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Arnavutluk'ta 
• • 
ltalyan rıcati 

bozgun şeklini 

almak üzere 

Yükıek Sihat Şurası azaları Sihat Vekilimizle beraber 

Epir bölgesinde de 

sahildeki bütün İtalyan 
mevzileri tehlikeye dü1tü ·Yüksek Sıhat Şurası Heybeli Deniz Harp Okulu

nun açılı~mın 164 üncü yılı 
münasebetiyle okulda yapılan 
güzel bir törenle bugünün kut
landığını telefon haberi olarak 
yazmı~tık. İstanbul foto muha· 
birimizden aldığımız yukarda
ki resimler, bu törenden muh· 
telif intibaları te&bit etmekte
dir. 

Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Hulusi Alataş'ın reisliğir:ıde 

Atına, 21 a.a. - Yunanlılar elde ettik
leri kazançları idame ettirerek, Arnavut • 
luk datl&rında yağmur ve ıie içinde dar
m&da.tımk bulunan iWyan koll&rına doıTU 
ilerliyorJar. İtalyan rlcatinln bir bo,ıguna 
dönmeel bekleniyor ve buna mani olacak 
hiç bir ıey görülmüyor. 

toplantılarına başladı· 
Hava ıartıarı, İngiliz· Yunan hava. 

devriyeleri ve Arnavutluktaki ltalyan tay
yare üslerinin olddetll bombardımanı, ılm
dlye kadar yuns.n ileri hareketini afırlat
mıı olan tayyarelerinin muzaharetlnden 
ıtalyanları mahrum bırakmt§& ~nztyor. 

Yukarda: şehitlerin hatıra
smı taziz için denize çelenk a· 
tıldıktan sonra, mektebin ta
rihi zincirinin 164 Üncü hal
kası denize salıveriliyor. 

YUksek Sıhat Ş<lruı, diln öğleden 
ıonra saat 15 te Sihat ve !çtimat Mua
'\>cnet Vekili Dr. Hult1si Alatafın re
isU~inde ve azadan Dr. Prof. Akil 
Muhtar Özden, Dr. Prof. General 
'I'evfik Sağlam. Dr. Hasan Yuıuf Bq
kam, Dr. Prof. Mazhar Oıman Uz -
?nan, Dr. general Mazl<lın Boyaan, Dr. 

Murat Cankat, Dr. Prof. Netet Ömer 

Üçlü pakta 
yeni bir iltihak 

Falih Rılkı ATAY 

Milletler Cemiyeti, uzun müddet, 
1918 zaferinin .dikta-muahedeler 
hizammı müdafaa etmeğe memur 
bir müeaseae olmakla itham edil
hli§tir. Bu cemiyet yüksek konsey 
hakimleri ile, manda altındaki ara· 
zi nıümessillerine kadar, irili ufak· 
lı, nıüatakil, yarı-müstakil veya ta· 
tnamen ti.bi hükümet azalarından 
mürekkepti. Cemiyetin git gide bu 
karakteri ywnuıamıştır; fakat hiç 
bir zaman ne galiplerin hükmünü 
teçiren bir di&iplin, ne de beynel
ntilel itimat tesis eden bir hukuk 
lnüaavatı temin edebilmiştir. Cemi· 
)'etin 20 senelik ömrü, iki zıt müca• 

"' dele içinde geçti: bir kmm devlet
ler, küçük azaların nüfuzunu ber
taraf etmeğe, bir çokları da cemi
Yeti büyük azaların tahakkümün· 
den kurtannağa çalıştılar. Milletler 
Cemiyeti ne Japonya'yı ne de Çin'i, 
ne ltalya'yı ne de Habeşiatan'ı 
nıemnun edebildi. Negüa Aaamble 
küraü&üne, İtalya kıralı HabC4 tah· 
tına çıktı. Çinliler Mançuri'yi geri 
alamadılar; Japonya İ•• kendi ha
)'at aahuınm davalarına karışmak 
cüretini gösteren Cenevre müeNe
•eain.den istifa etti. 

Milletler Cemiyetine ha olmak 
için, ister istemez, 1918 zafer ata
tülrosunu kabul etmek tart idi. Üç· 
ler paktına girmek için de ilk tart, 
Avrupa kıtası ile müştemilatının iki 
'Ve Uzak-doğu Aayaaı ile denizleri
nin bir tek devlet hakimiyeti altın· 
da idare edilmesine timdiden razı 
olmak ve timdiden bu Üç devleti 
1939 harbmın galipleri olarak ka
bul etmektir. Macaristan'ın iltiha
kı, paktın batındaki üçlı:,~ r~kamı?ı 
dörde değittirecek degıldır. Hıç 
§Üpheıiz yeni pakt müesııeıesiniı:ı, 
Milletler Cemiyeti azasından blr 
kımımm hayalini okşıyan "Avrupa 
birle§ik • devletler" idealini tah~~
kuk ettirdiği iddia olunamaz. Bıla
kis, o vakitler, küçükleri bırakınız, 
bizzat bu direktuvar aza namzetle
rinden Fransa ve lngiltere'yi dahi 
nıuhalefete ıevkeden dörtler paktı 
ni7amımn bir baslangıcıdır. 

ihtimal yarın Romanya dahi üç
ler paktına girecektir. Henüz ser
bestliğini muhafaza eden lspanya'
nrn ne karar verece~ini bilmiyoruz. 
Azalar bugünlük, Avrupa kıtasın· 
da alm

1

an • İtalyan hilkimiyetini ta
nıdıktan başka üçüncü bir devlet 
harbe müdahale ettiği takdirde ku
vatlerini kullanmağı, yani orduları
nı mihver emrine vermeği taahhüt 
ede<:eklerdir. Daha doğrusu, eğer 
Fransa dahi iknak edilecek olursa, 
yeni harp, ister istemez, A~glo -
Sakson koalİ!ıvonuna karşı bır Av· 
rupa devletle;i koalisyonu mahiye
tine girecek, ne infl:ilizler ne de ~
merilcalılar bu tehdit karşısında rı
cat etmiveceklerine göre, harp, mu
hasara altında bulunan kıta ile, A
merika kıtaaı ile Afrika ve Aaya 
kıtasmın büyük bir kısmı ve okya• 
nuıiara hi\kim bulunan devletler a· 
ra.:smt!e cf~vam edecektir. Bu. koa
lisyonun, mesela, cenup Amerıkaaı
ııı da §İmal AY"ıerika'smm arkauna 

(Soau ı. acü sa7/adı) 

İrdelp, Dr. Prof. Refik Güran, Dr. 
Prof. Saim Ali Dil emer ile Sıhat ve 
İçtimat Muavenet Vekaleti milstep.rı, 
HıfzıBBıha ve İçtimai Muavenet daire
leri reislerinden mürekkep olarak ka
nunf toplantııını yapmıştır. Yüksek 
Şilra. bu toplantıda, rUznameainde 
yarınki adlt, idari ve fennt iılerin 

müzakeresine başlamıştır. 

Cepheden gelen haberlere göre, Gön
ce üzerindeki yunan tarassut po11taları u
zun bir ltalyan kafileıtntn ıehlrden ayrıl- ! 
dıtını ve ıımale ve Proııradetz'e dotru 
yol boyunca ıeçmekte oldugunu bildirmiş.. J 

(Sonu J. ncü sıy/ıda) 

Aşağıda: okulun en yaşlı 
mezunu Ali Kaptan, genç de
nizcilere hitap ediyor. 

Cümhurreisliğine yeniden 
intihap edilmesi dolayısiyle 

İnönü B. Roosevelf'i 
tebrik elli 

Arnavutluk - Yunan hududunda 
harekltın lnklı&f etliği mıntakalar· 

Görice'yl saran Morova dağların 

Morova d!lğlartyle İvan dağları a 
ruındakl boğazı, ve cenupta Kala 
mu ırmağının •imaline dogTu lnkı 
ı&f eden yun&n ileri hareketinin he 
defleri olan Erıerl ve Tepedelen ı~ 
h1rler1ni g0aterır harta. 

(Yunan harekltnı.a dair bir yazı 
yı bugün UçUncU sayfamızda Harb 
dair .Utunumuzda bulacaksınız.) 

B. Franklin Roosevelt'in Amerika 
Birleşik Devletleri Reisliğine yeni
den seçilmesi münasebetiyle, Reiıi
eümhur lıımet İnönü •ile B. Rooeevelt 
arasında aıağıdaki telgraflar teati e- ,ı 
dilmiıtir: 

Ekselans Franklin Rooaevelt 
Amerika Birletik Devletleri Reiıi 

VAŞİNGTON 

. Yeniden seçiminiz münasebetiyle 
en hararetli tebriklerimi ve ııhati· 
niz ve büyük ve asll dost memleke -
tin refahı hakkındaki en iyi temen
nilerimi bildirmekle pek ziyade 
memnunum, Bay Reis. 

İSMET !NöNU 

Ekselans ismet lnönü 
Türkiye Reiaicümhuru 

ANKARA 

Bu memlekette vukua gelen son 
seçimler dolayısiyle Ekselinsınızın 
gönderdiğiniz telgrafın kıymetini 
takdir ediyorum. Bu nazik mesajınız, 
bana, daimt ııhatiniz ve türk milleti· 
nin sulh ve refahı için en iyi temen
nilerimi bildirmek fırsatını vermek· -
tedir. 

B. Vinsf on (ör~il diyor ki : 

r 
FRANKLİN ROOSEVELT 

(a.a.) 

Münakalat Vekaletinde 

Yeni Münakalat Vekilimiz B. Cev
det Kerim lncedayı dün vekaiete gi
derek, sabık Vekil B. Ali Çetinkaya
dan işleri devir ve teslim almıştır. 
Yeni vekil bundan sonra vekalet er
kanının ve memurların tebriklerini 
kabul etmiş ve vazifesine başlamıftır. 
Resmimiz, yeni ve eski vekillerin ve· 
kllet binasına giri~eri esnasında 
alınmı~tır. 

Gideceğimiz 

yol uzundur 
Lon.dra, 21 a.a. - Avam Kamarasında 

kıralm nutkuna cevap olarak verilmek ıı

zere tevdi edilen bir takrlrden ıonra baş
vekil B. Ç-Orçit IÖs alarak bilhaua demiş
tir ki: 

"- Buıün harp vaziyetini ir.ah etmez
sem Avam Kamarasrnm beni mazur ıöre
ceğine eminim. Akdeniz harp sahnesi hak
kında beyanatta bulunmanın zamanı oldu
ğunu unnetmiyorum. Akdeniıde iki harp 
cereyan etmektedir. Her ikisi de bizi a
zami derecede alikadar eder. 

Adetçe çok yüksek dü$mana kar1ı Mı· 
sır'ın ve Süveyş kanalının müdafaası var. 
Bundan daha birkaç ay eve! bu müdafaa 
müşkül ve şüp)ıeli ıöaükebilirdi. Fakat 
burün, hıti11 kuvetleri üzerimize düeene 
vazifemizi başarıcaiımıza itimadım var· 
dır. 

Yunanidan ve Mıııra yapılacak 
yardımlar 

Yunan milletinin bir kütle halinde bir
denbire ve heyecanla düşmana kar$ı ayak· 
!anmasını bahiı mevuu eden B. Çörçil de
mb~tir ki: , 
"- Yunanistan, baskına utramış olmak

la beraber, topraklRrınr hemen hemen ka
milen müstevli askerlerden temizlemiştir. 

(Alkışlar). Müstevli askerler, bütün mana
sı ile bir haydutluk olarak tavsif edilebi
lecek bir işte Yunanistan'rn üzerine saldır
mıılardrr. 

(Soau f aaca say/ıdaJ 

\ Lord Halifaks diyor ki : 

Nihat zafere 
• 
ımanımız var 
Londra, 21 a.a. - Bugün Lordlar 

Kamarasında söz alan Huiciye Na
zırı Lord Hali faka, Fransa hakkın• 
da demiıtir ki: 
"- Hitler Fransa'ya kartı. hep bir 

arada hem tiddet, hem de okıayıı ai
yasetine mutat olduğu üzere devam 
etmektedir." 

Rusya hakkında Hariciye Nazırı 
şöyle demiştir: 
"- Elimizdeki maliımata nazaran, 

B. Molotof'un Berlin'i ziyareti esna· 
.sında olup bitenler hakkında işarette 
bulunmak üze~ şimdilik söyliyebile· 
cek pek az şey vardır. Sovyet hükü
metine bir ticaret anlaşması akti için 
bazı tekliflerde bulunduk. Bu teklif
ler hala Sovyetler hükümetinin ö
nünde bulunuyor. Sovyetlerce kabul 
edilecek mahiyette olduğunu zannet
tiğimiz bu tekliflere cevabını bekli
yoruz. 

Sovyctler Birliğinin yaptığı top
rak ilhaklarından doğan muhtelif 
meseleler hakkında bir tarzıhal için 
de, ingiliz hükümetinin mevcut taah
hütlerini de nazarı itibare almak şar
tiyle, tekliflerde bulunduk. Ve niha
yet iki hükümet arasında münasebet
leri iyileştirmek ve bazı auitefeh· 
hümleri ortadan kaldırmak ümidi ile 
daha umumi mahiyette bir takım tck-

(Soaa 4. üacü sayla.da) 

BUGÜN 2 nci sayfada 

Milli müdaffaa uğrunda 

Sehirde ı~ıklar 

nasll söndürülecek! 
Ankara Valiliğinden : 
Sayın Ankara Halkının nazarı 

dikkatine : 
15/ 11/ 1940 tarih ve 14660 sayılı !cra 

Vekilleri Heyeti karariyle hava taar
ruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi 
ve karartılması nizamnamesi meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Bu itibarla : 
ı-

21/ ll / 1940 perıembe glinU eaat 21 de, 
22/ 11/ 1940 cuma günü saat 20.30 da, 
23 11 / 1940 cumartesi günü uat 20 de 
24/ 11/ 1940 pazar günü ıaat 19.30 da 
25/ 11 / 1940 pazartesi gilnü saat 19 da. 
26/ 11/ 1940 salı günü saat 18.30 da 
Z7 / 11/ 1940 çarşamba günü saat 18 de 
ZS/ 11 / 1940 perşembe günü saat 17.30 da 
29/ 11/ 1940 cuma günü saat 17 de 
30/ 11/ 1940 cumartesi günü saat 16.30 
da ve müteakip günlerde aleddevam 
gurupla beraber cadde ve sokaklarda
ki ı'ıklar tamamen söndürülecek ve 
muayyen yerlerde yalnız maıkelen -
miş lambalar bırakılacaı.ır. 

2 - Resmt daireler ve alelumum na
kil vasıtaları da birinci maddede gös
terilen tertip dahilinde ı~ıklarını ha
rice ıızdırmıyacak şekilde karartacak 
veva maskeliveceklerdir. 

Yazan: Hü•eyin SAMI 

1 İngiltere A~erika' dan 
yeni destroyerler 
mübayaa edecek 

Amerika gazeteleri 

İngiltere'ye daha müessir 
vaı dımlar yapılmasmı istiyorlar 
Vaıington, 21 a.a. - Reuter: İyi haber 

alan Vaşington mahfillerine göre, İngilte
re büyük elçisi lord Loth an'ın Va•ın" ~a 

don.er dönmez, Amerika birleşik devletle
rinden, hizmet müddetini doldurmuş başka 
torpito muhriplerinin İngiltere'ye vc:rıl· 
mesini talep etmesi muhtemel bu'unm11rta
dır. Bu mesele ile alakadar olarak ellı tor• 

(Sonu 4 . uncu saytadı J 

İngiltere Kıralı dün 
parlamentonun yeni 

i(lima devresini a~lı 

Avam kamarasındaki 

nutkunu Kıral 

bizzat kendisi okudu 
Londra, 21 a.a. - İngiliz kıralı, bugijıı 

parlamentonun yeni içtima devrl'!sini, iki 
nutukla açmıştır. Nutuklardan birisini. 
tahttan biz:ıat kendisi okumuştur. 

Kırıl nutkunda demiı;tir ki: 
·•- Lordlar ve Avam Kamaruı izisr, 
Milletlerim ve müttefiklerim, hüriyetin 

temin edilmesine kadar tecavüzcü milletle
re karşr mücadeleye devam azimlerinde 
müttehittirler. 

Ancak hüriyet temin ediline~ 

'dir ki tazyikten ve ccbru şiddetten lcurtu.. 
lac.ak miUetler, nizamlı hüriyet Ye sosyal 
adalet esası üzerinde yeniden birlikte ça.
lrşabilec eklerdir. 

Yalnıı:ı imparatorluğumun ve mllttefilr
lerimin ordularmın bahadırlığı ile degil. 
fakat aynt zamanda sivil miıdafaa kuvet

(Sonu J, ncü say/adı) 

3 - Diğer binalar (meskenler, dük
kanlar, kahvehaneler, oteller ve ben
zeri bütün yerler) 1/ 12/ 1940 gününe ı 
kadar hazırlıklarını ikmal ederek o $, 
gilnden itibaren ve grupta beraber t 
ışıklarını harice ıızmıyaeak tekilde 
maskeliyeceklerdir. 

4 - Nakil vasıtalarının aüratleri 
1fıkların karartıldığı saatten itibaren "f{/ 
hiç bir veçhile 30 kilometreyi geçmi- ı l'f 
yecektir. 1 

5 - Şimdiye kadar öğle tatiline tl
bi bulunan dükkanların ve ticareta .. 
nelerin 25/ 11/ 1940 pazartesi günün _j 
den itibaren tatil yapmak mecburiyeti 
kaldırılm111tır. 

6 - Bu tebliğ hilUında hareket e
denler hakkında _pasif korunma ka • 
nununun ceza! hükümleri tatbik olu
nacaktır. 

Mısır' da ki 1 talyan 

taarruzunu geciktiren 

iki ômil : 

Sıcak ve 

susuzluk 
Roma, 21 a.a. - Stefani bildiriyor : 

Birçok yabancı askeri münakkitler, Sidl -
Barrani'nin zaptından ıonra mareaal Gra
ziani'nin ne.den hata taarruza yeniden baı
lamamı~ olduiunu soruşturmaktadır. 

Bu suale cevap vermek için, evela Bin
ıazi ile Mıı;ır arasındaki Marmarik çö
lünde arazinin ve tamamiyle kuru iklimin 
giiçlüklerini bir kere daha tekrar etmek 
llzımdır. Burada, hayat bazan elli dere
ceyi bulan sıcak ile su yoksuzluğu sebep. 
!eriyle çok müıkül Dir mahiyet almakta-

(Sozıu 1. üncü uy/ada) 

Hint a•kerleri 

B. Amery Hindistan'ın 

harpteki rolünü anlattl 

Hindistan'ın harp 

sanayii gittik~e 

inkiıaf ediyor 
... ayrıca muazzam insın 
ve malzeme ihtiyah var 

Londra, 21 a.a. - Avam kamarasmda 
Hindiıtan'ın harp gayretleri hakkında be. 
yanıtta bulunan Hindistan nazırı B. A.. 
mery, eı:cümle ~unları söylemiştir: 

Harbın ilk kati safhası kazanılmıştır. 

Fakat ıu cihet ıittikçe tebarüz etmekte
dir ki, bidayette tam kalbimize indireceii 

(Sonu ı. acil sayfada) 



-!- ur us 22 '11/1940 .. un eleleri : /( GÜNÜN GÖLGESi J Bugünkü Meclis SP R 
i üdafaa uğrunda Siyah perdeler 

Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 
de toplanacaktır. Meclis'in bugünkü 
toplantısının ruznamesi .şudur : 

Dünün belli batlı konuıma mev- Riya•et Divanının Heyeti 

Pasif korun~a i~in 

yapılacak masraf 
Bu hafta yapılacak 

olan lik maçla"" 
Hüaeyin SAMI zuu ı~ıkları karartma tecrübesi, idi. Umumiyey

11 
mtıruza,, 

Ur!a Mebusu Fakat cümle alemin malumudur 1- Kars mebusu Gl. Muhittin Ak-
M·ıı· .. d f d d • h • l • h ki hakikatte gidi§ hala, yani ikinci yüz'ün vefat ettig"i hakkında Ba•veka-ı ı mu a namızın uğrun a ve e, ıster mu arıp o sun, ıster arp cihan harbinin ıs inci ayına basma- :r 

Korunma nizamnamesine 

yeni hükümler kondu emrinde yalnız hayatımızı değil dııında veya bitaraf bulunsun ClD- ğa hazırlandığı, orta Avrupa ateıi- Jet tezkeresi, 
milli tasn--rufumuzu, sermayemizi, Dl VE SiKi bir ver&'İ politika•ının nin kenar saçaklara sıçradığı, im- 2- Sayın üyelerden bazılarına izin 
siıyimizi, istihsalimizi bir kelime ile tatbikatına ıahit olmaktayı%. 1914- paratorlukların mütareke masası- verilmesi hakkında Büyük Millet Mec
bütün varlığımızı ortaya koymak 1918 harbinde tatbik edilen usulle· na çekildiği, dünyaya deh§ct aa). tisi Riyaseti tezkeresi, 
mecburiyetindeyiz. Askeri mükel- re nazaran bu defa, vergi siyaseti, mllk İçin elden f.?den çareleı:in her Dahili nizamname mucibince 
lcfivetleri çok hassas Hr va7.ife te· hemen hemen her memlekette, İçti- çeıidine batvuruldug·u, medeniye-J

A I · · ı k 1 k ı· "kt • d ı t d h b. • t"ka bir defa müzakereye tabi olan n tısıy e arşı ar en, ma ı ve ı ı- maı a " e e a a uvgun ır ıs ı • tin, hak ve hüriyetlerin in-kar olun-
sadi alanlarda donuk duygusuz bir met takip etmektedir. duğu şu günde bile hala sulh gidi- ı maddeler 

İcra Vekilleri Heyeti hava taarruzları
na kareı pasif korunma nizamnamesinin 
22 ve 98 inci maddelerine bazı hükümler 
illivesi hakkında hazırlanmış bulunan ni
zamnameyi kabul ,ttmlıtir. İlave• olunan 
hıikUmleri yazıyoruz : 

Yarın ve öbiirgün lik m r ın 
mevcut fiküstür dahilinde devam ol 
nacaktır. Bu husustaki futbol ajanlı 
tebliğini aşağıya koyuyoruz. p,, 
göre haftanın ilk maçı yarın 14.30 d 
19 Mayıs Stadyomunda Gençlerbirl 
(!i ile Demirspor arasında olac->ktı 
Gençlerbirli~i ~imdiye ~a.da; ~:apm 
olduğu 4 mfüıahal· nın hırını hu~me 
olmak üzere 4 ünü 9e kazanmış b~r v 
zivette likin b~şında gelmektedır • 

hodg· mlığa, nlnkasızlığa, lakaydi- Şurasına katiyetle inanmalı ki, tidii-. Hazırlıklara gelince, cevap 1- İstanbul mebusu Ziya Karamur
yc bürünerek, mnğnen tebdil gez· değil vasıtasız vergiler hatta iatih- Ziya Paşa'nın çok hakimane oldu- sal'ın, Arzuhal encümeninin 1. XII. 
meğe hakkımız yoktur. lak reaimleri bile hayat oahRlılığı- ğu gitlikc-e -laha iyi anlaşılan tek 1939 tarihli haftalık karar cetvelinde-

