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Başmuharrirlik 

Yazı İşleri Mil.dürü 
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Yazı İşleri 
İdare 

1371 
1061 
114-4 
1062 
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Askerlerimize kışhk 
yardımı yapahm 

Kızılay yünlü kullanılmamış 
e§ya kabulüne başladı 

(Tafsilat ikinci sayfamızdadır) _J 

Milli Sefimiz Dil-Tarih fakül • e esın ...:» 

Çalışma halinde bulunan fakültede 

Milli Setimiz dershaneleri ve 
enstitüleri ·ayrı ayrı ziyaret elli 
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Cümhurreisimiz muhtelif çalışmalar hakkında izahat 
aldılar ve kıymetli İrşatlarda bulundular 

Milli Şefimiz Reisicümhur İsmet !önü dün saat 16.30 
da Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesini yeni açılan bi
nasında şereflendirmişlerdir. Milli Şef, Fakültede 1 
Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel, Fakülte Dekan Ve
kili Profesör Emin Erişirgil ve Fakülte Müdürü ta -
rafından karşılanmışlardır. 

Reisiclimhur, çalışma halinde bulunan fakültenin 
muhtelif enstitü ve dersanelerini ayrı ayrı ziyaret et -
mişler, alakadar profesör ve doçentlerin derslerini 
dinlemişler ve seminerlerde meşgul bulunan talebenin 
çalışmalariyle yakından alakadar olarak fakültenin 
kütüpanelerini tetkik buyurmuşlardır. 

Milli Şef, bu yeni ilim müessesemizin mesaısıne 

karşı pek yüksek ve yakın bir alaka göstermek liltfun
da bulunmuşlar, muhtelif sahalardaki ilmi çalışmalar 
hakkında etraflı izahat istemişler ve irşatlarda bulun
muşlardır. 

Fakültenin Arkeoloji enstitüsünde Reisicümhur, 
Ankara civarında yapılan son kazıların neticeleri hak
kında verilen izahatı dinlemişler ve milli tarihimizin 
aydınlatılması hususunda fakülteye düşen vazifelerin 

lnönü Fakülte kütüpaneleTinden birinde (Sonu 4 üncü savfada) 

Harbin 
bu safhasında 

Falih Rıfkı AT AY 
Yenilen veya henüz harbe girm.i

Yen devletler, mihver nizamı a.ltm
da bir kıta birliği tetk.il etmeğe da
vet olunmaktadrrlar. Bu davet, 
mağluplar üzerinde "harpten en az 
zararla kurtulmak", bitaraf veya 
harpdışı memleketler üzerinde "te
cavüz tehlikesinden korunmak ve 
Yeni kazançlar temin etmek0 ıçın 
belki müsait bir fll'sat tesiri yapı
yor. Kimi daha az toprak vermek, 
lıı:imi toprağını geni§letmek için, ln
giltere'ye kartı muzaffer olmamı§ 
olmak ve Anglo-ııakson coalition'u 
kar§ıamda uzun bir harbi kabul et
mek zaruretlerinden doğan bu col
laboration teklifini istismar etmek 
yolunda ol(l.nlar vardır. Fakat Al• 
manya ve ltalya ile İngiltere arasın
daki mücadeleyi, Anglo-ııakson ale
mine karJı bir kıta mücadelesi ha
line aokmak, ve ukeri kuvetleri ya
hut iktısadi imkanları ile, veya, üs
ler 'vererek bizzat mücadeleye işti
rak etmek için, bu devletler, iki su
alden birine cevap vermek vaziye
tinde bulunmaktadırlar: mihver 
devletleri harbi kazanını§tır, yahut, 
mihver devletleri harbi kazanmah
dırlar. 

Frfn.sa mütarek~ yaptığı zaman 
barbın İngiltere için dahi kaybol
muş olduğuna kağni idi. Beş ayhk 
İngiliz mukavemeti, ve imparator· 
luk kuvetlerini Akdeniz ve Afrika
dan çıkarmak teşebbüslerinin §İm• 
diye kadar muvaffakiyetsizliği, bu 
kanaati zaf a uğratmıştır. Öyle ki 
Fransa'da maddi veya rnağnevi ağll" 
bir fedakarlığa razı olanlar bulun
sa bile, bunlar doğrudan doğruya 
işgal veya işgal tehlikesi altında 
bulunmıyan fransız ülkelerinin 
kendilerini takip etmiyeceğini bil
mektedirler. Bundan başka iktidar 
ır.c\•kiinde bulunan birçok şahsiyet
lerdeki ııeref ve ahlak hissi, kendi
lerini muzafferlerine üstelik bir de 
ınercenaire'lik etmek zilletine düş
mel:ten alıkoymaktadır. 

Bütün alman kuvetleri kıta üs
tünde serbesttir. Bunlar İngiltere• 
den gayri herkese hücum edecek 
mevki ve kudrettedirler. Henüz 
harp afeti gönniycn memleketler, 
kendilerini hedefliklen kurtarmak 
için her türlü imkanlara baş vura
caklardır. Fakat bununla, araların
dıs hiç bir zafer kazanmryan biri de 
dahil olmak üzere, üç devletin Ce-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Milli Şefimiz, Ahlatlıbel kazısında meydana çıkarılan 
eserleri tetkik ediyorlar 

Atlas denizindeki 
korsan gemisinin 

hüviyeti anla~ıldı 

Londra bunun bir 
alman cep zırhlısı 
olduğunu bildiriyor 

Londra, 13 a.a. - Jervis - Bay mue.vin 
kruvazörünün himayesinde seyretmekte 
olan gemi kafilesine hücum eden alman 
korsanının cep zırhlılarından birisi oldu -
ğu haber alınmıştır. 

Kurtarılan gemiciler bir 
Kanada limanında 

Kanada'nın şark sahilinde bir liman; 13. 
a.a. - 4-! 5 Teşrinisan: ııecesi bır gemı ıı:a

filesine Atlantik'te bir dü~man denizüstü 
gemisi tarafından yapılan hücumda ~eca
atlı hareketi ile temayÜz eden Jervis-Bay 
muavin kruvazörünün mürettebatından kur 
tanlan 65 kişi, Kanada'nm şark sahilin -
de bir limana gelmiştir. Bu 65 ki~l, kafi
leye dahil bulunan ve Jevris-Bay mürette
batından geri kalanları aramak üzere mu
harebeden beş saat sonra, alman korsanı
nın toplarmı hiçe sayarak muharebe mey
danına dönen bir İsveç şilebi tarafmdan 
kurtarılmıştır. 

Muharebe nasıl olclu ? 
T ervis-bay'ın ikinci kaptanı muha

(Sonu 4 üııcü sayfada) 

Bu ay sonunda Amerika 

İngiliz hükümetine 

13 uçan kale 
• 

tayyaresı 

gönderecek 
Vagington, 13 a.a. - Dün Vıışington'da 

iyi haber alan mahfillerde bildirildiğine 

göre, ıslAh edilmiş "Uçan kale,. tipinden 
13 Amerikan bombardıman tayyaresi, nor
mal olarak, daha bu ay içinde İngiltere'ye 
verilmiş olacaktır. 

Bundan bıışka Nevyork'ta temin edlldi· 
ğine göre, bombardıman tayyarelerinin &· 

tışlarının aıhatin1 temine yanyan iki giz
il Amerikan makinesi modelleri, Amerikan 
torpido muhdiplerlnden birisi ile İngiltere
ye gönderllmlıı bulunmaktadır. Amerikan 
resmi mahfillerinin na.vcten bildirdiğine 

w" ·e, bu makineler, her halde halen İngil
tere' de tecrübe edilmektedir. 

Amerikadan lngiltereye binlerce 
tayyare gönderildi 

Vaşington, 13 a.a. - ·Los Angelos tay -
yare fabrikasmın neşrettiği bir istatistiğe 
göre, fabrika şimdiye kadar İngiltereye ait 
olmak üzere Kanada'ya 1748 tayyare gön
dermiştir. Bunların 945 i bombardıman 
tayyaresidir. 

Bunlardan başka 100 bombardıman tay
yaresi Avusturalyaya gönderilmiş, 100 ta
ne de imal edilmektedir. 

<Sonu 4. üncü sayfada) 

Cümhurreisimiz Fakültede talebelerin çalışmalarını tetkik ediyorlar. 

BERLİN,DE 

B. Molotof 

temaslara 
----------------............ 

devam ediyor 
Dünkü Hifler - Molotof 

görüşmesinin dört ma·tten 
fazla sürdüğü bildiriliyor 

Bedin, 13 a.a. - Dün hariciyeı nazırı von 
Ribbentrop tarafından Kaiseıi:ı<tıf otelinde 
Sovyet komiserler heyeti reisi 'le hariciye 
komiseri B. Molotof şerefine veırilen ka -
bul resminde kısa nutuklar teati olunmuş 
ve alman • sovyet münasebetlerinin sami
mi dostluk mahiyeti tebarüz ettirilmiştir. 

B. Hitler'in muavini B. Rudolf Hess 
bu sabah, Sovyetler Birliği halk komiser
ler heyeti reisi ve hariciye korı:ıiseri B. 
Molotof'u kab•ıl etmiştir. 
Mareşal Göring de bu sabah Sovyetler 

Birliği halk komiserleri reisi ve hariciye 
komiseri B. Molotof'u kabul ederek ken
disiyle uzun müddet görüşmüştür. Mtila
kat alman - Sovyet münasebetlerinin dost
luk çerçevesi içinde vukubulmuştll!I'. 

Hitlerin ziyafeti 
B. Hitler bugün saat on dörtte 

Sovyetler Birliği Halk komaserleri 
heyeti reisi ve hariciye komiseri &. Mo -
lotof şerefine hususi bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette B. Molotof'un maiyeti ~rka
nından bazı zevatla alman hariciye aazın, 
alman başkumandanı, propaganda nazın, 
doktor Göbbels ve B. Hitler'in husust kur
mayı hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetten sonra alman hariciye nazırı B. 
von Ribbentrop'un ve Sovyetler Birliği 
hariciye komiser muavini B. Dekanazoıf'un 
ietirakiyle siyasi müzakerelere devam eıdil
miştir. 

Bugün B. Molotof'un B. Hitler'e y.ap
uğı ziyaret dört saatten fazla sürdüğü ve 
bu müddetin üç saatinden fazlasının evel
ce bildirilen müzakerelere hasredildiği 
öğrenilmiştir . 

Alman gazetelerinin tefsirleri 
Berlin; 13. a.a. - D. N. B. ajansı bil -

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Otranta konahnda 

Üç İtalyan İaşe 
gemisi batırıldı 

Kafileye refakat eden iki 
destroyer son süratle ka~tı 

Londra, 13 a.a. - Amiralhk dairesin -
den tebliğ edilmiştir : Hafif ku.vetleriıni
ze mensup bir deniz filosu 11/ 12 teşrini -
sani gecesi Otranta kanalı dahilinde iki 
destroyerin refaaktinde bulunan dört ital
yan iaşe vapurunu yakalamıştır. Vapurlar • 
dan biri derhal diğer iki vapur da müte • 
alı:iben batmlmıştır. Dördüncü vapur ha
sara uğramışsa da kurtulmaya muvaffak 
olmuştur. Kafileye refakat eden iki tor
pido muhribi duman perdesine sığınarak 
bütün süratleriyle kaçmışlarsa da birine 
isabet kaydedilmiş ve hasara ugrattlmıştır. 
Gemilerimizde hiç bir hasar ve insanca bir 
zay.iat yoktur. • 

] 'aranto limanının vaziyetini 
gösterir harita 

İtalyan 

filosuna 

ağır bir 

darbe! 

Tara nto'ya yapılan 

bir hava akınında 

3 ZIRHLI VE 4 
KRUVAZÖR AGIR 
HASARA UGRADI 

1 t a l y a n donanmasında işe 

Yunan cephesinin 

şimal bölgesinde 

İtalyanlar 

taarruza 

geçtiler 

Yunanlılarm Pindus'ta 
aldıklan esir ve mabeme 
sayıfamıyacak kadar (Ok 

Atina, 13 a.a. - İtalyanların yunan cep. 
hesinin şimal bölgesinde topçu ve tayya • 
re himayesin.de olarak yeniden büyük bir 
taarruza giriştikleri bildirilmektedir. 

Yunanlılar bu bölgede İtalyanların mü
him üssü olan Görice civarrnda bazı sev
kulceyş noktalarını zaptetmişlerdir. 

İtalyan dağ fırkasının son hezimetine 
sahne olan Pindus bölgesinde yunanlrlar 
mevzilerini muhafaza etmekte ve italyan 
müfreı-elerini temizlemekle meşgul bu -
lunmaktadırlar. Yunanlılar düşmandan a
lınan top ve mitralyözleri kullanmıya baş
lamışlardır. Arnavut askerlerinden mü -
rekkep bir bölük muharebe etmeden yu .. 

(Sonu J. ncü sayfada) 

Genera 1 Antonesko 

Romaya hareket etti 
Bükreş; 13. a.a. - Rador ajansı bildiri• 

yor : General Antonesco, refakatinde ha
riciye nazxrı B. Sturdza ve daha birçok ze
vat olduğu halde, B. Mussolini'nin daveti 
üzerine, dün akşam hususi trenle Roma'y& 
hareket etmi~tir. 

C. H. P. Umumi . 
idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu

yarıyan üç z I r h l ı kaldı mi İdare Heye.ti; dün mutat haf-
e • """"' 

L d 13 B h . . . talık toplantısını yapmış, Partiyi on ra, a a. - a rıye nezaretının • 
tebliğ ettiğine göre donanma italyan filo- alakadar eden mevzular üzerinde 
suna ağır bir darbe indirmiştir. !müzakerelerde bulunmuştur. 

(Sonu J. ncü sayfada) ---·------------

ltıal:yan donanm<Uından Conte di Cavour Zlrhlıaı seyir h<dind• 



-~- ULUS 

m ·yet mensuplar1 

aras nda terfi ve nakiller 
( GÜNÜN GÖLGESİ :''"···~:~:;:·~ .. ~~~:·;~"""'-/HARP EKONOMİSİ ) Sınırlanm z • 1 

Emniyet işleri umum müdilrlüğü, Naklolunan komİ•erler : 
başkomiser, komiser ve komiser mu-
avinleri arasında yeniden bazı terfi Diyarbakırdan Sami Tezbaşaran 
ve nakiller yapmıştır. Bunları yazı - , Kırşehire, lstanbuldan Bayram İndere 
yoruz : • Sivasa, lstanbuldan Muhittin Kutbay 

Bitlise, Kocaeliden Şükrü Soyal İz
mire, Manisadan Zeki Orenay lstan -
bula, Çorumdan Haydar &even Trab
zona, Bingölden Rasim Erdoğ Eski -

Komiserlikten btı§komiserliğe 
terli edenler : 

lstanbuldan B.B. Agah Giray, Na- şehire, Erzincandan Mirza Baytöre 
zif Kanbay lstanbula, lzmirden İs - Çoruma, Sivastan İffet Mete Koca • 
mail Hakkı Çanga İzmire, İstanbul el!y~, Ordud~n Nusr~.t Yazıcı Bingöle 
polis gektebi komiserlerinden H. Av- Bıtlısten Alı Karagoz. Diyarbakıra, 
ni Engin Ankaraya, ~stanbuldan S. Z~nguldaktan Salih Aktunç Manisa-
Sırrı Savaş Ankaraya. ya, Sarnsı:ndan İsmail Hakkı S~vinç 
Komiser muavinliğinden Zonguldaga, Trabzondan Ali Rıza Oz

toprak İstanbula, Kırşehirden Şerif 
komi•erliğe terli edenler : • Akalın Seyhana, Seyhandan Tevfik 

lstanbuldan Necati Kurtar Erzin • Gökalp Samsuna, İstanbuldan Mehmet 
cana, İstanbuldan M. Ali OzÇelik, A. Fazıl Erpal Orduya. 
Hamdi Tezcan, T_evfik Çetiner, A Naklol k • • l • · unan omı•er muavın erı : 
Hamdi Ülker İstanbula, 

Polis memurluğundan komiset 
muavinliğine terli edenler : 

İstanbuldan M. Halil Öğü ve M. 
Muhtar Solak lstaıibula, Kayseriden 
Vasıf Ceylan Çanakkaleye, Kayseri -
den SeHihattin Borazan Elazığa, Kay
S"riden Sıracettin Ercan Çoruma, 
Kayseriden İhsan Gilrsoy Tunceliye, 
Kayseriden L\ıtfi Kutbay Ağrıya, 

Amasyadan Mustafa Akglin Giresuna, 
Bursadan Vehbi Ertan Eski§ehire, 
Ankaradan İhsan Atgül Gaziante"be, 
emniyet umum müdürlüğünde Ali 
Fırtına lstanbula. 

Naklolunan bQ§komiserler : 

İstanbuldan Hıfzı Hiçyılmaz Urfa
ya, Ankaradan Fikri Demirkol Çoru • 
ma, İzmirden Rifat Demirtürk polis 
enstitüsüne, Urfadan M. Bahaeddin 
Akaltm Ankaraya 

Dövizlerin vasati 

ıek fiyallan 

Çorumdan Yahya Oktay 1zmire 
Eskitehirden Ahmet Onur Tokada: 
Ord~d~ Süleyman Uyanık Ağrıya, 
Eskışehırden Halis Alparslan Seyha
na, Malatyadan Ahmet Ozaltan İstan 
bula, Erzincandan Zikrullah Tekin
alp Zonguldağa, Zonguldaktan Ali 
Murtaza Ozcan İstanbula, 1zmirden 
Suat Cangülü Kütahyaya lstanbul
dan Ahmet Hu!Cısi Hekimoğlu Er. 
zincana, fstanbuldan Sait Oğan Ma
latyaya, Koaceliden Ahmet Vahdeti 
Başkaya Amasyaya, Eiazığdan Besim 
Özdemir İstanbula, Maraştan Ali Er
sava§ Erzuruma, Afyondan Harun 
Aydemir Kocaeliye, Amasya'dan Se
dat.Acarbay Eskişehire, Seyhandan 
Cemal Sezer Ankaraya, Ankaradan 
Sait Uran İstanbula, Giresundan 
Mustafa Gökçen İzmire, Tokattan 
Hüsnü Özcan Afyona, Tunceliden 
Alaattin Özalp lstanbula, Erzurum-
dan Salih Necati· Değerli Maraşa, Ağ 
rıdan Kemal Cilasun Orduya nakle
dilmişlerdir. .. 

Tapu kanununda 

yapılacak değişiklik 

Tapu kanul)uıı bugUnkU hUkUmlerl p-

Borsamızda kote olan ve olmıyan hıslar araaında yapılo.cak gayrl menkul 
dövizlerin birincikanun ayı içinde alım ve satımı muamelelerinde vergi borç· 
muteber olacak olan vasati çek fiyat- !arının Mcnmlı oldutunun Maliye dalr;ıı· 
Jarı tesbit edilmiştir. Yeni fiyatlara !erince blldirllmcslnden önce tapu teselli 
göre sterlin 523.50 kuruşa, dolar yapılması lmkQnını temin etmiyordu. Bu 
131.97 kuruş, liret 649.35 kuruş, İsviç- .rtlzdcn ııehlr ve kasabalarımızda olduğu 
re frangı 2979 kuruş, drahmi 99.675 gibi bllhaaaa köylerimizde &'BYrl menkul 
kuruş, leva 162 kuruş, pezet 1388.50 alım ve ııatım1nın eıı.hst ııenellerle temini 
kuruş, pcngü 2650.625 kuruş, ley 62.50 1 cihetine gidiliyordu. Tapu ve kadBStro U· 

santim, yen 3110.675 kuruı, İsveç mum mUdUrIUJl'U bu cihetleri göz önllne 
kronu 3099.25 kuruş. Finlandiya mar- almış ve tapu teıcillerlnde el\hıeların ver· 
kı 268.50, kuruş, Ruhi 3920.75 kuruş- g1 borçlarını ödemle olup olmadıklarına 
tur. bakılmaksızın muamelelerin yapılmasını 

Hamiyetli bir tacirin 

İzmir Çocuk Esirgeme 

Kurumuna teberruu 

temin maksadiyle tapu kanunun değiıtıren 
bir kanun projesi hazırlamıetır. 

Amasyada C.H.P. merkez 
kaza kongresi 

Şekil değiştiren 

bir DERT 
Bir muallim arkadaşrmız dert 

yandı: r 

- Sınıflanmda albnı§ar, yetmi
§er talebem var. Hepsi de kar§ım
da benden bir §eyler kapmak, bir 
şeyler öğrenmek, adeta beni son 
bilgi damlama kadar &Ömünnek ii
tiyorlar. Okuma, öğrenme atklarmı 
parlak gözlerinden okuyorum. 

- Güzel, istediğimiz de buydu • 
yal 

Merkezinin dôveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riynsetinden: 
Yurdumuzun muhtelif. kÖ§e

lerinde vatan hizmeti görmek· • 
le olan ,kahraman erlerimize 
muhterem halkımızın minnet 
ve şükran cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

Yün fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

Yunanistan 
ve iktısadı 

Sadreddin ENVER 

Akdenize uzanmış girintili, çıkın • 
tılı sahilleri, serpilmi1 adaları ile Yu
nanistan her şeyden evel bir ziraat 
memleketidir Nüfusunun "351" ini 

asker~er menfa~ h 

Y ordımsevenler 

Cemiyetinin 

semereli çalışmalar 
Yardımııevenler cemiyetinin sınır 

geçindiren toprak mahsulleridir. İk - Mkerlerlmlzc hazırlıı.nacıık hed yel r 
!imin kurak, akan nehirlerinin az ol- taatine evelkl akşam Ankara Pal 1. ta 
ması ekilen s~ayı "2,2" milyon hek· tip ettiği yemek bUyUk a!Akayo. mazlmr 
tara inhisar ettirmekte, arazisinin muııtur. - Fakat benim derdim de bu 

yüzdendir. Bütün gayretime rağ
men her biriyle telu~r teker meşgul 
olamıyorum. İstediğim gibi öğretip 
öğreteınediğimi kontrol edemiyo
rum, Sınıfların çok ka.labahk olma· 
sı hocayı ne dertli yapıyor bilseniz •• 

den ibaret olan kış hediyeleri
nin kabulü için yalnız Postane 
caddesinde Ticaret Odası bi
nasındaki merkezinde ve Yeni
fehirde Emniyet Abidesi karfı· 
sında Cümhuriyet Halk Partisi 
vilayet idare heyeti binasında 
ve Cebecide Siyasal Bilgiler o
kulunda (ayni tl!berruat kcbul 
defterleri) açılmıştır. 

