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CÜMHURİYETİN 17 NCİ YILDÖNÜMÜ 
Bayramımızı büyük 

bir törenle kuthyacağız 
.C. H. P. Genel Sekreterliği Parti 

teşki lôtı na bir tamim yaptı 

Bu sene geçit resminde bir 

kahramanlar tribünü olacak 

Ankara Vali ve Belediye Reisi 
B. Nevzat Tandoğan 

Türk Dôyinler Vekilinin • 
vazifesi bitti 

Düyunü Umumiye· Meclisi 
arlık ·mevcut dellildir 
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Hükümet bu Meclisin vazifelerini· 
bizzat ifaya .karar Vermiştir 

Dün 
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Bu yıl Cünihuriyetin 17 inci yıldönümü bütün yurtta fevkalade mera
simle kutlanacaktır. Cümhuriy,et Ha,k Partisi Genel Sekreterliği bütün 
teşkilatına gönd~rdiği bir tamimle, devlet teşkilatımız tarafından bayra
mın kutlanması yolunda alınacak tedbirlerin, Parti teşkilatımızın iştira

kiyle kuvetlendirilmesini bildirmiştir. Bu maksatla C. H. P. idare heye -
tince kabul edilen kutlama talimatı bütün vilayetlere gönderilmiştir. 

Bu talimat, 29 birinciteşrinde idrak &

deceiimiz Cümhuriyet Bayramı vesilesiy
le 17 yıl içinde' memleketin istiklil ve is
tikbalini kurmak ve korumak maksadiy -
le her sahada aarfedilen gayret, emek ve 
elde edilen büyük muvaffakiyetlerin bii
tün türk milletince ve cihan efkirınca 

Vekiller Heyelind;-ı 

Valimizin 
nezdinde bir 

top/ant~ yapıldı 
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C. H. P. Genel Sekreteri 
Doktor F ilui T azer ' 

Orta ve 
Yakın-Şçırkta 

hazırlıklar .. 

Falih Rıfkı ' ATAY 

lngiltere, Akdeniz ve Afrika'nın 
müdafaası hesap ve tertiplerini 
Fransa ile birlikte yapmı§tı. 1914 -
1918 harbinde İngiliz kara ordula
rının ne kadar geç teteklrül etmit 
olduğu hatırlardadır. Halbuki Fran
sızlar, yalnız anavatanda değil, de
nizatırı sömürgelerde dahi daima 
müdafaaya hazır idiler. Fransız mü
tarekesi, lngiltere'yi, bilhassa Orta 
ve Y akm - Şark'ta bir hayli müşkül 
mevkide bıraktı. Yalnız donanma 
ile denizleri değil, kara ve 
hava kuvetleriyle deniz ka-
pılarını ve Mısır ve Filis-
tin'i muhafaza etmek mesuliyeti, 
tek batma, lngiltere'ye düttü Diğer 
taraftan adalar dahi istila tehlike
si altında idi. İngiltere için kara or
dularını süratle, ve her tarafta bir
den tanzim etmek, Almanya gibi 
muazzam bir kara ve hava devleti
nin hücumlarına kar§ı adalarda, İ
talya gibi mühim bir kara ve hava 
ve deniz devletinin hücumlarına 
karşı da Orta ve Yakın - Şark'ta 
hazır bulunmak lazımdı. 

Pek kısa bir zamanda Büyük 
Britanya İmparatorluğunun sarfet
mit olduğu cehdin tam kıymetini 
vermek doğru olur. Adalarda müda
faa ordusu iki milyona yakla§mıştır. 
Mısır kara ve hava kuvetlerinin k"
miyet ve l:eyfiyetçe mühim bir ~e.ı 
yeye cıkmı§ oldufu, İtalyan ileri ha
reketinin, henüz, müdl\faa istihkam
ları ile temas aramamasından, ve 
Afrika hareketleri için dahi, Al· 
manya'nın ve lspanya'nın yardım
larını beklediği söylenmesinden an
Ia~ılmaktadır. 