Türkiye'nin istikbaline inanmış nın diğer amilleri arasında EN AZ mıAracındadır: ki 350 sayılı kararın Umumi Heyette 
olanlar; tnhsi istikballerini, rafları MOESSIR OLMAKT ADlR. Samimi HHazır ol cenge eter ister ısıtn sulhu mü:t:akeresine dair takriri ve Arzuhal 

"Ev ve hava korunma imlrl, birkaç aile 
oturan ev veya apartmanlarda nizamname
lere ve ni1.amnameye dayanan talimatna
melere göre alınacak bütün koruma tedbir 
ve tertipleri için lüzumu olan parayı ev 
veya apartmanda oturanlara işgal ettikJe. 
ri kısımların icar bedelleri nisbetinde tev
ıi etmek suretiyle tedarik eder. Bir bina
da yalnız oturan aile, bu bina için yapı
lacak korunma masrafını ödemekle mü
kelleftir Bina veya binanın bahçesi için· 
de vücude getirilebilecek sığınakların in. 
şasına ait masraf blnıı sahiplerine aittir. 
Birkaç küçük apartman veya münferit ev 
grupları için müttercken alınması icabe
den tedbir ve tertiplerin masrafları da, 
gene her ailenin işgal ettiği kısmın icar 
veya vergi miktarı nisbctinde müştere

ken tesviye olunur. Bu gibiler aralannda 
uyuşamadıkları takdirde pasif korunma 
komisyonlarının aynı esas dahilinde hesap 
ve teıbit edeceği ;parayı ödemekle mükel
lef tutulurlar. Müşterek masrafların tahsl
lli.t ve sarfiyatı ev korunma amiri veya 
korunma komisyonu tarafından bir cet
vel ile tesbit olunarak belediyeye tasdik 
ettirilir. Ev ve apartımanda oturanlara da 
ayrıca hesap verilir . ., 

Demirspor da şimdive kadar hı 
yenilmemiş olup, oynadığı üç oyunl 
12 puvana maliktir ve hemen Genç. • 
lcrbirlieinin arkasınd2n gelmektedır çökecek derecede doldurulmuş ki- bir kanllat ifadesi olarak iddia e- salah .. 

lcrler düzerek, gnrdroblar doldura- debiliriz ki, vervi v~.nnek .. husı~sun- Cenge hazırlığımız sulh ve salô.h 
rak, altun ve mücevher stoku yapa· da ne kadar tehaluk gosterıraek ı a~kımızdan milli müdafaa hazır
rak, emniyet altına almnğı bir an havat pahalılıi!ı ile mücadelemiz o lıklarımız ~alanımızı taparcasma 
bile dü,ünmeğe tenezzül etmezler. niabette kolaylaşır.. sevmemizdendir. 
'iağduygusu olan en basit dimağ- • 5 db b h ·· · 

Res~i daıre ve teşekküllerin ek- on te ir ir kere da a go&terı-
lar bile lrnvrar ki dünyanın geçir· siltme ilanları arasına sıkışmış bir yor: memlehcte uyanık bir müda-
mekte clduğu buhranlı devrede, ilan dün gözümüze ilişti. % 7 gelir- fr..a şuuru hnl:imdir. Cihanda bil. 
ŞAHSI SERVETiNi korumanın bi- li ve 20 aenede itfası meırut bet bu- ı' miyen kalmnnır~tır ki uğrunda fe-ricik vofo. Uilli Korunma yoludur. . . 

çuk milyon liralık devlet tahvilatı. d~knrlın.ı CRnr, minnet bildiğımız Cökmüs • .!Sİr olmus oir milli camia· 
nm kayıt muamelesine 20-11-940

1 

kı:)•metleri cenlc pnhasına da olsa da, hiç bir -idi teminat; evelce 
k sabahından itibaren başlRnılıp miidafan u.nündcyiz. yapılmış ! "r bir maddi hazırlı 

ferdin frr~ · rıı t--min edemez.. 5-12-940 akfamı nihayef bulacağı- Milli müdnfaa hazırlıklarımız 
Bugün h rp içindeyiz .. Şu fark- na dair Maliye Vekaletimizle Cüm- ı bakımından geçirdiğimiz her imti

la ki siliıhn h nüz söz dü~rnemiftir. huriyet Merkez Bankasınrrı müşte· han yara \•e l!.ğvara ihtar ediyor ki 
Fakat mali, iktısadi her sahada, rek bir ilanı •• Hiç o1mazs1t mübayl\a sulh sev:;tisi. ırkımızın kanındaki 

encümeni mazbatası, 
2- Tokat mebusu Nazım Porov'ıın, 

Arzuhal encümeninin 6. XII. 1939 ta-
rih ve 10 numaralı haftalık karar cet
velind~ki 463 sayılı kararın Umumi 
Heyette milzakeresine dair ta~rir 

Birinci müzakere•i yapılacak 
maddeler 

1- Askeri muhakeme usUlü kanu -
nunun 53 Uncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihası. 

ÇAGRI 

Bu sebeple bu iki takımın yarın y 
pacak oldukları maç bir havlı zevkl 
ve enteresan olacaktır. Hatta bu m 
sabakanın her iki takımın likte ala 
cakları neticeyi az çok tayin edece 
mahiyette olduğunu da ilave edebili 
riz. 

Lik maçları tebliği 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
Lik maçlarına mevcut fiküstür 

nazaran bu hafta 19 Mayıs ve Anka 
rn~ücü sahalarında devam olunacak 
tır. 

ilanlan kadar bu ilanın da. müteah· cr-vhcrin ıı:ıfivetini bozmamı~trr. her tubede zorlu bir harp içinde-
A • hitlerimizin, is adamlanrrızın, bu- Bil8kiıı;. ımlh ik(nci hüviik kavga- • Devlet memurları aylıklannın tevhit yiz •• Vatanımızın müdafaasına aıt 

fevkalade mn$rafları, kendi vasıta günkü konjonktür içind.- geliri ar- nın 59 hl\ftnsmı türk toprakları ü- ve taadUIUnc dıı.lr olan 3656 sayılı kanuna 
ile menbalnrırrnzla karşılamağa tanlarmuzın dikkat ve alakasmı zerinde rahat ve huzur içinde geçi- ek kanun ı~ylhasını mtizakere edecek olan 
mecburuz. Bu uğurda çalrfmak, çekmİf olduğunu ümit etmek iAte· rebilmişse, bunu bekçisinin bu asil muvakkat eııcilmen bııgUn sa&.t 10 da top-

1 - 23. 11. 1940 Cumartesi : 
Demirspor - Gençlerbirliği. Saat t 

14.30. :Hakem: Ömer Orel. Yan ha • 
kemleri: Bedii Nazlı, Necdet Özgüç. 
Bu miisabaka 19 Mayıs sahasında ya
pılacaktır. 

yalnız hüldimetin, mesul ma am-k riz. Devletin kar4ılamağP mecbur cr•·'1erine borclııdur. ıanncaktır. 
ı ar.rn deg"il, hepimizin mü ... terek va- bulunduğu fevkalade masraflara Pencerelerimize biı·er siyah per-

·" nazaran be, buçuk milyon lira an- de taktı.i!ımız ıu .llÜnde düıünelim • l\lallye enctlmcnl buglln heyeti umu-
zifesidir. Her günkü faalıyetimizle, cak aemhnlik bir rakam olabilir. ki. adlı:ı.rını bile bir anda hatırlıva- mlye fçtlmaındııı:ı sonra toplanacaktır. teşebbüs ve hareketimizle, milli ca-

"Şahsi teçlıizııt bedelleri tutarı mahalle 
veya ıokaklarılaki bina sahiplerinden bina 
vergileri niıbetinde almacak para ile İı:ar
''lanır. Bu para belediyelerce toplanıp na
zım hesaplar faslına kayıt ve yalnı:ı: ma
halle itfaiyesinin .şahsi teçhizatına sarfe
dilir.,. 

2 - 24. 11. 1940 Pazar : 
Harbiye İdman Yurdu - Dinçspor. 

'd ~ "b" b" Fakat milli tasarruf ve sermayenin mAdığımız hükümet merkezlerinin • Adliye "DcUmenl 22.ıl.l940 cuma ...ıı. rn.İaya, milli mu araaya ne gı 1 ır ... . .... 
f d ıd • k d" . d vatan ve memleket meseleleri kar· valnız sokak lambaları değil, istik- nU snat 

10 
da toplanacaktır. ay amız o ugunu en ı vıc anı- . . .. 

Saat : 12.45. Hakem : Ali Ülgezen 
Yan hakemleri: Fevzi Çat, Ferih Esin. 

Maskespor • Birlikspor. Saat 14.30. •ısındaki alakasını, }-ı,.~ııa!liv .. tını IP.1 meşaleleri bnşkalnrı taratmdan mızdan sormalryı:r.. Y 2"' 11 
göstererek ve mağnevi bir sembol... söndürülmüs bulunuyor. • Divanı Muhasebat Encümeni .... · Çalışmak, gönül verdiğimiz, iy- Vatanseverlik bir küldür. Tece7.zİ Uzaktakilere, mukav\'a binalRrın 1940 pazartesi gtlnU 10 da toplanacaktır. 

Hakem: Muzaffer Ertuğ. Yan ha -
kemleri: Refik GUven, Celal Oskay. 

• Dahlllye EncUmenl 22.11.1940 cuma 
gUnU heyeti umumlyeden sonra toplana

mnn ettiğimiz mukıı.ddeş bir "din" kabul etmez. Askeri vazifelerde fe- vıkılı<ıı hissini veren bu inhizamla
haline gelmelidir. 

11

Çalışmak" gibi dakarlrk, mali ve iktısadi sahalar- rın ruh ve madde gafletinden ilı-ri 
ulvi bir mefhumun içine, tabiatiyle, da marazi ve garip bir egoizma.. '!'eldi~ini de biliyoruz. Bugünün 
küçük, hasis, süfli didişmeleri it- Akıl ve izanın kabul edebileceği tl\m emniyeti, siyah perdelerirf ar-
hal etmiyoruz. Evl&dmı hudut bo- bir hareket tarzı değildir. Milli mü- kasındn ıwan•k durmRktır. • Mlllt MUda!aa ancUmeni 22.11.1940 

caktır. 

Devlet orta okul eleme 

imfihamnda muvaffak 

Bu mlisabaka Ankaragücli sahasın· 
da yapılacaktır. 

3 _... Güneş - Ankaragücü arasında 
yapılacağı evelce iliin edilen müsaba
ka yapılmıyacaktır. 

yuna te§yi edip kendisi lHTIKA.- cadeleyi yalnız başma hükümet Kemal Zeki GENCOSMAN cuma gUnU aııat 9,6 ta toplaııae&ktır. 
RIN çılgın kıı.zançlan arasında ser- vapmaz. Millet yapar. Br itibarla, 
mest olanlara söylenecek söz. yok- devletin omuzlanndaki ağır yüke 
tur. Bu gibiler, ba§ka dilden, başka karşı seyirci kalamayız. Çalışaca
tcdbirden anlarlar.. Hummalı bir ihz. f stihsa Jimizi arttrracağu. Ve 
çalışma heyecanı içinde İstihsalimi- tabii olarak gelir ve kazancımızı 
2i arttırmak, miimkün olduğu ka· arttırmış bulunı>cağız. Fakat gelir 
dar daha az istihlak etmek, milli ve kazancımızdan mühim pa:v ayı-
11iıyimizle, istihlnkimiz arasındaki rarak devlet tahvillerine yatıra
tasarruftan milli müdafaamız icin cağız .• Fevkalade masraflarm do· 
mühim bir PAY ayırmak.. BUN- ğurduğu ticari ve iktrsadi hareket
DAN BAŞKA ÇIKAR YOL YOK· terin bıraktığı kazanç ve kar nisbe· 
TUR. ti devlet tahvili.tına daha tümullü 

olamıyanlarrn vaziyeti Ordu ah müsaba 'afa11 

neticelendi 

Alman harp makinesinin, muaz- bir mikyasta mü~teri çıkmamıza 
zam harp .hazırlıklarının sihirbaz imk~n bahşetmektedir •• 
bir maliyecinin füsunlu parma~la· Mevzuun takaya, bilhaua ala· 
riyle, akıl ermez mesleki dehasıyle kasızlığa tahammülü yoktur. Mem
başarıldığrnr söyliyenler;n gafleti . leketimizin en hücra kötelerine ka
h«::hald~ ~ehnletleriyle. ~e~suten ! dar mali v~ ~ktısadi vatanseve.rliğin 
mutenasıptır. Alman mıll.,tının yıl- 1 tezahürlerını harekete getırmek 
farca _çektiği ?"a~rumiyet v_e .k~t- 1 için çalıımalıyız. Bü!ük ~·~timizin 
landıv,ı fedaknrlıga dayandıgı ıçın·) her uzvuna, her muntesıbıne bu 
dir ki "harp Finansman plônı" Al- hususta büyük vazifeler terettüp 
mnnva'da timdiye h:adar muvaffak etmektedir. VERGi ve MiLLi IS
olabilmiştir. Harp masraflarının, TfKRAZIN en müessir milli müda· 
çalışmadan, istihsal etmede!', .m'!h: faa silahları arasmda bulunduğu
rumiyete katlanmadan, ıatıhlah! nu halkımı.za, muhtimize yılmadan 
kısmadan karşılanmasına maddı telkin etnak mecburiyetindeyiz. 
imkan tasavvur olunamaz.. Mücadele §artl&nnı BlLMEK•te 

"Vergi verme'• hususunda türk rfaima fayda vardır. Milli istiklale, 
milleti daima medeni bir olgunluk milli nrlığa bütün mevcudiyetiyle 
göstermiştir. Diğer memleketlerde inanmak ve bağlanmak tartiyle •• 

İstanbul' da dün 
bütün dış ışıklar 

maskelendi 

Işık karartma malzemesinde 

lhf ikar yapanlar mahkemede 

P. T. T. Müdürleri arasmda 

yapılan nakiller 
Kayıeri P.T.T. merkez mUdilrU BB. 

Mehmet RU~tU Kartal Diyarbakır P. 
T.T. merkez mildürlüğünc, Diyarba
kır P.T.T. merkez müdürU Emin Ağ
Ç" Kayseri P.T.T. mildürlüğüne, adli 
tebliğat işleri müdürü Ahmet Hamdi 
Erol posta işleri reiı muavinliğine, 
posta işleri reis muavini Cafer Tay
Y.ar Üstünçar adli tebligat işleri mU
dürlüğüne naklen tayin edilmişlerdir. 

Çocuk yuvasmdaki 

yavrulara kıı yardımı 
Keçiören Çocuk Yuvasındaki Yurt 

yavrularına kışlık eşya gönderen An
kara Yenişehir, Pamir apartmanında 
Pamiroğlu Ayğen Pcmir tarafından 2 
rob, 5 iç çamaşır, 1 önlük, 2 başlık, 8 
is pantalon ve Arabsun Hacıbektaı 
Tuzla inhisarı yüksek mühendisi Ta
basaran oğlu Oktay Tabasaran kışlık 
kazak alınmak üzere 5 lira, Ankara 
Yenişehir, Dağla apartmanında Aral 
oğlu Kudret Aral tarafından 4 rob, l 
caket, 1 palto, 1 yşzhk pantalon, 1 bitir. 
1 yün kazak, Ankara Altıntaı mahal
lesinde Abdullah Kızılkab bir lira, 
Ankara Mühendis Muhiddin Toköz 1 
kurban, Ankara Necatibey ilkokul ~ı
mf ), A da 338 Refhan Gevaş tarafın
dan 1 roh, 1 önlük, 2 çift çorap hediye 
edilmekle Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezi, Çocuk Yuvasındaki yav 
ruların sevinç ve meserretlerini ken • 
dilerine 11aygıyla bildirir. 

Yabancı di] bilen memur1arın 
imtihanı 

Devlet ve devlet müesc;eseleriyle 
bankalar memurları hakkındaki barem 
kanunlarına göre, yabancı dil bilen 
memurların bir derece terfi edebilme· 
lerini temin için açılan teşrinisani 
devresi vahancı dil imtihanları şifahi 
ve tahrirt olarak yapılmıştır. fmti • 
hanlarda kazananlar ay sonunda belli 
olacaktır. 

Mllrdin S1hAt Müdürlüğü• 
Diyarbakır eski sihat ve içtimai mu

avenet müdürü Dr. Zühtü Güven Mar
din ıihat ve içtimai muavenet müdUr
lüğüne naklen tayin edilmiştir. 

Kaymakamlar 

arasında yaptlan 

değiıiklikler 
Şavşat kaymakamlığına Bulancık kayma

kamı BB. Sadık Gilnal, Hınıs kayınakam
lı~ma Şavşıt kaymakamı 

0Adil Din.dar, 
Bulancık kaymaknmlıcına Bigadiç nahi
ye müdUrü İbrahim Oran, Bursa hukuk ,i. 
!eri mlidürlüğilne Haymana kaymakamı 
Bedri Yolga, Haymana kaymakamlığına 

mahaJli idareler umum müdürlüğü mua
vinlerinden Ali Rıza Alpsar. Karaman kay
makamlığına Nazilli kaymakamı Celal 
Güvenç, Na7.il!i kaymakamlığına Kara
man.dan Feyzi Akkor, Gelibolu'ya Kcpn'
dan Sabri Barkan, Keşan'a Ayvacık'tan 
Fahri Ülkiısel, Ayvacık'a Gelibolu'dan Ke. 
mal Özalp, Çınar'a 1atanbul Emniyet be
şinci eubc mUdUrU Şükrü Soylu. Borçka'ya 
Hopa'dan Hamit Arkan, Osmaniye'ye Kı
nkhan'dan Vadi Va~atör, Hopa'ya Borç
ka'dan Mustafa Bairı, Kırıkhan'a Osmanl
ye'den İhsan Nuri Olgun, Kevaş'a Bozkır. 
dan Mustafa Karayun, Bo7.kır'a lııtanbul 
maiyet memurlarından Kemal Ay~n. Ak
hisar'a Gölpazarı'ndan Hikmet Akman. 
Gölpazan'nı Kfi.lıta'dan Reşat Bayatlı, 
Kahta'ya mahalli idareler umum mlldürlü
ğü şeflerinden Ziya Erol, Catalca'ya El
malı'dan Cemal Bayaç, Elmalı'ya Gemlik'
ten Zeki I,ık, Boıöyük'e Çatalca'dan Hik
met Arar, Gemlik'e Bozöyijk'ten Emin 
Co~kan naklen tayin edilmişlerdir. 

Devlet orta okul eleme imtihanla
rında başarı gösteremiyen talebelere 
nasıl bir belge verileceği hususunda 
Maarif Veki11iğince yeni bir karar 
alınmıştır. Buna göre: Devlet Orta
okul imtihanında muvaffak olamıyan 
talebenin sonraki imtihanlarını baş
ka bir yere naklettirmesi ancak Ve
killiğin müsaadesiyle mümkün görül
düğünden bu gibi talebeye herhangi 
bir vesika verilmesine mahal yoktur. 

Bu kabil talebeden, imtihan tali· 
matnamesinin 58 inci maddesine gö
re sınıfta kalma vaziyetini kabul e· 
denlere, nakil takdirinde, tasdikname 
verilmesi tabiidir. 

Adanahlann askerlere 
verdikf eri kıJhk hediye fer 

Vurdun muhtelif yerlerinden aldığımız 
telıraflar, birçok vilayet ve kaıalarımız
da askerlerimize yapılacak yardım için 
mahalli komiteler teşkil edilmiş bulundu
ğunu bildirmekte idi. Bu meyanda gelen 
bir haber, Adana milli mensucat fabrika. 
aı sahiplerinin askerlerimize 10 bin pa. 
muklu hediye ettiklerini bildiriyor. 

Diiter taraftan Adana halkı bir gün için
de 2128 pamuklu teberru eylemişlerdir. 
Adana'nın kahraman askerlerimize yapa. 
cıkları pamuklu teberruatının 40 bine va
racağı Umit edilmektedir. (a.a.) 

Dört şehirde pasif 

korunma tecrübesi 
Yapı ve imar işlerinde Aldrfımrz telgraflar' Niğde, Tekirdağı, 

Nafıa Vekaleti yapı ve imar işleri .Iğdır ve Mersin'de hava tehlikesine karıı 
daimi Ücretli memurlarına ait kadro- puif korunma tecrübeleri yapıldığını ve 
lar Maliye Vekiletince tetkik olun- bu tecrübelerin muvaffakiyetle neticelen-
maktadır. dilini bildirmektedir. (a.a.) 

General KocagUney'in riyaseti at • 
tında üç gUn arka arkaya yapılan or
du atı müsabakaları sona ermiştir. 

Büyük bir intizam içinde, Harbiye 
ve Muhafız gruplarının iştirakiyle 
yapılan bu müsabakalar çok zevkli ol· 
muş, neticede Muhafızdan teğmen 
Sezai Altan birinciliği, Harbiyeden 
Usteğmen Behçet ikinciliği kazan "' 
mışlardır. 