"%19" una tekahül eden "2,4,, milyon c;emiyctl himayeleri nltınd:ı bulund· 
hektarını ormanlar, mütcbakisıni de Sayın Bayan 1nönU de bu ak§nm yem 

• mera, çayırlık ve işe yaramıyan dağ- 1 ne lştlrAk ederek cemiyetin bu yoldaki 
lık, taşlık teşkil eder . ' 1 aalıılnl tcııvtk buyurmuşlardır. 

Mekteplerin 'açıldığı günlerde, 
bir müdür de §Öyle yanrkmı§tı: 

- Sı~ıflarımın haddiistiabisini 
qırırcasrna talebe aldım. Fakat 
müracantlar hain devam ediyor. 
Adeta yalvarırcasına kayıtlarını ri
ca eden yavruları "yerimiz kalmadı 
evladım!" diye geri çevirirken içim 
kan ağlıyor, fakat elden ne gelir 
ki? 

Maarif ailesinin mesulleri okuma 
çağındaki çocuklar "bina ve hocau 
yetiştirememek yüzünden azap 
içinde kalıyorlar. 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
mı! e§yalar Kızılay ayniyat 

• makbuzu · mukabilinde kabul 
edilecektir. 

Ankara halkının bu hayırlı 
ve nail yardıma, aeve aove i•ti
rak edecekleri şüphesizdir. 
Çünkü askere yapı!acak yardı· 
mın bizzat bütün vatana ve bü
tiin vatan evlatlarına yapılan 
b=r vnrdım olduğunu herkes 
müdriktir. 

Bugünün derdi budur. 
Gözümüzün önünde, gene öğret

menin, müdürün ve maarif mcsul
lerinin - çok gerilere gitmiyelim -
on onbeş sene evelki ıstırap sebep· Kızılay, Ankara merkezi 
leri canlımıyor: muhterem ve asil anlcaralıları 

Hoca kürsüde, talebe bulamama- bekliyor. 
nın, müdür kayıt defterlerini dol- ı Kızılay Merkezi Tel: 1610 
duramamanın, Maarif VeMilcti o- Yenİ§ehir heyeti Tel: 6630 
kuma çağındaki çocukları mektep- "\ 'r 
1 d t 1 d d

. . .. ................................... . 
er e op ıyamamanın er ını az 
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mı çekmiş~ir? 
Kapı kapı dolaşan inzibat kuvet- B f 

leri, evlerin karanlrk kö§elerinde U yı İzmir'de tütün 

rekoltesi çok nefis 
saklanan çocukları çıkaramaz, oku
tucu ile okuyucuyu karşı karşıya 
getirmek için "ceza" ya ba§vurur
du. 

O günün derdi de buydu. 
Mukayese içimize serinlik ver

miyor mu? 

İzmir, 13 - Bu sene İzmir vlla.yetlnln 
her yerinde tütün m!lheuıu gayet nefistir. 
Rekolte geçen senekinden biraz noksansa 
da alınan mahııuliln nefaseti ııayeslnde 

noksanlık telA.fl edilecektir. MUstahslllcr 
Kemal Zeki Gençoı.man şimdi plyo.sıının açılmasına intizar eyle

1 

Büyük Millet Meclisinde 
B. M. Jı!ecllsi dUn Şemsettin GUno.ltay'ın 

b8.§ltanlığında toplanmıe ise de ruznamcde 
müzakere edilecek mevat bulunmaması do
layıelyle cuma gUnU toplanmak Uzere iç
Umaına nihayet verınlııUr. 

Çağrı 

mektedir. 

Sakarya vapurunda 

bir yangın çıktı 
İzmir, 13 a.a. - Kordonda l!ahlle bağlı 

Sakarya vapurunda gece aant 20.20 de yan
gın çıkmıı:ı ır. ttto.lye derhal yetıı:ımt;ıııe ae 
vapurun ba§ tarafındaki tayfo. kamarasın
daki mevzii yangını bizzat Sakaryanın mü-

X Maliye Encümeni bugün saat 15 rcttebatı ve yanındaki gemilerin yardıma 
te toplanacaktır. . j gelen tayfaları tarafından söndUrUldUğ{l 

X Ar'zuhal Encümeni bugün saat görUlmUıtllr. Yapılan tahkikatta yangının 
15 te toplanacaktır. bir kaza eseri olduğu ve hiç bir hasar hu-

----- sule gelmediği anfll§ılmıştır. · 

İzmir' e bol miktarda 
petrol geldi 

izmir havolisinde 

ekim hozırllklarr 

Yunanistanın zirai mahsulatının cemiyetin Evkaf apartmanındaki ld 
başında hububat gelir; üzüm, zeytin, l!lnde her gün gönUllU baynnlnr topl 
tiitiln başlıca ihraç mataları arasın • rak, askerlerimiz için kıılık hediyeler 1 
dadır. 1938 senesi toprak istihsal&tını zırlamıya bll§lamışlardır. 
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tetkik edersek, • • Bu güzel vatan! hizmet, hızını almııı 
Ton tunmaktadır. 

984.000 Çankırı Kızılay Merkezi ı Buğday 

Arpa 
Mısır 
Tütiln 

246.000 faaliyete geçti 

Kuru üztim 
Kuru incir 
Zeytin yağı 
Limon 

200.000 
42.000 

189.000 
29.000 
94.000 

163 Milyon adet 

Çankın, (Husuat) - Ordumw:un ka2Jl 
man askerleri için kıehk hediye ytlnlO. • 
ycceklerln Kızılay kurumu tarafındmı ~ 
bul edece inin 110.nı karuısında Can 
da bu işin sUratle yUrUmeBi için vo.lt 
bll§kanlığında Kızılay merkez heyeti 

Portakal . . hayırsever bayanlarımız halkevtnde 
. . ve ma~d~lı!1 .... ~18 Mı iyon adet toplantı yaptılar. 

ı ıstıhsal ettığını goruruz. Son sene • ı Bn toplantıda kabul edilecek olo.n 
lerde Yunanistanda şarapçılık genit fanila, çorap kıızo.k, eldiven ve pamu 

ı mikyasta inkişaf etmiş 1938 istihsali içlik hedlyel;rln halktan ltabul tarzıc 
"410.000" tonu bulmuştur. kararl~tınlmı§ komiteler ayrılmıatır. 
Yu~anistanın zirai m3:11sulitı mil • Şehirde oldu#u gibi vııa.yetln bUtUn 

teaddıt olmakla beraber ıhracatı mah- za, nahiye ve kl:Sylcrlnde de bu uğurda d 
dut kalemlere inhisar etmektedir. hal faaliyete geçilecektir. 
"9.199.876.000" drahmi tutan 1939 U· 

mumi ihracatının "%79.39" teşkil eden 
zirai mahsulatın.cins ve nevileri aşa

Adanada mkerlerimiz için 
500 parça eşya toplandı 

Bin drahmi % nisbeti Adana, (Husus!) - Adano. kadınları h 
dutt.akl askerlerimiz için kıı hediye! 

ğıdad~r : 

Kuru incir 111.5Z6 1,21 ihzarına hararetle devam ediyorlar. Ad 
Kuru üzüm 1.572.691 17,07 I Kızılay eubeıılne teslim edlleun eoyo.

1 
~ 

Tütün 3.978.274 43,24 parçadan fazladır. Hususi bm cssese :·" 
Zeytin 224.276 2,44 yardımları da dahli edlllrse u ~yıını 
Zeytin yağı 91 4.647 9,94 dedi 6.000 1 bulmaktadır. 
Şarap 257.649 2,80 
Ham deri 245.419 2,67 ~ekkül eden linyit madenlerlndeı 
listenin tetkikinde dikkati çekece~i.li- (lOO.OOO) ton kadar kömür istihs 
~e:~ yunan. metalarının ~aşında tütün, edilmekte ise de istihlake nazaran b 
uzum, zeytın gelmektedır. Buna karşı 'ktar ehemiyeti haiz değildir. 
bir çok f?ıdai ma~de ihtiyaçları~ı k.ıs- ı m~unanistanda istihsal olunan m mer: harıçten getırmek mecb~rıyetın· ı den cevherlerinin başında demir, p" 
ded~r. Bu meyanda 1939 se~esı zarf~n:, rit, nikel, krom, boksit gelir. 
da ı~hal eşyası olarak tedıye ettığı r Yunanistanda muhtelif mahallerd 
"12.275.404.000" drahmiden ithalatının mevcut demir madenleri (%30-50) a 
%9,52 sine tekabül eden 1.168.785.000 rasında cevheri ihtiva etmektedi 
drahmilik buğday, "%3,02" nisbetinde Larimna Loutsi Tsonko Serifo 
"370.630.000" drahmilik şeker ve 47.600 Kitnos ~e Loriy~m da buı'unmakta 
baş sığır 478.500 baş koyun ve keçi dır. Umumi mudahhar servet mevcw 
hariçten satın almıştır. du (100) milyon ton tahmin edilmek 

Yunanistanda son senelrede sanayi te olup senevi istihsalat son senelerd 
büyük inkişaflar kaydederek 1938 se· "500.000" tona yaklaşmaktadır. 
nesi umumi istihsalat "13.552" drahmi Demirden sonra ehemiyeti haiz ma 
değerini bulmuştur. Memleket dahi • deni pirittir. Stranoki madeninde te-o 
tinde muharrik kuvet temini için ma- sisat modern olup (%49) kükürtli ih 
den kömürü ve petrollin bulunmaması tiva etmektedir. 
sanayi harekete bir mani teşkil etti • Tasalyanın cenubu şarkisinde Volo 

İzmir, 13 a.a. - Şehrimiz tüccarla
rından Mehmet Akgün Çocuk Esir· 
geme Kurumu Bakımevinde çocukla
rın tedavne·rinde kulJanılmak üzere 
bir tiltraviole elektrik cihazı ile üç 
yüz lira para teberruunda bulunmuş
tur. 

Amasya, 13 a.a. - Cümhuriyet 
Ha1k Partisi kaza kongresi dün Par
ti bölge müf etti tinin iştiriki ile ya
pılmıştır. 

İzmir. 13 n.a. - Şehrimize mühim mik
tarda patrol gelmiştir. Çarşamba gUnU pi
yae:ı.ya arzedilecek olan bıı petrol birkaç 
gUnd'lr hissedilen ihtiyacı k .. rşılıyacaktır 

ğinden, hükümet su kuvetinden isti- koyunda serpantinli arazi dahilin 
fade etmek üzere, son senelerde Ame- de krom yataklarına da tesadüf 
rikadan ı •Qtehassıs celbederek bu ta· edilmektedir. 1907 de ancak "5000' 
bii kaynakları tetkik ettirmiştir. Ha- ton raddesinde olan umumi istihsalat 

İzmir, 13 a.a. - MUlhakatta tarlaların ten maden kömiirü vç. petrol ihtiyacı son senelerde 4.000 tonu aşmaktadır 

Halka 300 el tezgahı 

tevzi olunacak 
lktısat Vekaleti, el sanayiinin in

kişafı maksadiyle el sanayiinin fazla 
ilerlemiş olan yurt köşelerindeki sa
nayi erbabına el tezgahları tevziini 
kararlaştırmıştır. Vekale t şimdilik 
3000 el tezgahının imalini müteahhi
de ihale etmiştir. Tezgahlar Vekale
te teslim edildikçe tesbit olunan mın
takalarda halka tevzi olunacaktır. 

Bina tahriri biten yerler 

Gümüşane vilayetine bağlı 16 cüzü. 
tamda yapılmakta olan bina tahriri 
nizamı dairesinde tekemmül ederek 
sona ermiştir. Bu yerlerin 1941 sene
si vergileri yeni iratlar üzerinden a
lınacaktır. 

Lastik tacirlerine akreditif 
açılacak 

Tlcarot VekAJetl, nemleketın ltuıtık lh· 
tfyaeını temin maksadlyle tUccaro. akredl· 
tlf at;ılması lmkAnlnrını tetkik etmektedir. 
VekAlet bu hususta Maliye vckAletınln de 
mUtalcaııını sormuştur. 

Vilayet bütçelerinde yapılan 
münakaleler 

Dahiliye vekAletl tarafından taavlp olu
narak Başvekfilcte scvk~dllmle bulunan 
bazı vtlAyetlerin 1940 Wtçclerlnde yapıla· 
cak mUno.kale ve munzam tahsisat llAve· 
!erine alt kararname projeleri y~ek taa
dlka lktlraıi etmlgtlr. 

niversite rektör ve dekanlarıntn 
ücretleri 

İlt&nbul Unıversıtdl rektör ve dekanla
nı11 yeni barem kanunu hllk!lmlerlne ta
l olup olmadıklan Maliye vekAJetlnce 
etklk edilmektedir. 

Antep'te fıstık 

satışları baıladı 

Antep, 13 a.a. - Fıstık Tarım Satış 
Birliği Kooperatifi vasıtasiyle fıstık 
mübayaasına başlanmış v~ kırmızı 
kabuklu fıstığın fiyatı kırk kuruştan 
açılmıştır. Mü!!tahsi\ ·fiyatlardan· 
memnundur. Birlik satın aldığı fıs
tıkların ve anbalajını yaptıktan son
ra doğruca mahreçlerine sevk edecek 
ve bu işten temin edilecek safi hası
latını ortaklar arasında taksim ede
cektir. Bu suretle ötedcnberi yaban
cı unsurlar elinde bulunan fıs.tık ti
careti tamamiyle millileşecek işçilik 
ve ihraçtan elde edilecek kar memle· 
ketimize ka1acaktır. 

sllrUlnıeeluo ve hazırlanmasına bll§lo.nnıııı
tır. Bayındır ve Torbalıdaki göçmen köy-
lerinde ve bazı husuat ve rcsmt çiftliklerde 

B ı k • 'd k d t her ne kadar tohum atmo. ameliyesi llcrlea 1 esir . e a as rO 1 mlese de umumiyetle zcrlyata J!nUmüzde-
• • • lci hııtta içinde bll§lamıcaktır. 

f aalıyetı devatn edıyor VllQycte gelen malQm!lta nıızeran Öde~ 
Geçen eubat o.yanda bn11lıyan Balıltcslr 

kadastro faaliyeti mUsbet bir vekilde de
vam etmektedir. Şimdiye kndnr bu vllO.yet 
merkezinde beş mnhnlleye alt gayri men· 
kullerln kadnstroau tamamlyle bitirilerek 
vücııde getirilen tapu ktltUklcrl tapu sicil 
muhafızlığına dcvredllmletır. 

Bundan mnado. bu müddet içinde bln'tlen 
fa?.la parsel de heyetin elinde tekemmUI 
etmek Uzerc bulunmaktadır. Yakın bir za· 
miıııda tapu sicil muhafızlıklnrına devri 
kuvetıe Umlt edilen bu bin küsur paracı ile 
birlikte bir 11enc lçfndekl faaliyet neticesi 
ona yakın mahallenin kad::ıatroeıınun il<· 
mali gibi çok mühim blr netice ile bltmlıı 
olacaktır. 

miıı, Tire, Bayındır ve Torbalı kazası dn
hlllnde çok faydalı yağmurlar yatmakta
dır. 

T rakyada arıcılık faaliyeti 
Edirne, (Husustı - Bu sene Trakya'dn 

arıcılık çok zengin bir hareket olmuştur. 
Tabiatın yardımiyle binlerle o~uı alınmıı 
ve bunlar kara kovanlarla fenni kovanlara 
geçlrtilmlııtır. Şimdi arıları kı§ durumuna 
sokmak için Umum! MUfettlşlltln ziraat 
ınll§avlrllıtlnden bUtUn köylere yeni direk
tifler vertlmlıı ve aryarın !SnUmllzdekl llk
bahııra kuvcuı çıkabilmelerini temin için 
gereken tedbirlerin alınması blldlrllınlştlr. 

hariçten getirilmektedir. Bu yüzden Mamafih, mevcut cevherde krom nis-
1939 senesinde ithal§tının (%5,41) ri- beti fakir olup (%38-41) derece ara· 
n~ tekabül eden 663.967.000 drahmi sında tahavvül etmektedir. 1stihsa15.tı 
değerinde taş kömürünü dış piyasa· demir sanayiinden ziyade refrakter 
lardan tedarik etmiştir. Aynı zaman- olarak istimal edilmekte, bilhassa A· 
da Yunanistanın 1938 senesinde mayii merikaya satılmaktadır. 
nıahrukat ithali "344.961" 1939 da Demir endüstrisi bakımından ehe· 
"386.642"' ton tutmaktadır. miyeti haiz olan manyezit madeni 

Yunan hlikümeti harp çıkar çıkmaz, (Euböasının) şimalinde olup gerek 
mayii mahrukat istihlakini ııkı bir kemiyet ve gerekse keyfiyet itibariy
kontrol alt\na almış, benzin ve teshin le ehemiyetli addolunabilir. Ayrıca 
vağlarını vesikaya tabi tutmuştu. Bil- diğer iki mıntakada son zamanlarda 
'hassa Romanyada petrol fiyatlarının manyezit istihsal edilmektedir. 
pek fazla yükselmesi, Romanya bükü· Pelopones, Makedonya Euböa'da 
metinin satışlarda döviz talep etmesi manganez yatakları bulunmakta ve 
1938 de ihtiyacının (%70) ini Roman- Makedonya zuhuratı zenginlik iti • 
vadan temin ederken 1939 da bu nis· bariyle diğerlerine mürccceh addedil
bet "%42" olmuştur; mübrem ihtiya- mektedir. 
cını Amerika ve diğer milstahsil mem- Boksıt cevheri istihsalatı da soa se-
leketleden temin etmiştir. nelerde geniş mikyasta artmakta 1931 

Yunanistanda esas itibariyle maden de 1.150 ton ihraç miktarı 1937 de 
istihsalatı ön safı işgal etmektedir. l 10.000 tonu bulmuştur. Başlıca bok • 
Memlekette pek zayıf damarlardan te· sit madenleri Korent boğazı sahilinde 

Fokis, Böotien, Attika'da bulunmak • 
"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UI1111it111111111111111111111111111111111111111111111llll1111111111f11111111111ffi111111111114 iiiİİ tadır. Bundan başka Naksosta zımpa· 

'' Mülôzım ! /1 

Eskiden mektep arkadaşı . ol
dukları ve epeyce zamandan. 

beri bulu~madıJparı anla~ılcn iki 
genci biribirleriyle konuşur gör-
düm. • 

Birisi ötekine sordu: 
- Şimdi neredesin? Ne yapıyor

sun? 
Öteki cevap verdi: 
- Falan dairede aza müll:zimi

yim. 
Mülazim! Çoktanberi duymadı· 

ğım ve okumadığım bu kelimeyi, 
bu müfnale babının ismi failini tek
rar işitince yadırgar gibi oldum. • 

Dilimizi özleştirmek bir diva o-· 
!arak ele alınıncıya kadar ordu' da 
bu "mü/izim" kelime.~ini subayla
rın iki rütbesi için kullanırdı. On
dan sonra öz dille karşılığını bul
du, koydu, kullandı ve "teğmer( 
kelimesi şimdi askerlik kamusun
dan "müllızf m" sözünü tbediyen 
söküp atmış bulunmaktadır. 

Halbuki sivil dairelerde - yu
karda anlattığım konuşma da phi
dimdir - de~k ki "müllziı:n'• bi-

li hayattadır. 
' Bravo ordumuza! Vatan müda
faasında kendisine güvendiğimiz 
bu kahranuın varlık, dil davamızda 
da hepimize örnek olmaktadır. 

'f. :{.:;. 

Fazilet rek_oru : 

Kıı yaklaşıyor. Yarınki soğuğu, 
ayazı, karı, tipiyi yalnız kendi sır
tımızı peklcştirmekle karşılamayı 
düşünmiyeceğiz. Her biri vatan sı
nırlarında istiklfılinıizin, şerefimi
zin ve cümhuriyetiınizin birer ka
lesi olan askerlerimizi de soğuktan 
korumak devlet kadar millete de 
dü.sen bir vazifedir. 

Bu m.1ksatla Kı7.ılav'ın ve Yar
dımsevenler Cemiyetinin giriştiği 
yardım seferberliği iftihara deifer. 

Ortaya bir fikir atmak istiyorıım: 
bu seferberlikte vilayetlerimit, şe
hir ve kasabalarımız biribirleriyle 
müsabakaya, rekabete girişmelidir. 

Böyle bir müsabakada kazanmak, 

bir fazilet rekoru kırmak olacak-
tır. 

'f. 'f. :/o 

Tarihten çizgiler : 

Sanatkar arkadaşım Cemal Nadir 
Gülor'in "Akla Kara" isimli kari
katür kitabından - Evet, kitabın
dan: çünkü bu eser ne !iekli, ne de 
mevzu ve edası itibariyle bir al
büm değildir: kitaptır - bahseder
ken resmin ve çizginin artık psiko
loji ve sosyoloji eserleri de verdi
ğine işaret etmek ~stemiştim. 
Şimdi de ressam Salih'in "tarih

ten çizgiler" ismini verdiği karika
türler Halkevinde lezzet ve ibret· 
le seyri ic;ıbeden bir sergi halinde
dir. Buradaki çizgi ve re11ık, Os
manlı imparatorluğunun çoküm a
rifesindeki tarihini yazıyor. Sergi
nin ifade ettiği bif .başka mana da 
şudur: .';imdi onları se.vrettiğimiz 
zaman çok gülünç ve çok geri bu
luyoruz. Bu buluş da h~pimize az 

seneler ifinde ne k adar ileri gitti
ğimizi anlatmaz mı? 

:(. :{- q. 

Libreville ! 

General Dögol'e tabi olan hür 
fransız kuvet!erı' Alrika'da Libre
vWe•i zaptetmi~ler. 
Mantık da bunu icabettirirdi. 
- Neden? 
diyeceksiniz. Libreville de "Hür 

Şehir'' demektir. Hür şehrin hür 
Fransızlara teslim olmasından da
ha tabii ne olabilir? 

:/o 1(. 1(. 

Gazel! 

Dostum Nurullah Ataç edebiyat 
hakkında yazdığı bir m:ıkalede, 

"Yahya Kemal'in eski tarzda ga
zel/er söylemesine itiraz edenler 
var" oümlesini kullanıyor. 

Koskoca bir makaleden yalnıT 
bir tek cümleyi ne diye çıkardığı
mı herhalde anlamış olacaksınız: 
"gazel söylemek'' yeni veya eski 
şairlerin değil, eski hanendelerin 
işi idi. Şairler gazel söylemezler, 
gazel yp.zarlar. 

