçek evinde bu- : 
lıı.bll1rainlr:. Nlııan, nJkAh. dUğlliı için : 

: en güzel hediyenizi bazırlnmıya ıı.- E 
: madeylz. Arzu edllen bUyüklUkte E 
- her çeşit çelenkler ucuz olarak ya. : 
: pılır. T. 15371 ffM : - -., ...................................... ,. 

4l501 

Zayt - 1822 eeneıılnde mUlklye mekta· 
binden aldığım 24 ha.ziran ta.rlhll ıahadet
nam eyi kaybettim. Yenl•İ ahnacafından 

e"klıılnln hUkmU yoktur. J.Iehmet Sadettin 
YUksel. 4502 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

ELECTİON 
92 sencdenberi bütün dünyaca 

tanınmıı 

Election Kronometrolan 

Metin, hassas ve garantilidir. Ye
ni zarif modelleri: Ankara'da A
nafartalar caddesinde 25 No. 
Abdülhalim Güngenci mağaza
sında aatıhr. Fiyatlar maktudur. 

8aııt<i .._ ____ - ----.. 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 

sebcb olacağı tehlikeler göz. önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczaned' bulunur. 

Kutuau 20 kuru~r. 

ucus 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balut münakuuı 
D. D. Yollan Satm Alma JCo. da.o ı 
Milı:tar, nı.uhammeıı bedel ve muvalııkat 

teminatları apfıda yu:ılı ! ocaktan çıka
rılacak balastlar hizalarında ıösterllen ıtı.n 
ve 11tlerde ihaleleri yapılmak liıero ka • 
palı zarf uıullyle elnılltmeye lronulmuı -
tur. Eksiltme Ankara istasyonun.da !.kinci 
ioletme mUdilr!Uğü binasında toplanacak 
komiıyonca yapılıee.ktır. Bu i•• cinnek 
iıtiyenlerln muvakkat teminat mald:>uı:u ve. 
ya idarenin lı:abul ettiii fonnU!e mutabık 
banka mektupları ile kanun ve ıartname -
nin tayin ettiği vnaikl ve tekliflerini ve 
ekailtme 11atlnden bir saat evetine kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vcrmele-
rl 11zımdır. Şartname ve mukavele proje
leri Ankara'da ikinci işletme komisyonu 
ile Kayseri, Y crköy ve Zonguldak istas -
yonların.dan parası;ı: verilmektedir. (7438) 
Sıra No.: 1, ocağın bulunduğu yer ve ki
lometresi: Ankara • Kayseri hat•ı Kim. 
102 • 110, Mahmutlar, Balı$C}'tl is•asyonu, 
balast mikdarı 3000 M3, beher M3 m mu
hammen bedeli 130 kuru,, muvakk:ıt te -
minatı 292,50 lira, ihale gü'l ve 5aati 
2S/ 11 /940 pazartesi saat lS, 

Sıra No. 2, ocağın bulunduğu yer ve 
kilometresi: Ankara - Kayseri hattı Klm. 
204 • 208, Yerköy istasyonu, bıılast mik -
darı 2'000 M3, beher M3 ın muhammen be· 
deli 150 kuruş, muvakkat teminatı 225,50 
lira, ihale gün ve saati: 25/ 11/940 pazar • 
tesi saat lS,30, 

Sıra No. 3, ocağın bulunduğu yer ve ki
lometresi: Irmak - Zonguldak hattı Kim. 
318-320 Balıkısık istasyonu, balast mikda
rı 3500 M3, beher M3 ın muhammen be -
deli 170 kuruş, muvakkat teminatı 446.25 
lira ihale gün ve saati 25/ 11/ 940 pazartesi 
saat 15,45 de. 17497 

D. DENlZYOLLARI 

İzmir haltı sah aralık postası 
Devlet Denlzyollnrı İşletme Umum 

MUdUrlllğUnden: 

12 lklnclteşrln 940 salı gUnUnden iti -
baren İzmir hattı 8alı aralık postaııı ya -
pılmıyo.caktır. (101160/7667) 17649 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Slcllll Muha!ızlı· 

ğından: 

