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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bugün saat 15 te toplanıyor 

Milli Setimiz bugün enelik 
. . ' . . . .. .. 

' .. --- • ~-. • ...,.., _ _. ,_,,,, ~ l • • 

nutuklarını . ir ad buyuracaklar 
•.• . .. ! ... . . 

'\ - ~ ~ 

Bundan sonra Meclis Riyaseti ve 
Riyaset divanı seçimi yapılacak 

Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de altınc-.ı 
intihap devresinin inkinci içtima yılma başlıyacak
tır. Bu münasebetle Reisicümhur ismet lnönü'niin 
irad buyuracakları nutku mütenkip Meclis riyaseti 
ve riyaset divanı intihabatı yapılacaktır. 

Tatilde gelen evrak 

Maaril Vekilimiz. Baıvekilimi: 
Dr. Relik Saydam'ı teşyi ediyor 

İkinci devlet • 
resım 

sergisi dün açıldı 
Maarif 

çok 

Yeki li serginin 

güzel bir nutuk 

açdışrnda· 

söyledi 
İkinci Devlet Resim ve Heykel sergisi, dün saat 15 te Sergievinde Ma

arif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel'in güzel bir nutku ile açılmıştır. Bat
vekilimiz Dr. Refik Saydam, C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, 
kordiplomatiğe mensup bazı zevat, Maarif Vekaleti ileri gelenleri ve bir
çok güzide zevat açılışta hazır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekilimizin nutku 
Maarif Vekilimiz şu nutku soylemiştirı 
"Muhterem Başvekilimiz, 
Aziz misafirlerimiz. 

Son yaz tatil kararını verdiği tarihtenberi hükü
metten Büyük Millet Meclisi"ne birçok kanun layi. 
haları ve tezkereler gelmiş, bunlar teklifler ve maz
batalarla birlikte ait oldukları Encümenlere sevko
lunmuşlardır. Gelen evrakın listesini yazıyoruz : 

Re.im •ergi•inden bir köıe 

Bir sene once, sayın Başvekil Dr. Refik 
Saydam'ın teşvik ve ıltifat edici eliyle 
birincisi açılmılj olan devlet resim ve hey
kel sergisinin ikincısini liimdı ziyaret bu
yuracaksınız. Cumhuriyet hukumeti, tam 
demokrat bir ruhla, her turlu turk sanat 
ve sanatkarındaki temayullere bitaraf, fa. 
kat aynı nisbette alakalı olmayı kendin• 
liiar edinmiştir. Plastik sanatımızın bütüıı 
elemanlarını bir araya getirmek düşiınce
si, devlet sergisini doguran ana fikirdir. 
Liyakatleri, sanatın asaletine uyan bir 
hasbilik le belirtmek, devlet sergisinin 
başlıca hedefidir. Devletin koruyucu ve 
ilerletici vazifesini plastik sanat vadisin
de de tahakkuk ettirmiye çalıştıgımızı bil· 
miyen kalmamalıdır. 

Bu ruh Cumhuriyet Halk Partisinin sa
natı teşvik ve himaye hususunda almıt ,_ .. _,.....---....~~ ı olduğu tedbirlerde sarih olarak görülür. 

Layihalar 
1- Belediyeler imar heyetinin fen işleri t~kila

tma dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilavesi hak
kında kanun layihası, 
2- 1940 mali yılı muvazenei umumiye kanu -

nuna bağlı daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun layi • 
hasi, 

3- Devlet demiryolları ve limanları umumi ida
resinin t~kilat ve vaz.aifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
layihası, 

4- Devlet demiryollan ve limanları işletme u-

kanun Jayihası, 

Milli Şelimiz., Cümhurrei•imiz. geçen ıene 
nutuklarını irat ederlerken 

5- Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cümhur 
filarmonik orkestrası tarafından verilecek temsil ve 

(Sonu 4 üncü savladı) 

. Yunanistana 
tecavüzün 
akisleri 

Falih Rılln AT AY 
Nerede ise tecavüz metrii bir 

hak, vatan ve hüriyet müdafaası 
ise cürüm sırasına geçecek: eğer 
Yunanistan, topraklarından bir 
kısmını doğrudan doğruya ltal
ya'ya terketseydi, eğer adalarını, 
limanlarını ve tayyare meydan· 
)arını Üs olarak kullanılmak ü
zere İtalyan deniz, hava ve kara 
kuvetlerinin emrine bıraksaydı, bir 
taraftan parçalanmağa, diğer taraf
tan fngiltere aleyhine harbi kolay
lattırmağa hizmet etseydi, harp me
aulü olmak günahından kurtulmut 
olacaktı. Geçen haziran'da ltalya 
harbe girdiği vakit, Yunaniatan'ın 
"Vazifesi bitaraf kalmaktı; timdi ki 
"Vazifesi ise hayat sahası haracı ver
mek, toprak bütünlüğünü ve hüri
yetini tehdit eden bir taksim ve ta
hakküm planının tatbik edilmesine 
bizzat yardım etmektir. Yunani&
tan'dan İstenen §ey şeref ve namus 
hissi tafıyan hiç bir millet far af ın
dan verilemez; onu almak lazımdır. 
Kendi ailiıhını kendi hayat ve yurdu 
için kullanmak yerine, onu, korku· 
dan kendi göğaüne çevirip intihar 
etmek, tarihine hürmet eden bir 
milletten değil, bir çöl kabiylesin
den dahi beklenemez. 
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Ebedı Şef ın GenİralArthurSmith'i 
hatırası 
anılacak 

Ebedi Şef ATA TORK'ün ölümü -
nün yıldönümü günü olan 10 İkinci
teşrin pazar günü Halkevlerinde ve 
odalarında Parti merkezlerinde ve 
bütün mekteplerde ihtifal toplantı -
lan yapılarak Ebedi Şef'in aziz hatı
rası anılacaktır. O günü radyo, neşri
yatında yalnız Anadolu Ajansı haber· 
lerini verecek ve bu haberlerin aka
binde sabah neşriyatında Milli Şef 
İsmet İnönü'nün türk milletine beyan
namesi ve akşam neşriyatında ATA -
TÜRK'ün Cümhuriyetin onuncu yıl -
dönümü münasebetiyle türk milletine 
yapmış oldukları hitabesi okunacak -
tır. 

O günü Ankarada Halkevinde yapı
lacak merasimi takiben Ebedi Şef'in 
~uvakkat kabirlerinin bulunduğu 
hına umumun ziyaretine açık bulun -
durulacaktır. (a.a.) 

Bazı şayialara göre 

Amerika 

Martinik'i 

İşgal edecek 
Müteaddit cüzütamlar 
Filorida'dan yola çıktılar 

kabul buyurdular 
Reiıicümhur İsmet İnönü İngiltere 

Şark Orduları Erkanı Harbiye Reisi 
General Arthur Smith'i dün saat 
16.30 da Çankaya köşkünde kabul bu· 
yurmuşlardır. 

Ka~ul .esnasında İngiltere Büyük 
Elçl_sı. Sır Knatchbull Hugessen ile 
Harıcıye Umumi Katibi Numan Me • 
nemencioğlu hazır bulunmuşlardır. 

(a.a.) 
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Harp hakkında 
Yunan · guzetelerine 
gelen haberlere göre 

VAZİYET 
• 

memnunıyet .. » 

VERİCİ 
. 

ltalyan tayyareleri 

sivilleri ve açık şehirleri 

merhametsizce 

bombahyor 
Atina, 31 a.a. - Elen orduları baıJku

mandınhimın, 29 tetrinievel alı:ıamı neş

redilen 3 numaralı tebliii: 
28129 teırinievel ıecesi, mahalll temas 

harekitr, mahdut olmuıtur. 
29 teşrinievel ıünü, düıman, Epir'de, 

ağır ve hafif topçu ile kuvetli cüzütam
larr harekete geçirmiıtir. Harekitrmız, 
tesbit edilmiı olan plln mucibince yapıl
maktadır. 

Garbi Maıkedonya'da, vaziyette deiiıik
lik yoktur. 

(Sonu 1 üncü say/adı) 

Yunanistan devletinin mihvere 
karıı hiç bir auyniyeti olmadığı 
muhakkak idi. ltalyan tecavüzü bu 
memleketi, lngiltere ile doğrudan 
doğruya ve nihayete kadar harpte 
kalmağa sevketmittir. Malumdur ki 
Yuna.,iııtan. herh1t.ngi bir kıta dev
leti r,ibi. tamamen istila edilemez. 
En f,.n., i~ti,..,aller düsünü1se bile, 
ad:ıları ve sııhillerinin bir kıamı İn
giliz hav" v,. deniz hücumlarına 
yardım eder. ltalya'nın, bilhassa de· 
niz hücumlarına mi.ruz bir cephe 
genişleten hareketinde ne faydalar 
tasavvur ettiğine ancak mütehassıs
lar cevap ver,.bilil'. Bazı radyo riva
yetlerine göre Almanya Avrupa 
1rarbind .. t,i,. teskin potitikı.sı takip 
ederk~n ftalva'nın sarkta bir harp 
aafhasmll hıı~lııml\111. eğer umumi ve 

(Soau J üııcü ••7'•d•) 

Vaşington, 31 a.a. - Florida'daki 
Keywest'dan beş destroyerle 17 bom
bardıman tayyaresi ve deniz tayyare
lerine mahsus iaşe gemilerinin hare
keti burada bazı faraziyelere yol aç
mıs ve bahriye nazırı B. Knox'un bu 

(Soau J Qacil •q/•d•) 
İstanbul:da C~mhuriyet ~ayramı bu ~ı! milıteına bir parlaklıkla lı:utlanmııtır. 

YUılı:arıdaki tesimlerde denm t&lebelerımn v. iaci lmlanmıam ıeçilleri &Orillibor. 

• 

_-_..~ ' ' " ,* : "1 Parti tarafından gönderilen ressamlarnm-
zın, memleketin muhtelif bôlgelerindeki 
hayat ışı,ını canlandıran eserleri bu dü
şünüş ve anlayışın renkli ve ahenkli de
lillendir. Sergiye, bunlardan başka Müs
takil Ressamlar Birligi, O grupu ve hiç 
bir grupa girmemiş sanatkarlarımız, ge
çen yıldan daha geniş mikyasta iştirak et
mişlerdir. 

Mükafat kazanan e•erler 
Talimatnamesi uyarınca, Cümhuriyet 

Halk Partisınfn, Maarif vekilliğinin, s~ 

natkir gruplarının mümessillerinden mü
rekkep jüri heyeti, sergide teşhir olunu 

(Sonu 2. mcı say/ada) 

Amenla'da ~im mikadelesl 
hararetli bir safhaya girdi 

B. Ruzvelt ordu 

İçin yapılan 

Makedonya'da gayretleri anlattı 

Elen mevzileri B. Wilkie de yahştırma 

(Saip tarafından) 
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kırılmadı 

Elen seferberlili sürat Ye 
mükemmeliyetle ilerliyor 

. 

siyasetinin aleyhinde ! 
Boston, 31 a.a. - Dün B. Ruzvelt 

Boston'da bir nutuk vermiştir. B. 
Ruzvelt donanmanın takviyesi için 
yapılan gayretleri anlatarak 1933 se
nesine nazaran deniz inşaat tezgtlhla
rında altı misli işçi çalıştığını söyle -
mit, B_i~!eşik. Amerika"dan uzak yer
lerdekı uslerın kuvetlendirildiğini ve 
İngiltere'den müteaddit üsler alındı
ğını ilave etmiştir. 

B. Ruzvelt ordu için de muazzam 
gayret!er. ~apıldığını kaydederek, Po
lonya ıstılasındanberi ordu mevcudu

Londra, 31 a.a. - Reuter'in Seli- nun bir misli arttığını ve 436.000 i 
nik'teki hususi muhabirinden: bulduğunu. bu miktarın S ilk kanun 

Reuter muhabirinin 
müşahedeleri 

Arnavutluk cephesinde Makedonya 1941 de 930.000 i bulacağını ve ordu
mıntakasında bulunan yunan hatla - ya en mükemmel teçhizatın vcrilmek
rının, bir iki mevziin geri alınmış ol- te olduğunu söylemiştir. 
maaına rağmen kırılmamıı olduğu (Sorıu ~ ıinrü uvf11dı) 

son haberlerden anlaşılmaktadır. r--~- .. ~ 
İtalyan alp avcı kıtaatı, bu mınta- .:. •· --· "":-

kada bulunmaktadır. Fakat yunanlıla- . 
rın hakiki mevzilerini tayin etmek i
çin ıtalyan topçusu tar;afı r.dan y.ıpıl- lj -
mış olan bir endaht müstesna olmak l ı 
üzere İtalyanlar timdiye kadar mü. 
him bir aakeri hareket yapmamışlar -
dır. Cephedeki yunan kumandanlığı, 
her ne bahasına olursa olsun mevzile
rin muhafaza ve her taarruzun tarde
dilmesini, ancak mevzii muvaffaki. 

r 

( Soau J. iirıcü sayfada • 

Bayramda 
gazetemiz cıkmıyak 
Ye üC gün müddefle 

Kızılay 
gazetesi inti11r ede<ektir 

' 

Amerika cümhurrei•i B. Ruz11Jı 
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Askerlik bahisleri 
• 

•• lza 1 gu.> 
Içınde bulundu umuz ayın y rm 

ıdnci p'.l.Zartcsı s b hı, İt !ya h 
enternasyonal hukuka ültr 
teca vuz numuncsı gostererek ya 
atlık bır ultımatom vererek o u 

miryolu, birkaç şose, su boru rı te
sislerin yapılmasına b lıdır. Hal ukı b r 
taraftan ingıliz hava kuvetlerı ve dı er 
taraftan da denız kuvetlerı her gun yap -
tıkları saldmşlarla bu çalı maları da mi 
olarak rnhatsrz etmelerının nctıcesı ola -
cak, ki (Seydi - Barranı) ye kadar gel -
miıı olan İtalyan ordusu oraya mıhlanıp 

kalmıştır. Mıhvcr genci kurm yınm he -
sapsız is yapmadıgmı ıddıa edeceklerı, tc -
zip edecek bir hadıse bu i e, ık ne sı ve 
daha muhimmi de Alm nya'nın İngıltcre
yi denizden veya havad n ıstilii etmek tc
ıebbüsunün suya du mu olm 

İtalyn.n Mısır hareket n n d hı muv f. 
fak olamıyacagr onla ılınca bu hare eti 
Fransa ve İspanya'nın da kcndilerıne ka
tılması ve Almany 'run da fılı yardımı de 
daha kuvctlı olarak yapmak du .ınlıldu 
nti, son diplomatık fa ,yetlerdcn ı tı 

etmek mumklındur. Mu ffer (Hıtler) ın 
ıruığ!Qp Fransa devlet re sının ve hp nya 
diktatorünun aya na kadar g tme ur • 
tiyle ıhtlyıır eyledi i zahmetler her h ide 
başka bir iş için olma a geroktır. F 
dermanı kesilmiş olan İsp nya h rbe gır
mck i emiyor gibı gorünuyor. Kendı v -
tanını bile müdafaa etmek ı temıyen fran
sız muhariplerınl, dunkil mlıttefiklcrı ol n 
ingilızler aleyhıne do uşe sevketmek de 
kolay bir iş olmasa gerek. O h ide, o hal
de, (Suveyş) e rodılecek tek bir yol kalı
yor, ki o da Balkanlar ve Turkiye uzerın
den aşarak gıtmektır. İşte şımdı, ıtaly n 
taarruzunun incelenmesıne başlamak sı -
rası gelmiş oluyor. 

Bu İtalyan taarruzu uç 
munaka a edılmekte1:Jır: 

Bırıncısi; Yunanıstan'ı tamamıylc istı

li ederek butun yunn.n ar 
hava ve denız uslcri tesıs eylemek ve böy
lece dogu Akdenız'de ınıılız den z kuvct
lerine ve Mısır'dakı kara kuvctlcrıne d -
ha yakından muessır olmayı saglam k su
retıyle ( Lıbya) dan yapılac k ıt !yan 1-
dırışını kolaylatmak. 

lkıncısı; ııımdıye k dar hıç bır arazı 

fethctmemış olan lt lya'ya kolay b r ya -
ma hısscsı saghyar ıtalyan milletın' 
memnun etmek. 

Üçuncusu de: Balkanlar ve Turklye -
zerinden yapılacak S veyş kanalı hare -
ketinın bır ı;afh mı re lıze etmek. 

Bu uç ihtımall munak şa C1:Jelım: 

Bırıncısı: (do u Akdcnız) de hava ve 
denız Uslerı elde etmek ıçın boyle bır ha-

• 
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ULUS 1 - 11 - 1940 

' .... l GUNUN GÖLGESİ 
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Devletin himayesinde 
SANAT 

İçlerinde sanat korunun yandığı
nı duya duya, tavan aralarında ve· 
remden sönüp gidenlerin ıstırabını 
asıl şimdi anlıyoruz. Adını bile du
yuramadan ve bize, fırçasından ve
ya çekicinden; kaleminden veya 
kırık kemanından - hulasa yanan 
içinden - bir hatıra bırakmadan 
kendi dünyalarınn göçenlerin azabı, 
içimize daha yeni yeni çökmeğe 
başladı. Sanki §İmdi hayalet halin
de karşımıza dikiliyor: 

- Gördünüz mü, diyorlar, görü
yor musunuz, o adını bile ağzınıza 
almağa layık görmediğiniz sizin sa
natkar, himayeye kavuşunca neler 
verebilir miş; 

Devlet, sanatkara kucak açmış, 
imkan vermiştir. Bu ona, her şeyden 

Asker 
ailelerine 
yardım 

İkinci devlet resim 
sergisi dün açlldı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Beledi
ye daimi encümeni muhtaç asker aile-

Maarif Vek ili serginin 
çok güzel bir nutuk 

açd ı şı nda 
söyled i 

lerine yardım için şu esasları tesbit (Başı ı incı sayfada) 

etti : eserleri gözden ıeçirmiş ve bunlardan bi-
l - Belediye hududu içinde yardım rinci mükafatı, Cevat De·eli'nin peyıa-

nakden yapılacaktır. jına, ikinciyi Cemal To' ı nun konpoziı-
. 2 --:: ~zam! y~rdım 30 l~~a.~ır. ~il_e- yonuna, üçüncüyü Ham'd Görel'in Portre 

nın buyuklerı ıçın beşer, kuçukler ıçı:ı isimli tablosuna tahsis etmi1 ve heykel 
ikişer buçuk lira. Kirada oturanlar ı-

1 
birinci priıini de musavi rey alan Zühtü 

cin ayrıca beş lira kira bedeli verile- Müritoğlu'nun çocuk başı ile Hidi Ba
cektir. ran'ın Tors isimli eserlerine vermiıtir. 
Yardıma iştirak nisbeti de şöyle Huzurunuzda kendilerini tebrik ederim. 

tesbit edilmi~!ir : . Geçen yıl, devlet sergisi heykel bakı-

Sergi muvallak bir e•erdir 
İkinci de .. Jet resim ve heykel serg:sine 

50 ıanatk~r 379 eserle iştirik etmiıtir. 
Müstakil Re11amlar, D ırupu mensuptan 
ve hiç bir ırupa iltihak etmemi1 ob:ı ı&
nat.karlar serıiye eser ıetirmi:ttir. Biıyle

ce ıerıi. Türkiye'de resim ve heykel üze
rinde çahıan bütun unıtklrlann &Uzel e
ıerlerlni bir araya tophyabilmiı ve zen
ıinleşmiı bulunmaktadır. 

k evel bir mağnevi mükafatın, bir de-
tv ge~ ğerbi işin gönül itmiinanını veriyor. 

rl: F:at 1 Kaldı ki. türle sanatkarlarına refah 

Ayda 100 Jıa 200 lıra kazananlar se- mından bizi doyuracak halde değildi. Hey
nede 12, 200 ila 300 kazananter senede keltraşlarımıza, gelecek sergide kendile-
24, 300 ila 500 kazananlar 48, 500 ve rini daha verimli bir tar7.da görmek arzu
daha fazla kazananlar senede yüzden sunu gizllyemcdicimi açıkc;n söylemiştim. 
aşağı ve 500 liradan fazla olmamak Ü- Bugün bu arzu, ümit verici ve nisbi bir 
zere yardımla mükellef olacaklardır. enginlikle tatmin edilmiı bulunuyor. 