Hiç §Üphe yok ki timali Amerika'
nrn Uzak Doğu etrafındaki işbirli
ği, lngiltere'nin Asya seferberlik 
kn · n'lklar•ndan daha serbestçe isti
fadeler etmesine fırsat vermiştir, 
Orta ve Yakın - Şark'taki kara or
dularına asker ve malzeme yetiştir
me1t için İngiltere mü~ait bir vazi
yettedir. Çünkü Avustralya ve Hin
distan, bu ordulara deniz vasıtası 
ile bağlıdırlar ve bu denizler üzerin
de İngiliz hakimiyeti, nakliyatta ih
tiyat tedbirıeri alınmak külfetlerine 
raŞ?men, tam ve katidir. 

Şimdi Jngiltere harbiye nazırı E
den Mısırda bulunuyor. Adaları is
tila tehliJr:nainin gerek mevsim, ge
rek aıkerl hazırlıklar sebebiyle ha-

Claıı S. İllci ••3/ada) 

(Sona S. inci sayfada) 

icra Vekilleri Heyeti dün saat 
11 de Başvekalette Baıvekil Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde toP. 
lanmıt ve nıznamesindeki meae -
leleri müzakere etmiıtir. (a.a.) 

Düyunu umumiye meclisine mevdu vazifelerin hil
kümetçe ifasına karar verilmesi üzerine Düyunu u
mumiye meclisinde tUrk dayinlerini temsil eden da
yinler \•ekilinin vazifesi kalmamıştır. Kendiainin 
memlekete avdetini temin için dün bankalar mümes
silleri Ankara Vali ve Belediye reisi B. Nevzat Tan
doğan'ın nezdinde bir toplantı yapmışlardır. Tando
ğan içtimaın mevzuunu aşağıdaki §ekilde izah etmiş

tir: 
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Gelen malumat 
tasnif. ediliyor 

Başvekilimiz dün 
müdürlüğünde 

. -
istatistik Umum 
meşgul oldular 

. istatistik Umum 
müdürliiğiinde!li çalışmalar 

1 

taınil ediliyor 
Başvekilimiz Doktor Rofik Saydam 

dün öğleden evel istatistik umum müdür
lüğüne giderek gelen neticeler etrafında 

tetkiklerde bulunmuı ve umum mUdür B. 
Celal Aybar'dan izahat almı§tır. 

Diğer taraftan pazar günü yapılan il
' çüncü umumi nüfus &ayımrnm neticeleri 

hakkında vilayet ve kaıalarımızdan tel
garflar gelmekte devam etmektedir. Dün 
akşama kadar umum müdürlüğe gelen 
telgrafların sayısı 320 yi bulmuştur. Met
ninde tereddüt hıısıl olan veya verdiği ra
kam 935 nüfusiyle anormal bir fark gö~ 
teren yerlere, telgrafla yeniden sorul
makta, kati surette emniyet hasıl oJ.m.a
dan defterlere geçirilmemektedir. 

Türkiye'nin umumi nüfusunu bir iki 
• gün içinde öğrenebileceğimiz anla~ılmak-
tadır. • 

Nüfus •ayımı gunu lstanbulda yalnız Htueki lıtutaneıinde 
doğan )'_eni VQtandaılarıma 

~ .... l'tl~IJ· &.hl ,,~J:~t.·"~ •.• , ~. t.~ ;,,w..ı ~·~ 
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T andoğanın izahatı 
Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime uğrıyan 

Düyunu umumiye hamillerini temsil eden Düyunu 
umumiye meclisinin bugünkü şartlar içinde vazife 
görmesine ve hamilleri temsil etmesine imkan kal
mamıı olddğundan hükümet, meclise mevdu vazife
leri mevcut anlaşmalardaki esaslar dahilinde bizzat 
ifaya karar vermiş ve hamillerin hukukunu temine 
lbım gelen her türlU tedbirleri almıı bulunmakta

dır. 
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• Eski Osmanlı imparatorluğundan kalan borç ae· 
~nir.JSl33 tlirk borcu tahvilleri ile tebdil edildi-

