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ZİRAAT ALETLERİ BOYOK 
Berlin'den 

ayrıldı • 

• 

FAYDALAR TEMİN ETTİ 
R esmi tebliğe göre:· 

Fikir teatileri bütün 

meselelerde karşı lıklı 

itilôfa mü ncer oldu 
Ziraat 

• • 
sıparış 

Vekaleti bu makinelerden yeniden 
hususunda hazırlık ve tetkik yapıyor 

Son bir ay içinde 

Bu makineler 40.000 dönümlük 
40.000 saha fohumladılar ve 

dönümlük haf riyal yapltlar 
Ziraat Vekctleti tarafından getirilmiş olan modern 

ziraat Aletleri aayeain~e yurdumuzun başlıca ziraat 
bölgelerinde bu aeneki hasat süratle kaldırılmış bu
lunmaktadır. Makinelerden edilen istifade üzerinde 
tetkiklerde bulunan Ziraat Vekaleti Zirat Kombina
lar Müdürlüğü elde edilen neticeleri çok yakında 

rakamlarla birlikte neşredecektir. Öğrendiğimize gö
re neticenin fevkalade müspet ve hayırlı olması do
layısiyle Ziraat Vekaleti önümüzdeki ekim devresi 
için bu Aletlerden yeniden sipar iş hususunda hazır
lık ve tetkiklerde bulunmaktadır. 

Taranto'da bir italyan hr.ırp gemisi iç liman~ girerk en 

R omanya Devlet Reiıi 
General Antoneıko 

. 1 

• 

Taranto'da 

Tezgahlar ve 

petrol depoları 

da bombalandı 
Bir çok yerlerde büyük 

yangınlar 

Taranto 
derin 

zaferi 
akisler 

çıkarıldı 

her yerde 
doğurdu 

Londra, 14 a.a. - Hava nezareti l!ıtlh· 
barat bürosu tarafından bildirildiğine gö
re, orta ıarktan Londraya gelen haberler 
perşembe gecesi Taranto havuzları 11%erlne 
muva!taklyetli bir taarruz yapıldığ1nı bil
dirmektedir. 

HarekAta lıtırAk eden bUtUn lng1lz tay
yareleri Uıılerlne dönmUılerdlr. 

Berlin; 14. a.a. - Stefanl ajansı ba. 
diriyor : 

Dün aksam alman hariciye nazırı ·~ 

Ribbentrop, Sovyet komiserleri heyeti r • 
si B. Molotov'la bırka~ saat süren nnı.I 
bh mulakatta bulunmuştur. 

Sovyet büyük elçisi B. Molo
tov'un şeref ine bir kabul re•ml 

yaptı 

Berlin; H a.a. - D. N. B. ajansı blı. 
diriyor : 

Sovyet !büyük elçisi B. Skvartzev, alm• 
hükbmetinin daveti üzerine, Berlln'de b .. 
lunan halk komiıerlerl heyeti reisi ve ıı... 

riciye nazırı B. Molotov'un şerefine bl• 
kabul resmi yapmıştır. Bu davette harici .. 
ye nazırı B. von Ribbentrop, parti ve ord• 
erki.nı ve B . Molotov'un maiyeti ve elı;l• 

lik erkanı hazır bulunmuştur. 

B. Molotof Berlinden ayrıldı 
B. Molotof bu sabah saat 11 de Bcrw 

linden ayrılmıştır. 
Alman haricıye na:r.ı rı B. von Ribbcn

trop otele gelerek B. Molotof'u almı$ ve 
(Sonu 1. ncu say/ada) 

Fransa' da 

Ziraat aletlerinden biriıi faaliyette 

Hasat ameliyesinin ikmalinden sonra makineler 
tohumlama itlerinde kullanılmaktadır. Son blr ay 
zarfında Orta Anadolu'nun başlıca ziraat bölgeleri 
olan Ankara, Polatlı, Eskişehir, Konya, Kırşehir ve 
Yozgat'ta 40.000 dönüme yakın arazi tohumlanmıştır. 

GI. Antonesko 
ve B. Sturdja 
Roma'ya geldi 

SalAhlyettar menbalardan Oğrenlldlt1· 
ne göre. tam Wstl&t mevcut olmamakla 
beraber, orta ıerktan ~len yeni haberler, 
dUn ~ece lngutz tayyareleri tarafından 

Taranto 1talyan ününe yapılan hücumun 
bUytık muvaftaklyeUe netlcelendllint btl
dlrmektedlr. 

Alman - Fransız 

iıbirliğini halk 
---------------·---------~-·-----. Bilhassa Ankara kaza ve kövlerlnde 

1 
t Ohum e kine iti için Z iraat Ve1ıttleti· tasvip etmiyor 

erlin 1 . 
ülakatından 

Harp karıısında 

Mısır'ın vaziyeti 

n e mUracaat pek fazlalaşmıştır. Zira 

1 
birdenbire bastırması muhtemel olan 
soğukların toprağı katılaştırıp, ekim 
işini zorlaştıracağından endişe edil
mektedir. Bu sebeple tohumlama işi
nin bir an evci makinelerle başarıl. 
ması için k5y1Ulerimiz bUyUk bir te
halilk göstermektedirler. 

ltolyan \~ Rumen 
devlet adamla rı dün 

Gelen yent haberlerde taY1e denmekte
dir: 

Kıral Faruk dün kısa 
Falih Rıfkı AT AY . bir nutukla mebusan 

Diğer taraftan pancar ekimi yapı- go·· r·· mele re ba 1 ad lor 
lan araziden 40000 dönUmlUk sahada UŞ Ş 1 
makinelerle hafriyat yapılmı~tır. Sti- Roma, 14 a.a. _ Stefani Ajansı bll-
rülen· bu arazinin başında bilhassa diriyor : 

Gec berraktı ve &y ııı#l vardı. T&yya
relerlml~ Taranto k6rfeztndeıı içeri dot· 
nı tlerlerkeıı, limanda harp J'tmllert lı:o -
layhkla gözüküyordu. Btr dakika oldu k1. 
7ed1 bUyük yaİıgın birden parladı ve b!rt
blrlnl takip eden milthlı lntll!klar le1Uld1. 

(Sonu J, inci say/ad•) 

111111111111 

ELENLER 
Arna vu ti uk' ta 
yeni bazı mevziler 
ALDILAR 

~ .. ')'etlor Birliği Halk Komiserle· 
i Heyeti Reiaı l\lıalot.of Yoldaf, Ber
in' de Fiihrer, Mare§al Göring, He. 
e fon Ribbentrop ile mulakallar
a bulunduktan sonra, 14 lkincitet-
İn aabahı Moskova'ya dönmüıtür. 
u seyahate her tarafta büyük ehe
iyet verilmi~tir. Bazı Berlin gaz•· 

elerinin neıriyatı, yalnız wnmni 
laka ve merakı haklı söaterecek 
eğil, D. N. B. nin bugÜn gazete-
izde çıkan tebliğinden çok daha 

ensationeJ bir tebliğe intizar etti
ecek mahiyette idi. Bu neıriyata 
Öre, Büy:ük Britanya imparatorlu
u Atlantik kıyılarmdan Uzak-do
u'ya kadar uzayıp .giden bir kıta
r koalisyonu kar§ısında kalacaktı. 
mıun manası, Sovyetler BirJiğinin 
çüzlü pakta katılması veya bu 
ahiyette bir iıbirliğine aevkedil
esi demekti. 
Sovyetler Birliğinin yeni harp 
arşuımdaki politikası §İmdiye ka
ar iki esasa dayanmı§tır: biri, her
angi taraf hesabına harbe sürük-
nınemek, ikincisi, harbin her tür· 

- ihtimallerine karşı tedbirler at
ak ve kendi emniyet ve menfaat 
abası içinde ihtilatlar olmamasına 
ralışmakl Üçüzlü pakta dair inti· 
ar eden resmi tebliğ metninde Sov
retler Birliğine karşı yalnız bir te
;:ıinat değil, adeta açık bir iltihak 
laveti de olduğu hatırlardadır. 

Sovyetler Birliğinin bugüne ka
lar takip ettiği siyasetten ayrı l ıp 
!yrılmıyacağını şiddetle merak et
r.emek, hiç kimse için mümkün de· 
pi idi. Harp, Balkanlara dayan
r rştır; hnttn garpte anlaşmalar ya· 
r t:'\ rak, harbi şarka nakletmek ri· 
~ayetleri alıp yürümüştür; Alman
a Karndeniz'dedir; ltalya, eğer 
unan mukavemeti olmasaydı, Ada-

trdenizi'ne inmiş olacaktı. Hala o 
aksatla vuruşmaktadır. Bu yeni 
kişaf aafhaaının Sovyetler Birli

~ini kayıtsız bırakacağını zannet
n""'t ir in hııırtl\ bile gönnemiş ol
n"'k la~ımrhr. 

E ında~ ba~a 5 ">vyetler Birliği 
le Almanva arasında görüşülmek 
a zım~elen meseleler de az değil· 
lir. Tuna işleri vardır; Sovyetler 
Jirligı hammadde, ziraat ve mena
>iinden istifade etmek meaeleai var· 

(Sorıu 3. lincü sayfada) 

meclisinde bunu 
izah etti 

Porsuk vadisinin ~u ba~?1~~ ola? kı- Romanya hUkümetl reisi General 
sımları gelm~~te~ır. Sur~lmesı ~n Antonesko refakatinde Romanya ha
s~~ baskınları uzerın~ pek zıyad: milş riciye nazırı Prens Sturdja ve mai • 
~He~~~. Porsuk vadısf.?~.c n_ı:ak~.nele- 1 yetleri olduğu halde bugün saat 10 
rın buyuk faydaları gorulmuştur. d;- hususi trenle Romaya gelmiştir • 

Kahire, 14 a.a. - Kırat Faruk Mı -
sır parltimentoaunun açılması müna -
ıebetiyle irat ettiği nutukta şöyle de
miştir : 

Bundan başka Hatay, Niksar ve B. Musolini ile General Anto!1eı -
Beypazarında çeltik harmanı devam konun karşılaşması gayet samimı ol -
etmektedir. muştur. 

B. Musolinl rumen misafirlerini 
garda aelamlamıgtır. Garda bulunan 
l u-şılayıcılar arasında İtalya harici -

.. _ Tahribatı doğudan batıya ka • 
dar yayılan bu amansız harpte Mısır, 
ihtiyattan, basiretten ve emniyetini 
temin ve vecibelerini ifa arzusundan 
mlilhem olan bir hattı hareket kabul 

Vekiller Heyetinde ye nazın Kont Ciano, genel kurmay 
başkanı ve bir çok sivil ve askeri er- Epir cephesinde İtalyan 

kıtalan ricat ediyorlar eylemiştir. . icra Vekilleri Heyet i dün aaat 
• Mısır, Büyük Britanya il~ olan it- 16 Ba Baıvekalette Ba;vek il Or. 
tıfak ve dostluk muahedesıni gerek R f k S d • · · 
metni ve gerekse ruhu itibariyle tam e 1 ay am ın rıy.aaetınd~ top. 
bir samimilik dairesinde tatbik et - lnamıf ve ruznamesıne dahıl me-

(Sonu J. ncü ıaylada) seleler i görüşmüttür. (a.a.) 

İngiliz hava 
filolarının 

faaliyeti 
r 
r 

lngiliz hava filoları Afrika'd an şi
mal denizine kadar uzanan ve ita/ya 
ile Arnavutluğu da içine alan muaz
zam saha dahilinde büyük bir faali
yet göstermişler ve birçok üsleri ve ' 
askeri hedefleri tesirli bir su11•tte 
bombardıman etmişlerdir. Resmimiz 
bir ingiliz Hurricane tayyare filosu
nu uçuş halinde gösteriyor. Hava , 
bombardımanları hakkındaki tafsilat 1 
6 ıncı sayfada, resmi tebliğler sütu- r 
numuzdadır. f 

~ 

• 

kan göze çarpmakta idi. 
r,umen hükümet reisi yanında ttaJ. 

ya harieive nazırı Kont Ciano ile ru
men hariciye nazın olduğu halde o
tomobillerle İtalyadaki ikametleri 
esnasında oturacakları Villa Madama· 

İngiliz tayyareleri italya.n 

ve arnavut tehirlerini t id -

detle b o m b a 1 a d ıl a r . 

(Sonu 1. üncü saylsda) 

Atina; 14. a.a. - Yunan baı kumandan
hiınırı dün akşam relen tebliğine göre, J 

Pindus mıntakasında Yunan kıtaları mu -
vaffakiyetli bir taarruzdan ıonra, Arna • 
vutluk topraklarında yeni bir sıra tepe ele 
cec;iımi~lerdir. 

AtinCı'ya 500 italyan esiri 
getirildi 

Atina; 14. a.a. - Bu ,sabah, Atina'ya 500 
, esir getirilmiştir. Bu gece ıimal cepbesin· 

den daha fazla mikdarda esir relmeıi bek
leniyor. 

Fran&ız Başvc.':il Muavini 
B. La11al 

Londra, 14 11 .a. - Zurih'ten gelen bir 
habere gore, alman hukümetl bütün Fran
sa'nın, Petaın hukümeti tarafından verilen 
son idari kararları kabule mütemayil ol -
madıgını ilk defa olarak kabul ve teslim 

Epir cephe•inde italyanlCıT rical etmektedir. 
ed iyor Bu hz.bere gore, naziler . Berlin'de, fran-

Atina : 14. a.a - Dlin gece, cepheden sız • alman uzlaşmasının ve Hitler'le Pe
gelen haberlere göre, Epır mıntakasında tain ve Lava! arasındaki go uşmeler esnll

• • İtalyanlar Kalamas nehrine kadar ricat et· ı &lnda. tasavvur edildıği veçhıle bir teşriki 
mişlerdir. MczkQr mmtakada askeri faali · mesaı ba$langıcının fransız milletinin müt
yetin artması bekleniyor. tchit t15vibıne mazhar olmadığını resmen 

Dün İtalyanlar, Yunan denizindeki muh- beyan etmektedirler. 
telif adaları 'bombardıman etmlılerdir. Bir . Alman hükUmeti, Laval'ın böyle bir te .. 
kıç öl!! ve yaralı vardır. nlı:I mesai lUzumuna fransız halkını lknaa 

Cepheden aıı haberler relmekt edir. Fa- ~uvaffak olup olamıyacağını yakından t .. 
kat vaziyetin sakin olduğu zannediliyor.. kıp etmektedir. 

Yunanlılar her taraftı mevzilerini muha • Kabinenin topla, tı~ı 
fan ediyorlar . c 

it al yan hava kuveaeri, müdaf acı. 
sız halka hücum ediyor 

Atina: 14. a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
A11irma toı cueteııl diyor ki : 
• Plnduı üzerlndelci aakerf hezimetten 

(loını 1. inci u yl.da) 

enevre, 14 aa en N ı ı • ' " •nın 
husust muhnh!ri bı 1 j r ly r ı. ı n ı ı t..
nesi bug ın ycnıd n d vlc t r ısı m ır ıl 
P etaln'ln rlyruıetl alttn la tc pi ~nm'ıştır. 
Başvekil muavini ve harırlyc nazırı B. 
Lava! bu lçtlmada hazır bulunmak Uzer • 
bu ıabah Parlaten dönmU~tUr. Heyet bu· 
s1lD tekrar toplanacaktır. 



-z- .. 
Günün meseleleri : 

Harp çok ciddi bir İmtihandır .. 
Hüıeyin SAMI 

Urfa Mebusu 

Demek oluyor ki fasıt bir daire i · ı edildiğinden ıUP'ııe edilemez. Fakat 
çinde artık tükenitin aon haddine ka- deni.& htklmiyetine, eanayi kudretine, 
dar beklenecek!. .. Tozu dumana kata- zorlu bir hava müdafaasına dayana -
rak binlerce kilometrelik istila yürü- rak her geçen gUn daha fazla lı:uvet -
yüşleri yapılmış, içinden çürümüş ve lenen, teşkilAtlanan ingiliz kara or
çökmUş memleketler, genit Ulkeler dusunu da istihfaf etmemek gerektir. 
fethedilmiş, köle ruhlara has teselli Milli tarihinin en çetin anlarında bi
ve neşe ile oyalanan milletler ram edil- le, vatanlarının istikbalinden ümidini 
miş fakat bir de arkaya dönülünce, hiç bir .zaman kesmemit olan, soğuk 

-kati zafer istikametinde ancak arpa kanlı ve metin bir milletln evlatları
bopu yol alındığı görülmiiş... nın teşkil ettikleri bir halk ordusu 

Yıldırım harbinin bir hayal oldu - f>ahia mevzuudur. İngiliz kara kuvet
ğu, yıpratma harbinin elle tutulur, terinin önümü~deki yıllarda erişeceği 
gözle görülür bir şekilde tecessüm et- mevcutlar hakkında araıııra tereışüh 
tiği bugün asker olmıyanların bil~ eden rakamlar bazılarınca istihza 
kavrıya~ildikleri bir vakı2dır. "M'u - mevzuu oldu. Bazıları da asker yetit
harebenin", "Harp" demek olmadığı tirilse bile zabit bulunamıyacağını i
bir defa daha tahakkuk etti .. Galibi - lerl sürdüler .. 
yetlerln, mağlubiyetlerin, kazanılmı~ Tarihten ve maziden ders almak i -
ve kaybedilmiş muharebek·in ı:nıumi çin geçen cihan harbinin tecrübeleri
heyetidir. Terkibidir. Basit bir vaaa- ni göz tfnilne getirelim: Umumi mü -
tisi alınarak da kati zafer elde edile- kellefiyet usulil, ancak 1918 senesi 
mez. Sonuna kadar yani hasmın ha - martında, yani mütarekeden altı ay 
yatiyetinin sonu geP-~a .. e kadar da- evel, tam verimle tatbik edilebil • 
yana~ilmek gerektir. H.,rp, muharebe- diği halde, Büyük :Britanya harbin 
den daha girift daha r--+'n ve daha de- son iki yılında, muhtelif darülhare -
vamlı bir miicadeledir Muharebe, harp kelerde devamlı olarak dört buçuk 
denilen ve değişik şanlar içinde ce - milyon muharip asker bulundurmuş -
reyan eden bir çok miicadele safhala- tur. 1922 de neşredilmiş olan resmi 
rı arasında buhranlı bir "An" dır. O· istatistiklere nazaran Büyük Britan -
nun içindir kf muharebe merdanları- ya geçen dünya harbinde (115.741) za
nın talih muadelesini halletmiye ya- bit kaybctrni!ltir. 
rıyan aljebr, ~arp denilen muğlak, d.e- 1916. ve 1917 meydan muharebe le • 
vamh, §Umullil, esrarlı milcadelenın rinde ise asağıdaki zabit zayıatı gö~e 
ka~!ı m~ammasını çözebilecek "Cc • çarpmaktadır : 
bir. ilmıne pek benzemez. Baz.ı b:r- 21.974 Som (1916 ~emmuzundan bi· 
bedılmi~ muharebeler vardır kı bır rinciklinuna kadar). 
harbin kazanıl~a~ına. hizmet _eder. 15.198 Aras {1917 ikincikanunun -
Sebeı'biyet verdığı intıbah aayesınde .. dan hazirana kadar). 
Tarih, ferdası olmıyan öyle galibiyet- 22.316 Kambre (Temmuzdan - bi -
Jer kaydeder ki gelici geçici bir zafe· rincikanuna kadar). 
rin muv.akkat ne!esi i_le sermes~ ol • Kara ordusunu. alem§Umul bir 
m~ş .galıple~i ka!ı hezımete süril~le - mücadelenin istediği mikyasta hazır
mıştır. Katı netıce yalnız askerı te- lıyabilmek için lngilterenin elindeki 
şebbüs~erl.e. elde ed~lemez. Asli ~üş • maddi ve mane~i imkanlar, 1914 - 1918 
mana ındırılecek ımha darbesınde, harbine nazaran daha mı azdır ? 
coğrafyanın, siyasetin, ekonomi- A 1 1 k" h .. d f d 
nin, sosyolojinin, psikolojinin, de h n ha!ık!y~r .1 ava ~ldu'ğ~ aa0sın kan 

· • d H b' d'k ava a ımıyetıne geçı ı ı g n, a-
hıssesı var ır. arp ıtme ı çe, d d 1 .... b b'l k b" 

1" d" '15.hl t r d' ra or usu a ro unu aşara ı ece ır 
as ığl/'ı.bu~mat? ksıb llarını d'eks eımhe eı"mıep kudreti iktisap etmiı olacak. Böyle 
ma u ıye ı a u enme ı ç z • b" k t k · B · d · "dba k li bi d b" ır as er uvetın, rıtanya a asın • 
tın, ı rın araye r en ıre ese - d dil 1 · · ~-ki ki bT a, şmanın ge mesını uc eme e 

ULUS 

(_&_O N_O_N _G_ö_L G_Es_I ~) 
ilk kitap 

500 yaşında! 

Sınırlardak'. askerlerimize yünlü / F_ik_ir_ıe_r _v_e_insanlar: 

ve pamuktu hediyeıe, ıemini i~in D ü ş ü n c e 1 e r 

15/11/194 

Nurullah AT Yardımsevenler 
Takvim, mühim bir yıldönümünü M USLÜMAN doğu alemi ile hı· ı kelimenin başında çift sessi z har ı 

haber "Yeriyor: Cutenberl', el tez- ristiyan Avrupa aleminin biri- madığı için ispor yazarım; Frc 1' 

l'ahlannda ilk kitabını bundan tam Kurumu bı'r diki< birinden pek başka, biribirine pek U• iki sesli harf arası~daki ~ h~r~ i . 
SOO yıl evet basnııf... '.f zak olduklarını sananlar var. Hiç de oku~larmış, bana ne· Ben.ım ıçııı 

Tahtalar oyularak, tahta kalıp- öyle değildir. Gerçi aralarında din- seslı ~arf .ara~ında 5 ~arfın1ı t :ıla 
lara resimler çıkarılarak, cendere· ı 1 • f • ff ı lerden veya sadece iklim şartların - etrnenın h~ç hır zorlugu yo.:tu r, I 
lerin altında arkıştınlarak, bir baa- a e yesı es ıs e 1 dan doğmuş bir takım yaşama tarzı sof der, lıl.~sof. yazarım. ( F~yle 
luda ezilen harflerin yerine yenile- ayrılıkları bulunması tabiidir. fakat demek bugun bıraz ukalalık o .uy 
ri yetittirilerek vücuda gt"tirilen ilk Sevgili yurdumuzun müdafaıı.aı için 51• bu ayrılıklar altında - hiç o'lmazsa koHele 

1 
st~syon ~ei!mesi. !... ~ü[r 

eser - ki galiba bir İncildir - ol- nırlarda nöbet bekliyen kahraman askerlc- ı XVII inci asra kadar - bir birlik bu- 1 ~uşu ur e~ ~ e ımeyı o ta~·· 
dukça ihtiyarlamı§ sayılır. rimize yilnlU ve pamuklu hediyelerin te- lundufiu da görülür. Müslüman doğu a uyunycall ad arbete. u~ramışa d: 

C t b ,. b d" .. ·• · ı · A 1 • • yorum. ı ar an erı ıstasyon ı u en erg ın mat aasmı uounu- mini maksadiyle Krzılay tnrafmdan açı- a erm vrupa ılara hıç hır zaman, 1. d F kl . ki' k . . 
K . b'I" k k. · · k" l ı · ç· l "I 'l:l' · ım e •ren en ta ıt etme ıstı yorum. ım ı ır aç ı§ının, ım lan çığır ıchrimi:ı:de ve memleketin her mese a ın ı er veya L'. ıntlıler kldar b' k k ' • k lk d'l" . . d" 

bilir ne kad~r göz nuru ve alm tc- , tarafında' büyük bi~ rağbet ve şevkle kar- yabancı olmamıştır. Bunun sebebini 1 ır a5. bı.şı a. s~n, ı ı~ızın on 
r" 1 k' b"l" k .. d k" • d 1 h ı · · ı · · yecegı ır şekıl ıcat e tsın ! Otuz ıy e, ım 1 ır aç gun e agı a şılanmıştır Bu hususta Kızılay umumi ya nız arp er, ıstı alar dolayısıyle d b . f 
nakledebildikleri bir sayfa yazı bu- l merkeziyle. işbirliği yapmağa b~ladığını olan temaslarda aramamalıdır. an erı ransızcayı okuru.m: k?1:1~ 
gün matbaacılık bahsinde, adı ağı· birkaç gün evelki bir sayımızda bildirdi- Her iki medeniyetin üstadı birdir: rum, yazarım: olduk~a da. 1!'1 bı~.ırı 
za alınmryacak kadar küçük bir it 1 ğimi:ı: Yardımııevenler kurumu Evkaf a- Aristot. Ahmet Vefik Paşanın Moli- sıa dl emlelğle dahka ~enı~ dılım. don. 

1 t ilk b .. 1 • • . . . ::. 'd z N'k~h' yor ... e e o elımeyı bu ımla ı 0 mut ur. mat aayı goz erımın partmanının !kıncı katında bır pamuklu ere en or ı " ını ne kadar ko- • 
önünde canlandınnağa çahttığım dikiş atölyesi tesis ederek b!Hiil faaliyete laylıkla naklettiğini düşünün: iki ~c;_sm~ .. say;ıacak yazılarda • görün 
tu dakikada, kulağnna alt kattan geçmiş bulunmaktadır. 30 kadar dikiı ma- medeniyet arasında esaslı düşünce (us b .~und e~a oluyoru~: ~ır oto 
dev gibi rotatifin homurtuları ge- kinesi ııehrimizin hayırsever güzide ba- farkları bulunsaydı buna imkan ol- oto us ) eğı • otobo~ dılımıze da 
l'y O d k"k d b' ı · d o · ı · ı · d · uygunca durak yerınde koca lev 1_ or:. n a ı a a, on ın erın yanlarının değerli idareleri ıltında sabahın maz ı. ı cı mec enıyet e, XVII ın- 1 • S 
gunlu~ okuma ihtiyaçlarını doyu· erken saatlerinden akşamın geç vakitlerine ci asra kadar bir türlü düşünür, hü- var· t~syon.. . O levhayı asanla 
ran, bır düğmeye basıldığı zaman kadar hudutlardaki ıanlı erlerimizin kış. kümleri bir dir. Bunun için onlara bir 80~~alı cİ·ne ~akla Frenk talaffuzu 
oluklarından gazete ve kitap bo- tık giyeceklerini hu:ırlamak için işlemek- müşterek isim bulunması Hizımdır. ta ıt e ıyor ar? . . 
~~itan bug.ünün matbaacılık tekni- tedir. "Ki tabiler medeniyeti" demek hatı- . ~ "n ~oy~, müteassıp mıll.iyetçı. d 
gı de ~elkı gaye olmaktan uzaktır. Sayın Bayan İnönll'nün değerli himnye- ra gc ' r~' lir; fakat bu pek caiz dğil- ğılım, ~ımdıye kadar oyle bır !ddıa 
~~emyet durmak bilmiyeceğine !erinde yüksek bir vatanseverlik hiss:y!c 

1 
dir, çiinkü Atina ile Roma dışarda ~lunmadım._ Baş~a milletlerı hak 

gore. bunun daha ilerisine de gide- ça ışmakta olan kurumun 22 faal azası var- kalır. Belki Aristot medeniyeti de- i?r~cki benım mızacıma uygun d 
c~khr. Fak~.t bu sahada İnsa!' ~e- dır ve bunlar her g'iln vazife almıv bulun- mek daha iyi olur. h~l~ı~ .. nsan oğlunu hangı ırkt~ 
kasının buv.ur.e kadar yapabıldık- maktadırlar. Bundan başka bir kısmı mu- İki medeniyet arasındaki ayrılık S gı dınden o~uras olsun ııeverı 
lcri, değil Gutenberg ve arkadatla- sevi vatandaşlarımızdan mllrekkep olan XVII inci asırda Descartes ile baş· ~asyon, ~J?~: gıbi kelim~lere kızın 
rını, hatta çok daha yakınımızdaki- gönüllü işçiler kadrosu giin geçtikçe ge- !ar: müslüman doğu alemi Descartes· mıllıyetçılıırımden d~ğıldfq f 
leri. de harretten hayrete dü_şürecek nişlemektedir. Kurumun idareııne gelince, çı değildir ve o filosofun temsil et· mensup. old.~ğ~m cemıyet insanlar 
sevıyededır. · bunun için 5 kiıilik bir heyet seçilmlıtir: tiği fikir cereyanından doğan netice· nın. bakır gorUlmesine: onlara F~en 

ilk matbaanın kurulması. yazıyı Reis - Nevber Sevüktekin celeri bilmez. Yoksa ondan evelki l~rın t~laffu~unu taklıt etmelerı ta 
lü~umsuz. v~ çok dar muhitler için İkinci Reis - Nihal Akkaya Avrupa, müslüman doğudan başka ıııye edılmesıne elbette kızarım. 
manalı bır ıc~t. ~1?1aktan 'kurtar - Umumi Katip - Mebrure Akaoley tUrlii duymaz, başka tUrlU düşUnmez. 
mıt, kıtaları bırıbırıne yaklathnnı§, Birçok noktalarda daha zayıftır işte 
ve İnıan zokaımın buluşlarını dün- Muhasebeci - Sevda Ant o kadar. ' 
yaya maletmiştir. Fakat, ilk mntba- Veznedar - Nimet Yazıcılar 
anm basitliği, Gutenberg ve arka- Evelce de bildirdiğimiz ıibi kurumun 
daılarmm beşeriyetin veliynimetle- gayesi yapılacak teberruları kabul ve bu
rinden biri sayılmalarına mani de-
ğildir. nun yollarını tesbit etmektir, Her gün pek 

Kemal Zeki GENÇOSM AN 

Büyük su programmm 
laha~kuku i~in ~alıımalar 

30 milyon liralık bllyUk BU programının 

tahakkuku etrafındaki çalışmalara fMll
yeUe devam olunmaktadır. N.a!ıa VekA.lc-

• J MLA YA fazla ehemiyet veren-

B İRÇOK kimseler §ekil ile kalı 
bı biribirinden pek ayıramı 

yorlaq bunun için de tiirde güze 
şeklin ancak aruz gibi, hece vezni gi 
bi kalıpl~r içinde söylenilmiş mısrağ 
larda kabil olacağını sanıyorlar. On 
lara iki şey ıorarım: 

1 - Güzel şekil ancak o kalıpla 
içinde kabilse nesirde güzel §ekil de 
dikleri şey nedir? Yoksa nesirde gil 
zel şekilden bahsedilemez mi? 