T. t. 

ra madeni bulunmakta ise sahile ya· 
kınlığına rağmen cinslerinin iyi ol • 
maması türk zımpara madenlerinin re
kabetini temin etmektedir. Ayrıca 
loriom fransız şirketinin işlettiği, 
çinko ve kur§un madeni mevcut ise 
de istihsalatı dünya madenciliğinde 
mühim addedilecek miktarda değildır. 

Yunanistan iktisadiyatı hakkında 
sözlerimizi bitirmeden ev,.J münakale 
vaziyetini de kısaca adetlendirelim : 

Demiryolu uzunluğu 
Şose uzunluğu 

Kamyon 193i de 
Otomobil 193i de 
Otobüs 1937 de 

Kilometre 

2.692 
12.780 

Adet 

5.225 
6 ·on 
2.075 

Mamafih, Yunanistanın en tabii nak
liye vasıtası deniz yolu olup 1938 se
nesinde mevcut deniz ticaret filosu -
nun tonaj yekunu (1.889.000) tonaj ki 
Scıvyet Rusyadan 500.000, İsveçten 
300.000, ton fazla ve dilnva denizcili
ğinde İtalyadan sonra g;lir. Esasen 
harici ticaret biHinçosunda görü1en ı• 
halat aleyhine açık bu deniz ticareti 
ve turizm geliri ile kapatılmaktadır. 
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Yunan cephesinin 
şimal bölgesinde ............................................ 

Avrupa harbi ve Amerika İtalyanlar 
taarruza 
geçtiler 
(Başı I. inci sayfada} 

nanlılara teslim olmuıtur. 

ltalyan - Yunan harbinin 
birinci sal haaı 

UlUS 

1 
mamııtır. DU,man tam bir hercUmerç ha.
llnde lltlAhları.nı, cephane~erinl, ha.stanele
rlnl ve yaralılarını bırakarak kaçmağa ça
lı§mıı. esirler "güzel ellad., diye bağıra-
rak te31lm olmuılardır. Bu tAblr, galiba 
Yunanlstanı güzel bulduklnn için !§galini 
kMdettlklerlne bir de!Alet olsa gerektir. 
Alplnl fJfkasından kaçabilenler ise iki gün 
evet zapdetmıı olduklan köylerden geçer
ken ne buldularsa tahrip etmlııler ve ıoy
muşlardır. Bu meyanda Samariana, Kera -
sovo, Dlatraton köyleri yakılmıı ve t&f taş 
llstunde bırakılmamııtır. 

İşte İtalyan - yunan harbinin birinci 
safhası bu ıuretle bitmiıtir. İkinci safha 
İtalyan kuvetleri baıkumandanlığma ıene-
ral Ubaldo Soddu'nun tayiniyle başlamış 
bulunuyor. Bu haberi bir efzon "yeni ba$
kumandana selefiyle aynı talihi temenni 
etti ğini" söylemek suretiyle ltarıılamı&tır. 

İtalyan 
filosuna 

ağır bir 
darbe!· 

(Başı 1. inci sayfada) 
11112 teşrinisani gecesi donanmaya 

mensup tayyareler tarafından Taranto de
niz üssüne kar§I yapılan hücum esnasın -
da en aşağı iki, muhtemel surette Uç zırh
lı, 2 kruvazör ve iki muavin kruvazör 

HARBE 
DAİ R 

İngiliz ferin 

Ta.ranta 

Artık seçim nihayetlenmiJ, Ame
rika dört el ile lngiltere'ye yardnn 
meselesine sarılmış bulunuyor. Se
çimde Ruzvelt kazandığı gibi, ken
di partisine mensup olan azalar ge
rek mümessiller meclisinde ve ge
rek ayanda ekseriyet kazanmışlar
dır. Bu, Ruzvelt'in vazifesini hayli 
kolaylaştırmaktadır. Çünkü eğer 
Ruzvelt'in mensup olduğu demok
rat partisi, bu meclislerin birinde 
ekseriyeti kaybetmiş olsaydı, o · za
man Amerika'nın milli devlet me
ka.nizması felce uğramış olacaktı. 
Cüınhurreisi tarafından ya,.Pılan te
ıebbüsü meclis kabul etmiyecek, 
meclisin teşebbüslerini Cümhurre· 
isi veto edecek; ve Amerika çık
maz içine girmit bulunacaktı. Se
çim nazik bir zamanda Aınerika'yı 
böyle bir çıkmaz içine dü§lllekten 
kurtarmıştır. 

Atina, 13 a.a. - Atina ajansı btldiriyor: 
Resmi haberlere istinat edilerek İtalyan -
yunan harbinin birinci safhası şu ıuretle 

ltalyanlar, hücuma hazırlanacak ciddi hasar uğratılmı5tır. ı·f f f'I k 
yerde müdafaa mevzüerine İtalya'nın donanma kuvetlerinde ce - a yan 1 osunu arar en 

Esasen seçimden aonra ıahit ol
duğumuz milli birlik nizamları ln
giltere'ye yardım meseles:nin Ame
rika'da bir parti iti olmaktan çıka
rak milli politika halini aldığını da 
göstermektedir. Filhakika seçimde 
mağlüp olan namzet Wilkie, intiha
batın neticesi anlaşılır anlaşılmaz, 
Ruzvelt'e bir tebrik telgrafı yolla
mış ve ondan sonra da Amerika 
milletini, Cümhurreiainin etrafında 
toplanmıya davet etmiıtir. Pek ha
raretli olan seçim mücadelesinden 
aonra, milletin, mücadele içinde 
söylenen ağır sözleri unutarak, 
Ruzvelt'in etrafında toplanması, 
bu milletin siyasi olgunluğunu İspat 
ettiği gibi, lngiltere'ye yardım po
litikasına bağlılığını göstermekte
dir. 

Amerika lngiltere'ye en müessir 
,ekilde nasıl yardım edebilir? Fil
hakika bir senedenbl!rİ Amerika 
1ngiltere'ye tayyare, harp ~alzeme
si ve silah göndermektedir. Bundan 
başka Amerika donanmasının bir 
lnsmını lngiltere'ye ·devretmiştir. 
f ngiltere ile Atlan tik ve Pasifik 
Okyanosunda İ§birliği yap.makta ve 
bu sahalarda İngiliz menfaat ve a
lakalarını korumaktadır. 

Bununla beraber, bunlar kafi de
ğildir. Amcrika'nın bugünkü şartlar 
altında fili olarak harbe girmesine 
ne imkan ve ne de lü:ı:um vardır. 
Fakat fili olarak harbe· girmemek 
fartiyle, · lngiltere'ye her türlü yar
dımda bulunmak politikaaına bağ
lılığını seçim esnuında ifade eden 
Ruzvelt, henüz bu yolda her adımı 
&bnıf değildir. Ruzvelt'in yapacağı 
lki it vardır: 

1 - Evela lngiltere'yi Amerika 
piyasasından istikraz yapmaktan 
meneden methur Johnaon kanunu 
ilga edilmelidir. · 

MalUındur ki bu kanuiı, geçen 
harpteki borçların tediye edilme
mesi Üzerine, yalmz lngiltere'ye 
karıı değil, bu nevi borçları ödemi
yen bütün devletlere karıı almmrş 
bir tedbirdir. Bu eski hesaplar, İn
giltere için olduğu kadar Avrupıı 
için ve hatta Amerika için hayati 
olan bir mücadele içinde kendili • 
ğinden tasfiye edilmişlerdir. Al
manya'ya yardım etmekten baıka 
bir i§e yaramıyan bu mesele Üzerin
de Amerika'nın bir dakika durma· 
aı için hiç bir sebep yoktur. 

2 - ikincisi Amerika ticaret ge
milerinin lngiltere'ye eşya taşıma
larmı meneden "bitaraflık" kanun
landır. Gerçi bu kanunların pepn 
tediyeye ait hükümleri Almanya
dan ziyade lngiltere'ye elverişlidir. 
Fakat diğer taraftan Amerika ti
caret gemilerini harp Hhası telakki 
edilen sulara girmekten meneden 
hükümler vardır ki bunlar da Al
nıanya'ya elveri§lidir. 

Devletler hukukunun sarih pren
siplerine göre, Amerika, harp sa
hası olsun, veya olmasın, her iste
diği limana ticuet gemilerini gön
derebilir. Ve bu gemiler kaçak e§ya 
nakletmedikleri takdirde emniyet 
altında seyrisefer etmek hakkmı 
haizdirler. Amerika· bitaraflık ka
nunlariyle kendi haklarını ve aela
hiyetlerini tal1dit etmiı bulunuyor. 
Bu kanunların aklini icabettiren ta
rihi sebepler mallı.mdur. Fakat bu
gün vaziyet ve §artlar değİ§mİftir. 
Kanunlar aktedildiği zaman, ken
Clini müdafaa ettiğini beyan e
den Almanya, Avrupa üzetinde ta
hakküm l<uracağınr açıktan söylü
yor. Birleşik Amerika Almanya'nın 
bu tahakküm ve cebir politikasına 
kartı sarih vaziyet almıştır. Alman· 
ya da Birleşik Amerika'ya karşr Ja· 
ponya ile birle§mi§tir. Bu vaziyette 
Amerika'nın bitaraflık kanunlariy
le ellerini bağlı tutmakta bir men
faati yoktur. Birleşik Amerika, bi
taraflık kanunlarını her zaman il
ıa ederek devletler hukukunun bi
taraf devletlere bile temin ettiği 
haklardan ve aelahiyetlerden isti· 
fade edip binnetice fngiltere'ye yar: 
dım edebilir. Devletler hukukunun 
bitaraflara temin ettiği bu selahi -
yellerden feragat etmek, dolayısiy
le, Almanya'ya yardım demek olur. 
Birleşik Amerika'nm bitaraflık ka
nunlarını böyle bir maksatla yap
madığı aıikardır. 

Esasen Birleşik Amer.ika'dan ge
len son haberler, birçok a.merikalı
larm hükümete bunu tavaiye et
mekte olduklarını bildirmektedir. 
Bahriye nazırı albay Knox, evelki 
ıün aöylediği bir nutukta Birletik 
Amerika'nın lngiltere'ye sözle de
lil, fitiyat ite yardnnda bulunaca
imı .öylemiıtir. Gerçi Amerika'nın 

çekiliyorlar man 6 zırhlı bulunduğu tasrih edilmekte-
28 birincitesrin pazartesi •abahı •aat dir. Bu hücum neticesinc:fe ancak üç ital-

0 • Londra: 13. a.a. - Times gazetesinin 
5,30 da italyan kıtaatı Yunanistan'ı işgal ye.n zırhlısının kullanılır halde kaldığı 

k il 
. Balkanlar muhabiri gazetesine '11 maltı - muhtemeldir. • 

etme zere taarruza geçmııslerd!r. Bu ne- matı vermektedir : 
ticeyi temin için istihzarat tamamdı. " Yunanlılar, esirlerin adedini ve elle .. lngiliz Bahriye Nezaretinin 
Memleketin iuali haberi çıkar çıkmaz A- rine geçen harp malzemesinin mikdarını tebliği 
tina'da ihtilal kopacaktı. İtalyan elçisi tesbit husuıunda ideta milşkülfi.ta uğra - İngiliz bahriye neıaretinin Taranto 
Grazzi yunanlılardan yarısının İtalyan ta- · maktadırlar. Yunan cephesindeki vaziyet hıicumu hakkındaki resmi tebliği aynen 
raftan, yarısının cümhuriyetçi olduğuna d cidden gariptir. Çünkü, · dü~man herhangi şu ur : 
dair çok soğuk malumat toplamıştı. Hü - · t · • bir hücuma hazırlanacak yerde müdafaa ngılız donanması esas cüzütamları 
kümet derhal devrilecekti. Bunun irin yıl· · ih 3 mev7.ileri &rkasına sığınmağa çahgmakta _ miıster bir surette sahil müdafaalarının 
dmm s}iratiyle berekete geçmek, sivil a - k d dır. Kalama& nehrinin ar.kaeındıı, Kalpak ar asın a ve başlıca bahri üsleri olan Ta -
haliyi tethi§ etmek, mlinakaliitı her türlü mıntıkasında, ve umumiyetle Epir'de düş- ranto'dıı bulunmakta olan İtalyan donan-
sef erberliğc mani olacak surette akamete manın köprüleri ve yolları dinamitlediği masına. kendisini felce ucratan bir darbe 
uğratmak ve İtalyan ordusu tarafından i"- · d' · · ~ tahmin edilmektedir. Garbi Makedonya'da- ın ırmıatı r . 11 12 i kinciteşrin rcecesi bah-
gal olunacak yerlere derhal faşist idareler · · ki Göricc mıntıkasında ise Yunanlıların rıye tayyarelerimiz Taranto'ya bir taar -
yetiştirmek icabediyordu. Yunanistan'ın fikrince vaziyet müstakar olmakla berab•r ruz yapmışlardır ki, neticesi bu sabah 
Ayaıeranda'da bulunan konsolosu Trande· ' 
f
'lak • dücmanın herhanoi bir harekete geçmesı' yaptığımız keı..ıflerle ve fotoğraflarla tcs-
ı os, 28 bırincitcşrinde Arnavutlukta ' " 

h 
Yunanlıları mütehayyir etm iyecektı"r. bit olunmuştur. Bu keşifler sabit olduğu-

yunan ududuna doğru bir çok memur 
Y 

. . . .. .. na göre (Littorio) sınıfından bir zırhlı, ön 
gruplarının sevkeditdiğini ""Ormuo. ve Ban- "nan mılletının tesanu Ju .. y ."' a gü11 ertesi su i( ne s;ı planmış olarak iskc-
ko di Roma'nın Yanya'ya bir şube açmak Atına, 13 a.a: - Yunan kıralı ital- , ıe tarafına yatm:ıktadır. (Ca·lour) sınıfın-
üzere Hizım gelen para sevkine hazırlan - a t 1 t f d '· b y n ayy~re erı ara ın . an '."'om ar - dan bir zıhlı karaya otu rmuş ve arka ta-
dığını işitmiştir. dıman edılen yunan şehırlerı halkına rafı büyük top tareti dahil olducu halde 

hulasa olunabilir: 
• ıngiliz filosunun, Akdeniz'de 

İtalyan filosunu aramak
tan ba§ı dönmÜ§tÜ. İtalyanlar, 
Akdeniz'de daima hiç gözükme
mek basiret ve dirayetini gösteri· 
yorlardı. İngilizler, İtalyanların 
Mare Nostrum yani "bizim deniz" 
dedikleri yerde mütemadiyen ital· 
yan filosunu arıyor fakat bulamı
yorlardı. Halbuki italyanlar, Ak
deniz'in hakimiyetini ellerinde 
bulundurduklarını iddia ediyor
lardı. Nihayet İngilizler, İtalyan
ların Akdeniz'e kar§ı olan mu
habbet ve alakalarının platonik 
olduğunu görmüş olacaklar ki, 
batka çareye başvurdular. Ve 
tayyareler vasıtasiyle taharriya
ta çıktılar. Aylardanberi devam 
eden bu muazzam körebe oyunu 
nihayet Taranto kötfezindeki mu· 
zafferiyetle kısmen nihayete er
di! Sivil lıalkı tethiı tedbirleri gönderdiği bir mesajda bu bombardı- suya gömulmıiştiır. Bu zırhlı da chemiyct-

Ahaliyi tethiıı etmek için bombardıman manları takbih etmi§ ve "Hiç bir as · l li surette iskele tarafına yatmıştır. Kati 
tayyarelerine e"ınirler verilmiı ve müna - keri kıymeti olmıyan açık şehirler bir surette teıbiti kabl! olamamakla be - TarantO 
kalatı kesmek için de "Aero Espresso" ve sivil halkının düşman tarafından kalı- , rabcr gene (Cavour) cinsinden diğer bir 
"Ala. Littoria,, tayyare ıirketlerinin bu ha- bece bombalanmasına, yuvaları ve ma- zırhlı da ciddi surette hasııra ugratılmış -
valide senelerce müddet uçmuş ve her ta- betleri için çarpışan ordularımız ve- , tır. 1çcri limanda iki kruvazör, etrafları 
rafını tetkik etmiıı pilotları vazife başına rilebilecek yegane ceyabı vermekte _ bagla muh k oldu ,u halde yana yatmış bir 
çagnlmıııur. Yıldırım harbi için de nizami dirler,, demiştir . yaziyettetlirlcr. İkı muavin kruvazör arka 
haµen çok fazla toplarla mücehhez 9 fır- Atina ajansı, almanca haftalık Reich tarafından suya batmıı vaziyettedir. 
ka, 250 tank ve nihayet en ön hatta müı • 
tcsk askerlerden mürekkep olan üçüncü me~uasının yunan ~.ill~ti ile hükü- ltalyanın yalnız üç zırhlısı kaldı 
Al .. f k metı arasında tesanut bulunmadığı İtalyan dona .. .. . .. 

pını ır ası topçularla, suvarilerle, Bcr- yolundaki neşriyatını reddetmekte _ . . . ~sı.nın butun .kuvetı ıkı-
&aglieri kıtalariylc, Arnavut taburlariyle d" sı yem hızmete gumıli olan (Lıttorio) sı-
"le siyah gomlekli askerlerle takviye edi- ır. nıfından ve dordü yakın zamanda yeniden 
!erek harekete amade olmak emrini almış- Kadınlar da asker olmak inşa edilm i ş olan (Cavour) sınıfından ol-
lardı. Mütearrızlara karşı koymak için istiyorlar mak üzere nltı zırhlıdan miırekkcp idi. 
Yunanistan zayıf bir vaziyette idi. Çünkü Yunan milletinin, mukaddes dava Tam bir azim ile yapılan ve tam bir mu-
harpten kaçınmak için hudut muhafızları- uğrunda ne kadar canla başla çarpış- vaffak~yetle neticelenen bu taarruzdan 
nı ancak gizli bir ıurette yapabildiii tah- mıya azmettiğini gösteren deliller sonr~ ıtalyanlıırın müessir surette kulla -
ıi~t ile takviye edebilmiı ve bunu bile, tevali etmektedir. Kahirede yunan or- nılabıle~e.k yalnız ilç zırhlıları kalmı~ od
Helli kruvazôrünün torvill~nmesinsfen son- dusuna iltihak etmek isteyen yunan- dolunabılır. 
ra İtalyanın husumeti tamamiyle !1leydı _ Iıların bir fırka teşkil edec~ği tahmin Hatırlardadır ki, İtalyanlar tarafından 
na çıktıiı tarihten yani 15 ağuatoıtan• olunmaktadır. Südanda da 5000 kişi neşrolunan 12/ 11/1940 rcsmı tebliği bir 
sonra itmam eyliyobilmiıti. O kadar ki 28 gönüllü yazılmıştır. harp gemisinin ciddf surette hasara uğra
birinciteşrin fecir vakti yani ültimatomun Girit kadınları da yunan kırahna dığmı itirafctmiştir. Ayni tebliğ tayyare
verildiği mühletten battfi. yarım saat evci bir telgraf göndererek, İtalyanlara kar lerimizden altı adedinin muhakkak ve üç 
ital,ranlarm bu büyük taarruz kütlesi hare- şı harp etmek üzere kadınlardan mü- adedinin muhtemel olarak düşürüldüğü id
kete ceçtlfl Hklt karıı.ında 7alnı:ıı. '.Me - rekkep blr bölük tefkiU için nıUaaa- diasında da bulonmustur Haddi zatinde 
çova'yı ve oraya elden yolları müdafaaya de talep etınitlerdir. bu taarruza ittlrlk eden tay7arelerlmlıı -
memur edilmi§ ve takviye edilmemiı 8 fn- J den yalnız ikisi dônmemlı ve dliıman teb-
ci yunan fırkasını bulmuıtu. ngilterede hayranlık ve •empati liğlerindcn anlaşıldığına göre, bunların 

ltalyan ilerleyİ§İ hisleri mürettebatı ~ir dliomüştür. 
İlk saatlerde itnlJıuıların hemen yunan Yunanistanın tecavüz karşısında İngiliz donanması italyanların Trab -

T aranto limanı, İtalyan çizme
sinin topukla pençe arasın

daki kısmındadır. Bilirsiniz ki, çiz· 
mede bile en az, yıpranan yer, 
orasıdır. Hatta bazan topuk ve 
pençe eskidiği halde, o kısmın 
boya.tarı bile aşınmaz. l§te İtal
yan filosu, çizmenin böyle en 
sağl.am ve en mahfuz yerini seçe
rek oraya, ynni Taı anto'ya gİz· 
lenmİ§tİr. Gözünüzün önünde ha
ritayı daha iyi canlandırmak ve 
burasının coğrafi mev:kiini tesbit 
edebilmek için diyelim ki, Taran
to İtalyan çizmesinin üzengiye 
bastığı yerde bulunmaktadır. Fa
kat süvarilikte bir kaide vardır. 
Üzengiye çizmenin burnuyla ba
sılır; eğer üzengi topuğa kadar 

·sokulacak oluna, heııhanci bir 
tehlike anmda ayağın takılması 
ve süvarinin yuvarlanması ihti
mal dahilindedir. lıte Tarantd 
harbi de böyle olmuı, İtalyan 
harp gemileri gayet müsterih o
tururlarken, eğer tabir caizse, 
birdenbire üzengiye takılıp yu
varlanmı~lardır. 

sllngtilerlyle kal'§ılll§arak durmağa mecbur bu azimkarJığı fngilterede hayranlık lusgarpteki ordu!İıriyle olan muvasalalan-
oldukları tarzında çıkarılan haber taıshlha ve sempati hislerini gün geçtikçe art- nı da mühim surette izaç etmiştir. İnniliz hÜtUmU 
muhtaçtır. ÇUnkU 0 yunan a!lngUieri dllıı- tırmaktad1r. Başvekalet birinci lor- 9/ 10 ikincitC$rin gecesi donanma Sidi ~ 
manın ku\•etıı taarruzunu nazarı dikkate du B. Simon verdiği bir nutukta Barrani'yi muvaffakiyetli surette bombar
alarak mUkemmelen bildikleri Plndos ha- "Yunanistanın son haftalar zarfında- dıman etmiştir. Kara bataryaları mukııbe
vallslnde geri çekildiler ve Jtalyanların ki harekatının, kendisinin kıymetli le etmişlerse de gemilerimiz ne maddeten 