ğJ maJQmdur. Bu tahvillerin halen adedi 1.839.453 

dür. Bundan A kontenjanında (Fran-

Dün Ankara Valili ve Belediye Reisinin riy• 
aelind e banka miimeaaülerinin yaphlılan 

toplantıda ltabal et/ilen /tarar 

sa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İa· ı 
viçre) 854.394 ve C. kontenjanında 
(Almanya) 29.821 adet kalmış ve türk ı 
olan B. kontenjanı ise yedi seneden· 
beri tebdil için müracaatı vaki olmı-: 
yan ve yakın bir zamanda hükümet le
hine müruru zamana uğrıyacak olan 
ve

1 
B. kontenjanında bulunan emisyo-1 

nu yapılmamış 89.545 adet tahvil ha- ı 
riç olmak üzere 865.692 ye yükselmiş
tir. Bu vaziyete göre türk kontenja-ı 
nı artık mezkuf tahvillerin mühim bir 
ekseriyetine sahip bulunmaktadır. I 

Hükümet, Düyunu umumiye mecJi. 
( Sonu 5 inci sayfada) 

ÇÖRÇİL'İN 
FRANSIZLARA 

HİTABI! 
"Bize yardım edemiyorsan11,, 
" hi~ değilse engel olmayın! ,, 

Çörçil nihai 
zafere itimadını 

gene tekrarladı 
Londra, 21 a.a. - B. Çörçll bu ak§am 

radyoda fransız mllletlne hitaben evelA. 
lngilb:ce sonra da transızca olarak ıu nut
ku söylemiştir: 

- Şu anda size hitap eden, 30 yıldan 
.tazıa bJr zaman barıııta ve sav&§ta sizinle 
birlikte yUrümUJ ve bugUn de eski yol ü
zerinde sizinle birlikte yUrilyen Çörçll'dlr. 
Bu gece kaderin Bizi sevketmıı olduğu 
her tarafta blitun yurtlarınızda size hitap 
ediyor ve evelce altın llranızın Uzerlne ya
zılı olan (IU duayı tekrar ediyorum: 

"Cenabı hak Fransayı korusun . ., 
Bl:ı: burada tngllterede, alman ateııı al

tında, bizi Fransaya bnğlıyıuı rabıtalan 
asııı. unutmuyoruz.. Hlirlyetın Avrupada 
tekrar teessUs etmesi, btitun memleket in
sanlarının iyi muameleler görmeleri ve bu 
suretle bize birlikte kılıç çektlrmlıı olan 
d:ı.vanın muzaffer olması için maddeten 
ve mAnen sıkı durarak mücadeleye devam 
ediyoruz. 

Namuslu insanlar hain ııerlrlerin ta.ar
rnzlanna manız kaldıkları zaman blriblr
lerine karıı koymaktan pek ziyade sakın
malıdırlar. Almanlar dalma aramızda 

( So~ of lrıci aaylalla I>. 

Ticaret Vekilimiz 
B. Nazmi Topçuoğlu 

9 Ayhk. 
dıı ticaretimiz 

• 
ihracahmız lehinde 
mühim farklar var 

Dıı ticaretimize alt dokuz aylık resnıt 
rakamlara nazaran bu mtlddet Jçlnde 82 
milyon lU.157 lira değerinde yapıtımı o
ı.n ihracata mukabil memleketimize M 
milyon 182.935 lira deterlnde ithalA.tta 
bulunulmt11tur. 

Geçen senenin aynı devrelerine ait ra
kamlar ise lthalAtımızı 99.482.263 lira ve 
ihracatımızı da 84.803,532 Ura olarak tea
blt eylemekte idi. 

Bu rakamlara göre, 1989 un dokuz ay
lık lthalAt ve ihracat mikdanııın ihracatı
mız aleyhinde kaydeylemlı oldujıı H mil
yon 628.731 llraya mukabil 1940 ın aynı 
ayları içindeki dış ticaretimiz, ihracatımı• 
lehinde 27.931.222 ıtrahk bir fark göster
mektedir. 

Aylık rakamlar ise, ey!UJ ayı içindeki 
dıı ticaretimizi ihracatımız lehinde 2 mil
yon 297.887 lira bir fark ile ltha!Atımu:ı 
5.075.068 ve ihracatımızı 7.372.935 Ura o -
!arak tesblt etmektedir. 1939 un aynı ayı
na alt rakamlar ise gene lhrıu!atımız lehin
de 5.8?5.398 Jlrtllık bir fark ile ihracatımı
zı 11.219.0S:> ve lthalrıtımızı da 5.393.687 
lira olarak göstermektedir. 