İzmir limanının son 
biri nciteşri ndeki 

ihracatı 
İzmir; ( Hususi ) - Şehrimiz tic• 

ret odası istatistik bürosu tarafınd~n 
hazırlanan bir istatistiğe göre, Birin· 
citeşrin ayında İzmir limanında dıJ 
memleketlere yapılan mahsfil ihracatı, 
nevi ve kıymet itibariyle aşağıd:ıki 
mikdarlardadır : 

'5tanbul, 21 (Telefon) - Bu gece· 
den itibaren İstanbulda dış ışıklar, u
mumi tenvirat, cephe tenviratı, ziyalı 
reklamlar söndü. Kara ve deniz nakil 
vasıtaları maskelendi. Liman dahilin

de işliyecek vapurların çok lüzumlu 
yerlerde projölçtör kull;nı>~ilecekle:i 
hakkında Dahiliye Vekaletınden talı
mat geldi. Bunlar çalışabileceklerdir. 
Resmi dairelerde mesai saatleri 11abah
ları 8.30. ikşamları 16.30 olarak t:sbit 
edildi. Işık kar~rtma malz.emesı sa~ 
tan tacirlerden lzava. Nesım. Kalet, 
Haçik, Alberti. Rikal Moi~, Nesi;n: 
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2,261,191 lira kıymetinde 2,002,807 
kilo tüt.ün, 244,816 lira kıymetinde 
897,998 kilo üzüm, 425,812 lira kıyme
tinde 1,807,371 kilo incir, 4,937 Hra 
kıymetinde 49,822 kilo hurda incir, 
213,204 lira kıymetinde 545,420 kilo 
zeytinyağı, 5,861 lira kıymetinde 6,307 
kilo sigala yağı, 27,798 lira kıymetinde 
459.660 kilo palamut, 152,023 lira kıy· 
metinde 655,500 kilo palamut hülasaaı. 
12,494 lira kıymetinde 3064 kilo halı, 
8.060 lira kıymetinde 14,471 kilo ken
dir, 7,113 lira kıymetinde 74,711 kilo 
kendir tohumu, 7,056 lira kıymetinde 
200 bin kilo kepek. 24,186 lira kıyme
tinde 68.900 kilo anason, 8.002 lira kıy. 
metinde 25,000 kilo haşhaş tohumu. 
9,750 lira kıymetinde J5 bin kilo kaysı 
kurusu, 585 lira kıvmetinde 1073 kilo 
çam fıstığı, 22,052 lira kıymetinde 
314.775 kilo kumdan, 5,670 lira kıy • 
m~tinde 15,000 kilo zerdali cekirdeği, 
315 lira lnvmetinde 533 kilo ka~ar 
peyniri, 46 150 lira kıymetinde 2 mll
yon 032.000 kilo zımpara m"-leni. 'J.77l 
lira kıvmetinde 190 b;n kilo m~d-n kiS-

Yako, Kirkor. Mois adında bırkaç \cı:Şı 

malzeme fiyatlarını arttırdıkları için 
mahkemeye verildiler. 

Ralrkesirrl~ ya{;Jı pehlivan 
güresi eri 

Balıkesir, (Hususi) - Önümüzdeki 
pazar günü birinci gençlik kulübü ta
rafından tertip edilen büyük yağlı 
oehlivan güreşleri yapılacaktır. ~üreş 
tere, Türkiyenin bütün başpehhvan • 
tarı iştirak edeceklerdir . 
MUk~fat olarak basa 75. başaltına 

40, büyük ortaya 25. küçük ortaya ıs 
ve toz koparanlara da 10 lira verile -
cektir. 

Siyasete dair ! 

Siyasete dalınca edebiyatı, ede
biyata dalınca dı siyaseti unu

tuyorum. Galiba bu da sayısına b 
lem ve kagıt dayanmıyan suç/arım
dan birisidir. 

Geçenlude birteviye siyasete da
ir fıkra yazdığımı gören bir tanı • 
dığım, 

- Yahu, sana ne oldu böyle? de
mi§ti, baksan a lstanbul'un biricik 
mektepten çıkma başmuharriri bi
le bu civcivli zamanlarda yazdığı 
başmakalelerde nadiren siyasetten 
bahsediyor. Mevzularından bir ço
ğu sosyoloiı'ye, ahlaka ve hatırala
ra dairdir. O öyle yaparken sen kim 
oluyorsun? Oturup da güzel gazel 
edebiyattan bahsetsen e I 

Bu sözü dinledim ve ardı ardına 
bir kaç defa edebiyattan bahsettim. 
Fakat te.!adüfe bakınız, ben edebi· 
yattan dem vururken münakkit • 
bir sıfat ilive etmiyorum: çünkO 
kendisi bu türlü sıfatlardan hoşlan
madığını dünkü makalesinde açık • 
tan açıia söylilyordu • NuruJlab A
taç da bizim sayfada sık sık ondan 

bahsetti. Görüyorum ki neşriyatı • 
mızın tattaravallisinde edebiyat ta· 
rafı ağır basmaktadır. Onun için 
müsaadenizle bugün siyasete geçi· 
yorum; ~iyasete dair yazacağım : 

~~· 
Birisi soruyordu ; 
- Siyaset galiba arapçadan geli

yor: acaba aslı, kökü nedir ? 
Bir başkası cevap verdi : 
- Üç harften ibaret aslını bir ka

lemde söylivemiyeceğim. Fakat şu 
kadarını haber veu~yim ki siyaset 
."ievislik demektir. f kisi de aynı 
kökten gelirler: 

Bu cevap üzerine ilk suali soran 
bira?. dü.-;ündü vr sonra hafifçe gü
lümsiverek dedi ki : 

- Şimdi mihvercilerin son gay
retlerini anlıyorum. Demek adam -
Tar siyaset yapmak istiyorlar I 

*** A n!Rtıvnrlardı : 
- Bir seyahat, bir li!Örüsme. bir 

imza, bir t~ren ve arkasından ba -

ram buram neşriyat; çuval çuval 
propaganda .•• 

Birisi söze karıştı : 
- Öyle ise zemane diplomatları 

propagandacıların malzeme müte • 
ahhidi gibi bir 1ey oluyorlar! 

iki •İyaaet meraklııı ara•ıncla : 
- Macarlar da paktı imzaladıl;r. 

Onlar imza attıktan sonra artık fJ. 
çüzlü paktın dördüz/Ü pakt olacağı
nı sanırdım. Halbuki, Berlin'den g~ 
len yarı resmi bir telgraf, bütün ko
nuşmalarda herke.-;in müsavi hak • 
/arı tanındığını bildirdiği halde pak· 
ta, hala, üçüzlü pakt deniliyor; bu
nun sebebini anlıyamadım. 

- Belki de Macaristan " adedi 
tam .. sayılmamı§tır. 

*** . Macaristan da pakta girdilrtt>n 
sonra meraklılardan birisi ile arka. 
daşı arasında §Öyle bir konuşma 
geçti: 

- ltalya'nın ilk harı nedir i' 
-1. 
- Macaristan'ın ilk harlı nedir ? 
-M. 
- Alrqanya'nın ilk harlı nedir ? 
-A. 
..-. f aponya'nın ilk harlı nedir l 
• ~ J. 
- Sıra ile hepsini topla 1 
- Topladım. 
- Ne oldu 
- iMAJ I 
- .. imaj ,, kelimesi hayal demt>k-

tir: artık ötesini sen anlayıver ! 
ıt-,,. :(. 

Ondüle •aç! 

Son kararı biliyorsunuz: herkes 
elindeki saçları ve ondüle saçları 
hükünıete bildirecelc ve hükümete 
satacaktır. 

Tanıdıklarımdan orta yaşı: biri
si: 

- Burada saçın malam madeni 
nesne olduğu muhakkak diyordu, 
eğer öteki manasiyle saç kastolun
saydı. o zaman bizim hanımın işi 
vardı. Çünkü onun birkaç tane on
düle saçı vardır ki takmadır! 

T. 1. 

mürü, 32,417 lira kıymetinde 2,246 Laı 
hayvan. 

MahsfıJJerimizin ihracnt vekfınü 8 
milyon 489,678 lira cıymctindc 9 mil
yon -379,412 kilodur. 

Mardinde açılan ehli hayvanlar 
sergısı 

Mardin, (Hususi) - Jicr sene, zi
raat vekaletince verilen tahsi~atıa vi
layetimizin Kızıltepe: merkezinde a • 
çılmakta olan ehli hayvanlar sergisi 
bu sene de açılmış ve bir hafta devam 
etmiştir . 

Bu yılki sergiye. halis kan arap 36 
kısrak, 16 tay iştirak etmiş, bunlardan 
15 kısrak ile 15 tay ikrımiye kazan • 
mış ve ikramh•eler v51i Kudret Kan
toğlu tarafından tevzi edilmiştir. 
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22 11 1940 ------- ULUS 

Üçlü pakta .Arnavutluk'ta İngiltere Kıralı dün Hindistan harp sanayii 
Yeni bir iltihak it 1 · t• 

(O." ı. wd .. ,ıad•) a yan rıca 1 parlamentonun yeni giffik~e inkiıaf ediyor 
•Ürüklemiyeceği iddia olunamaz. b ki• • 

Bununla beraber vaziyet bu hali ozgun şe illi (Ba~ı ı. inci sayfada) 

•lrnak icin dahi iki büyük muamma ,. rfı'ma devresı'n'ı artı bir d~rbe ile ~~zi imha e_tmek ümi~ini kay-
~l\rdır: biri Sovyetler Birliğidir, di- ~ ~ betmış olan duşman, dogrudan dogruya e-
icrj Fransa'dır. Sovyetler Birliği si- ı k •• rişebileceği her hayatt noktamızı vurmak 
~rı.!3ctincle ne eskinin tadil olundu - a ma uz ere (Başı t. inci sayfada) niyetindedir. İngiltere harbı bizi impa-
~ na, ne bir yeni istikamet alındı- !erinin fedakarlıiı ve mülletlerimin sebat ratorluk harbına doğru rötürmektedir. 

HARBE 
• 

DA 1 R 

Arnavut 

-3-

Cenubi Hollanda ile Bel(ika 

ve Fransa Flandıe'larmda 

Bir flaman.d 

devleti • 
mı 

kurulacak? ., ve ikdamı ile zaferin müemmen bulundu- d l d ,.ırıa dnir henüz hiç bir alamet gör- (Başı 1. inci sayfada) N'h 1 afer ancak müttehit bir imparator- '-' a 
. ğuna itimadım vardır. Milletlerim, yaşa- ı 11 z ' . · ag Q rın ll-ı.iyoruz. Fransa'ya gelince, bu ' !erdir. Fakat bunun umumt bir tahliye b8§- luğun azmi ve kaynakları uyesınde temın 1 

ti I t dil dıkları ve çah.,tıkları her yerde, harbin Lo d 
21 

R t · d" ev e'in hem zaferin borçlarını, langıcı olup olmadığı henUz teısbi e e- v edilebilir. Bugünkü harp esas itibariyle n ra. a.a. - eu er a3ansımn ıp.. k tehlikelerine ve ağır imtihanlarına halen h · • b'Jd" · s 8 t t:ndisine karşı muzaffer olmıyan memiştir. b'r makine harbıdır Modem bir ordunun : l• 
1 

l lomatik mu arrırı ı ırıyor: on 4 saa ltatya'nın hissesi ile beraber. öde- Epı·rdekı" ı·talyan me·•z.ı"lerı" sabırla tahammül etmektedir. Ticaret ve ı . b t n ar zarfrnda Belçika kıralı Leopold'un H itler'· 
, ., balık avı filolarr mensuplarının sarsılmaz gittikçe teferrü.at.h olan teçhi~~tı. ir ~n- a ya bıcüj hem d g ı· 1 r· · nd l k d d 1 s e yük le görüştüğüne dair şayi alar dolaşmakta-"' ' e a ıp e mın yanı a, teh i e e cesareti eski denizci ananelerine yeni bir da mey ana ıetırı emez. anayunı n -

llıu-. ff 1 k "ht. l" 1 k d "k it ·• l em l dır. Mihver mahfillerinıien çıkması muh-.. a er o ma ı ıma ı aynı za- Yunanlıların F.rglri'nin biraz şarkında parlaklık ı·1a-ve eylem'ı•tı·r. Mı'll-'imin mu- sek derece ere a ar yu ae mııı o an m • ( B el • • 
"- d k d" k l d k " "'' h ~ U yazı a ı.smr geçen yer er temel bulunan bıı ljayı'nlar. cenubı· Holanda ""an a en ı urtu uo.u eme o- k ti u ı e E leketlerde bile bunun için aylar ve atta 1 " gösterdikleri parlak hare e er zer n - kavemeti, dig" er dost devletlerin hayranlı- h kk J b · • • / mı-Ja np_c 
a,... A 1 k ~ 1 · k a .ın a ırıncı .say a zu ,.. ile fransız ve Belçı'ka flandrelerinden mu··_ ,,, ng o-sa son a emıne arşı 1 k ahil bölgeslndekı· bu"tun" seneler lizımchr. .,_. p r mınta asının s ğım mucip olmuştur. d l h · ecl"l 

... Üeadele etmeği kabul edeceği d" u tu B re i en artaya miıracaat ı • teşekkil bir Flamand devletinin teşkiline t h i talvan mevzileri tehlikeye uşın ş r. u J b l • Hı"nclı"stan ne kadar asker . 
a nu· l Fr h lkı a · n ·ı· A er 0 k mu··nase et erı me•r".) mtitedair alman kaynaklarından gelen ha-n o unamaz. ansız a • hareket mezkftr şehir ile şarki Arnavutluk gı ız. • m ı an o 

tasında h" b"r "t"b k lmıyan La k b"l" ' berleri daha iyi izah etmektedir. ıç ı ı ı arı a • arasındaki bUtUn mUnakııU'ı.tı kesmek üze- Hükümetimin Amerika Birleşik devlet- çı ara ı ır • • 
"al, fransız şerefini müdafaa eden redir. italyanıar bir kere daha ihata edil- leri ile münasebetleri, bundan daha fazla Son harpte Hindistan büyük bir rol oy- lfaf yan tebliğine göre ~lareşalı bertaraf edecek bile olsa, mel( tehdidi altında alelı1cele şimale doğ- samimi olamaz. Amerika Birleşik devlet- namı§, harp meydanına talim görmüş bir 
ılltparatorluk Fransasının mihver ru rlcat ediyorlar. .Mlitemadiyen şiddetini !erinden gittikte artan bir miktarda harp buçuk milyondan fazla adam göndermiştir. 
"eya Büyiik Britanya sancakların· arttıran tngillz _ YıınAn hava tAarrıızları malzemesi gelme1<te bulunduğunu en bü- Teçhizat ikmal edildikten sonra o kadar 
dan hangisi altına koşacağı düşü- - neticeRintle ıtalyanlar !Uzumu denıccsinde yiık bir memnuniyetle ögreniyorum. Bu adama ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, Hin-
?ıiilecek me11cledir. takvlyrkılaatı alamaz olmuşlaıdır. . kati giınlerde, nizamlı J.ıüriyet, adalet ve distan bunu gene yapabilecek kabiliyette-

İltihak edip etmemek ellerinde · 'd ·11 · d · b' dir. Gönüllü yazrlmak istiyenlerin kıtlığı 1 Y d l e hı, emnıyet ı ea erıne ne erece genış ır ... 
o ll'ııyanlarla, hareket serbestliğini unan or usunun so c ;n.a tarzda iştirak edilmekte olduğunu bilmek yoktur. Müracaat edenlerden 25.000 kışının 
"e siyasi istiklallerini muhafaza e- hattr italyan kıtalarını ıkıye zevk vermektedir... talepleri muvakkaten reddedilmiştir. Hin-
denler arasında büyük bir fark var- bölebilecek bir no'l?tadnn yardı Kıralın ın.rliimentonun uzatılmasına ait d;stan ordusunun 160.000 kişilik mevcudu, 
dır-. Akdeniz'i hayat sahası ilan e· Atina, ıı a.a. - ~u~anlılar Arn~1vutl~~- ikinci nutkunu, Lordlar Kamarasında 1 s~rat~~ teçh~zatı i~mal . edilmiş ve ~ali.':' 
~en İtalya, Mısır kapılarında mıh - ta do " ııda Prespa gol u·ıde y ıg", " Lord . Chancelor Simon okumuştur. gormuş takrıben hır mılyon askere ıblag 
anan ve Epir'den ricat eden ordu- duduna ve batıda Adalar denizine kadar 1 Kıra!. ikinci nutkunda demi~tir ki: edilmektedir. Bu ordu b\iyük mikyaslarda 

'l.t ile, acaba, yeni iltihakların yar· yayılan' 160 kilometre uzunluğunda bir "-Bir seneden fazla bir zaınandanberi, modernleştirilmektedir. Ekserisi tamamen 
dıtrundan mı medet umuyor, suali cephenin iki cenahı üzerine i-!alyanların deniz, kara ve hava kuvetlerim, hüriyetin talitnlerini ikmal etmiş olan 100 000 den 
hir~klarının aklına gelecektir. siyah gömleklileri ile müsademe kıtalarını davasını miıdafaa etmiştir. Milletlerim, her fazla rönülliı orduya ithal edilmiş ve or-

F alih Rıfkı AT AY sürmekte olduklarını bildiriyorlar. yerde. ocaklarında, iş yerlerinde ve deniz- dunun motö~liı nakil vasıtaları be$ binden 
Muhtelif n" ktalarda yunan kı ~al a~ının ve de, düşmanın insafsız hücumlarına s'abırla 32.000 ne lbiğ olunnıııştur. Bu miktar ge. 

ni itayan başkumandanı general Soddu kı- tahammül ederek mü~terek g~yretimize a- lecek <ıene bir misli d:1hıt fa7.lala~acaktır. 
talaxının Arnavutluk içindeki mukavemet sil bir surette yardım etmi ~lerdir, Hind ı stan ord11~11nun takribe., 60.000 ki· 
hatlarma vardıkları bildirilmektedir. Bu d ~iye varan bir kısmı, Mııle7.ya, Aden ve Yunanistan' a biitün yar ım ., 
noktalarda İtalyanların karma karışık bir orta şark g;bi denir aııırı bölgelerde hiz-
halde ricat etmekte oldukları anlaşılıyor. yapılacak met almrstır. Hind kıtaatr son 7amıınlarda 

Yunan ordusunun sol cenahı, hattı İtalyan Müteammid bir hılebazlıkla ve cebrü Ga11~bııt'chki harek6tt~ bih•ük roller oyna-

Mısır'daki İtalyan. 

laiirruzunu 
aecH~Uren iki 

kıtaatını ikiye bölebilecek bir noktırdan şiddetle, Almanya, sulh faaliyetine kendi- mıştır. Orta ve uzak şarktfl bu krt~at, 
yarmışttr. Yunanlılar bu hafta başında Ka- sini vermiş birçok hür milletleri boyun- Hindist"ln'rn ıııiidafaıı~ınıı doğrudan doi· 

a" m'ıl • lamas nehri üzerinde İtalyanları tardet - duruğu altına sokmuştur. Bu suretle istila istirik etmektedir. 
• tikten ısonr Arnavutluk sahilinde yeni bir edilen memleketlerin hükümetlerini bura- ruya 

(Başı ı. inci sayfada) 
ılır. Bu hava ı;ıeraiti, İtalyan kollannm 
lıiersa - Matruha doğru yeni hamlesinden 
tveı gayet dakı k hazırlık mecburiyetlerini 
fazJalaştırnıakta.dır. 

Sidi - Barranı'nın zaptından sonra, kıta
lar, Sollum'dan Sidi - Barrani'ye kadar 
120 kilometrelık bir asfalt yol inşa etmek 
le kamyonlar için kuçiık yolları daha iyo
lt§tirmek mecburiyet inde kalmışlardır. 

Su meselesi 
Esas meseleyi, su meselesi teşkil edi

)ordu. Su, sarnrç kamyonlarla mahalline 
8
t?k olunmuş ve günde adam başına bir 

buçuk litre olarak tevzi edilmiştir. Bugün, 
bu mesele, ilk hatlar civannda su menbala
tırıın keşfedilmesini müteakip rekor teş
ltiı edecek bir zamanda su yollan yapılma
&iyıe artık tamaıniylc halledilmi:s bulun
llıalı:tadır. 

Önümüzdeki ilerleme için lüzumlu mad
deterı ve vasıtaları ıetirmek için de ay
?ıcı büyük bir fııaliyet yapılmak mecbu. 
tiyeti basıl olmuştur. Bu hazırlık, bitmek 
llıeredir. 

:Sun.dan başka şu ciheti tebarüz ettirmek 
llzımdır ki tarihte şimdiye kadar Mısır'm 
larııten zaptına teşebbüs edilmesine misal 
~oktur. Bunun sebebi' de Marmarik çölü
dıir. Mareşal Graziani, buna teşebbüs eden 
ilk Zattır. 

Hll.len ilk italynn ve ingillz hatlan a • 
"asında, 30 kllomelre genişliğinde bir 
.l\Q-11.Ians-Land vardıı·. MotörlU keııif kol
ları arnsındakl çarpışmalar, ekseriyetle 
burada vulma gelmektedir. 

İngilizlerin Mısırda takriben 300 bin 
llsl{erı v rdır. lnı;lllı:ler, :Marsa-1\latruh'u 
t1uaz.zıını bir nıUstahkem mevki haline ge
t rrnı Jerdlr. Bu mUstahkem mevkide mU
ltı>ınmel tesisat ve bir hava meydanı var
dır ve lllısır'la mUnakaleyi temin eden bir 
d rnıryolu h::ıttı mf'vcuttur. Marsa-Mat
l'ıth a 30ıı kılumetre mesafede, ingiliz ordu
l!u.n11n insan. malzeme ve mühimmat ola· 
tak takvıye edilmlıı en lyı fırkaları sıralan
?nış bulunmaktadır. Bu bölge, muhakkak 
kt harp icln en iyi hnzırfanmış bölgedir. 
t!l!nkU İngllterede, Mıııır'dnki mevkilnln 
kaybından doğacak neticeleri pek iyi bi
liyor. 

Denizalftlar1 ile mücadele 

i~in yeni bir gemi 
Londl'a, 21 a.a. - Bilhassa denlzaltıla

t'iyle mUcııdcleyemahsus yeni bir himaye 
temisi modeli çok geniı;ı mikyasta olmak 
üzere inşa ha.llnrledır. Bu gemilerin silAh
ları ve tekn1lt vasıfları tamamen gizli tu
tuımaktndır. Bu gemiler destroyerlerqen 
Çok daha çabuk inşa edilmelüe ve çok da
ha ucuza mal olmaktadır. Bunların inşası 
tamamlanıncaya kad1r kafilelere daha faz
la destroyer refakat edecektir. Zira bir 
tnikdar harp gemisi şimdi bu lşe tahsis e
dilebilecek vaziyettedir. 

Arap memleketlerinde 

alman aleyhtarlığı 
Kahire, 21 a.a. - El-Abram gezetesine 

tlazaran İran ile Arap memleketleri "!

tak, Arabistan, Koveyt ve Bahreyn., in 
aa.sra körfezi kıyılarında Us terketmeleri 
llllimkUıı olup olmadığı meselesi İran ile 
l'ıı<!zkflr Arnp memleketleri arasmda akde
dilecek bir konferansta tetkik edilecektir. 