İkinci devlet resim ve heykel serıi~
nin en muhim hususiyetlerinden biri de, 
6 h~ykeltraşımrzın 16 eserle serginin heJ"
kel kdşesini nefis bir sanat müzesi hali .. 
ne ıetirm!ş olmalarıdır. Maarif vekilimi· 
zin de nutkunda temas etmiı olduğu veç
hile, ıeçen yıl açılan ıerıide fakir kal
mış olan heykel köşesi, bu ıenekinde ..,. 
nıt meraklılarını tatmin eder bir derec• 
ye gelmiş bulunmakt!Miır. 

yolu d , artık açıktır. 

Snnnt r, bu himaye içinde, fa
kat he t 'r"ı.i tesirin dışındadır. Dün 
Maarif Ve ilimiz de güzel söyledi: 
kurucu ve y ptırır .-1cvlet, her şey
den evci, bitaraflığını muhafaza 
etmiye itina göstermiştir. 

Cemiyet emrine verilen sanat ya
nında, "sanat için sanat" prensipi
nin eserleri de dost çehrelerle yer 
almıştır. Uzun zaman ömürleri, bi
ribirlerinin muşambasını didikle
mek ve mermerlerini kazımakla 
geçmiş, görüşleri ve duyuşları ayrı 
mc deplcrin rahlesinde inkişaf et
mi ana ti.· rlar - müstakiller, D 
grupu mensupları ve grupsuzlar -
şimdi l.cndi sanat görüşlerini kova
lıy r k, ne rrüzcl ne rahat çalışı· 
yorlar. Vaktiyle sırt sırta bile dur
ma - a tahammülü olmıyan eserler, 
şimdi yanyana gelince, kavgalı ge
çen günlerinin masum hicabını du
yuyor gibidirler. 

Yapıcı ve kurucu devlet, aynı za
manda y ptırıcı kuvettir. Bunun gü
zel eseri 'lleydanda: ikinci devlet 
resim ve ht"ykel sergisi, yalnız bu 
himayenin eseridir. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Vekalet emrine alman 
mektupçular 

Görülen lUzum üzerine Isparta mek
tup usu BB. Tevfik Eşmeli ile Ağrı mek
tupçusu SUreyyıı Es nkan vekalet emrine 
alınmı lıırdır. 

Bitliı ve Gir n deft rc:l1trları 

becayiş edildi 
BIUls dc!terd:ın BB. Sıtkı Göker Gi

re un d fterdarlığıntı, Giresun defterdarı 

Salt Yaldan Bitlis defterdıırlır;ına naklen 
tayin cdllml lerdlr. 

Aziz misafirlerimiz, 
• d" • 1 Tilrk'ün esas medeniyetlerinden biri de 

Şir~·etler f aız ve ıvıdanl arım yüksek sanat kabiliyeti ile yaratılmıe ol

harice nanı u: arabilirler ! 
Yurdurr uzdn icrayı faalıy t d n yerli 

ve yabancı şlrkeUerln hariçteki hissedar • 
larlyle tnhvlltı.t hamillerln ödemek mec
bu ly tınde bulundukları faiz ve dividant
lıır ile hlUlhazırda Türkiye bankalarında 
muht lif e bcplrrle blok" kalmış olan pa
ra! rın transf r ıı~kll hakkında İcra Ve
kili ri y nl b r kararname kabul etmlotlr. 
B ı k r:ırıı m yl yazıyoruz: 

"Meml t dı nd:ı mukim hakiki ve 
hıslıırın bloke alacaklıırı 

il s rm y si h m n v ya tamamen ecne
bi ş rket ve mi\ s s 1 rln harice c;ıkara
cakl rı faiz ve divldantlarının (mevcut 
ıınlnşma ve mukavele hUkUmlcrl mUstes
nn) trans! rine nşıı.ğıda adlan yazılı mal
lar tahsis edilmiştir: 

Anason, sünger, fındık (1939 mahsıılli), 
yaş sebze, kök boya, halı, lUletaııı, tUtun 
( 1938 ve d::ıha cvelkl seneler mahsulll). 
yaş meyva. m yva ve sebze konserveleri 
(teneke ıılıcı tarafından temin edilmek 

rllyl ) :ırap, likör, glilyağı, sut tozu, 
macl n suyu. 

2 Birinci maddede yıızılı mallar (hl -
zalarında hususi kayıt bulunanlar bu ka
yıtlarla mukayyet olmak üzere) mUnhası
ran ecnebi &.mhısların U\bllyetlnl taıııdık

ları veya mukim bulundukları memleket -
!ere ve s rmnyesl kısmen veya tamamen 
ecnebi §lrkct ve mUesseselerln hissedarla
rının veya ana merkezlerinin bulunduğu 

memleketi re Maliye VekO.letlnln mUsna
desl ile ihraç edilebilir. 

llu memleketler kliringll veya benzeri 
bir anlıişma Ue bağlı 15\ılunduğün\uz mem
ck tıer otduğu. takdlrde ihraç edilen mal 

bed ll rlnln kllrlng, takas veya kııyıt ha
rici bırnkılıı.cıığına dair bu memleketlerin 
allıkadıır resmt mUcsseselerlnden milsaade 
istihsal edilmesi ve bu mUsaadclerle Ma -
Uye VektJetlne mliracn.ıt olunması lt'ızım
dır. 

3 - Birinci maddede yazılı mallnrın, 

mas:dır Du kabiliyeti, tarihimiz zengin 
misallerle gösterdiği gibi, butiın bir ma
zin[n insiyakinı ruhunda taşıyan çocukla
rımız ve gen'"lerimiz de eserleriyle bunu 
isbat etme :tcdirler. 

Şimdi 'çınde bulunduğumuz binada 
Yozgat J'sesi takbesinin bundan on beş 
gun evci te hir edilen resimleri; desen, 
renk ve konpozlsyondaki muvaffakiyet 
bakımından bu nnat kabiliyetinin parlak 
bir örne..,I olmuştur. 

Milli ŞefimiT. ve Reisicümhurumuz, biz
zat teşrif ederek bu resimleri dikkatle 
gözden geçinnlşler, beienmişler ve aer
g'yi yapan çalışkan resim öğretmenine 
lutfen t'lk<lirlerini bildirmişlerdir. Bu hl
d'sc. aziz Şefimizin Türk sanatın& verdi
ği ehemiyeti anlatma bakımından daima 
hatırlarımızda yer tutmalıdır. 

Muhterem misafirler; 
İleri yıllarda daha büyük hızlı teka

mül edeceğine şüphe etmediğim devlet 
sergisini teşrif ederek ıınatkirlarımrzı 

teşvik Jutfıında bulundufunuz için sizlere 
bilhlssa te~ekkür ederim.,. 

Yeni maden kömürü deniz 
nakliyafl tarifesi 

İcra Vekilleri Heyeti koordinasyon he
yeti tarafından kabul olunan maden kömU-

Serıi, bilhassa, üçüncü defa olarak 
Partinin Anadolu'ya yolladıiı 10 rotu
mın getirdiği rcsimlerle mahallt renci, 
memleke-tin havasını aksettinneic muvaf
fak olmuı, böylece ayrı bir hususiyet ka
zanmıştır. Bu cihet dün serıi:ri dol~ 
!arın ıözünden kaçmamış, memleketin mı. 
susiyetlerini ve renklerini aksettiren ~ 
!olar herkcsin t&kdirini kazanmııtrr. 

Derece reyi alan eserlerden gayri, • 
tablo, Veklletlere ve Partiye tavliye e • 
dilmek üzere tefrik olunmuıtur. Bu 80ll 

kararla da. ressamlanmız c;ahımalanmn 

ve gösterdikleri gayretin maddi ve maıı"1 
mükAfatını almıı olacaklardır. 

Güzel ıana.tıar akademisine profel6r 
olarak ıetirilmiı olan profesör Leopold 
Levi de bu ıene 15 eseriyle ıerriye irtirüı: 
etmlıtlr. Avrupa ıan&t Aleminde c;o'k t&
nınmıı olan profesörün eserleriyle tUrk 
ıanatkArlarının güzel eserler ini mukay .. 
edenler latlkbal tc;ln haklı olarak bUyUk a. 
mitlere dUımektedlrler. 

lzmir Halkevlilerinin 
Cümhuriyet Bayramında 

yaptıkları ziyaretler 
rU nakline mahsus yeni tarifeyi tasvip İzmir, 31 a.a. - Cümburiyet bayramı 
etmlııtır. ı lkinclteşrln 19'0 tarihinden 
15 nisan 1941 tarihine kadar muteber ola- münaeebetiyle Halkevi idare heyeti ile 
cak olan bu tarife maden kömUrU nakle- 101yal yudım komitesinden mürekkep bil' 
dilen başlıca tllrk limanları ara.ııındakl l - heyet dün ıehrimiz hastaneleriyle haplsa.
zaml navlunları göstermektedir. Ton b&- neıini ıezmiıler, but& •• mM*Omlana 
~ın !! n , 1°e"" ~amlanaa ı...ı._._. .a-.t.: ilallma - • 

kirdağ, Çanakkale 275, İzmit, De~nce, cara daiıtmıılardır. 
Gölbük, Mudanya, Gemlik 26:1, Ayvalık, ----
İzmir 295, Karaburun 280, Fethiye, Mar- İhraç oluna.c.ak malların menıe 
marta 350, Samsun, Trabzon, Antalya 800, ıehadetnameleri 
Hopa 325, Mersin, İskenderun 3:1:1 kuruı İcra Veklllerl Heyeti ihraç edilen mal-

nııvlun, sigorta. komisyon gibi ihraç mn9-
r k t h. kkında kı :ıca birkaç §CY yazacn- rafları alllkadarlar tarafından bu malla -
ğııtı: Bul arlstan ve Yugoslavya, böyle nn transferinden elde edilecek dövizlerle 
b r har k te evet ml derler, hayır mı der- mevrlttc ödenir.,. 

alınaeaktır. Bu Azami hadler 150 ve daha tarın menfe ıahadetnameleri hakkında 
fazın topan maden köır..lirU nakliyatı için- yeni bir kararname kabul etmtıttr. Bu ka
dir. Kok kömUrU i.Jakllyatında bu A.z&ml 
hadlere yüzde 20 zammolunacaktır. 

rarnameyl yazıyoruz: 
"Harice peıtn ııatılarak mevrltlertne 

vusullerinden eve! denizde batmak; yan
mak veya mUs8dere edilmek suretiyle 
kayboldukları teablt edilecek emtia be
delleri olmak üzere kllrlng yolundan s• . 
len havalelerin B nUshaııı ibraz edllmekst· 
zin lehdarlıırına ödenmesine, 

1 r, kapıl rını açarlar mı, kaparlıır mı bil· 
m m. K ndil rlne ait bir lıı. Fakat Yuna
nı tan, istik! 11 ve şerefi için kıınını dök
m h zır a 1 bir mlllct olduğunu gös
t rdl. (Türkiye) ye gelince. bUtl\n insanla
rın en ııerefll ve hayslyetlllerlnden seçil

i insanların camiası olıın turk milleti 
· rdlğl söze olduğu kadar istlkl(Lllne ve 

fıne andık olan bir mlllettlr. Türk top
rakları yolcu hanı değildir. Gelecek kim 

olsun. kuvetl, tekniği, cc :ıreU ne o-

Tilrlt ordusu, tUrk vııtanına ecnebi ordu
lar sokmıyncaktır. Türk vııtanı kanıı ka· 
nt huduttan ltlbıır n her yerde mUdafıın 
d ı cektlr. Trakya'nın muvasala hatları, 

dcmlryolları ve yolları, tabii ve eunl arı
zalan gerek kışın ve gerekse yazın gerek 
sün !erimiz ve gerekse tabiatın yardımı 
ile geçilmez bir haldedir. 

ı te bUtUn bu mütalenlıırdan sonra bu 
makıılenln başlığını "İzahı güç bir hnre
k t , diye adlaclım. 

Rahmi APAK 

Cümhufiyet bayramında 

İsparta1 da a(llan binalar 
İsparta, 31 a.a. - Şehrimizde ya -

pılan ve kız sanat okuluna tahsis edi
len yeni mektep binası ile şehir otel 
gazino ve lokantasının stadyomun, 
ikinci iplik fabrikasının ve civar köy 
)ere akıtılacak su tesisatının açılı§ 
merasimleri yapılmıştır. 

Burdur' da 

Ankara Halkevinde tarihten 
çizgiler karikatör sergisi 

1 - 11 - 1940 cuma günü saat (10) 
da Ankara Halkevi salonunda açıla -
caktır. Bu sergi ressam Salih Eri -
mezin inkılap ve tarihi birbirine mezç 

ederek ortaya çıkardığı çok enteresan 
karikatürlerden (120) tanesini ihtiva 
etmesi itibariyle ,ayanı tavsiyedir. 

C. H. P. Etlik ocağında 

Burdur, 31 a.a. - Burada yapılan Etlik C.H.P. ocağında, Cilmhuriyet 
yeni hastanenin dün açılış töreni ya- ı bayramı münasebetiyle bir gece top -
pılmıştır. lantuıı yapılmış, Partili baların aile-

Eski§ehir' de leriyle birlikte iştirak ettikleri bu 
Eskişehir, 331 a.a. - Dün burada 1 toplantıda geç vakte kadar aamimt 

devlet demiryolları idaresi tarafından h b h ti 1 ı· tl • ·ı · · ·ı 1 as ı a er e neşe l saa er geçırı -tesıs edılen sanat çırak okulu ı e yo . . '.. . • 
personel kursunun açılış törenleri I mıştır. Bu munasebetle mıllı oyunlar 
yapılmıştır. oynanmıı ve şarkılar ıöylenmiştir. 

ihraç mallarımızın bedeli olmak tlMN 
kllrlng yolundan gelen havalelerin alt ol
dukları malların menae tah&detnamelerl 
B nüııhalarının zıyaı takdirinde TUrklye 
CUmhurlyet Merkez Bankaıılyle havalenin 
gönderildiği kllrlng mUeueııeııl uuınd& 

mutabık kalınmak ıarttyle lehd&rlanna 6-
denmeılne, menıe ıahadetnamett uıııun 

zıyaı halinde yerine kaim olmak üzere 
suret verilmesine müsaade edilmesi tçtıa 
Ticaret Veklllltlne salA.hlyet verilmesine 
karar verllmtııtlr.,. 

Ziraat E·nstitüıü'nün 8 inci 
yıldönümü 
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Yükıek Ziraat Enıtitüaü, kurulu9u
nun ıekizinci yıtdönümünü evetki ge
ce mektepte tertip edilen güzel ve sa
mimi bir toplantı ile kutlanmı9ır. Bu 
münasebete enıtitünün büyük salonu 
profesörler ve güzide bir davetli küt· 
leıi tarafından doldurulmuı bulunu • 
yordu. Bizzat talebelerin teıkil ett i • 
ği güzel bir caz takımı, geç vakitlere 
kadar davelileri ve arkadaılarına ne· 
teli ıaatler geçirilmiştir. Gençler, bu 
samimi toplantıda milli ve mahalU o
yunlar oynam19, ,arkılar ıöylemiıler, 
milli tiirler okumuşlardır. 

Atina - Roma 
" Eger A tİll bombardıman edile

cek olursa ıngılızlcr Roma'yı bom -
bardıman edecekler. ,. Ajans haber
lerı ıçinde bu cumlcyi okuyunca ha
yalı mi asırlarca lJncesıne, eski Yu -
n nı t n'ın merkezıne, Roma imın
ratorlu unun merkezine kadar g5 -
turdum: 1940 s ne inde Milat once-
ının ıki buyiık şehrıni tekrar dille
rimıze dolayorrız. 

Dunku tarihte Yunanistan ve Ro
ma ayrı ayrı aylalar degil, ayrı ay
rı cıltl r tut r. Y rınki tarihte de 

l r: f 1 at n sıl ? 
'yı y k n Neron şimdi bir 

zırhlıoto obıl ı ındc Yanya'ya, ya
hut S l nı do ru yürümek tasav 
vurund d Y nı çıkacak yangınJ:ır 

k al a ı harpı herhald1-
ö ur c k. 

Rom 

yeni sayfaları, eski sayfaların önün
de utanç duymalıdır. Neredesin bi.; 
tek kasabayı ateşe verip karşısında 
harp çalan Neron ? Neredesiniz bir 
saldırışta bir tek hıristiyanı parça
lıyan arslanlar? Yeni saldırganlık 
nümuneleri karşısında birinize su111 
mük8fatı vermek, birinizin barış 

meydanlarına heykelinizi dikmek 
bile aklımdan geçiyor. Çocukken 
sizi saldırganlığın Tanrı/an gibı 

belJerdik. Çocuklarımızın hafıza -
sında gölge gibi kalacaksınız. 

** * 
':orbada tuz ! 

Şuradan buradan gelen habcrleı. 
7JÜtalealar ita/yanların almanlaı a 
haber vermeden, akıl danışmadar 

r'unanistan'a karşı harp açtıkların 
ıldiriyor. 

Şu halde Roma, günün birinde p 
J toplanacağı zaman. bu işte hiçb• 
ey yapmamış, hiçbir başarı kazan 
111amış bir vaziyette kalmak isteme 
mi~ir; " çorbada bızim de bir tuzu 

muz bulunsun ,, demiştir. 
Sonra diktatörler için tarihe altın 

harflerle yazılacak destanlar lazım 
değil midir ? Po ordusuna hitabe.rı 
söylenmiş nutukları kestirme ve za
hirde kolay görünen bir yoldan ger
çekleştirmek icap etmez mi ? 

Hem neden ita/yan ordusu yıldı
rım harbı yapmasın ? Afrika'd:ı 

böyle birşey olamıyorsa onun kaba
hati faşizmin değil, çölün ve susuz
luğundu. Acaba günün birinde Epir 
dağlarının sarplığı da böyle bir ba
hane olarak gösterilecek midir ? 
Öyle birşey olursa sebep dağların, 
taşların sarplığı yüzünden değil, 
kahraman bir milletin sarplığı yü -
zünden olacaktır. 

••• 
'ek sağlam bir vesika ! 

Bir bayram gecesi bütün ışıkları 
11rıl pırıl yanan HeJJi Yunan kru 
vazörüne bir denizaltı gemisi bio 
torpil savurmuş, onu batırmıştı. O 
zaman hu m:>rif Ptin hir itRlvan ma-

rifeti olduğu bilindiği halde ital -
yanlar bunu ingilizlere yüklemek 
istemişler, böylece işi örtbas edebil
diklerine inanmışlardı. Şimdi Yu -
nan gazetelerinde çıkan yazılar ve 
patlıyan torpilin şimdiye kadar sak 
lanmış parçalarının resimleri mese -
leyi yalanlanamaz bir surette aydın
latıyor: parçaların üzerinde ita/yan
ca yazılar vardır. 

işte size tarihi aydınlatmak için 
en sağlam ve muhkem vesika ! O 
kadar sağlam ve muhkem ki bir kru· 
vazörü batırmağa kili gelen bant 
bile parçalıyamamıştır ! 

••• 
Yıldırım ! 

Adana'dan gelen bir haberde şöy
le deniliyordu : 

" Cenubi Anadolu'nun meşhur , 
hırsızı Yıldırım Ali son yaptığı hır· 
sızlıkta yakalanmış ve on ay hapse 
mahkum edilmiştir. ,, 

- Hadisede bir fevkaladelik yok! 
diyeceksiniz. Ben de h4diseden 

değil, herifin lakabından bahsede 
ceğim : 

Yıldırım Ali ! Tuhaf şey: bir nt" 

iptidai maddeler tenzilat 
cetveline alınan müe11eıeler 
İcra Vekilleri Heyeti bqkalarına alt 

kUm8flar üzerinde ıı yapan brodert mU· 
esııeaelerlnln muamele vergisi iptld&l m&d· 
deler tenzl!A.t cetveline lllvealnl kabul et· 
mıııtır. Bu t&bıikalar mamQIAtına yüzde 
A7 lptldal madde tenzllA.tı kabul edllmtı · 
tir. 