'uerlemeJerlne meydan verdiler. Bu vazı- bir müttefik olduğunu isbat eyledi - ve ne de insanca zarar &'Örmemiştir. Difer 
yet· karııısında ıtalyan kuvetlerl Smonika ğini., bildirmiştir. taraftan denizaltı gemilerimizden birisi 
ve Granunoa'un d:ığlık ve ormanlık hava- l~giliz kıral ve kıraliçesi de Yu _ bir destroyer himayesinde seyreden iki 
Jlslnl ve PJndos·un ılmal sathı mailini ge- nanıstanda bombar.dımandan mütees _ gemiden mürekkep laııeci kafileye taar ~ 
çerek Samarlnnyo. kadf.r geldiler ve Dlst: sir olan sivil ahaliye yardım listesine ruz etmi&tir. Bu taarruz neticesinde ağır 
re.ton köyUnU l§gııl etmek suretiyle Ye- kaydolunmuşlardır. surette yüklenmlı 3.000 tonluk gemiler -
çovo'ya yJnnl kilometre kadar yakla§tılar. den biri batmış ve diğeri muhakkak su -
Bu hal dUıımaJJ saflarında bUyUk memnu- • rette fıasarzede olmuş ve muhtemel suret-

nlyeUer uyandırdı. İtalyanlar bu havallyt lngı'llere Amer'ka te de batmıştır. 
müdafaa eden bir tek yunan fırkasını yar- r 1 B. Çörçilin Avam Kamaranndaki 
mışltır, Meçovo'ya kadıır olan yohı açmııı- izahatı 

tardı. Artık memurların ve bankıı. mUstah- K d ı b' I'..., 1 

demlerinin gelmesini beklemekten başka ve . ana a. ı« ır ıgı Londra, 
13 

a.a. - Bugün B. Çörçll ıwam 
yıtpılacak bir ııey yoktu. f kamarasına girdiği zaman mesut olduğu 

halinden anlaşılıyordu: 
Epir halkının vatanperverliği Londra, 13 a.a. - Kanada avam ka- Az sbnra avam kamarasında ııl:iz aıan B. 
Fakat Atına ve hudut ınuha.fızlan müte· mıuasında beyanatta buluna

0

n Kana- Çörçll, "Mectı8e iyi bir haberim var .. de· 
yakkız bir surt>tte beklıyoı·lurdı. Seferber- da Başvekili Mackenzie King İngil- mııı ve bahriye nezaretinin tebliğini oku
llk tasavvur edllcmlycct>k de.recede bUyUk tı:re! ~8:na~a ve Birleşik Amerika iş- yarak ıtalyan donanma81na lndlrJlen ve bu 
bir IC\'k ve heyecan içinde ilerliyor ve b.~rlığının üç taraflı mihver teşekkü- dontınmayı merıuç bırakan darbe>1 blldır
bll§lmmandanhk en yakın bulunan kıtaata l~nde.n kat kat üstün olduğunu be- mlııl!r. 
- hııttA lıışe servls!Prlnl bile dilşUnmedeıı lırtmı~ ve şunJan iliive etmiştir: Tebliğ okunurkt>n B Çörçll'ln sözleri al-
- derhal harp mcydıınınn yetişmeli emri· "- Siyasi hayatımda Kanada ile kııı tufanlyle sık aık kesllmlgUr. 
n1 veriyordu. Blrknç saat içinde Efzunlar Amerika arasında pek dostane müna- Tebliğ okunduktan sonra B. Çörçll de· 
Pindos da~ınn tırmanarak tam tehlikeli sebetler idame edilmesinin bu domin- mittir ki: 
zamanda dliııman kıırııısına yetiştiler. Ay- yon ile İngiliz camiası arasındaki "- Bu oanh menklbeyl meclise bildir· 
nı gece §ayanı ha~rct bir diğer seferberllk bağları zayıflatmak şöyle dursun bi- meyi vazife bildim. Tam muvaffaklyetle 
daha yapılıyordu. Yani Epfl"'ln kadınlan , 11i~i~ bir. k.uvet kaynağı olacağı kana- neticelenen -..e donanmaya mensup hava 
lhtlynrlan ve çocukları la,,c hldematını U- atını daıma muhafaza ettim. Bundan kuvetıerlne bllyUk bir şeref kaza.ııdıran bu 
zerlerine alıyorlar ve kıtaatın ihtiyaçları- b~şka İngiliz - Kanada dostluğuna azlmkAr hücumdan sonra italyan zırhlıln
nı temine koşuyorlardı. Blnlt'rce klııl top- hızmet yolunda Kanada'nın hususi rından ancak üçü muharebe edecek bir va
ları çekerek glllll'!erl sırtlarına alarak dağ bir rol oynaması Hizımgeldiğini her ziyette bulunmaktadır. 
!arın tepelerine çıkardılar. Askerin tufek- zaman iddia ettim." · Akdcnlz'de bulunmakta olan dPnlz knvet 
lerlnt, örtlllerlnl, yiyeceklerini, cephanele- Hatip netice olarak demiştir ki: lerlnln muvazenesi Uzertnde müessir ola-
rlnJ Yl.'tlştlrdllt'r !<~pir halkının vatanper- "- Kanada hüklimetinin Kanada- cak olan bıı netice bütun dünya bahri va· 
verllği birkaç 88at l ı;:lnde en munta:ram nın harp gayretleri için mümkün ad- ztyetınde de akisler yapacaı<tır. · 
menzil hizmetlerinin yapamıyacagı dere· dettiği yegane hudutlar insanca, mal-
cede tıılnde muvaffak oldu. Ordu, piyade zemece ve fedakarlık kudretimizce /ngiliz clenizcilerinin 
ve topçu kuvctıcrlyle \'e taşlarla mUceh- malik olduğumuz zenginlikler men· kahramanlığı 
hez köylUlerle ltnlyanları tltremlyen ba- bamın hudutlandır." Bu cUretkArane hücumda teznhUr eden 
caklnrla bekliyordu. Başvekil geçen ağustosta ak1:edilen donanmamızın ruhunun bir diğer misalini 

Yunan mullabil taarruzu Amerikan - Kanada itilafını dostluk de Jervlsbay muavin kruvazörünün kap-
İşte o vakittir ki yunıı.n kuvetıerlnln şld· ve hlisnüniyete mlistenit yeni bir tanlyle zabitlerinin ve denlzcllt'rlnln kah· 

detll bir mukabil taarruzu dllşman kıtaatı- dünya nizamının devam teşekkülü- ramanca ve nevmldane hareketinde bul· 
nı tam bir hezimete uğrattı. nu hlicum ne· nün bir kısmı olarak tavsif etmiştir. maktayım. Bunlar, himayeleri altına konu-
ticeslnde llçUncU Alplnl fırkaııı ismini tıı· lan ticaret gemi ka!lleelnln ezici bir kuvet 
ıııyan teşekkUlden hiç bir şey ortada kal-. l kı" pa" zen m U h te kı" rı" tarafından uğ"ı'adığı hücum esnasında ka· 

filenin b!lyUk bir kısmının kurtulmasını 

temin için fcdek!rs.ne c;:arpıımıılardır. 

bir senedenberi yaptığı yardım kül
liyetlidir. Fakat Birleşik Amerika 
gibi, dünya muvazenesinde en bü
yük ağırlık ifade eden bir devletin, 
fili olarak harbe İftirak etmeden de 
bu yardım bahsinde birçok ıeyler 
yapabileceğine 9üphe yoktur. Bu 
yardımın yapılmaaında cömert dav· 
ranmasr, Amerika için bir medeni· 
yet borcu olduğu gibi, kendi hayati 
menfaatleri iktizaaıdır. 

A. Ş. ESMER 

m ah k Um Ol d U Bu neticelerin tam ·memnuniyet verici 
olduğunun ve aynı zamanda bUtun bahrl

İlltanbııl, 18 (Telefonla ı - 80 kuruşa yemlzl, Akdeniz donanması ba§kumandanı 
ıntlıkları pu:en lçln -47 kuruşluk fatura am.lral Cunnlnghıun'ı ve hepsinin UetUnde 
tı:.nzlm eden manifatura tAclrl Rlfat ile olıırak büyllk hizmetler görmeğe devam 
tezgAhtar Yako'nun ıuçları sabit g.örllldil, eden kardeolerl fnglllz hava kuveUerl gibi 
Rlfat ~O lira para ce.zuına ve iki ıene donanmaya mensup hava· kuvetıerl pllotıa
Kayserlye eUrgtıne, Yako 330 Ura para ce- nnı §ere!lendlrecck mahiyette bulunduğu· 
za.ııına ve bir sene Kayıertye sUrgüne mah· nun mecllsce takdir edildiğinden eminim. 
kt\m oldular. 

1 

Lordlar kamarasında da Lord Snell ta
Faturalan doiru tıuWm edllmlyen de rafın.dan B. Cörçil'inkine benur beyan&t· 

kua to11 11aaen de mUaadere edilecektir. ta bulunulmuştu.. 

i ngiliz amirali ık dairesinin 
verdiği tebliğe göre, Taran

to'ya İngiliz deniz tayyareleri hü
cum etmişler ve burııda Littorio 
sınıfından bir gemiyi burnundan, 
Cavour sınıfından bir gemiyi de 
kıçından batırmı§lardır. Bundan 
maada Cavour aınıfından bir bat
ka geminin de ciddi hasara uğra
dığı tahmin edilmektedir. Ayrıca 
iki kruvazör yana yatını§, iki mu
avin kruvazö"r de arka . tarafın· 
dan suya batmış vaziyettedir. ln
gilizler hadiseyi fotofraflarla tes
bit etmİ§ler ve ondan sonra res
mi tebliğ neşrolunmuştur. Nete
kim hadiseyi evellti gün gaze
telerde çıkan İtalyan tebliği 
de itiraf etmektedir. Fakat 
İtalyanlara göre ismi verilmi
yen bir harp gemisi ciddi su
rette hasara uğramıttır. Bu ge
minin İngilizler tarafından hnaa
ra uğratıldıjı bildirilen Cavour 
sınıfından ikinci gemi olduğu zan
nolunabilir. Çünkü İtalyanlar, 
Littorio ile Cavour sınıfından ba
tan diğer bir saffıharp gemisini 
gene meskiitün anh geç.mi§lerdir. 

Litlorio gemisi 

L ittorio aaffıh"rp gemisi, İtal-
yanların son zamanlarda 

İn§a ettikleri 35.000 tonluk iki 
gemiden birüdir. 1937 de servise 
girmİ§tir. Bunun kardeşi Vittorio
Venetto'nun İnşası, 25 temmuz 
1937 de bitirilmiştir. Littorio Ce
nova'da Ansaldo tezgahlarında 
yapılmı§hr. O Ansaldo tezgahla
n ki, İngiliz tayyareleri tarafın
dan son zamanlarda mütemadi
yen bombardıman ve harap edil
miştir. İtalyanların bunlardan 
başka lmpero ve Roma isminde 
aynı sınıftan inşa halinde iki ge
mileri vardır. Fakat bunların in
şasının tamam olması için harbin 
bitmesi, ve tezgahların yeniden 
tanzimi gerektir. 

I:.ittorio'nun 9 tane 381 lik, on 
iki tane 152,53 lük topu vardır. 
Ne gariptir ki, bu koca saffıharp 
gemisinin 12 tane 90 lık hava da
fi topu, yirmi tane hava dafi mit
ralyözü ve 4 tayyaresi İngiliz tay
yarelerinin hücwnlarmı önliye
memiıür. 

-~-

Tanca'nın İJgali yüzünden 

İngiltere 
-İspanya'yı 

protesto • 
e"-tı 

Londra, 13 a.a. - Hariciye müste
şarı B. Butler, bugün Avam Kamara· 
sında İspanyol hukiımetinin Tanca• 
d~i hattı hareketine dair olarak irat 
edilen bir .. uaıe cevap vererek bey
nelmilel '!'anca bölgesinin bitaraflığı 
meselesine buyuk bır ehemıyet atfet
tigıoı ve ingıliz huktimetinin ispan
ya hattı hareketini protesto eylemiı 
oldugunu bildirdıkten sonra şöyle 
demıştir: 

5 kşrinisanide Madrit'teki ingiliz 
büyiık elçisi İspanya hlikümeti tara
fından dıger alcı.kadar hukumetlerle 
istişare edılmeden yapılan Tanca'da
ki ınevzuubahs icraatı protestoya ve 
ıngiliz hülrumetinm beynelmilel ida
reye taalluk eden 1923 ve 1928 tarih
li mukavelelerden mütevellit huku • 
kunu muhafaza eylediğini bildirmiye 
"memur edilmiştir. 

Tanca'nın beynelmilel reJımı me· 
selesinde alakadar olan diğer bükü -
metleı.-in büyiık bir kısmının da İs
panyol hükwncti nezdinde protesto
da bulundukları bildirilmektedir. 

İngiliz hükümeti, bölgenin geçen 
haziranda İspanyol askeri kuvetlerJ 
tarafından işgali hakkındaki hattı ha
reketiyle de ispat ettiği veçhile, Tan
ca'daki İspanyol menfaatlerinin ehe
miyetini müdrik bulunmaktadır. 

İngiliz büyük elçisi, İngiliz hUkU· 
metinin bölge bitaraflığının idamesi
ne ve İngiliz menfaatlerine zarar ve
rebilecek herhangi bir hareketten iç· 
tinap edilmesine büyük bir ehemiyet 
atfcylediğini İspanyol bilkümetine 
sadh surette bildirmi~ memur edil
miştir. 

Avam Kamarası, hilldimetin bu me
selelerin ehemiyetini tamamen tak. 
dir etmekte olduğuna ve iki alakadar 

1 
hükümet arasında noktai nazar teati 
edilmiş bulund~ğuna emin olabilir. 

Otelcilik işlerini tanzim 

için çalışmalar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Otelciler ve 

Hancılar cemiyeti, otelcilik itlerinin tan
zimi için belediyeye bir rapor vermialer -
dir. Raporda oteller altı 11nıfa ayrılmak
ta, bunların ilçti yüksek tetakki edilmekte, 
dördüncü smıf memurlara ve mutavassıt 
halkıı., beıinci sınıf tüccarlara, altıncı aı • 
ruf işçilere tahsis edilmektedir. Gene bu 
raporda fiyatlar altmcı 11nıf ı,in 60 - 75, 
betlnci eınıf için llO - 100, dördüncü smıf 
için 100 - 200, diğer Üç ımıf için 100 • 800 
kuruş olarak tespit edilmlııtfr. 

Koni di Cavour 

Kont di Cavour aaffıharp re. 
misin~ gelince, bu, 1911 a

ğustosunun 10 uncu günü servis.; 
girmiıtir. Bunun kardeti Giulio 
Cezare 15 ilkteırin 1911 de ya
pılmıt ve 1933 le, 1937 seneleri •• 
rasında tekrar tezgaha almarak 
ıslah, tamir ve hatta yeniden inta 
edilmiftir. Bunlann Caio Duilio 
ve Andrea Doria isminde iki 
kardeıleri daha vardır. Bu iki 
gemi de 1913 te yapılmış, sonra 
1937 de tekrar tezgaha çekilerek 
tam mnnasiyJe Cavour sınıfına 
sokulmu~tur. Evciden tonajları 
21.555 olduğu halde sonu.dan 
23.622 ye çıkarılmııtır. Mürette
batı l.198 kİ§İdir. 2 katapültleri 
ve dörder tayyareleri vardır. Ne 
bu tayyareler, ne de 20 tane hava 
dafi mitralyözleri İngilizlerin ha
va hücumlarına kartı koyamamıt
tır. Kont di Cavour'un aürati 27 
mildir. On tane 320 lik, on iki ta· 
ne 120.50 luk, sekiz tane 100 47. 
lik topları vardır. ' ' 

Netice • 

G örülüyor ki italyanlarm bu 
Taranto hücumu esnasm• 

daki zayiatı çok büyüktür. Za· 
ten 6 tane olnn•saffıharp gemile· 
rinden üçte ikisi muhakkak ola
rak, yarısı da muhtemel olarak 
batırılmı§tır. Ayrıca batırılan ve 
yahut yana yatırılan İtalyan kru
vazörleri hakkında isim verilme
diği için burada bir mütalea der
meyanına imkan yoktur. Yalnız 
ıur~sın~ dikka.~ edelim ki, İtalyan 
denız fılosu gunden güne zayıf
lamaktadır. Şimdiye kadar batı
nlan torpido ve kruvazörlerden 
baıka denizin dibini bulan deniz
altılarının miktarı 29 u yani İtal
yan denizaltı filosunun dörtte bi
rini bulmuştur. ltalyan deniz ku
vetlerinin bu •crencamı Yunanis. 
tana da ayrıca bir yardım teşkil 
etmektedir. Bu auretle İtalyanla· 
rın Yunanistan'a karşr, f arzımu. 
hal, herhangi bir deniz hareketle
ri de önlenmiı olacaktır. Çünkü 
Yunanistnn'ın deniz hududu, ka
ra hududundan çok fazladır. Yu
nanistan, kıtada, 2699 kilometre, 
Peleponez'de 1378, adalarda 9496 
kilometre ki ceman 13.573 kilo
metre aahile maliktir. 

Mümtcu Faik FENiK 
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İngiliz hava kuvelleri dün 

Avlonya'ya 
hücum ettiler 

Taranto ve diger İtalyan 
limanları üzerinde 
keıifler yapıldı 

Kahire; 13. a.a. - 1nı:lliz hava kuvetle
rinin dun neşredilen tebliği : 

İngiliz hava kuvetlerine mensup uzun 
mesafe bombardıman tayyareleri, dün, Ar
navutluk'ta Avlonya limanına bir hücum 
yapmıştır. Doklar mıntakasına bombalar 
düşmüş ve büyük bir gemi üzerine tam bir 
isabet kaydedilmiştir. Hasarın vüsatini ta
yine imkan hasıl olmamış, fakat hücum, 
bava dafi bataryalarının şiddetli atefiine 
rağmen, en son haddine kadıır götürül -
müştür. 

İonien deni:ı:i, Taranto ve diğer ito.lyan 
limanları iızerintle keşifler yapılmış ve ay
ni zamanda Yunnnistan'ın bazı kısımları il
:ı:erinde avcı tlyyareleri, karakol gezdi -
rilmistir. 

Garp çolunde. Bingazi, Berka ve Tobruk 
iizerine gece hiıcumları yapılmıştır. Berka
da yerde bulunan iki düşman bombardıman 
tayyaresi yakılarak tahrip edilmiş ve baş
ka tayyarelerle binalar da ciddi hasara uğ
ramıştır. Tobruk'ta, plaj üzerinde büylık 
bir yangın çıkarılmış ve bu yangın, bir sa
at ıonra başka. bir hücumdan dönen ingi -
liz tayyareleri tarafından müşahede edil
miştir. 

Şarki İtalyan Afrikasında, Maiadaga, Gu. 
ra, Zula, Keren, Musavva ve Dorol adala
rına hücumlar yapılmıştır. Bombardıman 
neticesinde Maiadaga'da şiddetli bir infilak 
vukua gelmiş, ve Keren'de ise bir askeri 
kampta iki yangın çıkmıştır. Musavva'dn 
bilhassa esas rıhtımlar ve torpito muhrip
leri üssü bombardıman edilmiş, fakat ayni 
zamanda &ehirdc binalara da isabetler kay
dolunmuştur. 

Habeşistan'da, Metemma - Gondar yolu 
üzerine bir rodezia tayyare filotillası ta
rafından taarruzi bir keşif hareketi yapıl
mıştır. Kamyonlar üzerine bombalar atıl
mıı ve diğer bir otomobil nakliye kolu 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

İki düşman tayyare grubu, dün Malta Ü· 

serinde uçmuş, fakat adaya hiçbir hücum 
yapılmamıııtır. 

Cr. •2 sistemi tayyarelerden mürekkep 
bir grup tarafından evelce yapılmı& olan 
bir hücum esnasında, hava dafi batarya -
ları tarafından iki düşman tayyaresinin üs
lerine dönemiyccek derecede hasara uğra
tıldığı tesblt olunmu:ıtur. 

Tayyarelerimizin hepsi, bütün bu hare
kittan salimen Uslerine dönmüıtür. 

Almanya üzerine 
yapılan hava akınları 

Londra, 13 a.a. - İngiliz hava nezare
tinin tebliği: Dün gece bombardıman tay
yareleri Gelsenkirchen, Cologne ve Ruhr -
da Dulsburg nehir limıınında petrol tesi -
ıatını, Ruhr havzasında ve Cologne civa -
rında demlryolu merkezlerini bombardı -
man etmiştir. 

Lor!ent denizaltı gemileri üssü Fles
ıingue ve Dunkerque havuzları şiddetle 

bombardıman edilmiştir. Bir çok düşman 
tayyare mey.danlarına da hücumlar yapıl
mıştır. İngiliz tayyareleıinden biri üssüne 
dönmemi&tir. 

İngiltere'de hava akınlan 

yüzünden ölenler 

ve yaralananlar 
Londra, 13 a.a. - Dahili emniyet neza -

retinden bildirilmiştir : 
Teşrinievcl ayı zarfında İngiltere üze • 

rlne yapılan hava akınları esnasında 6334 
ıivil olmuş ve 8695 sivil yaralanarak has
tanelere kaldırılmıştır. 

Eylülde 6954 kişi ölmüş ve 10615 kişi 
ağır surette yaralanmıştı. 

Ağustosta 1075 kisi ölmüş, 1261 kişi ağır 

surette yaralanmıştı. 
Temmuzda 285 kışi ölmüş, 321 kişi ağır 

ıurette yaralanmıştı. 

18 hazirandan haziran sonuna kadar 336 
kişi olmuıı ve 476 kiti ağır surette yara • 
lanmıştı. 

Bu suretle 18 hazirandan teşrinievel ııo
nuna koda r ol enlem adedi 14957 ye ve a
ğır yaralananların adedi de 21358 kişiye 

bııl tılınaktadır. 

Bir İn~ili1. gami 1 afile'.iine 
yapıhm hücumun tafsirah 

cesaretli faaliyeti saye~inde vukua gelmlı
tir. 

Bu çarpı$ma hakkında henilz tam tafai
Iat mevcut değildir. Fakat ıu cihet bilin
mektedir ki, J ervis-Bay, toplarının mtl -
him mikdarda dCin vaziyette bulunmasına 
rağmen, düşmana doğru ilerlemiş ve mu
harebeye başlamıştır. Bu gayede, kafileye 
mensup vapurların ekserisi kaçmak fırsa
tını elde etmiştir. J ervis-Bay, ciddi hasara 
uğramasına ve yanmakta olmasına rağmen 
diışmanla muharebeye devam etmiı ve çar
pışmanın başlamasından takriben iki ı;aat 

sonra, gemide bir infi15.k vukua gelmiıtir. 
J ervis-Bay'ın kaybedilmiş telikki olun -
ması icabetmektedi r. J ervls-Bay'ın müret
tebatından 65 kişi, bir ticaret vapuru ta
rafından kurtarılmıştır. 