ıçır.k.. b" b d 11 h . t • iktifa edeceği beklenemez. Cesaret, 
o ucuz ı~ e e e, e emıyc sız t t 1" k d t d • h"k' · ti ,ikmal olunacak su l"lcrlnln. icap ettirdi-

k f dak• 1 ğ ·ı k 1 me ane , ma ı u re , enız i:I ımıye- ,.. 
an ve can c ar ı ı ı e uru muş t" h h"k' • t' b 1 k" ı· "'i !ormalltelerl de hazırlamaktadır. Bu 

çok kimse pamuklu dikio atölyesine müra
caat etmekte, kendi evlerinde dikilmek 
için pamuklu satın almakta veya bedelini 
vermek suretiyle atölyede diktirmektedir. 
Dün yalnız 61 tane pamuklu dikilmek Ü· 

:ı:ere dışarıya verilmiıt ve bir o kadar da 
bedeli verilerek kurumun Evkaf apartma
nındaki atölyesinde diktirilmek üzere mU
racaat vaki olmu:ttur. Bundan başka her 
1;ün birçok ticari müesseseler teberrular
da bulunmaktadırlar. Kurum bedeli yurt
taşlar tarafından tediye edilen pamuklu
ları bizzat diktirmekte veya asker ailele
rine tevzi etmek suretiyle iki cepheden 
yardımda bulunmaktadır, 

lerden değilim: insanların ne 
yazdıkları gibi talaffuz etmeleri, ne 
de talaffuz ettikleri gibi yazmaları 
kabildir. Sesin hat haline gelirken bir 
takım değişikliklere uğraması tabii
dir. Zaten imlaya fazla ehemiyet ver· 
mek, ilmi sadece kitaba, yazıya bağ
lamaktan ileri gelir. Şimdiye kadar 
ilmi kitaba bağlamaktan başka çare 
yoktu: fakat ses makin·elerinin, rad
yonun inkişafı yazının . hükmünü a
zaltacaktır. Daha da iyi olacak; çün
kü yazı im.anları yalnızlığa sürüklil
yor ve biribirlerini yarım anlamala
rına sebep oluyordu. Hiç bir kitapta 
sesin harareti, ikna kuveti olduğu 
gibi kalamaz. 

2 - Güzel şekil o kalıplar saye· 
sinde vücude geliyonıa o kalıpla 
iyi kullananlar, meselS Mehmet Akif, 
niçin hiç bir zaman gilzel şekil vU
cude getiremiyor? O kalıpları iyi 
kullanamıyanlar var: meselA bizim 
XIV üncü, XV inci asır şairlerimiz: 
mısrağları bir takım imalelerle, zi
haflarla doludur. Onlarda bütiin bu 
kalıp kusurlarına rağmen bizi zara· 
f etleri ile hayran eden mısrağlar, be
yitler var. Bunu nasıl izah ediyQr• 
lar? 

1 'h • ı k f 1 • •. 1 ı, ava ö ımıve ı, mc zu ma ıne ı b 
o an ı tışam ı ta ıza er erın once ya • ")"hl 1 il hh k d 'b" 
d 1 d'"külU d b. d b" sı il ar a m ce ez ara or usu gı ı 

cllnılcden olarak dlln Nafıa VckAlctlnde 
ııular ldnreet reisi B. Salt'ıhattln'ln rclell -
tinde bir komisyon toplanhııştır. Komls -
yona Ziraat ve Maliye VekMetlerlnln de
legeleri de ııtırtı.k etmiştir. Bu komisyon, 
su itleri lkmA.l olunacak mmtakalıı.rda 

ız arı o r, sonra a, ır en ıre, .. d 1 1 · 'b' d 
hiç beklenmedik bir anda kendileri muca e e -yasıta .arın~ g:regı gı 1• a-

"k'" i yanan İngıltere ıle şımdıye kadar Av· 
ço uver r.. k t d h bel k 

"ZAMAN" denilen "Sfenx" kimine rupa ı asın 8 mu are er• az~n. -
yar olur, kimine düşman!.. Tarihin mış olan Almanya arasında büyük 

• • d 1 · b h t d çarpışma saati anlaşılan ancak o z:a • 
ve mazı?ın er_s erı u usus a ay .ın- man çalacak ı ... 
latıcı hır mahıyet arzeder. Netekıffit .. • 
nefse itimat tezahiirlerine rağmen Buna 1!1utlaka luzu!11 var mı? Dığer 
harbin uzun ve yıpratıcı bir mahiyet milletlerın hakkına rıayet etmiy~ razı 
almış olması bazı dimağlarda "sabit olmak. katlanılması bu derece guç ve 
bir fikir ve endişe" halinde yaşamak· ağır hır !c~akAr}ık mıdır.? Bed~h~ 
tadır. Hiç şiiphe yok ki bu endişe ye- ~vr~pa, ıçın, içın .h~sretınl . çektığı 
rindedir. Çünkü, milletleri, yıllarca bır ınsanlık ve hakıkı medenıyet ça -
aürecek bir yıpratma harbinin çözUcü ğına kavuıamıyacak mı ? 
tesirlerine karşı koruyabilmek için 
onlara, insan hayatından daha kıy -
metli olan hedef ve gayeler göstere -
bilmelidir. Milli istiklfil gibi, millt 
toprakların bütUn1UğU gibi.. Müteca
viz olanlar, memleketleri halkına böy
le bir hedef ve gaye gösterebilirler 
mi? Halbuki tecavüze uğrıyan mem -
leketlerin halkı niçin öldüğiinU, ne -
den hayatlarını istihkar etmeleri 15. -
zım geldiğini, düşmanın himmetiyle, 
çok iyi kavramış bulunurlar. 

Teşekkür 
Oğlumuz Burhan Pehlivanlının pek 

genç yqta beklenmlyen ölUmU ile kar§l. 

!aştığımız derin acıyı bizimle paylaşmak 
IOtfunda bulunan aziz doatıanmızın mek-

halkR tevsl edllfıcek aıııe.r4an atıne.cak ile. 

retler ve diğer hususlara alt bir kamın 
nrojesl hazırlamaktadır. 

lstanbul'da 11 tacir 
mahkemeye verildi 

İstanbul, H (Telefonla) - Bugün fiyat 
ve talimata riayet etmlyen 11 t!clr daha 
mahkemeye verildi. Murakabe komisyonu 
odun ve peynir tA.clrlerlnln flyaUara zam 
yapılması hakkındaki müracaatlarını red
detti. 

Polis Enstitüsünde 

konferans verilecek 

Diğer taraftan öğrendiğimize ıöre, Ye-
nişchirde "Muzaffer Dikl,eevi,. sahibi Ba
yan ;Muuffer Karman Yardımaevenler ku
rumu faa1iyetine muvazi olara.k haftada 
bir cün müe11escsinin fedaklr askerleri
miz için çalııacağını Kızılay umumi mer
kezine bildirmiştir. 

Teşekkür 
Yardımsevenler Kurumu BaDkanlıiın· 

dan : 
Sınırlarımızı bekllyen kahraman asker

lerimize hediyeler hazırlamakta olan Yar
dımscvenler cemiyetine maddt ve mlnevt 
muzahııretlnden dolayı kuyumcu Bay Mah
mut Sür'e Yardım&evcnler Cemiyeti ale
nen te,eekkUr eder. 

Şiıli Halkevirıe yapılan 
teberrıi.Jer 

Bizzat mütecaviz düşman, kendi e
liyle, onların yüreğinde mim muka
vemetin temelini teşkil eden fedakb
lık heyecanını uyandırıyor, kin ve in

tup ve telgraflarına ayrı ayrı cevap ver
meğe kederimiz manl olduttından minnet 
ve ıUkranlarımıırın ve kendilerine iyi dilek 
ve temennllerlmlı:ln arı:ına sayın gazeteni
zin tavauutunu rica ederlL 

Bugün ögleden sonra saat 13 te polis 
kollejinde kollejln rusça muallimi Abdul
lah Taymaz taratıısdan Türk İlleri mev · 

Devlet ŞQruı Azasından İhsan Pehlivanlı zulu bir konferans verilecektir. Kon!eran-

İstanbul, 14 (Telefonla) - Şişli hılk
evine askerlere yardım olarak 3300 parça 
eşya teberru edildi. Bununla yalnız Şi,li 

halkevlne teberru edilen e5yanın parça a
dedi 4.500 ü bulmu,tur. 

tikam ateşini yakıyor ... 
İstilacı bir düşman, gece yarısından 

ıonra saat üçte ültimatomu dayayıp 
alaca karanlıkta tecavilze kalkarsa 
ve aynı zamanda siyanet melaikesi 
rolüne çıkarsa bu feci sahneye taham
mül olunabilir mi? KiiçUk bir mille
tin zeka ve dehasının, azim ve irade -
sinin de mutlaka küçük olacağına 
dair tarihte, mazide bir iıaret yoktur. 
Aksini isbat eden '.'Tlisaller ise çok • 
tur .. Milli istiktal ve hilriyetinc kıy • 
met veren fadakar milletlerin naza • 

Eııl Gülsüm P. aa herkeı l'eleblllr. 

Mesut bir 
. 

nışan 

GUmUıane mebusu B. Edip Servet 
Tör'Un kızı Bayaıı Ayıe Tör'le Konya me
busu B. Tevfik Fikret Sılay'ın oğlu yUk -
sek mühendlı B. Namık Sılay'ın nııa.n tö
renleri dUn Yenııehlrde B. Edip Servet 
Tör'ün aile dostlıtrının ııtırA.klyle teıılt e
dllmtıtır. Genç nlıanlılara saadetler dile
riz. 

Ç A G R 1 
• Adliye Encümeni 15.11. 19 W cuma gU

nU uınumı heyet lçtımaından sonra topla· 

Memurların yabancı 

dil imtihanları 
nacaktır. Yabancı dil bilen memurların yeni ba-

• Maliye encümeni bugUn heyeti umu - reın kanununa göre bir derece tertı ede· 
mlye ıc:tımaından sonra toplanııcaktır. 1 bilmeleri için açılacak imtihan bu ayın 

• Dahiliye encümeni 15. 11. 1940 cuma 18 inde Ankara.da, Dil, Tarih· Co~a!ya 
gllnU umumi heyet lçtımaından sonra top- Fakültesinde, !stanbul'dn ise üniversitede 
!anacaktır. yapılacaktır. 

lmHiya fazla ehemiyet verenlerden 
değilim ama ba7.ı kelimelere yazıda 
verilen sekil gücüme gidiyor: spor, 
filor.of , mü~ik ... 'Bu ke ime er, bu im
laları ile, bizim taklitçi olduğumuzu 
ve kendi kendimizden, benliğimiz
den, cemiyetimizden nefret ettiğimi
zi gösteriyor. Evet, biitün milliyetçi
lik iddialarımıza, "Biz bize benze
riz!'' dememize rağmen içimizde şid
detli bir küçitklük, aşağılık duygusu 
var. Frenk gibi talaffuz etmek isti
yoruz. Kelimenin Türk talaffuzuna 
uyup uymadığını düşünmüyoruz, 
Frenk gibi talaffuz etmek istiyoruz. 
Frenklerden aldığımız sport'ı asıl 
imlAsı ile bıraksaydık, yani t harfini 
muhafaza etseydik, miidafaa edilebi
.lirdi: her memlekette öyle yazılıyor, 
biz de öyle yazıyoruz. Hayır, herke
sin yazdığı gibi yazmıyoruz, kendi 
imla kıı.i<lelerimize uyuyoruz. Fakat 
bu memleket in,anları, bazı Avrupa
lılar gibi, sp gibi çift sessiz harfleri 
talaffuz edemez. Zarar yok, etsin! 
Niçin? Yarım yamalak frenkçe konu
şan birkaç kişinin Frenk taklidi ya
pabilmelerini ve sp'yi talaff uz edemi· 
yenlere yukardan bakahilmelerini ko
Jaylaştırmak için... Eskiden A laman 
derdik: Galatasaraylıların ve Frenk 
mektcolerinde okumuşların yüzün
den Franııı7.lar gibi - 1 harfini de 
yumuşatarak - Alman derneğe heves 
ettik ... 

Ben memleketimin adıı.mlarının ta
laffuzundan şikayetçi değilim: keli
meleri onların çoğunun söylediği gi
bi söyleyip o talaffuza göre yazmağı 
tercih ederim. Türklerin çoğu Alaman 
dediği için Alaman yazarım; türkçede 

rında "pliltokrat" sıfatını ha fertler l l llll l l lll l l lll llll l l lll l l llll lllllllllll llllllllllllllllll l il il l l l lll l l il l l lll lll il l l l l l l il l l l l l l l l l l llll l l l il l l l lll l lllll l l l il 1111111111111111111111111111111111111111111 
taşımış ha miitecaviz milletler •. Neti-
ce avnıdır. Avrupa denilen bahtsız 
kıtada, milletler, galip, mağlCtp diye 
bir tasnife tabi tutulmadan yaşıyamı· 
yacaklar mı ? 

Şurasını unutmamalı ki, harp ne 
kadar şiddetlenir, ne derece merha -
metsiz, gaddar ve zalim usullere mil -
racaat ederse, miicadele o derecede 
uzar. Büyük Britanya'nın ve bilhassa 
Londra'nın gece gündiiz inkıtasız 
bombardımanı İngiliz milletinin mu • 
kavemet kudretini kırmamı_ş, bilakis 
arttırmıştır ... 

Kin ve gayiz kesafet peyda ettikçe 
miicadele ruhu da çelikleşmiştir. Bu 
itibarla, sonunda, ayakta kim kalır, 
yere kim serilir. bu sualin cevabını is
tikbalde cereyan edecek kati mahiyet
te hadiselerin dilinden öğrenmek da
ha mantıki bir hareket olur •• 

İngilizler, düşmanlarının askert 
kudretini istihfaf etmiyorlar. Bilakis 
bu kudret ve kabiliyeti tebariiz etti -
rerek in~iliz milletini uyanık tutu -
yorlar. Daha büvük gayretlere, daha 
şümullü fed~karlıklara davet için 
dilşmanlarından misaller gösteriyor -
lar .. 

Alman ordusunun her geçen giln • 
den istifade ederek itmam ve ialth 

Şekere dair ! 
Her zaman tatlıyı, her uman 

ıirini anlatan bu kelime yal
nız bir yerde tadından, lezzetinden 
kay6eder: bir hastalığa, şeker h11s
tal1ğına ad olduğu zaman. Çiçek de 
öyle 1e~il mı'dir? Baharın, sevgi
nin, neşenin semboliJ olan çiçek de 
bir hastalığa ad olunca bütün ~il
rine veda etmez mi? 

Fakat şeker, geçen büyük harp 
günlerine yetişmiş olanlar için hiç 
de tatlı bir hatıra taşımaz. 

Harp sıkıntılarının ilk başladığı 
günlerde filozof Riu Tevfik, liıi
bali bir üs/tıpkı yazdılı bir koı
manın bir kıtasında funları söyle.: 
mlşti: 

Beni hacet ydk 3imdi teselliye, 
Ben keyfi uydurdum çifte telliye; 
Kahve dokıan beıe, teker elliye: 
Git Aımaaltma ıafayı ıeyret 1 . 

O zaman okkası e/Uy• çıbn f.
keri sonraları dt5rt yas kuruıa ar~
yıp bulamqanlu ,ok olmaıtıır. 

'#AN l~l IL7'R 
__ .__ ---

, lşleri gllçlcri kahve ~ykelerin
de pineklerken cahilane siyaset 
yapmak ohm bazı kimseler, galiba, 
o gllnleri hatırlıyarak şimdi de şu
na, buna ~ekerin pahalanac<rlını, 
awacağını söyledikleri anlaşılıyor 
ki şurada, burada anbarlarını şeker· 
le doldurmak istiyenler görülmek
tedir. 

Çekilmek maıtarı ! 

Sulh, emniyet ve bolluk içlnde
yir. Günün birinde vatan müdafaa
sı harbe girmemizi bir zaruret yap
sa bile ,eker fabrikalarımız var, ha-
rıl harıl i~liyen bu fabrikalara tDrk 
ç/ltçisi lsttdiğinden /azla pancar 
yetiıtirmektedir. 

Ortada bir buhran' yoktur ve ol· 
masına /mkAn da olamaz. Fakat 
buhran, bu lüzumsuz gayretkeşlik
/er yOzünden çıkllbilı'r. 

Milli korunma kanununu hatırlı
yalım v• bu tDr/a ukalalıklarla ağ
•ımı~ıa tadını kaçırmıyalım. 

Hem havadis, hem de dil merak
lısı bir tanıdığım dün: 

- Birader, diyordu, bizde şu 
"çekilmek" mastarı da mlnaca zen
gin mastarlardandır hani. 

- Değirmende kahve çekilir! 
- 3uruna enfiye ~kilir l 
- Alr~amları içki çekilir! 
- Sıkılınca iç çekilir! 
- Kura çekilir! 
- Piyango çekilir/ 
- Sular çekilJr/ 
- Gemi .lrızt4ğa çekilJr I 
- Para ~kilirl 
- Cigaradan nefes çekilir/ 
- Geç vakit el ayak çekilir l 
- KOrek çekilir! 
- G8ze sarme çekilir .• 
Hullıa, çekilir oğlu çekilir/ Fa

ift bunların içinde bir tanesi var 

ki hepsinden baskın ... 
Bunu söyliyen tanıdığım elinde

ki gazetede bir başlığı gösterdi, bu
rada şu cümle yazdı idi: 

"ltalyanlar Epir'de de çekiliyor." 

Rir tefrikaya dair ! 

Bir zamanlar bir gazete. son Os
manlı padişahlarından birisinin in
tihar edip etmecliitirıe dair upuzun 
bir tefrika basmıştı. Şimdi de bir 
gazete son Osmanlı Veliahtlerin
den birisinin gene intihar edip et
mediğini galiba uzayıp gidecek o
lan yeni bir tefrikasına mevzu di
ye seçmiştir. 

Tarihin karanlık sayaflarını ay
dınlatmak, hiç ~üphesiz, yerinde 
bir himmettir. Fakat ikisinin de 
muvazenesinden şüphe edeceğimiz 
iki ad:ımın şövle veya bövle öldü
ğünü ö'renmekte ne ehemiyet var? 

Sanki bu adamlar, intihar etme
mişler de vuru/mu~. öldürülmll~ier
se simdi oturup merhamet mi ede
cellzl 

T. t. 

G EÇEN seferki yazımda: "Yah-
ya Kemal'in eski tarzda söyle· 

diği gazeller" demiştim. Nurettin 
Artam bunda türkçe yanlışı olduğu
nu iddia ediyor: gazel söylemek ha
nendelere mahsusmuş, şairler gazal 
yazarmış... Gazel söylemek, gazel o
kumak, hanendelerin söylemesine o
kumasına da denir. Fakat ben: "Bu. 
gün yeni bir gazel okudum" veya ı 
"Falan şair bana bir gazelini okudu'' 
dersem. benim veya o tairin hanende· 
liğe kalktığımız zannedilemlyecej!l 
gibi: "Yahya KemaJ eski tarz a ga
zel söyler~ince ôe Yahya Ke
mal'in bir gazelini sesle okuduğu 
m5.nası çıkmaz. 

Şiirden bahsederken yazmak firnnt 
kullanmaktiln hoşlanmıyorum; çün
kU şiir bir yazı sanati değil, bir söz 
ıanntidir; söz ise söylenir. Bir şairin, 
eline k5ğıt, kalem almadan yeni bir 
şiir meydana getirmesi, yani onu a
ğızdan sö~·lemesi kabildir; bana öyle 
geliyor ki bütün iyi ~irler şiirlerini 
yazmadan eve! öyle söylerler. Gene 
"şiir yazmak" mı diyeceğiz? 

1 sta n bul' da yetiştirilen 

hasta bakıcı hemşireler 
İstanbul, 14 (Tele.fonla) - Pasif korun

ma te§kllAtında vazife almak üzere hu· 
sual kurslarda yetııtırllen hastabakıcı 

hem§lrelerln İstanbul'dakl sayıları Uç b ini 
buldu. Bunların 15 bine çıkarılması için 
tedbirler alınıyor. 

İnglllere'den 
hediye edilen 

Kullay'a 
otomobiller 

İstanbul, 14 (Telefonla) - TUrk - İn· 
gtliz yardım komitesinin Kızılay"a hediye 
ettiği 2• aıht imdat otomobili İstanbul li
manına geldi ve Kızılay'a teslim edildi. 
Otomobiller dBrder yataklıdır. 

İstanb,JI l;monına birçok 

itholôt eşyası geldi 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Limana bir-

çok ith:dAt eoyası peyderpey gelmektedir. 
Piyasada bir hayli ferehlık vardır. Son ge. 
len mallar arasında harbin ilanından ön
ce Port • Sait'te kalan mallar da vardır. 
10.000 kilo tutkal, 81.000 kuru deri, 4320 
kilo ,ay gelen mallar arasındı:ıdir. 

Çankırıda pa!Sif korunma 
tecrübesi 

Çankırı, 14 a.a. - Bugün burada 
hava tehlikesine karşı bir korunma 
tecrübesi yapılmııtır. 
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Mihverin zayıf ortağı 

Harp 

Mısır'ı 

<arıı ında 

vaziyeti 
Üçlü mihverin en znyıf olan or- (Başı 1. inci sayfada) 
ğı şüphesiz ltalya'dır. Ve sulh za- miştir. Aynı zamanda, Mısır harbin 
nnlnrında ~uso!ini'nin gürültülü I tesir yaptığı her ~tarafta .diğer devlet-
ropaganda ıle uızlemeğe muvaf- lerle dostluk baglarını ıdameye ça -
ak olduğu bu zaf, hnrp uzadıkça Iışmıştır. Mısır kendisine itimadı ola
b'lrüz etmektedir. rak, ve hakimiyet ve istik15.linde kıs
Küçük bir Piycınonte devletinden kanç, tehlikeleri karşılamıya furuıde 

eniş bir imparatorluk vaziyetine bulunarak ve, beynelmilel şartların a
rişmeğe muvaffak olan ltnlya'nın lacağı şekil ne olursa olsun, emniyeti
u ba~arısı, silahla değil, Mnkiya- ni ve bi.ıtünlüğünü idameye gayret 
ePin politika kombinezonlariyle ederek hadiselerin 6eyrini takip ey -
ide edilmiştir. Piyemonte, 1859 se- }emektedir. 
esinde Fransa ile Avusturya arn- Geçen içtima devresi zarfında tav
nda muharebeden istifade edere}, siy e ettiğiniz ve milletin arzu ve ira
mbardiya 'yı ilhak etmiş. Yedi se- desine uygun olan bu siyaset, en iyi 

e sonra Avusturya ile Prusya ara- neticeler vereceği ve Mısırın bütün 
ndaki muharebeden istifade ede- arzularını tahakkuk ettirebileceği Ü -

V enedik'i eline geçirmİ§ ve dört midi ile hlikümetin de seçtiği siya -
ne aonra da Fransa ile Prusyn a- ı setin aynıdır. 
smdaki mücadelenin hazırladığı Hükümetim, memleketin iktisadi 
sah kaçırmıynrnk Romn'yı İşgal hayatında harp yüzünden hasıl olan 

tmiştir. Bundan sonra ltalya'nın karışıklıklara çare bulmanın bu siya-
Üstemleke sahibi olmak için Ha- setin muvaffakiyetini her şeyden 
§İstnnda girİ§tiği teşebbüs de nıÜt· 1 iyi teminat altına alacağı kanaatin -

iş hezimetle neticelenmiş ve ltnl· 1 dedir. 
a, F1"ansa ve İngiltere ile kombi- Buna binaen, hükümet vaziyeti, e
~z.onlnr yaparak müst~l~ke M· ı linde bulunan h~: ~.areye baş vurarak 
ıbı olmıyn karar vermıştır. Bu karşılamıştır. Hukumet, Mısırın bü
mbinezonlnr neticesinde kendisi· yük müttefikinden samımi bir yar • 

e tahsis edilen Trablusgarb'ı al- ı dım görmüştür. Zira yeni pzmuk n:
ıya teşeb~~s eder.ken Osmanlı k?ltcsinin satın alınması için hus..ısı 
paratorlugıyle harbe tutuşmu§ ve bır anlaşma yap•lmış ve pıyasa müt

~ er bu sırndn Balkan muharebesi tefikhr izle birliktı> tanzim edilmiş • 
masaydı, İtalyanların Trablus- tir. Bu suretle ticaret muameleleri 
flb'ı istilaları altına almalarına müstakar bir esas üzerine cereyan 
kan yoktu. Demek ki İtalya, etmis, harici karışıklıkların Mısırda 

rablusgarb'ı da, Balkan muhnre- ciddi tesirleri olmamıştır.,, 
esinden istifade ederek eline ge- Bu nutuk, şimdiye kadar Mısır par-
nnİ§tİr. lfunentosunda kırallar tarafından 0 -

Bunclan sonra İtalya, 1914 har· kunan nutukların en kısasıdır. 
İnin hnzırladığı vaziyetten istifa· 
eyi ihmal etmedi. Otuz üç sene· 
enberi ittifakla bağlı bulundukla

Almanya'ya ihanet ederek 1915 
nesinde bu devlete karşı harbe 

irdi. ltnJynnlarm bu muharebede 
ir yanlış h~apları, mücadeleye 
i ıbuçuk &ene evel i§tirô.k etmİ§ ol
nlnndır. İtalyan müellifleri ve 
uhnrrirleri bu hatayı tebarüz el· 
nnek fıraatını, nsla kaçınnazlnr. 
unlar diyorlar ki, İtalya, 1915 &e· 
esinde harbe gireceği yerde iki 
uçuk eene daha bekleyip de mü
delenin son safhasında girmeli 
iş. o znmnn kendisine vadedilen 

er şeyi alabileceği gibi, muharebe
(ln yıpranmamı§ bir halde çıkaca

Dahili siyaset meaeleleri 
Kıro.l Faruk açılııı nutkunu s1Sylemek 

Uzere alayla meclise giderken bir avcı fi· 
!osu Mısır müdatııa \"asıtalannın lnkloarı
nı daha ziyade tebarüz ettirmek için §ehir 
üzerinde uçmakta idi. 

Kıral Faruk nutkunun mütebaki kıs
mını dahili slynsete tahsis etmlotlr. 

Kıral deml§tlr ki: 
"- HUkUnıetlm bUtUn dikkatini milli 

lktfsadlyatın himayesine ve bUtiln saha. 
larda istihsalin teavlk1ne tevcih eylemek
tedir. Bu hususta hUkilmetln icraatı tica
rette bUtUn mahfilleri tatmin eden bir 
veçhe vermek için teksif edllml§tlr. Harp 
ııartıarı hUkümetlml, memleket istık!Allnl 
korumak için baohyan tedbirleri tamam -

aıdan eline geçenleri de muhafa- lamaktan ve ıslahat işine devnm etmekten 
edebilecekmİ§. Filhakika İtalya, menetmeml~tır.,, 

914 harbinde lngiltcre'ye ve Fran· 
'ya büyük yardımda bulunama• 
l§tll'. lngiltcrc Italyn'ya kömür 

eti§tircbilmek için büyük fedakar· 
klar göstermi§ ve nihayet Kapo-
tto'da mağlllp olnn italyanları 

urtat-.nak için lngiltero ve Fransa 
alya'nm yardrmma asker yolla
nk mecburiyetinde kalmıılardır. 
Buna rağmen İtalya, Versay'da 

udutsuz bir takım istekler ileri 
'rmü§ ve bunların birçoğunu da 
de etmi§tir. O kadar çok §eyler 
de etmİ§tir ki bunları muhafaza 
meğe kudreti olmadığından , bir 
kımlarını terketmek meeburiye-
nde kalmıştır. Vaziyet böyle iken, 

Mısırın istiklal a§kı 
Kıra! Faruk, derin lstlklAl qkından 

dolayı milleti takdir ve ta.zımıe anmı§ ve 
bu aııkın Mısır'ın en kuvetll mUdafaa ka· 
lelerini te11kll eylemi§ olduğunu söylemi§· 
tir. 