Foto ETEM 
Sayın müşterilerin i n 

bayramını kutlar 

·i harbrn başına getirilen Yıldınrr• 
<;ıfatı, artık hırsızlığın da sıfatı mı 
oldu? T. t. 

l"iitün bavram ftPnıeri a"ılrtr 
, .. Yeni,ehir A tatürk Bulvarı 141 
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Dış POLITI KA ı Makedonya'da .B. Ruzvelt ordu 
- ....... : ................................. ) • • . İçin yapılan 
erika se~imi ve Avrupa 'harbi Elen mevzılerı gayretleri anlattı 

Anıerika anayasasının tabirine k 
1 

d 
re ?~le~ek salı, "!k!ncit~trin ayı- ırı ma ı ( Bıı3ı 1 

inci say/ada) 
bırıncı pazartesını takıp eden Amerikan tUkeri yabancı 

lı rünü" olduğundan Amerika'da l k l d h t . k 
r dört senede bir tekerrür eden ( Başı I inci say/ada) mem e et er e arp e mıyece 
ınh_urrei~li~i ~eçimi yapılacaktır: yetleri istismar etmek teşebbüsüne Amerikan askerlerinin ana ve baba-
e:rıka gıbı dunyanın en kuveth kıyam olunmamasını emretmiştir. larına hitaben B. Ruzvelt şunları söy-
ısadi unsuru olan bir memlekette l lemiştir: 
im, daima her tarafta alaka ile Ot gibi biçilen italyan askerleri "- Evlatlarınızın yabancı harpler-
rıılanır Halbuk' Avru ' bü de çalışmak üzere gönderilmiyecekle-
k • · 1 pa nın • ög·renildig-ine göre bir mıntakada :mücadele içinde bulunduğu rini evelce söylediğim gibi daima da 
Yle bir zamanda Amerika seçimi italyanlar, mükemmel surette tanzim tekrar ,edeceğim. Onların o kadar kud 
nyanm her memleketinde bilhas· edilmiş ve belirsiz bir hale getirilmiş retli bir kuvet teşkil etmek üzere an
en derin alaka uyandırmııtır. Se- olan mitralyöz yuvalarına düşmüşler trenemanlarını temin edeceğiz ki, bu 

bermutat Amerika'nın iki bü- ve adeta ot gibi biçilmişlerdir. kuvetin sadece mevcudiyeti harp teh-
lc siyasi partisini lCJkil eden de· Bu mıntakadaki kumandan, italyan- likesini sahillerimizden uzaklaştıra-
kratlarla cümhuriyetçiler arasın- ların uğramış oldukları hezimetten caktır." 
dır. Demokrat partinin namzedi istifade ederek düşmanı arnavutluk Birleşik Amerika'nın hava kuvetle-
devredenberi cümhurreisi olan arazisine kadar takip etmiştir. Fa- ri hakkında B. Ruzvelt şunları söyle-

?;Yelt'tir. Cümhuriyet partisinin kat bu güzel muvaffakiyetini, muvak- miştir: 
ttızedi de siyasi hayatta pek az katen kumandanlıktan azledilmekle "- Birleşik Amerika'da senelik 
ınmı§ olan Wilkie'dir. ödemi;ıtir. Şimdiye kadar SeU\niğe 50 tayyare imalatını 50.000 e vardıraca • 

.Ruzvelt, bir defa 1932 senesinde kadar italy~n harp esiri gelmiştir. ğız. Gece gündüz çalışmaktayız, Bu 
. defa da 1936 senesinde namzet- Bütün şimali Yunanistanda olduğu gayenin tahakkuku için süratli terak
ı~i koymu§ ve birinci seçimi A· gibi burada da büyük bir itimat hü- kiler kaydetmekteyiz. Geçen seneye 
.rı~a'nın tarihinde en büyük, ikin- küm sürmektedir. Askeri mahafil ile nazaran Kaliforniya'daki Boeing tay
l!lı de daha zayıf ekseriyetle ka· iş adamları, Musolininin yaptığı blö • yare fabrikasının randımanı dört mis
~l§h: Cümhurreisinin bu defa fün böyle bir mukabele göreceğini line çıkmı§tır. 
tnıi aleyhine olan bir vaziyet Ü· tahmin etmemiş ve "çok erken atla- Douglas fabrikasının randımanı iki 
n~ü defa olarak namzetliğini ile- mış" olduğunu beyan etmektedirler. 1 misline ve Buffalo'daki Curtiss fabri
aı.ı:rınesidir. Gerçi Amerika anaya- Yunanlılar diyorlar ki: "Böyle ol- kalarının randımanı da on iki misline 
~nda iki defa cümhurreisliğine .nası:ıydı, pazar günü General Metaı..- çıkmıştır." 
ılen bir zatm üçüncü devre için sasa tehdit makamında bildirmiş ol· On ay zarfında Blrle§lk Amerikanın 
llııetliğini koymıyacağı hakkın· duğu taarruza derhal geçmesi icap e- tayyare motörU lmalt'ltı ytlzde 240 a çıkmıı 
bir kaide yoktur. Fakat Va§İng· derdi.,, tır. Deniz aşırı memleketlerden gelen slpa
iki defa seçildikten sonra üçün- Selanik' te hava akınlarına kaı f(t ri~Jer geçen kı§ ve ilkbahar zarfında bu bll-
~ef a namzetliğini koymıyarak • • yiık randımana lnzımam etmektedir. İngl-
kıld · - · d d b · b" ted bırler lizlere ~imdi mütemaı11yen t&'-""are teali· ıgın en o zaman an erı ır u 

hurreisinin üçüncü defa nam· Arnavutluk hududundan gelen bir matı yapılmaktadır. Uç aylık hava yıldı • 
~!iğini ileri sürmemesi teamül ha- subay, İtalyanlar ile yunanlılar ara • rım harbinden aonra. lnglll:ı t11yyareclllğl-
1 almı§hr. Fakat kendi partisi, sında evelce bir takım hadiseler vu· nln kuvetl, muhareobeonın başladı~ı tarihten 
kalade zamanları ileri sürerek, kua gelmiş olduğuna dair olan ha - daha fazla artmı,tır. Muharebeler esnaııın
t:"'elt'in üçüncü devre için nam· berleri tekzip etmiş ve harbin ilamı.· da zayi edilen tayyarelere rağmen bu ku-
tlığini ileri sürmü•tür. k k . 1 vetlerln arlmB..!!ı, kısmen Amerlkadan ah· 
llk ) f d "' . d dan evel arşı arşıya bulunan ıta • nan tayyareler sayesinde vuku bulmuıtur. 
. ay ar zar ın a seçım müca e- yan ve yunan askerlerinin kardeşçe 
ı, daha çok harici pol:tika üzerin- geçinmekte ve aralarında hediyeler 
loplanmı§tı. Cümhuriyet parti.si- teati etmekte olduklarını söylemiş -

I ngiltere yeni tayyare •ipariıleri 
verecek 

namzedi, Ruzvelt'i, Avrupa har- tir. 
e karşı fazla alaka göstermi, ol· İtalyanlar, şimdiye kadar havadan İnglllzler eimdl 12,000 tayyarellk bir 
kla itham ediyor ve Amerika'yı Selanik'e taarruz etmemişlerdir. Sela- ıipari§ vermek üzere müzakerelere girmek 
~eç harbe sürükliyebileceğini nikte üç gecedenberi bütün ışıklar için mtlaa.ade istemektedir. Bu talebin 

:tı sürüyordu. Fakat Amerika ef- ·· d"" ··ı kt k d"l k mümkün olan hüsnü niyetle telAkkl edilme-son uru me e veya mas e e ı me • 
tı.umumiyesi, Almanya'ya kar•ı t d" V t d f' b t 1 d sini, devlet mUbayaatına rüçhan verilmesi ,. e ır. e ayyare a ı a arya arı a . 
lıyet almıya ba•ladıkça, cümhu- h h k t . d d" l~lerıyle alll.kadar komiteden rica ettim. "' er an are e e geçmıye ama e ır. · . . 
et partisi yava• yava• cephe de- Kah 1 . 1 • k 1 d 1 Bu yeni 11!pari1Ie Bırıeııık Amerikanın . ,. ,., ve erın pencere erı apa ı ır. . d d 
tırdi. Bugün her iki partinin de V . 1 . . larnb 1 1 h f" f harp tayyRresl siparıılerl 26.000 a e e 
rupa harbine kar§ı vaziyetleri e ıçer er~ mav_ı a ~r a a. ı su- varmaktadır. Blrle3tk Amerika ve tngll · 
1 h 1 rette tenvır edılmektedır. Sahıllerde terenin harp tayyarelerinin imal!tında te-
e u isa edilebilir: d ı ı ld 1 b k 

1 - lngiltere'ye elden gelen yar· 0 ~şan gr.up
1
ar yı ız ı. s

1
e"?ara a - ahhurlar husule gelmemesi için yeni !ab-

da bulunmak. ma ta ve ıta yan tayyare erının Pat- rlkalRrın açılması icap etmektedir 
~ - Mihver devletleri bu yardı· rasta oldu~u. gib~ h<ı:~kın maneviyatı- B. Ruzveıt, mıııetın imalat ka~lllyetı · 
bir harp hareketi telakki ederek nı kırmak ıçın hır hucum yapıp yap- nln azalmıyacağını ve Blrleolk Amerika -

mıyacaklarını birbirlerine . sormakta- nın dünyanın en bllyUk hava kuvetl olan 
erika'ya karşı taarruza geçer- d ı 
~. muharebeyi kabul etmek. ır ar • bir devleti olacağını beyan etmiııtir. B. 

3 - Fakat taarruza 'Uğramadık- Seler.ber:lik sürat vemükem- Ruzvelt, bu ııözlerlnln bir intihabat müca-
he.rp dı ınde. ke.lme.k. me/iyet(e yapıfı)'Or CloJeei -dl olmadı#Jnı da 1111.Vft "YleTnl~lr 

Bu vaziyete göre, seçim mücade· Limanda so kadar açılı: renkli gemi, har- ~· Amerika demokrcum hala 
i, New deni adı verilen iktrsadi bin başlangıcındanberi atıl bir halde dur- yaıamaktadır ,, 
Ikınma programı Üzerinde, yani maktadır. Birle§lk Amerlkada bulunan muhtelif 
hili politika etrafında toplan· Civar antrepolara yüz binlerce ingiliz 
kt d R ı b k ık ırkları saydıktan sonra B. Ruzvelt ıöylf' 

a ır. uzve t u o. ınma lirası kıymetinde tütün yerleştirilmiştir. devam etmlııtır: 
gramını müdafaa etmekte, cüm- Bu tütünler, son senelerin rekoltesi olup 

riyetçiler ise, bunu çürütmeğe ça- Amerika'ya veya balika bir tarafa gönde
aktadırlar. Seçim günü yakla,- rilmek üzere vapurlara yükletilmeğe ama

ça, her .iki parti de taraftarlarını dedir. 
eı-ber hale getirmittir. Selinikte bulunan takriben 500 İtalyan 
Ciimhurreisinin taraftarlarından tebası, teV'kif edilmiş ise de alınanlar he
. rika'nın Londra Büyük Elçisi nüz serbestçe gezmektedirler. 
&teır Kcnedy, birkaç gün evel A- Bütün arabalar ve otomobiller ve hat-
rika'ya geri dönmÜ§ ve Ruz- ti bisikletler müsadere edilmiştir. 

lt'in seçimini temin için memleke- Seferberlik sürat ve mükemmeliyetle 
dola§arak nutuk söylemeğe ba§· yapılmaktadır. Büyük bir şevk hüküm sür

l§br. Büyük elçi bu nutuklarının mektedir. Yunan kıtaatı, Arnavutluk cep

"- Amerlkadan eeki kinleri ve Avru · 
pada hüküm sürmekte olan korkuları kal
dırmata çalıııyorıız. Demokrasimizin ya-
11amakta olduğunu ve ııhatının yerinde 
bulunduğunu "temin edebıllrtz. Bu netice 
i.se, bugünkü dünyada en müthlı ve en mü
kemmel bir geydlr. Dünyaya hUr oldUl'U· 
muzu, ve ınılh içinde hlir kalmağa karar 
vermiı olduğumuzu lltn ediyoruz. İstedi· 
ğtmlz gibi yaeanİakta, sevmekte ve gül -
mekte hürll%. İstikbale emniyet ve cesaret-
le bakmalıyız.,, 

0

nde, lngiltere'nin Amerika'dan hesine balkın alkışlan arasında gitmekte- B. Ruvelt ayrıca ıunları da aöylcmi~-
klediği en büyük yardım, tayya- dir. Askerler, cephedeki ıılUlh arkad8.$1arı- tir: 
Ve harp malzemesi satılmasına nın düşmana karşı gösterml& oldukları mu 
nhasır olduğunu Miylemiştir. in- kavcmetten cesaret almakta ve yakında 
tere Amerika'nın fili olarak har- İtalyanları Adriyatlk denizine kadar süre. 
iştirakini istememektedir. Çünkü ceklerini ümit etmektedirler. 
rbe i§tirak ettiği takdirde lngil- Dün birçok dağlı insanlar, Sellnlk istas-
e'ye verilen tayyare ve harp mal- yonunda gayda çalıyorlardı. 
?tıeııi Amerika ordularına tahsis 
ileceğinden, lngiltere bundan 
h:rum kalacaktır. Cümhurreisi de ni cümhurreisleri marta kadar ikti· 
ıı söylediği bir nutukta, lngiltere- dara geçemezlerdi. 1932 senesinde 
yapılmakta olan yardımın ölçü- bu değişmiş olmakla beraber, böyle 
hakkında bazı rakamlar vermi§- nazik bir zamanda iki ay da ehemi· 

• Ruzvelt'e göre, lngiltere Ame- yetli bir fasıladır. Çünkü yeni cüm
a'ya on dört bin tayyare sipariş hurreisi iktidarı eline alamıyaca· 
ittir. Ve bunlar ayda bc§er yüz ğından, eski cümhurreisi de iki ay 

ı>etinde teslim edilmektedir. Ya- sonra iktidardan çekileceğinden A
da bu rakam ayda sekiz yüze merika'nın icra organı felce uira· 
&.ğ edilecektir. Bundan başka in- mıf olacaktır. Mihver devletlerinin 
tere on iki bin tayyare daha si- bu vaziyetten istifade etmeleri ihti· 
1'İ§ etmiştir. Binaenaleyh lngilte· mali vardır. 
ilin mecmu siparİ§i yirmi altı bin 3 - Üçüncü bir sebep olarak da 
Yareye baliğ olmaktadır. Ameri- şu söylenebilir ki Wilkie, lngiltere· 
tayyare fabrikalarının bugünkü ye yardımda devam edilmesine sa· 

lldımanı senede , elli bin tayyare· mimi olarak taraftar olsa bile, . bu-
• Bu randımanın artacağını cüm- nu yapacak cesaret sahibi bir adam 
rreisi ilave etmiştir. olmıyabilir. Bir siyasi programa ta-
lk. · d · A h raftar olmakla o programı tatbik 

ı partı namze inın vrupa ar-
karşısmdaki vaziyetleri biribiri· etmek başka batka işlerdir. Ruzvelt 
benzemekle beraber, İngiltere'· tuttuğunu koparan büyük medeni 
Yardım bakımından Ruzvelt'in cesaret sahibi bir adam olduğunu 
İlmesi, şu sebeplere binaen. da- ispat etmiştir. 
faydalı olacaktır: Bu sebeplerden dolayıdır ki, bu-

l - Evela Wilkie'nin, lngiltere- nu alenen göstermekten çekinmek· 
Yardım politikasına sonradan il- le beraber, İngilizler, Ruzvelt'in se
llk ettiği unutulmamalıdır. Bu- çilmesini temenni etmektedirler. 

b Acaba bu temenni tahakkuk ede-
rı İr seçim manevrası olması ih cek midir? Filhakika Ruzvelt'in se-
ali vardır. Yani efkarıumumiye- cilmesi daha kuvetli bir ihtimaldir. 

~. tazyıkı karşıııında bu politika-! 'h k Bugünkü vaziyete göre, amerikalr-
d1' tı a eden Wilkie, bir defa se· lar, Wilkie'nin beş ihtimaline kartı, 
ıkten sonra daha bitaraf bir Sİ· Ruzvelt'in kazanma ihtimalini se· 

W
et takip edebilir. Bu münasebet· · kiz olarak teshil etmişlerdir. Fakat 

ılkie'nin, hala cümhurreisini, 
~rhe İştirak etmek niyetinde imi, Amerika seçimleri daima sürpriz· 
~atcrmesi de dikkate layıktır. Wil- lerle doludur. Ve seçim gününe ka
ıe dar neticenin şöyle veya böyle ola
' b evelki gün söylediği bir nutuk- cağı kati olarak söylenemez. Seçim 
1 ~ kanaatini tekrar etmi, ve Ruz- gününün arifesinde çıkan bir siya
~ hın nisan ayından evel Amerika· si hadise bile, hazan netice Üzerine 

arbe sürükliyeceğini söylemiş- ·· • 1 B • · ""k" •t 
ı-. muessır o ur. unun ıçın ı ıncı eş-

~ 1 . . . • rin ayının birinci pazartesini takip 
,.

1 
- kıncı bır sebep şudur: eger d k 1 .. ·· .. ,, • 5 'k' · 

l kie kazanacak olursa, iktidarı e e~e. bsakıl gunkunl~ ydanı ı ıncı· 
tlc•k 'k" ·k~ d I b'l 1 tetrını e eme azım ır. 
t ~ ı ıncı anun ayın a a a ı e· 
lttır. Sekiz sene eveline kadar ye- A. S. ESMER 

"- Topçu kuvetleri için munzam aipa
rişler verilmittir. Bu meyanda mühimma
tı ile birlikte mitralyözler, tiifenkler ve 
tanklar movcut bulunmaktadır. Bütün bu 
teçhizatı imal etmek için fabrikalarımız 
mevcut bulunduiu cibi, her hanci bic ih
timale kartı da bunların adedi k1fi bulun-
maktadır . ., 

B. Ruzvelt'in katibi B. Early bu sipa
rişlerin tnıiltere ve Birletik Amerika'ya 
ait olduğunu cazetecilere beyan etmi1tir. 
B. Ruzvelt bu noktayı tasrih etmeği unut
muş bulunuyordu. 

B. Wilkie'nin nutku 
Baltimore, 31 a.&. - CU.mhuriyet parti

sinin reisicümhur namzedi B. Wilkie bu
rada söylediği seçim nutkunda batı yarı 

küresinde barışı idameye çalıpcağını va
deylcmiı ve "yatıştırma siyaseti., ne mü
zaheret etmiyeceğini bildirmiıtir. 

B. Witkie geçenlerde Sovyetler Birli
ıtine makine ve ilet gönderilmesini ten
kit etmiş, Sovyetler Birliğinin Almanya'
nın müttefiki olduğunu eöylemiıtic. 

B. Wilkie demiştir ki: 
"- Bu, kendimizi müdafaa için iyi bir 

tarz değildir. Rclıicüınhur olduğum tak· 
dirde Kızılordunun makinelestiriLmcsine 
yardım etmiyeceğim. Biz Amerika ordusu
nu makinel~irerek kafi derecede tatmin 
edilmiş olacağız.,. 

B. Wilkie yahftırma riya•etinin 
aleyhinde 

B. Wilkie, "yatıştırma" nın haıi>e en 
kati surette müncer olan yol oldu&u.nu bil
dirmiı, sözlerine şöyle devam etmiıtir: 
"- Okyanosun öbür kıyısındaki dünya 

alevler içindedir. Yeni harpler, müthis 
ittifaklar, kuvet ve demokrasi aleyhtarh· 
ğı günün programıdır. Yabancı memleket· 
lerıde hiiriyet mütecavizlerin taarruzuna 
maruz kalmıştır. Yalnrz İngiltere küçük 
adası !iz'erinde kendisini müdafii.& etmek
tedir. Büyük demokrasi ananesine sadrk 
kalmak bize terettüp ediyor.,. 

B. Wilkie, eöz:lerini fU suretle bitir
miştir: 

"- Risicümhurun vazifesi Amerika'nm 
menfaatlerini korumaktır ve bu hedefe 
varmak için de lnıiltere'ye yardım esas-
tır.11 

Yunan gazetelerine 

gelen haberlere göre 

VAZİYET 
• 

memnunıyet 

VERİCİ 
( Bışı I inci sayfada) 

Düşman hava kuvetlerinin faaliyeti pek 
az olmuştur. 