Bıltiln gazeteler hakilı.1 dlişmunın Al· 
lltanya olduğıınu kaydediyorlar. Almanla· 
rın Bulgıırlstan ve Yugoslavya üzerinden 
btı taarruza hazırlanması intıbaı kuvetle 
lnevcuttur. General Vavel ile general 
lienry Vtlson'un yeni Mısır harbiye nazı
rı Yumls Faleh'e yaptığı ziyaretin İngU -
tere ne Mısır arasında yakın ve sıkı bir 
.,kerl teşriki mesaiye dellı~t olduğunu 

•e.yıemektedlr. 

tazyike tevessül ettikten sonra Arnavutluk ya kabul etmekle bahtiyarlık duydum. Bu 
sahili yakınında 30 kilomere içeride iki ia- memleketlerin ordu kuvetlerinin, diğer 
şe i.issü olan Ergeri ve Tepede! en şehirle. milletlerin şeci insanları ile beraber, ba
ri burada yunan ileri hareketinin iki hede- len benim kuvetlerimle yanyana harbet
fini teşkil etmektedir. Bu ileri hareketi mekte olduklarından memnuniyet hisseyle. 
muvaffak olduğu takdirde Gôrice müdafi- mekteyim. " 
teri ile Arnavutluk sahili yakınındaki ital- Yaz bidayetinde, askeri bir felAkete 
yan kıtaatının muvasalası keı;ilmiş olacak- uğrıyan Fransa, mütareke şartlarını talep 
tır. 

İtalyanların kitle halinde hava akınları, 
İngiliz avcr tayyarelerinin faaliyeti saye
sinde akim kalmaktadır. 

Tayyarelerin müzaharet ve ağır topçu. 
nun harekatı hazırlaması Epir'de Vo • 
yussa nehri bölgesindeki yunan ileri hare
ketine yardım etmektedir. 

Yunanlılar uğ cenahlarında Görice et• 
rafmda muvaffakiyetler kazanmışlardır, 

Yunan kıtalan Morava dağlarının yüksek 
tepesini aşmış ve italyanlan Görice'ye 
hakim tepelerdeki lruvetli mevzilerinden 
çıkıı.rdıktan ııonra mahsur ıehirdeki garni
zonun ricatini kesmek maksadiyle ilerle. 
mektedirler. 

Yunan ordusu Görice'yi bombar
dıman ediyor; şehir alevler 

içindedir 
Londra, 21 a.a. - Times muhabiri ya

zıyor: Yugoslav hududundaki Ohri'de yu

nanlıların dün sabah erken Görice'yi Mo
rava tepelerinden tekrar bombardıman 

etmeğe baııladıkları söylenmektedir. İvan 
dağı üzerindeki yunan mevzileri de topçu 
bombardımanına iıtirak etmişlerdir. Gö -
rice'nin ana caddesinde açılan delikler ve 
yıkılan evlerin enkazı mezkur cadde üze
rinde gelip reçmeğe mani olmaktadır. Şeh. 
rin alevler içinde olduğu söyleı:M.yor, 

Bir elen tekzibi 
Atina, 21 a.a. - D.N.B. ajansının husu

si muhabirinin öğrendiğine göre, bütün 
yabancıların Yunan hükümetinin emri mu
cibince Yunanistan'ı terk mecburiyetinde 
olduklarına dair ecnebi: memleketlerde çı

kan haber hakikate uygun değildir. 

T aranto zaferi dolayısiyle 
Atina 21 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
İngilizlerin büyük Taranto muvaffakiye

ti münasebetiyle yunan başvekili B. Me
taksas, İngiltere'nin Atina elçisi B. Pala
iret'e bir tebrik mektubu göndererek yu
nan milletinin sevincini bildirmiş ve bu 
darbenin İtalyan maneviyatında yaptığı 
tesirin ehemiyetine de bilhassa işaret et
miştir. 

İngiliz elçisi verdfll!"I cevapta B. Çör~ 
çil'in teşckkllrlerinl B. Met11ks11s'a iblağ 
etmiş ve lngll!z başvekilinin yunan cesa
ret ve kahramanlıttı karşı!!ında duydug-u 
hayranlığı da bilhassa kaydetmiştir. 

[~~~~~~~i~~~~~~~I 
Tokyo, 21 a.a. - D.N.B. ajansının husu

si muhabirine göre Japonya'nın eski Mos
kova büyük elçisi. Prens Konoye'yi ziya
ret ederek Sovyetler Birliğiyle yapılan 

diplomatik mtizakereler ve şimdiye kadar 
elde edilen neticeler hakkında bir rapor 
vermiştir. 

Nevyork, 21 a.a. - Avusturya Arşidükü 
Otto burada soylediği bir nutukta İngil. 
tere'nin almanlar tarafından zaptedilen 
memleketlerdeki milyonlarca kimsenin 
gizli yardımı ile harbi kazanacağını bil
dirmiştir. . 

Hongkong, 21 a.a. - Resmi menbalardan 
öğrenildiğine göre, Hongkona; ve Singa
pur'a kayıtlı olan ve Çin sahillerinde bu
lunan bütün ingiliz ticaret gemilerine, der. 
h.'11 İngiliz makamatınca tekalifi harbiye 
mahiyetinde el konulacaktır. · 

Vichy, 21 a.a. - Havas ajansı bildiri
yor: Büyi!k elçi B. de Brion, Moselle ha
vali si menşeli lorenlilerin tahliyelerine 21 
ikinciteşrinden itibaren nihayet verilece
ğini B. Laval'a bildirmlıtir. 

Otta.va, 21 a.a. - Kanada nakliyat nazın 

etmeğe mecbur kalmıştır. 
Fransa'nın fel!\ketinden istifa.de eden 

İtalya, bu fırsatta, mütecavizin yanı ba
ı,unda yer almış ve şimdi Yunanistana kar
şı kasdi bir hücuma kalkmıştır. Tiranlığa 
kar§ı bu mücadeleye yeni bir arkadaşın 
katılmasını iyi karşılarım. Bu yeni arka -
.daşa, imparatorluğum memleketi bütün 
yardımı yapacaktır. Yunanistan, cesur 
mukavem.et!yle, şanlı mazlıine !!yık oldu
ğunu isbat etmiştir. 

Akdeniz.' de 
Akdenizde kuveUerlm, bütün lhtJmal -

lerde vazttesinl şayanı memnuniyet bir 
tarzda ba.,,armağa hazırdır ve memleketim 
bu mmtakada, Mısır ve Tiirklye ıı~ kıy

metli itM!ak muahedelerinln rnevcudlye -
tinden faydalanmaktadır. 

Amerika Birle§lk Devletler! hUkUme· 
tinin bahrlyeme 50 torpido muhribi dev
retmek kararını memnuniyetle öğrendim 
ve Amerika BlrJ..:şlk devletlerine Atlantik 
sahlll Uzerlnde bazı a.razlde mUdafaa ko -
!aylıkları verilmesinin de hür insanların 
mirasını müdafaaya pek a.ıa. yarıyabilece

ğine itimadım vardır . 
İnglıter'nin lstııa.sı hakkındaki alman 

plAnlarının muvaffak olmaması, alman aıı
kerl kudretinin kaynaklarına karşı hü
cumlar, Mısırın, Sudan'ın sıkı mUdafaası 

ve italyan donanmasına yapılan muvaffa
klyetıı hllcum, kuvetlmlzln bUrhanını ver
mekte ve nihai zafere itimatta haklı oldu
ğumuzu !abat etmektedir. 

BugUnkll harp, yalnız milletler ar88ln
da bir mllcadele değ-ildir. Bugünkü harp, 
esaslı idealler arasında bir ıı.nlft§mazlıktan 
çıkmaktadır. Sarsılmıyacağız ve imanımı
zı bağladıg"ımız yllksek gayelere erl§lnci
ye kadar da slla.hlarımızı elden bırakım • 
yacağız.,, 

Kıralın soğukkanlı cesctreti 
Par!A.mentonun yeni içtima devresini 

açmak üzere kırahn Vestminster sarayına 
gitmesi, soğuk kanlı bir cesaret eseridir. 
Bu hareketiyle kıral hava tehlikelerinin 
vazifelerin ifasına. mani olmadığı hakkın
daki milletinin azmini temsil etmiştir. 

Kıra! ve kırallçe bulutlu bir sema al
tında, alman bombardımanının h!UA tzıerl
ni taşıyan sokaklardan geçmişlerdir. 

Lordlar kamarası resmi elbiseler giyil
mediği için her ne kadar mutat ııeklini 

kaybetmişse de içtima merasiminin ana· 
nevi hatlarına sıkı bir surette riayet et -
miştır. 

Kırat amiral elbisesiyle gelmiştir. Nut
kunu söylemeden eve! Adet olduktJ llzere 
tacını giyecek yerde, Lord Slmon'dan nut
kunun suretini ahrlten başına amirallık 
şapkasını koymuştur. 

Meraslmden sonra kıra! meclisten ay· 
rılırken kırallçey! eltnden tutmakta ldi. 

Sobranya Milli Müdafaa 

kanununu kabul etti 
Sofya, 21 a.a. - Stefani ajanıımın hu

susi muhabiri bildiriyor: Sobranya meclisi 
ilk kıraatında millt müdafaaya mütedair 
kanun llyihasını kabul etmiıtir. Bu kanun, 
başlıca beynelmilel mahiyeti olan Mason 
cemiyetiyle gizli cemiyetlerin l~ğvini der
piş eylemektedir. Llyiha.da yahuditerin fa
aliyetleri hakkında şiddetli takyida.t ko· 
nulmakta ve yahudiler milli hayat haricine 
çıkarılmaktadır. 

Howe, avam kamarasında beyanatta bulu
narak Kanada'da 1nriltere hükümeti he
sabma 18 büyük ticaret gemisi inşaatının 
tamamlandıtmı bildirmiştir. 

Hinrfislorrn endüstriJıel 
in ki şalı 

Aynı zamanda, hind hudutlarının doğ. 

nıdan doğruya müdafaaııı meselesi de göz 
önünde tutulmaktadır. Deniz aşırı gönde
rilen teşekküllerin yerine ıilratle yeni kı
taat getirilmektedir. 

Hindistan'ın endiiıtriyel inkişafına geçe
rek B. Amery sözlerine şöyle devam et-
miştir: 

Orta şarka, İran'a ve şarki Afrika'ya 
gönderdiği çelikten mada Hindistan, İn
giltere'ye de büyük miktarlarda font yetiş. 
tlrmektedir. Hindistan şimdiden kendi tü
fek, mitralyöz, sahra toplarını, her türlü 
mühimmat ve teçhizatmı imal etmekte ve 
modern bir ordunun teçhizi için lazım o
lan 40.000 çeşit muhtelif malzemenin yarı
sından fazlasını temin edebilmektedir, 
Zırhb plakaların imaline başlıtdrğı gibi, 
gelecek ıene S.000 zrrhh ırabarunr imalini 
de ikmal edecek vaziyettedir. Pek yakında 
Hindistan, askeri malzeme Imalltınrn he
men hemen yi.!zde doksanmı temin ederek 
kendi ihtiyaçlarını karııltyabilecektir. 

Hindiıtanın ihtiyatları 

Umumiyetle Hindiııtan'tn istihdaf ettiği 
gaye, -diğer milstemleıkeletin de yardımı 
ile, bunları~ mevcutları her ne olursa ol
sun, orta ve uzak aa.rktakl ordularrmuan 
ihtiyaçlarını tatmin eylemektir. Bunlar 
temin edildikten ıonra dahi, Hindlstan'm 
harp gayretlerinin yeni bir inkisafma pek 
çok imk!inlar kalmaktadır. Hindistan'ın 
endüstriyel kabiliyetlerinin daha çok ihti· 
yat payları vardır. 

Bundan sonra Hind kanunu esasisine ge
çen B. Amery, sözlerine şöyle devam et
mistir: 

Pek muhtemeldir ki, dahi\ sonralan, yal
nız imparatorluk ordularına değil, mütte
fik ve hür milletlerin ordularına da yar
dım etmek mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Hindistan umumt vaJiıııi, memleketin s·. 
yasl cereyanların? idare eden ricale, icra 
konseyine iııtirik etmelerini teklif etmiş 
tir. Bu iştir!ikin sadece istişari mahiyette 
olmayıp, konseydeki avrupah halara na
zaran ekseriyeti tetkil etmelı: üzere devle
tin büyük teşkilatının meııuliyetinl deruhte 
edecek nazırlar sıfatiyle yapılması da der• 
piş edilmiştir. 

B. Amery, kongrenin kendisine iktidar 
ve mesuliyet tevcih eden böyle bir teklifi 
reddetmiş olmasına teessüf ettiğini bildir
miş ve bu teklifin henüz muteber oldu
ğunu illve eylemiştir. 

BB. Teleki ve Csaky 

Peşte'ye döndüler 
Budapeşte; 21. a.a. - Havas : Ma

car başvekili B. Teleky ve hariciye 
nazırı B. Csaky, Viyana'dan dönmüş
ler ve naip amiral Horty tarafından 
kabwl edilerek Viyana'da B. Hitler'le 
yaptıkları mülakat hakkında izahat 
varmişlerdir. 

Bütün mahfillerde beyan olunduğu
na göre, bundan böyle Macaristan mih
ver devletlerine ittifakla bağlı bulun
maktadır ve harbin genişlemesi tak -
dirinde bu devletlerin yanında yer al· 
ma~ı lazımdır. 

Macaristan'ın üçlil pakta iltihakı -
nın ecnebi mcm1eket1erde.ki akisleri 
büyük bir dikkatle takip ve ·kaydolun
maktadır. 

Kont Ciano Romada 

Roma; 21. a.a. - Kont Ciano, bugün 
öğleden biraz sonra tayyare ile Roma
ya dönmüştür. Kont Ciano, Viyana -
dan Venedik'e trenle gelmi§ ve Vene
dik'de tayyareye binmiıtir. 

D ün ne~redllen 167 numaralı 
İtalyan tebliği diyor ki: 

"Yunan cephesinde dü~man tara
fından yapılan mütevali hücum
lar, kıtaatımızm sağlam mukave
meti kar~ısında bilhassa Görice 
mıntakasında kırılmııtır." İta]. 
yan tebliği bundan sonra toprak
la alakasını keserek havalan• 
makta ve hava kuvetlerinin mu
vaffaki:vetinden bahsederken, iti 
uzaklara Afrika'ya falan naklet
mektedir. Yunanlıların büyük bir 
cephe boyundaki muvaffakiyet· 
leri hakkındaki tebliğlerini oku
mamıf clsak bile vaziyeti bu İtal
yan tebliğinden gavet sarih bir 
surette anlamamız kabildir. Bu 
tebliğe göre sanki mütecaviz ve 
müstevli yunanhlardır. Çünkü on
lar &§ağı yukarı harbetmekte ve 
İtalyanlar, geriye çekilmek için 
yol taharrisiyle me§gul bulun-
maktadırlar! ~ 

Tersine dönen vaziyet 

D ün aldığımız telgraflardan 

edindiğimiz malfunata gö

re askeri vaziyeti 160 kilometre
lik cephe boyunca fÖyle mütalea 
edebiliriz: 

İtalyan ültimatomunun verildi· 
ği 28 teırinievel ve onu takip e· 
den günlerde, inkişaf eden ital· 
yan taarruzu, yunan hududunda 
iki cenah üs.tünde tıpkı bir hilalin 
iki kavsi gibi kıvrdmıı ve Yuna
nis.tan'ı tazyık etmeğe batlamıfb. 
Fakat timdi bu hilalin iki ucu, 
yunanlıların tiddetli mukaveme
ti ve taarmzlan sayesinde tersi
ne krvrılmıttır. Bir taraftan Epir
de Kalamas mıntakasmda, diğer 
taraftan ıimalde Pr..-pa sölil •• 
Görice mmtakaamda ArnaTUtluk 
üzerine yunan tazyıkı aıatı yu
karı bir mengene halini almııtır. 
Bir batka misal alırsak diyebili
riz ki, evelce yunan hududu üze
rinde bir femsiye •eklinde olan 
italyan tazyıkı §İmdi batka hir 
§ekle girmiı, yunanhlarm tiddet
li savletleriyle ıemsiye, tıpkı fır
tınalı havalarda olduğu gibi ter
sine dönmüştür! 

Görice'ye giden yol 

U mumi vaziyeti bu suretle göz 
önüne aldıktan aonra tim.di 

işi fasıl fasıl tetkik edelim; ve 
evela Görice cephe.sinden ite bat
lıyalım: 

Yunanistan'dan Görice'ye gele· 
bilmek için, Preıpa gölünün ce
nubundan 1734 raknnlr lvan da
ğı ile, Görice'nin ıarkında uza
nan Morova dağları arasmda 2 
kilometrelik dar bir boğaz var
dır. Zaten yol da buradan geçer 
ve bir taraftan Kutorya yani es
ki Keıriye'ye, diğer taraftan Flo· 
rina'ya gider. Eğer Arnavutluğu 
Atlas Okyanoauna ve Yunanista
nı da Akdeniz'e benzetirsek bu 
boğaz tıpkı Cebelüttarık gibidir. 
Yunanlılar bir taraftan lvan dağ
larma, diğer taraftan Morova 
dağlarma ha.kim. olduklarına gö
re, küçük bir kuvetle burasmı tu
tabilirler. Nitekim son vaziyet 
de böyle olmuttur. Ve anlatılan 
bu boğaz ele geçince, Yunaniata
nın içine girmit olan İtalyan ku· 
vetleri. muvasalasız kalmıtlardır. 
Yunanlıların Florina - Görice yo
lu Üzerinde ve Görice'nin 14 kilo· 
metre 9imali ıukisinde bulunan 
Biklitta'da iki italyan alayının 
mukabil taarruzlarını püskürt
tükleri hakkındaki habere bu ba
kımdan büyük ehemiyet vermek 
lazmıgelir. Çünkü mevcut haber· 
]ere göre italyanlann artrk Bik
lişta'ya yardım etmelerine imkan 
kalmamıt gibidir. 

Görice 

G örice'nin kendiııi~e gelince, 

Morova dağları, Görice'den 

!İmale doğru çıkan yol boyunca 
ve bu yola, hazan iık.i, hazan bir 
kilometre mesafede uzanmakta 
ve dirsek yapmaktadır. Görice
nin farkındaki tepeler dik yamaç
lardır. Burada mesela 1370 ra
kmılı Zındantepe'ai, Künt dağı 
vardır. Bu dağlar, Görice'yi he
men hemen ıannaktadrr. Görice· 
nin bu vaziyette neden bu kadar 
mukavemet etti.jine ıelince, bu-

Böyle bir ta~avvur reçen harpte de al
ınanlar tarıı fınclan hoş görülmekte idi. Al- ' 
manların meşhur Flandre komitesine mü
zaharet ettikleri ve son senelerde bu ta
savvurun alman propag2ndast tarafından 
ortaya atılmrş olduğu da hatırlardadır. Al. 
manya'nın bu hareketten maksadı, dünyaya 
kendini harp esiri telakki eden kıral Leo
pold'un bu vaziyetten çıkarak mihver dev
letlerine yeni bir Flam~nd devleti teşkilini 

ı teklif etmiş olduğu ~ini vermektedir. 

nu yunanlıların müdebbirane ha
reketlerine atfetmek daha doğru 
olur. Yunanlılar, Görice gibi müs
tahkem bir mevkii cepheden al
mağa kalkarak fazla zayiat ver
mek İstememişlerdir. Onların, 
tehrin kendi kendisine düşmesi
ni H tizam eden harekata giriı
tikleri anlaşılmaktadrr. Vaziyetin 
inkiıaf şekli de tamamen bunu 
göstermektedir. Mesela yunanlı
lar ayrıca Görice'nin 60 kilomet· 
re §imalinde Ohri gölü kenarm• 
da bulunan Pogradet ıehrine hü .. 
cum için de hazırlrklarda bulun
maktadırlar. Buraya yunanlılar 
naarl varabilirler? Anlatılan eve
la Prespa göliyle Soyan gölü ara
sındaki çok dağlık olan mıntaka 
temizlenecektir. Bunun için de t. 
van dağından harekat ıimale 
doğru inkişaf ettirilecektir. Bu
radaki dağlar filhakika yÜksek 
değildir. Fı\kat çok sarp ve dik 
dağlardır. içinde ufak bir yol bj. 
le yoktur. Bu suretle italyanlarm 
bir ricııt hatları daha kesilmek
tedir. Burada bulunan İtalyan 
kuvetleri ya teslim olmak ve ya
hut Galiça dağlan boyunca, Yu
goslavya'ya iltica etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Sahil boyunda 

F akat dünkü harekat en çoli 
aahil boyunca, yani Epir 

mmtakaamda inkişaf etmiıtir. E
velce Kalamaı nehrine kadar in
meğe muvaffak olan italyan ku· 
vetleri, burada kuvetli bir tazyık 
kar§mnda geri çekilmeğe mecbur 
kalmıtlar, ve evelce tahmin etti
ğimiz gibi yunanlılar bütün köp
rq başlarını ele geçirmişlerdir. 
Yunanlılar bununla da kalmamış.
far, ileri harekata devam etmi~ 
ler ve İtalyan hattını yannışlar
dır. Şimdi, harekat Arnavutluk 
topraklarında olmaktadır. Müte
hassıslara göre yunan ileri hare
katının Dzinoı ırmağı boyunca. Er· 
geri ve daha yukarda Tepedelen 
istikametinde inkişaf edeceği sa
nılmaktadır. Yunanlılar bu saye
de belki, Aya-Saranda yani §İm• 
diki ismiyle Santa Katerina ve 
daha yukarda Avlunya limanları 
vasıtasiyle yapılacak İtalyan ih
raçlarını önliyecekler, diğer taraf· 
tan, Görice'ye yapılacak bir yar· 
dıına da mani olacaklardır. Bu 
takdirde Göricc kendiliğinden 
düşecektir. Ve Görice ile beraber 
etrafındaki birçok mıntakalar da 
aarılmı§ olacaktır. 

Netice 

D ünkü telgraflara göre yu
nan cephesindeki wnumi 

vaziyet bu suretle hulasa edile
bilir. Şurasına bilhassa İşaret et
mek lazımdır ki, bu harpte yu
nanlılar, italyanlardan daha çok 
alman tekniği kullanmaktadırlar. 
İşgal edecekleri sahaları parça
lara ayırmakta, sonra o parçaları 
birer birer kapatmak çarelerini 
aramaktadırlar. Hnrekat &Üratli 
inkiıaf etmiyorsa, bu, yunanlıla
rın fiiphesiz İtalyanlar! a kıyas 
kabul etmiyecek derecede az ve
sait ve as.kere sahip olmalarmdan 
ileri gelmektedir. İtalyan genel-

• kunnayınm çok mü~kül vaziyet
te kaldığı aşikardır. Fakat ok 
bir defa yaydan çıkmıştır. Onun 
içindir ki İtalya, §İmdi yunanlı
lardan daha çok almanları taz
yıka ba§lamıştır. Bu tazyık, bir 
an eve] yardım yapılmasını temin 
içindir. Fakat lta!ya bu şekilde 
Morova dağlarında Smolika dağ
larmda, Epir'de pcri,an olurken, 
Almanya da bir ayak evel sulhu 
temin etmek sevdaıımdadrr. Mih
ver devletlerinden birisi bir tara
fa, diğeri bir tarafa gitmektedir. 
Bu şüphesiz bir çekişmeyi intaç 
edecektir. Fakat kim kimi nere
ye J?ÖtÜrecektir? işte meselenin 
düğüm noktası buradadır. 