Kırnl o6ylo domlotlr: 
.. _ Memleketimiz, taahhütlerini ifa ve 

bUtUn devletlerle en iyi mUnuebetler tesis 
etmek suretiyle harp ayları zarfında en 
tehlikeli ahval ve eeraltten ve en vahim 
saatlerden diri çıkmak lmka.nına malik 
olmu§tur. Basiretin dalma rehberimiz o· 
larak kalacağını ve slltınımızın katt karar 
ve azim olacaltını kuvetle Umlt ediyorum. 
AHA.hın "aziz memlcketlmlzl himaye ve 

alya, daima biraz da kendi eseri hepimize memleketimizin itllA.sı için ça. 
lan Vcrsny sisteminden §İkayet et· lı§mamıza yardım etmesini dilerim.,, 
iatir. Ve bu defa Almanya'nrn ln-

iltere ve,.r o.n•a ile giriştiği müca· 
clcden istifade Ümıdlyle Fransa· 
m yere düştüğü bir anJa lalin 
ardeşinin arkasına brçak sap
mı§tll'. 1915 senesinde alman 
Üttefikini arknsındnn bıçakla vu
n ltalya'nın bu hareketinde bir 

ykırılık yoktu. Bilô.kis, daima, son 
akikada calip gelecek tnrnfa ilti
nk ederek ynğmnya iştirak etmek 
olunda hulasa edilebilecek olan 
alyan dı§ politikasınrn ananesine 
ygun bir har!!ketti. Fakat hesap 
anlı§lığı meydanda idi. 1915 har
ine yanlış hesap neticesinde iki 
uçuk &ene erken giren ltalya, bel
i de 1939 harbine girerken daha 
üyük bir hesnp yanlışlığı yapmış· 
r. İşte 10 hnziran 1940 tarihini 
kip eden günler, haftalar ve ay
r geç.tikçe İtalya'nm vaziyetinde 
hit olduğumuz manznrn bu he
p yanlışlığının neticeleridir. ital

a bu harp İçinde müttefiki olnn 
lmanya'ya büyük yardım temin 
miş değildir. Akdeniz'deki İngiliz 
eniz hakimiyetini sarsnmnmıştrr. 
frikn'dP Mısır'a \'e Süveyş'e kar~r 
'riştici teşebbüsü başaramamıştır. 
unan meselesini ise yüzüne gözü

bula§tırmıştır. Diğer taraftan 

Amerika yahudileri 

1 rk ve din serbeslisini ve 
demokrasiyi lağvettiği i~in 

Vichy hükümetini 

protesto ettiler 
Nevyork, H a.a. - DUn gece Carnegie 

s:ııonlarında amerlkalı yahudllerln akdet
tiği bir kongrede hllr !rıınsızların ııetl o· 
lan general de Gaulle'un bir mesajı okun· 
muııtur. 

Yahudiler bu toplantıyı Vlchy hüküme
tl tarafından yahudller alC'yhlne neııredllen 
kararnameler netıceıılnde ı::;o sene evcl ya
hudller bahşedilen ırki ve dini serbestinin 
ve demokrasinin ilgasını protesto maksa • 
dlyle yapmışlardır. 

General de Gaullc'un Llbrevllle'den 
g6nderdlğl mesajda §öyle denilmektedir: 

Demokrat memleketlerdeki hüsnü nl • 
yet sahibi insanlar bizimle beraberdir ve 
Franıın'yı gaddar ve insafsız bir zulUmdC'n 
kurtarmak kararımızı takviye etmektedir· 
!er. MağlOp edeceğimizi biliyoruz. 

Eski fransız ha.va. nazırı B. Plerre Cot 
lmanya'nın Fransa'yn karşı ka· da kongreye bir beyanname g1Sndercrek 
andığı zaferden muzaffer olan Al- Vichy hükUmeti tarafından alınan tedblr-

~
anyn'dan ziyade istifade etmeğe !erin franeız milletinden değil B. Hitler'· 
lkısmakta ve bu mübalegalı is- den ilham aldıll'ını blldlrml§tlr. 

klerle bir frnnaız - alman anla~ 
asına engel olmaktadır. ltalya'nın 

rtek•eri bir tarafa bırakılacak olur- Amerika 26 harp gemisi 

rı
• Fransn'nın Almanya ile anlaş· 
ası hayli kolaylnşncaktır. İtalya, daha inıa ettiriyor 
lm!\nyn'nın Balkan ve şark mem· 
k<"tlcriyle anlaşmasına da engel
ır. Balkan ve şark miJletlerinin 

~
manya hakkındaki menfi hisleri 
antipatileri doğrudan doğruya 

manyn'yn karşı olmaktan ziyade, 
alya'nın müttefiki olan Almanya
karşıdır. Italyasız Almanya, şark 

lİlletlerİ) le İtalyalı Almanya'dan 
aha kolay ~nla§nbilir. 

Bu vaziyette ltalya, Almanya'ya 

Boston, 14 a.a: - Amerika Bahriye na
zırı Knox, Boston'daki askeri tersaneyi 
teftiş ettikten sonra gazetecilere beyanat
ta bulunarak milli müdafaa programının 

evelce ter.bit edilen mühlete nisbctle bir 
sene ileride bulunduğunu beyan ctmiı ve 
demiştir ki: 
"- 1941 de Birleıik Amerika devletle

ri yeniden 26 harp gemisine sahip olacak
tır. Bunların araııında 2 zırhlı ve bir tay. 

skcri balumdan bir yardım temin yare gemisi vardır.,, 

Mısır parlamentosunda 

Kıral nutkunu verirken 

Mısır Başvekili 
Hasan Sabri paşa 
dün vefat etti 

Londra, 14 a.a. - Londrada öğre
nildiğine göre Mısır başvekili Hasan 
Sabri paşa bugün ölmüştUr. 

Hasan Sabri Paşanın vefatı haberi 
Mısır parlfimentosu İtalyanın harbe 
girdiğindenberi ilk defa olarak toplan 
dığı sırada verilmiştir. 

Hasan Sabri paşa siyasi hayata 1926 
da mebus seçilmekle girmiştir. 1931 
de senato azası olmuş, reis vekilliği
ne intihap edilmiştir. 1933 de maliye 
nazırlığına getirilen Hasan Sabri pa
şa 1934 de Mısır sefiri olarak Londra
ya gelmiş, bir kaç sene sonra Mısıra 
dönmiiştür. Müteakiben ticaret ve mü 
nakalat nazırı, 1937 de Başvekil ve 
sonra da harbiye nazırı olmuştur. 

Hasan Sabri paşa 27 haziran 1940 
da Koalisyon kabinesini teşkil ve ay
nı zamanda hariciye nazırlığı vazife. 
sini de deruhte etmişti. Kabinesi beş 
gün sonra mecJis önüne çıkmış ve 
Hasan Sabri paşa Mısırın İngiltere 
ile olan dostluk muahedesine sadık 
olduğunu teyit eylemiştir. Meclisin 
büyük bir ekseriveti kendisine iti • 
mat reyi vermiştir . 

Hasan Sabri paşa 65 yaşında idi. 

Royter muhabirinin verdiği 
tafsilat 

Reuter'in hususi muhabiri, vaka 
hakkında aşağıdaki tafsilatı vermek
tedir: 
"- Basın locasında bulunuyordum. 

Nutkun ortalarına doğru Başvekilin 
sesinin değişmekte olduğunu gör
düm. Bir dakika sonra Başvekil mik
rofonun üstüne düştü. Hasan Sabri 
paşa, nutkun yazılı olduğu kağıtları 
elleri arasında sıkıyordu. Kabine a
zası ve kırat hanedanı kendisini kay
betmiş olan Ba§vekilin yardımına 
koşmuşlardır. Hasan Sabri Paşa, iç
tima salonunun yanında bir odaya 
götürülmüş ve kıralın açılış nutkunu, 
ayan meclisi reisi tamamlamıştır. 

Bilahare Başvekilin kalp sektesin
den öldüğü bildirilmiştir. 

Acıklı sahneler 
Başvekilin ölümünü müteakip, çok 

acıklı sahneler olmuş ve kıraliçe Fe
ride, valde kıraliçe ve Bayan Hasan 
Sabri PaQa, hınçkıra hınçkıra ağla· 
mağa başlamışlardır. 
Açış nutkunun kıraatini müteakip, 

Kıral Faruk, Başvekilin yanına git
mek üzere hemen derhal · çtima salo
nunu terkctmiş, fakat geç kalmıştır. 

Hasan Sabri Paşa, bugün ilk defa 
olarak, bu sabah Kıral Faruk'un ver
miş olduğu Mehmet Ali nişanının bü
yük kordonunu taşıyordu. 
Başvekilin cenaze merasimi yarın 

sabah yapılacaktır. 
Başvekilin vefatına rağmen. pek 

muhtemel olarak Kıratın nutkunda 
bildirilen siyasetin devamı, teşekkül 
tarzı birkaç güne kadar bildirilecek 
bulunan yeni bir hükümet tarafından 
tem1n edilecektir. 

Sulhü korumak için 

bir polis kuveti lôzım 

B. Cranborne'un bir nutku 
Londra, 14 a.a. - Dominyonlar Na

zın B. Cranbome diln Oxford Uni • 
versitesinin muhafazakfirları önünde 
bir nutuk söylemiştir. Nazır demig
ti rki: 

"- Harpten sonra teessüs edecek 
bütün barış sisteminin bir polis ku· 
veti olmak icabedecektir. Umumi ınft. 
nasında beynelmilel bir kuvet değil, 
dahil oldukları teşekkülü ilham eden 
prensiplere iştirak edecek milletlerin 
hadim olacakları bir kuvet kastedi
yorum. Bu polis kuvetinin harp se· 
beplerini bertaraf için müessir bir 
teşkilata malik bulunması icabede
cektir. Bu teşkilata da.hil olacak mil· 
letler hakimiyetlerinden muayyen 
bir tahdidata muvafakat etmek mec
buriyetinde kalacaklardır. ~u tahdi
dat barışın temini için esas şarttır . ., 

Leh Başvekili 
dün Londra'da 
bir nutuk verdi 

Londra, 14 a.a. - Londra'da bugün 
şerefine verilen bir ziyafet esnasın· 
da Polonya Başvekili general Sikors· 
ki, demiştir ki: 
"- Ruhi harpte yeni usuller İngil· 

tere'de muvaffak olamamıştır ve ola
mıyacaktır. Kuvetli bir ferdiyetçilik 
ve inzibat bu usullerin yıkamıyacağı 
bir seddir. Bu harbe nihayet verecek 
sulh bir intikam sulhu olmıyacaktır. 
Fakat bu sulhun milletleri nesiller 
boyunca biribiriyle harp etmiyecek 
hale sokacak derecede adilane olma
sı Iazımdır." 

demediği gibi, siyasi bakımdan da 
ğır bir yük teşkil etmektedir. 

Oçlü mihverin zayıf ortağı olan 
talya, harp uzadıkça Almanya'ya 
ardımda bulunacağı yerde bilikiı 

B. Sikorski, Polonya'nın ebediyen 
Almanya'nın yardımına muhtaç o- tasfiye edildigini söyliyenlerin hep
lac:ak ve bu ihtiyaç da gittikçe ar· ı si ile harp etmeğe hazır bir Polonya 
tacaktır. livasının orta şarkta bulunduğunu 

A. Ş. ESMER söylemiştir. 

f UZAl<SARK'T A IBerlin 
Büyük Bril ya bir mülakatından 

baıl< mandanlık sonra 
(Başı ı. inci sıyfıdı) 

'
'hdaSI ... a kiflf yerd~ dır. lngiltere - Amerikan i§birliii 

- I' ve tesanüdüne karşı, Sovyetler Bir-

Uzakşark'a birçok 
. 

yenı takviye kıtalan 

gönderildi 

liği kaynaklarının temin edeceği 
yardım bilhassa ehemiyet kazan· 
mıştır. 

Resmi tebliğde bahaolunan itilaf
ların ıümul ve mahiyetini bilmiyo
ruz. Fakat daha Molotof Yoldaş 
Moskova'dan hareket ederken, Ber
Jin'de bn:zı itilaflara vanlmak im
kanları mevcut olmak da tabii idi. 

Londra, 14 a.a. - İngiliz hUkümetlnln Şurası dikkate çarpıyor ki, bu teb
mesullyetınl deruhte ctrnıo olduğu uzak liğde Berlin müHikatlarının yalnız 
oark arazisindeki mUdafıı.a teşklla.tının iki devlet ııraaındaki me.sel el erin 
bugünkü hail naznn tUb:ıra nlınarnk; ko • mühimlerine haaredilmit olduğu
ordlnasyonlu bir kontrolün temini maksa- nun ifade cdilmcsipe Berlin mera-
0diyle bir uzak §ark başlrnmandanlıtı lh· , siminin ne üçüzlü paki, ne de mih
daaıno. karar vcrilml§tir. . ver nümayiai zavahiri gÖ&termeme· 

Malezya'da, Blrmanya'da ve Hong - sine itina edilmi§tir. 
Kong'da bulunan subaylar, kumnnd::ınlo.r , Bu l!eyahat, Sovyetler Birliği ile 
generaller ve uznk şarktaki biltiln hava , mihver düsmanı cephe arasında an· 
ku\'etlC'rlne mensup sııbay ve kumandanlar' laşmalara başlandığı rivayetlerini 
bu başkumandanlığın ı•mrlne vcrHmlştlr. şüphesiz tekzip etmiştir; fakat Sov-

Yenl başlmmandıınlık, Çlndekl ve şnr- yetler Birliğinin mihver cephesine 
ki Hindlstnndnkl deniz b<Jşkumand~lık • n_ t 1 ~ h kk d k' "kb' • '.Ka ı acagı a ın a ı nı ın şavıa-
ları ve Hindistan başkumandnnlı~I~ le iıı I d t 't t • t' B I' 'd 
birliği yaparak tanllyette bulunacaktır. alrı a et~ı e. memlış ır. k -:rtın e 

a ınan ne ıcenın, a ınma ıs enen 
Blrmanya ve sair allı.kadar mUstemlekele- t' ') .. eh · ld -ne ıc:e ı e munas ctı ne o ugunu 
rln valileriyle temasa geçeceği gibi bnş· LAd• 1 . • k' f d h t r>a ıse erın ın ışa ın an, ya u , 
kumandıınlık, imparatorluğun Avusturnl· S •l B' ı·-· • · d · 

.... ı z l d hilkU tl 1 1 de ovye. er ır ıgı sıvas,etıne aır, ya ve .. en e an a me er Y e - k b I - k ı · h' 
bl 11..,.. kt 'lüd-• 1 1 i d eger vu u u ursa, Mos ova se a ı· i§ r 5 , ynpacıı ır. .. u.ıaa ş er n e, I . b d --

uzak oarkta ve ecnebt memleketlerdeki yettar ~~mm yenı eyanatm an og· 
tnglllz hUkümeU mllmcsslllcrt ve bu ha· renGecerkız. B 

1
• '- M k 

1 d ere er ın, gereK os ova 
vali ile alı\kadar memleket er e t~ması h b b. k .. .. r 1 b 
temin edecektir. csa ına ırço soz soy ıyen e! u-

B it h 11 Sır R bert lunncaktır. En doğru yol, resmı teb-u vaz eye ava mareşıı. o 1. ~. .. 1 .. 'l t l 'lk 
Brookepopheln tayln cdllml§tlr. .Mareşal ıgı~ şumu u 1 ~· ortaya a 1 an ı. 

. "ayıaların tahmın ve tasavvur ettır-
yakında Slngapıırdakl umunıt ktırargAhı· d,. . _. l h' . . k 
na hareket edecckltr. Bu ba,şkumandanh • ıgı kan aşdma ma ıyet!n! mdu b~yeset 

etme on nn sonrası ıçın e ızza 
g-ın emrine muhtelit ser\'lslere mensup B 1. ' M k , 1 h · 

er ın ve os ova nın mcsu şa sı-
muhteııt ımbaylar verilecektir. Kumandan· l . • b I b 1 1 k 
hk bunların yekdlğerlylc mUcsslr tcrUba· yet erının eyanat annı e c eme • 

Falih Rıfkı AT AY 
tını temin eyllyeccktlr Bu teşekkülün gc· tir. 
nelkurmay reisi general Devlng'dlr. Uzal< 
§arka blrc;ok yeni takviye kıtaatının vasıl 

olduğu şimdi artık aöylencblllr. GI. Antonesko 
ve B. Sturdja 
Roma'ya geldi 

B. Çemberleyn'in 

cenaze töreni dün 

sade bir şekilde yaplldı 
(Bnşı 1. incı say/ad•) 

ya gitmişlerdir. 
İtalya kıralı öğle vakti Quirinal 

Londra, 14 a.a. _ Dün Londrada s.ırayında ~omany.a .başvekili General 
Goldesgreende Çemberleyn'in cesedi Antonesko ıle ~ar.ıcıye .~azın Sturd -
yakılmıg ve külleri bugün Westmins-ı zayı kabul etmıştır: M.ulak.attan .son: 
ter kilisesine konulmuştur. Kilisede ra k~rala :u~en mıs~fır~erın maıyetı 
dini merasim başladığı zaman hava takdım edılmışv ve mısafırler kıra! ta
tehlikcsinin bittiğine dair işaret ve- rafından yemege alıkonmuştur. 
rilmekte idi. 

.l\ferasimde hazır bulunan şahsiyet
ler arasında kıral namına gelen Glou
cester dükü ile Başvekil B. Çörçil, 
Lord Halifaks, B. Atlee, lordlar, dip
lomatlar, kara, deniz ve hava ku -
vetlerine mensup yüksek rütbeli su -
baylar bulunmakta idi. 

Bu merasim Westminster kilisesin
de timdiye kadar yapılanların belki 
de en sadesi olmuştur. 

Mabedin basamakları önünde gül -
den muhteşem bir çelenk göze çarpı • 
yordu. Çelenğin üzerindeki kartta da 
şunlar yazılı idi : 

"Ba§vekil ve harp kabinesi arka • 
daşları tarafından". 

Cenaze törenin bulunanlar 
Cenaze merasiminde, İngiltere'nin 

müttefiklerinin mümessillerıi, ezcüm
le Polonya Başvekili general Sikors
ki, Belçika Başvekili B. Pierlot, Hol
landa Başvekili B. Gerbrandy, Nor -
veç Hariciye Nazırı B. Koht ve Çe
koslovakya Hariciye Nazırı B. Masa
ryk, nazarı dikkati celbetmekte idi. 
Sovyetler Birliği ve Belçika Büyük 
Elçileri de vardı. Nazırlar arasında 
Harbiye Nazırı B. Eden ve BB. Mo
rrison, Amery de dahil olmak üzere 
işçi partisine mensup nazırlar gö· 
zlikmekte idi. 

B. Lloyd George, kendisi geleme
miş, bir diğerini tevkil etmişti. Kili
sede hiç bir nutuk söylenmemiştir. 

Görüımeler 

General Antonesco ve Romanya 
Hariciye Nazırı, Chigi sarayında 
Kont Ciano tarafından kabul edilmiı 
ve Romanya'nın Roma ve İtalya'nın 
Bükreş elçilerinin de istirakiyle sa
mimi bir görüşme yapılmıttır. 

Biraz sonra, general Antoneıco ile 
Prens Sturdza, Kont Ciano ile birlik
te Venedik sarayına gitmifler ve B. 
Musolini tarafından kabul edilmiı
lerdir. İtalya'nın Bükrcı ve Roman· 
ya'nın Roma elçilerinin de ittirlk 
eylediği görüşmeler, bundan böyle 
faşist İtalya ile lejyoner Romanya 
arasındaki münasebetlerin bariz vas
f ını teşkil eden anlama ha•ası içinde 
cereyan etmiş ve saat 18.30 a kadar 
sürmüştilr. 

Rumen misafirler müteakiben Vil
la Madama'ya dönmüşlerdir. 

Kont Ciano bu akşam general An
toncsko ve B. Sturidja şereflerine 
'büyük bir ziyafet vermiştir. 

111111111111 

Rumen askeri 

k ve ti eri 

terhis ediliyor 

B. Molotof 
Berlin'den 
ayrıldı 

(Başı ı. inci sayfada) 
Anhalt istasyonuna &'Ötürmüştür. Devlet, 
parti ve ordu erkanı istasyonda hazır ba
lunuyordu. 

B. Molotof yanında Sovyctlerin Bcrlin 
büyük elçisi B. Skvartzev olduğu halde 
alman ricaliyle samimi olarak vedala§mı§ 
ve iki i\in süren ~engin mc&aiden sonra 
Berlinden hareket etmiı;ti r. 

Re&mi tebliğ 
Berlin, 14 a.a. - Resmi tebliğ: 12 v• 

13 teşrinisani 1940 tarihlerinde Berlin• 
yaptığı ziyaret esnasında Sovyetler Bir
liği halk komiserler heyeti reisi ve han• 
eiye komiseri B. V. M. Molotof, Fiıhrer
le ve alman hariciye nazırı B. von Rib
bentropla mülakatlarda bulunmuştur. Filrlı' 
teatileri kar!jılıkh bir itimat havası için
de cereyan etmiş ve Almanya ile Sovyet
ler Birliğini ali.kadar eden bütün mesel .. 
!erde karşılıklı iti!Ua milncer olmuştur. 

Bir •ovyet gazete•inin makaleri 
Moskova, 14 a.a. - D.N.B. ajansınm 

hususi muhabiri bildiriyor: Sovyet ordu
sunun organı olan Krıısnaya Svesda gsz&
tesi, B. Molotof'un Berlin ıeyahatinin 111 
&on günlerin en mühim hadisesini tcljkil 
eylediğini yazıyor. 

Gazete diyor ki: 
"Alman &iyasctini idare edenlerle şah

si temasların tekrar tesisi ve fikir teatisi, 
Alman • Sovyct münasebetlerinin iki 
memleketin nefine olarak bundan aonrald 
inki5af ve takviyesini hi~ ıüphe&iz tcmll 
edecektir. 

Kabul resmi eınasında İngiliz 
tayyareleri Berline hücum ettiler 

Nevyork; 14. a.a. - DUn gece, B. Mo
lotov'un alman ricaline bir ziyafet verdiğl 
esnada, Berlin'e hücum edllmiııtir. B. Mo
lotov'un misafirleri, bu sabah erkenden nJ. 
hayet bulan alSrm işaretinin sonuna kadar 
Sovyet büyiik el~ili~I binasında kalmıılar• 
dır. 

Londraya göre 
Londra; 14. a.a. - Londra'da haber a

lmdığrna ıöre, dün gece İngiliz hava ku • 
vetlcri Bcrlin'de bazı hedefler de dahil ol
mak ilzere Almanya'da müteaddit hedeflere 
hücumlar yapmıştır. 

Stelaniye göre 
Berlin, 14 a.a. - Stcfnni bildiriyor ı 

İngiliz hava kuvetlerinin Berlin üzerine 
-.çuş te5ebbüaleri dnfi bataryalarının şid
detli ateşi ncticeainde akim kalmııtır. Da.
fi bataryaları İngiliz pilotlarını ~ehrin 
merkezinden uzakta tutmağa muvaffak ol
muıtur. 

Şehir civarına atılan birkaç bomba ev• 
!ere ve bahçelere isabet etmiş ve ufak 
yangınlar çıkarmıııtır. Yangınlar ıüratlc 
söndürülmliıtllr. 

Salahiyetli Berlin mahfillerinin 
mütaleaları 

Berlln, H a.a. - Yarı resmt bir men. 
badan bildiriliyor: Sovyetıer Birliği Halk 
komiserleri heyeti relal B . Molotof un 
ziyareti ile aJAkadar olarak saltıhlyettar 

Berlin mahfillerinde tebarüz ettirildiğine 
göre, bu ziyaret, Almanya ne SovyoUer 
Birliği araıında mevcut dostane mUnasc • 
Mtleri daha ziyade derinleııtırmletır. İki 

devletl alflkadar eden gUnUn meseleleri, 
FUhrerle alman hariciye nazırının oahsen 
rus misafir ne yaptıkları gör~melcrde 

müzakere edllmlıı ve bütün mühim mese
lelerin her fkl tarafça telAkldsl~de tanı 

bir a.nl~ma müıahede oluwnu§tur. 
Aynı mahfillerde bildirildiğine göre, 

Almanya, geı:en sene akdedilen ademlte -
cavüz muahedesiyle b8§lanan siyasetini, 
her iki devlet için menfaatli olan ve blı.
netlce daha ziyade lnklıaf ettirilmesi lQ
zım gelen bir tıs birliği için 118'tlam ve de
vamlı bir temel olarak g1Srmektedlr. Ber. 
lln göru,meleri, Sovyetıer Blrll#fnln bu 
dll§UnU§e ıotırAk ettl~lnl göstennlotır. . 

Balkanlar 
zaferinden 

1 ngiliz 
. 

emın 

Şlkago, 14 La. - Balkanlar lnglllz za.. 
terine inanmaktadırlar. 

"Bu fikri dermeyan eden Şlkago Dally 
Neva gazetealnln me§hUr muhıırrlrt B. 
Leland, Balkanlarda uzun bir seyahat yap
tıktan sonra lngtlterenlı1 muzaffer olaca.-
tına kani olmu§tur." Alman hükümeti 

Lüksemburg'u millet 

ve devlet addetmiyot 

Terhis bugün ög"" leden Atinadan gönderdiği bir telgrafta B. 
Leland diyor ki: 

Bertin, 14 a.a. - (D.N.B.): Berli
ı.er Tagblatt gazetesinin muhabirin~ 
yapmış olduğu beyanat esnasında 
Lüksemburgun umumi valisi B. Si -
mon şunları söylemiştir : 

.. _ Lüksemburg eyaleti ilk alman -
Cermen devletinin kurulduğundan 
br · Almanyaya ait bulunmuştur. 1n -
gilterenin tazyiki altında Belçika ile 
yapılan gümrük birliğine iltihakı 
üzerinedir ki. Lliksemhurgun bir mil
let ve bir devlet olarak ortaya çıktı
ğını gördük. 

Lüksemburg hükümeti 
Kanadaya yerleıti 

Montreal, 14 a a. - Lüksemburg 
başvekili B. Dupong Lliksemburg du
kalığı muvakkat hükümetinin, Kana
da hükümetinin müsaadesiyle Mon -
treale nakledilmiş olduğunu beyan et
miştir. 

Kabine ~zasının Montrealde büyük 
dilşea Charlotte'a mülfilti olacağını da 
Uavı etmlıtlr • 

sonra başlıyacak "Blrı:ok hUkümet erkAnlyle g6rü;ıtüm. 
Almanyanın kazanmak ümidinde oldup;unu 
beyan eden hiç bl r klmaeye rastlamadım. 

Londra, 14 a.a. - Berlindcn öğrenildi- Nihat zaferi kazanmak için 1ngilterenln 
ğine göre, Bükreş'tcn alman istihbarat a- ılmdlye kadar yaptıkları, Budnpcııto Bel· 
janııına gelen bir telgraf, başvekil ıeneraı' grad, Sotya, BUkreş, İstanbul ve Atfna'dıı 
Antonesko tarafından Roma'ya hareketin- derin bir tesir yapmı~tır . ., 
den evci imzalanan fakat eimdiye kadar · ·---
ncıredilmemi~ olan bir emirname muel
bince, Romen askeri kuvetlerinin, kara, 
deniz ve hava ordularının, heyeti umumi
ye)eri itibariyle terhis olunacağını bildir
mektedir. Teıiıis yarın öğleden sonra baı
hyacaktır. Bükrcı telgrafı, Romen milli 
müdafaa nezaretinin, h.izumu takdirinde ih 
tiyatları silih altına çağırmak ve tekilifi 
harbiye kararları ittihaz etmek aelihiyeti
ni haiz bulunduğunu ilave etmektodir. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Türk Hava' Kurumuna yapılan yar
dımlar hakkında dün alınan haberler, 
Mihalıccıkta Karageyikli. Güle, Do
ğanoğlu. Yukarı Duduş, Aşağı Duduş, 
Ahır, Kızıl Büyliklü, Kurulu, Yukarı 
İdeağlı köylüleri halkı Kuruma 276 

Gazianteple bir kamyon kazası lira ne Ş6 davar teberru eylemişler -
dir. 

Ankarada Kantarcı Ömer Ali 50, 
Gaziantep, (Husust) - Şehrimizde mU- Karaburunda Murdoğlu nahiyesinde 

el!.!lf bir kamyon kazası olmu§tur. Klllsten Kösedere köyünden Bayan Zeynep 
gelmekte olan bir kamyon ııehre iki kilo- Özdeş 104 lira vermişler ve Eskişe • 
metre mesafede önüne çıkan bir merkebi hirde Dumlupınar okulu başöğretmeni 
ezmemek için manevra yapılırken bUtUn Kadri de her ay almakta olduğu 44.0 
hızlyle yolun kenarındaki hendeğe yu\•ar-, kuruı mesken bedelini vazifesinin de
Janmıo; d6rdU $r olmrı..k üzere içindeki vamı mikidetinçe kuruma terkeyle -
oı:ı d6rt yolcu k!mlleı:ı yanJamnııtır. mlatlr. (a.a.) 
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Sakarya'nın kızı 

Romanya' da 
reiim hakkında 

• 
yenı tedbirler 

Bükreş, 14 a.a. - Bükre5'te neşredilen 
bir kararname, bazı tedbirler hakkında a
ıağıdaki hükümleri ihtiva •etmektedir, 

1 - Yahudiler aleyhindeki Nuremberi 

Japon tayyareleri 
Birmanya Y!llunu 
bombardıman 

ettiler 

Amerika Martinik 
'adasına para ve 
erzak gönderecek 

Vaşington, 14 a .a. • Martlnlk'tekl 
transıır.ların ihtiyaçlarını Amerlkndıın te • 
mln edebilmeleri için Birleşik Amerika 
hUklimr.tlnln dolnr olarıık mukayyet frnn
eız krcdllcrlnl serbest bırnkncnğı snlı\hl· 

yettnr kn~·nııklnrdnn l.lğrenllmlşllr. Mnrtı-

lnglllz tayyarelerinin 

Yugoslavya' do 

güdülen 

sistemine 

iktisat 

doğru 
Belgrad, 14 a.a. - D.N.B. ajansr bildi-

riyor: Yeni iktısadt ıiyaset hakkında bir 

nutuk söyliyen başvekil Svetkovlç, hllkll-

metin en acil Uç lktıııadt mesele ile met· 

gul olması Hizım geldiğini beyan «mittir: 

lskenderiye üzerine 
yapılan hava akınları 

Ölüme Karşı 
Savaş 

"Dr. Rober Koh'un hayatı,, 

RADYO 

Bir Alman tayyaresi 
düşüp par(alandı lsviçre'de 

Bern, 1' a.a. - İsviçre ordusunun bat
kumand&nlıtımn teblltıı Dtın reee tmo
rentn tarlı kımu Ozcrlnde 11can btr almaa 
bom.ba.rdıman ta~I Sdıvys kuıton~ 
da Vmerzell mevldtnde ;rere dn,tlp esil -
mfıttr. MUrettebatta.n hlo kimse buluna. 
mamıttır. Tanare tamamen harap ol• 
nmıtur. 

knnunlannın tatblkı, 

2 - Romen bayrağına yapılan merasi
min alman bayrağına da yapılması, 

nlk'te bulunan amerikan mnkamatıyle 1 - Fiyatlara yeni zam yapılmasına ma.-

Te_şekkUr .Martlnlk mUstemleltsl hUkllını ti artsında ni olmak. 