Altındağ mahallesinde 282 tahrir ve 
17 / 279 kapı numaralı ıağı ll.(lçı Recep ve 
HA.dl l~gallndekl yer ve aolu çeşme ve a.r
kası kayalık ve önU yol ile mahdut tahmi
nen 250 metre murabbaı mikdannı\o.kl ve 
210 lira tratlı 928 senesinde :Mustafa. Dlri
nıen tarafından hazine arsalan üzerine 
fuzulen yaptırılan ~np evin bulunduğıı 

arsanın hazine namına te8Clll için 18.11 940 
tarlhlne mUsıı.dlf pa~arteBl gUnU mahalli
ne tahkik memuru gönderileceğinden mu· 
ayyen gUnUnden evel Anka.rl\da tapu si
cil muhafu:hfına veya aynı g1lnde mahal
linde bulunacak tapu memuruna mUr&ca • 
atlan llAn olunur. (762") 17&17 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızhfından : 
Mamak'ta YunUA1crltl me'Vkllnda pr -

kan koca Ahmet veresesinden N efiıe n 
Emir tarlaar, timalcn Dede Mehmet keri
mesi Atike veresesi tarlası, garbcıı Çör -
lük oflu tarlası, cenuben Halil İbrahim ve 

' Ülfet ve 11lra tarlaları ile m&hdut verıri 
kaydına nazaran 24 dönüm mlktannda bu
lunan tarlanın murisleri Çakır oflu İpsiz 
Mehmedin 1297 yılından beri senetsiz uh
desinde iken vefatlyle verasetinin kendi • 
terine alt oldutundan bahisle varlalerl bu 
tarlanın intlkalen ~mlarma tcıcllln.l lat .. 
melı:todirler. 

Tapuda kayıfı bulunamıyan bu pyrl 
mankuUla 14/12/ 94-0 tarihinde mahalllnd• 
lretif n tahkikine ıldilecellndeıı bu Y«'
de b{r ha.lı: iddia eden vara ellerindeki v .. 
ılkalan ile birlikte Çankaya tapu ılcilll 
muhafızhfma veya tahkik gilnil mahallin
de bulunacak memurumuza müracaat et • 
meler! !Uzumu ilAn olunur. 4S03 

SRO 
rayyar& 
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S R O Rulmanlannı kullanınız. 
Deposu: Galata Knraköy Palaa hanı 

karvıeında 84 No. İBRAHİM TAS
CJOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039 Telıtraf: TASKOL 

u L US - 21. inci yıl. - No. 6923 

!mti yaz sahibi 

lskender Artun 

•Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
MUeaaeae MUdUrU : N8ftt ULUCi 

ULUS Buanm ANKARA 

MARMARA 0SS0BAHR1 K.. 

Sıfır eti alınacak 
Marmara U111l Bahri K. Satuı Alma 

Komiı:ronandaıı : 
Cinai: Sıtıretl 
Kllo.u: 3155.000 
Tahmin fiyatı: 30 kuruı 
Tutan: 109.500 lira 
1 - 23. 10. 940 gilnilnde yapılacak ka

palı zarf ekılltmeıinde talibi çıkmıyan 

yukarıda miktarı yazılı ırfıreti bir ıart
namede olmak Uı:ere yeniden kapalı urf 
uıuliyle ekıiltmeye konulmu1tur. 

2 - Ekıiltmesl 1!. 11, 940 çarşamba 

ırilnü ıaat 115 da İı:mit'tc tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. 

! - Alınacak etin 292.000 kilosu ayn 
ve 73.000 kilosu da ayn olarak isteklisi
ne ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kuruş 

mukabilinde komisyondan temin edilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun is

tediği bu l~le alakadar olduklarına dair 
ticaret odası vesikalarını ve 292.000 ki
lo için 51530 lira, 73.000 kilo için de 
1642.50 liradan ibaret ilk teminatları ile 
birlikte tıuuim edecekleri teklif mektup. 
tarını muayyen (Ün ve saatten ta.m bir 
saat eveline kadar komisyon başkanhğı-
na vermeleri. (1039717303) 17295 

ASKERi F ABRlKALAR 

llaç alınacak 
Askeri Fabrikalar Sandık MUdUr!UğUn· 

den: 
Asltert Fobrlknlar teknlit ve ınuavenct 

sandığı ihtiyacı için pazıırlıkla llAç alına
caktır. Tıılipll'rhı 118tc ve şartnameyi al
mak üzere her gün öğleden sonra askeri 
fabrikalar umum müclürliicü binası dahi· 
!indeki sandık müdürlüğüne müracaatları. 