Dünkü Yanan tebliği 
Atina, 31 a.a. - Yunan orduları ba&ku

mandanhğmın 30 ilkteşrin akşamı tebliği: 
Epir cephesinde, kuvetlerimiz ileri kara
kolların muayyen pilin mucibince hdifce 
geri çekilmesinden sonra 30 ilkteşrinde 

bütün etin ateşleriyle muhteltf dütmM 
ltollarınm hareketlerini durdurmak ıure· 

tiyle mevzilerini muhafaza etmişlerdir. 

Cephenin diğer k111mında burün süku
netle geçmiştir. 
Düşmanla müsell&h çeteler de iobirliği 

etmektedir. 
Düşman hava kuvetleri Patras ,chrini 

gelişi güzel bombalamışlar ve halkı mit
ralyöz ate~ine tutmuşlardır. Birkaç ev yı
kılmıştır. Hiç bir askeri hedef olmıyan 

Rion ve Leponte de bombardıman edil
miştir. Bir kişi ölmüş ve beı; kişi yaralan
mıştır. 

Lenpote'de bir mektep harap olmuştur. 

Arnavutluk topraklarında İtalyan avcı
larına taarruz eden tayyarelerimizden bi
ri dönmemiştir. 

V aviyet memnuniyet verici 
Atina, 31 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: Gazetelerin öğrendiğine göre, uke
ri harekatın inkişafları şayanı memnuni
yettir. Mamafih, Elen orduları başku

mandanlığı, harekat hakkında, her akşam 
günde bir kere bir tebliğ nC$rettirmeği 

takarrur ettirmittir. Muhasamatın ilk &Ü· 

nıi olduğu için, fevkalade olarak 28 teşri
nievelde iki tebliğ neşrolunmuştur. 

Korlu'ya. ihraç yapılmadı 
Kodu, 31 a.a. - Royter: Korfu adası

na inciliz kıtaatı ihraç edildiğine müte
dair ha.herler tamamen asılsızdır. 

Londra'ya gelen haberlere göre 
vaziyet 

Londra, 31 a.a. - Royter: Sellhiyetta· 
Londra mahfillerinde bugün bildirildifine 
göre, Konispol'dan kalkan İtalyan ilerle
yiıi, balen İtalyan hücumunun en kuvetli 
noktasını teşkil eder cibi cözükmelctcdir. 
Bu mınta.kadaki harekat, ileri karakollar 
arasmda müsademelere ben:ı:emektedir ve 
henüz hiç bir Elen müdafaa hattına varıl 

mamıştır. Hudutta, Keritsa • Yanya yolu 
üzerinde klin M elisopetra etrafında bir
kaç çarpışma vukua celmiıtir. 

Bazı raporlara cöre, bir takım İtalyan 
unaurları. Leslcovik etrafında ilerlemis· 
!erdir. Görlce mıotakasıodn, topçu dUello· 

ırundaıı baoka bir gey bildirilmemektedir. 
Bazı haberlere göre, biraz dıtha şi~lde, 

Elenler Belişt civarındaki İtalyan nudut 
karakolunu almışlardır. 

Prespa gölünün cenup uJıilleri etrafın

da ve Florina mıntakaunda da bazı faali
yet vardır. 

En kolay hücum hattı aahil boyunca ol
makla beraber, bu yol hiç bir büyük as· 
kert hedefe çıkmamaktadır ve Pinduı dai
lannı aşarak yapılan mıinakalat çok fena
dır. 

Tirhala - Yanya yolu üzerinde Meçovo. 
bombardıman edilmiştir. 

İnciliz kıtalarının ihracı hakkında hi~ 
bir maliimat yoktur. 

ltalyanlara göre vaziyet 
Roma, 31 a.a. - Stefanl bildiriyor: 

Yunan hududundaki husuııt muhabirler, 
bir haftadanberi Arnavutlukta hüküm sü
ren fena havanın tevkalAde ılddetlnl te -
barilz ettirmektedir. Gece gUndUz durma
dan yqan tiddetli ya~mur, yolları sele, 
ııellerl ırmaklara, ovaları bataklık ve gö
le tahvil etmıııtır. AJıkerler, hayvanlar, o
tomobiller ve her tUrlü makineli vuıta • 
lar, yatmur altında ve çamur içinde iler
lemektedir. Nehirler, gec;lt yerlerinden 
geçilmektedir. Fakat Jatlhklm kıtaıarı, 

yunanlıların berhava etmtı olduğu birçok 
köprUyU yeniden ln§a etmlo ve yollardald 
bozukluk.lan tamir etml§tlr. Bütün asker
ler, eecaat, mukavemet ve ytıksek bir mü
cadele ruhu göııtermektcdlr. Genlı cephe
lerde harekAtta bulunan bllytlk cliztltam· 
ıar, tesblt edilen pl!nlıı.ra göre, muntazam 
surette Uerlemeğe devam etmektedir. 

Hava faaliyeti 
Atına, 31 a.a. - Dlln geces aat 22 de 

bir alarm tııaretı verilmlıtır. Alarm, 16 da
kika ııürmUıtur. 

Alarm ı,aretl verildik! zaman, uzaktan 
bava dA.fi bataryalarının ate,ı ı,ıtıımtştır. 

Korent körfezinde Lep&nt ile Agrinlon 
ve Eglna, dlin ttalyan tayyareleri tarafın
dan bombardıman edllmlıtlr. Öğleden son· 
ra Atlna'da alarm ııaretl vt'rilmesıne, Egi
na tızerlne hücum yapılmuı aebep teşkil 

etmlıtır. Yukarıda lam! &eçen Uç ıehlrde 
t!ll hasar vardır. 

Atlnada biltlln yabancılara eAmil ol -
mal< üzere eaat 21 den itibaren evlerinde 
bulunmaları ve sokağa çıkmamaları emri 
verllmtııttr. Sanıldığına göre, bu yasağın 
ııebebl, polisin taharrlyat yapmasını ko -
layl~tırmaktır. İngiliz tebauının, mütte
fik devlet tebaası sıfatlyle, ıerbestc;e gez
melerine müsaade ohınacatı Umlt edilmek· 
tedlr. 

ltalyan tayyareleri •ivilleri 
bombardıman ediyorlar 

Atına, 31 a.a. - Yunanlıtana kıırıı ha
bersiz ıtalyan tecavl.lzüniln ilk gtlnU olan 
28 llkteşrin gUnU, henUz halkın bir teyden 
haberi yokken, sivil yunan ahalisine kartıı 
ltalyan bombardıman tayyarelrrinln hll • 
cumlan bll§lamııtır. Patru eehrine karıı 
yapılan hücumlar ltalyanlann hareket 
tarzlarını açık bir ııurette göstermektedir. 
Patru hiç müdafaa tertibatı olmıya.n açık 
bir ıehlrdlr. Muhasamatın başlamı, oldu -
tundan haberi olmıyan halk sokaklarda 

Romanya'ya 
Almanlar yeni 

kıtalar getirdiler 
Belcrad, 31 a.a. - Reuter: Moldavie 

civarında Yassy Botosani'ye alman kıtaatı 
ile hava müdafaa topları taşımakta olan 
yeni trenler ıelmi5tir. General Rotkirch'in 
kumandası altında bir alman subay kurulu 
da aynı liehre vasıl olmuştur. 

Kont Ciano Tiran'da 
Nevyork; 31 a.a. - Transradio a

jansının Tirana muhabiri, kont Cia -
no'nun Tiran'a gelmiş olduğunu bil -
dirmektedir. Ayni ajansın Roma mu
habiri de, B. Mussolini'nin birkaç gü
ne kadar tayyare ile Tiran'a gideceği 
şayiasının dönmekte bulunduğunu yaı 
maktadır. 

ge:ı:erkcn bombardımana maruz kıılmı§tır. 

İtalyanlar ııehrin hava taarruzlarına mü
dafaası olmadıA'ını bildikleri için, alçak· 
tan uçarak sivil halk Uzcrine ccman 200 
bomba atnııolardır. Emsali görUlmemlo bir 
hunharlıkla ynpılan bu taarruzun netice· 
lerl feci bir felAket olmuııtur. Birçok ev· 
ler yıkılmıştır. Htılen enkaz arasında ö -
lüler aranmaktadır. Şimdiye kadar 110 
ceı1et çıkarılmıştır. Bunların 45 f çocuk, 
70 i kadın, biri pnpns ve biri de polistir. 
İ§ltllmemlıı bir keyfiyet de, ltnlyan tay· 
yarelerlnln ekserisinin yunan renklerini 
taşımakta olduklarıdır. Bunları yunnn tay
yaresi zanneden halk, uçuşlarını nllika ile 
takip ederken, italyan pilotları blrd~nbl -
re halkı bonıbnrdıml\n ctmeğe başlamış -
lardır. Yunnn efkarı umumlyesi, ltalyan · 
ların bu hareketi hnkkında hUktim verme· 
ti d!lnyıının vicdanına tcrketmlştlr. 

Yunanistan' a Sovyetler Birliğin -
den 134 tayyare geldi 

Sell'ınlk, 31 a.n.. - ıtoyter njansınm 

muhabiri, yeni bir Yunan • Sovyet anlaş· 
ması mucibince Sovyet mamtılt'ltı 134 tay
yarenin Yunanlstnna gelmiş olduğunu bil -
dlı:mektedir. 45 f bombardıman \'e mtitt' • 
baklsl avcı olan bu tayyarelerin, dl m'r -
yolu tariki ile geldiği haber verilmekte· 
dir. 

- ., 
Yunanistana 
tecavüzün 

akisleri 
(Başı 1. ncı sayfada) 

durmaksızın devam edecek olan bir 
askeri faaliyet icabı değilse, onu, 
mihver ittifakının zaruretlerinden 
istifade etmek istiyen bir emrivaki 
telakki etmek lazımdır. Gene bazı 
rivayetlere göre, ltalya'nın vazife
si, lngiltcre'nin Afrika'daki vaziye
tini güçleştirerek Almanya'ya yar• 
dım etmek idi; Yunanistan'n teca• 
vüz, Afrika'da askeri hareketleri· 
nin mü§külatından kurtulmak ıçın 
bir mazeret olarak aranmı§tır. Ge
ne bazı rivayetlere göre, ltalya, 
kendisinin tamamiyle haberi olmı• 
yan bazı alman emrivakilerine mu
ka h,..le etmek istemiştir. 

Bütün bunlar rivayetlerdir. Hat• 
ta esasları dorrru bile olsa, bunların 
mihver tes r.Ü •;ine halel vereceğini 
zannetmek mağnasız olur. Yalnız 
gurası muhakkaktır ki Yunanistan 
tecavüzü, alman genelkurmayı ta• 
rafından hazırlanmış olan umumi 
bir taarruz planının İtalyan hissesi
ne, gene alman genelkurmayının 
tasvibi ile, isabet eden bir vazifesi 
değilse, bu emrivaki şimdiden za• 
rarlarını his.settirmeğc başlamıştır. 
Avrupa kıtasını yeni nizama iltihak 
ettirmek teşebbüsünün bilhassa A .. 
merika suJhçuları Üzerinde yapabi· 
leceği tesir, derhal suya dütmüş, 
Ruzvelt yeniden, yalnız intihap şan· 
sında değil, politikasında dahi ku· 
vet bulmuştur. 

Kış başlangıcına isabet eden bu 
harpte muvaffak yunan mukaveme
tinin doğurabileceği neticeler ise 
cidden düşünülmeğe değer. 

Falih Rrlkı AT AY 

İta1 an -Hen anla~maıhğmda _ ......... __ ......,_, _________ _ 
Sovyetler tekzip ediyorlar 1 BİR ALMAN Moskova, 31 a.a. - Tass Ajansı bil-

diriyor : TU MU ? 
Son günlerde Yunanistanın Sov - TA V ASS U • 

yetler Birliğinden 130 veya 150 as -
keri tayyare aldığına dair Amerikan Times gazetesinin bir yazısı 
Nevyork Taymis gazetesinin verdiği 
bir haberi Royter Ajansı yaymakta · ı Londra, 31 a.a. - Yunan - İtalyan 
dır. muhasamatında bir alman tavassutu -

Tass ajansı, Royterin bu t.aberin te- nu mütalea eden Times gazetesi şun
mamiyle uydurma olduğunu ve ha -ı lan yazmaktadır: 
kikate katiyen tevafuk etmeJiğini be- "Tecavüzle birlikte bir tavassut me· 
yana mezundur. selesinin de Florianca'da müzakere e· 
Bir italyan fırkasına karşı bir d~.lmi~ olması pQk muhte~eldir. B.u· 

y b '"/" w .. 1 gunku taarruzun gayeıhnın, B. Hı t· 
. unan ° ugu ·. . . ler'in hakem sıfatiyle hazırlıyacağı 

Atına, 31 a.a .. --;- Reuter bıfdırıyor: bir uzlaşmaya yol açmak olması da 
Yunan askerlerının kahramanlıkları - "ht" l d h·ı· d a· B laş da · h be ı A · • 1 ğ b ı ıma a ı ın e ır. u uz ma 
na aıt a r er tına ya ge me e aş- lt 1 • t b k t' t t "'k kt 
1 t 

a ya nın mu a a a ı s ra eJı no a· 
amış ır. 1 ·ı . l __; .:.1 k b 

T 1 b
. · 

1 
d ~ f arın ven mesıy e teıı.-.n eıırı ere , u 

am mevcut u ır ıta yan ag ır- k 1 "h d ı 1 · k ka d - ı d .. b "" l""k k . no ta ar m? ver ev et erıne ıt se· 
sı ag ar a uç 0 u yunan as en ferini geçirmek için yarıyabilecek· 

ta~~fınd_an saatler_ce durdurulmuştur. tir. Bu noktaların terki ise, ilkbahar· 
Dıger hır yer?e bır ~unan tak~ı:°~ arı- da yapılabilecek yeni bir taarruzda 
zalarda~ ~a~.ı~~ne }lır tarzda ıs:ıfade herhalde güçleştirmiş olmıyacaktır." 
ederek ıkı böluk ıtalyanı hezımete M ı· ' ·ı k · • 
uğratmıştır. Bu bölükler kaçarken usso ın ye verı .e~e. en ıyı 
teçhizatlarının büyük bir kısmını bı- cevap hangısıdır ? 
rakmı§lardır. Times gazetesi, şunları ilave etmek· 
Şimdiye kadar yunanlıların ancak tedir: 

setir kıtaatı harbe tutuşmuştur. Fa •
1 

"B. Musolini'nin projete:i. her ne 
kat italyanlar askeri bir gezinti bek- olursa olsun, herhalde en ıyı cevap, 
Jemiyeceklerini daha şimdiden anla - en cüretkarane verilecek olan cevap
mıılardır. Yunan kuvayı külliyesi ha- tır. Musolini, blöf ve alman tavassu• 
rekete geçtiği vakit bugün italyanlar 

1 
tuna güvenerek, kendi kendine seri 

lehine olan askeri mevcut farkı orta- ve mesuliyeti mahdut menfaatler te • 
dan aklkacaktır. Seferberlik ilerle· min edebileceğini ümit etti ise, kaçı· 
dikçe yunanlılara mütemadiyen tak - namıyacağını kendisine ispat etmek 
viye kıtaatı gelmektedir. Bil)lerce ki-' fırsatı elimize geçmiş b~lun~kta
şilik trenler şimale gitmektedir. Bu dır. Kahraman yunan mılletıne de, 
askerler hatları tutmakta olanların kendi kendini hakem tayin eden ada
yerini almak arzusu ile yanıyorlar. ma güvenmekten ise, te~~hUtlerle 
Haki elbiseleri içinde yunan askerle- bağlı bulunan dostlarının sılahlı yar· 
ri metin ve maneviyatları yüksek gö- dımına itimat etmenin daha doğru O• 

züküyorlar. lacağını isp.at ~tmiş ?uh:'nacağız. 
ltalyanlar 5 - 10 kilometreden Maksat bıtakıs vası mıkyasta hare· 

I l ·1 l' d"l katta bulunmak ise ve bu başlangıç· 
az a 1 er ı~e~e .. ı e~ taki yavaş ilerleyiş aldatıcı bir keyfi-

1talyan tayyarelerı butun gun yu - yet ise düşmanın tereddüt eder gibi 
nan ile:i mevzilerini ~m?ala?1ıştır. göründ,üğü ve yahut bir tevakkuf 
Fakat ıtalyan kuvetlerı .. hıç bır yer· devresi gösterdiği bu ilk günler, tam 
de _yunanlıların esaslı .m~dafaa hat • ı darbenin indirileceği ve şiddetli dar
larıyle .~emasa gelme~ıştır. benin indirilmesi icabettiği günleri 

Uç gunden !azla suren muhar~be: teşkil etmektedir.'' 
lerden sonra ıtalyanların en derın ı- __ _ 
lerleyişi selahiyetli mahfillere gö
re, beş - on kilometreden ibarettir. 
İtalyanlar yunanlılardan fazla malik 
oldukları dağ toplarını çok kullanı -
yorlar. 

Arazinin yunan - Arnavutluk hu • 
dudunda dağlık oluşu italyanlara ha· 
rekete elverişli ancak Uç yol bırak • 
maktadır. 

Şimali şarkide, Filorinaya yaklaş
mıya imkan veren yüksek dağlardaki 
geçit, yunanlılar tarafından fevkalfi. -
de iyi muhafaza edilmektedir. hal -
yanlar Arnavutlukta Göricede büyük 
kuvetler tahşit etmişlerdi. Fakat şu 
ana kadar bu istikamette hiç bir te
rakki kaydedememişlerdir. 
Yunan gemileri italyan mevzi. 

Zerini bombardıman ettiler 
Korfu; 31. a.a. - Royter : Yunan 

harp gemileri bu sabah yunan - arna
vut hududundaki İtalyan ileri mevzi
lerini şiddetli bombardıman etmiştir. 

Saat yedide başlıyan bombardıman 
bir saat sürmü~tür. Bombardıman Kor
fu sahillerinden mükemmel bir suret
te gözüküyordu. Büyük bir halk küt
lesi sahilde toplanmış bulunuyordu. 
Bombardımanın devamı müddetince 
ne İtalyan harp gemisi ne de tayyaresi 
katiyen gözilkmemiştir. 

Herhangi bir ingiliz - italyan deniz 
muharebesi hakkında haber yoktur. 

Amerika 
Martinik'i 

İşgal edecek 
( Bıışı 1 inci ssylııda) 

sevkiyatın nereye doğru yapıldığı 
hakkında beyanatta bulunmaktan im
tina eylemesi bu faraziyeleri kuvet
lendirmiştir. 

Dönen şayialarda Martinique'in is
mi tabii olarnk geçmektedir. Hususi 
telgraflar, fransız ahali arasındaki fi. 
kir ihtiHiflan yüzünden bu adada her 
an karışıklıklar çıkabileceğini gös
termektedir. Adanın işgaline karar 
verildiği takdirde beş destroyerin bu 
işe kafi gelmiyeceği ve fransız deniz 
kuvetlerinin de mukabele edebilecek
leri bildirilmekte ise de Portorico 
bölgesinde yeni kruvazörler de dahil 
olduğu halde diğer amerikan harp 
gemileri mevcut bulunmaktadır. Key
west'ten hareket eden destroyerlerle 
bombardıman tayyarelerinin Marti
nique'de ihtiyaç olduğu takdirde fa
aaliyete geçmek üzere Portorico"daki 
filoyu takviye için gönderilmiş olma
sı muhtemel eörülmektedir. 
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1 RESMi TEBliGLER 
inaillı tiyyarelerl Manı 

sahillerini ve Bah Almanyasını 

ur us 

FAKÜLTELER 

Talebe imtihanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coirafya Fa

kültesi Direktörlüğünden : 

ı - 11 -1940 

RADYO 

İngiltere üzerine dün 

gece yapılan akınlar 

mahdut oldu 

bombanllmın ettiler 
Londra, 31 a.a. - Diln ıece havanm fe

na olmasına rıimen İngiliz tayyarelerinin 
Manı limanlarını ve batı Almanyaaında 
milnakale v11ıtalarmı bombardıman ettik
leri resmen bildirilmektedir. 