3 - Nazi partisi devlet tarafından hi
!llaye ıörcn ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
bulunan bir teşkilat olacaktır. 

dostane mUn!lsebctlerin teslel hakkında 2 - Halka yiyeyeck maddeııl temin ı:t..-
Bozkurt tın fabrikası nhfplerlndC!l Mao 

nutu'lı B&y İbrahim Pelll'ter'ln cenas• 
t&-enine fttlrtk etmek Te rerek tahrirm 
•• cerebe blzsat rellp taziyede bulun.. 
malı: .at"et!yle lrederlerlmlze lttlrtlı: edee 
senna atenee tetekkilr '"mlmıettar1ılmu
m anteTlerls. 

cer<'yan etml§ olan mllEakereler tn nlhaye mek. 
bulduğu da haber verllmrktedlr. 

Hariciye nezaretine mensup bir yl\ksek 3 - Ru iki meseleyi güdümlü iktısadi 
4 - Yalnız alman milletinin zihniyeti 

ve tclfıkklslne malik bulunanlar ve dev-
memunın ifadesine göre bu sıırellc zuhur tedbirleriyle halleylemek. 

Jet erklnı tarafından tanınmış olanlar par
ti azası olabilecekler.dir. 

edebllt'cck mesele irin halli kolaylaşmış o- Başvekil demiştir ki: 

5 - İdare heyeti, Romen hilkUmetinin 
tasdikıruı iktiran etmek oartiyle alnaıı 
muhtariyet hukukuruı alt nizamnameler 
ne~retmek ıelabiyetini halı: olacaktır. 

N eıredilen diğer bir kararnamede, halen 
merl ic;timaf nizam aleyhinde şiddetli nü
mayişlere tevessül edenlerin 15 sene ki.1-
reğe mahklim edileceklerine dair hüküm
ler vardır. 

Bu kabil nümayişlere ve siyast toplan
tılara i:stirak edecek Romenler bir ıene 
müddetle bapsedilebilecekler veya tecrit 
kımplarıruı ıönderileblleceklerdir. Romen 
olmıyanlar için bu ceza iki miıli tatbik e
dilecclı:tlr. 

- Neşriyat §efi Vilmoı Lotonai'nin fikirlerine 
iştir§k etmiyoruz 1 

Sesler yükseldi: 
- Alçak kadın! Sen sus 1 
Vilmoş, müdahale etti: 
- Kardeşlerim, sakin olunuz. Herkes fikrini söy

lemekte serbesttir. En büyük zaferi kaza.ı:ı.dığımız bu 
nda, biraz müsamahalı olalım. 

Gizella, heyecanla bağırdı: 

lncaktır. 

İngllter tnrntındnn Amcrlknya terkcılll
mfş olan deniz vehnva Uslerlnln tesbltlne 
memur komisyon& riyaset eden amiral 
Greenııalde Amerika namına mUzakerele· 
re b8.!llamıııtır. Amiral 2 sonteşrlnde tay
yare ile Mnrtlnlk'e giderek, !ransız Ali ko
mlecrl amiral Georges Robcrt ile görU§· 
mu,, ve ~ sonte3ı1ndc Birleşik Amel'lka'ya 
avdet etmiştir. 

Marllnlk'e açılmış olnn kı·edinln mlk· 
dan malOm değilse de bu ıııllsteınlekenln 
talep etmiş olduğu mlkdnrın verlldlı!"I bil
dirilmektedir. Bu mcbUığlnr, un, ben7.ln 
ve sair zaruri lhtlyaQ maddelerinin mUbn· 
yaıunııa tahsis edilecektir. 

"- Elimizdeki ile iktifa etmeliyiz. Bir

çok kimseler bu a<lzlerl memleketlmlı:f bir 

çln ıeddi ile çevirmek ,.. Avrupanm nlr 

kmmlarından tecerrUt etmek l.tcdliimis 

şekllnde tefsir edebilirler. Halbuki bu bl· 

zim yapacafımız bir eey delildir. 

Hali hazır dünya şartlan altında devlet 1 
tarahn~an idare edilmiyen hiç bir ilctısadi I 
hayatı ıdameye imkin yoktur. Biz de iktı· 

Bat Rolde: EMiL YANIKS 
Aynca: Akdenizde İngiliz -
ltalyan deniz harbini göate. 
ren çok meraklı harp jurnali 

Toplu bir §ekilde gelecek 
mekteplerin, istedikleri se
ansı telefonla bildirmeleri 
rica olunur. 

Borbn l7a fürfknr ..tıfplerl 
..,,. mertıummı afleel .tr9.dı 

ENSTiTÜLER 

Sat11 tehiri 

sadi hayatımızın bir elden idaresi için bü-1 

tün gayretlerimizi sarf etmeliyiz. Umumi 1 

menfaatleri göz önünde tutmakla beraber 1 
iktısadt meselelerle utrnş:ıcak bir tcşkiUit 

kurmakhğımız llizımdır. ~----· Telefon : 6294 

YUksck Zlraa~~tıttlsUndrn: 
.AnkaraM-----ı<:ı.ıçll.lren ııose!ll üzerindeki 

YUksek Ziraat EııstıtUsU lktısadl ı,,ıetme 
idaresinde 15.11.940 tarihinde açık arttır
ma ile eatılacağı cvelce Ulus gazetesinde 
ııtln cdllml3 bulunan boı teneke 1111.tııının 

U\llk edildiği 1111.n olunur. (7771) 17767 

Ayağa kalktı : 
- Şimdi, derhal gidiyorum. 
Teselli ettiler. Zorla koltuğuna oturttular. Gene bu

rada kalmasını istediklerini söylediler. Bundan sonra 
da hep birlikte çalışmak teklifinde bulundular. Yalnız, 
Lunun için bazı şartlar bulunduğunu ve bu şartların 

da üç kişilik heyet tarafından bildirileceğini ve her 
halde bir anlaşmıya varacaklarını söylediler. 

Üç kişilik heyet RudoJf Ranbcrg'in odasında kaldı. 
- Yeni dünya dediğin bu muydu?r .Sen, böyle 

aksızhklarla başlıyan bir yeni dünya istemiyorum. 
u müesseseyi kuran ve bu hale getiren Mösyö Ru
olf Rouberg'dir. Bize ekmek veren, aenelerüe:ıberi 
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Diğerleri çıktılar. Karol, Gizella'nm odasına gitti. Öf" 
kesinden bağırıp, çağırıyor, ağır küfü~er savuruyor 
ve GizeJ!a'ya da çatıyordu. Vilmoş'un, karısıydı. Bina
enaleyh, kocasının projelerinden haberdar olması i • 
cap ederdi. Neden, onun melun niyetlerinden vaktin
de haber vermemişti ? 

izim her türlü ihtiyaçlarımızı düşünen gene odur. 
unca iyiliklerine mukabil şimdi şükran borcumu 
u. ona ait olan her şeyi elinden almak suretiyle mi 
diyeceğiz? Bu insanlığa yakışır mı? 
Vilmoş, sert bir sesle karısının sözünü kesti: 
- Artık münakaşa zamanı geçmiştir. Matbaaya 

azıyet ettik. Bu bir haksızlık değildir. Beş yUz ada· 
ın m::nfaati namına bir kişinin feda edilmesinden 

aha tabii bir şey olamaz. Hak, hakikat ve vicdan 
izimle beraberdir Bundan sonra burada bir adamın 
enfaati uğruna çahşmıvacağız. Umumun menfaat-
rine hizmet edeceğiz. Matbaa'lın m1kinaları bun-
n böyle aşk hikayelerini. ahlakı bozan çirkin ma
ra romanlarını basmıyacaktır. Halkın killtürünü 
'kseltecek eserler çıkaracaktır. 

- Hakkı var! 

- Doğru söylilyor 1 
- Gizelta, karım olmana rağmen sana ıon btr de-
daha ihtar ediyorum. İflerimize kanıma. Bizi ıer

st bırak ... 
Rudolf Ranberg. başiyle işaret etti Konuşmak isti 
rdu. Titreyen eliyle önündeki bardağı kavradı. Du· 
k1arına götürdü. Sular: beyaz sakalının üstüne dö 
ldü .Sakin ve meyus bir sesle başladı : 

Arl.z kardeıterim, hepinizden ayrı, ayn rica ede· 
OUrültU yapmayınız. Her itl ıUkQnet Ye M>fuk • 

lılıkla halletmek mümkilndUr. Ben. bo.tUn hayatım-

da hadiselerin iç yüzlerini anlamış ~e kavramış bir a. 
damım. 

Vilmoş, tebessüm etti. 
- Mösyö Vilmoş Loşonsi, sözlerime güldüğünüzün 

farkındayım. Siz, zaten daima benimle alay etmiş bir 
insansınız:. 

Karol'ün, sesi bir fırtına gibi ıslıklar çaldı : 

- Edepsizlik J 

Rudolf Ranberg, kederli bir sesle oğluna ihtar etti: 
- Sus Karol. Asabiyet ve kabalık insana zarar ge · 

tirmekten başka bir fayda vermez. Mösyö Vilmoş, be
nim cahil ve basit bir adam olduğuma kendini inan 
dırmıştır. Neşrettigim gazeteleri, mecmuaları ve ki 
tapları hiç bir zaman beğenmemiştir. Bunu biliyorum 
F'akat, ortada inkar edilemiyecek bir hakikat vardır 

Çıkardığım gazeteler, mecmualar ve kitaplar mem 
leketin her yerinde rağbet görmllştlir. Halk bunları ıe; 

ve aeve okumuıtur. Aksi takdirde bu müessesenin ıe 
nelerdenberi ya~amasına imkan yoktu. Nitekim, küçük . 
çok kilçük bir sermaye ile başladığım bu iş, günden gü 
ne genişlemiş, büyümüş ve nihayet bugünkü halin 
almıştır. Bu nasıl oldu? Çalışma sayesinde. l3en, biı 

tün hayatımda işten başka bir zevk bilmedim. Sabah 
tan akşama kadar durmadan çalıştım. Çocuklar zaman 
ta büyürler ve artık kendilerinin de bir iş başarmak 
kabiliyetinde olduklarına inanır ve ihtiyarların mev · 
cudiyetlerlnl lUzumauz aaymıya baılarlar. Şimdi de, 
m mu çoouklar, öyle zannediY.orsunu.ı ki; artık bil· 

yüdünüz ve babalara şeflere ihtiyaçlarınız kalmadı 
Büytimek ve bab,aları kapı dışarı atmak kafi değildir 
Hayatta bir şey yapmak iktidarında bulunduğunu is · 
bat etmek lazımdır. Burada baba bendim, sizlerde ço • 
cuklarımdınız. Ama şimdi beni, babanızı kovmıya e
limdekini avucumdakini almıya kalkıyorsunuz. Tıpk 
babalarına isyan eden asi evlatlar gibi kalpsiz ve in 
safsız bir çehre ile karşıma dikilmiş, tehditkar bakış . 
larınızı üzerime çevirmiş bulunuyrsunuz. Hiddet et . 
meyiniz evlatlarım. Sizin, benden daha kuvetli olduğu
nuzu ve şu anda kendimi müdafaadan aciz bulundu • 
f umu biliyorum. Her şeyimi alabilirsiniz. Fakat, bir 
saniye düşününüz. Bütün bu servetten benim istifa • 
dem neydi? Şu gördüğünüz küçük oda değil mi? Otuz 
senedenberi günlerimi hep bu odada geçirdim. Lükse 
zevke, sefahate daima yabancı yaşadım. Çalışmak, be
nim için dünya saadetlerinin en büyliğil idi. Öyle gö· 
rilyorum ki; bundan sonra bana ihtiyacınız kalmadı
ğını söylemek istiyorsunuz. Pekal§. Her geyi sizlere 
terkedip gidiyorum. Çalışınız, inşallah muvaffak olur
sunuz. Yalnız, şurasını söyliyeyim ki; sizlere karşı 

bütün ömründe bir baba şefkat ve muhabbetini duyan 
bu ihtiyar adamın kalbini çok fena kırdınız. Ben, bi
raz eve! de söylediğim gibi aciz bir adamım. Bana 
yaptığınız, yapmak istediğiniz bu kötülüğe karşı ko-

yacak takatim yok. Fakat, allahın adaletine inanıyo

rum. O, kimsenin yaptığını yanına koymaz. Ondan 
korkunuı; r ... 

Gizella, izah etti : 
- Sizi temin ederim ki; Mösyö Karol benim hiç 

bir şeyden haberim yoktu. Hem bir adam böyle bir ışı 
tek başına nasıl yapabilir ? 

- Ben onu bunu bilmiyorµm. Bildiğim bir şey var
sa, o da, yapılan bir işin bir alçaklık, bir hırsızlık ol
duğudur 1 

- Kocama hakaret etmeyiniz, Mösyö Karol l 
- Yal ... demek onu müdafaa ediyorsunuz? O halde 

müştcrcksiniz onunla 1 
- Bu sözünüzü reddederim. Ben katiyen onun fi. 

kirlerine iştirak etmiyorum. Biraz evel kendisine söy· 
ıediklerimi işittiniz: zannederim ? 

- O halde niçin bu adamla birlikte yaşamıya taham
mül ediyorsunuz? Neye ondan ayrılmıyorsunuz ? 

- Bir kadın kocasının siyasi fikir ve kanaatlerine 
muhalif olduğu için ayrılır mı?... 

- Onun yaptığı rezaletlere siyaset adını mı veri • 
yorsunuz ? 

- Çok rica ederim, Mösyö Karol, bu rezaleti siz de 
şimdilik bir siyaset olarak kabul ediniz. İtidalı'lizi 

muhafazaya çalışınız. Size bir kötuluk gelnıesıni iste
mem. İşi direk1.öre bırakalım. Onun tecrübe ve gör
{:'\o;Unı: itimat c ut!im. Me sc:.~:rı her halde bizden çn!r. 

(Sonu var) 
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RESMİ TEBLİGLER 
, Diilman ha.,.. lnıntlerl memleket iüi
linde, hiç bir aakerl ehemlyeıtl olm.ıJ'&A .. 
hlr Te köyleri bombardıman etmittir. Bir
kaç yaralı ve ölü Tardır. Yunan dcııiııinde [~:~:~:~:~::::~:~!:::~~:~~:~:~~:~] Taranto'da 

Tezgahlar ' 

ıııı.111911, ıtaı,,..,.. bf1I baılaınıı olan bu 1 E L E N L E R 
aerf "'• mUHılr hareketin, daha İtalya ye- j 
dili dartıenln ıeraemllğlnden kendisini 'kur 

tar•m•mı• iken, ayrıl ,ıddetle devam et- A r n a v u t 1 u k' t a ..................... 
İngiliz 

Almanya 

kömUr haline gelmiı bir deniz tayyaresi 
bulunmuştur. 

Londn., 14 a.a. - İnırill• mesai nuırr 
S00.000 kadının harp aana:yllnde kullanıl
ınaaına mUııalt bir proırram hazırlamakta.
dır. 

ve 
petrol depoları 

mesl talebinde bulunmaktadır. ,. 

yeni bazı mevziler 
ALDILAR 

tayyarelerinin 
üzerine akmlan 

Plndoı mıntakasındı mUfrezelerimlz ta
rafından yapılan muvaffakiyetll hilcumlar 
neticesi, Arnavutluk topraklarında yeni te
pe silsilelerini harben i&gal ettik. 

Vaşington, 14 a.a. - Vaıington'un iyi 
haber alan diplomatik mahfillerinde, ı .. 
panyol hükümetinln Amerika'dan ,100 mil
yon dolarlık bir iatikraz yapmak iatedii"i 
söylenmektedir. 

• ilk olarak 500 librelik bomba -
larla hücum edildi 

Londra: 14. a.a. - Tannto Hmanın.a ya
pılan ingiliz hUcumunu teknik bakımdan 

ltalyan tayyarelerinin 
bombardımanları d b b 1 d tetkik eden Daily Mail ga:ıetesinin tayyıa om a an 1 i recilik muhabiri, resmi menablden aldıtı 

• tafsilita iıtinaden, vaııiyetl au suretle tas-

(Bası J. inci sayfada) 
Londra, 14 a.a. - İngiliz hnva nezareti

nin tebliği: Çok gayri müsait hava prtla
rına raı;men, dtln gece bombardıman tıy
yq re fılolarımız Almanya üzerinde geni' 
h~ ·eketlerde bulunmuşlardır. 

flerlin'e karşı yapılan hücumda Schlc
ıı ~her garı, Gruncvalk marşandiz garı ve 
a '·eri hedefler ağır surette bombardıman 
e ı 'miştir. Mtlnferit yangınlar ~ıkmıştır. 

Atlna, 14 a.a. - Emniyet nezareti teb
liii: Dünkü gun dilııman hava kuvetleri 
Kefalonya adasında Argostoli mevkiini 
bombardıman etmiştir. Zayiat pek azdır. 

Londra, 14 ı.a. - İngiliz milıtemleklt 
nazırı Lord Lloyd diln radyoda bir nu
tuk söyliyerek muhıııamat esnaamda ne
zaretinin gösterdiii faaliyet hakkında iza
hat vermiştir. 

(Bası 1. inci ııay!ada) rih etmektedir : 
köpüren faşist hava kuvetleri, dUn 7lne 
müdafaasız halka hucum ederek ihtiyar -

Srlhllde petrol depolarına ve tezgthlarda ., Zannolunduğuna göre, ilk olarak 500 ları, kadınları, çocukları mitratyÖz ateşine 
torpido muhribi lııkelelerlne tam leabetler librelik bombaları himil olan Skua bom- tutmuşl.ar, köy evlerıni, köy kadınlarmr Ye 
kaydedildi. BUyUk lnfiltı.k kudretinde bir bardıman tayyareleri Taranto'nun üzerine sürüleri bombardıman etmişlerdir. 
bomba ealvosu torpido muhrlplerl yanın - gelmi.~lerdir. M~IQm oldueu üzere tıyyı -ı Bu adamlara, ıunu haber verelim ki, böy. 
da doklann duvarları boyunca patladı. ler duşman denızaltılarının baıı belisıdır. l~ eş~iyalığa devam edecek olurlarsa, keıı-K '))onya elektrik santralına, Duisburg 

Ve Ruhrort nehir havuzlarına, Dortmund, 
Dı:ı;seldorC endüstri hedeflerine ve Linp. 
fort yüksek furunlarına da taarruz edil
m•ş, bu hedeflere isabet vaki olduğu gö
riilmüştür. 

Lefkas adasiyle Pelepene'de iki köy bom. 
bardıman edilmiıı, fakat ne zayiat ne de 
hasar vardır, 

Budapeşte, 14 ı.a. - (D.N.B.) Mebu-
san meclisi hariciye nezareti bütçesini 
tasdik etmiştir. İtalyan tebliği "muhtemel olarak iki Tay~areler beraber taşıdıkla~ b?mbal.~rı j dılenne derhal, nıeriıametsizce cevap verl

dil§man tayyaresi dU§UrilldU., diyor. Biz, kimılen •.ttıkt:n '?nra, beşerlı mıt:alyoz- leeektir. Daha açık söyliyelim : Yunan Ye 
cevaben "muhteml olarak hayır, diyoruz., !erle gemıler uzerıne cc-hennemt hır ateş İngiliz hava kuvetleri karfiılıkta buluna • 
Çünkü tayynrelcrlmizln hepsi' üslerine açmışlardır. Bundan ıonra limanın Ustün-' caklardır. 

İtalya ve Arnavutluk 

şehirleri 

yapılan 

üzerine 
akınlar 

Batavia, 14 a.a. - Hollanda Hindiıta

nındaki petrol ıirketleriyle Japon ithalat
çıları arasında ahiren parafe edilmiı olan 
anlaşma mucibince, Japonya, ıcnede tak
riben 760 bin ton petrol ve 546 ton muh
telif petrol mUııtekatı alacaktır, 

dönmüştür. • de dolaliarak müthiş torpillerle gelmekte • • 
LJmnn ve harp gemilerin toplarının olan svordfifh tayyarelerinden mürekkep lıalyan tayyarelerı.Epır'Je küçüh 

ıılddetll baraj ateı,ılne rağmen, hllcuma, ta~rruz dalg~sını himaye etmiılerdir. Bu bir köye saldırdılar 
Gelsenkirchen, Hanovrc ve Leuna pet

rol tesisatına da ciddi hücumlar yapılmış
tır. Buralarda büyük yangınlar ~ıkmıı, aid
detli infiliklar vukubulmuştur. 
Diğer bazı tayyarelerimiz Berlin'in şi

malinde Haamstede, Dreuzebrucke ve Lu
"ecka tayyare meydanlarına taarruz etmia
lerdir. Nordemey deniz tayyareleri ÜS!!Ü 

de bombardıman edilmiştir. 

Kahire, H a.a. - İngtılz kuvetlerinin 
bu akoam.neııredllen tebliği: 

Vaşington: 14. ı.a. - Stefani ajansı bil
diriyor : 

B. Ruzvelt, Birleşik Amerika'yı ıllkadar 
eden dahiU ve haricl meseleleri ıükOnetle 
tetkik edebilmek için Potonıac yatıyle dört 
günlük bir seyahate çıkmııtır. 

sonuna kadar devam cdtldl ve iç limanda munasebetle ıtalyan donanmasında tayyare 
eııaa dokların eark kııımı, bUyUk ıntııa.k gemisi olmadığı ve İngilizlerin !Jimdl İtal
kudrettnde bombalarla ve yangın bombala- ya'ya pek yakın olan deniz Uslerinden kal
rlyle §lddetll bombardımana ttı.bl tutuldu. karak bombardıman yaptıkları tahattur e-

Atina; 14. a a. - Umumi emniyet nu ... 
retinin tebliği : 

Salı günü dtlşman hava kuvetleri Epir'dı 
askeri hiçbir kıymeti olmıyan küçük bir 
köyü bombarc'lıman ederek, sivil halk ara• 
&ı~da ktlçuk zayiata sebebiyet vermiııtlr. 
Duşman şarki Makedonya'da bulunan kU
ı;uk bir ıehri de hiçbİr nctıce almaksızın Calalı ve Wllhelmıhaven havuzlarına 

hncum edilmiatlr. 
Bu haroldittan iki tayyaremlz llslerine 

dönmemlıtlr. 

Korsan gemisi ile 
yapılan mücadelenin 

tafsilatı 
L<>ndrn; 14. a.a. - Amirallık dairesi teb

llt ediyor : 
5 İklnciteşrln tarihinde kuvetll bir kor

un gemisinin taarruzuna uğrıyan vııpur 

nakliye kafilesinin en büyilk kısmınm kur
tulmasını miımkUn kılan jerviı - bay na
nırndaki lngiliz bahriyesine mcneup gemi
nin kahramanca hareketi hakkında yeni 
tafsilat gelmiştir. 

Korsan, nakliye kafılesine hUcum eder 
etmez nakliye gemileri kendilerini muha
fa.za için duman tabakaları salıvermeğe 
başlamı:;lar ve J ervis • bay da duşnıan uzc
rine doğru yol almıştır. Toplarının men
zilleri korsanın kudretli toplarının men -
zillerinden tamamen dQn olmasına rağmen, 
Jervis -bay düşman istikametindeki yoluna 
devam etmiştir. Bu suretle dUşmanın ate
ılnl nakliye kolundaki gemilerden uzaklaş
trmnş bulunuyordu. J crvi11 • bay'a dertıal i
ta.betler bulamıe ve kısmen kendine hllkim 
olmıyan ve birçok yerlerinde rahneler a
~rlması dolayısiyle su almakta bulunan bu 
temi, nakliye koluna mensup gemiler uzak 
la:;ıncıya kadar düşmanın ateşini kendi U
zerıne çevirmeğe muvaffak olmuştur. jer
vis-bay, bir saat mliddetle mlitemadiycn 
düşmanın ateşine maruz kalmıştır. Bu müd 
det zarfında Jervis' - bay, korsanın ateşıni 
kafileden çevirmek maksacliyle dli;ımana 

ıiddetll hücumlar yapmıştır. 
Dıişmanın ilk gözüktüğü andan S saat 

ıonra J ervis - bay ba tmıttır. Lımana sali
nıcn avdet etmi:; olan kafile gemileri kap
tanları bu geminin azimkir ve kahramanca 
hareketinin bUyilk bir hiırmetle karşılan -
masr lizrm geldiğini beyan ediyorlar. Jer
'\'is-bay'dan kurtarılabilen tS5 kişi Kanada-
7a nakledllmlgtir. Bunlar meyanında ciddi 
)'aralı yoktur. Meteorolojik terait ıüratle 
fenalaıımıı olduğu cihetle, baıka kurtarı
labilecek kimse kalmadığına hUkmetmek 
mecburiyeti hasıl olması teessürle kar!Jı -
lanır, Kayıpların en yakın akrabalarına kı
aa bir müddet zarfında haber verilecektir. 

İngiliz hava kuvetleri 
Arnavutluk 
1 

sahillerini 
bombardıman elliler 

Kahire: 14. a.a. - İngiliz hava kuvet -
leri tebliğ ediyor : 

11/12 İkinciteıırin gecesi Draç Uzerine 
7apı1an ve biıyük bir petrol deposunun ta

men imhasiyle ve sair depolarda hasır
ar yapılmasiyle neticelenen muvaffaki -
etli akından sonra, İngiliz hava kuvetleri 
enidcn Arnavutlu~ sahilindeki bu İtalyan 
imanına hücum etmişlerdir. Bombalar rıh-
ım üzerinde bulunan antrepo ve vinçler 
rasında infilak etmiştir. Diğer bombalar 
ehrin cenubuşarkis(n.de bulunan bir elek-
rik santtalının Uzerine ve etrafına duş -
üştür. Kesif duman sutunları çıkaran yan 
ınlar çıkmıştır. Draç'ın üzerinde keşif 
çuşu da yapılmılj ve fotograflar alınmııı
ır. 

Şarki İtalyan Afrikasındıı Tana gölü ci
arında Bahardar mevkii bir tayyaremiz 

itarafından pike uçuşu ile bombardıman e
(iilmiştir. Rıhtım üzerinde çıkarılan iki 
biiyUk yangının bir saat sonra hala devam 
c• ~k•e olrJu~u gorl''-liıtür. 

Zula'da denize inmekte olan bir düşman 
i!eniz tayyaresi mitrnlyoz ateşıne tutulmuş 
ve batırılmıştır. 

İnglllz hava kuvetıerine mensup uzun 
mesafe bonıbardımıı.n tayyareleri, Arna
vutluk cephesinin ıa,esi tı.ssil olarak kul
lanı}an mUhinı ıtalyan limanları üzerine 
hücumlarına devam etmişlerdir. 

Başka tayyareler, aynı gece Draç'a hU
cum etmlı,ıler ve evelkl gece ba§lıyan ve 
hıUtı. §lddetle yanmakta olan yangın saye -
sinde pek kolaylıkla hedeflerini bulabll -
miı,ılerdlr. Arna,·utıuğun bu mühim Uma
nı yeni haeara uğratılmıştır. 

Avlunya da bombardıman edllınl§ ve 
mühimmat depoları lle motörlU nakltye 
taha,eşüUerlne isabetler koydolunmuııtur. 

DUn Ergerlde bir tayyare meydanına 

hücum edllmlı ve bombardıman nC'ticesln
de, hedef ittihaz olunan mıntakada bir 
büytlk ve iki daha kUçllk yangın çıkarıl -
mıııtır. Yerde iki tayyare tahrip edilmlı -
tir. 

Garp çö!Unde, Sldl Barranl, Derne ve 
Bardla'ya ve daha gıı.rpte Blngazlye hava 
taarruzları yıı.pılmııı ve mühim hasar ika 
olunmuııtur. 

Demede kııılalarda büyllk bir yangın 
çıkarılmıştır. Blngazlde İtalya rıhtımına 
bağlı gemtler bombardıman edilmiştir. 

Orta ııarkta bUtlln harp mıntakalann
da dilşman arazisi üzerinde keılf UÇU§lan 
yapılmıştır. 