Pa;nrlık 1fı teşrinisani lMO gUnll saat 
15 te snnclık mUd!lrlilği.lnlle yapılarnktır 

(74a!ll 1740() 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara • Knyaş, Knyaş - Ankara beher 

tonu 400 kuruş. 
Ankara • Zir poli.;onu, Zir poligonu· 

Ankara beher kilosu .fOO kuruş. 
Ankara dahlll beher tonu 180 kuruştan 

olmak Uzere ceman 1200 ton eşya nrıklet
tlrllccck. 

Askeri ı.~abı1ktılnr Umum MUdilrlüğil 
Merkez Sntın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira olan 
yukarıda yazılı nakliyat Askeri Fabrika· 
la.r Umum MlldUrlllll'U merkez satın alma 
koml5yonunca 25.11.940 pazartesi günU aa
at 14 te açık ekelltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parauz olarak komisyondan ve
rnır. Taliplerin muvakkat temln&t olan 
360 lira ve 2.f90 numaralı kanunun 2 ve S. 
maddelerindeki veulkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu itle alttkadar t\lrcardan 
olduklarına dair ticaret odaııı veslkaslyle 
me7.k0r gUn vesaatte komisyona milraca · 
atlan. (74M) 17461 

Muhtelif aebze alınacak 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Mü-
dürlilğil Satın Alma Komisyonundan ı 

Kilo Cinai 
30000 Patatca 
%3000 Lahna 
2000-0 Pnaa 
25000 Ispanak 

15SOO Sotan 
Tahmin edilen bedeli (11700) lira olan 

yukarda cins ve miktarı yazılı (5) kalem 
sebze Kırıkkale rrup müdürlüğü binaııın
da miiteŞekkil 11tın alma komisyonunca 
2S/ll/940 çarıamba &ilnll ıaat 14 te kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Sebzeler defa -
ten alınmayıp mayıs/941 ıonuna kadar ve 
,artnameılne ıröu alınacaktır. Şartname 

paraaıs olarak komiayondan verilir. Ta • 
tiplerin muvakkat teminat olan (877) lira 
(!O) kurutu havi teklif moktuplannı mez
kftr ıtlndı Mat (13) • ka.dar komisyona 
vermeleri va kendilerinin de 2490 numare.
lı kanunun 2 ve !. maddelerindeki vesallt
le mezkilr gilnde komlıyona müracaatları. 
(7526) 17534 

Kırıkkale' de yaptırılacak inşaat 
Askert Fabrikalar Umum Müdilrlilğil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (2'0.500) lira olan yukar

da yar.ılı in$&at askeri fabrikalar umum 
mUdUrlüiii satın alma komisyonunca 
29/11/94-0 tarihinde cuma gilnil aaat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (3) ku~ mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1537) lira (50) kurufU havi teklif 

11 t.lndteplnden 11 1klndte11ine kadar muhtelif hatlara 
katkacak vıpurl•ın isimleri, kalkıı gün ve saatleri 

ve kalka<aklart 11hhmlar 
Devlet Deniz Yollan ltletme Umum Müdürlüğünden ı 

Ka.radenls hattına 

Bartın h&ttına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sUrat hattına 
İzmir tlAve postMı 

8&11 12 de (Ak~). perıcmbe 12 de (Ankara) ve pA7nr ıs 
da (Erzurum); Galat& rıhtımından. 

Salı 18 de (Kadet), cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhtımından. 

Balı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rıhtı
mından. 

Pazartesi, salı 9,50 de, çar§amba, perşembe, cuma 16 da 
(Marakaz). Cuma.rtesl 14 te (Trak) ve pazar 9.50 de 
(Ma.r&kaz). Galata nhtımınonn. 
Par:artesl, çarşamba ve cuma 8.15 te (Trak). Galata nh
tımından. Ayrıca çarşamba vccumartcsl 20 de (Saa.det). 
Tophane rıhtımından. 
Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çaroamba ı:; te (Bursa), cumartesi 15 te (Mersin). sır• 
kecl rıhtımından. 
Pazar 11 de (İ:tmlr). Galata rıhtımından. 
Perııembe . 13 te (Tırhan). GalMa rıhtımından. 