Bu gemi kafilesine mensup 24 vapur, 
halen salimen limana vasıl olmuştur. 

Malta üzerine yapılan akında 

düıman teşekkülü dağıhldı 

Atlas denizindeki 
korsan gemisinin 
hüviyeti anlaılldı 

(Bışı 1. inci say/adı) 
re beyi ~öyle anlatmıştır: 
Düşmanın mermileri Jervis-bay'a 

isabet ettiği zaman ambara su dolma
ğa ba§laımş ve gemi yana yatmıştır. 
Vapurda yangın çılanıştır. Jervis
bay, duman bulutları ve gemiye isa
bet eden düşman obüsleri arasında 
yanmakta idi. Muharebe esnasında 
geminin harp sancağı kırılmış idi. 
Fakat efrattan biri eline derhal bir 
başka bayrak alarak direğe tırmanmış 
ve bayrağı çivilemiştir. Jervis-bay 
batıncıya kadar İngiliz bayrağı dalga-

M lt . t3 a _ Dünkü resmi teblia • lanmıştır. Kaptan muharebe esnasın-
a a, · a. · • · d 1 B' ··dd 

D .. b h k nden bir dü•man tayyare a vuru muştur. ır mu et sonra 
un sa a er e " .. d f k 1 · · k 

teşekkülü. büyük bir irtifadan Malta'nın 1 m
1 

u a alasız ~. 3~. 1 ge~ımıbz 1
ar asın

.. · d tur Hava daf' to 1 can su ara gomu mege aş amıştır. 
uzerın .' uçmuş ', . 1 p.arı~ın O zaman geminin tahliyesi için emir 
ateşlerı o kadar mliessır olmuştur kı, du,. .

1 
. . B - l h 

•. .. • 
1 

verı mıştır. una ragmen a man arp 
man teşekkulu dacı mıştır. Avcılarımız . • . T l d 11 b. ke 
düşmana taarruz ederek bir tayyareyi de- gemısı ~ngı ız er san va ara ıner . n 

· d'' ·· ü 1 d' Öl d" .1 de gemıye ateş_ etmege devam etmış-
nıze UIJUrllJ s er ır. en uşman pı otu- t' 
nun cesedi karaya çıkarılmıştır. ır. k ld 

Elen resmi tebliği 
Atina; 13. a.a. - Yunan orduları baş ku

mandanlığının 12 teşrinisani tarihli tebliği: 

130.000 tonluk gemi urtarı ı 
Londra, 13 a.a. - Londra gazeteleri, al

man cep kruvazörü ile muharebe ederek 
refakat ettiği kafileden 130 bin tonluk oi
lepi kurtarın silahlı ticaret vapuru Jervi:!ı 
Bay'ın parlak muvaffakiyetini tesit et • 
mektedirler. Bu parlak muharebe verilme
ııeydi 130 bin ton tahrip edilmiye mah -
kumdu. 

Evenin N evs diyor ki: 

Pindus mıntakıısında alınan İtalyan esir
lerinin mikdarı gittikçe artmaktadır. Eli • 
mize geçen harp malzemesi arasında 7,5 -
luk toplar, havan topları, makineli tüfenk· 
ler ve saire vardır. Askerlerimiz iki alay "Cep kruvazörü kafileyi teşkil eden 38 
sancağı almışlardır. Muhtelif noktalarda vapurun hepsine birden ateş açar açmaz, 
alınan duşman yaralılarının mikdarı 150 yi J . B k ·· ·· ·· · ld k 

ervıs ay ruvazorun uıerıne ııa ırara 

~eçmektedir. Bu yaralılııra, lüzumlu bütün muharebeye girişmi$ ve sonuna kadar mü-
ıhtimamlar yapılm.aktadır. I cadele etmiştir. Bu kahramanlık saytsinde 

Ordumuzun gerı aldıcı koyler, tama - butıin kafile yolunu bulmuş ve dokuz va-
miyle tahrip edilmiş bulunmaktadır. pur müstesna olmak üzere hepsi mevridle-

Bir Arnavut bölüğü, subayları ile bir -
likte, kendiliğinden teslim olmuştur. 
Düşman hava kuvetleri, birkaç köyil 

bombardıman etmiş ve birkaç kişınin ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Malta' da beş ay içinde 
180 defa alarm işaı:eti 

verildi 
Londra; 13. a.a. - Hava nezaretinin i~

tihbarat servisi, Malta müdafaası hakkın
da şu tııfsili.tı vermektedir : 

1talya'nın harbe girdiğindenberi, aeçen 
be:, ay zarfında Malta'da 180 defa hava 
tehlikesi işareti verilmiş, fakat inııiliz ba
va kuvetlerinc mensup avcılarla tayyare 
dafi bataryalarının parlak müdafaası ha -
sarı tahdit etmiştir. 84 defa gündü:ı: ve ae
ce düşman, İngiliz avcıları tarafından ya
kalanarak ekseriya Malta sahilini aıma.dan 
def edilmiştir. 

İtalya'nın Malta üzerindeki hava zayia
tının ingiliz zayiatına nisbeti muhakkak o
larak bire karşı 14 ve muhtemel olarak da 
bire karşı 25 dir. 

28 italyan tayyaresi muhakkak olarak, 22 
tayyare de muhtemel olarak tahrip edilmiş. 
tir. Muhtemel olarak tahrip edildiği bildi
rilen bu son kısım tayyarelerin ekserisi o 
kadar ağır hasara uğratılmıştır ki, Uslerl
ne dönmü~ olmaları ihtimali a:ı:dır. 

Vukubulan muharebeler esnasında, yal
nız Uç avcı tayyaresi dilşmü,, yalnız iki iıt• 
glliz pilotu kaybolmuştur. 

Şimal denizinde 5 alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra, 13 a.a. - İngiliz bahriye neza
retinin tebliği: 11 teşrinlaanide eimal de
nizinde gemi kafilelerimizden birine dü1-
man tarafından yapılan hava hücumu es -
nasında Vimiern aemisi Junkers 87 tipin
de iki tayyareyi denize düşürmüştür. Bun
lar, bahriye nezareti tarafından dün neş • 
redilen tebliğde bu hW:um esnasın.da dü • 
şürüldiığü bildirilen tayyarelere dahil de
ğildir. Bu suretle kafileye mensup gemi -
lerin tayyare dafi topları tarafından mu
hakkak düşürülen düşman tayyarelerinin 
ııdedi besi, hasara uğrıyanları da ikiyi bul
muştur. 

Alman tayyarelerinin 
İngilfere arazisi üzerine 

yapllklan hücumlar 
Londra, 13 a.a. - Hava ve dahili em

niyet nezaretlerinden tebliğ edilmiştir: 

dü&man bugün gündüz ekserisi .doiu - ce
nup İngllteresl üzerine olmak üzere mem· 
leketin muhtelif kısımlarına dağınık a -
kınlar yapmıya teşebbüs eylemiştir. 

Hiç bir yerde zayiat ve hıısarat olma
mış gibidir. Gündüz ddrt alman bombar .. 
1ıman tayyaresi düşürulmüştur. 

Alman resmi tebliği 

rine varmışlar.dır. 
Bütün İngiltere Jervis Bay müretteba

tımn cesaretini tazimle anacak ve yüksek 
fedııkirlıklarını daima hatırltyacaktır." • 

Evening Stendard yazıyor: 

"Bu hikaye dünyanın her tarafındaki İn
gilizlerin kalbini titretecek ve bitaraf -
!ar arasında da neticelerle dolu bir mÜ!Ja
hcde ve tesbite hızmet edecektir. Biitün 
dünya anlıyacaktır ki, maruz kaldığı hü -
tiın zorluklara, biltün ıstırap ve muvaffa
kiyetsizlikiere ra~men İngiltcıenin bir de· 
niz hlikimiyeti tamamen masun kalmıştır. 
Cesaret ve atılganlık kendisinde hiç bir 
zaman eksik olmamı$, bu cesarete inzi -
marn ederek gemilerimizin adedini iki 
misli artıran ve okyanoılarda hayati bir 
lüzum olan bu hakimiyeti tesis eden kıy
metten hiç bir zaman mahrum kalmamı,-
tır." 

1 hracatçıların ticaret 

Vekôletine 
bir müracaatı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - İthalatçılar, 
Ticaret V ekfi.letine müracaatla İngiltere
den gelen ve bedelleri evelce tediye eıdil

mi, olan bir kısım malların gilmrükten 
çıkarılmur ıçın kolaylık ıösterilıneaini 
iıtemiılerdir. 

yan araziye düşmüş ve ancak tarlaları ha.
sara uğratmıştır. Yalnız bir yerde bir ev 
harap olmuştur. Diğer iki ev ile bir ıu 

borusu hasara uğramış ve sığınaklara gi
remiyen bir çok kişi yaralanmıştır. Başka 
yerlerde demiryollarına vaki hasarlar ıü
atle tamir edilmiştir. Almanlar tarafından 
dün zayiat olmamıştır. 

Gene haber alındığına göre 11 sontee -
rinde İtalyan tayyareleri tarafından düşü
rülen tayyarelerin adedi ona baliğ olmak -
tadır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 159 numaralı İtalyan tebliği: Kor

şa mıntakasındll devriye ve topçu faaliye
ti olmuştur. Epir hududunun ötesinde dü:J
manın ileri mevzilerimize yaklasmak hu -
suıundaki teşebbü~leri tardedilmiştir. 

Hava teşekküllerimiz Pindoı U:ı:erinde 

Mitzui yol iltisak noktasında, Kalabaki 
ve Flippad mıntakalarındaki düşman mev
zilerini bombardıman etmişlerdir. 

Berat mıntakaaında Blenheim tipinde 
bir tayyare avcılarımız tarafından düşü -
rülmüştür. 

Dü5man tayyareleri Draç ÜT.erine bir 
hücum yapmışlardır. Bir kaç ölü ve yara
lı vardrı. Bir düıman tayyaresinin düşü -
rülmüı olması muhtemeldir. 

Tayyarelerimirin Malta üzerine yaptık
ları bir keşif taarruzunda bir avcı tayya
remiz dü,müştür. 

Şimali Afrika'.da, tayyarelerimiz Suaz
deki askeri tesisatı Kahire ve Abuklr tay
yare meydanlarını bombardıman ederek 
hecleflere tam isabetler kaydeylemişlerdir. 

Londra : 13 a.a. - Amiralhk dairesinin Bertin, 13 a.a. - Alman orduları baş • 

Şarkt Afrika'da, Kassala mıntakasında 
ileri unsurlarımız ile düşman teşekkülleri 
arasında vukubulan çarpışmada düşman 30 
kadar ölü bırakmı$tır. Kıtaatımızm eline 
mitralyözler, tüfekler ve mühimmat geç -
miştir. Bizim tarafımızdan zayiat hafiftir. 

tcblıği : 1 -tumandanlığının tebliği: 11/12 aontesrin 
4 5 Teşrinisani ı::ecesi bır düşman de • gecesi, İngiliz hava kuvetleri fırtınalar ve 

nlz ustu gem sınin hücumuna uğrıyan ı::e- don yüzünden mefluç bir vaziyette rlurur
mı kaf:.esınden 29 vapurun kurtulmuş ol- ken alman harp teşekkülleri Londra üze • 
dugu. hZ:.en kauyletle soylenebilır. Bu ge- rine karşılık taarruzlarına muvaffakiyetle 
mi kafılesınde 38 vapur bulunuyordu. Bun- devam etmişlerdir. Londra'ya 12 sonteşrin 
!ardan bır tanesi gerıde kalmıştır. Halbuki günü de taarruz edilmi&tir. 
alman baş kumandanlığının bütıin kafile • Kennington'da bir gaz fabrikası ve de-

Gene Kassala mıntakasında Otroub ci
varında tayyarelerimiz düşman <ıiperlerini, 
topçu mevzilerini, kıtaat kararglhlarını ve 
makineli vasıtalarını bombıı.lamıt ve mit
ralyöz ateşine tutmuştur. 

Düsman tayyareleri Metemma üzerine 
bir hücum yap.-nıştır. 3 ölü ve 12 yaralı 

BERLİNDE 

B. Molotof 
temaslara 

devam ediyor 

Milli Sef Dil - Tarih 1 ( __ R_A_o _v o_) 
f akü ilesinde TURK1YE 

(Radyo Diflizyon Postaları) 
TÜRKİYE ANKARA 

(Başı I. inci sayfada) Ra.dyosu Radyoııı 

ehemiyetine işaret buyurmuşlardır. - Dalga Uzunluğu -
Coğrafya enstitüsünde milli kis- 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

vesiyle Türkiye coğrafyasını vücuda 31.7 m. 9465 Kco./ 20 Kw. T. A. P. 
getirmenin kati lüzumu üzerinde du- 19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. Q. 
ran Milli Şef enstitüye değerli çalış-
ma direktifleri vermi .. Jerdir • PERŞEMBE : 14. 11. 940 

(Başı 1. inci sayfada) s 
diriyor : Yaşıyan diller, klasik diller ve fel- 8.00 Program ve memleket aat ayarı, 

Bütün Bertin sabah gazeteleri, B. Molo- sefe enstitülerinde Milli Şefimiz kü- 8.03 Mıizik : Hafif program (Pi.), 
tüpanelerin tertibinden memnun ol - 8.15 Ajans Haberleri, tov'un Berlin'i ziyaret etmesindeki ehcmi

yeti tebarüz ettirmektedir. B. Molotov'un 
Berlin'de geçirdiği ilk gÜn zarfında cere
yan eden h!idi!!cler ve başlıca Adolf Hit
ler tarafından kabul edilmesi, gazetelerin 
ilk sayfalarında büyük harflerle bildiril -
mektedir. Başlıca tebarüz ettirilen nokta -
!ardan biri de başvek5.let dairesinde cere
yan eden görüşmenin iki buçuk ~aat sür -
müş olmasıdır. Gazeteler, Sovyet misafi
rinin gelişine ve kabul resmine ait birçok 
fotoğraflar da neşretmektedir. 

Londra mahfillerinin fikri 

muşlar, talebenin kitap ve not ihti - 8.30 Müzik programının devamı (Pl.), 
yaçları üzerinde durarak ilmi neşri- , 8.50/9.00 Ev kadını _ Konuşma, 
yatın çoğ~l!t!~sını e~ir b~y.urmuş- 12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
tardır. Reısıcumhur, Turk Dılı ve E- 12.33 Müzik : Fasıl Heyeti , 
debiyatı enstitüsünün bilhassa türk 12.50 Ajans Haberleri, 
grameri üzerindeki çalışmalariyle a - 13.05 Müzik : Fasıl heyeti programını• 
Hikadar olmuşlar, okullarda okutula - devamı, 
cak gramer kitaplarının en kısa bir 13.20/14.00 Müzik : Karışık program (Pl.) 
zamanda hazırlanması arzusunu izhar ıs.oo Program ve memleket saat ayarı, 
eylemişlerdir. 18.03 Müzik : Radyo ca:ı: orkestrası (İb-

Reisicümhurumuzun bu ziyaretleri rahim Özgiır idaresinde ). 
dört saat kadar devam etmiş, fakülte 18.4-0 Müzik : İncesaz, 
tedriı1atı ve idaresi hakkında memnu- 19.15 Müzik : Keman soloları - Necip 
niyetlerini izhar buyuran Milli Şe - Aşkın tarafından, 

r.ondra, 18 a.n. - Roytt'r ajansının dip- fimiz saat 20.30 da fakülte talebe ve 19.30 Memleket saat ayarı, ve Ajans Ha-
lomatlk muharriri diyor k : Molotof - profesörlerinin candan tezahürleriyle berlerı, 
Hitler görüşmeleri hakkında Londra scıtt- teşyı· ed'l · J d' ı mış er ır • 19.45 Müzik : Seçilmiş muhtelif ıarkılar, 
hiyettar mahfillerinden blldlrlldl!lne cö-

20.15 Radyo Gazetesi. 
re §U anda. elde edilecek 8iynsl bir muvat-
taklyet Almanya için çok yerinde olacak- LJa rbı•n 20

·
45 

Müzik : Sevilmiş parçalar - Çatan-
tır. ÇılnkU birkaç ze.manchr Amerlka'nın n l lar : Ulvi Erkin, Halil Onaymaıı 
İnglltere'ye karşı göstercll~I hllsnlinlyt't ve Mesut Cemil. 
malzeme teslimi surctlylr yoplı~ı samimi b ıı.oo Muzik : Dinleyici istekleri, 
tezahürattan sonra Almanya ve İtalya'dıı u sa rhasın _Ja 21

•
3° Konuşma ( Sıhat .ımati ), 

llmltslzllk ·emareleri aşlkltr bir ı;;ekll al- T~ a~ zı.45 Müzik : Radyo orkestrası (Şef 1 
mıştır. H. Ferit Alnar), 

Ar. zaman e\•el bol bol blrlblrlne ha.ka- (Başı 1• inci 1raylada) 1- G. Rossini : Vilhelm teli opo-

ret eclen iki insan arıısındtı şimdi 13erllnd" beliittarık'tan Uzak-doğu'ya kadar rasından Uvertür, 
teati edilen eamlmt el eıkışlannın ve mü- üç kıta üstünde hakimiyetler kur- 2- St. Moniusko : Halka opera • 
r.akere netlcel!intn ne olııc:ığı sıırnhntcn bl- mağa filen yardım etmek, ve mern- sından Ma7.urka, 
ıınmeınektedir. leketlerini er geç bu hakimiyetin 3- Johan Strauss : Yarasa oper ... 

Sovyet - Polonya hududun1a miktarı ar- zaruri akıbetlerine açık, müdafaa- sından Uvertür, 
tan kuvetiı'r\n ekslltllmrsi her iki tararca l 1112 v~. ~Üza~arebiz tutmak arasın- 4- Johan Strauss : Mavi Tuna 
e!vl'rlşll glirlildllğ{I tnhnln edlll'blllr. ! da buyuk hır fark vardır. (Vals). 

Bıılkanlnr hakkınc1a bir sureti tesviye\ Herkeıı biliyor ki eğer lngiltere 22.30 Memleket saat ayarı, Ajans Haber-
bulıınmMı ve Flnlant'!lyadan da bnhsı-dll· 

1 
taarruzu muvaffak olaydı, Avrupa 

1 
leri; ziraat, esham - tııhvilfi.t, kıım-

m.,sl vnrlttlr. kıtAsının tanzirni için kendilerinin bıyo - nukut Borsası ( Fiyat ). 
ı.eva?ım tPslimatı mf!'ııelcıılnin dıı giJrll 1 ne reyi sorulacak, ne de yardrmı 22.45 Müzik : Cazbant (Pl.), 

şillmeııl muhtemeldir. iııtenecekti. Kıta birliği davasının 23.25/23.30 Ya'rınki Program ve Kapanı~ 
İnglllerl''nln Mnskovıı nüyUk eh;islnln ana mü,.külatı, henüz deYam eden, 

Sovyl'Urr Birliği hariciye komlsnr m ınvl- ve cihanm en büyük kaynaklarına 
nl B v ~ın~kl ile V!\ptı~ mlil'ı.l<nttn Rnlln sah;p, taarruzdan masun, Anglo
'komıııımrl•mnın 7.lkr dilmiş otıl•ıf,'1.ln:ı şUp- sakson alemine kar~r belki seneJer- Büf reş'te yeniden 

iki zelzele oldu 
hP yoktur ce devArı edet:ek bir harbin galebe-

f n:?:liz gazetelerinin ziyaret !=ni evelden ve şimdiden bir taraf 
~ l]esabına kabul etmek ve onun peşin 
hahkrndahi mütaleaları olarak cizye5İni ödemek veya gele-

Londra; 13. a.a. - Fransız istihbarat cek tehlikelerini kolaylaıthrmnk, 
ajıının bildiriyor : sonra da, böyle bir birliğin tabii ve 

Nevyork, 13 a.a. - Transradio ajansı • 
nın Bükreş muhabirine gore, gece Bfikrlf 
tc yenıden iki zelzele olmuştur. Sarımt>
lar ıiddetli olınu sa da hasar udır. 

Kıralrn tetkikleri 

B. Molotov'un Berlin ziyareti, son gün- samimi olması için icabeden adil 
lerde olduğu gibi, gazetelerin en mühim ve miisavi bir nizam tarllarınm te
yerini işgal etmektedir. min edilmesi mümkün olmamak te

Times'in siyasi muhabiri dünkü mülakat zatlarından geliyor. Ağızların ko • 
nu .. tugvu ı'le kafalarm du"._u""ndu·•guv- a- Bil.kreş; l3. a .. a. -. R .. ador ajansı .. bildirt-

0 
esnasında, rus murahhasları üzerinde ku- ,.. ., 
vetli bir tazyik yapılmış oldu~u kanaatin- rasrnda her tarafta münasebet yok yor · Kıral Mıhaı, dun sabah, Bükreı t• 
dedir. Mıırutbir sözüne ıu suretle devam denecek kadar az ~laka vardır. •zelzele hasarı vukua gelmiş olan yerleri,. 

ezcümle Xarlton ankar:mı germlt ve kul'" 
ediyor ı 

" Ruslara. ne yolda bir işbirliği teklif 
olunmuştur Bu bapta hiçbir malt'imat yok 
tıır. Ruslar, kendi heyetlerinin yalnız ikti
sadi ve ıınat cihetlerinden bahsetmektedir
ler. Molotov'la birlikte hiçbir ziraat veya 
ia,e mütehasııısı gelmediğine bakılırsa, Al
manya'nın en biiyük arzıısu iptidai madde
lerle ıınat mamulit kop rmaktır denilebi
lir. Alman tayyare fabrikaları filhakika 
İngiliz tıyyare kuvetlerinin hilcumları al
tındadır. Bu ııebtple son aylar zarfında 
Moskova almanların birçok tazyiklerine 
maruz kalmıı olsa gerektir. Stalin ise bü
tün hututu ıüpheııiz şimdiye kadar tesbit 
edilmiı olan muahedeyi imzaya hazırdır. 
Çünkü onun için bu par.arlığın en büyük 
faydası Hitler'i başka yarlerde işgal etmek 
olacaktır. Stalin bu gibi vasıtalarla hiç ol
mazsa, bir ve belki de iki, üç senelik bir za 
man kazanmak fırsatını elde edeceği limi
dlndedir. Almanya ve Rusya'de.n hiçbirisi 
bugün ipleri koparmak niyetinde değildir. 
Fa.kat her !ki tarafın sevkülceyııinde esa~a 
teatJCik eden mühim bir fark nazarı dikka
te çarpar. Rusya, Almanya ile hiçbir vakit 
harp etmeyi arzu etmez. Almanya ise ıim
dilik Rusya ile harpten içtinap etmektedir. 