Mümtaz Faik FENiK 

• 
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SMI TEBLIGLER .......................................... 
Almanya ve işgal 

altındaki yerlere karşı 

yapılan hava akınlan 
Londra, 21 a.a. - Hava nezareunın t eo

Uği: DUn gece, lnglll:r. hava kuvetlerlne 
mensup bombardıman tayyareleri, Dus
ıerg - Ruhr - Ort iç limanına bllyllk mik
yasta bir hUcum yapmıştır. Gemilere ve 
antrepolara hasar ynpılmıı:ı. birçok ln!llflk 
ve yangın vukua gelmiştir. 

Başka tayyare grupları, Lorlent, Cher
bourg, Dunkerk ve O.stende llmnnlarına 

hilcum yapmıştır. 
Birçok dllşnınn tayyare mcydanlan 

bombardıman edilmiştir. Amlelll! - Glksy' 
de havnlanmnk llzere bulunan bir alman 
tayyaresi yakılmıştır. 

Blr tayynremlz kayıptır. 

Bardera bombardımanı 
Natrobl, 21 a.n. Şarkl Afrika kuvet-

lerl umumi karargıı.hı tebliğ ediyor: Ce
nubi Afrika hava kuvetlerl pazartesi gUnU 
İtalyan Somaltslnde Bardera Uzerlne hU
cumlar yaparak telsiz lstoeyonu ile idare 
binalarında bOyUk hasarat husule gelir -
mtşlerdlr. 

BUtUn tayyarelerimiz Uslcrlne avdet et-
nılelerdlr. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 21 a.a. - Yunan başkumandanlı

lınm dün akşam neşretmiş olduğu 25 nu

maralı tebliği: 
Son cünlerde Epir'de cereyan eden mu-

vaffakiyetli muharebelerden sonra düş -
manı geniş bir cephede mağlup eden ordu
larımız şimale doğTU ilerlemektedir. Tank
lar, 200 kamyon, her türlü malzeme iğti
nam edildiği ııibl esirler de alınmıttır. 

Görke mıntakasrnda kıtaatımız yeniden 
parlak muvaffaldyetler el.de etmlıler, n 
Mora va dağları ıllsilesinin yüksek tepe
lerin!• aıtıktan sonra ııarp tarafındaki ya
maçlara dolru ileri hareketlerine devam 
eylemiılerdir. 

Hava kuvetlerimiz Ergin tayyare mey
danını muvaffakiyetle bombardıman ettik
ten ııonra, harp ıahnC!inde rtcat etmektr 
olan dUşman lı:ollarmı da bomba ve mit· 
ralyöz ateşine tutmuşlardır. 

DUııman hava kuvetıeri Eptr ve Tesal
ya'da iki şehri bombardıman etmiıtlr. Ölli 
Te yaralı yoktur. 

Bir İngiliz hava mareşah 
İlalya'da esir düıtü 

Londra, 21 a.a. - Hava N e:ıareti, 
Hava Mareıali Owen Tudvr Boyd'un 
bindiği tayyarenin Slcilyaya mecburt 
ini§ yapması dolayısiyle italyanların 
eline eair öiltmliı olduğunu öğrenmiı
tir. 

İnglllı hava kuvetler1 
Arnavutluk ve İtalya sahillerini 

bombardıman ettiler 
J(ah!re, 21 a.a. - İngiliz hava kuvttle

rinin dUn ako&mlı:I tebllli: Halen Yuna
nist&n'da bulunan lnglllz avcı tayyareleri, 
ı!mdiden bUyillı: muvaffakiyetler elde et

m!tlerdir. 
Yunaniıtan'a 18 teşrinisanide varan bir 

filo, erte91 ıabah hareklit üssUne gitmiı ve 
a.yru ıün öğleden sonra dü~manla hava mu
harebesine tutuımuştur. Bu muharebe ne
ticesinde, düamanın c;lft kanatlı sekiz ve 
tek kanatlı bir avcı tayyaresi düşürülmüı· 
tnr. Bundan başka, iki düşman tayyaresi
nin daha diıııürüldüğü bildirilmektedir. Pa
k.at pilotlar, bu iki tayyarenin tahrip e
dilmiı olduğunu teyit edememektedir. Bi
zim tayyarelerimizin hepsi üslerine dön -
müı. yalnız bir subay hafifçe yaralanmış-

tır. 

18119 gecesi, Bingazi, Berka ve Barcc, 
Benina ve Tobruk üzerine yeni hUcumlar 
yapılmı5tır. Bingazi'de vapurlara hlicum e
dilmiı \'e üç büyük geminin etrafına bom· 
balar düşmüştür. Bu üç gtmiden ikisine 
tam isabetler kaydolunmu$tur: Berka da 
bir muhimmat deposu berhava olmuş vt 
bir hangara isabetler kaydedilmiştir. 

Benina'da esas hangıırdıı büyük bir yan
ıtn çıkarılmıştır. Bcrce'de de yerde bulu
nan tayyareler arasında yangın çıkmııtır. 

Tob:'\lk'da kışlalara hücum edilmis ve bir 
çok taın isabetler kaydolunmuştur Berce'
de yerde tayyareler bombalnnmş ve asga
ri bir tayyare uhrip edilmiştir. 

Avusturalya hava kuvttler ine mensup 
avcı tayyareleri, 19 tcşrinisanide, garp 
çolünde ilk hava muharebelerini verml:,
lerdir. Bir kc iften dönen dört Avustural
yı Gladiator tayyaresi, büyük bir düşman 
avcı grupu ile karşılaşmı~tır Oıişmanın 
beı Fiat C. R 42 tayyaresi d tişürülmüştür. 
Bir Glad iııtor kayıptır Diğer bir tanesi 
de yere inmeğe mecbur olmuştur. Faka 
bu.,un pilotu, kurtulmuştur. 

Şarkt İtalyan Afrik!l"ında, 18119 teşri
nluni cecesi Guraya yeniden bir hlicum 
yaptlmı$tır. Buyuk bir depoda yangın çı

karılmUitır Aynı gece Musav"a ve Kııssıı
laya da hticumlnr yapılmıştır. Musavva'da 
ticaret vapurları ve Kal!sala'da askeri de· 
polar bombardıman edılmiştir. Her iki şe
hirde de bomb:ılnr hedefler üzerine düıs -
mils. fakat yapılan tahribatı tesblt etmek 
gilc; olmuştur Agordat ve Keren'de demir
yoluna hücumlar yapılmış ve bombalar, 
demiryoluna ve demiryolu idaresine ait bi
n3Jara dıismüştür. 

Cenubt Afrika hava kuvetlerine men
sup tayyareler, pazartesi günü, İtalyan So. 
malisinde Barderaya iki taarruz yapmıı· 
Jar ve te1siz istasyonu ile hü\cümet binala. 
rmda büyük hatır tevlit etıniılerdir. 

BütUn bu harekittan yalnız bir tek tay
yare ıeri dönmeıni&tir. 

16/ l 7 te5rinieanl geccııı, İngiliz bava ku
vetlerine mensup uzun sefer bombardr -
man tayyareleri, Bari'ye bir hücum yap. 
mışlardır. Esas merket rıhtımına tam i
sabetler kaydedilmiş ve burada bağlı bu
lunan gemilere ciddi hasar yapmıı olması 
muhtemel bir seri yangınlar ve infillklar 
ı;ıkanlmıştır. Yangınlar, 30 kilometre u
zaktan görülmüştür. Bari'nin cenubu gar
bisinde bir demiryolu iltisak noktasına dı 
beımbalar düşmüş ve büyük infiliklar ve 
yangınlar tevlit etmitGir. Tayyarelerimiz. 
den bir tanesi üssüne dönmemi,tir. 

17118 teşrinisani gecesi, bombardıman 
tayyarelerimiz, Draç'a ve Avlonya'ya yeni 
tna tı uzlar yapmışlardır. Draç'da liman te
sisatına şitldetli bir hlicum yapılmı5 ve Av
lonyadn büyük hasarı mucip olan yangınlar 
çıkarılmış ve infilaklar meydana relmi&
ti: . . 

İngiltere'de dünkü hava 

faaliyeti mahdut oldu 
Londra, 21 a.a. - Havı ve emniyet ne

zaretlerinin tebligi: 
Gündüzün ancnk az miktarda düşman tay 

yaresi İngiltere'ye yaklaşmı$hr. İngiltere
nin şark mıntakasına, Londra'ya mücavir 
kontlukları ve cenubi İngittere'de bir 
şehre birkaç bomba atılmıştır. 
Şimdiye kadar alınan raporlara göre, ha

sar ci.ddi defildir. Birkaç ölü ve yaralı 
vardır. 

Bugtin bir düşman bombardıman tayya
resi diışürulmüştür. Bir avcı tayyaremiz 
kayıptır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 21 a.a. - Hesnıl tebliğ: Har

bin ba.şındanberl sert alman motörbotları, 
kendılcr!nıı faik dUşnıan kuvetlerlyle yap
tıkları nıilt<'addlt muharebeler esnasında 
ceman 11300 tonlllltoluk muhtellf dli§man 
gemllerl batırmı§lnrdır. Batırılan harp 
gemileri arasında 6 torpido muhribi ve 2 
denh:altı va.rdır. Seri motörlerlmlzln garp 
mıntakrunnda faaliyete gcçtlğlndcnberi ba
tırılan ticaret vapurlarının tonlllltosu 212 
bine baliğ olmuotur. İlk defa bir alman 
rnotörbotu İngllterenln şark sııhl1lerlne 
yaptığı hareket esnasınds mUteaddlt lngl
llz torpido muhrlplerlnln taarruzuna uğ -
rıyarak batınlmıııtır. 

Evelce de zikredildiği gibi Blrmlng
ham'a kar§ı yapılan ılddetıı hUcumdn.n 
bll§ka alman hava kuvetlerl 19/ 20 teurı -
nlsanl gecesi Londraya tevcih edilen kar
oılık hUcumlarına devam etmiştir. 

Veymouth, Morthan1pton, ilournemouth 
limanlarına ve ııılr askcrt hedeflere hU -
curn edllmlotlr. 

Fena havalar yUzUnden gUndUz ancak 
keolf ta&JTUzları yapılmıotır. 

20/ 21 teorlnlsanl geceııl fng!Uz tayyare
leri garbt ve ılmalt Fransnda mUteaddlt 
alman tayyare meydanlarına hUcum etmlıı
lerae de hedeflerin hiç birine l.abet vaki 
ol m.arnıotır. 

DUoman, garb! Almanyanın muhtelit ma
hallerine karıı yaptığı bUcumlardan da 
İnUhlm muvatfaklyetıer elde l'dememlıtır. 
Bir madene, bir atölyeye ve bir havagazı 
yoluna isabet vakl olmuotur. Vukua relen 
hassr süratıe tamir edllmlıtır. 

İki alman tayyaresi Ussilne dönmemiş
tir. 

ita iyon resmi tebliği 
Roma, 21 a.a. - 1157 numaralı teblii: 

Yunan cephesinde düşman tarafından ya
pılan miltevali hücumlar, kıtaatımızın aat
lam mukavemeti karşısında, bilhassa Göri
ce mıntakuında kırılmıotır. 

Tayyare kuvetlerimiz Preve,.;e düıman 
üssünü, Tırhala ve Görice bölgelerinde 
askeri hedefleri bombardıman etmhtir. 
Tayyarclerimizden dördü üssüne dönme
miştir. 

Hava filolarımızdan biri Malta askeri 
hedefine hiıcum ederek Tavenesa hava 
limanına, istihklmlara ve Valetta deniz 
tezgahlarına isabet kaydetmiş ve ıi.ddetli 
yangınlar çıkmasına sebep olmuııtur. Tay. 
yarelerimizi~ hepsi üslerine dönmüııtür. 

"'ellington tipinde bir İngiliz tayyaresi 
Sicilya'da yere inmeğe mecbur edilmit ve 
yedi kişilik mürettebatı esir edilmiştir. 

Bunlar arasında hava mareşah Boyd 
Avalr Tüdor, bir blnbaış ve kUçUk rütbe
de üç subay vardır. 

Şimali Afrika'da hava kuvetlerimiz ye
niden parlak bir muvaffaklyet kazanmııtır. 
Avcı tayyare filolarımızdan biri, adetçe 
fa ik b ir düşman avcı tayyare filosunu gör
müş ve uimkarane bir suretle düşmanı 
hücum etmiştir. Cereyan eden hava muha
robe~inde yedi dü$mıın tayyaresi alevler 
içinde düşürtilmüştür. Bunlardan 4 ü Glos· 
ter, 2 si 'Hurricane ve biri Blenhelm ti
pindedir. Tayyarclerimizden üçü üslerine 
donmemi:ıtir. 

Tayyare filolarımız İı;kendcriye - Kahi
re ve İıkenderiye - Marea Matruh demir
yollarını, Marsa Matruh'un cenubunda Bi
rabi tayyare meydanını, Marsa Matruh -
Blrkınay yolu boyunca duşman kamplarını 
bombardıman etmi:ıtir. 
Düşman tayyııreleri Tobruk limanına 

bombalar atmışlarsa da muvaffakiyet elde 
edtmcmi-slerdir. 

Şarki A!rlkada dUşman Gallabat'takl 
mevzilerimize kar$ı şiddetli bir topçu fa
aliyeti göstermiştir. Hatlarımıza yaklaısan 
düşmana karısı mukabil taarruza cec;ilm!, 
ve düşman ric~ta mecbur edilmiıtir. Dü$
man, harp meydanında 6lü ve malzeme bı
rakmıştır. 

Tayyarelerimiz Sudan'da Şomak garını, 
Gedaref civarında bulunan kampları, Gal
labat'ın garbinde ve Reyan dağı U:ıerinde 
motörlü vasıtalarla tayyare dafi batarya
larını ve Aden limanını bombardıman et
miııtir. Tayyarelerimi:ıden biri dönmemlı
tir. 
Düşman tayyareleri Assab üzerine bom

balar ıtmıılar ve yerlilerden S kiılnin Ö· 

tümüne ve 9 kişinin yaralanmanna sebep 
~lmuılardır. 

Chiılmalo'ya yaklaımab te~ebbliı eden 

• 
.... ... . ,., .. ' ~ ... ı? . • - . ,,.. ..... ~ ·~· -

ULU3 227ır;ı 

B. Vinston Çörçil diyor ki : İngiltere Amerika' dan 

Gideceğimiz yeni destroyerler (Radyo Difüzyon Postaları> 
Lord Halifaks diyor ki : 

Nihai zafere 
RADYO 

T Ü R K 1 Y E 

ı d 
TÜRKİYE ANK 

ımanımız var yo uzun ur Radyosu Rady 

(Başı 1. inci sayfada) (Başı 1. incı sayfada) mübayaa edecek 1648 m. - ~~ga K~:.~~;~ğu Kw 

• 

lifler yaptık ki bunlar hakkında ga- Göz önünde tutacağımız bu iki harp sah- (Başı ı. ıncı say/ada) 31.7 m. 9465 Kc.,./ 20 ~:· ~ 
zetelerde bazı malfunat çıkmıştır. Bu nesi var.dır ve ancak şunu söy!iyebilirim pito muhribi bahismevzuu edilmektedir. 
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m. 
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20 

teklifler iki hükümet arasında siyasi ki elimizden celeni yapacağı:ı:. Bizden ıoz İngiliz hükümeti ile isti~arelerde bulun- CUMA: 22.11.1940 
&abada da daha büyük bir itimat te- değil icraat beklenildiği kanaatindeyim. Ve mak ü:ı:cre Londra'ya ·gitmiş bulunan lord 8.00 Program ve memleket saat ayu 
sisi maksadiyle yapılmı~tl. katiyen ümit ediyorum ki daima ağır bir Lot.hia~:ın bu. hafta sonunda~ evel Vaşing· 18 03 Miızık: hajif program (Pi.). 

Bütün bu tekliflere daima cevap yük altında bulunan kaynaklarımızdan Yu- tona donmesı beklcnmektedır. 8.15 Ajanı haberleri. 
bekliyorduk. Binaenaleyh bu teklif- nanistan'a faydalı bir yardım olacak nir.- /ngiltereye yardım ve Amerika 8.30 Müzik programının devamı (Pi. 

1 
bette ayırabileceğiz ve Mısır'a karıı olan 

ere dair ıı.imdilik hiç bir şey ilave ete/ · 8 50/ 9 00 Ev kadını yemek listesi ~ vaziyetlerimizi, onun toprağını ve hayati gaz erı · · · · 
edecek vaziyette değilim." bir yol olan Süveyı kanalını müdafaa et. Nevyork, 21 a.a. - Amerikan gazete- 12.30 Program ve memleket sut ay 

Y ek · ı 'f ı · 1 'it e'y daha muh-s•r ya d mlar 12.33 Müzik: !larkı ve türküler (Pl. unan kahrmnanlığı m suretıy e, ı a edebileceğiz. (Alkı~lar). erı, ngı er e ~ .. ı r ı • 

l '/t · h / • yapılması için israr etmektedir. Nev _ Re· 12.SO Ajans haberleri. 
Lord Halifaks, Yunanistanın vazi- ngı erenın arp gaye erı 13 05 Müzik: oyun havaları ve tütki B. Corçil milleti allkadar eden büyük public gazetesi şunları yazmaktadır: 

yetine temas ederek demiştir ki: meselelerin müzakeresi lüzumunu kaydet- lmkin hasıl olur olmaz, ingili:ı:ler ta- 13.20/ 14.00 Müzık: karışık program 
"- Yunanistan'a, diğer taahhütle- mi:1 ve demiştir ki: rafından yapılmakta olan devriye sefer- 18.00 Program ve memleket saat ay 

rine ve mesuliyetlerine uygun ola - .. _ Avam kamarasının milleti idare ve terini üzerimize alarak, İngiliz harp ge- 18.30 Müzik: radyo Sving kuarteti (İ. 
rak mümkün olabilecek her türlü yar teşvik etmekte olduğunu gö?.Unden kaçır- milerini başka vazifeler için serbest bırak- gür ve Ateş böcekleri). 
dımda bulunmak hükümetin tesbit malıyız. Almanların yapmakta oldukları 18.30 Müzik: bfiyük fasıl heyeti. 

masını tasvip edemem ... 
edilmiş bir siyasetidir. Yunanlılar Başvekil, bombalanan saraylarından şekildeki deniz harbını katt ıurette tesir· 19,30 Memleket 5'.lllt ayarı, ve aj.ans h 

italyanları hemen hemen hareket kalkıp avam kamarasını bt:ızat açmağa siz bırakmak üzere ingiliz bahriyesine kl- !eri. 
noktalarına kadar geri sürmüşler ve gelen sevgili hükümdarları t..ebcll ettikten fi miktarda destroyer veya diğer tiplerde 19.45 Mü:ı:ik: beraber ve tek şarkılar. 
muhasamatı Arnavutluk toprağına sonra §unları sBylC'mlı.ıtlr : ıemiled ariyeten vermeliyiz. Sözierimizle 20.15 Radyo gazetesi. 
göt~rmüş~erdir . . Musoli1:i milletir;e .. _ Harp gayelerimiz hakkında beya _ ifade ettiklerimizin meydana relmesini e- 20.45 Temsil. 
t~mın edıy~r. kı, Y~nanıstan ?arbı0 - natta bulunmaklığınıız bizden s;k sık Is- ğer hakikaten istiyorsak yapılacak hiç bir 21.30 Konuşma (iktisat saati). 
nın kabahatı tamamıyle Yunanıstan a tenı~·or. Yeni intihap devresi . n k fedakarlık fazla decildir. 21.45 Müzik: radyo S"

1
? 'l orkestrası ( 

. . b h k . . 'd' J nı n<;ar en, 1 . a~t:ır, u. ~rp ço ıyı gı ı~or, onu varlık mllcadelemlzin içinde bile bu parll\- Nevyork World Telegram gazetesinde rnıst Nec•p Aşkı'l ..ı .l. 1 'i 
bıtırmek ıçın az veya çok bır zaman mento mUesseselerinl canlı \'e faal bır su- B. Willia:n Simms, konR"renin şu iki suale Viyana hatırası. 2. Strauss: Ş 
geomesinin hiç ehemiyeti yoktur ve ı rette ıdame etmek hususunda ki azım ve cevap vermesi lazım geldiğini yazmakta- kadın ve oarkı 3. Stolz: Viyannda ilkb 
İtalyan milleti her şeyin çok iyi gi- kararımızı nan ediyoruz 0 müesseseler ki dır: 4. Schneider: Tirol h~n: havaları ve da 
deceğine itimat edebilir. Fakat ben bize buyuk hizmetler ya~mış ve ecdadımı- ı. - İngilizlerin yaptığı harp bizim har- rı potpurisi. S. Ganglberger: aşk çan 
şunu farketmekten kendimi alamıyo- zı.ı klya.cıet ve medeni !azlletleriyle yuğ- b:mız mıdır defi! ır.idir? 6. I.ehar: çocuk prens operetinden pot 
rum: İtalya'da bu hususta o .. kadar nılmu§ ve kurulmuştur, 0 mUess~scler Ki 2. Biiyiık Britanya harbı kaybederse 22.30 Memlekrt saat ayan, ajans hab 
memnun olmıyanlann sayısı mutema- mazinin anan ıerı nı ıdame ediyor ve dUn- ik 'nci kurbnn bi7. olacak mıyız? Olmrya- ri: ziraat, esham · tahvilit, kambiyo -
diyen artmaktadır. Eğer cHinyada ya tarlhlnın bu muazzam llnında da HU_ cak mıyır? kut borsası (fiyat). 
başlı başına bir soygunculuk harbi ytlk Brltanya hUrlyetınln en mı.lftehlr bir Eğer bu suallere cevap olarak kongre 22.45 Müz;k : radyo salon orkestrası 
olmuş ise o muhakkak ki işte bu mUeyyldC'ııinl ve yenilmez millet ıı.zmlnın "Evet" c!e•se. miidnfaammt tahsis ı-dilmiş gramının devamı. 
harptir. Yunanistan adı, o uzun tari- bir ifadesini teşkil eyıtyor. ı Alkışlar 1 <•lan mılvarlara diğer milyarlar ilave f'de. 23 00 Müzik : dans müziği (Pi.). 
hinde hiç bir vakit bugünkü kadar "Gideceg~imiz yol uz.undur,, ıek bıın'ı.rı borç olarak değil, hediyf' oh- 23.25123.30 Yarınki program ve 
vühek takdir bulmamıs ve İtalya adı •~k ı· · HükUmet bu yeni ıçtı m:ı dc\ireslnc )ili· r verınc ıyız. 
da hiç bir vakit hu kadar aşağı düş- nız bllt!in partilerin kntt ve resmi mu.ııı- ·•·vyork Post ga'lf'tesinde B F.dgar 
memiştir. (Alkışlar) " ho.retlyle d ğll ayni zaman p:ı.rlO.mento- Mower de ~unları ya,.maktadır: LİSELER 

Muaolininin bir itirafı nun umumi hllsnU nıyetı ile başladığını F.cncbilerirı ellerinde bulunan amerikan 
mUdriktlr ve bundan dolayı dıı minnettar- tahvillitının, garp nısıf küresinde bulu -
dır. BUytik Brltanya mtlletl, çetin mUca- nanlardan mad:ısının dondurulmasını tas
delelerlc kazanını§ olduğll hllriyetlerinden I vip ed•n .~ir çok .~ksek şahsiyetler mev
kendi lt1tC'ğlyle ferağat etmiştir, t~ kı h!ll'JI cuttur. Cumhurreısı bunu tasvip ederse, 
esnasında hUri)·et ve insanlık davasına bu tahvilat kutbu ııimali bu,.larmdıın dahR 
do.ha iyi hh:nıet edebilsin. ParlAmento bu İyi donabilirler. Bunun tesiri ise mUthİ$· 
hUriyetlerln muhafızıdır ve onun en mu- tir. Bu karar. dostlarımıza riyan vermek. 
kaddes vazifesi, gıı:ı;retleriml7. :ı:aferle te- ~izin muhtemel düsmanımızı felce uitrat • 
tcvviiç ettiği zaman, b•ı hUrlyetıerl tama· mak hııs•·~mıd'I çok müessir olacaktır. Bu-

DAKTİLO KURS Lord Halifax, Mussolini'nin son nut 
kuna dair demiştir ki : 

" - Nutkun başlıca manası, harbin 
uzun süreceği hakkındaki itiraftır. 