Büyük Millet Meclisi 
bugün toplanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

konserlerin giriş ücretine tabi tutul -
ihdas edilmiş olan krediler yüksek 
nazım heyeti ve idare komitesinin 
mülga olup olmadığının tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi. 

Fakülteye bu yıl almacak barı talebe
sinin yazılr imtihanları 5. 11. 940 sair ve 
6. 11. 940 çarıımba. ıifahi imtihanları da 
11. 11. 940 pazartesi güııU yapılacaktır. 

T U R K t Y 
0

E 
(Radyo Difüzyon Postalan) 

TUR KİYE ANKA 
Radyosu Radyo 

- Dalga Uzunluğu -

Londra, 31 a.a - Hava ve dahili emni-
yet nezaretlerinin 
tebllll: 

neıredilen milıterek lngiliz tayyarelerinin 
Yunanistan ve Afrika' da 

ması hakkında kanun layihası, 

M azbatal.ar 
6- Diyanet işleri reisliği teşki!at 

ve vazife1eri hakkındaki kanunda bazı 
değitiklik yapılmasına dair olan 3565 ~Y -ğ Büyük :rn~t h!e:li~ 19~.o 

Yazılr imtihanlar türkçe kompozisyon 
ile ecnebi dilinden, şifahi imtihanlar nam
zedin tercih edeceği zümreden yapılacak
tır. İmtihanlara sabahları saat 9 da bq-

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 

CUMA: 1.11.1940 

Dü,manın bu ıece yaptığı bava bücum
ları bilhaaıa Londra bölgesiyle farkl ve 
vasati 1nıiltere'de mahdut olmuıtur. Hil
cumlann ekıeriıi ıece yarısından eve! 
vuku bulmuı ve biıtün hücumlar ıafık 

sökmeden eve! keıilmiıtir. Hücumlar bü
yük mlkyaata olmamıı. muhtelif yerlerde 
evlere isabetler kıydedilmiı olmasına rai· 
men baaarat ve insanca zayiat az olmu1-
tur. 
Şimdi alınan kati mılümatı ıöre pilot

larımızdan besi sağ ve salimdir. 

İngiliz tayyareleri Libya' dı 
aeniı öl~üde f aaliyele aetfiler 
Kahire, 31 a.a. - lnciliz bava kuvetle

rinin tebliği: lnıiliz bava kuvetleri aah 
slinü bir çok baskınlar yapmıılırdır. 

Libya'da Deme, Bomba, El • Timimi, 
Gazala, El • Gubbl, Tobnık Cladcm. Mt-· 
naatir ve Sollum bombardıman edilmit
tlr. Deme'de limandaki gemilerin civarı

na yüksek infilik kudretli bombalar dü1-
mü1tilr. Burada çok mühim hasarlar vuku 
bulmuı olması pek mUhtemeldir. 

Gazalı'da iki büyiik yangın çıkarılmıı, 

Tobruk'ta da kııılalara isabet kayıt ve ha
aar tevlit edilmiştir. 
Elıubbi'de 'büyük bir bomba binayı yık

mıı. Sollumda tayyare iniı yerinde büyük 
bir yanım çıkarılmıştır, 

M enastır'da yerde bulunan tayyarelerin 
ortasına bombalar dü11Düstür. 

Aıkerl hedeflere yapılan bir ıenlı taar
ruz ·s ve kum fırtınası ortasında yapıldı
ğı için vuku bulan haaarat hakkında tam 
bir fikir haıl olamamıııa da bu hasaratın 
çok mühim olduğu muhakkaktır. 

Diler cephelerde bava faaliyet' baıhca 
lıtikıaflara münhaaır kalmış, fakat Eritre
deki Assab'a çarpmba cünü hücum edil
miıtir. 

Bütün bu harekittan tayyarelerimiz sa
limen dönmüşlerdir. 

İtalyanlann akim 

gösterdikleri faaliyet 
Kahire, 31 ı.a. - tnıiliz hava kuvetle

rinin tebliii: İngiliz tayyareleri dün Bar
dia ve Tobruk üzerin-e taarruzlarda bu
lunmu,tardır. 

Bardia'da bir iaıe deposuna hücum edil
mi' ve birçok bombanın hedefe isabet et· 
tiii, büyük bir yanıın' çıktığı ve deponun 
harap olduğu ıörülmütfür. Yangın ti elli 
kilometre uzaktan seçiliyordu. 

Tobrukda da bOmbelar hedeflere dü,. 
müıtür. Eritre'de Telrle:ıan üzerine yapı. 
lan bir akında askeri binalarda birçok 
yanırn çıkarrlmıs ve' Musaua'da depolar 
şiddetle bombardıman ' edilmiştir. Gene 
Eritre'de Keren'de ukeri kamplara ve bir 
demiryolu deposuna taarruz edilmiıtir. 
Kamplar, bombalar dü,mü, ve demiryolu 
depoııanı isabet eden bombalar büyük ha? 
urlar 78pmııtır. 

lnıiliz tayyareleri Yunan ve ltalyan ıa
bil ıuları üzerinde keşif uçuşları yapmıt
lardır. Bu uçuılardan biri esnasında Cant 
506 tipinde bir İtalyan tayyaresine tesa
düf edilmiı ve alevler içinde düşürülmüt
tür. 
Tayyareleriaıiz. bütün bu hareketler

den üslerine zayiatıız dönmü,tür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 31 ı.a. - Alman orduları ba.ş

kumandJnlrlınrn tebliği: Londra üzerine 
ve merkezi ve garbi lnıiltere'de askeri 
hedefler üzerine mukabele bilmisil hil-
cumlarına devam edilmittir. Bilhassa 
Sheffield civarında, bir tayyare malzeme
si fabrikaaına, diğer bir fabrikayı ve bir 
askeri tahaniıt kampına büyuk hasar ver
dirilmittir. 

lrlanda'nın üç yü:ı kilometre garbında 
faaliyette bulunan bir tayyare, &omba ile, 
beı bin tonili.toluk bir ticaret vapurunu 
batımıı,tır. 

Gündüz, lehimize neticelenen birçok 
bava muharebeleri vukua celmiıtir. 

sayılı kanuna ek kanun layihası, yıkı. al'kustos ayı esa ı ın a mu-

7 E 
. , . ra ıp ı raporu. 

- rzıncan ~.a ve. Erzıncan yer • 38 - Büyük Millet Meclisi 1940 yılı 
sarsıntısından muteessır olan mıntaka- evlül ayı hesabı hakkında mürakiplik 
da zarar görenlere yapılacak yardım raporu. 
hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek ka
nun layihası, 

İtalyan - Elen harbi 8- Erzincan'da ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntakada 
zarar görenlere yapılacak yardım hak· 
kındaki 3773 sayılı kanunun dördüncü ve -

lanacaktır. (7105) 17130 

Talebeyi davet 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi De

kanlığından : 
Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesinin 

esiri talebesiyle yeniden kaydolunan tale
besinin ikinciteırinin dördüncü pazartesi 
ıünü saat 9 da Fakültede bulunmaları. 

(7307) 17298 

A. LEVAZIM AMIRLl~I 

maddesine bir fıkra ilavesine dair ka· Karyola alınacak 
nun Hiyihası, Balkan devletlerı· Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

9- Hatay kadastrosu itiraz müdde- 30 adet tek kiıilik karyola pazarlrkla 
ti hakkında kanun layihası, satın alrnacaktır. 

10- Hatav viliiveti hususi idaresine Pazarlığı 16/11/940 cumartesi ıünü aa-

devredilecek P"ayrimenkuller hakkın . Berlı"n ve Roma'da buna at 11 dedir. Taliplerin yüzde 15 teminaıtla
riyle birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. 

da kanun layihası, A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları (7263) 17231 
ıı - Hava taarruzlarına karşı ko· dair yapılan tefsirler 

runma kanıınlarına ek kanun layihası. 809 makara satılacak 
12 - Hıırlut ve sahiller sihat umum Berlin, 31 a.a. - Yan resmi bir teb- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

mi\rliirlüğii 1Q::l9 mali vıh kati hesahı liğde deniliyor ki : 800 kilo boş makara satılıktır. Makara-
hııl·"ınrhı k:ııııın Hivil1:ısı. "Berlindeki kanaate göre, Türkiye- ıar Cebeci Dikim evinde görUIUr. Talip. 

13 - l-lııdııt vr ""'lı;ıın~ .,;ı,-ıt ""mm nin aHikadar devletlere karşı vaziye- lerin 18.11.940 pazartesi günü saat 11 de 
miiılürli\,;iini;., 1Q40 "' ... 1; .. ,h ı-:·+ce • tinde bir değişiklik olduğunu kabul Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulumnalan. 
sinne dı.-i7lc;llrHk varılması hakkın • etmek için hiç bir sebep yoktur.,. ' 726fl ı7232 
dıı l-anı•., l!ivihası. Bugün hariciye nezaretinde. yu • Nalbant takımı almacak 

14 - f snirto 've ispirtolıı irkiler in- nan • italyan ihtilafı karşısında Tür· Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
hi!'l::ı-ı h.,kkınd:ı kanun Iavihası. kiyenin alacağı vaziyete dair ecnebi İki nalbant takımı pazarlıkla satın alı-

15 - fsvece sinari~ eçlilmis olan şi- gazetelerin sualine verilen cevap işte nacaktır. Pazarlığı 18. 11. 9f0 pazartesi 
mendifer miiteh;ı.rrik levazımının budur. günü saat 11 dedir. 
"T'ürkiveyl" ithalleri miil..lt"tinin temdİ· Diğer taraftan, Almanyanın güya Taliplerin muayyen vakitte yilzde 15 
di hakkımla kanun lavihası. Türkiyeye bir nota veya ültimatom temlnatıarfyle birlikte Ankara Lv. A. Sa 

16 - Jandarma eratı hakkmdaki verdiğine dair yabancı memleketler • Al. Ko. da bulunmaları. (7265! 17233 
18fil sayılı kanuna ek kanun Hivihası. de çıkarılan şayialara Berlinin siya - Sıra ve saire alınacak 

17 - Nafıa vekaletine bağlı Derin- si mahafilinde hiç bir ehemiyet veril- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ce travers fabrikasının devlet demir · memektedir. Derııhane sırası ve kürsU malzemeaı 
volları ve limanları işletme umum mü- Türk gazeteleri hakikatı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
dürlüğüne devri hakkında kanun Hiyi- gizliyorlarmıf 16. 11. 940 cumartesi günü saat 10 dadır. 
hası. Liste ve ıartnamesl komisyonda görtl· 

18 - Perakende ticarette etiket Roma, 31 a.a. - Stefani ajansı bil- ıur. Taliplerin muayyen vakitte yUzde l:i 
konma mecburiyetine dair kanun la • diriyor : temlnatıarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa 
yihası . Türk matbuatı, İtalyanın Yunanis- Al. Ko. da bulunmalan. C7266l 1723f 

19 - Seferde ve hazarda billımum tana kar§ı olan hareketini mevzuu - Arpa eleme makinaıı alınacak 
askeri şahısların hukuk davalarının bahis ederken bittabi Yunanistana en Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan: 
görülme tarziyle kira haklarının ko _ derin sempatilerini izhar eylemekte- Bir adet arpa eleme makinesi pazarlık· 
r.uıı'l'lası hakkında kanun layihası. dir. Fakat türk matbuatı Atinaya ve· ta satın alınacaktır. 

20 - Türkiye • Almanva arasında rilen İtalyan notasının reddedilmesi- Pazarlıfı 16. ıı. 9.0 cumartesi ailnU 

8.00 Pro~am ve memleket ıaat &yarr. 
8.03 Müzik: hafif program (Pi.). 
8.15 Ajanı haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.). 
8.50/9.00 Ev kadmı - yemek listesi. 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.33 Müzik: 1. Lemi • uıpk ear91: (G' 
ler ıeçiyor). 2. Şevki bey • uffak tar 
(Kimseler gelmez ıenin feryadına). 3. R 
fik Fer.san - hüseyni türkü: (Bir kaçı ' 
leeerek). 4 .S. Kaynak - hüseyni tü 
(Kara bulutlan kaldır aradan). 
12.50 Ajanı haberleri. 
13.05 Müzik. 1. Arif bey - hica:ıki.r ta 
(Güldü açıldı ıene ıül yüzlü yir). 2. D 
- suzln&k şarkı: (Nesin sena ıüzel nesi 
3, Gerdaniye türkü: (Kara gözlüm ne 
zersin). 4. Gerdaniye türkü: (Datları h 
kar aldı). 
13.20/14.00 Müzik: karııık program (P 
18.00 Pro~am ve memleket saat ay 
18.03 Müzik: rad}'O Svinc kuarteti (İ. 
ıür ve Atet böcekleri). 
18.30 Müzik: fasıl heyeti. 
19.00 Müzik: prkılar. 
19.30 Memloket saat ayan, ve ajans h 
!eri. 
19.45 Müzik: radyo incesaz heyeti. 
20.15 Radyo ıazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuııma (iktisat saati). 
21.45 Müzik: radyo salon oıitestra11 (V 
loniıt Necip Aşkın idaresinde). 1. Fetr 
Ruı halk havaları suitinden. 2. Kalkm 
Minyatür ıuiti. 3. Lehar: Tarlakutu o 
retinden potpuri. 4. Stilp: Mart. 5. Ein 
Çigan prkıar (Entermezzo). 6. Herol 
Zampa operasının uvertürü. 
22.30 Memleket ıaat ayan, ajana haberi 
ri: ziraat, esham - tahvilit, kambiyo • n 
kut borsası (fiyat). 
22.45 Müzik: radyo salon orkestrası 
ıramınm devamı. 

)3.00 Müzik: dana müziği (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanı~ 

londra' daki Yunan elıisl 
sel irimiıle görülfii 

kalan bir teiebbüsü 
İngtltere'ye karıı gece mukabele bilml· 

ıilı~u•lan, •iddetli ıarette devam etmiı
tir. TlııJ"IDia'in iki tarafinda, fabrikalarda 
ve doklarda hıfil~ar ve >yangınlar miifa.-

imzalanmıt olan ticari mübadelelere nin sebeplerini katiyen nazarı itibare "aat ıo dadır. Taliplerin muayyen vakit
mütedair hususi anlaşmaya bağlı (B. almıyor, o sebepleri ki türk matbuatı te yüzde 1ıs temlnatıariyle birlikte Ankara 
1) listesiyle isim tashihi yapılmasına aynen dercetmiştir. r,v. A. Sa. .Al. Ko. da bulunmaları. Londra: 31• a.a. _ Royter : Yu 
dair kanun 1ayihası. Türk gazeteleri, efkarıumumiyeden <7267l 17235 . , Lo 

. Cebelüttarık, 31 a.a. - Deniz makamla- bede olunmuıtur. 
mım tebliii: Bu sabah İtalyan deniz cüzü- Bıından bqka, İD&'l1tere'n1n prp aahl
tamlan limanda bulunan ııemileri hu~uıl nMe bazı limaftlar ve merkest tnııiltere'
blr malıcanimıa ile tol'Pillemek- içle 'bey1na- de harp eftdllatriıi merkezleri, bilhatna 
de bir teeebbüıte bulunmuılardır. Bir tor- Coventry, hava kuvetlerimiz lehine niha
pll hiç bir tesiri olmadan limanın metha- yetlenen bombardımanlara tabi tutulmu1-
linde patlamıı. diğer bir torpil de iıpanyol tur. 
topraklarma aaplanmıttır. Bu ikinci torpil Çitelek bir havada, dütmanın seri hücum 
dtin ııece iıpanyol makamlan tarafmdan botları, Flandres sahillerine yakla11N1ğa 
kaldırılarak muhafaza altında Alcalraa'a tete'bbüı etmiıter, fakat .teniz topçumu
nakledilmiıtir. zun müessir ateii ltarııarnda ıeri dönme

Zayiat az oldu 
Londra, 31 a.a. - Hava ve dahllf em

lllyet nezaretinin tebliği: 
Buailn öğledenberl dU,man münferit 

tayyarelerle İngUterenln mflhtellf kısım

ları Usertne taarruzlarda bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar alınan raporlara göre 

prk vllAyeUertnde iki ıehlr ve Galles eya
letlDln cenubunda ve KJdland&'ın bazı nok
talarına bombalar atılmııtır. 

Bütün bu taarruzlar neticesinde zayiatın 
pek u ve haaann da çok hafif olduğu an
lqılmııtır. 

lngiliz tcıyyarelerinin 

gösterdikleri faaliyet 
Londra, 31 a.L - Hava nezaretinin teb

lttı: Havanın muhalefeti doll\Yllıiyle dün 
secekl hareklt mahdut olmuıtur. Anvers 
n Fleulngue'dekl havuzlar ıtddetll bom
bardımana tlbl tutuım111tur. Emden deniz 
u.au de bombardıman edilmiştir. 

DUn stlndUzkü harekıt esnasında Cher· 
burı limanına bir taarruz yapılmııtır. Bir 
alman tayyaresi dü,UrUlmU, ve bir lngt • 
Ha tayyareal de Uaaüne dlSnmemlıtJr. 

Sudan'da bir İtalyan 
grupu tuzaOa düştü 
Kahire, Sl LL - İngiliz umumi karar

sf,hının tebliği: Kısır' da. Kenya' da ve Fi· 
llstln'de kayda deter bir ıey yoktur. 

Sudan'da, 27 - 28 teşrfnlevel geceal, mu
harebe keılf kollarımız, yeniden Kaııaala 

mınt&kaaında faaliyet göstermişlerdir. 28 
t8f1'1Dlevelde bir dllşman grupu, muvaf
faldyetll bir surette tuzağa dllşilrUlmüıtUr. 
DU,man, on beı ölU ve altı esir bırakmı1-
tır. İki nakliye otomobili de tahrip edll
mlıttr. Bizim tarafımızdan hiç bir kayıp 
yoktur. 

Cenubi Afrika hava 
filolar1nın faaliyeti 

Nalrobl, 31 La. - Aklam Uzert afatı· 
dakl teblll neıredllmlttlr: 
yoktur 

Cenubt Afrika tayyareleri 29 llkleflin· 
de ltalyan Bomaıtılnde Lug Fenıandl aake
rt kampına taarnıa etmlıler ve bu mınta· 
kadald binalara bombalar atm11lrdır. 

Cenap Afrtk Hava kuvetlertne menaup 
tı.fka tayyareler de kqtf ueuılan yap
Jftlflardır. BUtUn tayyareler Ullertu dOD· 
qtar. 

ie mecbur olmuılardır. Bu hücum botla
rnıdan bir tane'linin battığı sanılmakta
dır. 

İnciliz tayyareleri, dün ıece de Alman
ya'nın ,carbında hudut mmtakalan üzerin
de uçm111lar ve hali kırlara dilsen bomba
lar atmıılardır. Bu bombalar, yalnız yük
sek cereyanlı bir .kabloyu kırmışlardır. 

DUıpnan, dün, 13 tanare kaybetmiıtir. 
Bunlardan 12 si bava muharebelerinde dü
türülmüıtUr. Bet alman tayyaresi kayıp. 
tır. 

ltalyan resmi tebliği 
• Roma, aı a.L - İtalyan kuveUerl u -

muml karargAhının H6 numaralı tebliği: 

Cüzütamlarımız1 Eplr'de ileri hareketleri· 
ne devam ederek, birçok noktada Kalamas 
nehrine varmıılardır. Fena hava ıeraltl ve 
rlcat hallnıleki dUtmanın muvasala hatla
rında yaptığı tahribat, kıtalarımızın ha· 
reketıerlnl yavqlatmaktadU'. 

Çok fen~ bava ıeraltlne ve dtltman 
hava dafl )>ataryalannın flddeUI akııUIA • 
mellerlne ratmen, hava kuvetlerlmlz, Pat
raa limanını bombardıman ederek asker 
yUklU dUıman gemilerine isabetler kay
deylemlı, Lepant UaaünU. Keçovo civarın
da yunan kıtalan kamplarını ve Kalamas 
vadisinde mühim teslıatı ve yol iltisak 
noktalarını bo111bÜdınupıa tlbi tutmut· 
tur. 

A vcılarımıaın hUcumun.- ujTıyan bir 
dlltman tayyareal d.UtüfUlmUttUr. Bizim 
tayyarelerlmlsden blr taneıl, Usaüne dön -
memlıt111. 