" Hitler, Sovyet Rusya ile bir itilafa i
made bulunuyor. Çilnkü, İngiltere'ye karşı 
taarruzu akim kalmııı, Birleşik Amerika'nın 
İngiltere'ye muaveneti günden güne artan 
bir hakikat haline gelmiı, mukavemet et • 
meden tetılim olacağı tahmin edilen Yuna
nistan, italyanları rlurdurmuı, Türkiye Bü
yük Britanya ile olan tesanüdünü yeniden 
teyit etmiş, general Frnnco nizik ve fakat 
katt bir surette alman askerlerinin İspanya 
topraklarından geçmesini reJdeylemiş ve 
nihayet Portekiz ingiliz dostluğuna sada
katini yeniden ilin ctmiatir. 

" Bütün bu iııaretler, Hitler'i şüphesiz 
endişeye düşürmektedir. Hitler, Büyük 
Britanya'ya karşı Cermanya • Rusya blo
kunu harekete geçirmek ve buna meseli 
Avrupa ve Asya bloku ·gibi bir isim tak -
mayı pek ziyade arzu eder. ÇUnkü, bu su
retle ingili:r: muakvemet ruhunu kırmak, 
İngiliz cesaretini Yorgun düşürmek eme • 
!indedir ... 

Daily Herald gazetesinin diplomatik mu 
habirinln fikrince, Berlin, Sovyet Rusya
dan bütün Avrupa ve Afrika'nın mihver 
devletleri niifuz sahası olarak tanmmasını 
istiyecektir. Buna mukabil pazarlıkta Rus
ya'yıı. Türkiye'nin Asya kısmı, İrak, İran, 
Afganistan ve belki de Hindistan verile • 
cektir. Muhabirin fikrince, Molotov'un bu 
husustaki rolü yalnız zevahiri koruyacak 
bir rolden ibarettir. Çünkü esasları evci -
den tesbit edilmiştir. 

• 
Bulgari•tanda ziyarete büyük 

bir ehemiyet veriliyor 

Falih Rıfkı AT AY tarma ameliyesi ile allkadıı.r olınuıtur. 

Bu ay sonunda Amerika 

İngiliz hükümetine 

13 uçan kale 
• 

tayyaresı 

gönderecek 
(Başı 1. inci sayfada) 

Macar parlamentosunda 
Bııdapeşte; 13. a.a. - Macnr ajansı bl). 

diriyor : Dün, mebuııan meclisi ic;tlmam
da, reis vekili B. Szlnnyei Merse, insan! 
te-sanüt noktainazarından, komşu r~mcıı 
milletini fellikete uğratan lfet şeklindeki 
zelzele dolayısiyle meclisin samimi tees
sürlerini bildirmiştir. 

Bremen vapuru 

hatırı ldı mı ? 
San - Franslsko, 13 - Roytrr a.jansın-

Lockhead lnuılfi.t kumpanyası 589 bom- dan : Buradıı intişar etmekte bulunan r n
bardıman tayyaresi İngiltere'ye ve 100 nlmarkR ve Norveçlilerin gazetesi olo.xı 
bombardıman tayyaresi de Avusturalyayıı "Blen,. e gel<'n ve henUz teeyyüt ctmlyen 
göndermiştir. hanerlcre göre almıınların Bremen vapura 

Douglas kumpanyası iki motörlü Db. 7. bundan Mrka~ hafta evel Danimarka ea-
a. tipinden 286 tayyare ile evelce Fransa hllleri açıklarındn batmıştır. 
tarafından siparle edilen 100 tayyareden Snn - Frıınslsko'dn mukim danimarknlı 
70 ini İngiltereye teslim ctmıştir. bir aile, Dantmnrkadn. bulunan akrabala-

Bu fabrikanın elinde ~.ııfii tadilatla or-, rındıın hlr mektup almıştır. Bu mektupta 
du tarafından kabul edilebileceit muhim 1 Bremen vapurunun Kategat'ta Sjaellnnd 
mikdarda tayy.ıre mevc:uct ı·. adasının 4 mil ıılmallnde batmış olduğu ve 

Boeinıt fabrika:'1 ?.7'i cıl}!'ar: gönder- Rahll n.hallslnden olan danlmarkalıtann bu 
mek üzeredir vapıının bir lnglllz torpili ile batınldığı 

Nord Americ'l tayyare kumpanyasır.a mlltaleıısındiı oldııklnrı bildirilmektedir. 
gelince, bu kump'1nya Kanadny l 100 talim 
tayyaresi teslim ~t'llİ'l ve her gün de mun
tazaman vermektıd:r. Dayinl~r Vekili lstanbulda 

Voltes fnbrikuınıh lnıı;ıltere için 144 İstanbul, ıs (Telefonla) - Daylnler Vf!ldK 
avcı tayyaresi imal ediımiştir. ı\ynı fııbri- Zekfli Cruıkarıleş bııglln Porlıı'ten döndU. 
ka gelecek ay evelce Norveç tarafından 

sipariş eclilmis olan 24 bombardıman dev
riye tayyaresini lngiltereye teslim ede • 
cektir. 

İstanbul'da et fiyatları 
htanbul, 13 (Telefonla) Fiyat mura-

kabe komisyonu bugtlnkU toplantısında et 
flyntıarını tetkik etmiş, normal bulmuş, 

yalnız halkın aldnnmamıısı için pernkend!\· 
ellere mezhahadan birer fatura verilmesine 
karar vermiştir. 

T ekirdeğm kurtulu! yıldönümü 

Tekirdağ, 13 a.a. - Bugiın Tekirdağ -
lılar 18 inci kurtuluş bayramını heyecanlı 
tezahüratla kutlamı~lardır. • 

kerelerinin bilhassa. Balkan meselelerine 
tahsis edlleceginl zanneylemektedlr. 

Zora. gazetesinde nıebuıı Dumnnof diyor 
ki: 

~152D BU GECE 21 de --..... 

ULUS Sinemasında 

MÜNİR Nurettin 
ve arkadaşlarının 

Bu sezon verecekleri tek 
konserleri 

Programda: Eski ve yeni seç
me şarkılar, Leyin ile Mecnun 
ve Kahveci Güzeli filmlerinden 
bazı parçalar, en güzel halk 

türküleri bulunacaktır. 

Biletlerinizi gündüzden 
tedarik ediniz. 

Gündüz yalnız 14 - 16 
seanslnnnda 

nin tnhr;p edılmiş oldııl:unu bildirdıgi ba- polar vahim hasara uğratılmıştır. 
tırlardadır. Halen kayıp vapurlardan bir Cenubi İngiltere'de, limanlara, müna -
kaçının da kurtulmuş olması mümkUndilr. kale yollarına, depolara, silah fabrikaları
Bu büyıik gemi kafilesine dahil vapurlar • na ve bir elektrik santralına karşı da mu
dan hemen dbrtte üçünün kuvetli alman vaffakiyetle diğer akınlar yapılmıştır. 

vardır. Avcılarımız Gloıter tipin.de bir Sofya, 18 a.a. - Havas ajansı blldlrlyor: 
tayyare düşürmüşlerdir. Diğer tayyarenin Bulgar efkG.rıumumlyesl D. Molotot'ıın 
de dii~firülmüş olması muhtemeldir. Almanya'ya yaptığı 11cyahate çok bOyük 

"Slav bir memleket olan ve Almanya'ya 
da nskerl mukadderat ile bağlı olan Bul
garistan, ekalJlyetıer mt'ııeleainln adaletle 
halledileceğinin en iyi garantisi olarak te-
10.kki ettiği Alman • Rus mukarcnetlnl te
veccfihle karşılar. Ne Almanya'nın ne de 
RuRya'nın Balkanlarda haksızlığa uğramış 
bir Bulgaristan sörmekte hiç bir menta
a.Ueri yoktur.., 

Ölüme karşı savaş 
"ROBERT KOH'un hayatı'' 

Ve ayrıca Milli Şef:imizin 
nutukları 

gemisinin tıı.hrıbinden kurtulmuş bulun - İngiliz limanlarına mayn dökülmesine 
ması, vapurları dağıtan ve duman kulla - devam olunmuştur. 
mın ticarrt gemileri kaptanlarının yüksek 12/13 sonteşrin gecesi bir kaç ingiliz 
mehareti ve kafileye refakat etmekte olan :ayyaresi garbi Almanye.'da bombalar at -
Jervia-Bay ıililılı muavin kruvazörünün mışlarsa da bunların hepsi meskil.ıı olmı -

\ 

Düsman tayyarelerinin Brindizi, Ta • bir ehemlyet vermektedir. 
ranto ve Bari üzerine bir taarruzu bildi - Bıılgarl11tan eskiden Almanya ile Rusya 
rilmektedir. Yalnız bu son eehirde bom -ı arasındaki rekabetten :ı:nrar görmUş oldu
balar atılmış ve ehemiyetsiz hasarlar ol - ğu 1çln Berlln mUJlkatınrtan kayıtınz ve 
muttur. Uç y::ralı vardır, ıartaız olarak sevinmekte ve Berlln mllza-

2 - Son Jourııal'de Akdeniz 
harbi 

Telefon : 6294 



!4/11/1940 ULUS -s-
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Sığıreti alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - 288 ton sığır eti kaplı zarfla ek.sllt
:ıney-e konulmuotur. 

2 - Tnhmtn b deli 66400 lira ilk temi
natı 5;.ı70 liradır. 

3 - bl slltmesı 18.11.040 pazarte.si gti
nU snnt 15 te Gelıboluda Bolayır As. Sa. 
Al Ko. d:ı yapılacağı 

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

Cinsi Mikdarı :Muhammen Teminatı 

fiyatı Lira 
Patates 80000 4800 860 
Saman 1330000 88250 2492 
Kuru ot 1220000 61000 457:5 

İhalenin eekll İhale yeri 

alınacak 

İhale gfinU 

15.11.940 
lS.11.940 
19.11.940 

açık eksiltme Niğde As. Sıı. Al. Ko. binaııı 
1 - İstekliler ııartnameyl her r;Un komisyonda görebilirler. 

Saati 

16 
16 
16 

2 - Taliplerin llk temlnatıarlyle birlikte belli gUn ve saatte komisyona mUra-
caatıarı. (7394l 17376 

ker! fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
aatın alma komisyonunca 2/12/940 par.ar
tesl gilnü saat ıs tc kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
temlnat olan {1837) lira (50) kuru.şu havi 
teklif mektuplarını mczk(ir &iindc saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendi -
!erinin de 2490 numaralı kanunun ' ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol -
madıklanna ve bu iale ali.kadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vcsikasiylc 
mezkilr &iin ve saatte komisyona müra -

A. LEVAZIM AMIRLl~l 

Salça alınacak 
Ankara Levaz:ım Amirllgt. Saun Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 25 

ku~ olan 9.000 kilo salça açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Ekalltmeıi 22. 11. 940 
cuma gU.nU saat 11 dedir. 

İlk teminatı 161 lira olup evsaf ve ııart
nameıl Ko. da görülUr. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-

96 lira olup evsıı.t ve oartnamesl Ko. da 
.:örütur. Taliplerin muayyen vnkltte An. 
kara Lv. A. Sa. Al . Ko. da bulunmaları. 
(7717) 17693 

Nakliyat yaptınlaca.k 
Anhra Levazım Amirlifi Satın Alına 

Komisyonundan : 
lSOOO ton muhtelif mevad nakliyesi p~ 

zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 18/ 11/940 pazartesi günü sa.
at 14 dedir. Taliplerin % ı S tcminatlariy. 
le Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma. 
lan. (7748) ı 7728 caatları. (7452) 1760S 

Çam tahtasr alınacak 
lunmaları. (7410) 17430 

Ekmeklik un 4 - TC'ldlf mektupları belli gUn ve sa- • 
ntten bir ant evci Ko. Bık. gelmeleri. 

(7237) 17322 

Mercimek alınacak 
Manısa Sa. Al. Ko. Rs : 

Beykoz Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinsi Mlkdan 

ah nacak 
İlk teminatı Gün ve ıaatl 

Askcrt Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Kuru f aaulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 

Muhtelif yiyecek alın'acak 
Ankara Levazım Amirli;il Satın Alma 

Komisyonundnn : 

1- 120.000 kilo mercimeğe istekli çık -
rnadıgından ycnıdcn 22/l 1/940 cumartesi 
&:ünu s:ıat ıs de kapalı zarf usulü ile ek -
ııiltmcyc konmu;ıtur. 

2- rtcbam:ncn be1eli 21 000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1S7S liradır. 
4- İsteklilerin şartnamesini görmek ü -

zere her gün ve eksiltmeyi açma saatınd'\n 
bir saat eveline kadar teklif mcktuplarilc 
ve vesikaları ile Manisa As. Sa. Al Ko. '1JI 

müracaatları. ({38fi) ı 7358 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Rs. den : 

ton Lira 
Ekmeklik un 500 7500 lS.11.940 14 
Ekmeklik un S62 5470 18.11.94-0 l:S 
Llkmekllk un 755 13000 19.11.940 15 

l - Muhtelif mahallere teslim edilmek üzere yukıtrıdn mlkdar ve teminattan 
yazılı unlar hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Beykozda park karoısında As. 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satıD alınacaktır. 

2 - Evsaf ve §C'raıt her gUn Ko. da görUlUr. (7498) 17481 

Yağ, sabun ah nacak 
Çanalcıkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için aşağıda cins, mikdar ve ilin &iinlcri yazılı olan Uç kalem er-
zakın pazarlıkla satın alın11caktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gösterilmiştir. 
3 - İhalesi Çanakkale Sa . Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihale:len bir nat evci teminat akçeleri ve ihale vesika'lariylc 

birlikte komisyona müracaa.tlan. (7609) ı 7590 

100 metre mlkAbı 2,50 - 5,00 X 0,25 x 
0,025 M. ebadında çam taht.ası 

•OO metre mlklıbı 2,5!> - 5,00 x 0,22 x 
0,025 M. ebadında çam tahtası 

200 metre mlklıbı 2,1)() - 5.00 x 0,20 x 
0,025 M. ebadında çam tnhtaın 

250 metre mlkllbı 2,50 - 5,00 x o.ıs x 
0,025 M. ebndında çam taht.ası 

150 metre mlkAbı 2,50 - ~.oo x 0,16 x 
0,025 :M. ebadında çam tahtası 

200 metre mlkAbı 2,SO - 5,00 x 0,15 x 
0,025 M . ebadında çam tııhtaeı 

ıoo metre mlkAbı 2,M - 5,00 x 0,14 x 
0,025 M . ebadındıı çam tahtası 

100 metre mlkll.bı 2,50 - 5,00 x 0,12 x 
0,025 M. ebadında çam tahtası 

Tamamen çam vermek ınlimkUn olmadı
ğı takdirde yarısı çıralı çam ve yarısı be
yaz köknar olabilir. 

Beher kilosuna tahmin edile:ı. fiyatı 22 
kuruı olan 160 ton kuru fasulya kapalı 
zarflll eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 2fi/ll/940 sah günü saat ıs 
dedir. İlk teminatı 2640 lira olup evgaf ve 
şartnamesi 17fi kuruşa komisyondan alı -
nır. Taliplerin ihale saatinden bir saat e
vetine kadar zarflarını Anura Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (7544) ı7Sı6 

Mefru~at münakase.sı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. den: 

Aşağı.da cine ve mikdarları yazılı sekiı 
kalem mefruşat pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazartıt;ı 20.11.940 çarp:nba gtlnU sa
ııt 14 tcdlr. Tıı!lplerln muayyen vakitte 
yUzde Hi temlnatlarlylc birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (7584 ı 
Adet Cinsi 
18 Gardrop hastahanedeki numunesi 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı mc • 
vat pauırlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
14/11/~0 pcr~cmbc günü saat· 14 dedir. 
Taliplerin % 15 teminatlariylc birlikte 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmala • 
rı. (7749) 17729 

660 kilo hindi: Teşrinisani 21 ve ~ gün
leri 330 zar kilo, 1000 kilo ayva: te3rinisa.
ni ıs. 22, 29 günleri 330 zar kilo, 500 kilo 
cima: tcşrininnl ı S, 22, 29 günleri 170 er 
kilo, ı60o kilo ıspanak: t~rinisanl Hl, 19, 
23, 25 günleri 330 ar kilo, 1000 kilo lahanu 

teşrinisani ı 1. 24 günleri 330 ar kilo, m 
kilo pastırma: tcırinisani 18, 2S günleri 
136 !l!lr kilo, 340 kilo pekmez: t~rinisanl 
18, 25 günleri ı7o er kilo, 660 kilo balıkı 
teşrinisani 19, 2fi günleri 330 ar kilo, 660 
kilo prısa: teırinisani 20, 'l7 günleri 330 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 
'150 kuru11 olan 10 ton sade yağı ile bir ki
losuna tahmin edilen 20 kuruş olan 100 ton 
bulgur ve bir kilosuna tahmin edilen fi
Yat 22 kuruş olan 200 ton un ve bir kilo -
suna tahmin olunan fiy:ıt 7,5 kuruş olan 
2SO ton arpa ve bir kilosuna tehmin edileo 
fiyat 12 kuruş 60 eııntim olan 800 ton odun 
bir kilosuna tahmin edilen fiyat 70 kuruş 
olan 2S kuruı.; olan 25 ton koyun eti ka · 
vurması 9. Kor. da evsaf dahilinde pazar
lıkla ayn ayrı alınacaktır. 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedel 

Sade yağ 
Makarna 
Sabun 

3'JOOO 
soooo 
30000 

Lira Kr. 
4SOOO 00 
ısooo 00 
lSOOO 00 

Muvakkat teminaıt 
Lira Kr. 
7200 00 
22SO 00 
2250 00 

Tahmin edilen bedeli (68.750) 11\-a olllll 
miktar ve ebatlan yukarıda yazılı ıekiz 10 
kalem ve ccman 1500 metre mlklıbı kereste 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU mer

2 

2 
2 

Ceviz orta maan 
l{omodlD 
Paravana 
Camlı dohp 
KütUphane 

" .. 
" .. .. 

ar kilo, 340 kilo tahan helvası : te,riniK• 
ni 20, 27 ıünlcri 170 er kilo. 

Saman alınacak 
Ankara LC't'arım Amirlifi Satın Alma 

Komisyonundan : 
kez satın alma komisyonunca 2. 12. 940 pa-
zartesi g'JnU saat 15,30 da kapalı zarfla 

oamba günll sant 14 de Çatalca Sa. Al. Ko. ihale edilecektir. Şrırtn:une (3) ııra (19) 
da yapılacakur. kuruo mukabilinde komlsyondllll verillr. 

1 
6 
8 

Portmanto 
B~er kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 

Ceviz sis-ara tablası " 

2 - Pazarlı&a gireceklerin 2oıı 11940 
c;ar,amba gunü saat 14 de % ıs teminat -
lariyle Kanı Sa. Al. Ko. da.bulunmaları. 

dair kanuni ve.slkale.rlyle tekllt mektupla· 
rını ekalltme ııaatindcn bir ııaat cvellne 
kadar Ko. na teslim .ıtmclcrı IAzımdır. 

( 7733) 17716 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Tahmin edilen tut.arı SOS.SSO ve teminatı Taliplerin muvakkat teminat olan (4437) 
23.166 lira. Evsaf ve şartnamesi her gün lira (50) kuru~u havi teklif mektuplarını 
Ko. da g6rUlcbillr. mczkQr gUnde saat 14,30 a kadar komisyo

lsteklilerin ı;özU geçen sUn ve saatte na vermeleri ve kendilerinin de 2'00 nu
teklif mektupları ve kanuni veıılkalarlyle maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-

17606 

Mcf ru~nt münakasası 
Anlta.ra l .. v. A. Sa. Al. Ko. dan: 

• kuruı olan 500 ton uman pazarlıkla satlll 
alınacaktır. Paıarhfı 19/l 1/040 aah ıüntl 
saat 14 dedir. Kati teminatı 3000 lira olup 
ıırtnamc ve evsafı komfıyond& cörlililr. 

Aşağıda cins ve mlkdnrları yazılı bee 
kalem mefruıat pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlı~ı 20.11.940 çareamba günU aa
at 14,30 dadır. Taliplerin muayyen vakitte 
yUzde 1.5 temlnatlariyle blrll.kte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (7656) 

Taliplerin muayyen g{inde Ankara L9, 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7700) , 

1770-4 (7703) ı7fi74 

Çam odunu alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Res. : 

1 - Birlikler ihtiyacı için 33000 kilo 
sade yağı pazarlıkla ntın alınacaktır. Ko. na müracaatları. (7746) 17726 saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu lıı-

l - 1000 ton çıım odunun 7. 11. 940 gü
llU yapılan ihalesinde istekli çıkmadığından 
tekrar pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlıta 20/11/940 ıünü saat ıs 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Buğday alınacak le alAkadar tUC'ce.rdan olduklarına daJr Ti-

2 - Pazarlığı 18. 11. 940 pazartesi a-ünU 
Eaat 9,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

8 - Toplu tutarı 27.500 Ura kaU temina
tı 4125 liradır. 

4 - Odunun evsaf ve ıartname!!l Ko. da 
ınevcuttur. 

5 - !stcklllerJn muayyen gilnde Ko. da 
bulunmalan. (7727) 17710 

Saman alrnacak 
Manisa Sn. Al. Ko. Rs : 
l - 2.160.000 kilo samruı 80. ıı. 940 cu

nıartesl gUnU saat 10 dıı kapalı zart usuliy
le eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Muha".'lmen bedcll 48.200 liradır. 
S - Muvakka~ teminatı 8420 liradır. 
4 - 1stcklilerln eartnamesinf görmek ü

zere her gün ve eksiltmeyi açma saatinden 
az bir s:ınt evellne kadar tekllt mektupla-
1'1 Ve kanuni vcalknlnrl)'le belli gün ve sa
atte Mwıfsa Sa. Al. Ko. da bulumnalan. 

(7728) 17711 

Saman alınacak 
l!wıfsa Sa. Al. Ko. R8. : 
l - · l.880.000 kilo saman 30. 11. 940 cu

rnartest günU snat ll de kapalı zart usu
llyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - :Muhammen bedeli 27.600 liradır. 
8 - :Muvakkat teminatı 2070 liradır. 
4 - İsteklllerln eartnameslnl görmek ü

&ere her gün ve ekslltmey1 ar;:ma saatin· 
den en az bir s:ıat evetine kadar tekllt 
tncktuplan ve kaııunl veslkalariyle Ma· 
nısa Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7729) 17712 

Kuru fasulye alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - İhalesi 18. 10. 940 tarihinde yapılan 

150 ton K. faaulyc gali görüldUğünden pa
zarlıkla sabn alınacaktır. 