Menin - İskenderun Yolu Şilep PoSıtası 
(VATAN) vapuru 11 lklncttcşrln 940 pazartl'ııl gtlnU saat 18 de Slrkecldı>n §1-

lep postnsı olarak Merııln • İskenderun yoluna kalkacaktır. Gidiş ve döntışte ytllcU 
olan iskelelere uğrıyacaktır. 

NOT: Vapur seferleri hııkkındıı. her tUrlU mo.IOmat a~ağıda telefon numaralan 
yazılı accnto.lıı.rımızdan öğrenilebilir. 

Galata baş aecntalığı - Galata rıhtımı, L1manlar U. Md. bln118ı altında. 

Galata Ş. acentalığı - Galata nhtımı, mıntaka Uman Re. blnruıı altında. 
Sirkeci Ş. o.centalığl - Sirkeci, yolcu salou. 

423C2 
40133 
22i40 

(10694/7668) 17615 

nazarı 

Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satış kanununa aykırı hareketlerinin tekeniL 

ründen dolayı isim ve adresleri aşağıda yazılı 3 eanaf b.Jcı. 
kında para cezasiyle beraber dükka·nlarınm birer gün ka
patılmasına karar verilmiş ve karar bugün infaz edilmiflil'. 

Postane caddesinde Mermerci apartmanı altında Artin 
ve oğlu Kiyork Kıvançlmın Kunduracı dükkanı. 

Anafartalar caddesinde Mühendis hanı kapısı yanında 
Adnan Öz İzmirlinin Halıcı dükkanı. 

Tahtakalede Y enihal arkasında Muiz Mayman'm tuhafi-
ye ve ~azır elbiseci dükkanı. (7§75) 17651 

Kereste ah nacak 
D. D. Yolları Satın Almasından: 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarları &§ağıda yazılı gUrgen ve ıh 

lamur kereete ayn ayn ihale ı-dllmek Uzere 27.11.940 çaruamba gtinU saat Hl te ka· 
pah .zarf U8Ullyle Ankarada idare blnıunnda eatın alınacaktır. 

Bu loe girmek lstlyenlerln her liste hizasında gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayJıı ettiği vcalknlnrı ve tekllfl<ırlnl aynı gün eaat 14 e kadar :komisyon 
reiellğln& vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaydarpB§ada tesel-
lUm ve eevk ıcfllğlnden dağıtılacaktır. (7520) 

Llıte 

No. 
l 
2 

Mlkdar 
M3 

643,220 
600, -

Clııırt 

gllrgen dilme ve kalaa 
ıhlamur kalaa 

kcır1 fabrikalar umum müdiirlUtü merkez 
aatm alma komisYonunca 2/ 12/940 pazar. 
tos! ~nil sa&t ıs te kapalı zarfla ihale e-
dilecektir. Şartname parasız olarak ko -

J.luhammen bedel 
MS mecmu 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
S!>,00 22512,70 
!50,00 25000,-

KAZALAR 

Beton işleri 

Muvakkat 
teminat 
Lr. Ki'. 
1&88.•& 
187tl,-

17601 

misyondan verilir. Ta.llplerin muvakkat Nazilli Belediye Reisllflndcn 
teminat olan (1837) lira (5-0) kuruşu havi ı Nazilli'de yaptınlacak 2369,.5 iki bia 
teklif mektuplarını mctlOr ıründe an.at 14 üç yüz altmış dokuz buçuk metre murab
de kıdar komisyona vermeleri ve kendi - baı beton döıcme ve 400 metro tulUndo b .. 
lerlnln do 2490 numaralı kanunun ' ve 3. ton bordlirlerle birlikte mecmu ke,if be • 
maddelerindeki ve.saikle komlıyoncu ol • deli S679 lira 79 kuruttan ibarettir. 
madıklarma ve bu i•le allkad&T tüccardan 6/11/940 tarihinden itibaren 27/11/940 
olduklarına dair ticaret odası vc.ikasiyle çarşamba ırünii ıaat IS e kadar 2'0 giiıı 

mezkilr cifn ve saatte komisyona müra • mliddetle ve kapalı :tarf usul!yle eksilt -
caatları. (7452) 17605 meye konulmuştur. 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Otomatik telefon alınacak 
P. T. T. Umum Müdiirlüğünden : 