BUtlln bu harekAttan tayyarelertmlzin 
hepsi saıtmen tıelerlne dönmUştUr. 

Afrika'da askeri vaziyet 
Kahire, 14 a.a. - İngiliz tebliil: Mı

sır, Kenya ve Filistin'de: İpra değer bir 
hart>ket olmamıetır. 

Sudan'da: Kassala ve Gallabat b8lgele
rinde topçu ateşimi:r.in altında zayiat Ter
mekte olan düşman her ne kadar devriye 
kollarımızın faal ve devarrılı çarpışmılarr
na maruz kalmakta ise de vaziyette deği
şişklik yoktur. 

Dün on dokuz Alman 

tayyaresi düşürüldü 
Londra, 14 a.a. - Hava ve dahili emni

yet nezaretlerinin teblifi: Bugün alman 
hava kuvetlerine yeniden ağır zayiat ver
dirilmiştir. Cenubu &arki sahili açıkların
da, her hangi bir hücum yapmadan evci, 
düşmanın 13 pike bombardıman tayyaresi 
ile bir avcı tayyaresi düşürülmüştür. Bu 
sabah cenup sahilini geçen milnferit bir 
aiır bombardıman tayyaresi de derhal tah 
rip edilmiştir. Bizim iki ııvcı tayyaremiz 
kayıptır, Fakat bunlardan birinin pilotu 
kurtulmuştur. 

Gündüz, Kent kontluğuna birkaç bomba 
atılmış, bir sahil ıehirde bazı hasar vukua 
gelmi:ı, ve birkaç kişi ölmUştilr. 

Sonradan almana raporlara göre, bugün 
dört uyyare daha dUııUrUlmUı •e bu ıu
retle tahrip edilen düı;man tayyarelerinin 
adedi 19 a baliğ olmuıtur. İki avcı tayya
remiz kayıptır. Fakat iki pilot da kurtul-
muştur. , 

Dün gece de iki düşman bombardıman 
tayyaresinin düşürülmüş bulundu{:u teey
yüt etmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 14 a.a. - Relimi tebliğ: Bir de

nizaltı ceman 28.840 tonilitoluk beıı silah
lı ticaret gemisi batırmıŞtır. Fena hava 
şartlarına rağmen hava kuvetleri 12 - 13 
teşrinisani gacesi misilleme hücumlarına 

devam etmiıılerdir. Londra'nın batı • şima
linde muvasala hatlarında, Westindia 
doklarında, bir gaz fabrikasında ve askeri 
bakımdan ehemiyetli sair hedeflerde müte
addit yangınlar ı;ıkmııı. infilaklar vukua 
gelmiştir. 

Liverpool ve Covc:ntry muvaffakiyetle 
bombardıman eclilmİ$tİr. 

Dün, muharebe tayyareleri Londra'ya ve 
İngiltere'nin cenup ve 'merkez mıntakala
rında askerlik bakımından ehemiyeti o
lan hedeflere taarruz etmiş ve bilh1tssa 
hava meydanlarını ve demiryolu tesisatı
nı ve Birmingham civarında bir silih fab. 
rikasını bombardıman etmişlerdir. 

Harmıc adasında bir gemi bombardıman 
d.!erek mitralyoz ateşine tutulmuş ve mü
teaddit askeri hedeflere hucumlar yapıl • 
r.:ııştır. 

1' na gölunun şimalinde Azoza mevkiin
ıi:!e bir tayyare meydanına hücum edilmiş ve 
biıtun bombnlar hedefin bulunduğu mınta
kaya dtlşmıi&tür. 

Kuvetli himaye altındaki bir vapur ka
filesine tevcih edilen hücum esnasında al
tı bin tonluk bir ticaret vapuru ile sekiz 
bin tonluk bir ııilep tahrip edilmiştir. Bir 
diğer gemi de ağır haııarı uğratılmıştır. 
lrlandanın 360 kilometre garbında da altı 
bin tonluk bir oilep batırılmıştır. 

Elen resmi tebliği 

Vaşington, 14 a.a. - 1ngiltere'ye yardım 
için Amerikalılar tarafındın hazırlanan 

program esaslarından birinin de, müşterek 
müdafaa heyeti tavassutu ile Kanada'ya 
ikra7.atta bulunmak olduğunu zannettire
cek iyi sebepler vardır. 

Londra, 14 a.a. - Parlimentonun şim
diki içtima devresi yakında nihayet bula
caktır. Tatilden biraz ıonra, yeni devre
nin açılacağı zannedilmektedir. 

Vaşington: 14. a.a. - Fransa büyük el
çisi B. Henry Haye, hariciye nazır mua: 
vini B. Sumner Velles tarafından b?v ı; 
edilerek kendisiyle uzun bir görüşme yap
mıştır. 

Tunus: 14. a.a, - Havas ajansı bildiri • 
yor : Vichy'den dönmüı olan Tunuı umu
mi valisi amiral Eateva, anavatanın mali 
yardımda bulunmağa karar vermiş olduğu
nu beyan etmiştir. 

Vaşington, 14 a.a. - Havas: B. Ruz
velt, general Avila Gamacho'yu resmen 
Meksika reisicumhuru olarak tanımağa ka
rar vermiştir, 

rada olduğu gibi sair yerlerde de çatılar 
tutuıımuşsa da itfaiye ve emniyet tertiba
tı ıervisleri tarafından ıüratlo söndürül
müşlerdir. 

_ ~ayyare dafi bataryalarımız 12 - 13 teı
rınıaani geceli bir İngiliz bombardıman 
tayyaresi dilşilrmüşlerdir. 

Dünkil hava muharebelerinde dü11man 
iki tayyare daha kaybetmittir. Uç alman 
tayyaresi Ussüne dönmemiştir. 

İtalyan resmi teblig"i 

dilmek lazımgelir ... 
Atinada •eVİnç Daily Telegraph gazetesinin deniz işleri 

Atına. l4 a.a. - Tnranto'dakl ingillz muhabiri, şimdıye kadar daima muharebe
zaferi üzerine halk, sevincini hararetle iz· den çekinmış ve vaziyeti dolayısiyle de -
har etmiştir. nizaltıların içeri girmesine mliaait bulun-

Söz eliyleme~e ıınllihlyettar bir yunan mıyan limanlara sığınmıD olan İtalyan do- bombardıman etmiştir. 
memuru bu zaterın bırincı derecede ~ırza- nanmasını ancak hava harekatıyla vurmak Elen milletinin I t . 1• 1• 
fer teıık!l ettiğini ve lngi1tz donanmasının kabil olabildiğini kaydetmektedir. Muha- ı · ne re ve ın ıa ı 
ananesine ldyık olduğunu bC'yan etmiştir. bir, gemiler üzerine torpili ıerpmili olan AUnıı, 14 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 

Yunan salfl.hlycttar mahfilleri bu zafer ingiliz tayyareltrinin, düşman propagan • Sivil halkın italyanlar laratınd:uı bombar
mlinasebetivle lnglllz harbiye n::ızırı B. dası tarafınd:ın muttasıl batırıldığı veya dıman edllmcalnln El<'n rnılletl nezdinde 
Grlgg'ln 1tıılya'ya hllcum cdllec!'.'ğlnc dair ağır surette hasara uğratıl6ığı iddıa edil- tevlit ettiği uınuml nefret ve infiale ter
yapmış olduğU bl'yanntı hatırlatmaktadır. miı olan Arc - Royal tayyare gemisinden cuman olan bUtiln g~cteler bu Jtalyan 

• • • • • , uçmuş olmalarını gayri mümkUn addet _ tarzına misliyle mukabele edilmesini ıa-
/ ngılız ga:z.etelerının tef ••rlcrı memektedir. Zaten Taranto taarnızundan temektedlrler. 
Londra: 14. a.a. - Fransız istihbarat a-ı bırkaç gün evci Sardunya adasındaki Ka- EsUya ezcümle diyor ki: 

Jansı bildiriyor : · gliarı limanına yapılan tayyare hücumu "Kadın ~e çocukların alçakça bombar-
Londra matbuatı, dün Taranto zaferi 1-ı· da Arc - Royal'ın tayyareleri tarafından dımanına karııı karalın mesajında ifade .. 

lan olunurken. hariciye müsteşarı B, But- yapılmıştır. dilen ve yalnız bUtUn Elenlztnln değil, fa,. 
ler'in Avam Kamarasında Tanca mıntakı- Muhabir, sözlerini ııu mütalaa ile bitir -ı kat bütün medeni ft.lemln lştirft.k ettlll 
sının tahkim edilmesine İngiltere hUküme- mektedir : nefret ve infial yalnız sözle lsbat edilecek 
tinin muhalefet etmek ezminde olduğunun " Altı safharP gemisi ellerinde iken açık değildir. Yunan tayyarC'lerl, yeni Ualeriyle 
lspanya'ya tebliğ edildiğine dair olan be- denize çıkmağa ceııaret edc:niyen İtalyan- ltalyan hedeflerlM birkaç kilometre mHa
yanatını mevzuu bnhsederek, bu azimli tav- 1arın, gemileri ilçe indirildikten sonra, boy feye gelml§ olan b!h ık m!ltteflklnln m~ 
rın şimdiki vaziyetlere tamamiyle uygnn le bir teşebbüste bulunamıyacakları mey - zahnretıyle, nıasur ı h ıırnı ltalyanlar ta-

- . . . dandadır Di:ı:.er tarafı b d b · d" rafından yapılacak h r y nı bombardı 
oldugunu ve İngıltere polıtıkaııı tarafın - · • an u ar enın ı- ma-
dan birçok defalar kullanılmış olan lisanla ğer bir neticesi de ftalyan kıtaatrnın, hat- nına mukabele ed bıl<c l{tır. Tayyareleri• 
bir tezat teşkil ettiğini memnuniyetle kay- ti gece saatlerinden istifade ederek Trab- rniz ltalyan kadın ve çocuklarımı hUeuna 
detmektedir. lusgarb'e nakillerini daha ziyade müşkül ihtiyacında olmıyacaklur. askeri b:ıkımdu 

krlmı5 olmasıdır. ,. pek ziyade ehemlyctU olan hed"fieri eeçe
Taymis gazetesi, "yıkıcı bir darbe ,, b:ı, 

lığı altında neıırettiği bir baı makalede, 
şüphesiz kendi ordusunun nişanlarını par
latmak için Mussolinl tarafından kasten 
intihap edilmiş olan 11 tkincltekrin günU
nUn İtalya için en 1 ellketli bir gün haline 
geldiğini söylemekte ve makalesine şu yol
da devam etmektedir : 

ltalyan propagandasına ceıJap 
" İtalyan h:ıva kuvetlerinin 13 tayyare 

Ark • Royal'ın tayyareleri 
Daily Express gazetesi yazı yor : 

btleceklerdır. Sakinleri belki de henU. 
harbin manasını anlamamış olan ltalyaa 
şehir ve mevzilerinde yunan ve ingtlı. 
tayyarelerinin g1Sılikmesl, ltalyanlara nS. 
hayet §etlerinin kencltl!'.'rlnl hııngt yalan
larla beslediklerini anlamak lmkl'lnını .,. .. 
recektlr.,, 

Gayr{ inaani hareketler 

" İşte Berlin'de bulunan B. Molotov'a 
verilecek haberler, İ$te B. Stalin için mih
ver devlt>tlerine sekilecek bir thiye telg
rafı mevzuu, işte Yunanlılar tarafından 
t>llerinde bulunan esirlere verilecek tafsi
lllt, iete Ttlrklye'yi kararında kuvetlendi-
rteek bir hldiıe ve nihayet i1Jte Franco'yu Atına, 14 n.a. - Atına ajaneı blldlr1yorı 
alikadar edecek bir vaka İtalyan ordusu hattı hareketinin kıtaatımı-

Biz yine denizlerde hik·i~lz ve ayni ha- zınkiyle taban tabana 7.ıt olduğunu ve bu
kimiyeti havalarda da temin edebiliriz. Bu 1 nun ~ağıda zlkredtlen hAdir; !erle ııabtt 
iki hakimiyet elinde 'k B'· "k B . bulunduğunu sal!hıyettar kaynaktan öğ. 

ı en uyu rıtanya- 1 yı kimse --al" -" N . renm ş bulıınııyonı:r.: 
··- up n.emez. etıeede ATru-

pa·~· sulh ıeraitini dikte etmek hakin Hit- 1. teşrlnlıı::ınldc öld lrtılcn bir yunan ım -
ler'ın defi!, bizimdir. .. bayının cftsedl gömlllmemlş ve llı:erlndeki 

Amerika ga:z.etele;inde 
eeyler tamamen Yatma edilmiş bir halde 
bulunmuştur. 

!!oma, 14 a.a. - 160 numaralı tebliğ· kaybettikleri halde bir tek lngiliz tayyareıi 
Eplr"de Kalabakl bölgesinde hava kuvet: bile düşürememeleri ve İtalyan filosu11un 
!erinin muzaharetıyle yapılan mevzi! ha - bu ağır darbeye maruz kalması hep bugü
rekAtımıa muvaf'faldyeUe fnkl•al •tnd• · ne HH<lüf eder. Mıhver devletlerinin en 
Ur. Görlce mıntakaaında dll§man taratın- küçük bir mağJQblyetini bile inklr etmeli 
dan yapılan bazı hücumlar kaU olarak bir ıiar edinmiı olan İtalyan propagandası 
pUskUrtUlmilştUr. Burada da kıtaata yar - karşısında şunu ıöyliyelim ki, italyan ge
dım eden hava kuvetıerl dUııman kıtalannı milerinde yapılan hasaratın havada dola -
Prepa köyU mıntakasında bombardıman şan tayyarelerimiz tarafından fotogranarı 
etınlştlr. ç . Nevyork, 14 a.a. - Amerikan ıazete- Bir yunan alaymdan esir dll§en ve :fi. 

rar halindeki lt.alyanları yaralı oldutu i
çin takip edemlyen bir yunan askeri ttal
yanlar tarafından bir d::ırbc ile C!lnsız yere 
dil~rUlrnllştllr. 

alınmış ve örçil ancak bunlara ıstinaden ı · 
Hava kuvetıerlmlz Papn• ta•""'are erı en iyi Yerlerini İngiliz hava kuvet-...., "" Avam Kamarasında ingiliz taıırruzunun ne- 1 · 

meydanını, Argostoll'yl ve Preveze'•" bom- erı tarafından Taranto'da İtalyan harp ,,, ticeleri hakkında beyanatta bulunmuştur. 'l 
bardıman etnılıı ve buradaki aakerl hedet- gemı erinin bombardımanına tahsiı etmi•-,, Bu parlak galebe ynlnız bahri vaziyeti de- ı d' ~ 
lere isabetler kaydeylemiştlr. Bundan b8§- ğil, belki siyasi vaziyeti de tahmini kabil er ır. 
k~ dli"man k il ıt 1 ö • Aşağıdaki baııhklar "Öze 

• v o arı m ra Y z ateşine tu - olmıyacak derecede tebdil etmiştir. Vakıa dır· ' • 
çarpmakta- Piyadelerlmlzden esir dUşt'n biri ıo-

yulmuo ve kalbinin üzerine bir hançer ı1ap. 
tul muştur. · • ıtaiyan zırhlılarından hiç birisi batmamış- "İngı·liz d 

DIİşman ta•marelcrl Avlon"·a ilzertne F k onanmasına mensup bombırdı 
"" ,, tır. a at onları tekrar yUzdurmek ve tek- man tayyarele • 't ı f'I . -

bombalar atmışlar ve altı kişinin ölmesi. h' • . rı ı a yan ı osunu ezıyorlar 
rar ızmetc sokmak ınkıta11z hır surette haberin yanında m h b .: · · " 

ne, 30 kişinin de yaralanmasına sebep ol- 1 u are e narıcı kılı 
ay arca devam edecek mesai neticcsınde nan gemilerin fo•og-t fi k 1 -

muşlardır. DU§man tarafından Draç üze - k b'l . . . t • a arı onu mustur 
rlne atılan bombalar hasar ve za:riata se- h:r~ ola?;lı~ •• ~~1 ~a~a~a .t~lya'.~1~ saf- "Nevyork World Telcgram,, gazete;i 
bcblyet vermemlııtır. gemı er ıtı arıy e vetı uç cuzütama Gayda'nın "İtalya'nın İng"lt , rh 

indiği için fransız donanması elden ka~ -l edilen deniz harbının ğı ekre ye tevc~, 
Avcı tayyarelerimiz tarafından Pantel- t k . en a ır ısmınr yü ... 

lanmıştır. 

Cenova t:ıburunun 70 inci bölUgilne 
mensup Tessaro Gloııııone Dl Glovannl is
minde esir edilen bır ltalyan askeri Uze -
rinde 3.550 drahmi ile Ourlnde yunan bay. 
rağı görUlen blr saat bulıınmu::ıtur. 

ltalyan ve alman propagandt161 
!arla civarında yakalanan Blenhelm tipin- ı tan s~nra altüst olmu~ olan Akdeniz mu l leneceğl,, hakkındaki yazısını hatırlatmak-
de lkl tayyare dllıürillmUştUr. Aynl tipte vazenesı tam ve katt bır surette yeniden tadır. Makalenin baslıiı ıudu • • Atina, 14 a.a. - Estıya gazeteııi ba,. 

dl
,. iade edilmiştir. İtalyan bahriyesine vuru- "B. Gayda acaba bu y-ı· rha.berln aldı makalesinde diyor ki: 
r.er bir dUaıman tayyaresi de Cagllarl a- 1 ~· çıklarında dUıllrillmUııtUr. ın bu ağır darbe .italyanların Yunanistan- mır.. "İtalyan radyo propagandaıı ile Berlill 

$ kt 
daki ınuvaffakiyetsizliklcrini hemen takip "/ '[' d radyosunun yunıınca neıri•at ıaatlnd-Lf , 

ar Akdenlzde dll•mau avcı ta"'•are- ngı rz ''' ' -" ...., ettiği için mihver devletlerinin yenilmez onanması Vuruyor • en gözde mevzuları ln .. iltere'nin Y--·-
lerlnln h!lcumuna uğnyan deniz ke§ll tay- " --

1 
• birer kuveı olduğuna dair Akdeniz mem - Nevyork Times gazetesi •• "İng'ılı'z do- nistana yaptıg"ı ve bu propagandanın llıe• 

yare erımlz iki düşman tayyareııi dllşlir- ' 
ınilşlerdlr. lki ülıııman tayyareslııın daha lekt>tleri arasında dolaşan masalları kcikıin- nanmasr vuruyor,. baıılığr altında neqet- mesabesinde olarak gostermeğe gayret et.o 
dlıştirlllmll;; olmaeı muhtemeldir. den silecek ve bu memleketlerin müstak. ti~i başmakalesinde dıyor ki: ' 1 tiği yardımdır. 

Gene şark! Akdl'nlzde dUşnıan gemi ka- bel siyasetleri üzerinde tahr:ıini mtlşkül "İtalya donanmasının felce uğrıyacak B. Musolini ve dostları, gorünüşe bak ... 
!ilesine karşı sevkedile~ torpllle mUceh- olan tesirler icra edcbilecektır. derecede uğradığı darbe, sesi bütün dün- , lırsa, bu suretle Elen milletinde şıiphe ve 
hez tan•arelerimlz lkl gemiyi torpille- Taymis gazetesi, makalesini şu suretle yaca işitilecek bir darbedir. En ziyade 1 hayal inkisarı tevlit edebileceklerini ta.. 
ml§lerdir. Daha sonra bir deniz keşif tay- bitirmektedir : mağrur oldu~u zırhlılarının felce uğrama- hayyül ediyorlar. Fakat çok yanılıyorlar. 
ynremlz tarafından teeblt edildiği veçhlle ", Mussolini, yıpratıcı bir hafta geçir - • 81• en mümtaz alaylarının Yunanistanda B. Musolini ve dostları şunu bilmelidirler 
bu gemilerden biri batmıştır. miştir. Şüphesiz mihver şirketinin Berlin- imha edilmesi ve iaşe ve nakliye gemileri- ki, Yunanistan selfimetıni İngiliz yardı· 

Diğer bir hava filomuz, İskenderlye'de de~i reisi kendisinden muvaffakiyetlerinin nin İtalyanın kapılarında Otranto boğa- mın.dan beklememektedir ve hiç bir zaman 
bir kruvazöre isabet kaydetmiştir. Gece bir Plançosunu istiyerek, ihtiyatlı bir mU- zında batırılması B. Mueolini için acı 0 _ da beklememiştir. Zira harp Yunanistan 
İskenderlye Uzerlne tekrar muvaf!aklyet- dekkik olan Molotov'a göstermek arzu e- lac.ııktır. Kimbillr B. Musolini geri dönüp için bir ticaret muaı!telesi değildir. Yu-
11 bir hava hUcumu yapılmı§tır. 

1 
derse, Mussolini şüphesiz daha sıkıntılı da- geçen hazirandı yaptığı fena besa"tıa nasıl nanistan harbe. mi.ızakelereler neticesinde 

Fucaeldaba ve Maaten Bagush demir - kikalar geçirecektir. " bakmaktadır? Almanyanın bir dirı;ek dar- ve yahut bir liPektlUisyon şantajı netice-
yollarına karşı yapılan hava hUcumunda ÔlJ'" b• J b besiyle kendisini b'ertaraf edişini kimbilir sinde girmiş değildir. Yunanlılar harbı bir 

urücü ır ar e 1 h' · ı k yangın çıkmıııtır. Maaten Baguııh tayyare nası ıssetnıekte ve yukselen ingiliz d~ ış o ara telakki etmiş olsalardı, İngiltere 
meydanı mitralyöz ateşi altına alınmıııtır. Daily Mail gazetesi, baş makalesinde varlarını nasıl görmektedir! Şimdi B. Mu- ile Fransa'nın yanı başında 18 ey evel da, 
Bir dilşman bombardıman tayyaresi ya. şöyle yazıyor : ııolini mütehammil halkını harbe atmanın ha mirsait şartlar içınde yer alırlardı 
kılmış, diğer Uç tayyare de ciddi hasara " Bahriyemiz sessbce ve tam bir mu - , nasıl bir cinnet oldu~unu anlıyor.,, Arnavutluktaki İtalyan mevzilerine 
uğratılmıı.ıtır. vaffakiyetle düşmana öldlirücü bir darbe N evyork Her~ld Tribune diyor ki: yanların kuvcti henüz, 40 ili 50 bir 

Yukarıdaki harekflta !ştlrfık eden tay- lndirmi!Jtir. İtalyan filosunun parçalanması "Bu hareket, hamlesi itibariyle muhte- mediği zaman hücum ederek 1ıe· 
"'llrelerlmlz her tarafta bU"·"k "'ldd.etle a- mihver devletlerini. kendi harp plan!arını · b · · 'b bugünkti acınacak vaziyetleriyl• " ,,.u ,, şem, nıs etı ıtı arıyle temaşaya değer bir 
teş açan dMI toplarının mukabelesine rağ- yeniden tetkike sevk edecektir. ÇiınkU Hit- muvaffakiyettir. Taranto darbesinin neti- olduğu veçhile, denize atari!' 

d 
men Uslerlne dönmllşlerdlr. ler, &imdiye kadar çekinen ve Berlin'deki celeri çok büylik olabilir. 45 milyon nufusa malik <:' 

Düşman tayyareleri, Bardla, Derne ve rus - alman mü:ımkerelerinden tevahhuş e- Taranto darbesi Jngıltere'.nin Orta _ çük Yunanistana uç f!ıntı;· ·-
Blngazl üzerine bombalar atmışlardır. Az der gibi görünen küçük ve bitaraf millet. Şark'taki nüfuzunu çok ytlkseltecektir... verdigi ıam~n, o vak t 
haııar vuku bulmu§, bir mUslUnıan ölmU§· leri korkutmak için artık bu donanmaya ve sefe•be•lik de YllP 
tllr. istinat e.demiyecektir. Soveytler, ingiliz de- ı nanistan de•hal m::• 

Şarki A!rlkada btlhR8S8 Lakitanng- nlz ve hava kuvetlerinın derecesini daima' i sveç yeni harp Yunan:stan bu CI!'' 

Rodolphe göJU ve Mega'nın cenubunda kA- realist bir cepheden muhakeme etmişlerdir. s~mat da başlad 
in Jubdo cıvannda devriyeler arasında vu- Onların eksperleri Hitler ve Muasolini ta- • ı • hiç bir zamarı 
ku bulan mUııademeler lehimize lnkl•al et- rafından aldatılmayı hiçbir vakit kabul et- gemi ert yaptf rtyOr nin yardımır 
mlştlr. memislerdir. Akdeniz'in diler ucunda lıe, Fakat h • 

Dll§man, dUn, Gallabat mevzilerimize mareıal Petain, fransız filosunu mihvere Stokholm, 14 a.a. - İki hafif kru - daha mi' 
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Atina, 14 a.a. - Yunan başkumandanlı
fının dlİfl ak~amkı 18 numaralı tebliği: 

İngiliz tayyarelerinin alman toprakları 

üzerine yaptıkları akınlar, gene kıyde de
ier bir muvaffakiyet temin etmemi&tir. 
Yalnız bir demir fabrikası civarına dü,en 
bir bombanın parçaları birçok binaların 
h .sara ur:ramasına sebep olmuştur. 

karşı topçu ateşi açmııııaa da bir netice •· tesllrn hususunda şüphesiz her vakitkinden vazörl~ ?i~ ~iktar destroyer, denizat-ıl mı YL• 
lamamıştır. Assab ve Dlredeoua'ya dllş- ziyade mUtereddit olacak, Franco, tspan _ tı gemısının ınşası için hükUmet mec· rol r 

mllnın yaptığı hava akınları 117. hllSara se- ya'nın atiı;ini Akdeniz'deki siyaseti fiyu- listen bu mali lene için 32 milyon kro- tiF' 
heblyet vermlgtlr. Zayiat yoktur. ko ilt> neticelenmiş bir kombinezona tevdi- r.a vakın .bit mµnzam tahsisat talebet-

Dllşman hava ku•;t'tlerl Crotone'a hU· den çekinmekte devam edecektir Hıiküme- miştir. Bu cüzütamların inşaat m"S· 

tt"' ~ .. 
"-· , ?') ~~ ~<?,.. 

.:~~ , , ,.Q,. 17771 
Tayyarelenmız G..>rice tayyare meydanı

nı bomb:ırdım'in etmış ve yerde bulur.an 
hırçc-;r dı:şman tayyarelerini ımha eımış· 

tir. Buyuk bır b·na berh va olmuştur. Tay 
yarelerimıze taarruz ed n bir düşman av
cm muharebe neticesi düşüri.ılmüştür. Düş. 
m.anm aahra karar&ihları da bombardı

mana Uı.bi tutulmuttur. 

Berlin'e tevcih edilen hücum teşebbüsü 
akim kalmıştır. Berlin baraj mıntakası cİ· 

varına kadar sokulmağa muvaffak olan 
birkaç tayyare, tayyare dafi bataryaları

nın tiddetli ateşiyle dönmeic icbar edil
mlıtir. Bu tayyareler bombalarmı Berlin 
etrafına nktlnden ... ı atmrtlard.ır. ~ 

cum etmlşlt'rııe de atılan bombalar denize timizin tam bu sırayı seçerek Tanca'yı tah- rafları ceman 141 milyon krona b11· 
d;işmllştUr. Tarıınto bombıırdımanında ise kim için herhangi bir teşebbüs yapılacak olacaktır • 
sivil halk arasında bir ölU, Uç yaralı var - olursa, lngiltere'nin harekete geçeceğini 
dır. Askerler arasında da iki ölU, dokuz İspanya'ya tebliğ etmiıı olması, çok tak • 
yar&!ı vardır. Evlerde ban hasarlar vu- dire değer bir harekettir. Bu tesebbUı Bll
kua gelmlıtır. tkt dütman tayyaresinin 1 yllk Britanya için de doıtları için de bil
dll8UrU!mtıe olmuı muhtemeldir. rik bir tqvik IDlhlyetlndedlr, Britan7a 

' 

--- -. 
Siyam ordulan batkuman<t 

Ban&"kok, 14 ı.ı. - Siyam bqvekih
ordu bqkumanda.nı bUtiln Siyam kuvetlerl-
nla baelnımandanlıhna •7in edllm.lttlr. 1 S•· 
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M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

Otomobil akümülatörü alınacak 
:M. M. VekAletl Hava. Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - 150 adet otomobil akkUmUlllörU 

pazarlık suret!yle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 6250 lira olup katl temi
nat mıktarı 938 liradır. Pazarlığı ?6.11.940 
sah gUnU saat ıı de hava eatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Fennt 11artname· 
at ve muhbrası her gün öğleden sonra ko
misyonda görüleblllr. 1stek11lerln muay -
yen gUn ve saatte kaU teminat ve kanunt 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulunma
ları. (7520) 17786 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
M M. Vek6.leti Satın Alma Komisyo. 

ııundnn : 
Keşif bedeli 3063 lira 62 kuruş olan M. 