Şarki Afrika.da. Kenya hududunda Ga
durra civarında llerllyen yarı motörlU bir 
kol, teJe(a\}Jl pUskürtUlmllttUr. BIJlm ta
ratımu:dan .cayıp yoktur. 

DU,man tayyareleri, Buna, Muaavva, 
Lugh • Ferraudl ve Gerber Uzerlne bomba
lar atmıılardıı-. 'Beı ölU ve 16 yaralı var
dır Bunlardan 13 U yerli halktandır. 

ıı:ı • Uak ve SaroJo Usertne yapılan dl • 
ter hücumlar, hiç blr huarı ve telefatı 
mucip ohnamııtır. 

Romanya vapurlar1 

Türk limanlarına 
seferlerine devam 

edecekler 
BRr"' 31 La. - Rador ajansı bildiri

:ror: I>tals miateıarlılı ,tiirlr limanların
da blllaun rimea vapıırlarınm bu liman
lan ttrketmei• ... et • edildiklerine dair 
ıaaetelerde çıkan haberleri katiyetle tek
sip qleaıeırt.clir. 'Romen vapurları tesblt 
edllmlı olan ~laefer tarifesi mucibince 
~...._.etmektedirler, 

h k 'k · · 1. k ld nıstan ın ndra elçiıi B. Simopul 21 - Türkiye • Bulgaristan ticaret a ı atı gız ıyere a atmak arzusu .. v . 
anlasmasına merbut (A) lahikasında ile yunanlıların Arnavutluk arazisine bir feye karıpıyor. Çünkü italyan ha- b~gUn, ;~nan elçılı~inm:. Tiirkıye 
derpif olunan takas müddetinin altı 13 kilometre girdiklerine dair ingiliz ı reketinin sebeplerini biliyor. Yugoa - yük elçııı B. Tevfık Ruıtil Aru i 
aydaiı bir seneye ibliğı "iiakkında ya- 'katdallarının yalan haberini gözt lavya pekala biliyor ki, İtalyanın bal- uzun bir görüımede bulunmuıtur. 
pıJatı anlaşlnanin ta:!!dikına r ka- ~par hl~ tuzda ne!ftttikled t.alde .... ,........ Wr en'!.ıt~~!ll!'•~:ı! ... ~'~--·~-!.'f-"~------------.--..1 
nun layihası. yunan topraklarında bir hakikat olan Fakat balkan devletleriyle olan mü -

22 - Türkiye • Fransa ticaret, kon- İtalyan ilerleyitini aükütla geçiriyor- nas~betler~ wzuh . .9~nniye. v~ ıulhu MARMARA OSSOBAHRI 'la 
tenjan ve tediye anlaşmalariyle mer • lar. . . h~lı.sane hır esas uzerine ııt~kra.r et- • ~ 
butları hükümlerinin temdidi hakkın- Muhtelıf makalelerde Yunanısta - tımıye çalışıyor. Bu sebepledır kı Yu- Sıirr eti alınacak 
da kanun layihası. nın kazanacağı iddia ediliyor ve bu goslavyanın endite göstermesine ve 

23 - Türkiye - Romanya arasında kehanet "İyi bir general olan Metak- hasmane bir vaziyet almasına lüzum 
29 sonkanun 1940 tarihinde teati edi- sas kazanmaktan emin olmasaydı mem ·oktur." 
len mektup ile buna müteferri 9 tem- Jeketini harbe sokmazdı., gibi gülünç Gene Giornale d'ftalia gazetesi §U -
muz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektup- bir delile istinat ettiriyor. Mamafih nu da . kaydediyor ki, lngilterenin 
ların tasdiki hakkında kanun layihası. Qazı askeri münakkitler inRiliz yar • B~lga~ıstanı müdahale ettirmek ü • 

24 - Türkiye - Romanya arasında dımının hakiki şümulünün ne olacağı- mıtlerı bota çıkmıştır. Bulgaristan, 
26 eylül 1940 tarihinde akit ve imza nı soruşturuyorlar. dürüst ve meıuliyetlerini müdrik si • 
edilen ticaret ve tediye anlaşmalariy- Bal.k J I ti • • • . yaseti ile ihtilatlar çıkarmaktan sa • 
le merbutlarının tasdiki hakkında an ev e erının vazıyetı kınmaktadır. . 
kanun lavihası. R?ma. 31 aa .. -:- D.N.B. bildiriyor: Bu terai altında Türkiyenin de, in-

25 - Türkiye. Romanya tediye an- <?ıornale d'İtalı~ ga~ztesi, kayda giliz generallerinin Ankarayı ziya • 
]aşması mucibince açılmış bulunan kli- dege~ bir makalesınde, yunan - i~al. • r~t}eri!1e• yu.n~n h~.kümetinin. ve i? • 
ring hesaplarına 'Yapılacak peşin tedi· yan. ıh~lifında balkan devletlennın gılız sıyasetının mubrem tazyıklerıne 
yeler hakkındaki anlaşmanın ve iki vazıyetıyle m.eşgu~. olmaktadır. rağmen, müdahale meselesini nazan 
ticari protokolün tasdiki hakkında ka- .. Bu gazetenın mutaleasına göre, bil- itibare almasına hiç bir sebep yoktur. 
nun layihası. tun balkan pıemleketl.erini İtalyaya İstiklalini müdafaa etmek prensibine 

26 - Türk _ yugoslav ham afyon karşı koyara~ Yunanıstana yardım sadık kalmaktadır. Türkiyenin istik • 
satıtı anlaşmasına munzam protoko • etmek m~cb~r.ıyeti!'den ~urtulmak hu- lali ise ingiliz zimamdarlarının entri-
lün tasdikına dair kanun layihası. susunda ıngılız J?lanı ~k!m kalmıttır. katarına rağmen, ne doğrudan doiru-

27 - Vakıflar umum müdürlüğünün Gazete,. bunu ısba~ ıçın de, Arna - ya ne de dolayısiyle mihver tarafın • 
Üsküdar • Kadıköy halk tramvayları v~tlukta ısya~ çıkt~gı masalının ha • dan tehdit edilmemiştir. 
şirketindeki hissesinin İstanbul bele- dıselerle tekzıbe ugradığını ve Yu • Rusyaya gelince, Anglo-Saksonla
diyesine devri hakkında kanun layi • g?slavyanın ftalyaya karşı vaziyeti - rın oyunlarında son koz telikki ettik
hası. nın sertleştiği hakkındaki ikinci ma- leri bu memleket sakin bir hattı ha-

28 - Yerli kumaştan elbise giyil • salınv da bir İngiliz rüyasından ibaret reket ittihaz etmişir. Öyle ki lngil • 
mesine dair 688 sayılı kanunun birin- ol~ugunu yazdıkta? sonra diyor ki : ere ve Yunanistana münferit kalmıt 
ci maddesine müzeyyel kanun layiha- Yugoslavya sakın duruyor ve hiç nazariyle bakılabilir. 
sı. ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

T ekliller : = 
29 - İdare heyetinin, Divanı Mu -

haaebat 1940 mali yılı bütçesinde de • 
ğifiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi. 

30 - İdare heyetinin, Divanı Mu • 
hesabat 1940 mali yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kar.un 
teklifi. 

31 - İdare heyetinin, Muhasebei U
mumiye kanununun 83 ncü maddesi
nin (A) fıkrasının tadili hakkında 
kanun teklifi. 

Tezkereler 
32 - Askeri ceza kanununun 81 in

. ı maddesine tevfikan cezalandırılan 
askeri phıslara ait mahkumiyetlerin 
tekaüt kanununun 53 ncü ve askeri ce
za Jrsnununun 30 ncu maddelerindeki 
(sahtekarlık) tabirinin şümulüne dair 
olup tekaüt maaşı tahsis edilip edil
miyeceğinin tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi. 

33 - Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Başve -
katet tezkeresi. 

34 - Gümrük tarife kanununu de
ğiştiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna 
eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başve • 
kalet tezkeresi. 

35 - Gümrük ve İnhisarlar Veka -
Jetinin 1936 mali yılı ayniyat kati he
sabının gönderildiği hakkında Batve
kalet tezkeresi. 

36 - 3460 sayılı kanunun 4 ncU 
rnaddeai muvacehesinde Türkiye Cüm 
huriyeti Ziraat Bankası kanunu ile 

~ İktisadi yürüyüş ~ - -- -- -- -s Cümhuriyet fevkalôde sayısı çıktı § 
- -- -- B -: u sayıya yazı yazan maruf ve güzide Batmuharrir : - -: ve muharrirler : - -= ........................ ........................ : - -: Hüseyin Cahil Yalçın Prot. ŞUkrU BAban : - -: Yunus Nadi Dr. Vedat Nedim Tör : 
: Ahmet Emin Yalman Sadri Ertem : - -: Abidin Daver Nlzamettln Nazif : 
: Etem izzet Belllce : 
- ~mlli -: Prot. Suphl Nuri İleri : 
: Muhittin Birgen Namık Zeki Aral : - -: Hakkı Tank Us Samet Ataotlu : - -- ........................ -- -E Yazılardan bazılan : 5 - -- -: 1 - Başvekil ve Ticaret Vekilinin Hatay aeyahatlnden sonra.. 2 - Dün- : 
: yayı sarsan kasırga, 3 - SanayUeıen Türkiye, 4 - Demtryollarımız, Kara- : 
: bük fabrikaları, 5 - İrat mı, tekaüdiye mi T 6 - Bursa bölgesi, 7 - Nazilli : 
: kombinası, 8 - Köyde aanayi, 9 - kllrtııg, 10 - Hayat sigortaları, ıı - : 
: Hava nakliyatı, 12 - Ev sahibi olmak, on bet ailnlUk plyaaa vulyeU ve : 
- bUtün bqmuharrlrlertn makaleleri.. : 

= -E NOT: Bu nüsha ile 22 inci sayısını çıkarm11 olan İktıaadt YUrUyf.lf Mecmu- S 
: aaı bir ay sonra blrlncJ yılım bitirip ikinci yılına girecektir. Bu münasebet- : - -: le mecmua tahrir heyeti bUyilk hazırlıklar yapmaktadır. : 

- -E Her münevver iktisadi Yüriiyüfii takip etmelidir. 5 - -- -: Yıllık abonesi 5 liradır. İatanbulda umumi satıı yeri (YttRttYUş Kltape- : 
: vi) Ankara A.kba Kltabevldir. : - -- -: Adres : lıtanbul Ankara Caddesi, No: 149 S - -~lllllllllllllllllllllllllltlllllll"l .. 111111111111111111111111111111111111111111;: 

Marmara U11ü Bahri K. Sataı 
Komisyonundan : 

Cinsi : Sıiıretl 
Kilosu: 365.000 
Tahmin fiyatı: 30 kurut 
Tutan: 109.500 lira 
1 - 23. 10. 940 pnünde yapılacak 

palı zarf ebiltmeıinde talibi çrlrmı 
yukarıda miktarı yazılı ııiıreti bir 18 
namede olmak üzere yeniden kapalı za 
uıuliyle eksiltmeye konulm111tur. 

2 - Eksiltmesi 13. 11. 940 ça~ 
cünü saat 16 da İıı:mit'te tersane kapısrol 
daki komiıyon binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak etin 292.000 kilosu a3 
ve 73.000 kiloıu da ayn olarak iatekli 
ne ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kur 
mubbilinde komisyondan temin edilir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun i 
tediii bu işle al&tcadar olduklarına da· 
ticaret odası vesikalarmı ve 292.000 
lo için 5630 lira, 73.000 kilo ıçın 
1642.50 liradan ibaret ilk teminatları il 
birlikte taıı:ıim edecekleri teklif mektu~ 
lartnı muanen ciln ve aaatten tam bl. 
ıaat eveline kadar komisyon baıkanh~ 
na vermeleri. (10397/7303) 17295 J 

BUGON 

ULUS Sinemasında 
Şeker bayramı §erefine 

3 film birden 

1 - Ki RAL AŞKI 
BOYOK VALS'ten sonra 
FERNAND GRAVEY'in 
yarattıiı iki1'ci tahane 

aık filmi 

2 • CANİLER DOKTORU 
EDWARD C. ROBINSON 
HUMPHREY BOGART'm 

yarattıktan bu sangster filmi 
herkeıi heyecanlandıracaktır. 

3- Tayyare ile son ıelen 
inıiliz harp jamalı. 

Seanslar: 
14. 17,15 d• 

KIRAL AŞKI 
15,45 • 19 da 

CANiLER DOKTORU 

Gece 21 de 

KIRAL AŞKI 
Sabah l O ucuz matinesinde 

ASY ADA KOPAN FIRTIN 
ve 

ALEV DÜNYASI 



ı. lf. 1940 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kinin satıfı 

Sıha.t ve İçtimai Muavenet Vekltetin • 
den : 

!A Sıhat ve İçtimai Muavenet Veklletine 
• ltlerbut Ankara kinin kompirmehanealnde 

ikiser buçuk kiloluk teneke kutular için
de bulunan (202) kilo (690) ıram tannet 
dil kinin kapalı zarf usuliyle 1atılmak Ü· 

zere münakasaya konmu,tur. Tahmin edi
len bedel (6080) lira (70) kurut olup mu· 
•akkat teminat (455) lira 05) kuruttur. 
Talip olanların tartnamuini rörmek üze
re İstanbul'da aıhat ve ic;timai muavenet 
ınüdürlüğüne ve Ankara'da Sıhat ve İçti • 
rnai Muavenet Vekiletl Hıfzıssıhha itleri 
dairesi reisliğine müracaat edilecektir. 

İhale c\ınü olan S/ 11 /940 1alı rünü aaat 
14.30 da Sıhat Vekaletinde toplanacak ko
misyona müracaatları ilin olunur. (5821) 

170SS 

ZiRAAT VEKALETi 

Hayvan pa·ncarı alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se

roloji M üesaesesi Direktörlilıtünden : 
l - Müe11eıede mevcut tecrübe hayvan

ları için ucari 40000 azam! 50000 kilo 
hayvan pancarı açık eksiltmeye konutmut
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2000 li"radır. 
3 - Muvakkat teminatı 150 lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak alınır. Yalnuı 
tahvillerin de makbuz mukabili hazineye 
teslimi tartur. 

4 - İhalesi 5/111940 sah rünü saat 15 
tedir. Buna ait tartname mUe11eae direk
törlllitinden bedelsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı prtları 
haiz olan lıteklilerin muayyen olan cil.n 
'9e saatte ziraat vekileti muhuebe mil· 
diirliliilnde toplanacak olan aatrn alma lı:o-
nıisyoauna müracaatları. (15847) 115855 

JANDARMA 

Sade yaiı alınacak 
Kütahya J. Okul Tabur K. Iıtında.n: 
Alınacak erzakın mlkdarı, azı 6000 ki· 

lo çoğıı 7000 kilo. Erzakın beher kilosu
nun muhammen fiyatı l4:S kuruı. % 7,:S 
muvakkat teminat 6:52 lira ro kuruı. Tu -
tarı 8700 lira. İhalenin tarihi 28.11.940 1&· 

au ll, günü perıembe, erzakın cinai aade
Yatı (kaplı zarf). 

1 - Okul eratuıın 9'1 atuatoı aonuna 
kadar on aylık aadeyafı ihtiyacı yukarıda 
Yazılı gün ve 11aatte ihaleli yapılmak U • 
zere kapalı zarfla ekııııtmeye konmuıtur. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını te -
minat akçe veya mektuplarlyle 940 yılına 
alt ticaret odaaı vealkıuıı ve (2490) aa.yılı 

k&nunda yazılı sair veııalkle birlikte sö• 
terilen eaatten bir saat evet J. okul blna
llel1a muteoekkll komisyona vermeleri. 

a - lartıa&melR ~ Ttı. ._ ~ ..,.,,,....,....,ftlllio. a.,.., 

DEVLET DEMIRYOLLA~I 

Balut alınacak 
D. D. Yolları Üı;UncU lııletme MUdUr

IUf(lnden: 
Muhammen bedeli ile bulundutu yer, 

:ınlkdar ve evıafı, muva.kkat teminatı qa
tıda ya.zıh balaat kapalı zart uaullyle ek
ılltmeye konulm111tur. İhaleıl Balıkealrde 
llçüncU iıletme mUdUrlUğU binaaındakl 

artırma ve ekalltme komlıyonunca yapı -
lacaktır. Bu lıe ~lrmek latlyenlerln 2490 
ıayılı kanunun tayin ettiği ve11lkalarla 
teklif mektuplarını ihale gününde aaat ona 
kadar makbuz mukabilinde komlıyon re -
1alltine vermeleri llzımdır. Bu tıe alt 
ıartname ve mukavelename projeleri ko
ınlayonda.n parasız verilir. (7284) 

Balut ocaklarının bulundutıı yer: İz· 
:ınlr - Ba.ndırma hattı, kilometresi: 258-268 
cinai: kUakU ile yarmalardan, mlkdan 
:ınetre mlkAbı : ll5000, bir M3 balaatın mu· 

• bammen bedeli 130 kurut. Tutarı: 19500 
lira. muvakkat teminat: 1462 lira ro ku
l'Uf, İhale tarihi: 15.11.940, ihale aaatl: 11 

17291 

Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç aıkert 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Midyat Aı. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - 1. 10. 940 gUnU iki yüz ton unun l • 

halealne talip zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı zart uaullyle eksiltmeye konmut · 
tur. 

2 - Muhammen bedell 24000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. İhale 

,.UnU 7. ıı . 940 perıembe gUnU aaat 10 da 
lııldyatta Sa. Al. Ko btnaaında yapılacak· 
br. tateklllerln mezkQr gUn ve belli ıaat
ten bir saat eve! zartlannı kanuni vealka· 
larını Ko na vermeleri c68ro) 16857 

Makama alınacak 
Izmlr Lv A Sa Al t<o Ra. den : 

ı - 79200 kilo makarna ihtiyacı kapalı 
&art uınıllylı- ek11lltmeye konmuıtur. 

2 - F.:kalltmf' 4.1 ı 940 pazartesi stınU 
l&at 18 dı kıtlada İ:&mlr Lv. A. SL Al. Ko. 
da yapılacaktır 

8 - Tahmin edilen tutan 19800 liradır. 
t - Teminatı muvakkate akçesi 1483 

liradır Şartnamesi komisyonda görUlebl· 
Ur 

& - tateklllerln ka.nunf vesikaları tle 
lhftle saatinden en az bir saat evel komi• 
)Ona celmeler (68691 18882 

Yulaf veya arpa lllınacak 
Bornova Sa. Al Ko. Ra. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 7011'8 kilo 
YUiaf ve yahut arpa kapalı urfla mUna · 
kuaya lııOMn~tur bıaıeaı 8. ıı. 940 çar· 
"2r!ba ,anu aaat 10 da yapılacaktır. 

%aıatm llllll• ldlon T Jımrul IO .. um 

n arpuun beher kllow 1 kurul 80 aantlm 
fiyat tahmin edllmlıtlr. 

Yulafın ilk teminatı 8879 ve &rp&DUI 

ilk teminatı "18 liradır. 
tıteklllertn kanuni vealkalartyle tekllt 

v teminat mektuplarım ihale 1&Unden bir 
ıaat evellne kadar BornQva İzmir Al. Sa. 
AJ. Ko. da mUracaatıan. (8870) 18863 

Arpa alınacak 
Merzlton Aa. Sa. Al. Ko. da.n: 

1 - İhtiyaçlarda aartedllmek 1182 ton 
arpa kapalı zart usum ile eksiltmeye ko
nuluşunda ihale gününde ıatekll çıkmadı
ıından bir ay pazarlıte bırakılmııtır. 

2 - Ekalltmeal 12. 11. 940 aalı SÜJlÜ aa.. 
at 15 te Merzifon Aa. 8&. A.1. Ko. da yapı· 
lacalcbr. 

3 - Muhammen bedell 89720 teminatı 
4738 liradır. Şartnameli her si1n İlt&nbul, 
"Dkan Lv. A. de "' komisyonda ıörUlUr. 

t - tsteklllerln belll cUn ve saatte tık 
temlnatlarlyle Ko. na mUrac&&Uarı. 