Nutkun edasına bakılırsa B. Mussoli-
ni, ültimatumun Yunanistan'ın redde
debilmiş olmasına hayret etmektedir. 
İtalyan hüküınetinin bu Ultimatumu 
verdiği vakit böyle ihtimali aklından 
bile geçirmemi2 olduğunu tahmin edi
yorum. Yunanistan'ın İtalya'ya karşı 
bir taarruzda İngiltere ile birleşmeğe 
hazır idi yolundaki iddia yalandır.'' 

Lord Halifax, sözlerine §Öyle devam 
etmi§tir : 

" - İtalya'nın tayyare ve denizalt1-
larıyla lngiltere'ye kaf1ı harbe doğ
rudan doğruya i.§tid.kleri için Filhrcr-

den milsaade isteyip bu müsaadeyi al
dığına dair Mussolini'nin vaki beya -
natını kaydediyorum. İngiltere hükü
meti ıunu açıkça beyan etmek mecbu
riyetindedir ki, bu memlekette kadın 
ve çocuklann hiç fark gözedilmeksi -
zin yapılan bombardımanına İtalyan -
tarın iştiraki muhik değild~r. •• 

Amerika' nın dostane müzahareti 
İngiliz - amerikan iıtbirliği hakkın

da da Lord Halifax, şöyle demiştir : 
" - Amerika'ya verilen üslerin, mu

amelenin bitmesi beklenmeden, tanzi
mine başlanması iki millet arasında 
mevcut tam itimat ve anlaşmayı göıı -
terir. ,, 

İngiltere hariciye nazırı sözlerine 
devam ederek demiştir ki : 

" - Almanya, küçük komşularının 
gözü ile bakıldığJ zaman, tüyler ür -
pertici bir dev gibi gözükür. Fakat bu 
adalardan, arkasında serbest milletler 
camiasının müthiş kuvet ve kudreti, 
Amerika'nın dostça yardımı olan oir 
milletin gözü ile bakılınca, hakikat 
daha yakın eb'adiyle gözükür: Evet, 
kuvetli ve azimli bir düşman, fakat İn
giltere'yi istila etmek olan asıl hede
finde muvaffak olamıyan bir düşmı:m. 
Öyle zannediyor\h'TI ki, Hitler, bunu 
biliyor. Çünkü, yaklaşmakta olan kışın 
acılarına katlanmakta milletine yar -
dım için bazı siyasi muvaffakiyetler 
elde etmek hususunda~ çırpınmaları
nı başka türlü i:r.'h edemem. ,. 

Lord Halifax, naziliğin bu menfur 
kabusundan kurtulmuş, yeni ve iyi b:: 
alem kurmak üzere nihat zafere kati 
iymanı olduğunu beyan ederek sözle
rini bitirmiştir. 

bir dü,man harp ıemisi tayyarelerimiz ta
rafından çekilmeğe mecbur edilmiştir. • 
Eıir olan hava marefali kim ? 
Londra, 21 a.ı. - Buııün neşredilen İ

talyan resml tebliği Sicilya'da inmeğe 
mecbur edilen bir İngiliz tayyaresi içinde 
esir edilen yedi kişi arasında bir İngiliz 
hava mare&alının bulunduğunu bildirmek
tedir. Tebliğe göre bu hava mareşalı Boyd 
Ewair Tudor'dur. 

Bu haber.den bahseden Royter havacı

lık muhabiri diyor ki: 
1 talyan tebliginde nesredilen isme ben· 

zer İngiliz hava kuvetlerinin esami liste
sinde Owen Tudor Boyd i'mi vardır. 

Hava mare1ah Boyd'un kayboldulu 
Londra'da teyit edilmekte iıe de başka taf
silat verilmemektedir. 

Boyd'un Orta - Şark hava kuvetleri baı· 
kumandanma muavin tayin edildiği ingi
liz hava kuvetleri klA.irosunda yapılan ıon 
değişiklikler münasebetiyle bildirllmi~ti. 

Boyd o zaman mareıaıııta terti etmıııtı. 

mlyle tekrar tesis etmek olncakur. nun1a h~ 1 kımızın ylizde 80 veya 90 nının 
B. Çörc;ll sö:ı:lerlnı şöyle bltırmlştir: arzu ettil;i şeyi tahakkuk ett;rm~k. trıgil-
"- Gideceğimiz yol uzundur. MAru:r. tere'ye yardım vaidlerin! fevkalade 

buhınduğumuz tehlikelerin en karanlık ta- ~ir bir müdahaleye kalbeylemek ve müte
raflarını da gizlemedim. ÇUnkU lngtılz cavi:d doğrudan doğruya cezalandırmak i
vaeıfları, talihin en mtıkCls gittiği anlarda- çin bir tek imza kifi ııelmi1 olacaktır. 
dır ki en parlak devreyi bulmuı:ıtur. Şlm -
diye kadar bu harp tam ııilQhlı bir Alman· 
ya Jle yarı ve hattl dörtte bir s!IQhh Bll
yUk Brltanyıı lmpnratorluğu arasında ya
pılmıotır. Böyle olduğu he.ide bunu o ka -
dar da fena b~armadık. Karıımızdıık11er-

1e ayni derecede ve hattA icap ederse da
ha fazll\ ııllAhlı olacağımız ,;amanı itimat 
ve Umltle görUyonım. Bize zaferi ve be§e
rlyete kurtuluşu mutlak surette ı;etırecek 
olan maddt lletilnlllğll Amerika ve Bllytlk 
Brltanya imparl\torluğu tersanelerinin. 
tallqıhanelerlnln ve ilminin blzlPrc maddı 
lletUnlUğU temin edeceği zamanı katlyen 
bekllyonım. (Alkıı.ılnr). 

Büyük Britanya 
İmparatorluğunun 

harp gayretleri 

Londra; 21. a.a. - Hariciye müste
şarı B. Butler, dün Avam Kamarasın
da yaptığı beyanatta, Birle§ik Ameri
ka'ya verilen müstemleke üsleri hak
kında Londra'd.a ingiliz ve amerikan 

mütehassısları arasında müzakereler 
yapılacağını bildirmi§tir. 

Bu görüşmelere iştirak etmek üzere 
Terre - Neuve ve Bermuda adaları da 
murahhaslarını tayine davet edilmiş -
lerdir. 

Suriye'ye gelmiş olan . 
ltalyan mütareke 
komisyonu hiç bir 

iş beceremedi 
Salisburg. 21 a.a. - Cenubi Rodet- Kahire, 21 a.a . - Muhtelif inııiliz gaze-

Ankara Ticaret Lisesi Müdü 
ğünden : 

Okulumuımn daktilografi kursları 

yenı devre derslerine 9 12.1910 pazar 
gllnü başlanacaktır. 

Kayıt vekabul muamelesi 22.11.19 
7.12.1940 tarihleri arasındadır. 

Kaydedilmek için: 
l - NUfuıı hüviyet c!lzdanı 
2 - İlk okul diploması 
3 - Sıhat raporu, aşı klğıdı 
4 - İki adetve&kahk fotoğraf 

ile okul ldarestnemüraca.at edilmesi. 
Dersler para.sızdır. (7974) 

""11 .... •BUGON ...... ı 

ULUS Sinemasınd 

RADYO SARAYI 
N efenin kaynağı olan bu film
de en güzel müziği dinliyecek 
ve en tahane dansları seyrede
ceksiniz. 

Artistler : 
BOBBURNS 
JACK OAKfE 
KENNY BAKER 
ANN MiLLER 
Ayrıca: SPOR FiLMi 

Seanslar : 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Yerlerinizi evelden kapatınız. 
Telefon: 6294 

MAHKEMELER 

ya yüksek komiseri dün yapmış oldu- telerinin Kahire'ye göndenni1 oldukları 
ğu beyanatta, her sene Rodezyadan hususi bir muhabir, Suriye'deki İtalyan 
lngiltereye gelmesi icabeden binlerce mütareke komisyonunun, kendisine veril -
yetişmiş pilottan ilk kafilenin pek mis olan va:ı:ifeleri ~imdiye kadar başara -
yakında !ngiltereye muvasalat ede - bilmeğe muvaffak olamadıiınr bildirmek· 
ceğini bildirmiştir. tedir. Saframbolu A8llye Hukuk HAktmllği 

Bu müstemlekenin sarfetrniş oldu- Bu vazifelerin birincisi yakın şarktaki den: 
ğu mali gayret sununla ölçülebilir : harekfı: için d•ni~ıııtı ı:~m' 'er• ,·1 r hava 
Cenubi Rodezyanın harp bütçesi için kuvetlerine ileler temini teşkil ediyordu. 
yapmış olduğu sarfiyatu: yüzde 85 şi Va:r.ifenin ikincisi de gene hava ku -
memleketin kendi kaynaklarından te- vetleri için Bukaıı ovasında Elcezire'de ve 
min edilmektedir. Cebelldürut.'un eteklerindeki Horan'dıı ye-

ott 21 K d b h 
• ni üsler inşıısına muvaffak olmak idi. 

ova, a.a. - ana a a n ye 
nazırı Avam Kamarasında şu beyanat- Üçüncü vazife i~e. halkın sempatisini 
ta bulunmuştur : , kar.anmaktan ibaret bulunmaktadır. 

1942 ilkbaharında Kanadanın emrin-ı Muhabir ~unları ilave etmektedir: 
de 28.000 mürettebatlı 225 harp gemi- Komisyon basının yarm İtalya'ya dön
si mevcut olacaktır. Kanadada destro- müştür. Diğer yarısının da sessi:r.ce gitme

İhtara rağmen mllşterlsl tarafınd 
teec\lüm edilmemiş bulunan 37 ton kroz 
tun açık arttırma ile satılmıısına kar 
verllmlıı oldıığıındıın taliplerin satıe 

yapılacağı Saframbolunun KarabUk me 
kiinde demir ve çel1k Cahrikaları sahası 
da 29.11.940 cuma J;linU ııaat 14 ten 16 
kadar hazır bulunacak sıı.tııı memurıııı 

milracantları ilAn olunur. 46~5 

Çuhuk Sulh Hukuk HAklmllğlndcn: 

yer ve hatta kruvazör inşasını temin sine intizar edilmektedir. 
ı·çı"n plt: ı h 1 t B l~ G h b' . 'f d . .. . gt\hının ktıın bulıın:luğu Çubuk sulh m cın ar azır anmış ır. u p antn ene mu a ırın ı a esıne gore. bazı ı· k af d 
t tb'k' d · - t ·1· · . emesi to.r ın an terekesi yazılan Te a ı ıne yar ım ıçın ngı ız Amıral- talyan murahhasları, ağızlarından bılhassa ı . t h 1 
l 'k D • · ·· . . . . . • . canın or a ma a lealnden olup Çubuk k 
ı aıresınden mutehassıslar ıstenıl· Yunanıstan'dakı muvaffakıyet!lızlıklerden b k 
mitı:t"ır d 1 B M 1 . . , . h 1 kut ~ sa wıının yu arı mahallesinde ot 

y • o ayı . uso ını nın aya su una uı.-·• • • _ .. _ Yusuf kızı Zennl'nin mirasçıları henll 
Mustemlekelerın harp gayretlerı radıgını sarahatan gosteren cu.mleler ~a- belll olmadığından alAkalılann na.n tart 

çırmışlardır. HattA B. Musolınl komı&-
Londra, 21 a a _Dün Avam Kama- h" . l'k .. 1 1 ki hinden ltıbarcr ile;; ay zarfında sıfatların 

t 
· · yonu ıç ınce ı go~teremem ı o mı a 

rasındi\ ngiliz Müstemleke tmpara - 'tt ' h . . gösterir vesikaları ile birlikte milracaa 
v ~.,.. ı ı am etmıştır. 

torlugunun harp gayretleri hakkında .• • etmeleri aksi takdirde mirasın lntlkııl e 
beyanatta b 1 M" t 1 k M'" - Dıger taraftan komı~yonun da B. Muso- den hazineye tevdi edileceği: 

u unan us em e e us !' ., b ' .. d k s · 'd k' 
teşarı şun lan söylemiştir : . ın,ı ye bır .ra~okr 

1
gon erherelk ' h~rı~e e 1 Ve kanunu mctl{'nlnln MI Jncl mAdde 

" Ha ba 
1 

ba l . ıta yan eşıncı o unun a ın ıssıyatını - rp ş ar ş amaz ımparator- . . . . si mucibince ölenin ltef let S"beblyle al& 
tuğun her tarafından sadakat tezahür- kt~matmenl y~nlt~ş bıldırmış olduıundan 11- ki ı d d h 
ler

. 
1 

. t' B' .
1 

. ,.ye ey eınıı ır. ca ı arı a a il olmak U:>:ere alA.ked 
ı ge mış ır. ıze o zaman verı mı.. H . . . ol ı al kl il b 1 11A olan te • t f 

1 
. l . • ·t er halde şımdıkı halde, mUtareke ko - nn arın aca arı e orç arını .. n ta 

miştir. mına az asıy c yerıne getırı - ~isy~nunun askeri faal.iyeti hakkında tam rlhlnden itibaren bir ay :rarfında vere 

H 
• 'k hır sukOt muhafaza edılmekte ve halk da evrakı mUsbltelerint MmllPn müracaat et· 

arp ıstı razlarına müstemleke im- k k · k 'h k 
1 

_ . . I gere omısyona gere se mı vere arşı a- meler! adı geçen kan•ınun l>fi<l ve :'1~4 tin• 
pa:atokrhu_gun~n şım?ıye kada~ olan leyhdar davranmaktadır. ı cü maddeleri mucibince llA.n oİunur 
ı~~ıra ıssesı 17 mılyon sterlıne ba-
lıg olmuştur. En küçüğünden en bü -
yüğüne kadar bütün memleketler bu
na iştirak etmişlerdir.,. 

Gen. Antenesku 
Almanya1da 

Berlln. 21 a.a. - General Antonesko 
ve refakatindeki zevat, Bruck'ta alman 
hududunu geçmiş ve hudut istasyonunda 
almruı protokol oeft vedlğer zevat tarafın
dan kar§ılanmıetır. 

YAKINDA 

ULUS Sinemasında 

Ankara 2 nci Asliye Hukuk Hakimliğin, 
den : 

Ankara'da Yenişehir Maltepe Ay!11 so· 

kak Ulas Ap. 8 numarada Ali Anılmış ta· 

rafından mahkememizin 940 2464 sayısın• 

ikame olunnn soyadı davasının muhak.
mesi sonunda : 

Anılmış soyadının (Berkalp) ~oyadiylc 

.değiştirilmek suretiyle nüfusa tescil ve 

ilanına 4. 11. 94-0 gıiuünde ' temyiz yolu a· 

çık olmak üzere karar verildigi ilin olu-

r 4653 
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Ankara Lv. Ar:ı•rliği Sa. Al. 
Ko. na gönderi' hariç askeri 

KITAAT it.ANLARI 

Üç bina yaptırılacak 
İzmır Sn. Al Ko. Rs. den: 

l - Tayyar · bırlik komutanlığınca gös
terilecek l r 80Z07 lira 92 kuruş bedeli 
k ş flı Uç ad t bina ınşası kapalı zarf usu
ltı ile ek ı itmeye Konmuştur. 

2 - F.kslltme 2.''i 11. U40 gUn!l saat 15 
te İzmırde Kışlada Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
~·apılacaktır. 

3 - Temi nnt1 muvakk'.lte akçesi 5265 
lir~ 40 kuruş 

4 - Şartname!!! ve kcş!fname resmi ve 
402 kuruş muk ıhllinde komisyondan alı· 
tıabillr 

5 - tsteklılerln ticaret o<lasında kayıth 
Old•ıklarına dair ,. •\·ı> göstermek mecbu
tiyetindf'dlrl r 

6 - Eks!ltmeye lştlrt'ı.k edeceklerin ka
tıunı ves!lrnlarlyle t mlnat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat eve! Ko. 
na vermeler!. (7547) 17519 

Arpa alınncal< 
:Manisa Sa. Al. Ko. P den: 

l - lOHOOO kilo aı p 29.11.940 cuma 
günü 11ııat 15 te kapalı zıı.rf usulü ile ek
lliltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedell 72470 liradır. 
3 - M,µvakkat teminatı 5285 lira 25 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 
tlzere '!\er gUn ve eksiltmeyi açma saatin -
df'n en az bir saat evellne kadar teminat 
nıektupları ve kanuni vesikaları ile Manl
aa Sa. Al. Ko. na mliracaatları. (7694) 

17667 

Arpa alınacak 
'Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 1632000 kilo arpa 29.ll.9·JO cuma 
gUnU saat 10 da kapalı zarf- usuUyle ek 
sııtrneye konmuştur. 

2 - Muhammen bedell 110160 liradır. 
3 - Muvakknt teminatı 8262 liradır. 
4 - 1stek11Jerln şartnamesini görmek U

:t.ere her giln ve eksiltmeyi açma saatin
den blr sn at eveline kadar teklif mektup -
lan ve veslkalarlyle Manisa Sa.. Al. Ko. na 
rnilrncaatlnrı. (1695) 17668 

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

l - 2232000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
gilnU saat 10 da kapalı znrf usulü ile E!k
.l!tlemeye konmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli 150660 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11299 lira 50 

kuruştur. 
4 - İl!teklllerln şartnamesini görmek 

'tlzere her gtln ve eksiltmeyi açma saatin -
den bir saat evellne kada.r teklif mektup -
lar1 ve kanunt vesikalarlyle :Manisa Sa. 
Al. Ko. na mtıracaatlp.n. (.7696) 17670 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. dE!n: 

1 - 1392000 kilo arpa 29.11.910 cuma 
liinU saat 10 da kapalı zarf usullyle ek
•iltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
' - İsteklilerin oartnamesini görmek 

tızere her gUn ve ekslltmeyl acma saatin
den en az bir saat evellne kadar teklif 
:ınektuplan ve kanuni veıılkalıı.riyle bera
ber Manisa Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(1697) 17671 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 1392000 kilo arpa 29.11.940 cuma 

gUnU saat 10 da kapalı zarf usulü ile ek
•ıltmeye konmuıııtur. 

2 - :Muhammen bedeli 93960 liradır. 
3 - MuvakkA.t teminRtı 70!7 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve 

eksiltme açma eatindcn en az bir saat e -
veline kadar Manisa Sa. Al. Ko. na mUra-
caaUan. (7698) 17672 

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

1 - 792000 kilo arpn 29.11.940 günil sa
at 10 da kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 53460 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4009 lira 50 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin "artnamesfnl görmek 
ve etısiltme açma saatinden bir saat evel 
:Manisa Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7699) 17673 

Arpa alınacak 
Manlsı:t Sa. Al. Ko. Hs. den: 

l - 1392000 kilo ıı.rpa 2fl.11.!HO cuma 
giınil saat 15 te kapah zarf usuıu ile ek -
ailtmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
3 - Muvnkknt teminatı i047 liradır. 
4 - İstek111erln şartnamesini görmek 

Uzere her gtln ve eksiltme açma saatinden 
en az bir lıııat eveline kadar tekli! mek
tupları ve t('mfn'ltl:ıriyle beraber ~rıınis::ı 

Sa. Al. Ko. r.;ı rni!rJca!ltlan. (7718) 17687 

Kunı fasulye alınacak 
Ni~de Sa. Al. Ko. Re. : 
1 - İhale!'!l ıs. 10. 940 tarihinde yapılan 

150 ton K. fasulye gnll göri.ildll~Uııden pa-

İhalesi 29. 11. 940 gUnü saat 14 te Ça
talcada As Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmın edilen tutıı.ı:ı 324000 ve teminatı 
24300 liradır. Evsaf ve ııartnamesi her gUn 
komisyonda göril!Ur. İ teklilerin sözü ge
çen gün ihale saatinden en geç bir sa.at e
veline kadar tekil! mektuplarını Ko. na 
vermiş olmalnrı lıtzımdır. (77621 17752 

Sığır eti alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 4/ 12/ 9<!.0 çarşamba ıünü saat 10,6 da 

600000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11250 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ü -

zere her gün ve eksiltmeyi açma ıaatin -
den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplan ile kanuni vesikalarını Ko. na 
vermiş bulunmaları. (7803) l 7S.25 

Araba ko,umu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Birlikler ihtiyacı için taahhüdlinti 
ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacak 500 çift atlı nak
liye arabası koııumuna gününde talip çık
madığından pazarlık 22.11.940 cuma gUnü 
saat 15 te İzmlrde kı§lada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 40.000 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 3000 

liradır. 

4 - Şartnamesi ve nUmuneal Ko. da gö
rülebilir. 

5 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale 
saatinden evel komisyona milracaatları. 

(7856) 17863 

Odun alınacak 
lı!anlea Sa. AL Ko. Rs. den: 

l - Aşağıda göeterlldiğl üzere tki gar
nizon için ayrı ayrı olmak ve mecmuu 
1022000 kilo odun açık eksiltme ile eatın 
alınacal<tır. 