M. V. daire mtldürlUl\l mutbah binasının 
tamirinin 19 ikinciteşrin 940 salı ıiinii sıı
at 10 da açık eksiltme ile münakasası ya. 
pılacaktır. İsteklilerin mezktir "1n ve aa
atte 230 liralık muvakkat tcminatlariyle 
b irlikte M. M. V. satın alma. komisyonun-
da bulunmaları. (742S) 17446 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. Veklletl Satın Alma Komisyo

nu.,dan : 
Hepsinin tutarı 1108 tin olan 16 ka

lem muhabere malzemesinin 20 iklnclteş· 
rln 940 çareamba günü uat 11 de açık 
eksiltme ile münakasası yapılacaktır. İs
teklilerin 83 lira 10 kuru, muvakkat te· 
minatlariyle blrlikt~ me:ı:kQr ılln ve il· 
atte M. M. V. 11tın almı komisyonunda 
bulunmaları. (7427) 17~7 

Dinamo alınacak 
ır . .M. VeklUeU Satın Alma Komısyo 

Dundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyat 10>475 lira 

olan 25 adet dinamo kapalı zartla eksflt • 
meğe konulmuştur. tık t.en ınatı 815 lira 
83 kuruş olup ihalesi 22 lktnclte§lin 940 
cuma günü saat 15 tcdlr. İsteklilerin mez· 
kQr gllnde ve lhale eaattnden bir saat eve! 
sarfiarın M. M . V satın alma komisyonu-
na vermeleri. (7424) 17495 

Vaketa alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kılosuna tahmin edilen fiyatı 

(370) iiç yü:ı: yetmiş kuruş olan yedi ton 
tabii renk ve beher kilosuna tahmin edi
len fiyatı (330) Uç yuz otuz kurue olan 
üç ton siyah renk vaketa pa:ı:arlıkla mU· 
nakasaya konmuştur. 

İhalesi 20. 11. 940 çarıambı ıünü saat 
on birdedir. Kati teminatı (5350) liradır. 

Evsaf ve şartnamesi 180 kuruş mukabi
linde M. M. V. 11tın alma komisyonundan 
alınabilir. İııteklilerin kanunun emrettifi 
belgelerle ihale 11a tında komisyona cel-
melerl. (7741) 17737 

Yün karbaılığı alınacak 
M. M. V. Sa.Al. Ko. dan: 
Beherlne tahmin edllen fiyatı (60) alt

mış kuruş olan 50.000 adet yUn kar bqlı
ğı pazarlıkla mUnaka.ııaya konmuıtur. 1-
halesl 18.11.940 pa:ı:nrtesi gUnU saat on 
birdedir. Kat! teminatı 4500 liradır. YUn 
kar b!lflıklan 25 000 adetten ~ağı olma -
mak ıarttyle ayn ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. Evsat ve artnamesl 160 kuruş 
mukablllnde :M. M. V. ııatın alma komis
yonundan alınabilir. İsteklllerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale ııaatlnde komls-
7oiia gelmeleri. (7742) 17788 

Çivi alınacak 
::M. ::M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Harp okulunda yaptırılacak ranular 

tein 27.432 metre mlkA.p kereste ile 90 kl -
Jo çlvt ahnacıı.ktır. Taliplerin 224 lira te
mlnatıarlyle birlikte 19.11.940 sah gtlnU 
aaat Ui te komisyona mUracaatlan . 

(7743) 17789 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve hesabma 
Bilya alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Temizlik işlerinde kullanılmak fi. 

•ere Zis marka kamyonlar için ılınacak 
olan muhtelif 104 adet bilya on be' ıUn 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 804 lira 80 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 60 lira 36 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiycnlerin 

her gun encumen kalemine ve iıtcklilerin 
de 26 l 1 940 salı günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. (7435) 

Kapsul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

17404 

1 - Menba sularının kontrolundı kul • 
lınılmak Uzere yaptırılacak olan (500 000) 
ıdet kapsül on beş gtin mliddetle açık ek· 
ıil meye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1600 liradır. 
3 - Teminat 120 liradır. 
4 - Şartname ve n J't1unes'ni görmek Is· 

ı·vt-nlerin her gün encümen kıı 1 emint ve 
1 •r •1 l•r:n de 26 11 940 salı günü 11at 
ırı ~'I ita "'•'ediye encümenıne m 1i• , rnat 
ları (7436) 1740'i 

Otn-.... il IP•t•;:;.i alınacak 
Arıkı>ra B l dlyE'slnd"'D: 

1 - İt! iye ihtiyacı için altnacıık olıın 
9 adet dış ve 9 adet iç otomobil lAstıgl on 
b"Ş ~ ln müddetle açık eksiltmeye konul 
m• ştur 

2 Muhıımmrn bedE>ll 19~ llradır. 

4 - Ş r n mrs nl ı;örmek lstlyPnl Tin 
h r ~ın Pn lrnPn k'll mlnP ve tsteklllPrll'! 
<'! ~ '" ' ı n•o «'H ., ~ nll 111111t 10 l!t'l dıı h"I" 
d ·.. n ın r cıt'ltl rı 1 7F"Oı 

17G1R 

~ıra oa bet dn ~ddetle ~ eblltmtıre 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 873 lira JI lnı -
nı'tur. 

3 - Teminat 65 Ura 50 lruruıtur. 
4 - Şırtnamcıılnl &'Örmek fıtlyenlerin 

her ırün encümen kalemine ve lıteklllerln 
de 29/11/940 cuma cfuıll ıaat 10.30 da be. 
ledlye encllmenlne mUracaatlırı. (763ı) 

17619 

T esviyei tura biye iti 
Ankara Belediyesinden: 

l - Hacıbayram camii otvarındııkl tes
viye! tUrablye tıl on beı g'iln müddetle a
çık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1674, liradır. 
3 - Teminat 125 lira 115 kuruıtur. 
4 - Şartname ve keılf cetvelini görmek 

isUyenlertn ber gUn encümen kalemine ve 
lsteklllerln de 29.11.040 cuma gUnU saat 
10,30 da belediye encDmenlne müracaatla· 
n. (76.32) 17620 

Satılık halı 
Ankara Belediyesinden: 
Belediyeye olan borcundan dolayı hac:ı:

edllen bir adet halı 15.11.0tO cuma gUnU 
saat 12 5 t beledlyemezat salonunda aa
tılacakt1r. İstekli olanlar ornda buluna -
cak icra memuruna mUracaat eylemelrt. 

(7772) 1775ıl 

inşaat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Su lşlert idaresi için Kayaşta yap

tırılacak olan terfi dairesi ile mllstahde -
mln evi on be11 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muluımmen bedeli 8740 lira M ku· 
ruıtur. 

3 - Teminat 656 lira 22 lturuıtur. 
4 - Şartname ve keti! cetvelini görmek 

lstıyenlerJn her gün encümen kalemine ve 
lııtekltlcrln de 3 12 940 salı gUnU ııaat 

10,80 da belediye encUmenlne mllracaatlıı.· 
n. (7773) 17760 

Memur alınacak 
Belediye Reisliğinden: 
Belediye dairelerinde mUnhal 85, 75, 60 

Ura ücretli Uç memurluk lçln 25. 11. 940 
pazartesi gUnU saat 15 le müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

İsteklilerin istidaları ilse veya orta 
mektep ıahadetnamelerlyle nU!uı tezke
resi ve hüsnUhal kftğıdı, 11hat raporu ile 
birlikte nlbayet 23. 11. 940 cumaraeııl gU· 
nUne kadar belediye relsllf{ne vermeleri 
il An olunur. ( 7700) 17772 

Nazarı dikkate 
Belediye Reisliğinden : 
Su sayaçlarının don tesiri ile bozulma

ması için abonelerinden bunları ıoğuia 
karşı korumaları rica olunur. 

Dondan zarar gören sayaçların değiş

tirme ve tamir masrafı abonelere aittir. 
(7793) 17773 

ASKERi F ABRIKALAR 

Nümune ve evıaf tartnameıine 
göre 600 adet kilim alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın .Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan yu. 
karıda yazılı 600 adet kilim askeri !abrl· 
katar umum müdUrlUğU merkez aatın al • 
ma komisyonunca 26. 11. 940 sah gUnU sa· 
at 14 te puarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvıı.kkat teminat 180 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele -
rtndekl veııalkle komlııyoncu olmadıkları
na ve bu işle alfikad!ı.r tUccardan oldııldan
na dalr ticaret odaaı veslkaslyle mez1<1lr 
gün ve ııaatte komisyona müracaatları. 

(7525) 17507 

Nümune ve evıaf şartnamesine 
göre 6()1l adet battaniye alınacak 
. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 
yukarda yazılı 600 adet battaniye Askeri 
Fabrikalar umum mi.ıdlirlüiü merkez aatın 
alma komisyonunca 29 1 l 940 cuma ıünü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Tliplerin muvakkat teminat olan 
( 405) lirayı ,havi teklif mektuplarını meır:
kQr günde saat 15 şe kadar komiıyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa • 
rıh kanunun 2 ve 3. madıJelerindeki vesaik
ı~ komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle 
ali.kadar tüccardan olduklarrna dair tica
ret odası vı:aikesiyle mezkQr ıün ve ıaat
te komisyona m\jracaatları. (7664) 17658 

Çelil< alınacak 
Aıkert Fabrikalar Umum MüdUrlUiü 

Merkez Satın Alma Komlıyonundan : 
250 Kc. 1 mm. 0 da yaylık çelik 

• 200 Kg. 2 ,, ,, " 
200 Kg. 3,5 ., " ., 
180 Kg. 5 ., ,, 
146 Kı. 7 ,, ,. " " 
140 Kc. 8 ., ,, " " 
150 Kı. 10 ., ,, ,, ,, 
200 Kg. 12 ,, ,, ,, ,, 
300 Kı. 0,50 ., " " " 
200 Kg. 1,50 ,, ,, ,, " 
150 Kg. 3 ,, ,, ,, ., 
150 Kg. 4 ,, ,, ,. ,, 
200 Kg. 6 ,, ,, " 
135 Kg 7 5 " 
<!50 Kıt. O ,, ,, ,, 
150 Kı 11 ,, ,, ,, 

Tahmin edilen bedeli (7502) lira (50) 
kuru6 olan yukarıda cinıı ve mlktan yazı
lı 16 kalem yaylık çelik Asker! Fabrika
lar umum müdUrlllğU merkn 11tm alma 
komisyonunca 3. 12. ~o 11lı cilnü ıaat ıs 
te kapalı ıı:arflı ihale edılecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ~562') 

1ira (69) kuruşu havi teklif mektuplannı 
mezkQr günde aaat 14 de kadar komi1-
yonı verme1eri ve kendilerinin de 2490 
numaralı k- n11nun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle "komisyoncu olmadıklarını ve bu 

(')..1 '" ,,o ... , .. .,. ~.1ınacah itle alSkadar tüccardan olduklarına dair 
11 n ra Belcd yes nden : Ticaret Odası veılkasiyle mezkılr &iin ve 
ı - Belediye "C ıuabatı için alınacak 111ttı komisyona mUrıcaatlın. 

8 ton kesilmie ıilrıen odunu ile 445 kilo (7722) 177M 

U[UI 

KAZALAR 

Beton işleri 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de yaptınlacalr 2369,5 Ud bin 
ilç yü:ı: altmış dokuı buçuk metre murab
baı beton döteme ve 400 metre tulünde be
ton bordUrlerle birlikte mecmu keşif be • 
deli 5679 lira 79 kunı~an ibarettir. 

6/111940 tarihinden itibaren 27/11/940 
ça1"1amba ırünll ıaat 15 e kadar 20 ırün 
mUddetle ve kapalı zarf usullyle eksilt • 
meye konulmuştur. 

Bu huıuaa ait evrakı keşliye Te aaire
Ai parasız olarak belediyece verilecektir. 
Mliteahhitlik evsafını haiz olan lıtekliler 
vMaiki müıbltelerinl havi teklif mektup.. 
!arını 27/ 11 /940 çarşamba ırünU ııııat 14 de 
kadar belediye rlyaııetine vermeleri (10705 
/ 7676) 17616 

Erkek ve diti tay satılacak 
Karacabey Harası Müdür!Uğilnden : 
l - Hara malı ve yarıtları angaje 11f

kan İngiliz 939 doğumlu erkek ve dişi on 
dört bae tayla safkan arap beş bas taY a
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 1/ 12/940 pa:ı:ar günü aaat 
on üçte Ankara h ipodromunda yapılacak
tır. 

S - Muvakkat teminat hepsi için be5 
yüz altmış bes liradır. 

4 - Tayların pedi~rileri Ankara, İstan
bul, Adana, Buna, hmlr, Samııun, Kon
ya, Balıkesir veteriner müdürliıklerine 
gonderilmiştir. 

Taylar hakkında izahat almak istiyen -
terin bu mudü~liıklere ve haraya müraca
atları ve isteklilerin arttırma gün ve ıs.

atinde Ankara hipodromunda bulunmaları 
ilin olunur. (10409-7311) 17378 

Tamirat yaptırılacak 
Bala Kaymakamlığından : 

ter Maliye VeWeti mllH emllk mtıdllrltl
tnne mllrıcaatlın. 

5 - İhale ıekll: pazarlrk uıulll Uedlr. 
e - İlıalenln yapılacatı mahal Ti tarih: 

22/11/940 tarihine mUaadlf cuma ıUnU u
at 15 de Mallye Veklletl mlllt emlak mll
dUrlf!ğUnde. 

1 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
90 ırfin içinde Maliye Vektletl mili! emllk 
müdUrlUğüne teslim edilecektir. (7485) 

17499 

Fenni malzeme alınacak 
Mat!ye Veklletlnden ı 
2/14177 aıyılı vekiller heyeti kararına 

ballı toprak tevzlf tallmatnameslne tev
fikan tevzi olunacak topraklarm kadastro 
tahririnin icrası için 7/10/ 940 tarihinde 
kapalı ıarf usullyle mfrbayaası kararlat • 
tırılmı' olan fennt malzemenin mezkQr 
ıründe yapılan milnakaaasında tallp zuhur 
etmediğinden bahse mevzu malzeme 2490 
11yıh kanunun 40 mcı madde11lne tevfikan 
pazarlıkla ve ııafıdaki idaresinde mUba-
ya.a olunacaktır. ı:ı 

1 • Mübayaa edilecek 
levazımm cinsi Adet 
Prizma 25 
Çelik ıerlt 50 
ŞakQI 50 
]alon 100 
Jalon achpasr SO 
Fiş 500 
Mesaha çantası 50 
Portatif terıimıt 
masası 25 
Çadır 50 
Sıht çanta 25 
Portatif yemek tıkımı 25 
Tirlin 50 
Gönye 100 
Şeffaf minkale 50 
Tribli desimetre 50 
Tahta cetvel 25 
B~sit pergel takımı 25 
Allt şemsiyesi 25 

YEK'ON : ı275 

.9 e 
~ a -~ ·5 ~ :! -'"O" 
ii ~ :d 
CQ ;:: E-< l: 

L K L 
20 00 500 
25 00 ı250 

00 60 so 
02 50 
03 00 
00 30 
12 00 

25 00 

250 
150 
150 
600 

625 
80 00 4000 
30 00 750 
50 00 1250 
02 50 
00 90 
03 60 
01 so 
01 20 

125 
90 

180 
75 
30 

15 00 375 
30 00 750 ---11 \80 

2 - Keşif bedeli: 11,180 liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 lİ· 

ra 60 kuruı. 

Yapılacak iş: kaza hüküm et konağının 
tamiri keşif bedeli (1181) lira 25 kuru$tur. 
Teminat miktarı (88) lira 59 kuruş olup 
ihale tarihi 27 11 940 çarşamba günü saat 
14 de ka:ı:a malmildürlül:Unde. Sureti ihale 
açık eksiltme. Ke~lf evrakını görmek is -
tiyenler Ankara defterdarlığı millt eml!k 4 - İhale evrakını ıörüp almak istiyen
müdürlüğline ve kaza malmüdürlıiğüne terin Maliye VekS!eti millt emlik müdür· 
müracaatları. (7579) 17561 lüğüne müracaatları. 

5 - İhale şekli: Pazarlık suretiyledir. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih 

f)f.'Vl .F.T nın.t N ·~1 ~Tl\4~~1 ?21111940 tarihine mUsadif cuma gUnU Sil• 

at ıs de Maliye Vekllcti mım cm!Sk mli 
dürlüğünde. Cam tomnığu ı tıt1ı 

Dursunbey Devlet Orman lı.ıletmesi 
vir Amirliğinden : 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
Re- 15 giln içinde Maliye Vekaleti millt cm -

ilk müdUr!Uğüne teslim edilecektir. (7486) 
17500 l - hletmemizin Dursunbey i&taayo

nu clvanndaki tomruk deposunda birinci 
bölge emvalinden . R : 1 - No. lu stokta 
mevcut 27 adet muadili 54 metre mikap 
334 des imetre mikap çom tomruğu açık 

'Httırma 'IUrctiyle satıhltı çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kcıme 
payları mevcut olup kabuksu:ı: orta kutur 
ızerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait ı.ıartname Ankara. 
İstanbul, tzmlr •e B hk ir orman se•ir· 
ıe müdürlükleriyle revirimizdeki satıı 

:losyaaındı mevcuttur. 
4 - Tomrukların beher gayri mamu -

liin muhammen bedeli "ı5" lira "70" 1ru -
ruştur. 

5 - Tomrukların muhammen bedeli 
üzerinden % 7,5 muvakkat teminatı "63" 
lira "98" lcuru11tur, 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatla -
rını hlmilen 26111/ı~O tarihine milsadif 
ulı cünU saat ıs de Dununbey Revir l· 
mirliline müracaat etmeleri ilin olunur. 

(10696/ 7665) 17613 

Çam tomruğu satışı 
Dursunbey Devlet Orman İfletmesl 

Revir Amlrlltlnden: 
1 - Jııletmemlzln Durııunbey tstasyoıııı 

clvarındıı.kt tomruk deposunda ikinci böl· 
ıre emvalinden - R. I - NO. ıu ııtokta 
mevcut (371 adet muadili 84 metre mlkAp 
155 desimetre mlkfip çam tohruğu açık 
artt.arma suretiyle satılığa çıkarılmıııtır 

2 - Tomrukların aynca bl.1' kesme pay 
lan mevcut olup hllcım kabukınız orta k•ı 
tur Uzerlnden hesaplanmışbr. 

3 - Tomnıklaro alt satış ııartnamesl 

Ankara, İstanbul, İ:l:mlr ve Balıkeıılr or· 
man çevlrge mUdllr!Uklerlnde ve revlrl
mlzdekl satış dosyasında mevcuttur. 

4 - Tomrukların beher gayri ma.muıuo 
muhammen bedel (15) lira (701 kuruııtur 

5 - Tomrukların muhammen bedell Uı:e· 
rlnden yUzdo 7.5 muvakkat teminatı olan 
<99) lira (09) kuruştur. 

6 - tıteklllerln muvakkat teminatları
nı Mmllen 26.11.940 tarihine mUsadl! e&· 

Jı g{lnll saat 15 te Dursunbey revir t\mlrll· 
ğlne mllracantlnrı llft.n olunur. 

(10697 /7666) 17614 

MALiYE VEKALETi 

Muhtelif fenni al at alınacak 
Maliye V ek5.letinden : 
2114177 11yılı Vekiller heyeti kararına 

bağlı toprak tevzi talimatnamesine tevfi
kan tevzi olunacak toprakların kadastro 
tahririnin icrası için 23/ 10/940 tarihinde 
kapalı zarf uıullyle mUbayauı kararlıt

tırılmrs olan fenni malzemenin mezkQr 
gtinde yapılan münakaaaaındı talip zuhur 
etmediiinden bıh1C mevzu malzeme 2490 
11yılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
puarlıkla ve a,aiıdıkl prtlar dairesinde 
mtihıvu olunacaktır. 

l • Mübıyaa ~ilecelr 
levazımın cinıi Adet 
Tekaometre 25 
Mira 50 
Plinimetre 

YEKUN 
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2 - Ketlf bedeli: 24750 liradır. 
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S - Muvakkat teminat miktarı: ı856 

lira 25 lruruıtur. 

4 - İhale enalanı ı6rilp almak lıtl1ıı.e-

POLiS 

Matbaacılara 
Emniyet Umum Müdilrlliğünden 
K6.ğıdı umum müdürlükten verilmek 

tartiyle 6316 adet defterin batım ve cilt 
iti 16/11/ll40 cumartosl günü aaat 11 de 
açık eksiltme usuliyle münakasaya kon • 
muştur. 

Muhammen bedeli 4200 liradır. Şartna

me ve numunelerini cörmek iıtiycnler U· 
mum müdiirliik aatın alma komisyonuna 
mUracaatları. 

Banka mektubiyle beraber 2490 aayılı ka. 
nunun 4 UncU maddeainde yazılı belge -
lerle birlikte mUnakua rünii tam 111t 11 
de komisyona mllracaatla.n. (7262) 17286 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Atma Ko. dan 

Miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatları aıağıda yazılı 3 ocaktan çıka
rılacak balastlar hizalarında gösterilen gün 
ve ııatlcrde ihaleleri yapılmak iizere ka • 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmut -
tur. Eksiltme Ankara istasyonunda ikincı 
işletme müdürlüğii binasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır, Bu işe girmek 
istiycnlerin muvakkat temlnRt makbuzu ve. 
ya idarenin kabul ettiği formille mutabık 
banka mektupları ile kanun ve şartname • 
nin tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini ve 
ekslltme saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vermele
ri 15.zımdır. Şartname ve mukavele proje
leri Ankara'da ikinci işletme komisyonu 
ile Kayaer!, Yerköy ve Zonguldak istas -
yonlarından parasız verilmektedir. (7438) 
Sıra No.: 1, ocağın bulunduğu yer ve ki
lometresi: Ankara • Kayseri ha t•ı Kim. 
102 - 110, Mahmutlar, Balışe)•h is•asyon•l, 
balast mlkdan 3000 M3, beher M3 ın mu
hammen bedeli 130 kuruş, muvakkııt te -
mlnatı 292,50 lira, ihale gu'l ve ııaati 
25/11/940 pazartesi saat ıs, 

Sıra No. 2, ocağın bulunduğu yer ve 
ldlometre5i: Ankara - Kaya eri hattı Kim. 
204 • 208, Yer köy istasyonu, balast mlk -
darı 2000 M3, beher M3 ın muhammen be
deli 150 kuruş, muvakkat teminatı 225,50 
lira, ihale gün ve saati: 25/111940 pazar • 
tesi saat 15,30, 

Sırı No. 3, ocajtın bulunduğu yer ve ki
lometresi: Irmak • Zonıruldak hattı Kim. 
318-320 Dahkmk istasyonu, balast mikda
rı 3500 M3, beher M3 ın muhammen be • 
deli 170 kuru11, muvakkat teminatı 446,25 
lira ihale gUn ve saati 25/ 111940 pazarteıi 
saat ı5.45 de. 17497 

Ruhsatname İptali 
Kızılcahamam kazasının Şeyhler nahiye

ıi C<>rmıın köyUnde maden kömilrll. ve lin
yit aramak llzere Faik ve Ahmet namla
rına verilen 5. 12. 19M tarihli ve 1/23 nu
maralı ruhsatnamenin, sahiplerinin hiç bir 
müracaatı vaki olmaksızın müddeti bit
tiğinden, maadln nl:ı:amnameslnln 22 inci 
maddesi mucibince ve Ankara vllbct ida
re heyetinin 4. 11. 940 tarih ve 3023 nu
maralı kararlyle hbu ruhsatnamenin iptal 
edildiği ilin olunur. 

45SS Ankara Mmtak111 tktıut 
MUd!lrHIH 

ViLAYETLER 

Köprü tamiri 
Tokat Va1111ilnden : 
Tokat • Nlk11r yolu ü:ı:erlndeki 11662 

lira 93 kuruı bedeli ke&lfll Hamidiye köp 
r11111nUn tamiratı 2. ıo. 940 tarlhlndm iti
baren 20 ıün mUddetle kapalı zarf usu
llyle eksiltmeye konulmuı ise de talip ru-
hur etmediğinden artırma vo eksiltme 
kanununun 40 mcı maddesi mucibince 
2'1. 10. 940 tarihinden itibaren işin bir ay 
içinde pazarlıkla yapılacağı ilan olunur. 

(7309) 17300 

T opkapı Sarayı tamir ettirilecek 
İstanbul Natıa MUdllr!UğUnden: 
212.940 pa:ı:artesi gllnll snat (15) İstan

bul nafıa mlldUrllijtll eksiltme J.!omlsyonu 
odasında (26712) lira keşif bedelli İ tan -
bul Topko.pı sarayı tamiratı kapalı :ı:art 

uınıllyle ekıılltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık tıılerl 

genel, husust ve fennt ııartnamelerl, proje 
keşlt hUIAsM!yle buna mllte!errl diğer ev
rak dairesinde görUlecektlr. 

Muvakkat teminat (2004) Urndır. 

İl!tPklllerln teklif mektupları ve en az 
bir tanhhlltte (200001 llrnlık bu işe ben -
zer iş ) nptığına dair ldnrrı rlnıirn almış 
olduğu vesikalara lstlnod ıı fııtnnbul vllt\· 
yetine müracaatla eks'lt'11e tı • '1indcn ta
t!' gllnlerl hariç C3) r.-1 n rv,.ı nlınmış eh -
llyct ve 940 yılına 11 t t!car t odruıı vesi -
ko.lnrını havi knpnlı z"rflarını 212.940 pa-
7.!U'tesl gUnll sıınt 14 e Kndnr htanbul na
fıa mlldllrlllğl\ne vermeleri ın.zımdır. 

(]0472/ 745!1) 17532 

ASKF.Rl JK iSLERİ 

Şubcve d.,.vet 
Ankarn Ynbancı Aıık ı ilk Ş Re. den: 
Askerllklcrınc k r ır v rılınlş ve fak ıt 

herhangi bir sebeple scvkedflmemlş b •hı 
nan ve yahut sevkedlllp yeı:kk suh v o 
kuluna geç lltlhaklarındnn dolayı okut 
lade edilmiş oltın ve yalnız hiç ehllyetn 
nıesl bulunmıyan ve hazırlık kıtalorın 

altı ay hh:mete tllbl ol ın yedek subny ye
tlşecel< bulun:ın bu kııııı hlzmetlller bu va
:ı:lfelrrlnf yapma!< !zere hemen kıtalaro. 

S"Vkedllecr. lclerlndnn Anknrnda 3-'abancı 

buhınnnlo.rın yabnncı ııubeyc müracaatları 

icap ettl~nd n bu gazete lltıtıı her şahıs 
için namına çıknrılnıı§ davetiye knbul e -
dilerek gelmlyenlrr hakkında kanuni mu
amele yapılaca~ı nan olunur. <76121 17593 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı As. Ş. Hs. den : 

327. 328. 32'9 doğumlu ihtiyat eratı ta
lim nıaksadiyle çağrıldıkları tarihte bazı 
mıntakaların sevkcdilmemesi dotayısiyle 

kRlmıs ve fakat sonnıdan tekrar ba.zı mın
takalar ~ubelerinin bu doğumluları rene 
aynı talim maksadiyle çağırıldıklarını ha· 
ber ald ı kları halde Anka.ra'da bulunan ve
yahut bilahare gelen ba:ı:ı yabancıların IU
beye müracaat etmedikleri bazı müracaat• 
\anlan anla,ılmıttır. 

Bili istisna bu üç doğumlu ve Amcara
da ôulunıı.n yabancı ihtiyat eratı yabancı 
u ye h men utrıyarnk va :ı:lyetlcrlni tc -

kik ettirmeleri icabetmektedir. 
Bu doğumlu ihtiyat erattan esas yer -

tisi bulundukları şubeleri tarefından em • 
sall aev1cedllmi~ bulunanlar hemen ıevk 
edileceklerinden bu gazete ilim her 3ahıı 
için bir davetiye olarak kabul edildiğln -
den müracaat etmiyenlcr için kanunt mu
amele yapılacağı ilan olunur. (7613) 

17594 

A. LEVAZIM AMlRLl~I 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın 

Komisyonundan : 
Alma 

Hepııine tahmin edilen fiyatı 1~.000 li
ra olan 2400 ton buğday pazarlıkla Ntın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 25. 11. 040 paazrtesi gthıü sa
at 11 dedir. 

Katl teminatı 20460 lira olup ,artna· 
mesl 10 liraya komisyondan ılınır, 

Taliplerin muayyen vakitte Anknra Lv, 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7480) 14468 

Muhtelif mefruşat alınacak 
Ankara I,evazım !.mirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
A,ağıda cins ve miktarları ya:ı:ılı 18 ka

lem mefruşat pazarlıkla Htın alınacak
tır. 

Pazarlığı 25. 11. 940 pazartesi günü aa
at 11 dedir. 

Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir
likte mpayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 
Adet Cinsi 

6 Gö:ı:lli masa hakimlere mahsus 
3 Daktilo masası 
S Müdafi için ve avukat için maaa 
3 Kltipler için masa 

10 Koltuk sandalye 
30 Adt aandalye 
6 Dosya dolabı (eaç ömefl miiıte· 

earlık muhakemesinde) 
4 Biiyiik yazı makineıi 
1 KUrsU 3 parçadan ibaret tıtınır va

ziyeti budaksız genç kuru çamdan 
olarak yapılacaktır. 
Pencere perdesi lüzumu kadar 

S Etejer 
5 Sigara tablası 
S Sürahi bardağı ile beraber 
3 Camlı kiitüphane 
4 Vantilatör 
5 Portmanto 
5 Paapaa 

(7482) 

Fırın tamiri 
17470 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

Keşif bedeli 1000 lira olan !ınn tamı. 
rl pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 28 11.0tO perecmbe gUnll saat 
11 dedir. Katı teminatı 150 lira olup ke
fi' ve şartnamesi ~ kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte Anka 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(TS80) 1TM8 

• 

Benzin ve gazolin alm~c 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Döküm halinde 500 kilo benzin v 
kilo gaz yağı pazarlıkla satın alınac 

Pazarlığı 19/ 11/940 salı günü saat 
dadır. Taliplerin % ıs teminatlariyl 
tikte Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. da 
lunmalan. (7657) ı 76 

Gazyağı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1000 kilo dökUm halinde gnzya~ 

zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 19.11.940 ıalı gUnll sa 
tcdlr. Taliplerin yüzde 15 t mln:ıtla 
birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko rı 

lunmaları. (7659) 

Muhtelif eşya alınac<>.k 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 

A~ağıda cins ve mikdarları yazılı 10 
lem eşya pa:ı:arlıkla satın almacaktır. 