(8865) 18866 

Sade yaiı almacak 
Merzifon A.a. Sa . .Al. Ko. Rs. den: 

1 - thtlyac:tarda aartedllmek Uzere ek
ıııtmeye konulm111 ola.n 1'800 kilo ıade 
yatının ııtekll cıkmadı&ındalı ka.nunun 
40. m~deal mucibince bir ay pazarlığa 
bıdJnlmııtır. 

2 - l!:katltmelt 12.11.940 aalı gUııU 1a&t 
ıı de Mer:alfonda IJ. Sa. Al. Ko. da yapı · 
lacaktır. 

a - Muhammen ~eli 20276 llrı ilk te
minatı 1520 lira 70 kuruıtur. 

Şartnameat her ,.un İatanbul ile Ankara 
Lv. A. de ve Merzlfonda Ko da ıörUlebl -
lir. 

bteklllertn belit sfin ve saatte ilk te · 
mlnatları ne beraber Ko. na mUracaatlan. 

<886') 16867 

Sıjrr eti almacak 
Balıkesir Aı. BL Al. Ko. Ra. den: 

1 - 60000 kilo aıtır eti 7. 11. 940 per • 
ıembe ıtınU ııaat 16 Balıkealr Aa. 8&. Al. 
Ko.da kapalı zart suıııu ile !ha.le edilecek
tir. Muhammen bedeli beher ktloaunun 80 
kurut olup muvakkat teminatı 13M liradır. 
Şartnameıılnl cörmek latlyenleriD Ankara, 
tatanbul ve Balıkeatr BL Al. Ko. larında 
her gUn ıörebtllrler. Taliplerin ihale ııaa
tlnden bir aut evel teklif mektuplarını 

komlayona vermiş olacaklardır. Bu ıaatten 
ıonra vaki mtıracaatları kabul olunmaz. 

(68:16) 16889 

Sabun alınacak 

Bornova A.a SL AJ. Ko. Ra. den: · 
1 - tbUya.ı,: ıcın t7041 kilo ıabuıl kapa

lı ıartıa mOnakuaya lconmuttur. 
İhaleli '· 11. 940 puuteli sütıU nat 

18,30 da yapılacaktır. Umum teminat tu • 
tan 17405 lira olup ilk teminatı 1305 lira
dır. 

t.tekltlertn ka.nunun tartnerl datrealn· 
d" teklif ve teminat mektuplarını ihale 
ıaatlnden bir aaat evellne kadar makbuz 
kartıhtında İzmir Bornuva /J. SL Al. Ko. 
Ra. :ın\lracp,UtQo {~) 1887'1 

Er fotini alınacak 
Çorlu As. Bı. At. lto. Rs.: 
ı - Ciheti askeriye için 10000 çift er 

fotini pazırhkla satın almacaktır. 
2 - Pazarlık 5111/940 salı ıiinU ıaat 15 

dedir. Şartname ve nümune lr;omiı:ronda· 
dır. 

S - ttk teminatı 4175 liradır. 
4 - Taliplerin bttti ıtlndt luıınunt nsl

kaları ile birlikte Çorlu Sa. Al. Ko. na 
rnUrıcaatlan. (8955) 18952 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bomo•a Aı. Sı. AL Ko. Rı.: 
ı - Hayvanat ihtiyacı için 295553 lı:ı1o 

yulaf Ye yahut arpı kapalı zarfla mUnalra
aaya konmuıtur. 

tlıateal 8/11/940 çarpmba ctını aaat 
16,30 da yıpılacalrtır. Yutafm beher lrlt~ 
au 7 kurut 50 ıantlm tahmin edilmlttlr. 

Yulafm ıtlı: teminatı 1662 •e arpanın ilk 
teminatı 1441 liradır. 

İıteklilerin kanuni vesaik teklif ve te
minat m~ktupları n. birlikte ihale 11atm
dan bir ıaat eve! komlıyona müracaatla· 
rı. (6956) 1695S 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bomo•ı Sa. At. Ko. Rs.: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 393716 kilo 
yulaf ve yaheut arpa 'kapalı zarfla mlln&· 
ka11ya konulmuıtur. İhalesi 8/ll/940 çar
pmba ıünll aaat 5 de 1apılıcaktır. · 
Yulafın beher lrlloeuna 7 kurut 50 aan

tim ve arpanın beher klloımıa 6 kuruı 50 
santim fiyat tahmin edllmlıtlr. 

Yulafın ilk teminatı 2215 Ye arpanın ilk 
teminatı 2067 liradır. tsteldllerin lı:aaun! 
veailı:alın ite teklif ve teminat melrtupta
rını ihale aaıtmdın bir ıaat evetine !radar 
İzmir Bornova AL Sa. Al. lto. nı nrme-
teri. (15957) 16954 

Un almacak 
Erzincan Aa Sa. Al. Ko. Ra. ı 
ı - Aıkul ihtiyaç için ılınıcalr 400 

ton un kapılı ~arfla ekıiltmeye konmut
tur. 

2 - Eksiltme 41111040 aah rilnil aaıt 
11 de Jtrzıncaa As Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

s - EYS&f .e ıartnamesf birliklerde 
•ardır. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını ek-
ıiltme ıutından bir ıaat r •l Ko. na •er-
meleri. (6958) 18955 

Arpa alınacak 
Erslncan As. la. At. Ko. Rs.: 
l - Askeri ihtiyaç için ıhnacık 500000 

lrilo arpa kapalı aarna ekıiltmey• kon
muıtur. Eksiltmesi 4/11/940 uh cüntı ıaat 
15 de Erzincan Sa. AL Ko. da yapılacak· 
tır. 

2 - Muhammen fl1at 40000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır. 

S - Evaaf ve prtnaa1eal birliklerde 
.ardır. 

4 - Taliplerin teklif mektupltmu ello 
lilttne ıaatmlan bir U&t &Tel ICo na Ter• 
melen. (•it) 11111 

uı:us -s-
Pirinç alınacak 

Adana SL Al. Xo. Ra. den : 
Muhtelif erzak alınacak 

1 - Adana ramlnn11111Ul ıenelik lltl • 
yacı için 48000 lrllo pirinç lrapah sarfla 
eksiltmeye lronmuttur. Muhammen bedeli 
15360 lira ve muvakkat teminatı 1152 1i -
radır. 

2 - Eksiltmesi 5/111940 aalt rünil aaat 
10 da Adana Aa. SL Al. Ko. da yapdaaclı:
tır. 

Şartnam•i Ankara, !ıtaabul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da n lı:oml170Dwnuda cörtllebi. 
lir. 

S - İıtelı:lilerin kanuni evaafı haiıı ol -
duklırmı dair vesaikle birlilrte teklif melı:
tupl&rını tayin edilen ıaattea ea ıeç bir 1&

at eveline kadar Ko. nı vermeleri. (8968) 
18916 

Bulgur alınacak 

Kayıerl Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - 270 ton evaat ve ıerattl dahllln4e 

bulgur alınacaktır. Muhammen bedeli 
40500 liradır. Teminatı 30ll7 Ura SO k\ll'Uf
tur. 

2 - İhalesi 4. ıı. 940 paza.rteJıl g1ln0 ıa
at 18 da kapalı ıarf uıu!U Ue yapılacaktır. 

la~al Jaadarma latra Alma 
&nalaa Aaprl 
cinai miktar 

kilo 
Elmıelr 150000 

lıtır eti s1000 

CJ1tsm odau 150000 

Sac!eyaft 1200 
Zeytin yaft SIOO 
Sabun 2250 
Tu• 1400 
Kunı lbilın 1500 
Tos ıelrer 1000 
Kuru faniye 4500 
Kana aobut 800 
Mercimek sooo 
Pirinç sooo 
Bulıur 7500 
İrmik 750 
Patatn 4500 
Kunı aotan 5000 
Domates aalçuı 900 

Komiıy on-.. ı 

Auml 119 -miktar bedel 
kilo Lira it. 

240000 27000 00 

80000 22leG 00 

240000 S841 00 

4900 W5 00 
1aoo 1170 00 
J750 1425 00 
4800 2715 00 
2IOO 625 00 
4500 1685 00 

12000 3000 00 
12GO soo 00 
8000 1250 00 
5000 2280 00 

15000 2400 00 
1500 315 00 
gooo 6SO 00 

12000 720 00 
1800 641 00 

2SH9 00 

!111 ..... t Sblltmenin Tarih cilD n aaatl 
nawi 

Lira it. 
2025 00 Kapalı .ırarf S. ikincitqrin 

940 WL 

ıno 00 Kapalı arf 5. lldncltetrin 
940 aalı. 

27S eo A,ık ekliltm• S .ikincitqrin ..1 .. 
940 aalı -Ilı 

17 75: 
106 il: 
ao 701 
4e il: 

12' Ilı 

225 00: 
22 IOı Xapah nrf IS. ikinciteırin 

04 IO: 940. Çarpmba 
171 00: 
180 00: 
ıs IS3ı 

47 2.Sı 
54 OOı .. 80: 

1742 ,, .. 3 - hteklllerln belll gUıı ve saatte ka
nuni ve11alk ve teklif mektuplannı ihale 
aaatınden bir ıaat evel Ko. na vermtı bu
lunmalan llzımdır. 

' - Evsaf ve ıeraltl Ankara. httnbul 
Lv. A. rt ve Adana. Kayaerl Aı. Sa. Al. 
Ko. görUIUr. (8969) 16987 

1 - İıtanbuJ J1ndarm• t•lim taburu için t .. hhüt~ere baftanaalr - ,.karda el• .,. miktar •e tahmin bedetlerl1le ilk t., 
mlnatları Yuth - on aelriı kalem erzıkın hhalarmdı muharrer SUa ve aaatltrde kapalı zarf nyı açık ekıiltme ile Taksim
Ayazpa,ada Jandaroıa mıntakı komutanhtı binaaındakl lromls)'onwnuıdı lbaltal yapılacaktır. Bunlardan 6. ikinci tetria. 
940 da lı:ıpalı urf ekılltmeei yapılacak olan on be, kalemi\' beher kaJemjne • as fiyat verecek ayn ayrı isteklilere lha· 
lesi cıiz oldutu l'ibi hepıinin bir iıtelı:liye ihalesi de caisdlr. 

Pirinç alınacak 
2 - Şart kltıtları her riln komiı1onamuscb r6rileblleeetf l'ibl elaBtk 18rtnaaeal :lS5: nruı bedel mukabilinde ve dl

terleri p1raa11 alınabilir. 

Kayaeri Aı. Sa Al. Ko. Rı. den 
1 - 77 ton evuf ve ,eraiti daihllinde 

pirinç ılınıcaktrr. Muhammen bedeli 25950 
liradır. tik teminatı 2021 lira 25 kuru,tur. 

2 - İhalesi 5111/ 940 sah rünil uıt 

3 - fstfkli!erln lrapah ııırf elı:ıiltmelerinde talip olacaktan ersalra alt .,.. lıtaabul tnanm lmlrllti vesneaine yatıracak· 
lan ilk teminat mıkbuzu veyıı banka kefalet melı:tubwıa •e tart )ritıdmda )•Hılı ıair belcelerl de muhtevi teklif zarflarını 
ekıiltme aaatlarmdın birer aaıt eveline kadar komiıyonumusda 1Ma111ndarmalan " a~ık eksiltmeye rfrecekteria kezalik ilk 
teminat makbur. veyı bankı kefalet mektuba ile ıc;rlı etr.Utme .. ıtrndı lroals)'Ollda bulunınaları. (9169/6790) 16194 

15,30 dı kapalı ıarf uıulü ile yapılacak
tır. 

Muhtelif erzak ah nacak 1 
dasında yapılacaktır. 

İhaleyi milteakip tea''oeı Te teaelltlm 
muamelsl yapılacaiından muvalalrat temi· 3 - İsteklilerin belli cün ve 111tte ka

nuni vesaik ve teklif mektuplarmı ihale 
aaatinden lbkıl bir aaat evel Ko. na ver. 
mit bulunmaları. 

4 - Ev11f ve ,eraitl her cün Ankara, 
htanbul. Lv. A. likteri ve Adını. Ka1 • 
seri Aı. Sa. Al Ko. dı ,örülebilir 

(5971) 16989 

Kösele alınacak 
Diyarbakır Aı. SL Al. Ko. Rı. den 
1 - O Bakır'dı Sa. Al. Ko. ca alma • 

cak olın 5000 kilo ıiyah 1ıtlr köıele 
7/111940 per,embe cünil ıaat il de kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 18500 lira olup 
muvakkat teminatı 1237 Urı 50 kuruıtur. 

3 - Şeraiti her cün lt aamanında Ko. 
da ıörülllr. 

4 - Teklif mektuplan eksiltmeden bir 
ıaat eveline kadar kabul edilir. (7091) 

17080 

Sade yafr alınacak 

Konya /.• 8a. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Kıtaat ve mUeHı-ıatın ihtiyaçları lc;ln aeaaıda cına v• mUtılan yuılı d6rt 

kalem lqe maddeleri ayrı ayn kapalı zart usulu ile ekslltmeye 1loem111tur. 
2 - Şartname111 Ankara. tata.nbul, Konya LY. A. llklert I&. Al.JCo. dadır. tatekll· 

lerl okuyabilirler. · 
a - tık teminatlyle ekılltme stınıerı &1atıdı ctnalert hlzuıncl& &)'ft ~ pte

r1ımı1tır 

4 - hteklllertn ihale stınQ olaıı aeaıı4a S6eterfldlft O.... teklif mektuplannı 
..Un ve aaatınde Konya L,,. A. 8L AJ. Ko. na vermeleri. Bu eaattea eoma Terlln .,... 
ya g"önderllen tekllf mektuplan kabul edllml)'eCeJrtbo. <TON> 1'0" 
Cinai Mlkdarı " 25 dahli 

ilk teminat 
Lr. Kr. 
2287 19 

thaıe ,ano ve aaau 

Kuru fuulye 
Pirinç 
PatatH 
Kuru ıofan 

kilo 
lllOOOO 

33000 
83000 
40000 

Arpa 

1288 " 
iTi 22 
412 M 

l llıtnetteptn 940 
1 lkincl~n 940 
l iklncltefrln 940 
8 llrlncltefrln 940 

ve ot ahnacak 
Corum Aı. Sa. Al. Ko. Ra. den: . . 

uat aaat 
10 11 
ıo.ıa 11,1& 
ıo.ao 1uo 
10,'5 11,'5 

1 - Kapalı zart uınıllyle ekalltmeye konmq olan .,9114& etu, Mllrdar, mu
hammen bedel ve ilk teminatı yazılı olan yem maddelerin• ııteJdl cıkmadıfnld&n 
tklnct defa olarak kapalı zarf uauıu tıe ekılltmeye konulmuetu. 

Yospt Aı. Sa. AJ. Ko. Ra. den: 2 - eartnameler her stın Ko. da s&"Ultlr. 
Ekalltmenln cinai kapalı zart, teminatı a - İlltekJllerln belli stın ve ıaatıerde teklif mektuplartyle Çorum ôrduevtnde 

1575 lira, muhammen bedelt 21000 lira, BL Al. Ko. na mUracaatıarı . (?OS~) 11075 
cinai aadeY&L mlkd.an HOOO ihale sUD ve ,_ a.at Klkdar. Jıluhanıına 
...a T.SLNO ..,...._ sa. .......,..t 7WS 11110 Mdell 
AL sazino BL Al. Ko. Ra. lira 

1 - 6a.rtnameal her sttn Otteden ıonra ~ '80000 19200 .. ıı . ..., eaM& 10 
Sa. Al. Ko. da cOrUIUr. Kuru ot 275000 8937 SO 9. ıı. 940 eumartelt 10 

2 - Taliplerin ihale ıutınden bir 1a&t 
önce kanuni veaikalartyle teklif mektup 
tarım Sa. A.1. Ko. na vennelerl. <7092) 

17081 

Sabun alınacak 

t:ımıtr SL Al. Ko. "-· den: 

' - Birlikler ihtiyacı tçln 81 ton a&'bUll 
kapalı zarfla ekliltmeye konmuetur. 

2 - İlk kapalı sarf ebfltme.S 8.11.NO 
ctınU aaat 1& tedlr. 

1 - İlte1dller evaat ve prtnamellnt her 
gUıı Ankara, Eeklıehlr. İlt&nbul ve tsmıt 
F· AJ. Ko. da cöreblllrler. 

4 - Muhammen bedeli beher kilon ıctn 
39 kunıf olup tutan 1'320 lira munkkat 
tı-mlnatı 2574 liradır. 

& - İeteklllertn teklif melıtuplamn 116-
zo geçen stın ve saatinden bir aaat evel 
Sa. Al. Ko. vermeleri. C71M> ın.s 

Maden k&mUrü almacak 
İtım.lt Al. 8&. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Garııııon thtlyacı için 218 toa la· 
rtple kOmürU 21.10.940 ..Untl 1a&t 1& te k .. 
palı •art usulü ile aabn alınacaktı. Talip 
olmadıJından bir a7 miiddetle puartıta 
konm111tur. 

2 - İlk pazarlıtı Ul.940 ctınU aaat 1& 
te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Kırtple kömtırunün beher tonu ıctn 
tahmin edilen fiyat 1T lln olup tutan 
3812 lira muvakkat teminatı 278 llra.Cbr. 

' - İstekliler balll stın n aatlnde tz. 
mit A.a. SL A.1. Ko. na celnıelerl. (7188) 

ınae 

Araba kOfUlllU alınacak 
İmılr Lv. A. Sa. Al. Xo. RL .!en ı 
1 - Birlikler ihtiyacı için teahhüdiinl 

ifa edemiyen milteahhlt namı hesabına 

pazarlıkla satın alrnacalr 500 çift atlı nalr
liye ırabaıı kotumun& cilnilnde talip , •• 
madıimdan puarbk 4/11/940 paıı:artdl 
cünü ıaat 15 de İz:ımtr'de kıılada Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacıktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 40000 liradır. 
S - Teminatı muvakkat• alrçetl SOOO 

liradır. 

4 - Şartnamul ve nümuneai Ko. da .,ıs. 
rill ebili r. 

5 - İıteklıter lranunt •etllrıtan •• 
muvakkat teminattan ile birlikte ihale aa
atinden evel Ko. na ınUracaatlan. (7241) 

172251 

ViLAYETLER 

Şoaa inıaatı 

Et ve odun ahnacak 
JCdfrne Aı. llL At. Ko. Ra. den: 
Al&lıcSa ctu ve mllEdarlan yuılanlar paarhkla al\nacaktıf'. th~etert 1C4lrnede 

•ald mu,ın:vet datrealade 8&. Al. Ko. da yapıltealttır. EVl&I n pıtuıneJert her 
a1Ja Ko. da sörtlleblllr. M.U recen ..Unde Ko. mf.lne&atıan. CnGO> 1TOl9 
Clut Jılllcdarı Jıl. tutan Temlaab tbıe sG8I aatt 

Ton Lira Lira 
120 42000 8300 Ul.NO 

Ul.NO 
15 
11 1000 20000 3000 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Edirne A.a. SL Al. JCe. Ra.: 

Kıttan Ton Cimi 1111. ff"tr hJı teminatı 
Lr. Kr. Lr. Xr. tı.al• ıun ••ti 

1125 Arpa 95635 00 IOSl 25 i. U. MQ 11 
575 Yulaf 50312 50 S785 8S 1. 11. t40 11 

51 Sadeyatı 76500 00 5075 00 1. ıı. 040 11 
1880 Arpa 515810 00 4090 50 7. ıt. l40 11 

1 - Sanayi Jrrılumdalri Sa. Al. Xo. n11 711lranda )'Ulh d6rt kalem er•alrr lrapab 
urf asutiyle 1&tns alacaktır. 

2 - İhale ciinleri •e aaatlerden en as 'bir aaat ... ı tıeaie&t .,.. te1rllf mtktupl .. 
rmm MSzll ceçen Ko. na •erınlt veya Potta ile 1'6nderilmiı olmalan. 

S - Evaaf •e ıeraltlnl r6rmelr lltiyenlerln her ıtln it aaatJerinde Xo. na mir .. 
c:aatlan. (7141) U1H 

ne raatll'J'&JI pef1tlllb• ıtlnl aaat 11 da 
Bamnn '9ilbetl daimt eacimenln4e yapı
lacalı:tır. 