1) İdare ihtiyacı için 700 masa 300 du
var ki ccman bin otomatik telefon kapalı 
7,arfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu hususa ait evrakı kcsfiye ve a.alr&-
ııi parasız olarak belediyece verilecektir. 
Müteahhitlik evaafını haiz olan istekliler 
vesaiki müsbitelcrini havi teklif mektup. 
!arını 27111/940 çarşamba günü ıs.at 14 de 
kadar belediye riyasetine vermeleri (1070S 
/7676) 1715115 

Hayvan satışı 

mektuplarını meıknr gilnde saat 14 e ka- 2) Muhammen bedel (20.000) muvak· 
dar komisYona vermeleri ve kendilerinin kat teminat (1500) lira olup eksiltmesi, 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde-- 10/ 1/941 cuma günü saat (16) da Anka -
!erinde yazılı v~alkle muayyen gün ve sa- rada Evkaf apt. P.T.T. umum müdürlük 
atte komiıYona müracaatları. (7451) 17604 binasındaki satın alma komisyonunda ya-

Türkiye Tiftik Cemiyetinin Lalahan.
daki nümunc ııürilsilndc kadro faılası bu
lunan damızlık tiftik keçi ve tekeleri 17/ 
tcşrinisaniı 940 pazar günü saat on birde 
mczkQr çiftlikte satılacağından almak is.-
tiyenlerin o gün orada bulunmalan ilin pılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 3) İstekliler muvakkat teminat mak -
buz veya banka teminat mcktubiyle ka • 
nunt vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflarını o gün saat (15) e kadar mczkQr 
komisyona vereceklerdir. 

olunur. 4499 

Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

8000 kilo ıade yağı 
3000 Kilo zeytin yafı 
5000 Kilo mercimek 

Düzeltme 
Malatya pamuk deneme, ıslah ve Uret. 

me çiftliği mUdilrlllğllndcn: 
10000 Kilo nohut 
20000 Kilo bulgur 
8000 Kilo sabun alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (24.500) lira olan 
yukarda yazılı ccman 6 kalem eruk As -

4) Şartnameler, Ankarada Evkaf apartı
manında P. T. T. levazım, ı,tanbulda ye
ni Valide handa P. T, T. levazım ayniyat 
şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak 

Ulus gnzeteslnln 23, 25 28, 31 teşr1nle -
ve! 1940 tarihli nllshalannda intişar ed!u 
llAnımızdakl çırçır makinesinin çırpır ıek
llnde ynnlış olnrak tertip ve ncşredlldıtf 
görUlmllştUr. Tashih ve lllln olunur . verilecektir. (752Z) 17603 ,! __________________________________________ _ 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sinemasmda 
Bugün bu sece bUyUk program 

Kuyruklu Yıldız 
Bugün bu gece 

İki tıum birden 
88' rollerde: Mary .Aator -

1 
Robert Yoııng- - Frank Morgan 
Seanslar: 14,30 ~ 16,30 - 18,30 

- Teksa5 Kanunu 
Oynıyanlar: Bili Elllot -

V eda Ann Borg 
2 - Dağ ıınrkısı 

gece 21 de 
İlllvetcn: 
ı - CUmhurlyetln aenel dev· 

rtyeeı. btanbul intıbaatı 
2 - Meclleln açılışı ve M11U 

Şefin nutuklan 
8 - ııın 90ll d1lıı7a haberleri 

B11-11 rolde: Gene Autry 

Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 
ve gece 21 de 

Saat 12,15 te ucua matlne 
Ceaayir Batakhaneleri. 

Bugün bu gece 

Senenin en bUyük elnema 
hlldlsesl 

Leyll ile Mecnun 

Bugün bu gece 

Ne§e, r:evk ve kahkaha 
kaynağı 

ZUğUrt .Milyoner 
TUrkçl' sözlU 

Mecnun'un şarkılarını söyllyeD Oynıyanla.r: 
MUnlr Nurettin Janet Gaynor • Paulette GOd· 

C..eyll'nın şarkılarını aöyllyen ıta.rd • Duglas Falrbanks. JR. 
MUzeyyen Sena.r 

8eanala.r: l4ı • 1& • 18 ırece 
IO,IO da 

Seanslar: 12,15 • H,30 - l&,80 

11,30 .rece 21 de 