Dokuz aylık dııı ticaretimizin muhtelit 
memleketler araaındald inkısamına gelin
ce, ihracatta bulundutumuz memleketler 
bqında 17.528.948 lira ile İtalya, 11.93!.50() 

( Sozuı ol iaci uy/ada J 

1 İngiliz tayyareleri 
... Dün gece 

sıra ·dalgalar halinde 

BERLİN'İ 
bombardıman 

ettiler 

Bu taarruz Jimdiye kadar 
olanların en şiddetlisidir 

Berlin; 21. a.a . ..:.. D. N. B. bildlriyıor i 
Diln cece düşman harp tayyareleri biri .. 

biri ardmdan celen aıra dalsalar halinde 
Berlin berine hücum etmiılerdir. P'aht 
bu t&,7Yarelerin ekserisi mıı'e..ır aıiidAfa& 

(Sonu S. incı jsa7lada) 

Himmler 

Gestapo reisinin . 
Madrid' de ziyaretleri 

• 
Madrlt, 21 a.a. - D.N.B.: Alman polln 

ve S.S. kıtaıarı oeti B. Hlmınle.r, yanında 
Falanj sekreteri B. Gamcro, kont Mayalo
le ve alman bUyük elçisi olduğu halde bu
gUıı Escorlal'e giderek Falanj mUeaaist 
jose -Anton.lo de Primo dl Rivera'nııı me. 
zanna bir çelenk koymuotur. B. Hlmmler, 
buradan Toledo'ya giderek Alkaaar'ı sea • 
mil~ 
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Sanat aleminde: 
• • • • Yozgat resım sergısının 

masalı 

Bir varmış ~ir yokmuı .. Evet zaman için
de, kalbur saman içinde Yozıat ka -
aabastnda bir orta okul re9im hocası 
varmıj. Adı Cemal Binsölmüı. Bu 
delikanlı bakmış ki. Yozıat'ın ço -
cukları, bütün Anadolu çocukları gi
bi , kıvıl kıvıl, alev alev ıek.i kaynı

yor. DütUnmUı taıınmıı 1'n4! yap
ı:am ki, bu yavrucukların cevherleri
ni elle tutulur, K"ÖZle &örülür bir 
~ekle sokabilsem," diye, 

11Eh, demiş, madem ki, resim hocasıyım, 
bari ta1ihimi resimle deneyim. Şu ço
cuklara, bol bol, renkli renkli reılm
ler yaphrtayım. Bakalım göstersin 
lcr lleme boylarını boslarını." 

İtiraz etmiıter: .. Ayol, demiılcr, bu ço
cuklar, ömürlerinde güzel resim ne
dir cörmediler. Yatlı boya, ıulu boya, 
pastel boya nedir bilmezler. Hem de 
öyle boya, fırça, klğrt alacak para -
cıkları da yoktur." 

"Ziyanı yok, demiı Cemal Binıröl, e-Uzel 
reıim cörmemi1le-rı• ben cöıteririm 
>nları. Boya nedir Jilmezlerıe, ben 
öiretirim onları. Boya, fırça, kliıt 
ılacık paraları yokıa, ben alırım on
lara. Bakın 1u çocukların gözlerine, 
bakın ıu çocuk1--tn alınlarına, ba'kın 
şu &ocukl&rın ;ılığına, hevesine, 
coıkunluiuna. "Yaratmak" için bun .. 
lır yeter ... 

İtiraz ed"5Üer, içlerinden cillmU1Jer ve bu 
meczup hocanın toyluiuna acımıolar. 

Cemal Bi"-öl, ıınıfta iken karıııında.ld 
çocukların kara kehribar ıibi ıtıl ıııl 
parhyan •özlerine bakmıı da kendi 
kendine: 

•Hayır, demiı, bu çocuklardaki cevheri 
eöndilren ben olamam. Onların önle
rine ıoiuk bir '"hokka" koyarak kur
ıun kalemle bunun reamini yapın di .. 
yemem." 