Eksiltme muamelesi birinci kf!.nun a. 
yının be,şincl perşembe gllnU saat 11 de 
Manisada As. Sa. Al. Ko. da icra edilece
ğinden talip olanların aşağıda gösterilen 
mikdarlar üzerinden muvakkat teminat 
makbuz veya mektııplariyle birlikte muay
yen saatten bir saat evel Ko. na mUraca
atıarı. 

2 - Evsaf ve ıerattlııl anlamak iııtiyen
ler Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. nu ve Aydın, 
Muğla, Bodrum ve MUAs Sa. Al. Ko. na 
mıtracaatıa mezkO.r evsaf ve şartları gö -
re bilirler. (7895 ı 
Muvakkat teminatı 

Lira kurul} 
642 00 
317 00 

959 00 

Alınacak odun 
kilo 

684000 
338000 

1022000 
17872 

Nakliye arabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. •den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 23/11/940 günü 

saat 12 de pazarlıkla 200 nakliye arabası 
alınacaktır. Muhammen bedeli 40000 lira 
kati teminatı 6000 liradır. Şartnamesi her 
gün Ko. da görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Fmdık
h'da Komutanlık Sa. Al. Ko. na müraca • 
atlan. (7966) 17938 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Asker! ihtiyaç için kapalı zarfla. 
eksiltmeye konulan 701148 kilo arpa ve 
yahut yulafa istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konularak 6.12.940 cu
ma gUnU saat 10 da eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen bedeli 45:574 li
ra 62 Kr. yulafın 52584 lira 10 kuruştur. 

Arpanın ilk teminatı 3418 lira yulafın 
3679 !ıra ııartnameyl görmek istiyenler 
her gtin iş sarı.tlerlnde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 290:5 sa -
yılı kanunun 2 ve 3.cü maddelerindeki 
belgelerle birlikte saat 9 a kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (7986) 17949 

Sabun alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - Askeri ihtiyaç için kapah zarfla 

eksiltmeye konulan 4704-1 kilo sabuna is
tekli çıkmadığından bir ay müdddetle pa
zarlığa konularak 4. 12. 940 günü saat ll,30 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sabunun muhammen bedeli ı7-4o5 
lira olup ilk teminatı 1305 liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün iş saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 maddeuerindeki belge
lerle birlikte saat ı0,30 za kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. AI. Ko. na ver-
meleri. (7988) 17950 

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

l - Askeri ihtiyaç için 84250 kilo ke
sı imiş sı~ır eti kapalı zarf usuıu ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Eltstıtme 7.12.940 cumartesi gilnü 
nat 11 de İzmirde kışlada Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen 21063 liradır. 
zarlıkla satın alınııC3ktır. 4 - Teminatı muvakkate akçesi 1560 

2 - İhRle gun!i 26. 11. 940 salı gtinH sa- lirnchr. 
at 15 de mov?.untlı ve mevzu~tsız alın:ıbi· 
lir. 

3 - .Muhamm('n bedeli beher kilosuna 
me.,zııatsız 2., mevzıılltlı :!6,!il) kuruştur. 

4 - Tnllplrrı n mtıRV~ en l'!'fln ve saatte 
Niğde Sa. Al l{n. r..11. r.ıti::-acııatl::ırı. 

,·,;~oı 17713 

Saman alınacak 
Çatalca ~n. Al. Ko. Rs. den: 

1 4500000 kllo saman kapalı zarf u-
sul 1 ile satın alınncnktır. 

IhalPBi 20 11. 940 cuınn gii,nü saat 14 
te Çatnıcndıı A~. Sn. Al. Ko. ela ynpılacak
tır 

Tıılırııln be<l•'li 180000 teminatı 13500 
Jindır F.vsnl ve şnrtnanıC'sl her giln Ko. 
da görillrh lir 1'ıtel<lflerin s<lzli geçP.n gün 
ve s;lntte K o. :rn müracaatları. ( i753) 

17743 

Ot alrnacalc 
Çatalca Sa. Al Ko. Rs. den: 

1 - MOOOOO ltilo ot kapalı zarf usulü 

ile satın alınacaktır. 

5 - Şartnamesi Ko. da gi:!rUlUr. 
6 - İsteld!lerin ticaret odasında kayit

lı olduklarına dair vesika göstermek nıec
bııriyetlndcdlrler. 

7 - Eksiltmeye lştırA.k edecekler kanu
ni vesikaları ve teminat teklif mektupla
rını fhıüe saatinden en az bir saat evel 
verm!ş bulunmnları. \ 7989) l 7P51 

Un alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rs. : 
ı - Askeri ihtiyaç için paarlıkla 150 

ton unun muhammen bedeli 27750 ve mu
vakkat teminatt 20Bl lir~hr. 
Ayrıca 100 ton unıın muhammen bedeli 

18500 ve muvıı.kkat teminatı !388 liradır. 
Pazarlıkları 26. 11. 940 JHt 10 dadır. 

İst~kiilerin bl'lli giln ve saatte Ko. na 
:nüracutları. (7990) 179S2 

Arpa veya yulaf ahnacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 29:i363 kilo arpa veya 
r.uıata isteklisi çıkmadığından bir ay mUd-

Kuru ot alınacak Muhtelif yiyecek ahnacak Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Hacrumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aşağıda cins, mikdar, muhammen bedeli ve teminatı ve ihale 

yazılı yiyecek maddeleri münakasaya konmuştur. 

l - AJıkerl ihtiyaç için kapalı zarfla 
gün ve saatleri eksiltmeye konulan 46414.3 kilo kuru ota 

İsteklilerin kanunun emrettiği tarzda teminatlariyle birlikte komisyona müra-
caatları. (7458) 17419 
Cinsi 
~eytin yağı 

Sade yaiı 
Sabun 
Nohut 
Bulgur 

Kilo 
28800 
70000 
72000 

Tutarı 

18720 
Teminatr 

1504 
.~350 
259'2 
1822,5 
2916 

Saati 
11 

Gün ve 
24/11/940 
24/11/~0 14 
24/11/94-0 16 
25/11/940 10 
25/11/940 11 

135000 
216000 

102000 
34-560 
24300 
38~0 

Muhtelif yiyecek 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den 

alınacak. 
1 - Aıkert ihtiyaç için aşağıda cins ve mikdarı yazılı dört kalem iaşe madde

leri ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya Lv. amirliklerindedir. İstekliler oku -

yabilirler. 
3 - % 25 dahil muhammen tutan, ilk teminatı ve kapalı zarf eksiltme günleri 

aşağıda cinsleri hizasında ayrı ayrı gösterilmiştir. 
4 - İsteklilerin ihale günü olan aşağıda gösterildiii üzere teklif mektuplarını 

gün ve saatinde Konya'da Lv. Sa. Al. Ko. nu başkanlığına vermeleri ve bıı saatten 
sonra verilecek mektuplar kabul edilmez. (7719) 17688 

Cinsi 
Kuru fnulya 
Pirinç 
Patateı 

Kuru soğan 

Mikdarı 

kilo 
130000 
33000 
&3000 
40000 

% Z5 dahil 
Muhammen % 25 dahil ilk 

bedeli teminatı 
Lira K Lira Kr. 

43562 50 3267 19 
16912 50 1268 44 
9056 25 679 22 
5500 00 412 50 

tha?e gün 
22/11 / 940 
29/ 11/940 
20/ 11/940 
29/ 11 1940 

Muhte!if erzak ah nacak 
Kırklareli Sa, Al. Ko. Rs. 

Sa atı 
10 
10 
10 
10 

Cinsi Muhammen Fi. Miktarı Tutarı Teminatı Açık veya kapalı 
Kr. Sa. Kilo Lira Lira 

Patates 10 49000 4900 735 Açık zarf 
Toz şeker 38 10000 3800 570 .. 
Yemek tuzu 6 50 28000 1820 273 
Kuru soğan 7 50 44000 3300 495 

l - Eksiltmeye konulan maddelerin cins ve mahiyet, miktar ve tahmin edilen kıy-
metleri yukarıda yazılmıştır. 

2 - Şartnameler Ko. dan alınabilir. 
3 - Eksiltme 30. 11. 940 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye girecekle( yukarıda tayin edilen gün ve saatte 'Kırklareli Emek 

otelinde Sa. Al. Ko. da hazrr bulunma.lan. (7894) 17871 

Muhtelif ah nacak 

tstekll çıkmadığ'ından bir ay zarfında pa
zarlığa konularak 6.12.940 cuma günü 
saat 10,30 da ıekıılltmesi yapılacaktır. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 26768 
lira 88 kuruş olup tık teminatı 2008 lir& -
dır. 

s - Şartnameyi görmek lstıyenler her 
gtin i!l sa.atlerlııde görebilirler. 

4. - Elı:sHtmeye gireceklerin ka.nunt ve. 
sikalarlyle saat 9,30 kadar tekli! mektup
larını Bornova Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7980) 17960 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 489300 kilo samanın 4.11.940 günU 

yapılan !balesinde Jstekli cıkmadıtı.ııdaD 
tekrar pazarlığa çıkarılmı§tır. 

2 - Pazarlığı 29.11.940 salı gUnU saat 
9 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacıı..ktır. 

S - Toplu tutarı 19S72 liradır. İlk te -
minatı 1468 liradır. 

4 - isteklilerin muayyen gUn ve saat -
te Ko. da bnhınmalan. (798•) 17962 

Muhtelif erzak alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - Buğday 471 ton muhammen bedeli 

423g0 lira teminatı 3179, Buğday 1700 ton 
153000 lira teminatı 11415, Arpa 715,5 ton 
39352 lira 11951 teminat, Arpa looO ton 
55000 lira 4h5 teminat, Yullf 2000 ton 
13001)() lira 9750 teminat, Yulaf 383 ton 
2"'8g5 lira ı867 teminat, Kuru fasulye ıOO 
ton 2ZOOO lira ı65o teminat, Mercimek 30 
ton 6000 lira 4So teminat, Bulgur 250 ton 
42600 lira 3187 lira teminat, Un 400 ton 
70000 lira 5250 teminat, SadcY3i ZO ton 
300oo lira 2250 lira teminat, Nohut 50 ton -
dur. 

2 - 12 kalem iaşe maddeleri pazarhkla 
alınacaktır. Bunlar parça halinde alnıabi 
lir. İsteklilerin 25. h. g40 ırününden iti 
baren ihale edilinciye kadar Ko. na müra 
catları. (7987) 17969 

-
-. 

MAARiF VEKALETi 

Plan ve proje yaptırılacak 

-!-

ANKARA BELEDiYESi 
--------------------------------Memur alınacak 

Belediye Relaliğlnden: 
Belediye dairelerinde mUnhal 85, 75, 60 

lira ücretli Uç memurluk için 3:5. 11. 940 
pazartesi günü sa.at 1:5 te müsabaka. imU• 
hanı yapılacaktır. 

!ateklilerin lstidalaA Uae veya orta 
mektep şahadetnameleriyle nUtus tezke
resi ve hUsnühal kltıdı, slhat raporu ile 
birlikte nihayet 23. 11. 940 cumıı..raesi gü
nüne kadar belediye reisliğine vermeleri 
UA.n olunur. l7790l 1T172 

M. M. V. Hava Müste'8rlığı 

Matra alınacak 
Jl. M. V. Han Sa. Al. lto. dan 

e 
lı 

1- Muayyen giin ve saatte talibi nhur 
tsiyen 15,000 adet ma~ra yeniden pazar• 
kla satın alınacaktır. Muahammen bedell 

22.500 lira olup katt teminat mikadan 
3 375 lira 50 kuruştur. Pazarhit 25/11/940 
aı:arteai sa.at 11 de Hava 1atm alma. kop 

n 
g 

s 
b 

misyonunda yapılacaktır. Ebıaf Te nümu• 
esi her rün öğleden sonra komisyonda 
örülebilir. İsteklilerin muayyen &ün H 

aatte katt teminat ve kanunt belıelerile 
irlikte komisyonda bulunmaları. 

(78g8} 17811 

Bir gaz deposu yaptırılacak 
M. M. V:. Hava Sa. A.J. Ko. dın : 
1- Bir gaz deposu pazarlık suretile ina& 

6 
1 

• 

ettirilecektir. Muhammen beti•" .:884 lira 
6 kuru, olup kati teminat mfb:farı UU 
iradır. Pazarhtı 2S/l 11940 paı:a.rteai giinil 
aat 10 da hava aatm alma komisyonunda 

yapılacaktır. İdari ve fenni prtname, kro
ki ve keşif ıraporu her gUn öğleden ı;onra 
44 kuruş mukabilin.de komisyondan alma• 
bilir. İsteklilerin muayyen &'iln ve saatte 
katr teminat ve kanun! belırelerile komla. 
yandı bulunmaları. (7899) 17881 

Bir transformotör alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

yiyecek 
Maarif Vtıkiililind~n : f ' 

1- Bir adet KV A. 640 hk transforma • 
tör pararhlc suretile aatı alınacaktır. Mu
hammen bedeli 7250 lira olup kati teminat 
mikdarx 1GS8 liradır. Pazarlığı 26/11/ 1940 
11.h &"iinü ıaat 10 da hava satrn alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Fenni ve idari 
ıartnamesi her ırün öfleden ıonra kom.is· 
yo.rıda rörülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve aaatte katı t •inat ve k:uıunt b"l
gelerile birlikte komisyonda bulunmaları. 

Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. 
Cinsi 

Sadeyağ 

Pirinç 
Makarna 
K. fasulye 

Muhammen Fi. 
Kr. Sa. 

140 
40 
32 
30 

Miktarı 

Kilo 
20000 
48000 
70400 
54000 

Gazyağı 25 49000 
Sabun 45 26000 
Beyaz peynir 50 11000 
Şehriye 32 18000 
Bulgur 17 57000 
Mercimek 20 30000 

Tutarı 

Lira 
zsooo 
19200 
22528 
16200 
12250 
11700 

5500 
5760 
9690 
6000 

Teminatı 

Lira 
4200 
2890 
3379 
Z430 
1837 
1755 

825 
864 

1435 
900 

Açıkzarf • kapalı 

Kapalı 

.. .. 
" 
H 

it 

" 
" 
" ı - Eksiltmeye konulan maddelerin cins, mahiyet, miktar ve tahmin edilen k1y-

metled yukarıda yazılmıştır. 
2 - Şartnameleri Ko. da görüliir. 
3 - Eksiltme 3. 12. 940 giinü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye girecekler teklif mektuplannı tayin C"C11len gündeki saatten bir 

saat eve! Kırklareli Emek otelinde Sa. Al. Ko. na vermiş olmaları lazımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (7896) 17873 

Buğday, arpa ve bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. R~. den: 

Cinsi 
Buğday 

Kilosu M. bedeli İlk teminatı GilnU 
3.12.940 
3.12.940 
3.12.940 

Saati 
14 
14 

600 ton 51000 L. 3825 L. 
Arpa 
Bulgur 

750 ton 48750 L. 3431 L. 
.1035 ton 175950 L. 10047 L. 

ihale mekll ihale yeri 
Pazarlık Niğde Sa. Al. Ko. Rs. 

1 - Yukarıda clnıı ve mlkdarı ySZllı buğday, arpa ve bul~ur muhtelif lııtasyon
larda teııllm !JSrtlyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin pazarlık gün ve ve saatinde kanıınt vesaik vetemlna.tlariyle Ko. 
na mUracaatlan. 

3 ...:.. İstekliler şartnameyi her gUn Ko. binaııında okuyabilirler. (7992) 1791'i4 

detle pazarlığa konularak 6.12.940 cuma 
gtinU saat 11,30 da ekslltmesi yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen tutarı 19210 li
ra 94 kuruş yulafın 22116 lira 47 kuruıı o
lup arpanın ilk teminatı 14.'1 lira yulafın 
1662 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek lstiyenler her 
gün i~ saa.tıerlnde &'Örebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki belgelerle birlikte saat 
10,30 a kadar teklif mektuplarını Bornova 
Sa. Al. Ko. na. vermeleri. (7991) 

17953 

Muhtelif erzak alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Askeriye ihtiyacı olan aJağıda cins 

ve miktarı yaztlı 4 kalem yem ve iaşe 

ma.cldeleri ayrı ayrı pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlan Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler okuyabilir
ler. 

3 - Pazarlığı 29. ıx. 940 günü saat ıs 
de mezkur Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlı~mdan sonra takarrür ede
cek fiyat üzerinden yüzde ıs kati teminat 
alınacaktır. 

Miktarı 

450 
60 

900 
450 

ton 
Buğday 

K. Fasulye 
Yulaf 
Arpa 
(7985) 17955 

Kum fasulye alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Aekert ihtiyaç !cin kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 99405 kilo K. f11$Ulye
ye talibi z:uhur' etmediğinden bir ay müd
detle pazarlığa konularak 4.12.940 günü 
saat 11,30 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - FMulyenln muhammen bedeli 20875 
llra olup ilk teminatı 1006 liradır. 

S - şart.nameyi görmek lııtlyenler her 
gün iş ıaatlertnde gönhlllrler. 

le pazarlığa konularak 4. u. S40 çarşamba 
günü saat ıı de ek!liltmesi yapılaca\ı:tır. 

2 - Makarnanın muhammen bedeli 
15643 lira olup ilk teminatı 1173 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş sıı.atlarında görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lr kanunun 3 maddelerindeki belgelerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Borniva Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7977) 17957 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 393776 kilo arpa ve
ya yulafa istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konularak 5. 12. 940 
cuma günü saat 11 de eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Arpanın muhammen bedeli 27564 
lira yulafın 29533 lira olup arpanın ilk te
minatı 2067 yulafın 2215 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

K. nun 2 ve 3 maddelerindeki belgelerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupları
nı Bornova'da Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7978) 17958 

Pirinç alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 46345 kilo pirince ta
libi zuhur etmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa konularak 4. 12. 940 çarşamba 
günü saat 10 da eksiltmesi yapılaeıı.ktır. 

2 - Şartnameyi görmek iıtiyenler heı 
gün iş saatlerinde görebilirler. 

3 - Pirincin muhammen bedeli 15939 
lira olup ilk teminatı ll99 lira.clır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni ve
sikaları ve teklif mektupları ile s.ı1t g a 
kadar Bornova Sıı.. Al. Ko. na mu~cıııtla· 
rt. (7979) I79!!> 

Sade yağı a1rnacak 

y 

l 

. 
t 

a 

a3803 sayılı kanuna göre Samsun'un Lldik: 
kazasının Akpınar mevkiinde açılan Kö 
Enstitüsü için yaptırılacak binaların avan 
proje!erile vaziyet pllnlarınm hazırlanmas 
işine ait müsabaka tarihinin görülen tuzu 
ma binaen 30/1/1941 tarihine kadar temdi 
edilmiş olduğu illn olunur. (7835) 1783 

ANKARA V ALILICJ 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valil!~irıden: 

1 

-
l'i 

• 

1035 llra 215 kuruş keılt bedelli husus 
idareye ait Beypazarındaki dtikkAnla.rın 

tamirine llln edile.o müddet zR.rfında talip 
zuhur etmedljtlnden b!r ay mUddetle pa 
zarlığa konmuştur. Taliplerin ytl~de 7, 
teminat mektup veya makbuılarlyle her 
pazartesi, persembe günleri sa.at 15.30 d 
vllA.yet daimi encUıneııine müracaatları. 

7617> 11a55 

tlaç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

e 

-
. 

n 

e 
-
-

Ankara ilk okullar sağlık müfettişliiin 
23 kalem ilaç satın alınacaktır. Bu ilaçla 
rın muhammen bedeli 190 liradır. İstek 
lilerin şartnameyi görmek üzere her gün 
maarif müdürlüğüne ve ihale aünü ola 
25. 11. 1940 pazartesi günü saat ıs te v 
yüzde 7,5 teminat akc;esini hususi muha 
sebe müdürlüğü veznesine yatırarak viHi 
yet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. (7972) 1796 4 

ASKERi F ABRIKALAR 

100 ton Flüapat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 

Merkez Satın Alma Komiıyonundan : 
il 

-
e 
e 

-. 
e 
e 
2 

-. 
a 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 
100 ton Flüspat Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez 111.tm alma. komisyo 
yonunca 6/12/940 cuma rünü aaat 15 t 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şa;tnam 

parasız olarak komisyondan verilir. Ta 
liplerin muvakkat teminat olan (450) lir• 
yı havi teklif mektuplarını mezktir günd 
aut 14 de kadar komisyona vermeleri v 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası vesi 
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyon 
müracaatları. (7864) 17881 

700 Ton demir hurdası almacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü me r-

kez satın alma komisyonundan: 
e-
n 
u 
a 
r 

iZ 

-
ir 
e-
t-' 

t 

-

3284 sayılı kanun mucibince 700 ton d 
mir hurdası mahreç istasyonlarında vago 
dahilinde teslim şartiyle beher tonun 
şartnamesinde izah edildiği veçhile 17 lir 
SO kuruştan aatm alınacaktır. Şartnamele 
merkez: satm alma komisyonundan paras 
olrk verilir. Tliplerin 10/12/1940 salı gü 
nü akşamına kadar tekllf edecekler! dem 
hurdası kadar yüzde 7,5 iu nisbetinde t 
minatlariyle birlikte şartnameyi kabul e 
tiklerine dair kayıt ve sarahat? havi fiya 
tekliflerini merkez satın alma komisyonu 
na vermeleri. (7850) 17941 

ADLiYE VEKALETi 

.Ekmek alınacak 
Ankara C. MUddelumumtliğinden : 

l 

k 
l - Ankara çocuk ııılAh evl m~mlar 

lçln (21.000) kilo birinci nevi ekmek açı 
ekslltme ile ıatın alınacaktlr. 

2 - Muhammen bedeli (21520) liradır . ' - Ekıı11tmeye ırıreccklerln 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 3 maddeler1ndekl belgelr.rle 
blrltkte ea-at ~.ao a lıtadar teklif mektup -
lanuı Borno•a S11.. Al. Ko. na verrrıelerl. 