Pazarlığı 21/ 11/ 940 perşembe gun' 
at 11 dedir. Taliplerin muayyen va 
% 15 teminatlariylc birlikte Ankara L 
Sa. Al. Ko. Rs. bulunmaları. 
Adet Cinsi 

4 Termometre 
20 Beyaz porselen tabak 
20 Beyaz parselen derin tabak 

2 Dört gözlü tuzluk 
2 Ayaklı porııelen elrmek tabafr. 
2 Ayaklı cam meyva tabatı 
2 Porselen yemek tevzi tabalı 
2 Alpafa yemek tevzi tabatı 
2 Alpoğa yemek kepçesi 
3 Kırlstal cam büyük ıııiara tabla 

17656 

Saman alınacak 
Ankara Leva:ı:ım Amirliği Satm Al 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 

kuruş olan 500 ton uman pazarlıkla aa 
alınacaktır. Pazarlığı 19/ 11/940 salı 

saat 14 dedir. Katt teminatı 3000 lira o 
a~tname ve evsafı komisyonda görUlU 

Taliplerin muayyen günde Ankara 
\ !::a. Al. Ko. da bulunmaları. (7700) 

17704 

Nakliyat yaptırılacak 
Anhra Levazım Amirliği Satın Al 

Komisyonundan : 
15000 ton muhtelif mevad nakliyesi 

zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 18/ 11/ 940 pazartesi günü s 
at 14 dedir. Taliplerin % 15 temlnatla r,i 
le Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunm 
!arı. (7748) 17728 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. : 
Aeağıda cins ve miktarları yazılı ıebz 

!er pazarlıkla aatın alınacaktır. Pa:ı:arlı 

ıs. 11. 940 cuma giinii 1aat 14 dedir. T 
!iplerin muayyen vakitte % ıs teminat 
riyle birlikte Ankara Lv, A. Sa. AL K 
da bulunmaları. 

Kilo 
1so 
500 
50 

300 
300 
100 
100 
100 
ıoo 

100 adet 

Cinai 
T. Biber 
Domates 
Patlıcan 

Semizotu 
T. Faaulye 
E lma 
T. Uzüm 
Kavun 
Karpuz 
Limon 
(7782) 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

177 

Aıağıda clna ve mlkdarları yazılı seb • 
zeler pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar· 
lığı 15. 11. 940 saat 111 tedlr. Taliplerin o/o 
15 temlnatııırtyle birlikte Ankara. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
2800 - 4000 kilo pıra.sa teşrinisani 21, 28 
inci günleri 1400 - 2000 kilo arası. 
5600 - 8000 ktlo ıspanak teşrinisani 16, 20, 
23, 27 gUnlcri 1400 - 200 ktlo arası 
2800 - 4000 lahna teşrinisani 18. 25 inci 
gUnlui 1400 - 2000 Ki. (7783) 17770 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sıı. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve mlkdarlan yazılı aeb

:ı:eler pazarlıkla ıs.tın alınacaktır. Pazarlı

ğı 15.11.040 cuma gtlotl .eaat 14,30 dadır. 
Taliplerin muayyen vakitte ytlzde 111 te • 
mlnntlarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. .Al. 
Ko. da bulunmaları. (7785) 

Kilo Clnal 
300 pntııca.ıı 

300 Kabak 
160 
300 
250 
250 
250 
250 
370 
250 
250 
250 

1500 
250 

K . fasulye 
Karneba~ 

Kerevl:ı: 

Ispanak 
Pırasa 

Lahnıı. 

Elma 
Armut 
Ayva 
T . UzUm 
adet limon 
havuç tavann !çhı 

17774 

OKULLAR 

Açık eksiltme ilanı 
DördllncU Orta Okuldan : 
Okulumuza, okulumuzdaki nümune ta

bureden 200 adcı y ptırılacaktır. Muham
men bedeli 996, muvakkat teminatı 75 Iİ· 

radır. Nıimuneyi görınek istiyenlerin o
kula müracaatları. 

Açık eksiltme 21. 11. 940 perşembe gU
nü saat 2 de Ankara Mektepler Muha"e
beciliğindedir. (7513) 17491 

Açık eksiltme ilanı 
D!lrdUncU Orta Okuldan: • 
Okulumuza resim ve şartnamesi mu -

clblnce açık ekslltme ile sıra yo.ptırılncak
tır. Muhammen bedeli 2008, muvakkat te
minat 158 llrad Resim ve şartnam yl 
görmek lstlycnlerln okula mUracn tlıırı. 

Açık ekslltme 21 11.940 perııembe gtlnll 
s&at 2 de Ankara mektepler muhascbeclll-
ttndedlr. (7111') 17492 



18/11/1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
2 - Muh&mmen bedeli 27800 lira ve ilk 

teminatı 207!5 liradır. 
S - Şartnamesi komisyondadır. 

ULUS 

2 - Me§e odununun beher ldlosuımn 

1,67 kuruştan 15364 lira blc;Umlştir. Soğan ve 
Edirne Ba. AI. Ko. Ra. den: 

sade '"" yagı ah nacak 

_,_ 
komlQ'onda gfJrtllUr. tırteklttertn aözU .... 
oen gQn ihale saatinden en geç bir saat e
veHne kadar teklif mektuplarını Ko. na Ko. na gönderilen haric askeri 

KITAAT fLANLA.RI 

Sabun alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 

4 - Taliplerin teklif mektuplarım ek
siltme saatinden bir saat eve! Ko. da bu-
lumnalan. (7417) 17399 

3 - İhalesi 26.11.940 salı gtinU saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanuni veeaik ve temi
nat akçeleriyle belli gUn ve saatte Gelibo
lu Sa. Al. Ko. R.s. mUracaatlan. (7637) 

1762!5 

.Afatıda cine ve mlkdarları yazılı maddeler kapalı zarf usullyle alUlacaktır. :hıa. 
leleri Edirnede eski mll§Urlyet dairesinde Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

vermiı olmalaıı lbımdır. (7762) 177~ 

3 nevi sebze alma.cak 
Tophane Sa. .Al. Ko. R.s. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 90 ton sabunun 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu~ 
ise de 28 10 940 pazartesi gtinü bayram 
ta tıline tesadüf ettiği cihetle mezkO.r iha
le 18 11/ 940 pazartesi günü saat 16 ya bı
ra ' r lmı~ tır. 

Arpa alınacak 
Siverek Sa. Al. Ko. Rs.: 

Evs&f ve ıartnamelerl her gün Ko. de. görfilebillr. İateklllertn aö.O. seçen st11ı. -
de ihale saatinden en geç bir ısa.at evel teklif mektuplarım Ko. na verıntı olmaları.. 
Cinai Mikdan M. tutan İlk teminatı İhale gtıııtı aaatl 1 - Kapalı zartla eksiltmeye konulan 

gUnUnde 1stekll çıkmadığından pazarlıklı 
alınmaaına karar verilen ıuıkert ihtiyaç i
çin aııatıda cina ve mikdarlan yazılı üg 
kalem Y&f ıebze ilk pa.zarlığı 19.11.940 gü
nü saat 15 te Fındıklıda komutanlık SL 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Cinsi : Arpa 
Miktarı kilo : 450.000 
Muhammen bedeli : 20.790 lira 
Muvaldı:at teminatı : 1.8159 lira 215 Kr. 
GUn ve saatf : 20. 11. 940 çarşamba, 10 
1 - Yukarıda cins ve miktarı lle mu-

hammen bedel ve muvakkat teminatı ya
zılı bir kalem arpa Siverek'teki birlik ih
tiyacı lc;ln hizasında gösterilen gUn ve sa
atte yeniden kapalı zarfla ihaleye konmuş
tur. 

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

§e odunu pazarlıkla aatın alınacaktır. 
2 - Me!}e odununun beher ki1Q8unun 

1,42 kuruştan 16330 lira biçilmiştir. 
3 - ihalesi 26/11/940 salı günü aut 

16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile 

belli giin ve saatte Gelibolu Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7638) 1762'6 

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

K. soğan 
Sa.d.eyaf 
Sadeyağ 

• 

Kilo 
105600 
18000 
21600 

Lira 
101560 
28800 
841560 

Lira 
792 

2160 
2ri92 

(7392) 

22.11.94() 
22.11. 940 
22.11.940 

Yulaf, arpa ve ot ahnacak 
KırklareU Sa. Al. Ko. R.8. den: 

Cinıı1 

Yulaf 
Arpa 
Kuru ot 

Mlkdarı 

kilo 
800000 
800000 
300000 

Muhammen 
bede il 
27000 
26100. 
202150 

İlk teminatı 

20215 25 
1957 150 
1518 715 

GUn ve ıaaU 

215.11.940 
25.11.940 
25.11.940 

10 
li 
16 

11 
l~ 

ıs 
17373 

Şartnamesi her gtin ko. da görülebilir. 
İsteklilerin belli gtln ve saatte yUzde 

115 teminatıarlyle birlikte Fındıklıda 8L 
Al. Ko. na müracaatları. (7763) 

Cinsi Mlkdarı . 
Lahna 116000 kilo 
Pırasa. 

Ispanak 

Muhammen becleli 36900 lira olup ilkte
nı·natr 2 7 fı7 lirn 50 kuruştur. Evsafını An
hra, İst a nbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ve Kırk· 
lareti huk umet caddesinde As. Sa. Al. Ko. 
da mesai saatlerinde her gün görülebilir. 
İstekli'erin 2490 sayılı kanunun 2. 3. M. 
lerindeki vesikalariyle birlikte muayyen 
gün ve ihale saatinden bir saat eveline ka
dar teklif mektuplnrlyle birlikte vermele
ri şarttır. 

2 - Postada gecikmeler §ayanı kabul 

2 - İhale Slverek'te Sa. Al. Ko. binasın
da yapılacaktır. Şartnamesi her gtin ko -
misyonda görllleblllr. Teklif mektupları 

ihale gl\nU saııt 9 a kadar komisyona mak
buz mukabllf teslim edilecektir. 

1 - Asker! ihtiyaç için 150000 kilo sı
ğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Yukarıda cins ve mlkdarlyle ilk te mlnat ve ihale gün ve saatleri yazılı Uç 
kalem yem kapalı zartla satın alınacaktır. 

173000 kllo 
69000 kUo 

17753 

Ekmek alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

değildir. (7268) 17259 

Odu·n alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

3 - İsteklllerln kanuni vesikaları ile 
birlikte Ko. na müracaatları. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 ku
ruştan 37500 lira biçilmiştir. 

2 - İst'*lllerin tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evellne kadar Sa. Al. Ko. na vermeleri lA.zımdır. 

1 - Aıkerl sanat lisesi ihtiyacı olu 
70380 kilo ekmek 19.11.940 salı gUnU saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. 

(7466) 17427 3 - İsteklilerin 26/11/94-0 tarihinde Ge
libolu Sa. Al. Ko. da bulunmaları (7639) 

176.27 

8 - Şerait ve evsafı Sa. Al. Ko. ile AD kara ve İstanbul Lv. Amirliklerinde görü-

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

Odun alınacak 

lebilir. (7558) 17548 

Yiyecek ve yakacak ah nacak !steklllerfn MO Ura 64 kuruatan lba -
ret Uk teminatlarını Kınkkale As. Sa. .AL 
Ko. na yatırarak mukabilinde alacaklan 

1 - Askert ihtiyaç için 1950 ton gtirgen 
odununun kapalı zart usuıu ne eksiltmeye 
konulmuş fsede ihale gUnU olan 28.10.940 
pazartesi gUnU ba~Tam tattllne tesadllf 
ettlg'I. cihetle mezkQr ihalenin 18. 11. 940 
pazartesi gUnU saat 16 ya bırakılmıştır. 

1 - tiOO ton u,11 16.11.940 cumartesi gU
nü 11aat 11,80 da pazarlılda satın alınacak
tır. 

Gelibolu S . Al. Ko. Re. den 
1 - Birlikler ihtiyacı için 2240000 kilo 

meşe odunu pazarlrkla satın alınacalı:otır. 

2 - Meşe odununun beher kilosunu 1 
kuruştan 22400 liradır. 

Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den 
Aıağıda cinsi, mikıdarz, teminatı, ihale gün ve saatı yazılanlar pazarlıkla satın vezne makbuzu ile gUn ve aaatte Mp. BL 

alınacaktır. Al. Ko. na mUracae.tıarı. (7764) 177154 
Evsafım Ankara, İstanbul Lv. A. lik

leri ve Kırklarell hUkUmet cıı.ddeslnde &B· 

keli Sa. Al. Ko. da •emesai zamanlarında 
her gün göreblllrler. 

2 - Unun beher kilosu 19 kuru11tan 
95000 lira olup kaU teminatı 12000 liradır. 

Taliplerin mezkO.r gUn ve saatte Ça
nakkale Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

İhaleleri Edirne eski müşiriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaıktır. 
İ&teklilerin sözü geçen gtinde Ko. na gelmeleri ı;artname v-e evsafları Ko. da 

Nakliyat yaptmlaca.k 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: gorülür. (7 582) 17573 

2 - İsteklllerln kanun! veelkalartyle 
b,rllkte muayyen gl.ln ihale saatinden bir 
saat evelfne kadar teklif mektuplariyle 
birlikte vermeleri ııarttır. 

(715,5) 17517 

Arpa alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için 210000 kilo arpa tuta
n 16800 Ura ilk teminatı 1260 lira. İhale-
111 29.11.940 cuma gtinll ımat 10 da. 

3.- İhalesi 26/ 11/940 salı günü aaat 16 
da Gelibolu Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. 

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

17628 

Cinsi Mikdarı Teminatı Tutarı 

Odun 
Sıgu eti 
Nohut 

Ton Lr. Lr. 
1000 3000 ·20000 
120 6300 42000 
144 

25 
3672 
2458 

24480 
16250 

Gün ve 
25/ 111940 
25/ 11/940 
25/ 11/ 940 

Saatı 

11 
11 
16 
15 

1 - Gelibolu vecivarı için erzak, yem, 
mUhlınmat ve er nakllyesi ihale edilecek
tir. 

2 :.__ Tahmin edilen !!yat 15000 liradır. 
S - EkllUtme 5. 12. 940 saat 115 te Gell 

3 - Postahanedeki gecikmeler kabul e-
dılmez. (7269) 1726" 

Benzin alınacak 
fstanhııl Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 Aı:ık crı ihtiyaç için kapalı zarf u • 
l!l'l ı ... ~.s itme ile 20000 llralık benzin alı
' r ~ ki ıı· P:kafltmesl 22.1 l.940 gtlnU saat 

l • dır İ l k teminatı 11500 lire.dır. Şartna-
' "1 h"r glln Ko. da görUleblllr. İBtekll

iPr•n b" lli gün ve saatten bir saat evellne 
k.., r teklif mektuplarını Fındıklıda Sa. 
~. Ko Rs. vermelerL (7838) 17331 

Odun satın almacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinsi: odun. kilosu: 760000, :U. bedeli 

24700 Jlra, muvakkat teminatı: 18152 lira. 
Yukarıda mlkdar ve muhammen bedll 

1'e muvaltkat teminatı yazılı oduna talip 
~ıkmadığmdan bir ay içinde pazarlıkla a
lınmasına karar verllmlı;ıtı. 

İstek11lerln ııartnamesinl görmek üze -
re ve pazarlığı yapmak Uzere her gün Ur
ta As. Sn. AI. Ko. na mUracaatlan. 

(7352) 17842 

Talik edilen münakasa 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 210 sığır etinin ihalesi 16.11.940 
eumartcsı gUnUne talik ed!lmlııtır. 

( 7367) 17350 

Sığıreti so.tm alınacak 
Zara Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Garnizon ihtiyacı olan 120000 kilo 

aı~r eti alınacaktır. 
2 - Evsaflyle teslim şartı şartnamesin

de yazılıdır. Her gtln komisyonda görUle
bi!ir. 

3 - Tahmin bedeli 18300 liradır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfla 26.11.940 

•alı gilnU saat 14,30 da garnizon binasında 
yapılacaktır. 

5 - İlk teminatı 1372 lira 50 kuruştur. 
6 - Tekli! mektupları 26.11.940 gtlnU 

eaat 13 e kadar komisyona verllml§ ola
caktır. 

7 - Eksiltmeye 
:nıektuplarlyle be!U 
racaatıan. (7368 l 

gireceklerin teklif 
gtlnde komisyona mti-

17351 

ulgur ve pirinç satın alınacak 
Niğde Sn. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: bulgur, kilosu: 225000, M. bedeli: 
83750 lira, ilk teminatı 2521 lira, ihale gU
nU: 21.11.940 perııembe saat 16, ihalenin 
ıekll: açık eksiltme. 

Cinsi: pirinç, klloıı~ 40000, M. bedeli 
14200 lira, ilk teminatı 1065 lira, ihale gU

U 22.11.940 cuma saat 16, ihalenin ııekli: 
açık eksiltme. 

1 - İsteklilerin ııartnameyt komisyon -
a g!Srmeleri. 

2 - Taliplerin ihale g!ln ve saatinden 
el kanuni ve11fkalariyle Niğde As. Sa. 

1. Ko. na mUracaatları. ( 7370) 17353 

Sığıreti satın alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birlikler lhtıyııcı için kapalı zarfla a

ınacak aşağıda cins ve mikdar, tutar, 
tahmin benell ve teminatı yazılı 260 ton 
ığır etinin ihalesi 20.11.940 saat 11 de 
apılacaktır. İsteklilerin mektuplarlyle 
omlsyonll mUracaatıarı. 

Cinsi: sığır eti, mikdım: 260 ton, tuta
rı: 91000 lira, tahmin bedeli 33 lira, temi
natı 5800 lira, ihale gUn ve saati 20.11.940 
11 de (7381) 17354 

S" devaih alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs : 

1- Birlikler ihtiyacı için 25 ton u.i~ 

f 

ağı kapalr urf usulü i!e 23 11/ 940 cumar
esi gıinü saat 11 de Balıkesir mıntaka Sa. 
1 Ko da ihalesi yapılac:ıktır. 
Muhammen bedeli 36.250 lira olup mu -

akkat temimıtı 2718 lira 75 kuruştur. E17-
~af ve şartlarını görmek istiyenler Ankna. 
stanbul Lv. Aıni:-likleri ve Balıkesir mm
aka Sa. Al. Ko. drı görülebilir. 

Taliplerin muvakkat teminatlarile bir • 
ikte teklif mek!uplarını ihale saatrndan bir 
ıaaı evel komi!vnnumuza makbuz mukabi
li vermeleri sarttır. 

Posta ile ıteı-ik-neler muteber değildir. 

(7395) 17376 

St~IrP.tİ alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Z. Yağı 25/ 11/ 940 
bolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şartnamesi bu mahalde parasız ahnabl· 

6000 kilo kuru fasulye tutarı 15000 lira 
tık teminatı 1500 lira 30.11.940 cumartesi 
gUnU 11 dedir. 

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

ğır eti pazarlrkla 5atın alınacaktır. 

Muhtelif 
Çorum Sa. Al. Ko. Rs. : 

sebze ah nacak lir. 
4 - Eksiltmesi kapalı zart usulU iledir. 
15 - Muvakkat teminatı 112~ liradır. 

2 - İsteklllerin Sa. Al. Ko. na mUraca-
atıarı. (71598) 17579 

Arpa alınacak 
S1irt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 210000 kJlo arpa tutarı 16800 lira 
ilk teminatı 1260 lira ilıalesl 29.11.940 cu
ma gUnU saat 10 da 60000 kUo kuru fa
sulye tutarı l:SOOO lira ilk teminatı 1525 
30.11.940 cumartesi gtinU saat 11 dedir. 

(7600) 17581 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 840000 k:ilo yulafa istekli çrkmadı

ğından 27/11/940 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 60900 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 4567 lira 50 ku
ruıtur. 

4 - İsteklilerin ısartnamesini görmek 
llzere her gün ve eksiltmeyi açma e.aatin
den en az bir saat eveiine kadar teklif 
mektupları ile ve kanuni ves:ı.ik ile bir -
likte Manisa Sa. Al. Ko. na müracaatla-
r~ (7606) 17587 

Pirinç.alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 120000 kilo pirince istekli çıkma -

dığmdan 27/11/94-0 çarşamba günü saat 
10 da kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeJ,i 44400 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 3330 lira. 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeyi açma s:ı.atin

den bir saat eveline kadar teklif mektup
lariyle ve k.a.nıınf vesikaları ile Manisa 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7607) 17588 

Yulaf alınacalc 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 456000 kilo yulafa istekli çıkmadı
ğından 27.11.940 çarşamba gllnU saat 15 te 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedell 33060 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 2479 lira. 
4 - İsteklllerln şartnamesini görmek 

Uzere her giln ve eksiltmeyi a<;ma saatin
den bir saat evelfne kadar teklif mek -
tuplarını ve kanunt vesikalarlyle Manisa 
Sa. Al. Ko. na m!lracantları. 17608) 17589 

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

1 - Askeri ihtiyaç için 80000 kilo sığır 
eti pazarlıkla satın ahnacnktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 ku
ruştan 20000 lira biçilmiştir. 

3 - İhal •si 26.11.9-10 sah gUnti saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanıınt vesaik ve temi
nat akçelerlyle belli gtin ve saatte Gel! -
bolu Sa. Al Ko. mtiracaatıarı. (7634) 

17622 

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

1 - Asker! ihtiyaç için 1150000 kilo 
meşt: odunu pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Meşe odununun beher kilosuna 1 
kııruı;ıtan ll 500 lira biçilmiştir. 

3 - İhaleııl 26.11.940 Ta. salı gUnU sa
at 16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin belli giln ve saatte ka
nunJ vesaik ve temfn!lt mektııplariyle Ge· 
libolu Sa. Al . Ko. na m!iracaatıarı. (7635) 

17623 

SıP,rreti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aslterl ihtiyaç için 1150000 kilo sı
ğir etı sı.tın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosunun 215 ku
ruştan 27500 liradır. 

3 - İhaleııl 26.11.940, salı gUnU saat 16 
da Gellbnlu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunt vesaik ve temi
nat akçeleri ile belll g1ln ve saatte Geli
bolu Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7636) 

,762• 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa. AI. Ko. Re. den: 

2 - Sığır etinin beher kilosu 25 kuruş
tan 30000 liradır. 

3 - İhalesi 26111 1940 sah günü saat 16 
da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 - Kapalı zarf tısuliyle e!tı-iltmeye konmuş olan aşağıda cins, miktar ve muham
men bedeli ve ilk temiınt ı ;r:ızılı olan yiyecek maddelerine ııene istekli çıkmadı
ğından bir ay zarfında pazarlığa bırakılmıştır. 

8 - Teklif mektupları 5. 12. 940 saat 
14 e kadar Gelibolu As. Sa. Al. Ko. na ve
rUml§ olacaktır. Bu saatten .ııonra mek -
tuple.r kabul edilmez. 2 - Şartnameler her mesai gününde Çorum As. Sa. Al. Ko. na müracaatla görii

7 - Taliplerin ihale ıaatınden bir saat lebilir. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat eve! 

teminat akçeleri ob.n 4500 lira ve kanl1!1.i 
vesikaları ile komisyona müracaatlan. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde teminatlariyle birlikte Ko. müracaatları. evellne kadar teminat paraları olan 11315 
M. Bedeli •ı1t teminatı Gün Saati lira ve kanuol veelkalıı.r!yle Sa. Al. Ko. na 

(7641) 17629 

Sığıreti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 

Cinsi Miktarı kilo 

Bulgur 
K. Fasulye 
Arpa 

1 - Birlikler ihtiyacı için 80000 kilo 
Siğrr eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

Ot 

84.000 
50.000 

4-80.000 
275.000 

2 - Sığır etinin beher kilosu 26 kuru1-
tan 15600 liradır. saat 15,30 da komutanlık binasındaki gar -

nizanda yapılacaktır: 3 - İhalesi 23/11/940 cumartesi gtinü 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı- S - Muhammen bedeli 16500, muvak-
lacakttr. kat teminatı 1237,50 liradır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat evet 4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
teminat akçeleri ve kanunt vesikaları 
Ko. na müracaatları. (7642) 17630 

ile Sivas Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli giin ve saatte 

kapalı zarflarını ihille saatinden bir saat 
evetine kadar Ko. na vermiş bulunmala-Yulaf alınacak 

İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - İhtiyaç için 700 ton yulaf 19.11.940 

günü saıı.t 11 d~ pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 70000 liradır. Katı 
teminatı 9:500 liradır. Şartnamee1 her ırtıD 
komisyonda gllrUleblllr. fateklllerfn belH 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (76156) 17644 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 

150 kuruş olan 1 O ton sade yağı ile bir ki
losuna tahmin edilen 20 kuruş olan 100 ton 
lı··'gur ve bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 'l2 kuruş olan 200 ton un ve bir kilo • 
suna. tahmin olunan fiyat 7,5 kuruş olan 
250 ton arpa ve bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat 12 kuruş 60 sıı.ntim olan 800 ton odu• 
bir kilosuna tahmin edilen fiyat 70 kuruş 
olan 25 kuruş olan 25 ton koyun eti ka • 
vurması 9. Kor. da evsaf dahilinde pazar
lıkla ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Pazarlrğa gireceklerin 20/11/940 
çarşamba gtinü saat 14 de % 15 teminat -
lariyle Kars Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7703) 17674 

Nohut alınacak 
Çorlu S<ı. A 1. Ko. Rs. den : 
1 - 50 ton nohut pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Pazarlık 221111940 cuma günü sa
at 15,30 dadır. İlk teminatı 675 liradır. 

3 - Niimunesi komisyondadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi • 

nat rnPk•ımlarr ile komisyona mil~"·"·• 
ları. (7704) 17675 

Pirinç alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton pirinç 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22/11 / 940 cuma günü sa
at 16 dadır. 

3 - Nümunesi komisyonda görülebi -
lir. 

4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi • 
natlarr ile belli gün ve saatte Ko. na mü • 
racaatlan. (7705) 17676 

Kuru fasulye alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton kuru 

fasulya pazarlıklı satın alınacaktır. 

2 - Pazarlrğı 22111/940 cuma ~nü sa
at 14.30 dadır. İlk teminatı 1050 liradır. 

3 - Nümunesi Ko. dadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi

natları ile belli gün ve saatte Çorlu Sa. 
Al. Ko. da bulunIDflarr. (7706) 17677 

Arpa alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 210 ton arpa 20/11/940 çarşamba 
günü saat 14 de Beykoz Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi tekarrur edecek 
fiyat üzerinden 3 15 teminat alınacaktır. 

(7707) 17678 

Yeşil mercimek alınacak 
Sivas Sa. Al. Ko. Re. den : 

rı. (7712) 17682 

Kırmızı mercimek alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton kırmızı 

mercimek pa.aarJıkla &Jnıacaktır. 
Teminatı 938 liradır. Nilmunesl Ko. da 

görUlilr. 
Taliplerin kanunt vesaik ve temlnatıa

rlyle belli günde Ko. na müracaatları. 
(7765) 17730 

Zeytin yağı alınacak 
Edirne Sa. Al.Ko. Re. den: 

1 - Kapalı zarfla 14400 kilo zeytinyağı 
şartname ve evsafına göre alınacaktır. 

İhalesi 2. 12. 940 pazartesi gUnU saat 
15 tc Ediıne eski müşiriyet dairesinde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 10080 ve teminatı 
muvakkate akçesl 756 liradır. 

İsteklllerın sözU geçen gtin ve saatin -
den bir saat eve! tekli! mektupları ve ka -
nunl veslkalariyle Ko. na mUrac:ıatları. 

(7715()) 17740 

Zeytin yağı alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için pazarlık su
retiyle zeytinyağı satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16.11.94.0 cumartesi günU 
saat 10 da kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al: Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6MOO liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 4500 
liradır. 

15 - Şartnamesi Ko. da görlileblltr. 
6 - İstekliler ticaret odasınd:ı. kayıtlı 

olduklarına dair vesika g1lstermck mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa lı;ıtlrı\I< edecekler kamını 
vesikaları ve teminatı muvnkkateleriyle 
birlikte ihale saatinden eve! Ko. n:ı mtira-
caatıarı. ( 77152 ı 177 42 

Saman alıınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 4500000 kilo saman kapalı zarf u
sum He sıı.tın alınacaktı~. 

İhalesi 29. 11. 940 cuma gilnU saat 14 
te Çatalcada As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Tahmin bedeli 180000 teminatı 131500 
liradır. Evsaf ve şartnıı.mesl her gUn Ko. 
da görUiebillr. İsteklilerin sözU geçen gUn 
ve saatte Ko. na mUracaatları. (7753) 

Kereste alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

4x20x18 çam tahtası 
4 X 22 x 18 çam tahtası 
4 x 25X18 çam tahtası 
4X8,5X25 lata. 

17743 

Yukarıdl\ yazılı kerestelerin pazarlıkla 
eksiltmesi 18.11.940 pazartesi gUnU saat 
1' te Tophanede tat. Lv: A. Ba. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedel! 21025 lira tık 
teminatı 1576 lira 87 kııruııtur. 