Ve koımuı çarııya, ıınıfta ne kadar ço .. 
cu(u varıı, o kadar resim kliıdı, bo
ya, fırça almak iıtemiı. 

Dükktncılar rfllmiltler: 

"Bayım, demiıler, bizde öyle ıeyler ne 
•ezer I" 

Cemal Bingöl derhal 1>09taneye kot-
mut, almıı eline kalemi lr.ti,ıdı ve An
kara'daki bir ırkadaıına bir mektup 

• yazmış ve ona istediği kiiıtlırı, bo
yaları, fırçaları 1iparl1 etmiş. O &Ün 

de teaadüfen ayın ilk cünii olduğu i
çin, cebinde bir miktar parııı varmış, 
yirmi liralık bir posta hav&lesi de 
kestirmiı ..• 

Bir a:ün beklemiş, iki (Ün beklemiş, üç 
aün bcklemiı, en nihayet dördüncü 
rUn kocaman bir pak.et Ank.arı'dan 

çıke.ırelmiı. 

Paketi ıırtlayınca doğru koımuı mektebe. 
Sınıfa •irmiı. Paketi çocukların önün
de açmış. KUıtları, boyaları, fırça -
]arı çocuklara daiıtmıı. Çocuklar, 
tomar tomar klğıtları, kutu kutu, tu
lum tulum, renk renk boyaları, çeısit 
çeşit, boy boy fırçaları görünce, ıröz
leri bilyilmüı ıaıırıp kalmışlar. 

• 
Vedat Nedim TOR 

Ve gihtiln birinde, Yozgat resim hocası 
Cemal Bingöl, çocuklarının eserleri
ni ıırtlıyarak dere tepe düz gitmi1, 
gelmiı Ank3ra'yL Gene teıadlifrn a
yın ilk •ilnü oldui;u için cebinde bir· 
azcık parası kalmış, onunla'" bir 
mikdar karton almıf, 750 çoçuiunun 
2000 1 aıan rumlni bir bir kendi el
ce~iziyle kartonlamış, sergievinde.ki 
aehpalara kendi elceğiziyle pünezle -
mit, ve gene kendi elceiiziyle bir 
11Yozgat reıim sergisi" levha'sı y.az -
mıı. asmıı ısergievinin kapısına. 

Rıılm ıerıilerlnln yalnız 1stınbul'dın 
gelmesine alışık olan Ankaralılar, bu 
Yozgat'tan türeyen acrıiye pek aldı~ 
rıı etmemiıler ama, rene onu tek tük 
ziyaret eden bulunmuş. 

Fakat bir cuma günü, Milli Şef'imiz lnö • 
nü: 

"Bakalım şu Yozgat çocuklarının sera-isi
ni de ıörelim" buyurmuşlar ve apan
sız dojru gitmitler . sergievine. 

Yozcat resim hocaıı Cemal Bingöl, ka~ı
sında MiUt Şef'in nurlu yüzünü rö -
rilnce: "Ne oluyorum, rüya mı ıörü
yOrum" diye göıleri kararmıs ve az 
kılsın heyecandan düşüp bayılacak -
mıı. 

lnönU, koskocaman salonu çepeçevre dol
duran o rengJrenk, cennetti cehen -
nemli, rüyalı mükemmel kuılu resim
lerin önünde bir bir durmuş. O, sor
muş, Bincöl anlatmış. Bincöl, aöyle
miı; O, dinlemi1 ve sonunda İnönü: 

"Berhudar ol yavrum, buyurmu1lar ıen, 

bize her Türk çocuğunun gödlünde 
b~r "yaratıcı" yattığını iıpat eden -
ıin. Yozıat'a döndüğün zaman, 750 
çocuğunun alınlarından benim için 
bir bir öp," 

Ve o tarihten beri, bütün Tilrkiye mektep
lerinde çocuklar, bol bol ve renk renk, 
cennetti cehennemli, rüyalı ve mü -
kemmeI kuılu resimler yapmaia baş
lamıılar. 

Cem.al Binröl ermi1 muradına, biz ;ıka -
hm tahtaboşuna. 