2 - İhale gUnU 26. 11. 040 salı gUnU sa
at 115 de mevzuath ve mevzuatsız alınabl
Hr. 

8 - :Muhammen bedeli beher kilosuna 
mevzuatsız 25 mevzuattı 26,50 kuru5tur. 

4 - Taliplerin muayyen gUn ve saatte 
Niğde &ı. Al. Ko. na mUracaatlan. 

(7730) 17713 

Sığır eti alınacak 
Gellbolu Sı Al. Ko. Rs. : 
l - Birllkler ihtiyacı için 120.000 kilo 

ıığıreU pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sığıretlnln beher kilosunun 25 ku
nııtan 30.000 Ura blçllmlgUr. 

3 - İhalesi 6.12.040 Ta. cuma glinU saat 
16 Gellboludo. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - !steklllerin ihıılo saatinden bir saat 
evel temlnııt akçeleri olan 4500 Ura ve ka
ııunı veslknlariylc bclU gUndo Ko. na mU-
racaatıarı. (7781) 17714 

3 - 33000 kilo aade ya~ının beher kilo
su için tahmin edilen fiyat lSO kuru5 o -
lup tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 
37ı3 liradır. 

4 - İstekliler belli gün ve sastinde Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7734) 17717 

Zeytin yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Birlikler ihtiyacı iı;in kapalı zarf 

eksiltmesi ile 36000 kilo zeytin yağı ka -
pah zarf e~iltmeai ile 1atın alınacaktır. 

Talip çıkmadığından bir ay müddet -
le pazarlığa konulmuı ve ikinci bir pa -
zarhğının 20 / ı ı I 940 ıünü yapılacağı u
ıulü ile ilin edildi. 

2 - 36000 kilo zeytin yağının beher ki
losu için tahmin edi~n fiyat 60 kuruş olup 
tutan 21600 lira, muvakkat teminatı 1620 
liradır. 

3 - İstekliler belli giin ve saat 15 de 
İzmit Sa. Al. Ko. na milracaatlan. (7735) 

17718 

Kuru soğan alınacak 
İzmit Sa. Al, Ko. Rs. den : 
1 - Garnizon ihtiyacı iı;in kapalı zarftan 

pazarlığa konmuı olan 94500 kilo kuru so
ğan aatın alıne.caktır. 

2 - Pazarlığı 20/11/940 (Ünü saat 16 da 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Soğanın beher kilosu için tahmin e
dilen fiyat fi kuru, olup tutarı S670 lira, 
muvakkat tcm!natr 32fi liradır. 

4 - İsteklilerin belli g{in ve saatinde 
SL Al. Ko. na rclmelerl. (773fi) 17719 

Pirinç alınacal< 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - Birlikler ihtiyacı iı;in kapalı zarf 
eksiltmesi ile 132 ton pirinı; alınacaktı. 
Talip çıkmadıfından bir ay müddetle pa
zarlığa konmuf ve ilk pazarlığı 2oıı ı;940 
ıünü saat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Pirincin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 38 kuruı olup tutan soıl50 li
ra muvakkat teminatı 37fi2 liradır. 

3 - İıtekliler her ıün ıartnamcsini İs
tanbul Tophane, Ankara, Eski~ehir ve İz
mit Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

4 - İetckliler belli glln ve saatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na milracaatları. (7737) 17720 

Arpa alınacak 
Erzurum SL Al. Ko. Rs. : 
ı - 150 ton arpanın 7. 11. 940 gUnU ya

pılan lhaleıılnde istekli çıkmadığından tek
rar pazarlığa çıkarılmıııtır. 

2 - Pazarlığı ıs. ıı. 940 pazartesi g{lnU 
eaat 15,80 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

S - Toplu tutarı 22.500 lira katı temi
natı 3375 liradır. 

• - Arpanın evsaf ve ııırtnamesi mev
cut olup her vakit görUleblllr. 

5 - İsteklilerin muayyen gUnde Sa. Al 

Tophane Sa. Al. Ko. Rtı. : ce.ret odası veıikruılyle mezkOr glln ve sa-
l - 600 ton bulgurluk buğday alınacak- atte komisyona mUracaatıarı. 

ur. Pazarlıkla eksiltmesi 16. 11. 940 cu- (7520 17696 

martesl giınü saat 11 dedir. Ekm k 
İsteklilerin Tophanede İat. Lv. A. Sa. e pişirme if'İ 

Al. Ko. nn mUracaatıarı. c7r47 ı 17727 Aakerl Fabrikalar Umum MUdürlUğll 

Adet Cinsi 
60 Perde kornıo. tül lstorla beraber 

l SO X 21 O hastahanedeki nilmuııeııl 
6 Paspas 
2 Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Kırmızı mercimek alınacak Unu idaremizden verilmek eartlyle ihale 50 
Çorlu Sa. Al. lfo. Rs. : tarihinden itibaren 31. 15. 9U tarihine kadar 

Demir bllyUk paspas 
Mt-tre ııdl ot yol keçesi 
Halı 16 metre murabbaı. 

ı - Ciheti askeriye için 50 ton kırmızı Küçllk Yozgat'ta yevmiye p!olrttirllecek 
mercimek pazarlıkla alınacaktır. ekmek. 
Teminatı 038 liradır. NUmunesi Ko. da 

görül Ur. 
Beher kilosuna 2 kuruş pl~lrme Ucretı 

tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek pl§lr-
1'allplerln knnunl vesaik ve temlnatla-

me işi Aııkerı Fabrikalar Umum mUdnrııı
rlyle belli gUnde Ko. na mUracaatıarı. 

(776~) 17730 . 
ASKERIFABRlKALAR 

tu merkez satın alma komlsyonunC'a 8. 12. 
940 satı gUnU aaat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parnsız olarak 
komlsyondıı.D verillr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (90) lira (88) kuruı, ve 2490 

Nakliyat yaptırılacak numaralı kanunun 2 ve 8. maddelerindeki 
Ankara _ Kayaı, Kayaı • Ankara beher \'esalkle komisyoncu olmadıkllll'ın'ıl ve bu 

tonu ıiOO kuruı. ıııe altlkadar lUccardıın olduklanna dair 
Ankara • zır poligonu, zır poligonu _ '""Tıearet Odıuııı vesıkıuıılyle me.zkCr glln ve 

Ankara beher kilosu 400 kuruı. ıaattc komisyona mUracaaUarı. 
Ankara dahlli beher tonu 180 kuruıtan (7723) 

olmak Uzere ceman 1200 ton eşya naklet· 
tlrllecek. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdilrlUğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