İsteklilerin belli gUn ve saatte Ko. na 
gelmeleri. (7754) 17744 

Koyun eti alınacal< 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Lr. Kr. 
8.400 00 
8.250 00 

19.21)0 00 
8.937 00 

630 
1519 

1440 

6. 12. 940 
7. 12. 940 
9. 12. 040 

10 
10 
10 

671 10. 12. 941.J 10 
17741 (7751) 

mUracaatları. (7766) 17755 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. .Al. Ko. Rs. den: 

1 - 1940 malt yılı .Aı. ihtiyacı 50000C 
kilo ııtır eti ka.palı' zart usuıu ile eksilt
meye konmuı. 

Muhammen fiyatı 190000 llradır .. İlli 
mlnatlarını Kırıkkale As. Fb. muhasebeci- teminatı l07150 lira. İhalesi 6. 12. 940 CU• 

liği veznesine yatırarak alacakları malı: - nıa sUnU ıaat l6 da Kırklareli sa. Al. Ko. 
buz mukabilinde belli gUn ve ıaş.tte Mp. da yapılacaktır. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (771515) 177415 

Zeytin yağı almaca!k 
Çanakkale Sa.'Al. Ko. Rı. den: 

1 - Muhammen bedeli 7500 Ura olup 
katı teminatı 1270 lira olan 12 ton zey -
tınyağının ihalesi 16. 11. 940 cumartesi 
gUnlldilr. !eteklilerin mezkQ.r günde Ça -
nakkale Sa. Al. Ko. na mUracae.tlan. 

(77156) 17746 

Un alınacak 
Erzuruın SL Al. Ko. R.8. den: 

1 - 225 ton unun 215. 10. 940 gUnU yapı
lan ihalesine tstekll çıkmadığından tek
rar pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pa.zıı.rlığı 20.11.940 çarşamba CÜJltl 
saat 10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır. 

3 - Toplu tutarl 4!5000 Ura tık tem.tn&
tı 3375 liradır. 

4 - Unun evsaf ve oıı.rtıan Ko. da mev
cuttur. 

15 - İsteklllerln muayyen sünde Ko. da 
bulunmaları. (77157) 11747 

Kösele alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Taliplerin sözU gPçen gUn ve saatte ka
nunt veeaik: ve teklif mektuplariyle Sa. Al. 
Ko. na mUraca.atıarı. (7767) 177151 

Un alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. R.s. den: 

1 - ClheU ukerlye ihtiyacı için ~ toa 
un satın alınacaktır. Muhammen fiyat 17 
kuru§ 2~ eantlmdir. 

2- İhaleal 16. 11. 940 .cumartesi gUntl 
l&&t 10 da Balıkeefr SL Al. Ko. da paaa;r. 
lık nretfyle icra edUeceırtlr. 

3 - Pazarlıtı ıonunda tekarrUr edecek 
fiyat üzerinden yUzde 15 katı teminat aıc. 
çel!f. alınacaktır. 

4 - bteklilertn belll gtın ve .ııaatte Ko. 
na mUracaatıan. (7778) 17766 

Saman almacak 
Corlu SL .Al. Ko. Rs. den: 

ı - Hayvanat ihtiyacı için 8~ ton ea
maı:ıdaıı bakiye k&lan 220 ton saman pa.. 
z.arlıkla eatın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 825 llradır. HUllWl1 
ıartıar Ko. da gfJrUlebtlir. 

3 - Pazıı.rlık gtinU 18. 11. 940 cumarte-
81 gUnU saat 11 dedir. 

T&llplerin teminat ve kanunt veaikal .. 
1 - l5000 kilo kösele 19.11.940 ıalı günU rlyle Çorlu SL Al. Ko. na mUracaatıan. 

saat 14 te Beykozda As. BL Al. Ko. dan.- (7779) lT76e 
tın Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacak -
tır. 

2 - İlk teminatı 1120 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gUn mezkfu" 

Ko. da görUlebillr. (77158) 177•8 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 500 ton arpanın 6.11.940 yapılan t. 
halesinde istekli çıkmadıtından tekrar pa
zarlığa. konulmuştur. 

2 - Pa.zarlığı 18.11.940 pazartesi cünU 
saat 16.30 da Erzurum SL .Al. Ko. da ya -
pılacaktır. 

3 - Toplu tutarı :SOOOO lira olup ilk te
minatı 3750 llr~ır. 

4 - Arpanın evsaf ve şartlan Ko. da 
mevcuttur. 

5 - İstcldllerin muayyen gUnde Ko. da 
bulunmaları. (7759) 177'9 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al . Ko. Rs. den: 

1 - 500 ton arpanın 300 tonu ihale e -
dlldi ve mUtebakl kalan 200 ton arpa tek
rar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 28. 11. 940 sünU ıaat 10 
da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Toplu tutarı 17000 llra llk teminatı 
1275 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen gtın ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (7760) 17715<> 

Yulaf alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıera
ıt dahilinde 150 ıer ton olmak tlzere 8. 11. 
940 tarihinde ayrı ayrı pazarlığa çıkan • 
lan 300 ton yulafa g!lnUnde talip oıkmadı· 
tından yeniden pazarlığı 28.11.940 gi.ln\ 
saat 15 te LUleburgaz Sa. Al. Ko. da ya -
pılacaktır. İsteklilerin mezkQ.r gUnde Ko. 
na müracaatları. (7761) 17751 

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

1 - 5400000 kilo ot kapalı zart usuıu 
Ue satın alınııcaktır. 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. 
1 - 100 ton un satın alınacaktır. Mu.o 

hammen bedeli 20.000 lira kat! teminatı 
3.000 liradır, 

2 - İhalesi 16. 11. 940 cumartesi ırıt. 
nü saat 1 ı.so da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin mezkdr l'ÜJ1 ve sa
atte kanuni veaikal&rı ile SL Al. Ko. d& 
bulunmaları. (7780) 17767 

Kunı ot alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Hayvana.t ihtiyacı için 700 ton ku
ru ottan bakiye kalan 5'0 ton ot pazarlık
la ntın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2835 liradır. HUllWll 
ııartıan komisyonda g!SrUleblUr. 

3 - Taliplerin kanuni vesaik ve temı
natıarlyle birlikte Çorlu Sa. Al. Ko. da 
16. 11. 940 cumartesi gUnU saat 11,30 da 
mUra.caatıarı. (7781) 17768 

Bugday, yulaf vesaire alııtacak 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. : 

1 - Ciheti ukeriyc için aşağıda cinı 
ve miktarı yazılı 4 kalem yem ve i&1e mad 
deleri ayrı ayrı pazarlık ıuretiyle satın a
lınacaktır. 

2 .._ Evaaf ve şartları Konya Lv. A. SL 
Al. Ko. da isteklilerin Ko. na müracaatla 
okuyabilirler. 

3 - Pazarlığı 21). 11. 940 rünü ıa.at 9 da 
mezkftr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür ede
cek fiyat üzerinden 3 15 kati teminat &• 

lrnacaktır. 

Miktarı ton 
3.000 

900 
450 

(7784) 

Cinıi 
Buğday 

Yulaf 
Arpa 

17771 

Zayi - 10. nci alay 4. ncü bölükten aJ. 
dığım ve İnecöl askerlik ıubeıine kayıt 
ettirdifim terhis tezkeremi kaybettim. Yo
niıini alacaiımdan eakisinin hükmü yok-
tur. ı - 120 ton sığır etinin kapalı zarfla 

ekılltmesl 22.11.940 cuma gtlnU saat 115 te 
Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 - Asker! ihtiyaç için 920000 kilo odun 
pazarlık!• 1&tın alınacaktır. 

1 - İhtiyaç için 75 ton Yetil merci -
mek kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltme 25/11/1140 pazarteai ıUnl 

Kınkkale As. lisesi ihtiyacı olan 15000 
kilo koyun eti 19.11. 940 salı gllnU saat 115 
te pazarlıkla alınacaktır. 

tateklllertn ~ liradan ibaret ilk te-

İhalesi ~. 11. 940 sUnU ıaat 14 te Ça
talcada Aa. Sa. Al. Ko. da :yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 824000 ve tem1ıı&tı 
24300 liradır. Evıat ve prbıameai her &'Dil 

Mestan ofla 311 doiumlu Halil 
Ouer 4559 



MİLLİ PİYANGO 
4. üncü Tertip 2. inci çekiliti 7 1. inci Kanundadır 

Devamlı biletlerinizi 2 Birinciki.nun aktamma kadar 

Teselli 

değiştirmeniz lazımdır. 

İkramiye İkramiye 
Adedi Miktarı 

1 
2 
s 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Mükafatı 47 

64.205 

Lira 
40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

İkramiye 
Tutan 

Lira 
40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 
Bu çekiliıte yırım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3') liradır. Bilet 

flyatlarmın yükselmesiyle beraber ikramiyelerin miktarı dı arttırılmıştır. 
Meseli; bu çekiliıte (40 000) liralık bliy!lk ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ik ramiyeler birinci çekiliıte 
iki tane iken bu çekiliıte beıe çıkarılmıetır. 

Keza (2.000) lralık ikramiyelerin adedi beşten ona, (1.000) liralar da 
altmııtan doksana çıkarılmıştır. 

Birinci çekiliıte 90 kiti (500) lira kazandığı halde bu defa ı 50 kişi beş 
yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bılete yüzer lira, 600 bilete ellişer 
lira ikramiye verilecektir. . 

3.000 kişi onar lira, 60.000 ki1i Uçer lira alacaklardır. Bu çekilişte de 
47 tane teselli mliklfıtı vardır. Bu defa kazanılacak teselli mukUatı aek
sener liradır. 

Devamlı biletler haricinde keşidelik biletler de vardır. Bu biletler şim
dıden ve Üzerlerindeki fiyatla 11tııa çıkanlmııtır. Eier bırinci çekilişte de
vamlı bilet almadınızsa bu çekillote gene aynı parayı yani üç liraya tam, 
bir buçuk lirayı yarım bilet alabilirsiniz. 

Devamlı biletlerin 2 Birlnciklnun ake&mını kadar değiştirilmesi li
zımdır. Eskiden oldutu &'ibl mühlet her ayın dordüncü &'tinli ıkıamına ka
dar defi! ikinci cünü ıkpmına kadardır. Buna bilhasu dikkat ediniz. Bi· 
rincikinunun ikinci ciınü akşamına kadar deilıtirilmiyen biletler b&.1kasına 
satılabilir. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz 

Büyük ikramiye ( 40.000) liradır. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -2 Bez ve iplik fiyatları ~ - -= -= Tanua Çukurova Fabrikaımdan : E: - -5 Fabrlkamıs maınul!tı bez ve iplikler 24. 9. 1940 tarihinden iti- E: 
5 haren İllrtısat Veldletlnce İlin edilen aıağıdaki fiyatlarla satıl- E 
E maktadır. _ 

5 Bu Tip E . 0,75 Santim 36 metresi 780 Krş. § 
E .. " .. 0,90 " 36 .. 891 K = = İplik Va ter, rş. = 
= No. 4 6 il 10 12 14 15 18 20 = 
i§ 315 W m 490 530 565 585 610 635 Krş. ~ 
~ laff ılklet 4530 Gr. E: 

::ı:- latıılar Petin Ye fabrika teslimidir. = § 1- Stıok mun.fla.rı ve anb.lajı mUıteriye aittir. E: 
5 ~ Fabrikaca teyft edfJmlyen ıfparltler muteber değildir. 4558§ 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllf llllllllllllllllll~ 

iki makina mühendisi ahnacak 
Taliplerin Yenişehir - Erdoğan sokak No. 16 - 18 deki Makine 

ft yedek parçalar imalltı EtUd Bürosuna müracaatları. 4555 

~=======================================!) 

Fırın ve dükkôn yıktırılacak 
Ankara Belediyesi İmar Miıdlirlliğilnden : 

Adası 

461 
464 

Parseli 
5 
4 

Mevkii 
Atpı.zarı 

Atpazarı 

Cinsi 
Furun 
Diıkkan 

Kıpı No. 
9 

.200 

Ankazına tahmin 
edilen lira 

600 altı yUZ 
10 on 

Yukar>6a a4b ve parselleri yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviyei turabiye
lui alacak ıahsa ait olmak Uzere ankazları hizalarmda ıösterllen muhammen be-
4ıllerle on beş gun muddetle açık artırmıya konulmuştur. İhalesi 23 11. 940 ta
rihine musadif cumartesi cünü 11at 11 de İmar müdlirlüiilnde yapılı~ıığından ta
liplerin yuzdı 7,5 teminatlariyle birlikte müracaatları illn olunur. (7505) 17486 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Madalya yaptırılacak 

klletınde toplanacak hua~ı komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - .Muvakkat teminat Uç bin llradır 
Nakit ve naklt mahlyetlndekl evrak ko-
mlsyonca kabul edileme~. 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Veklletln • 4 - Yaptırılacak ıoın muhammen bede-
li ( 40,000) liradır. 

1 - Çok çocuklu annelere dağıtılmak 6 - Taliplerin madalya imaliyle mllıJ 
ı.ere yaptırılacak .olan kutuslyle beraber tegll veya böyle bir müesseseyi tt'msll et-
2 ,0004 madalyanın köpalı zart uırullyle melert ve buna alt vesika ibraz etmeleri 
apılan ckalltmeslnde teklif edilen fiyat l!zımdır. 

ık hadde görülmediği için ıı 2490 sayı- 6 - Şartname ve nllmune An.<nrada Sı-
kanunun •3 Unctı maddesi mucibince pa- hat ve İçtimaı Muavenet VekfLletl hıtzııı-

arhkla yaptınlacaktır. sıha tılerl dalreal rel!!llğlnde, t~tanbulda 

2 - İhale 22. ıı. 19.ıO cuma gilnU saat sıhat ve içtimaı muavenet mUdUrlll@nde 
beşte Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve görülür. (772:1 ) 1773:1 

1111111111111111111 SAN TA lll~lllllllllllllll!:. -Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınma11 cayet kola1 ve müessir 
müstahzardır. 

bir= 

BARSAK 
SOLUCANLARINA 

.<arşı rayct tesirlıdir. Barsak ıolucıuılarının büyüklerde ve küçüklerde sebep 
olacağı tehlikeler roz onüne alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanm~ 
ları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıu tavıiyc edilen bu müstahzar her eczanede bu-
unr. E:ıusu 25 kuruıtur. 6297 

---------------------------------ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

ULU~ 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
~ Leyla ile Mecnun~ 
E FHminde Müzeyyen Senır'ın a<Syle- : 
: d_iii ıarkıların pliklan ıeldl. : -----

Sıtıı yeri ı Anafartalar Cad. Utku : 
sokak No. 1 Tel : S512 : 

'=tıııııııııııııııııııııııııııı lllllllllr' 

VAKIFLAR UMUM Md .• 

Kalorifer kazan lan yaptırılacak 
Vakıflar Umum MüdilrlilğUnden ı 
Kapalı zarf uıuliyle yııptı~ılacak kalo

rifer kazanlarının tecdidi eksiltmesine ait 
ilindır : 

1 - Eksiltmeye konan le : 
Ankara'da Türkiye BUyilk Millet Mecli

si karşısında Vakıf Ankara Palas binası
nın kalorifer kazanlarının tecdidi ve işler 
bir hale va:ıı. 

2 - Bu tesisatın keşif bedeli (10594) 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 

Başvekalet İstatistik Umum Müdilrlilğli 

Ekslltmı n lhıle Komlayonuıı.dan : 

1 - Açrk pazarlıklı eksiltme ve ihale
si yapılacak olan 30 forma tahmin olunan 
sanayi lltatistiilnden 700 nüsha ve 30 
forma tahmin olunan adliye istatistiginden 
JS-00 nUsha ve 45 forma tahmin olunan be
lediyelcn- iıtatistfğinden de 800 nüsha bas
tırılacaktır. 

2 - 16 sayfalık beher forması için _.5 
ıer Ura fiyat tahmin olunmuştur. % 7,5 
heaahiylı beher kıtap için muvakkat te
minat vesik1111 verilmesi Hzımdır. İhale 
1940 senesi birincikanun ayının 2 nci pa
zartesi ıiınü ıaat 15 de Umum mlidurluk 
binasında toplanacak olan komisyonda ya
pılacaktır. Nümuncler dairede gorulur. 
Şartname komisyon katipliğinden istene-
bilir. (7701) 17733 

Sümerbank Birle~ik Pamuk ve Dokuma Fabrikal 

Müessesesi Ereğli Bez Fabrikasından : 
100 santimlik aile hassası Mtr. fiyatı 45 Krş. 
140 santimlik aile hassa.sı Mtr. fiyatı 60 Kre. 
150 santimlik aile hassası Mtr. fıyatı 64 Krı. 

Satış ve fiyatlarımız fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı ayrıca al 
Sipari, vermek fstiyenlerin azam! 5 balyayı geçmemek prtlyle aiparlıl 
kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 ncl Vakıf Hanında 1 
katta Slimerbıuık Birleşik Pamuk İpligi ve dokuma fabrikaları mllessesu 
müracaatları rica olunur. 

EREôLt 
No. 24 duz 
No. 24 sert 
No. 30 

lPLlK MÜŞTERiLERİNE 
KAYSERİ NAZİLLİ 

No. 36 

750 Krş. 
875 Krş. 

820 Kr1. 
890 Krı. 

No. 12 565 Krş. 
No. 16 620 Kr:ı. 

No. ıo 655 KTt. 
No. 24 705 Kr" 

Sıpariş vermek istiyen muşterilerin fafüikalara mUraca tları rica olu 
(10632 7629) 17761 

.,. 1 ~ • ..,,. ~ .. • • • • · - ~ ,. ~ • ... ... , . 1 
lir:dır. Bu inşaata aft fenni evrak ıunlar- .111111111111111111111111111111111111111!:_ 

-- Yeni telefon numaralan -- Öksürenlere KATRAN HAKKI El<R --- Sümerbank Umum Müdür- : 

dır: 

ı) Mukavele projesi 
b) Fenni eartname 
c) Eksıltme şartnamesi 
d) Vahidi fiyat cetveli -
4 - Üçüncü maddede gösterilen evrak : 

lüğiinden: ; ------------------------------t 
Bankamız telefon santral = ~ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll Vakıflar Umum Mudurliıgıi inşaat mudü- : 

riyetindcn bedeli mukabilinde ahnabihr. : numaralarının 1 Birinciknnun 
1940 tarihinden itibaren aşa
ğıdaki numaralarla değiştirile- ;: 

- Sümerbank Birleıik Pamuk· İpliği ve Dokuma 

Fabrikalan Müessesesinden : 

5 - Eksiltme 2. 12, 940 tarihine rııstlı- : 
yan pazartesi gunu saat on beşte Vakıf- _ 
lar Umum miıdurlıigü inşaat miıdüriyetin· -
de toplanacak ihale komisyonunda yapıla- : 
caktır. Teklif mektuplan kararlaştırılan 

saatten bir ıaat eveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reısliıdne verilmiş o-1: 
lacaktır. • -

6 - Eksiltmeye gireceklerin (869) lira : 
(55) kuruş muvakkat teminat vermeleri : 
ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları : 
şarttır. Bu vesikaları ibraz cdemiyenlere : 

ceği ilan olunur. -

Eski Yeni : 
Numaralar Numaralar ;: 

3437 
3438 

3492 
3493 

---

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

KAPUT F1Y ATLARI 
Bakırköy G. Tipi 75 cm. lık topu 800 kuru: 

90 cm. lik topu 902 kuruş 
Kayseri D Tıpı 75 cm. lik topu 775 kuruş 

85 cm. lik topu 843 kuruş 
90 cm. lik topu 887 kuruş 

3439 3494 
3495 
3496 

----
----------üçiıncii maddede gosteri 1 en evrak verile- ; il il il il il il il l il il il il 111111111111111 r 

mez. 
---- EREôLt 

lPL1K FlY ATLARI 
KAYSERİ 

No. 12 565 Krı. 
No. 16 620 Krş. 

NAZİLLİ 
a) 940 yılına ait Ticaret Odasından a

lınmı$ veııika. 

b) Vakıflar Umum MüdurlüğU in aat 
mudüriyetinden bu iş için alınmış muteah
hitlik vesikası. 

c) En aşagı on bın liralık tek bir ka
lorifer tesisatı işi yaı>mış ~ e muvaffak 
olmuş bulunduğuna dair vesıka, 

7 - Eksıltmeye gıreceklerin kapalı 
zarfının ihzarında ve teklif mektuplarının 
yazılışında ve bu zarfların tevdiinde ve 
posta ile gönderilmesinde (2490) sayılı kn· 
nun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine harfi
yen riayet eylemeleri lazımdır. 

(7776) 17763 

Tamirat yaptırılacak 
Va.kıflar Umum .MUdılrHlı:tUnrlPn · 

Ke§lf bcdell 
Lr. Kr. 

498 05 İkinci vakıf apnrtıman asıma kat 
alnema aalonunun tamiri. 

165 79 Erzurum mahallesinde Vakıf 465 
!ınyılı evin tanılrl. 

Mahalleri ile ke it b d ileri yu\uırıd 

yazılı inşaat pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Eksiltme 18.11 940 tarihinde saat (15) te 
vakıflar umum mUdılrlllğll inşaat mlldllrl· 
yetinde yapılacaktır. Talip olanların yüz
de yedi buçuk teminat para.lnrlyle i!An e -
dflrn gtln v,. saatte hazır bulunmaları llAn 
olunur. (7777) 17164 

Hayvan satısı 
Türkiye Tiftik Cemiyetinin Lalahan

daki nümune sürüsünde kadro fazlası bu
lunan damızlık tiftik keçi ve tekeleri 17 / 
tcsrinisani 940 pazar gunu saat on birde 
mezkur çiftlikte ~atılacağından almak is
tiyenlerin o gün orada bulunmaları iltn 
olunur. 4499 

~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -5 Usta tornacı aranıyor § --: Demir Fabrikamız tomaha· : 
1

: nesi için daimi bir usta tornacı _ 
: İ§e alınacaktır. Taliplerin tahri. : 
- ren müdüriyelimize müracaat· : 
: ları. 4366 : ------- Orman çiftliği : -
'=tıııııııırıııırrııııırıııırııııırııııııi=' 

NAFIA VEKALETi 

Bir doktor aranıyor 
Nafıa Vcld'ıletınden· 

Vcktl.letlmlz demlryollnr ve limanlar 
lnşnnt dairesinin ı;;ıAzığ - Van - İrnn hu -
dut hnttı baş nıUdılrlllğll emrinde çalışmak 
Uzere Azami 210 lira Ocrctlc dahiliyeci bir 
doktor alınacaktır. Talip olanların nU!uıı 
hüviyet ... -tızdanı, askerlik ve blzmet vesi
kaları; diploma asıl veya rnuıınddak au -
retıerlyle sağlık ve doğruluk klığıtları ve 
Uç kıta toto{;rraf fllşlk olmak Uzere bir 
istida Ue 1:112.940 tarihine kadar VekAle
tlmlz demlryollar l~aat relsllğlnc mUra· 
cııat etmeleri lllzunıu llAn olunur. 

(7680) 11760 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6920 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeuese MUdUrü : Nqlt ULUO 

ULUS Bumıevi ANKARA 

--
Zayi - Ankara belediyesine kayıtlı 1237 

numaralı otomobilimin ön plakasını zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan eskisinin huk-

----- No. 24 duz 750 Krş. 

No. 24 sert 875 Krş. 

No. ıo 655 K!rt. 
No. 24 705 Kro, -- No. 30 820 Krş. -

mü yoktur. 
4556 

-- No. 36 890 Krş. -Ahmet Kalaç = Bu satış fiyatları fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı aynca alınır. = (1079Z 7775) 17763 : - ' 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ..................... 

Mersin'de İ(el pamuk ve yağ 
l ürk Anonim Şirketi (İÇ PAK) 

pamuk ipliği f iyatlan: FOSFARSOL 
En birinci Yuksek lktısat vekaletinin 24 ey

lul 1940 tarihinden itibaren vazetmiş 
bulundugu fiyatlar mucibince fabri
kamız mamulatı pamuk ipligi fiyat-

Kan, kuvet ve iştiha şurubudur 
tarı : 
Numara Vat er Katlı 

Kuruş 

Her eczahanede bulunur. 
Kıvrak 

~:=============================================~ 

4 
6 
8 

Kuruş 

315 
335 
470 
490 
530 
565 
585 
610 
635 

Kuru$ 
340 
375 
515 
550 
595 
645 
670 
705 
740 

FİDAN MERAKLILARINA 
10 
12 
14 
16 
18 

505 
530 
575 

Sonbaharda yapılan fidan garsiyatmda çok ?yi neticeler 
alınmakta olduğundan fidan satışlarımıza başlamış bulu. 
nuyoruz. Fiyat listesini mağazalarımızdan arayınız. 

20 705 
ORMAN ÇiFTLIGI 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA İLE 19. 11. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK ---

Esas No. Mevkii ve Nevi Ada Parsel Mesahası Kıymeti Teminat İzahat 

566 Cebeci Dirim So Arsa 1000 29 66,50 200.- 40.- 3 Taj No.lu marangoz fabrikası kar
şısında ve 6 No.lu evin arkasındadır. 

155,20 91 sehmi Mehmet kızı Naileye 273 , 
sehmi Ali kızı Haticeye aittir. 

567 Cebeci Bilim So. arsa-
nın 1552/ 1916 His 1016 5 479 Tamamı 776.-

972 Cebeci Topraklık ci-
varı ana 1022 6 849 1698.- 339,60 Hatip Mehmet ve Cemile arsaları or

tasındadır. 1124 Yeni§ehir, Maltepe ar-
sanın 16-870 his. 1198 17 870 Tamamı 96.- 19.20 Yaltırık asfaltı üzerinde ve 15 taj 

No. Ju evin yaıfındadır. Hissedan 
Dr. Kazımdır. 1195 Cebeci Boğaturlar So. 

arsanın 212-632 hiss-:si 1016 23 632 Tamamı 265.-
1198 Aşağı Ayrancı mevki-

inde harap bağ 1617 26 3240 4860.-

53.- Üzerinde hissedarı Mecburenin 44 
taj No.lu evi vardır. 

9i2.- İsmail Tokdoğan ve Dişçi Daniyal 
bağları yanındadır. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 22.11 .1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1214 Danişmed mevkiinde tarla 1888 9 
1215 .. .. " 1888 10 
1216 ,, harap bağ 1888 14 
1211 ,, ,, ,, .. 1888 ıs 

1218 ., ., Tarla 1888 16 
1219 ,, .. Harap bağ ıss~ 11 
1220 ,, ,. ,. ,. ISRS 18 
1211 .. ,, Tarla 1888 1 

4167 
7186 
7307 
1322 
2284 
6158 

11849 
8455 

208.-
359.-
365.-
66.-

114.-
308.-
592.-
423.-

.. 
41,60 8-10 parselerin ortasındadır. 
71 80 Ekrem Galip'in bağının yanındadır. 
73.- 7-12-13·16-15 parsellerin ortasındi'ldır 
l ?.20 Muharremin bagı civarındadır. 
22.80 14-15-17-18 parsellerin ortasındadır. 

61.fiO 14-16-18 parsellerin ortasındadır 
118,40 Muhaı remin bagının ittisalindedir. 
84,60 B. Tahsin İspencanın evinin ccnu -

bundadır. 

1. - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emJak, peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye 
resmi müşteriye aittir. 

2. - Artırmıya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühürJ,.rini Noterden tasdik ettirmeleri ve mü
zayede sırasında verilen bedel muka<lder kıymeti geçtiği takdirde, talipkrin teminat akcelerini nisbet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 19. 11. 1940 salı günii saat on dörtte ikinci kısım 
için 22. 11. 1940 cuma günü saat on dörtte bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gun, te-
minat akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlfik Servisine müracaatları.. (7538) 17511 

YENİ Sinemada 
Bugün bu geoe 

Hatırasını ebediyen unutmıya. 
catımıııı vazife, qk ,,.. 

lhtlru fllml 
ÖLÜNCEYE KADAR 

HALK Sinemasında 
Bugün bu gece 

Eııkl Venedlk'in bUtun h~
met ve entrlkalan 

Bnrharoıı devrinde Venedlk 

Baş Rollrrde : Corlnne J,uc- Tllrkçe s5z!U tarihi filim 
hnlre • Jcan PJerre Atımont Sc!ahct O.lemlerlnl kanlı ınU • 

Seanslar: 
Saat : 14.30 - 16.30 - 18.30 

Gece 21 de 
Saat 12.l!J de Ucuz Matine 
KONTES V ALEVİBIU. 

cadclelcrt gö teren es r 
Seanslar: U,80 - 16,30 - 18,30 

ve gece 21 de 
Pek Yakında : AKASYA 

PALAS Tilrk Filmi 

Sus Sinemasmda 
Bugün 14 ten itibaren 

Baı baros'un prcveze zaferinin 

eski Vencdlk'te vllcuda 

g tlrdlğl raıntılar 

Barbaros dew lnde Vencd k 

Türkçe sözlU tarlhl eser 

Seanslar· 14 - 18 - 18 gece 
20,80 da 

SOMER Sinemasmda 
Bu ln Bu Gece 

S çmc fllml r serisinin 
T lrk rl olan 
ŞEYHIN AŞKI 

B r 11 d : Ra n Novar 
.Mlrna Loy 

T rk e 1U \ şnrlalı 

Seans! r: 
12,15 -14 ":O, lG 30, • 18 30 

gece 21 de 
11Aveten: 

MllU Ş tin nutukları 