Biçer, döğer makineleri 
randımanı tesbit ediliyor 

Ziraat vekaleti bu sene yurdumu· 
zun muhtelif mın\akalarında ilk defa 
çalıştmlan Biçer • döğer ziraat maki
nelerinin randımanlarını tesbit etmek
tedir. Vekalet alınacak neticeye göre 
önümüzdeki hasat zamanı için yeni 
bir program hazırlıyacaktır. 

Belediye Meclisi 

toplantılara başlıyor 
Beled.lye Retıllttnden: 

• 
Belediye meclisi kanunt toplantısını 4 

Teırinisanl 940 tarihine tesadüf eden pa .. 
zartesi cilnil saat 12,30 da yapacaiından 
mezkO.r etinde lz11arın belediye meclisi 
nlonuna teırifleri ilin olunur. 

Ruzname: 
Sonra efendicltimize, .cizll uzatmıyahm, 1 - Reis vekilleri ve encümenler in-

ba1lamı1lar resim yapmağa. Hocala- tihabı. 

n: 2 - Yol inıa11 için hazineden verilen 
2$0.000 liranın 940 bütçeıine illveıl hak

"Çocuklır 1 Bana bir cehennem resmi ya-
kında daimi encümen kararı. 

pm ... demiı. 
3 - Otomobil plikaları hakkında dai· 

mi encümen kararı. Cocuklar, cehennem resmi yapmışlar. 
4 - İtfaiye için 3 adet fert karoseri ya

HocaJan: "Çocuklar! Bana' bir cennet ptlmaıı hakkında daimi encümen kararı. 

resmi yapın." demi1. 

Cocuklar, ceMet resmi yapmışlar. 

Hocaları: "Çocukları Bana bir rOya res· 
mi yapın." demiı. 

Çocuklar, rilya resmi yapmıılar. 

~ - 1939 yılı hesabı katt cetveJleri. 
7 - Bütçeye munzam tahsisat ilivesi 

ve münakale icrası hakkında daimi encü
men kararı. 

8 - Bahçeler için mübayaa olunan ağaç 
ve fidan teahüdatınm 940 malt yılına 
ıa.rt olması hakkında daim! encUmen ka

rarı. • 

u ~ u s 

1 HA.DlSELERt TAKİP EDERKEN 1 

Voyvoda'ya 
selam söyleyin ! 

Vkatiyle bir Osmanlı imparatorlu
ğu vardı. Onun bir yolu Bulgaris
tan'dan, Romanya'dan, Macaristan'
dan geçer, Avusturya topraklarına 
dalardı. O zamanlar şimale doğru bir
çok seferler yapılmış, ordular bu is
tikamette sevkedilmişti. Böyle bir se
fere girişmek icabedince, yolun üze
rine düşen kasaba, şehir ve memleket· 
lere aylarca eve! öncülerle haber gön
derilirdi. 

Bulgariatan'da ağalara ve paşalara, 
Bu~dan ve Eflak'de de, o zaman im
paratorluğun garantisini almış bulun
duklarından, ekseriya, Voyvodalara 
nameler yazılır ve bu nameleri götü
recek olan öncülere, 

- Voyvodalara selam söyleyin! de· 
nirdi. 

Nameyi alan Voyvoda için, yazıdan 
ziyade bu selam manalı idi. Çünkü, 
ona birkaç defa selam söylendiği için, 
sefere çıkmak üzere olan bir ordu
nun gelip oradan geçeceğini bilirdi 
ve hemen vakit kaybedilmeden kış
laklar, konaklar ve yiyecek hazırlan
mağa başlardı. Bu usul yalnız Osman
lı imparatorluğunun. usulü değildi. 
Şark. türkleri de mesela Cengiz de 
aynı sistemle menzil teşkiJitı yapar
lardı. Hatta, Timurlenk büyük bir se
fer için, üç yıl eve! yoluna düşen yer
lere haber salmıştı. 

O tarihlerde, bu gibi konaklar, kış
laklar hazırlanınca ve başlarında ku
mandanları olduğu halde atları, ara· 
balariyle fırkalar gelince, bir sefere 
gidilmekte olduğuna hiç kimse şüphe 
etmezdi. 