3 - İlllUtra kttlf bedeli (11.861) lira 
(25) lnaruı n munkbt teminatı (l.400) 
lira (12) lnınııtur. 

4 - Bu it• ait ""'" IU1llatdır: 1r .. lf. 
ılltllel flat c8"eli, fenni, lnlsuıt prtname, 

IOI• •• lraprtiler fenni 18rtnam .. ı, ba:rm
dırlrlr itleri senet ıartaameal, eblttme 
Prtname.I •e mukavele projesinden iba
ret olup Samaun, Ankara •e latanbal na
fıa mildilrlliklerinde Te lamaun daimi en
etim• kaleminde bedelals olaralr r6ril• • 
bilir, 

5 - İltelrlllerln bir möante ile en u 

(10.000) llrahlr to.• itini teablltlt •• ba • 
prdıtma dair ba iti yaptıran ma ....... 
den alacalı ... ııra ile ihale cttntlnden · ea 
seç bet sUa nel latn11U1 nlilllint istida 
ile müracaat ederelr alaeatı ehliyet •ftl
k .. mı •• cari ıent)'e ait ticaret odaıı •e
aikaauu teklif mtktuplarma eklemeleri l&
sıındır. 

6 - Eblltmeye lıtlrtıc edeceklerin yal
nız teklif me1rtuplanm ha,,{ n kapalı blr 

zarfı •e tlçllncll maddede ,..atlı mırn.lr • 
Irat teminat malrbumnu ve betinci mad • 
dede )'Hıh v•ikalan bir dıt sarf ı,ıne 

Telcraf direli almaak 
t~ıt P.T.T. V. llHlrtQlnfa : 

lleraln'ln ltann Bel• lr57' "1llftda 
~ttrh ormanından 1r•lHP Menle tstaa • 
:ronanda t•llm edllıulı tutlJ'l• 2711/040 
tarihinde bpah Arf ... ll1'9ı · mlltmeal 
yapdaralr telrllf edllea 'bedeli llad41 ll)'ılr 
.,ıJrUtmlyen (1235) adet (8) metrelik, 
(735) adet (7) ınetrelllr, (1815) adet (1) 
metrelilr .,., (100) aclet (t) metteHk td ce
man (5751) adet '8m tetrraf dlretl pa • 
zarhta GrkanlmJttır. 

S6aıfl ıeçen direklerin bthtr adedine 
(5) Ura ltedtt tİbmin edllmit olup aniham
men mK'lllU bedeli (21775) Ura, anrnlr • 
kat temlutı (1158) lira ıs brqtur. 

Pasartrk 1/11/940 tarDılne mhadlf e11-
ma rilnll eaat: ıo,sO da lhnla'cl• P.T.T. 
mildürHlli odaamda yapdıcalrtrr. !atelrll· 
lerin muvalı:lrat teminat makba• veya mello 
taplanm, Ticaret Odaaı Teafbl&naa ı.o • 
misyona 11wu etmelatl prttır. 

Bu ı,. alt tartna•e llenin'cl• ~ra 
vı lıtanbat'da P.T.T. ınUdt1rın1,r1nde 
(72) lnanq ınlraMllade ftrillr. (ltU) 

170SO 

Bir atomo&il alınacak 
Blleedı VUb'eü 1>9finl J:aetlmealnden: 

Samıun Vallllfinden : koyup •• mühür mumu ile kapayaralr !ha
l - Samıun • Kavak yoluun luuan- le &'iinfl IUt 15 • lradar maktıos mulrabf • 

dan itibaren !lir 2,5 kilometrelik lı:ılmı - tinde daimi enc:ilmen relllltint .. rmeleri 
nm Sandvlch ıiıtemlndt çimento harçla •eya iadeli teabhlltlil olarak pc19ta ilt 
.... ıı tamiratı kapalı urf uıuliyle ekailt- PJnderınlı olıaalan llmndır. Postada o
me)'e kon•lmaıtur. la.calr pdkmeler blMal olanmas. (IOOSll 

Vilbet hl•ettecle tnanamlaak flzere 
as kullaaıllıUt ~ tlt modeli bir a. 
det ten"Ole Matlr Otell'ı'lll puutdda ... 
tm alıMctktrr. 

•---• W.U Ul8ll 2900 liradır. 
fM1e ll.11.1 .. tnAT• .... - il ....................... , , ... • 1 - &Dil .. f/lkblclteedalMO tlrDll • 7011) HMI 

nat paruını lilzum yoktur. 
Bu model ve evaafta otomobili olup ta 

aatmak lstlyenlerin otomobilleriyle 'birlik
te aöırii ceçen ihale aati samuunda daim! 
enciimende hazır bulunmaları. 

(10392/7300) 17292 

Kapalı zarf usuluyle eksiltme 
ilam 

Yospt Nafıa MUdürllllQD4en: 
1. - Eksiltmeye konulan iı: 
Yor.pt • Maden yohmun S5 inci kiloo 

metreainde İDi& edilecek "10476• lira 80 
lruruthık köprll inıaatıdır. 

2. - Bu it• ait tutname .,.. wraklar 
twılardır. 

il 

A. - •ııtme ıartnuneai 
B. - Mukavele proJeai. 
C. - Nafıa itleri ıetıel 1&rtnameaf. 
D. - $oıe ve köpriller fenni prtnam .. 

E. - Husuıl prtname 
P. - K"if cetveli, tahlili fiyat, metnJ 
L. - Proje 
!.tekliter Yozıat daimi encümeninde R 

evrak ve ıartnameleri rörebilirler. 
3. - Eksiltme 15/11/940 cuma ,;ınn ... 

ta 14 de Yoapt daimi encümeninde ,.. 
..... clrttr • 

4. - Bbiltm.,.e cirebllmek ı,m iı.._ 
Ht.rin "715" lira "74,, kurut ma...wr&t te
minat vermeleri ve bundan baıka aptJda. 
iri Tetaiki haiı bulunmaları llzımdır. 

A. - En az yedi bin liralık yol • .,. 
köprü, iapatı yapmıı bulunmuı 

B. - İhale tarihin.den dört CÜJ1 ...ı 
müracaatla villyetten eksiltmeye sirebi.1.9" 
celderine dair veaika atmaları. 

5. - Teklif mektuplan S ilncil maddede 
yuıb aaatten bir aaat evetine tadar nala 
dairesine estirilerek komil70D relallliae 
ma~u mukabilinde verilecektir. Pata He 
cönderileeek mektuplarm nihayet S inci 
maddede )l'Uılı ıaate lradac relmit ol~ 
n dtı zarfm mlibiir mumu ile iyice b~ 
tdmst olmaıı 1&rttır. Postada olan .. ~ 
meler kabul edilmez. (1039517302) 172M 

Yol İllf&atı 
Yozcat Nafıa MOdUrlfitUnden: 
1 - Ekailtme1e Jııoaulan it: 
Yo•rat • lorıun 10lanaa 12+500-11 

+ 500 kilometresinde inp edilecek nuı 
lira 60 kurut ketifli ıilindirajla bot m-.. 
fes inpatıdır. 

2 - Bu i,. ait tartnam• .,.. nraıldar 
ıunlardır : 

A - Ebiltme prtnameai 
B - Mulı:aYele projesi 
C - Nafıa itleri senel Prtnam•i 
D - Şoıe ve köprüler fenni prtnamed 
E - Husual ıartaame 
P - Kqif cetveli tahlili fiya.t metraj 
L - Proje 
İatekliler Yozıat daimi encümeninde bll 

evrak ve tartnameleri cörebilirler. 
S - Eksiltme 15.11.940 cama c\ini uat 

14 de Yozcat daimi encilmeninde 781>ıla· 
c.aktır. 

4 - Eksiltmeye cirebilmek ı,in 19tek· 
1Uerin 1286 lira as lı:uruı muvalrbt temi
nat Termeleri ve bundan b&fka •Piıdaki 
veaaiki haiz bulunmaları llzımdır. 

A - En az yedi bin liral• y0l .,..,. 
köprü in.patı yapmıı bulunma11. 

B - İhalesi tarihinden dört cUn ... ı 
müracaatla vilbetten ebiltmeye rf rebil• 
celrlerine dair vesika almaları. 

5 - Teklif mektupları 3 flncfl ınadded~ 
)'Ulh aaatten bir aut eTeline kadar nafıa 
d&irMine Cetirilerek komiıYQn reislitine 
malrbu mukabilinde verecektir. Posta Ue 
sönderilecek mektuplınn Dihayet S iiac:ü 
maddede yazıtı ıaate kadar setmiı otmaaı 
•• dıı ıarlınııa mühür mumu ile iyice b
patılmıı olma11 tarttır. Poıtada olan , .. 
cikmeler kabul edilme&. (10394/7S04) 

Köprü tamiri 
Tokat Valiliiinden : 

17296 

Tolret • Niksar yolu berindeki t 1862 
lira 93 lruruı bedeli lı:etifli Hamidiy~ lı:öp 
rüsünün tamiratı 2. 10. 940 tarihinden iti
baren 20 ıün müddetle kapalı ıarf lWll• 

li7Je ebiltmeye lı:onulmuı ise de talip m-
hv etmediilnden artırma ve ebilun. 
kanununun 40 mcı maddesi mucibine:• 
n. 10. 940 tarihinden itibaren iıin bir •ır 
iclDcle puarblda yapılacatı lllıı olaam. 

(7309.) 17SOO 
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Yeni piyango plônında ikramiyeler hem adetçe hem miktarca fazladır 

1. nci ~ekiliı 1 İkinci teırindedir 
Bu planın iki husuaiyeti vardır: 
1 - 5.000, 2.000, ve 1.000 liralık orta büyük

lükteki ikramiyeler adet itibariyle lazlalaJ· 
tırılmı§ ayrıca bu plaria bundan evelki plan
larda mevcut olmıyan 500 ve 50 liralık ih. 
ramiyeler konmuıtur. 500 liralık ikramiye · 
lerin adedi birinci çekiliıte 90, ikincide 15(), 
üçüncüde 180 dir. 

Dördüncü f~rfip 
ı i ııi Pi u n n c 

2 - Planın ikinci husuaiyeti de 47 tane teselli 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli mükô.
latının esası ıudur: eğer bir biletin bütiin 
rakamları büyük ikramiyeyi kazanan n1.1. 
maranın rakamlarına tevafuk eder de yalnız 
herhangi bir haned,. bulunuraa bulunsun bir 
tanesi değişik olursa o bilet teselli mükiıfo. 
tı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi hu 
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir ha. 
neıindeki rakam ayrı olan 47 numara tesıd
li mükafatı kazanacaktır. 

Biletlerin değ i~ti ri 1 niesi 
tarihine dikkat ediniz 

DEVAMLI BİLETLERİN ERTESİ A Ytr ' 
1K1NCI GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 

DEr.. f STIRILMESI LAZIMDIR. 

7 İ kinicitesrin 1940 ... 
çekilişinde büyük ikramiye 

30 100 liradır. 
Birinci çekili, in tam biletleri iki, yanm bi 

!etleri bir liradır. ikinci çekili,in tam bilet 
üç, yarım bileti 1 ,S liradır. Üçüncü çeklişır 
tam bileti dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKiK EDiNiZ. 
Her çekilitte biletlerin f iyatlariyle berabeı 

ikramiyelerin hem mikdar1t hem adedi arttı 
nlmıştır. Yani tanı ihtimali her çekilişte çol 
daha fazladır . Bu pli.na göre talihlilerin mik 
dan artacak ve bu talihliler aynı zamand· 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

ilk çekiliş 

Gümüı yüz kuruıluklarm tedavülden 

kald1rllması hakkında ilin 
Maliye V ek§letinden : 

7 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüı bir liralıklar darp ve pi
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 İkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması 

kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarilc Çümhuriyet Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 

Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ett irmeleri ilan olu-

ANKARA V ALILIGI 

Yol inşaatı 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (2053) liradan ibaret 

bulunan Ankara . Küçük Yozgat yo
lunun 2 + 00 - 32 + 00 inci kilomet
relerinde yapılacak olan menfez ve 
büz inşaatı 4 11. 940 pazartesi günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 153 lira 98 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek· 
t up veya makbuzla Ticaret odası ve· 
sikası ve nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen gün ve saatte daimi en
cümene gelmeleri 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebile-
cekleri. (6783) 16788 

Talebe sırası yaptırılacak 
Ankara Vailliğinden : 

İlk okullara 250 adet talebe sırası açık 
eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Bu ıı· 

raların muhammen bedeli (SOOO ) liradır. 
İsteklilerın resım ve şartnamesini gdrmek 
için her gün maarif müdurlllğüne ve ihale 
günü olan 4/ X 1/1940 pa:ıartesi günü ıaat 
15 de ve yüzde 7 ,5 teminat akçesini hu· 
ıust muhasebe mudürl!iğU ve:ınesine yatı 

rarak viliyet daimi encümenine müracaat 
lan ilin olunur. (6823) 16895 

Spiker alınacak 
Radyodlfflzyon MUdUrlUğUoden: 

(7025) 17093 

İran tabasına 

İran Büyük El(iliğinden 

Ankara'da ikame t e tmekte 
olan İran Devle ti tebaasının 
doğru bir iıtatiatiği te rtip o lu
nabilmek için, Ankar a 'da mu· 
k im İran tebaaamm, sorulacak 
suallerin cevaplarını yazmak 
Üzere, gündüzler i saa • onda n 
on ik iye k adar BüyÜk Elçiliğe 

müracaat etmeleri lazımgelir. 
4368 
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ikinciteşrindedir, biletlerinizi şimdiden alınız 

ASKERi F ABRlKALAR 

53 ton petrol alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlücü 
Merkez Satın Alma Komiııyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11856) lira (50) 
kuruş olan 53 ton petrol askeri fabrikalar 
umum mudürlüğü merkcı satın alma ko • 
misyonunca 13/teşrinisani/940 çarşamba 

günü saat 15.30 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (419) lira (44) kuruşu havi teklif 
mektuplarını meıkllr gi.inde ıaat 14.30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendileri • 

bir adet Pres döklim tesisatı Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al· 

ma ko111isyonunca 18. 11. 940 pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko-

misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te- I 
minat olan (1875) lirayı havi teklif mok· ı 

tuplarını mezkOr günde saat 14,30 a ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2+90 numaralı kanunun 2 ve 3 madde

lerindeki vesaikle komisyoncu olmad[kla
rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk· 
larına dair Ticaret Odası vesikasiyle mez. 
kur gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı. (7217) 17277 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Beherine t ahmin 
miktarı olunan fiyat 

L. K. 
39 takım 25 ) 

78 g ) 
39 18 ) 

' ' 
... . 
' 

Jıluvaldrat 

~11111111111111111111111111111111111111~ 
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarma dair ticaret odası vesikasiyle 
mczk1lr ciın ve saatte komisyona müra - : 
caatları. (7250) 17255 : 

- ----
-

--Usta tornaca aranıyor -
Demir Fabrikamız tornaha- : 

nesi için da imi bir us.t a tornacı -
ite alınacaktır. T a liple rin ta hri- E 
r en müdüriyetimize müracaat- : 
ları. 4366 E: 

3 nevi yiyecek ahnacak 
800 a det yatak ve 800 a det 

yaıtıkkılı fı ile 1800 adet yastık 
örtüsü alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 
800 adet yatak ve 800 adet yastık kılıfı ile 
1800 adet yastık örtüsü Askeri Fabrikalnr 
umum müdurlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 13/ te1rinisani/940 çarşamba 
günu saat 14 te açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (224) lira (55) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle allkadar tüccardan olduşlarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona muracaatları. (7251) 

17256 

100 ton Fluspat alınacak 

Askeri Fe.brikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 
100 ton Fluspat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğu merkez satın alma komisyo • 
nunca 13/teşrinisani /940 çarşamba günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(450) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkür gun ve saatte 
komisyona müracatları. (7252) 17257 

----------- -- ------ Orman çiftliği E -

Tunceli vi1Qyet1 Kalan kazasında Jandarma Satın Alma Komisyonu Bqkanh
ğından: 

Mfkdarı Tahmin bedeli % 7,5 teminat İhalenin tarihi, gUnU 
Kilo Lira Lr. Kr. saati Cinsi 

250000 5MOO 40000 15.11.940 cuma 10 ekmek unu 
10000 14000 1050 15.11.940 cuma 11 sadeyağı. 

300000 2 500 2137 50 15.11.940 cuma 15 arpa 
'"tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'"' ı - Tunceli vl1{1yeti Kalan kazasında bulunan "Mameki" seyyar jandarma blf\i 

liklerinin bir senelik ihtiyacı için kapalı ?,arf usuli ile eksiltmeye konu lan 3 kalem 
erzak ve yeme ait mal\ımat yukarıya çıkarılmıştır. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6915· 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldar~ Eden 
Yazı işl eri Müdürü 

Mümtaz Fa ik FENiK 
Müessese MUdilrU : Naştt ULUÔ 

ULUS Baıı,.,evi AN KARA 

2 - Tahmin bedelleri ile muvakkat teminatı miktarları hizalarında yazılmııtır, 

3 - Bunlara ait şartnameler Mamekide satın alma komisyonunda her zaman 
göriılebilir. 

4 - Bu eksiltmeler kapalı zarf ile 15.11.94-0 cuma günü hizalarında yazılı aaa~ 

!erde icra edilecektir. Teklif mektuplarının muayyen saatından bir saat eveline ka
dar komisyona tevdi edilmiş olması lazımdır. Bundan sonra gelecek mektuplar ile 
postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İsteklilerin kanunen muayyen olan vesaikten başka t icaret odasından muaa&. 
dak ve fotoğrafla müteahhitlik vesikalarını zarfa koymaları lazımdır. 

(10393/7301) 17293 

H arita yaptırılacak münakasaya konulmuştur. 

Nevşehir Belediye Riyaset inden Muvakkat t eminatı 412.5 liradır. 

5500 lira tahmin bedelli Nevsehirin ha- Bu baptaki şeraiti öğrenmek iıtiyenle-
li hazır hartasının 11 . 10. 940 perşembe rin Anknra'da Belediye imar heyeti fen 
günü saat 15 de Nevşehir belediye eneli- şefliğine, Nevşehirde belediye riyasetine 
meninde ihalesi yapılmak üzere yeniden müracaatları ilan olunur. ( 7308) 17299 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

2 Macera filmi birden 
Bugün ve Bu Gece 

Tarihin en §ere!ll safhası olan 1 _ Polis hazır ol 

ZAFER SENELERİ Baş rolde: Jack La Rua 

Oynıyanlar : Anna N eage ve 2 - Banka soyguncuları 
Baş rolde: Peter' B. Kynes 

Adoll Walbrock 

Bugün ve bu gece 

Boris Karlof'un harikası olan 

ASILAMIYAN ADAM 

Dehşet, heyecan ve macera 

Llıe tahsfllnt ikmal etmı;, bir yabancı d R o H.ulmanlarını kullanını:ı Bir adet pres döküm tesisatı 
dil veya dillere vakıf erkek spikerler a h · Deposu: Galata Karaköy Palas banı alınacak 

Seanslar : 10 • 12 - 14.30 • 
Seanslar : 10 • 12 • 14.30 • 

16.30 • 18.30 ve gece 21 de filmi 

B u gün ve Bu iece 

Büyük yıldızların büyük filmi 

Silt Kardeıler 

:>ynıyanlar: HANRt GAR AT 

MEG LE MONNİER 

Seçme filmler ıeriıinin bir 

ıaheseri 

nacaktır Yüksek tahsil yapanlar tercib o- I klll'§ııında 8' No. İBHAHİM TAŞ· 
CIOÔLU ve ORTAKLARI P. K k • F ·k J U d 

lunur. Seçim münferit yapılacaktır. Fazla 1 ıon. TelKnf: TAŞKOL As erı abrı a ar mum Mü ürlüğu 
malQmat almak ıatlyenleriD mUdllrlUte ~--••••••lliı••••' Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
nıllrA.CaaUarı. (6799 ) 167'7 

1 
Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olaıı 

16.30 • 18.30 ve iece 21 de 

Pek Yakı11da 
BALALAYKA 

Pek Yakında 
LEYLA ile MECNUN 

Seanslar : 10 • 12 - 14 - 16 • Seanslar : 10 • 12 - 14.30 • 

18 iece 20.30 da 115.30 • 18.30 ve r ece 21 de 