Diyarbakır Sa. Al. Ko. Re. den: 3 - Muvakkat teminat para.sı (189) 1 1-

C701lS) 1'79~ 

Makama alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
ı - A•keri ihtiyaç için kapalı zarfl:ı 

eniltmeye konulan 62575 kilo makarnaya 
talibi ztdı-.ır ewedilinden bir ay müddet-

1 - Diyarbakır Sa. Al. Ko. ca. alınacak radır. 
u olı:uı 30 zar ton aadeyafı 29.11.940 gUnU ' - Eksutme 23. 11. 940 cumarteııt gün 

ııa.at 11,45 11,30 da ayrı ayrı pazarlı.fa aaat 10 da Ankara adliyesinde C. MUdde 
konmuştur. umum1llğinde toplanacak satın alma ko 

t-
-

2 - Her birinin muhammen tutan 40WO mtayonunda yapılacaktır. 
lira olup teminatı «307~ l!radll'. 15 - Fenni ve huııust §artnamesl Ankar a 

3 - Şartnameleri her sl1n 11 zamaııuı C. Mllddehunumtıılinden para.sıs olarak 
Ko. da görülür. (7981) 17961 verilir. .(7'84.) 17488 

(7900) 17884 

Mahruti çadır almacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1- 300 adet mıhrutt çadır paza.rlrkla sa

tm ahnıı.caktır. Muhammen bedeli 25500 
lira olup katt teminat mikdarı 5825 liradır. 
Pazarlığı 28/11/940 per~embe günün saat 
11 de hava aatrn alma komisYOnunla yapı. 
lacaktır, Evtaf, nümune ve 1artnamni her 
fÜn öileden sonra 1 lira 27,5 kur\lf mulı:a• 
bilinde komisyonda röriilebilir. 1steklile. 
rin muayyen ıün ve ıaatte katl teminat ve 
kanuni belrelerile birlikte komiıyonda bu• 
hınmaları. (7901) 17885 

Mendil alınacak 
M.M.V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 20.000 

mendil pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 2760 lira olup kat! temi • 
nıt mikdan 414 liradır. Pazarlığı 27/11/940 
Ç&.rljamba ıünü ıaat 11 de bava satın ahpa 
komisyonunda yapılacaktır. İdari, fenni 
şartname ve nümuncsi her rün öğleden 

sonra komisyonda rörülebilir. İlteklilerin 
muayyen gün ve aaatte katt teminat ve lrıı.
nunt belıeleriyle birlikte komiıyonda b11ıo 
lunmalan. (7938) 17913 

Y alakhane itleri 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir er. 

baş yataktıanesinin nokun iıleri pazarlık 
suretiyle tamamlattırılacıktır. M•haınmen 
bedeli 10334 lira 6 kuruı olup kati temi -
nat milı:darı 1551 liradır. Pazarİığı 25/11/ 
940 pa:rartesi günü ııaat 10.30 da hava satIJl 
alma komiıyonunda yapılıcktır. Fennt, id&o 
ri şartname keıif ve sair evrak her gün 
öğleden sonra 52 kuruş mukabiuinde ko • 
misyondan alınabilir. İsteklilerin muay • 
yen giln ve saatte katt teminat ve kanuni 
belgeleriyle birlikte komiıYonda bulun • 
mııları. (7939) 17914 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. 
Kuhammen bedeli 18900 lira olaı:ı 15,000 

M 3 balast Afyon • Esklıehir hattı üze
rinde Klm. '°· ocatında. ihzarı i§inin 2. 12. 
940 pazartesi gilnU ıı.aat 15 de kapalı zarf 
uırulJyle Afyon yedinci ıııetme müdUrlüiU 
binasında eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu l§e girmek lstlyenlerln (1417) lira, 
(W) kuruşluk muvakkat teminat ve mah
sus kanuı:ıunda taylrı edilen vesikalarla 
teklif mektuplarını aynı gün ııaat 14 de 
kadar komlıyon retsllflne vermeleri ıa... 
zımdır. 

Eksiltme Dartnamesı foletme komisyo. 
o.undan para.sız olarak alınabilir. 

(7677) 17707 

Benzin almacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 15690 (oıı beş altı 

yüz doksan) lira olan elli (:";()) ton benzin 
3.12.940 salı gUnU saat 1:5 te kapalı zart 
uaullyle Ankarada idue binasında aatın 
alınacaktır. 

Bu işe girm• istiyenlerin (1176,75) 
bin yUz yetmlo altı lira yetmiş beg kuruı· 
luk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
etttli vesikaları ve tekliflerini aYDı guD 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verme. 
leri lA.zımdır. 

9artııam.eJer parıuıız olarak Anke.rada 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada te • 
sellUm ve sevk oefUtınden d&ğıtılacaktır. 

(7791) 17822 

2ıı.yl - Ankıı.ra memurlar kooperatl!ln• 
den almı~ olduğum 3242 numaralı hi11e 
aenedlmi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur. Hariciye VekA.
leti idart itler ikinci ıube fefi Ömer Llitfl 
lLlYMUl '651 
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Fırın ve dükkôn yıktırılacak 
• 

Ankara Belediyesi İm.ar Miidürlüiünden : 

Adası 

461 
464 

Parseli 
5 
4 

Mevkii 
Atpazarı 

Atpazan 

Cinııi 

Furun 
Dükkan 

Kapı No. 
9 

200 

Ankazına tahmiıı 

edilen lira 
600 altı yÜZ 
10 on 

Yukarıda 4a ve parselleri yazılı rayrimenkullerin hedim Ye tesviyei turabiye
leri alacak l&hsa ait olmak üzere ınkazla rı hizalarında gösterilen muhammen be
tlellerle on beş ıün müddetle açık artırmıya konulmuştur. İhalesi 23. 11. 940 ta
rihin~ müsadif cum.art~i günü 11at 11 de İmar müdürlüğ-ünde yapılacağından ta
liplerin yüzae 7,5 teminatlariyle birlikte müracaatları ilin olunur. (7505) 17486 

Muhtelif eıYa aatı,ı 
Ankara Gumrük MtidürlüğündeM 
1!.üfre:iatt belediye mezat ealonıı ile 

rümrük binasında urlr listede röıterilmiı 
olan rnuhtelif einı eıyı 9/12/940 tarihine 
mıiııadif pazartesi giinü sae.t onda açık art. 

trrma ile ııatdacaktır. 
Müzayedeye iıtidk arzusunda bulunan

ların muayyen aaatte Akköprüde gümrii.k 
binasında müteşekkil ıatıı komisyonuna 
müracaatları. (7945) 17944 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Akümülatör alınacak 
M. M. VekAleti Satın Alma Ko. dan: 

18 volt ve 60 amperlik 55 ıı.det akümll • 
lltör alınacaktır. Hepsine t&hmtn olunan 
tıyat 12320 lira olup teminatı 1850 lir& :50 
kuruştur. Talip olanların 23.11.9oi0 cumar
teııi gUn.U saat 10 da komiııyon& ml\raca· 
atları. (7863) 17844 

Kamyon parçalan alınacak 
M. M. V. Veklleti Sa. Al. Ko. dan.: 
188 parça kamyon malzeme ve parçası 

alınacaktır. İhalesi pazarlrkla 23/11/94-0 
perşembe günü yapılacaktır. ~uhammen 
bedeli 6428 ve teminatı da 965 lıradır. Ta
lip olanların komisyona müracaatları. 

(7936) 17943 

Otobüs tamir ettirilecek 
M. M. V. Veklleti Sa. Al. Ko. dan.: 
Bir adet Şevrole otobüsü tamir ettiri· 

lecektir. Talip olanların 23/11/940 cumar
tesi günü saat on ikide M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(7950) 17945 

Kömür alınacak 
M. M. V. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan.: 
30 ton lavamarin kömürü pazarlıkla alt

nacakt:r. Tal ipi-erin Z3/l 1/940 cumartesi 
gtinü sıat on birde M. M. \7, satın alma 
komisyonuna gtlmeleri. (7951) 179415 

İnşa.at yaptırılacak 
M. M. V. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan.: 
Keşıf bedeli 2-439 lira SO kuru~ olan Ma

makta ıazdan ko:-Jnma evine ait bir bina
nın ikmali inış:ı.Hı 9/tıirinciHnun/940 pa
zarte~i p;ünü uat 11 de Ankarada M. M. 
V. stın alma KO. da açtk eksiltme suretİY· 
le ihale edileceiinden isteklilerin 183 lıra
ık ilk teminatları ile birlikte eksiltme 
rün ve saatında me,.;kOr KO. da bulunma
ları. K"':C ve 7::':'~,..,a~csi KO. da rörülür. 

cn~ı) 179+7 

A. LEVAZIM AMIRLlC.I 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
Cins ve mikdarları aşağıda yazılı 9 ita. 

lem ampul pazarlıkla satm alınacaktır. İs· 
teklilerin % IS teminatları ile birlikte 
25/11/940 pazartesi günü Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7926) 17904 
Adet Vat Volt 

150 15 220 
150 
150 
100 

25 
40 
60 

50 100 
75 200 
10 1000 
5 2000 

.. 
,, 
.. .. 
,, 

" 
" 50 3 12 nümunesi ilişiktir. 

Kömür alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 

kuru~ olan 5 ton meşe kwmüril pazarlık
la satın alınacaktır. 

Pazarlığı 27. 11. 940 çarşamba gÜnÜ sa
at 15 tedir. Kati teminatı 45 lira olup ev
saf ve şartnamesi Ko. da görülür. 

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

(7976) 17966 

Boş makara satışı 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
800 kilo boş makara satılıktır. 
Makaralar Cebeci dikimevinde görülür. 

Taliplerin 30. II. 940 cumartesi günü sa
lt ıO da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu
lunmaları. (7982) 17967 

Nalbant takrmı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
İki nalbant takımı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

Pazarlığı 28. ti. 940 perşembe günü sa· 
at 14 tedir. Taliplerin yüzde 15 teminatla
riyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (7983) ı7ıı68 

TİCARET VEKALETi 

Raportör alınacak 
Ticaret Vekaletinden: 
MUnhaJ 170 lira ayhk Ucretıı raportör

lüklere müsabaka. ile tayi.D yapılacağından 
taliplerin tahsil va.ziyetlet:'lni ve diğer du
rumlarını göstere!! vesaikle Ticaret VekA.· 
Jeti dııı ticaret dairesi relsllfine mUraca
at etmeleri. (7915) 17894 

.:!.llllllflllllllllllll SAN TA 111111111llllU1111~ • - . 
=Herkeı, bi!:iuna çocuklar tarafından alınması ıayeı kolay ve müessir bir 
:=r:ıar .. ~.nriır. 

-------------------
BARSAK 

SOLUCANLARINA 

--------------
=kar~I pyet tttirliclir. Barsak solucanlarının büyÜklerde ve küçliklerde sebep = 
=:oıaeatı teblilcel•r f6• 6e4ne ahna.rak solucan hutalrltlırırı.d.t. bunu kullanma- = 
::lart faydalıdır. =: 
:=Hekina14ıırimise ve b&llnmt&a ıa .. i,.e edilen bu müstahzar her ec~ınede bu- :: 
::lunur. ltım.u 25 kunıttur. 6297 E 
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DEVLET ORMAN IŞLETMESl 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re • 

•İr Amirliğinden 
1 - Büyük Diız bölgesi ka.tiyatından 

ormanda Kasapkıran rampasın.da istifte 
mevcut (909) adet muadili (495) metre 
mikap (920) desimetre mikap köknar ve 
(312) adet muadili (156) metre mikap 
(681} desimetre mikap çam tomrukları a· 
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş 

olup hacim orta kutur üzerinden hesap · 
lanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
Ankara orman umum müdürlüğünde An • 
lı:ara, İstanbul, Zonguldak orman çevirge 
müdürlükleriyle Karabük devlet orman 
işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli kök
nar (11) lira (31) kuruş çam (12) lira 
(61) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak
çesiyle 27/11 / 940 çarşamba günü saat (15) 
de Karabük revir merkezine müracaatla-
rı. (1085217801) 17784 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir 

Amirliğinden: 

ı - Bolu Karacıı.au deposunda. istifle 
mevcut 325.5 adet muadili 1806/ 647 ~13 
kliknar tomruğu açık arttırma Ue satıla

caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme p11.y
ları mevcut ve kabukları 11oyulmuş olup 
hacim kflbuksuz oı·ta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait Sfltış şartnıımcı:ıi 

Ankara orman umum mtidürlllğiinde ve İs
tanbul, Ankara, Bolıt, çevlrge miidi"ırllik

lerinde ve Boluda devlet orman işletmesi 
revir amirliJ!'inde göriilebilir. 

~ - Köknar tonıruklannın muhammen 
bedeli 11 lira 56 kuruştur. 

15 - İsteklilerin yilzde 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 30.11.940 gilnti saat lO da 
Boludaki revir l\.mirl\ğine mliracAAtıarı. 

(10966/ 7911) 17889 

VlLAYETLER 

İnşaat yaptırılacak 
lzmir Naha Müdürlüğünden : 
Cümhuriyet kız enstitüsünün bir kısım 

ikmali inşaatı 6/ 11/ 940 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapah zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 31499 
lira 60 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler kapah eksiltme 
şartnamesini, mukavele projesini, keşif hu
lasasını, fenni ve hususi şartn'lme, silsilei 
fiyat cetvelini lımir nafıa müdürlüı;ünde 
mevcut dosyasında tetkik edebilirler. 

Eksiltme 26/ ikinci teşrin/940 salr günü 
saat 11 de İımir naha müdür\üğür.fe mü
teşekkil komisyonda kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını ve 2363 liralık 
muvakkat teminatı muhtevi olarıık hazır

lryacakları tekli [ mektuplarını kapalı zarf 
içinde yukarda ya:r.ıh ıı:ünde muayyen sa • 
atten bir saat evet komisyon reisliğine 
mak-buz mukabilinde teslim etmeleri lazım
dır. Bu muayyen gün ve saatten sonra vu
kubulacak müracaatlar ve post<ıda vaki 
gecikmeler kabul edilmiyecektir. (4737/ 
7567) 17552 

TAPU VE KADASTRO 

Memur alınacak 
Tapu kadastro umum müdürlüğünden: 
Umum müdürlük fen müşavirliğinde 

münhal bulunan 25 lira maaşlı tetkik me· 
murluğu ile 35 lira maaşlı bir müfettiş 

mua11inligı ıçin yüksek mektep mezunları 
arasında 29 111940 tarihinde saat 15 de 
mfüıabaka imtihanı yapılacaktır. 

Tetkik me.ııurluğuna taliplerin mezlcii.r 
tarıh:en evt'l dıploma, hü•rnühal kağıdı ve 
sıhhat raporlar ıile birlikte istida ile u
mum müdilrıü'e ve müfettiş muavinliğine 
talip olanların izahat almak üzere teftiş 

heyeti •eisliğine müracaatları. (7968) 
17948 

iKTiSAT VEKALETİ 

2 Memur alınacak 
İktısat Vekaletinden : 
Biri Maadin Umum Müdürlüğünde ve 

diğeri Zonguldak'ta mıntaka iktısat mü
dürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere yir
mişer lira maaşlr iki memurluk için 788 
ve 3656 numaralı kanunların hükümleri 
dairesinde müsabaka ile iki memur alına· 
caktır. 

Müsabaka imtihanı 27. ır. rg40 tarihin· 
de saat 14 de yapılacağından taliplerin 
27. ıl. 940 çarşamba günü saat 12 ye ka
ar evrakı müsbiteleriyle birlikte İktısat 

vekileti zat işleri müdürlüğüne müraca· 
atları. (7995) 17965 

Zayi - Ankara maliyesinin 2908 sıra 
N.sundan eşim çarkçı yüzbaşı Ömer Lütfi 
den almakta olduğum tekaUt maaşım!\ alt 
cüzdanı ve resmi senediyle tatbik mUhtirU· 
mu zayi ettim. Yenisini alacağımdan es· 
kilerinin htikmil yoktur. 

Hayriye Başaran 46M 

ULUS - 21. incı yıl. Nv. 603:~ 

İmtiyaz aahibi 
lakender Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İfleri Müdürü 

Mümta.z Faik FENiK 
Müesııeııe MUdllrU : N .. lt ULUÔ 

ULUS Buımevi ANKARA 

SRO 
rayyare 
Otomobtl 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllfunum 

makine

lerde 
tsvtc:re 

mA.ın o ı a.t1 

S R O Rulmanlarını Kullanınız 
Deposu: Galata Karakoy Palas hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
CTOGLU ve ORTAKLARI P. K 

1039. Telgra!: TA$KOL 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Posta nakliyatı 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden 

1) - Küçük Yozgat postanesiyle is • 
tasyon arası posta nakliyeciliği açık ek • 
siltme suretiyle eksiltmeye çıkarılmuJttr. 

2 - Senelik muhammen bedeli (24-0) 
lira olup muvakkat teminat (18) lira ida
ri kefaleti (500) liradır. 

3) Eksiltme 25/ 11/ 940 tarihinde saat 15 
de Ankara P.T.T. müdürlüğü eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi Ankara posta muavinliği 
kaleminde görülebilir. 

5) Eksiltmeye iştirak edeceklerin ika • 
metgfilı senedi, iyi hal kağıdı ve mahkU -
miyetleri olmadığına d:ıir en çok sekiz gÜn 

eve! Cümhuriyet Müddeiumumiliıtinden a
lınmış vesika ile ibraz etmeleri ve nüfus 
hüviyet cü:ı:clanlarım hamil bulunmaları 

şarttır. (7578) 17560 

Mühendis ve fen memuru 
aranıyor 

P. T. T. umumi müdürlüğünden: 

AZ EUE 
nifl~s hir.ı.. 

1Jemelll 
ı - Yapı işlerinde istihdam edilmek ü

zere iki yüz altmış lira ücretli bir ve iki 
yüz on lira ücretli bir yüksek mimar veya 
mühendis ile yüz yetmiş lira ücretli üç fen 
memuru veya mühendis alınacaktır. . 

Bir komprime hayat karş~hğıdır 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkii O· 

lup talill_lerine 3656 No. lu kanun hüküm
lerine göre iicret verilecektir. 

En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve n 
faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci 
mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabi 
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
3 - Talip ol:ınl:ırın vesikalarını P. T. 

T. umumi mlidürlüğü levazım binalar şu. 
besine göndermeleri. (7914) 17942 

M. NURi ÇAPA Kuruluş tarihi : 1915 
ENSTiTÜLER 

Kumaş alınacak 
Gazi Terbiye 1'~nstitusU MüdUrltiğtin · 

den: 
1 - Gazı Terbiye Enı:ıtıtusU kız talebe· 

si ıc:ın 365 metre kum~ ac:ık ekelltme ile 
sııtm alınacaktır. 

FOSFARSOL 
2 - Tahnıln bedelı 2463.75 liradır. İlk 

teminatı 184. 79 liradır. 
3 - İhale 2.12.!140 pazartesi gtin\i saat 

14 te Ankara mektepler muhasPbecillğln 
de yapılacaktır. 

Kcin, 
En birinci 

kuvet ve iştiha şurubudur 
Her eczahaonede bulunur. 

4 - İateklilerln mezkı1r gtin ve saatte 
temlnatıarlyle komisyona başvurmaları. 

(78~6) 17804 Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 26-11.1940 SALI Gü~ü SATILACAK EMLA~ 

Esas 
No. Mevkii 11c Nevi 

1130 Aşağı Eğlence mevkiinde 
tarla 

1139 

1204 

" " 
Yukarı Kuyuyazısı mev
kiinde tarla 
Yusuf Alıbas Mah. Aralık 
$. Bahçeıt Ahşar. evin 
114/ 192 ı.issesi 

Mesa
Ada Pargel hası 

1781 14 21656 

1756' 1 6324 

1761 16 5305 

408 8 206 

1221 D.,nişmen<J mevldinde harap 1888 21 4969 
bal' 
Danişmend mevkiinde harap 1888 22 
l:>a~ 

1222 6292 

Kıymeti Teminat 

5414.- 1082,80 

1897.- 379,40 

796.- 159,20 

606.- 121,20 

248.- ~9.60 

315.- 63.-

İzahat 

Ayvalık yolu üzerinde ve Ünzl.le· 
nin evinin önündedir. 
Ayvalık yolundadır. Üzerinde Na
imerıir. evi vardır. 
Ş!''c· Hafız Ahmedin bağının 
yanınd; dır. 
Bi,.. odcl bir mutbahtan ibaret oiup 
'1;"ri;;i arsa halindedir. 

Muharrem'in evinin şimalindedir. 

Muharremin evinin ittisalindedir. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 29-11.1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1223 

1224 

1225 

1226 

1227 

Dani~mend mevkiinde harap 
bağ 

Danişmend mevkiinde tarla 

" " " 

.. .. .. 

.. •• .. 
1260 A§ağı Ayvalı mevkiinde 

harap bağ ve ev 

1888 

1889 

1889 

1889 

1889 

1759 

27 6197 

12 239'7 

8 7191 

17 10387 

14 5154 

12 8720 

620.- 124.-

120.- 24.-

360.- n.-

519.- 103,80 

258.- 51,60 

754.- 150,80 

25, 24, 28, 26 parsellerin ortasında
dır. 
Osman ve Muzafferin bağ ve evle
rinin arkasındadır. 
Osman evinin arkasından Mehmet 
Ali Odyak'ın ahırına kadar uza -
nan iki yolun arasındadır. 
Osman ve İskender evleri arkasın
da ve c!ere içindedir. 
Yol ve İskender'in işgalindeki 17 
paı selin arasındadır. 
Ayvalı yolu üzerinde Halit Basa
dın 56 tai numaralı evinin ittisa
linde<lir 

1 - Yukarda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak, peşin para ve aç1k arttırma ile satılıktır. Dellaliye res
mi müşteriye aittir. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kuIJananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet daire
sinde tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, yukarda gösterildiği üzere, birinci kısım için 26.11.1940 salı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
için 29.11.1940 cuma günü saat on dörtte Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depo-
zito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak Servisine müracaatları ... (7838) 17806 

YENİ Sinemada 
Burün Bu Gece 

Ne:ıe, qk, macera, kahkaha 

ve ..Uzel kadınlR.r tılml 

AH NE KADIN 

Oynıyanlar : Melvyn Dougla.s 

Vtrsinla Bruce 

Seanalar : 14.30 • 16.30 • 18.30 

Gece n de 

HALK Sinemasmda 
Bugün bu gece 

Bütün hayatı tafüil eden 
soysal bir facia 

2 büyük yıldrzrn yarattığı 
GÜNAHSIZ KATİLLER 

Türkçe Sözlü 
Oymyanlar : Silvla Sidney • 

Henry Fonda 
Seaı:ıalar : 14.30 • 16.~0 • 18.30 

Gece 21 de 
Saat 12,15 de ucuz matine 

HUDUT KORSANLARI 

Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün Bu gece Bugün Bu gece 

ERrarengiz kardeşlerin ktişkti Me~hur Arşak Palabil)'ıkyan-

0Yll1Yttnlar: Andre Bruleayl -
vla Ba.taille. Margurite 

Moreno 

Aık, esrar ve ..Ulünçlü vakalar 

Seanslar : 14 • 16 - 18 

Gece 20,30 da 

ın nefis komedisi 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 

Kahkaha, neşe tufanı 

Seanslar : 14.80 • 16.30 • 18.30 

Gece 21 de 