17706 
~~~~~~~~~~~~~~~-

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Posta nakliyatı 
Tahmin edilen bedeli (4800) lira olan 

yukarıda yazılı nakliyat Askert Fabrika - ,P. T. T. Umum Mlldürlllğlinden 
tar Umum MUdllrlll!U merkez satın alma 1) - Kilçük Yozgat postanesiyle is -
komlsyonuncıı 25.11.940 pazartesi gU.nU aa- tasyon arası posta nakliycciliii açık ek -
at l' te açık eksiltme ne ihale edilecektir. ıiltmc 8Uretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Şartn°ııme pnraeız olarak komisyondan ve- 2 - Senelik muhammen bedeli (240} 
rfllr. Tııllplertn muvakkat teminat olan lira olup muvakkat teminat (ı8) lira ida-
360 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve s. ri kefaleti (500) liradır. · 
maddelerindeki vesallde komisyoncu ol- 3) Eksiltme 25111/940 tarihinde saat ıs 
madıklarına ve bu ıoıe ala.kadar tUccardan de Ankara P.T.T. müdürlüğli eksiltme ko-
olduklanna dair ticaret odası veslkaslyle misyonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamc.i Ankara Posta muavinliii 
kaleminde görülebilir. 

me?.kOr gUn vesnatte komlayo:oa mUraca -

S)•Elı:siltmcye iştlrAk edeceklerin ika -
mctgfilı senedi, iyi hal kiğıdı ve mahkil -

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Mü- miyetlcri olmadığına dair en çok ackir. ıün 

atları. (74:54) 17,61 

Muhtelif sebze alınacak 

dürlilğil Satın Alma Komisyonundan : evci Cümburiyct MüddclumumUiiindcn a-
Kilo Cinsi • lınmıı vesika ile ibraz etmeleri ve nüfus 
30000 Patates hüviyet cllzdanlarını hamil bulunmaları 
23000 Lahna ıarttrr, (7S78) 17S60 
20000 

Prasa Fincan alınacak 
25000 Ispanak 
6500 Soğan P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

Ekeiltmcsine talip zuhur etmiyen 
ıoo.ooo adet fincan pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel (40.000) lira muvak
kat teminat üç bin lira olup pazarlığı ısı 
11/940 tarihinde pazartesi Jiınü ıaat ıfi 
da Ankıra'da evkaf apartımanında umumi 
müdürlUk binasındaki aatın alına komis -
yonunca yaprlacaktır. 

Şartnameler Ankara'da P. T. T. leva
zım lıtanbulda yeni Valide hanında leva
zım ayniyat ıubc müdürlüklerinden iki 
yÜz kuruı mukabilinde satın alınacaktır. 

(7fi78) 17702 

1 
17607 

Mefnı~l'lt mUnllka~-ısı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
t.ıağıda cins ve mikdarları yazılr 6 ka

lem mcfru,at pazarlıkla" satın alınacaktır. 
Paurlığı 20/111940 çarıamba (Ünü sa

at 15 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
% 15 temlnatlariyle birlikte Ankara Lv . 
A. Sa. Al. Ko. Rs. bulunmaları. (7S87) 
Adet Cinsi 

70 Tabura hastahanedeki nümunesl ribi 
20 Tahta iskemle imirliktekl nlimunc.i 
7 Musamba yemek masaıı nümuncsi 
hHtaban~de. 

8 Tahta kanape nümuneei hastahanede 
4 Adi dolap nümuncsl hastahanede. 
3 Adi masa nlimunesi hastahanede. 

17608 

140 adet peçete alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
140 adet hasta bakıcı peçeteal p:.zP.rlık

la R&.tın alınacaktır. 
Pazarlığı 22. 11. 940 cuma günU saat 

11 dedir. Tallplern muayyen vakitte % ııı 
temlnatıa.rlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. (11589) 17609 

Muhtelif efya alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı e»'a 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
18/11/940 pazartesi günü saat ı4 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte % ıs teminat
lariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da buhınmalan. (75111) 17610 
Adet Cinsi 

3 Portatif yazı makinesi Rcmlngton 
30 Subaylara mlirekkepli dolma kalemi 
12 Portatif koltuk ' 
15 Elektrik cep feneri 
7 Kilitli evrak çantası 
S Portatif yemek takımı 

31 Gaz ocağı 
20 Deve boynu ispirtoluk 
33 Radyom lMıbalarmı ihtiyat ıiıe 
50 Gemici fenerleri için ihtiyat ıiıe 

100 metre ıemici fenerleri için ihtiyat fitil 
2S Gaz sobası · 
20 Bakır ıef er tası 
16 Tcrmoa yemek lı:abı 
1 Mum kağıtlı teksir makinesi. 

Hamal ar},ahğı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sııtın Alma 

Komisyonundan: 
20 adet hamal arkalığı pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. 
Sabun alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Ko. na milracaatları. (7738) 17721 

Tahmin edilen bedeli (11700) lira olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı (S) kalem 
sebze Kırrkkalc grup müdürlüğü binasın
da müteşekkil satın alma komisyonunca 
25/111940 çarşamba günü saat 14 tc kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Sebzeler defa -
ten alınmayıp mayıst941 sonuna kadar ve 
aartnamcsinc göre alınacaktır. Şartname 

P!lrasız olarnk komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (877) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını mcz
kCir gUnde saat (13) e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numar~ 
h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezk<ir günde komisyona miiracaatları. 

Kablo alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

Pazarlığı 25.11.940 pazartesi gUnU saat 
11 dedir. Taliplerin ytlzde 16 teminatıarly
le birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (7658) 17645 

1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf 
ekaıltmcsi ile 88 ton sabun alınması Ko. 
ca karar vcrilml&tir. 

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

(7526) 17534 

Kırılckale' de yaptırılacak intaat 
Eksiltmesine talip zuhur ctmiyen 2SOOO 

metre tek ve 5000 metre 4 nakilli kablo pa
zarlıkla alınacaktır. 

ANKARA V ALlLJCl 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valllllinden: 
1035 lira 2~ kuruş keolt bedelli husust 

idareye alt Beypazarındaki dUkkA.nlaruı 

tamirine llA.n edilen müddet zarfında talip 
zuhur etmediğinden bir ay rnUddcUe pa -
z.arlığa konmu§tur. Tallplerln yUzde 7,5 
teminat mektup veya makbuzlarlyle her 
pazartesi, perşembe rlinleri saat lS.30 da 
vilA.yet daimi encUmenlne mUracaatınn. 

7617) 17~55 

Mütehusıs bahçıvan aranıyor 
Ankara V.ilbctinden : 
Şehir stadyom ve hiPodromu bahçe vo 

sahaları için miitehasuı bir bahçıvan alı. 
nacaktır. 

Bahçıvan tezyinat afaçlan, çfçck ve 
çimli ~ahalarm yetiıtlrilmesine ve balı:ı • 
mma vakıf olması, bu ıubclcrdc çahımrf 
olduğuna dair ellndc vesikaları bulwıması 
Jhuııdır. 

Vazlfc7C U.Hp olanlarm vcslkalarlyle 
birlikte vilayet makamına müracaatları i-
lin olunur. (7721) 17705 

M. M. V. Hava MüsteJarlığı 

lntaat malzemesi alınacak 
M. M. Vclı:llcti Hava Sa. Al. Ko. daııı 
1 - 28 kalem inşaat malzemcııl puar. 

lık ıurctlylc satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1469 lira olup kati teminat mik • 
darı 221 liradır. Pazarlığı 15/11/940 cu.. 
ma günü Mat 10 da havı satın alma komia.
yonunda yapılacaktır. Liste ve ldart tarı
nameıl her rün öğleden sonra komisyon • 
da görülebilir. htcklllcrln muayyen r\in 
ve saatte kati teminat ve kanuııt belge • 
!eriyle birlikte komisyonda bulunmaları. 

(7fi74) 17fi50 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenleehlr Seltuılk caddeal 1087 ad& 
25 parıelde 72 metre murabbaı yol vı 8SO 
metre murabbaı ada fazlası ki cemıuı 4:S:l 
metre murabbaı belediye malı yer satıl -
malt Uzere on be§ gtın müddetle açık art.
tırmıya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1180 liradır. 
S - Teminatı 84 lira 7:5 kuruJJtur. 
' - Şartname ve krokisini görmek is -

tlyenlerln her gUn encümen kalemine • ve 
isteklUerln de 29.11.940 cuma günU ıaat 
10,30 da belediye encUmenine müracaat -
ları. (7580) 17571 

OKULLAR 

Baltoluk kumaı alrnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat Ko

misyonundan: 
2 - 88 ton sabuna talip çıkmadığından 

bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve i
kinci bir pazarlığı 20/ 11/940 günü saat ıs 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Sabunun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 4S kuru& olup tutarı 39600 li
ra muvakkat teminatı 2070 liradır. 

4 - İsteklileri belli gün ve saatinde İz
ınit Sa. Al. Ko. na müracaatları (7732) 

1771S 

1 - 4700000 kilo odun kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. İhalesi 28/11/940 
perşembe günü saat 14 de Çatalca'da Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 94000 teminatı 70SO 
liradır. Evsaf ve ıartnamcsi Ko. da görll _ 
lfir. 

İsteklilerin sözü geçen gUnde ihale sa
atinden bir saat cveline kadar teklif mek
tuplarını vermeleri lbımdır. (7739) ı 1122 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli (20.500) lira olan yukar
da yazılı inşaat aııkcri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
29/11/940 tarihinde cuma ıünü saat ıs te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (3) kuru~ mnkabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1S37) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mczkCir günde eaat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (7451) ı 7604 

Muhammen bedeli 12SOOO lira muvak
kat teminat 9375 lira olup pazarlığı 20/11 
/940 çarpmba günü saat 16 da Ankara'da 
Evkaf apartımıınmda umumt müdürlük bi
nasındaki satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

Şartnameler Ankara'da P.T.T. levazım 
İstanbul'da yeni Valide hanında P.T.T. el
vazım ayniyat ıubcsl müdürlüğünde 6ZS 
kuruı mukabilinde alınabilir. (7fi79) 

Praıa alınacak 
Ankara )...v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edllen fiyatı 5 

kuruo olan pırasa pazarlıkla satın alına -
caktır. Pazarlığı 21.11.940 perııembe günU 
saat 14,80 dadır. KaU teminatı 262,5 lira 
olup evsaf ve oartnamesl Ko. da görülür. 
Taliplerin muayyen vaklttı Ankara Lv . .A. 

Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (7687) 17691 

Okul talcbcırl için açık eksiltme ne 110-
115 metre paltoluk lrum11 alınacaktır. Ek
siltme 25.11.940 pazartesi saat 15 tc An· 
kara mektepler muhasebeciliği binasında 
yapılaca.kur. Muhammen fiyat behr met
re için 10 liradır. İlk teminat 85 lira 25 
kuruotur. Kumq nilmunesı ve ıartname 
her glln mektepte görülebilir. (7517) 

İnşaat miinakanası 
Dlyııı b~kır S!ı. Al. Ko. Rs. ~ 

1 Dıyaı:bakır Ko. Sa. Al. Ko. ca yap-
tırılacak olllll garaj ve iki pavyon in,,ası 

lgi 30. 11 040 cumartesi gllnU saat 11 de 
kapalı :r.arfln eksiltmeye konmuııtur. 

2 - K ş f bcdnU 101161 lira 61 kuru§ 
olup muv ıkkııt teminatı 6308 lira 8 kuru~
tur. 

8 - Şartname ve projeler Ko. da görü
leblllr İsllyenlcre 5050 kuruıı mukablllnde 
gönderilir. 

4 - Tnliplertn bu igin ehli olduklanna 

Bulgur alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve 

şartnamesine ıöre S/11/940 tarihinde pa -
zarlığa çıkarılan 2S ton bulgura gününde 
talip çıkmadıfındsn pazarlığının 15/11/940 
ıünü &aat .ıs e talik edilmiştir. Pazarlığı 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7740) ı7723 • 

Sığır eti alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Ra. : 
l - 938.000 kilo ııtıretı kapalı zarf u. 

sullyle alınacaktır. İhaleal 27. 11. 940 çar-

Askeri Fabrikalar Umum MUdilrliiiü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

8000 kilo sade ydı 
3000 Kilo zeytin yağı 
5000 Kilo mercimek 

10000 Kilo nohut 
20000 Kilo bulgur 
8000 Kilo sabun alınacak. 
Tahmin edilcıf bedeli (24.SOO) llrı olan 

yukarda yazılı c~man fi kalem erzak Aı; -

17708 

iKTiSAT VEKALETi 

Müeftti, muavinliği 
İktısat Veklletindcn : 

3S lira maaşlı müfctti' muavinliği için 
17/10/040 tarihinde yapılacağı cvclce ilan 
edilen miisabaka imtihanı 9/12/940 tari -
binde Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. 
Müracaatların 23/11/940 tarihınc kadar 
V ekllet tcftlı heyeti reiıliiine yapılması 
llzımdır. (6835) 16835 

Lahna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kllosuna tahmin edilen fiyatı 5 

kuruı olan 35000 kilo lahna pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 21. ıı. 940 pcr -
§embe günü ıaat 1~ tedlr. Katı teminatı 
262,15 lira olup evsafı komisyonda cörUIUr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv.A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7688) 17692 

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

8 kuru, olan 8000 kilo ıspanak pazarlıklı 
satın &lınacakur. Puarhtı 21.11.9'0 per
oembt gtinU ıaat 1' tedlr. Katı teminatı 

1750, 

ZiRAAT VEKALETi 

Ziraat makineleri alınacak 
Ziraat Vekileti Zira! Kombinalar Ka.. 

rumu Mildürlüitlndcn : 

Ziraat V ckiletlnce par:arlık ııuretiyl• 
harman makinesi, biçer - döğer, traktör 
ve teferruatı satın alınacaktır. 

Satmak istiyenlcrin ~artnameleri gör
mek ve bu husustaki tekliflerini bildirmek 
Uzcre en kısa bir zaman içinde Ankar~da 
kurum mlidürlüiilne müracaatları iliıı olo-
nur. (76&) ı 7703 
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Yavrunuz saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gib; 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne
tabiatin insanlara bah1ettiği bu kudret güzelliğinJcn istifadeyi geri 
bıralmıamalıdır. 

ÇAPA MAR KA 
Müstahzıratında bu hassa tama.men mevcuttur. 

Beşikta1 : ÇAPAMARKA. . Tarihi teıoisi : 1915 

~===============================:=========~ 
..1ı ıı ııı ıııı ı ıı ı ı ııı ıııı ı ı ıı ı ıı ı ı ıııııı 1 L. 
: : MALİYE VEKALETl 
§ Bir memur aran ıyor §'--s-at_ı_lı_k_k_a_t_a_r-ak_m_a_k-in_e_s_i_ 
E Hafif büro vazifesi için bu itler- E Kızılbey Maliye Şubesinden : 
E de tecrübeli daimi birine ihtiyaç var- : Muhtelif tarihlerde iki defa ıııı.n edil-
: dır. Baılanııçta 40 lira maaı verile· : mlıJken talibi zuhur etmediğinden aıı.tıla
S cek. Taliplerin kadm veya erkek el- S mıyan 60 sa.ntımllk tomrukları b!c;meğe 
: yazıları ile P. K. 214 adresine mürn.- : mahsus yerli mnmQU1tı elektrikle mUte-
S uatlan. -4535 : lıarrlk ve 20 beygir kuvotınde A .E.G. mo.r-- -.,11111111111111111111111111111111111111,. kalı dinamo motörlU 1200 mUbayna bedeli 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balasit münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli 18900 llra olan 15,000 
8 bnlast Afyon - Eııkloehlr hattı Uze· 

nde Kim. 40, ocağında ihzarı lıtnln 2. 12. 
40 pazartesi günU saat 15 de kapalı zarf 
sullyle Afyon yedinci f§letme mUdUrlUğtl 
lnaaında eketltrnesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek lstlyenlerln (H17) lira, 

liO) Jcunıoluk muvakkat teminat ve mah· 
111 kanununda tayin edtlen vesikalarla 
.kllf mektuplarını aynı gün ııaat H de 
ııdar komisyon reısııa-ıne vermtleri IA· 
mdır. 

Kkslltme oartnamesl İııletme komlsyo
dan parıunz olarak alınablllr. 

(7677) 17707 

Nazan dikkate 
D. D. Yollan U. Müdürlüğünden : 

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan 
miryollarmda meri Gç taraflı müşterek 
ya tarifesindeki bulcar demiryollanna 
t nakliye ücretlerinin tadil edilmiı oldu-

ilin olunur. 
isusyonlara müra-

olan bir adet mahcuz (Katarak) rnaklnası 
15. 11. 94-0 gününe mUsadif cuma ıünü 

eaa.t 15 de A.kkl:Sprlldekl Ziya Kıral fabri
kasında aı:ık artırma ile satılacağından ta
liplerin satış gUnU mnha.lllnde bulunacak 
memura mUracaatları lltın olunur. 

(7768) 17731 

SRC 
l'ayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
rıı!Qmum 

makiııe

ıerde 

tşvtı:re 

mAmQlAtı 

~ R O Rulmanlarını ımıııı.ııınıı. 
Deposu: Galate Kara.köy Palaa hanı 

karııısında • 84 No. İBR.AHİM TAŞ· 
CIO<';LU ve ORTAKl.ARI P K 

Fazla tafsilat için 
at olunması. (7770) 1 

1039 Tell{Tat: TA$KOL 

17732 -----~-----------

Kereste ahnacak 
D. D. Yollan Satın Almasından: 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkda.rları qağıda yazılı gUrgen ve ıh 
ur kereste ayn ayrı ihale edUmek Uzere 27.11.940 çarıamba gUnU saat 15 te ka
ı zart ueullyle Ankara.da idare blnıuıında satın ıı.lınacaktır. 
Bu ıoe girmek lattyenlerin her liste hizasında gl:lstcrilen muvakkat teminat ile 
unun tayin ettiği veslkalnrı ve tekliflerini aynı ~ saat He kadar komlBY,on 

llğlne vermeleri ııı.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anknrıv\a malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesel· 

ve sevk ıe!llğ"!nden dağıtılacaktır. (7520) 
Muhammen bedel 

te Mlkdar 
M3 

648,220 
MO, -

Ctnsi M3 mecmu 

Muvakkat 
teminat 
Lr. Kr. 
lGSS,46 
1875,-

o. I.r. Kr. Lr. Kr. 
gürgen dilme ve kıılaıı 35.00 <!2512,70 
ıhlıımur kalas 50,00 2MOO,-

6ümU$ yür kuru$1ultların 

kaldmlması haakmda 
Maliye Vek§lerinden : 

tedavü!~en 

ilan 

17602 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümü2 bir liralıklar darp ve pi· 
yasaya kafi mikdarda çıkarılmıı olduğundan gümüş yüz kuruıluk· 
ların 31 lkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 

kararlaştırılmıştır. 
Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te-

davül etrniyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Mer

kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 
Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 

Ciimhuriyet Merkez Bankası ~ub~lerine tebdil ettirmeleri ilin olu· 
nur. (7025) 17093 

ULUS 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 9 - 1 1 -940 vaziye 
AK TiF 

KASA: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

71.81',709 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 

TUrk Llra.m 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER ı 

Altın : Salt kilogram 15.215,199 
Altına tahvlll kabil aerbeıt dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllring bakiye. 
leri 

HAZİNE TAHVİLLERİ : 

Deruhte edl. evrakı nakdiye karıılığl , 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedlyat 

SEN EDAT CÜZDANI : 
Ticari senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CUZDA?-."'I : 

Al Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 
karıılrğı esham ve tahvllA.t (itibar! 
kıymeUeı 

B l Serbest esham ve tahvHAt 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz Uzerlne avana 
TahvllAt Uzerlne avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 38M No. lu kanuna &'öre açı
lan altın karoıtıklı avans 

HİSSEDARLAR • 
MUHTELİF: 

ViLAYETLER -------
Türbe tamir ettirilecek 

Bursa Maarif MUdUrlllt'Jnden: 
ı - Eksiltmeye konulan ta: Bursa Çe. 

lebl Mehmet tUrbeslnln esa!!lı tamiri olup 
keılf bedeli l6659 lira 74 kunııtur. 

2 - Eksiltme 26 teıırlnlaanl 1940 ıah 
i'UnU saat 16 da Bursa maarif mlldUrlüğU 
ek111ltme komisyonu odasında kopalı zart 
urullyle yapılacaktır. 

8 - Bu ıee alt kcıılt hUIA.saaı Bayındır
lık Genel ve Mnarl! Vekllllt;l huııuR1 4art
namelerl, mukavele projesi maarif mUdlir
IUğUnde görUleblllr. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin .rUksck 
mUhendla veya mimar olmpları aynı za. 
manda tnrlht eski bir eseri tamir etrnııı 
bulunmaları ve 1250 lira muvakkat temi
nat vermeleri, :tuncu maddede ynıılı ev -
rakı kabul ve ihzar etmeleri, bu inşaatı 
yapablleceklcrtne dnlr nafıa mUdUrlllğU

nUn ehliyet vesikası ile Maarif V;kllllgı 
veya evkaf umum mUdUrlllğUndcn hususı 
,şartların istediği vesikayı haiz bulunma -
ları; (bu vesika !hole gUnUndl.'ıı eve! Dur 
aa vl!Ayettne mUracaat edilerek nafıa miı· 
dUrlUğUnden ve Maarif Vekilliği mll7.eltr 
dairesiyle evko.! umum mUdUrlUğUnderı a
lınacaktır.) 

Ticaret odasına kayıtlı olduğlmd dair 
1940 yılı vesikası ne birlikte teklif mel:· 
tuplnnnı 2490 sayılı kanun hllkUmlerJ da
hilinde hazırlayıp 26 te§rlnlsanl 1940 salı 
gUnU aaat 16 da komlayon relallğlne mak
buz mukablllnde verm,.lerf 110.n olunur. 

(Postada vuku bulacak gecikme kllbul 
edilmez.) (7291) 17309 

Un ıatın alınacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 43500 kilo askeri evsafta un kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 18/11/940 pazartesi günü aaat 

15 dedir. 
2 - Muhammen bede!i 5872 lirı 50 lcu

ruı olup muvakkat ttmİ?latı 440 lira 48 ku
ruıtur. 

3 - Teklif mektupları ihaleden bir saat 
evetine kadar kabul edilir. 

Bu İl için yazılı eartname her cün ko-
misyondan öğrenilir. (7315) 17316 

inşaat yaptırılacak 
lzmir Nafıa Müdürlüğünden : 
Cümhuriyet kız enstitüslinün bir kısım 

ikmali il1$aatı 6111/ 940 tarihinden itibaren 
yirmi ııün müddetle kapalı zarf usulü ile 
ekıiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 31499 
lira 60 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler kapalı eksiltme 
şartnamesini, mukavele projesini, keşif hu· 
llisasını, fenni ve hususi ,artname, silsilei 
fiyat cetvelini hmir nafıa müdürlüğünde 
mevcut dosyasında tetkik edebilirler. 

Eksiltme 26/ikinci teşrin/940 sair günü 
ıaat 11 de İzmir naha müdürlüğii • . e mü
teşekkil komisyonda kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını ve 2363 liralık 

muvakkat teminatı muhtevi olarak hazır
lryacakları teklif mektuplıırını kapalı zarf 
i~inde yukarda yazılı ıünde muayyen sa -
atten bir saat evci komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde teslim etmeleri IAıım
dır. Bu muayyen gün ve natten sonra vu
lcubulncak müracaatlar ve postada vaki 
gecikmeler kabul edilmiyecektir. (47371 
7567) 175!'.2 

Parke kaldırım inşası 
Çanakkale Belediyesinden : 
Yeniden yaptırılacak olan Hi.000 ll~a 

bedeli ke§ltli parke kaldırım lnş:ısınııı ka
palı zarf usultyle eksiltmesi güııU olan 
7. 11. 940 perşembe gUnU saıı.t 15 de talip 
zuhur etmediğinden 18. 11. 940 pa,..artesl 
gUnU &8.1\t ır; de ihale edilmek Uzere 10 
gUn mUddctle temdit edilmiştir. Talip o
lanların mezkQr gün ve saatte Çanal<l<ale 
belediyesinde mflteşekkll eııcllıncne cınrt

name ve sair huınısnt hakkında belediye 
muhasebecill{l'lnc mUrncaııtları ııtın olu 
nur. (10712/77"5) 17725 

LİRA 

101.018.133,36 
12.876.577,-

2.lltl.391,22 

198.145,85 

7.33l5.ti93,98 -.-
26.903.207,94 

158.748.568,-

19.391.484,-

252.987.900,11 

'7.060.536,98 
8.277.057,57 

8.177,75 
7.808.722,-
7.455.000,-

80.58U26,75 

YEKÜ'N 

LİRA 

115.505.101,68 

198.14.6,35 

34.238.801,92 

139.357.079,-

252.937 .900,11 

55 337.594,50 

95.81S6.826,50 

4.500.000,-
21.f62.422,89 

PASI F 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ t 

Adi ve fevkalAde 
Husust 

TEDA VULDEKİ BANKNOTLAR : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun & - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine taratındıı.n vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak llA.veten 
tedavUle vazedilen 
Reeskont mukabili nıı.veten tedavüle 

vazedilen 

Ha,.ıneye yapılan altın karıılıklı avanı 

mukabili 3902 No. ıu kanun mucibince 
UO.veten tedavl11e vazedilen 

MEVDUAT: 

T lirk Lirası 
Altın : Safi kilogram 89,372 

• 
8850 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE· 
YE AÇILAN AVANS :MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR : 

Safi kilogram 55.Ml,930 

DÖVJZ TAAHHÜ'DATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Dl~<'r dövizler ve alacaklı kllrlnı- bald
yelerl 

MUHTEYAF: • 

LİRA 

6.188.666,15 
&.000.000.-

158.7'8.563,-

19.39U84,-

1S9.357 .079,-

17.000.000,-

240.000.000,-

-.-
68.109.HS,36 

125.709,39 

78.12U67,90 

-.-
33.482.208,58 

YEKÜ'N 

LİRA 

15.000.000,-

12.lSS.6::6,l 

3!HUl!\7.079,-

68.234.857,711 

78.124.167,90 

33.482.208,M 

116.006.893,47 

719.393.872,85 
·- -- - -

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % ' Altın Uzerine avans % S 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Muhtelif çarna§ır ve saire 
almacnk 

M . M . Vekülctl Satın Alma K omisyo
nundan: 

Seherine tahmin edilen !!yatı 280 kuruş 
olan on bin le.ne yatak kılıfı ile brhcı in;:: 
340 kuruş fiyat tahmin e<lılen yirmi bın 
tane nevresim ve bl.'lıcrine 200 ımnış fiyat 
tahmin edilen on bin tane yatak çarııatı 

v beher takımına 130 kunııı fiyat tuhnıln 
ed!Jen otu7. bin takım çamaşır ve beher ta· 
kımına 200 kuruıı fiyat tahmin edilen on 
bin takını pijama 2G ıklncitcşrin 040 salı 
gllnli saııt ll de Anlmındıı .M. M. Vekfıletı 

satın alma Ko. da knp:ılı zarf usullyle iha
le edlleccğiml"n isteklilcrln on bin liralık 
ilk tcmlnatınıiylc birlikte teklif nıel<tup

lnnnı eksiltme saatlndrn bchcmehe.1 bir 
snııt evellnı> knıhr mezkQr Ko. reisliğine 
vermeleri. ŞartDnnlt'sl 875 kunış karşılı

ğında adı ge~cn Ko. dan alınır. (75161 
17503 

Ambalaj sandığı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
2381 ntlet amballj ııandıtı yaptırıla • 

caktır. Hepsine biçilen kıymet 9550 lira o
lup ihalesi pazarlıkla 15/ 11/ 940 cuma gü
nü saat 15 <le' yapılacaktır. Taliplerin 933 
lira teminatlariyle birlikte komisyona mü-
racaatları. (7682) 17655 

Kamyon akümülatörü alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7600 lira 

olan 200 tane kamyon akümlatörü 21 / ikin· 
citeşrin/940 perşembe cünü saat 11 de An
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pa • 
zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
1140 liralık kati teminr,ı.tları ile birlikte 
pazarlık rün ve saatinde mezkür Ko. da 
bulunmaları. (7671) 17697 

P latin kapsül satılacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dln : 
Beher gramına tahmin edilen fiyatı 400 

kuru$ olan üç parçadan ibaret ve '448 gram 
32 santicram ağırlığında platin knpsü! ve 
kroze açık arttırma ';Uretiyle ve peşin para 
ile 30 /ikinciteşrint940 cumartesi güniı sa
at 11 de An'kara'da M. M. V. ııatın alma 
Ko. dn satılııcaktır. isteklilerin platinleri 
görmek için her gün mtsai ıaati dahilin
de umum sıhiye deposuna ve arttırmaya 
rirmtk için arttırma gün ve snatinde 269 
liralık tenıin:ıtlan ile birlikte M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (7669) 

17698 

Otomobil malzemesi alınacak 
M. M. Vekil eti Sa. Al. Ko. dan : 
M tvcut listesinde cins ve mikdarlan 

yazılı ve hepsine tahmin edilen fiyatı 2940 
lira olan 11 kalem otomobil malzemesi 
20/ikinciteşrin/940 çarıambıı günü saat 11 
de Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkh satın alınacağından isteklilerin 
441 lirı Jk kati teminatları ile birlikte pa
zarlık elin ve saatinde mezkur Ko. da bu· 
lunmaları. (7670) 17699 

teminatı olarak 1956 liralık teminatları ile 
b;rlikte pa::arlık ı;:ün ve eaat'nde mnkilr 
Ko. da bulunmaları. (7672) 17700 

Kamyon yedek malzemesi 

MAHKEMELER 

Ankara Aslfye İkinci Hukuk 
mesinden : 

-, 

Mahk~ 

ahni\cak 
M. M . Vekal eti Sa. Al. Ko. dan : Ankara lçccbeci Marangoz atölyesi a 
Hepsine tahmin edilen fıyatı 5960 lira bi Safranbolulu Mustafa apartımanm, 

ı 
12 

kapıcı Türitistnnh Hamit oflu Mevlana• 
o an 1 kalem kamyon yedek mal2emesı 1 
19 ikinciteşrin 940 ıı~lı günü saat 11 dt Davacı knrınız Nuri kızı Fatuıa tar 
Ankara'da M . M. v. 5 ntın alma Ko. da pa- fından aleyhinizde 13 senedenbori n il:a 
:ıarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin kan koca olduğunuz ve iki rene evci 
897 lirıılık kati teminatları ile birlikte pa· geçimsizli&iniz yüıünden nyrıldıfınızd 
zarlık giin ve saatinde meT.kiir komisyon· ve 12 yaşınd:ı.ki Necati Cc:ıgiz'i de bır 
da bulunmaları. (7673) 1770l kıp gitmiş ve iaşelerini te~·n etmemiş 

evliliğin size tahmil ettiği var:ifeleri · 
ttmtmi ş olduğunuzdan boşanmanıza ve ö 
lunuz hakkında nafaka takdirine ve ma 
rifi muhakemenin sizden. alınmasına 
talebi üzerine ikametgd.hrnız meçhul ol 
ması hasebiyle ilanen tebliğat icrasına 
rar verilmesini istemiş ve bu baptaki d 
va arzuhalinin ilantn ve mahkeme aalo 
nuna talik suretiyle 10 gün zarfında cev 
vermek iızere duruşma olarak 28/ 11/9 
perşembe saat· 9 olarak bittayin mezk 
cünde mahkemtye gelmeniz veya tarafını 

NAFIA VEKALETİ 

Matbaacılara 
Natııı V<.'k,~letlnden : 
29. 11. 940 cuma gUnU saat 15 de Anka

rnda. Nafıa VekO.letı !~inde ınnh:eme mU· 
dUrlüğU odaımıdn toplanan malzeme ek
siltme komisyonunda bıı s ne içinde öde· 
necek ba.'lım Ucrel! takribi 4000 lira bedel 
tahmin edilen vcklıletln ne§retrnekte oMu· 
ğu reııml ve ldart mecmunlnrın tertibi ve dıın musaddak bir vekil göndermeniz ak 
tabının kapah zıul ueullyle vahidi fiyatla- si takdirde rnnhkemenin gıyabınızda cer 
rı üzerinden yeniden eksiltmesi yapıta- yan edecegi lüzumu tebllg olunur. 4536 
caktır. 

Eksiltme şnrtnnmeel ve teterruatı bedel
siz olarak malzeme mlldUrlilğUnden alına
bilir. 

Muvnkkat teminat 300 liradır. 
İ!'lteklllcrln teklif mektuplarım muvak

kat teminat ve §IU'lnameslndekl vesaik ile 
birlikte aynı gUn saat on dörde kadar mez· 
kOr konı!ııyona makbuz mukabilinde ver
mr.lerl 11!.7.ımdır. (7684) 17709 

İCRA VE iFLAS 

Ankara 3. cü İcra Daire6inden : 
Yeni$ehir İsmetpaşa caddesinde 45 No

da oturmakta iken bilahare evkaf apartı
manı 4 üncü kat 6 No. da oturduğu ve ora
.dan da çıkarak halen ikamctgilıının meç
hul bulunduğu anlaşılan Nurettin Erııü -
ven'e : 

Mühendis Fahri vekili avukat Huan 
Hüseyin Beşe tarafından mahkemeden ııh
nan ilflma müsteniden 12 81940 tarininde 
Yenişehir Karanfil caddesinde bcıcçı Mu~
tafaya bıraktığınız eşyaların Q'l"ı-bınırda 
haciz edileceğinden İcra iflb knnunu:10n 
103 iincü maddesi rnucibin~c nbıt vara • 
kasını görmek ve bir diytceğ:ni.1. varsa bil
dirmek üzere 10 gün zarfında icra dairesi
ne gelmeniz tebliğ makamına kain~ olmak 
ilı:ere ilan olunur. 4533 

Polatlı İcra Memurluğundan : 

Polatlının Samllnlı çiftliğinde, iki bin 
lira kıymetinde üç bin balyalık kuru ot, 
ve kısmen Polatlının Malıköy istasyonunda 
ve kısmen Salmanlı çiftlifinde üç bin lira 
kıymetinde üç bin balya kuru ot, bir borc;
tan dolayı 15/ 11/940 tarihinde saat 14/16 
arasında Malıköyün<le satılacaktır. Satı

şa iştirak edeceklerin mezkur yerde bu -
lunmaları iUn olunur. -453-4 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimli 
findtn : 

Ankara Nümune hastanesinde muhteli 
tarihltrde vefat edip varisleri zuhur et • 
miyen eşhasa ait zati eşyaları 18/ 11/94 
tarihine müsadif pazartesi günü saat (10~ 
da hastanede aleni arttırma ite satılacafı 
dan taliplerin 15 lira pey akçeleriyle bi 
likte müracaatları ilan olunur. (7519) 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hll:imH 
finden : 

İsmetpaşa mahallesi Uzunyol Tüme 
sokak N o, -4 de Konya ovası sulama idare
si eski memuru muhasibi Halil'e : 

Ankara Defter.darlığı vekili ı.vukat El
van Hadi tarafından aleyhinize açılan 6'1 
lira 90 kuru, alacak davasının -yapılmak • 
ta olan duruşma sırasında adresinizin meç
huliyetine binaen tebliağt yapılmadıiı gö
rülmüş ve usulün 141 inci maddesi muci • 
hince ve 20 ı:ün müJdetle ilanen tcblibt 
icrasına mahkemece karar verilmiş ve dı>o 
ruşmada 4112/940 ~arşamba saat 10 n& bı.

rakılmış olduğundan mezkUr cünde mah • 
kemede bizzat hazır bulunmadıfınız veya 
bir vtkil göndermediğiniz takdirde mah.lı:e
menize gıyaben bakılacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. (77-4-4) 

6 kalem malzeme alınacak 
M. M, Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : ...l llllllllllll lllllllllllllll ll lllllllllL. 

Motörlü va!lıtalar için mevcut liste - __ : Sa f· ı l ı k otomobı·ı-_=-
sinde cins \'C miktarı yazılı aln lultm mal-

U L U S - 21. inci yıl. - No. 6925 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müessese MUdUrU: NR\'lt ULU<': 

zeme 21 / 11/ 940 per,embe günü saat 11 de -
Ankarn'da M. M. V. satın alma Ko. da pa- OPEL 939 az kullamlmı! : 
ıartıkla satın alınacağından isteklilerın : Tarık Edip Kitapevinde. : 
muhammen fiyat olan 13040 liranın kati -., - ~ ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 1 :============-!) 

ULUS Bıısımevi ANKARA 

1 

•• IWWW!M• 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SüMER Sinemasında 
Bu gece 21 de Bugün bu gece BııgUn Bu Grce BugUn Bu Gece 

IIarlkulllde bir ııaheser Büyük Türk denizcisi Barba- Senenin en bUyUk ılnema Seı:me tıımıer serisinin 
ÖLÜ'NCEYE KADAR ros devrinde Venedik'in bıli hftdlsesl TUrkçe ıııtheseri 

BarbR.ros devrinde Vened!k L ' Baş Rollerde : Corlnne Luc- EYLA lle Ml':C.NUN ŞEYHİN AŞKI 
hnıre - Jean ı~ıerr~ Aumont Türkçe ııözlU TUrkc;e sözlU B il d .. aş ro er e : Ramon Novaro 

Saat : u .ao • 
16

.
30 

_ 
18

_
30 

• Aık ve sergU:ıeıt filmi Mecnun'un fllrkılarını ıöyllycn Mlrna Loy 
seansında Seanslar: H,30 • 16,30 • 18,30 MUnlr Nurettin TUrkçe ııözlU ve şarkılı 

Zayi - Memurlar Kooperatif şirketin- [{UYRUKLU YILDIZ ve gece 21 de LeylA.'nın ıarkılarını ı6yllyen Sahralarda geçen bUyUk aşk 
Müzeyyen :;enar filmi 

den verilen 1042 sayılı hisse senedimi kay. saat 12.15 de Ucuz Matine Pek Yakında : AKASYA 

b 
· B · · . . 

1 
~ Seanslar: 1'- 18 - 18 .rece Saat 12,15 • 14,30 • 16,30. lS,SO 

ettım. ır yenısını a aca.ımdan eskisinin KONTES VALEVİSKA PALAS Türle Filmi 20,SO da 

kıymeti olmadığı ilan olunur. - Temyi7. l ı._•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••G•e•c•e•2•l•d•e•••• 
Mah kemesi lzuı Rahmi Anadol. -4531 ~ 