Yüzlerce Yıl sonra, bugün buna, 
"talim ve terbiye için gelen askeri 
heyetler", .. petrol kuyularının bekçi• 
leri", "garanti icaplarının tezahürle
ri" diyorlar. 

lstanbulda serbest bir 
halı mahalli kurulacak 
İstanbul ıehri ötedenberi prk halı

ları transit ticaret için mühlın bir mer 
kez vazifesini görmektedir. Gümrük 
ve İnhisarlar vekaleti yurdumuzdan 
transit geçen şark halıları için güm
rük bakımından kolaylıklar gösteril
mek suretiyle bu ticaretin inkişafına 
elinden gelen yardımı yapmıştır. 

Vekalet, halıların antropolarda bal· 
yadan çıkarılıp yayılmasına, havalan
dırılmasına, temizlenmesine ve müş
terilerine gösterilmesine, yıkanmak 
üzere yıkama mahallerine çıkarılması
na muvakkat muaflık usulünü tatbik 
ediyordu. Ancak halılara tatbik edi
len antropo rejimi antropolara konan 
halıları kontrol bakımından bazı ka
yıt ve şarta tabi tutuyordu. Bu kayıt 
ve şartla halılar birer birer tartılıyor, 
eni, boyu ölçülüyor, metre murabbaı
nın sıkleti tayin ediliyor ve her halı
ya etiket konuluyordu. Gümrük ve 
İnhisarlar vekaleti bütlin bu idari ka
yıtları ve müşkülleri bertaraf etmek 
ve İstanbul'da halı ticaretinin inkişa
fını temin etmek ve bu hususta yeni 
bir rejim tesis eylemek maksadlyle 
İstanbul'da bir serbest halı mahalli 
tesisi hakkında bir kanun projesi ha
zırlamıştır. 
Başvekalete verilmiş bulunan pro· 

jeye göre İatanbul halı antroposu 
gümrük bakımından serbest bir ma
hal sayılacak ve halı tacirleri buraya 
ithal edecekleri halılarını yalnız şark 
halısı gibi umumi tarife ismini ve 
sikletini bildirmekle iktifa edecek
lerdir. Tacirler bu serbest mahalde 
mağazalar açabilecekler, antropodan 
dışarıya çıkarılmamak şartiyle müba
dele yapabileceklerdir. Gümrük ida
resi burasını dışarıdan kontrol ve ne· 
zaret edecek girip çıkanları tesbit ey
liyecektir. 

Hususi muhasebe 
müdürleri arasında 

yapılan nakiller 

Tevilin de bir derecesi vardır. O 
dereceyi aşınca, saçma oluyor. Zira, 
bugline kadar talim ve terbiye için 
yalnız hocalar gelirdi. Yoksa, motör
leştirilmiş fırkalar, sayısız tanklar, 
tayyare bombardıman filoları gelmi· Isparta vilayeti hususi muhasebe 
yordu. Kışlaların, kışlak ve deniz üs- müdürü BB. Hasan Turgut terfian 
!erinin hazırlanmasına da lüzum gö- Kırşehir hususi muhasebe müdürlü
rülmüyordu. Bliylik bir otel bütün ğü, Tunçeli husus! muhasebe müdür
heyete kafi idi. Petrol kuyularını mu- lüğüne Bingöl m\idürü Nafiz Özer, 
hafaza etmeğe Romanya'nın jandar· Bilecik hususi muhasebe müdürlüğü
ması bile yeterdi. Kaldı ki, vasal ol- ne Tunçeli müdürü Sami Karasulu, 
mıyan bir devletin kendi ıoprakların- Diyarbakır hususi muhasebe müdür
da inzibatını, emniyetini yabancı bir lüğüne Çankırı müdürü Ali Rıza Ay
devletin ordusu temin etmesi kadar gil, Tekirdağ hususi idare müdürlü· 
tevil kabul etmiyen bir hareket ola- ğüne Bilecik müdürü Süleyman Er· 
maz. kut, ,Bingöl hususi idare müdürlüğü-

Mamafih, onlar tevilde, biz de mu· ne Tekirdağ müdüril Hasan Gürsea, 
hakememizde muhtarız. • Isparta müdürlüğüne sabık ziraat 

bankası müfettişlerinden Reşat Şa
man naklen tayin edilmitler ve Siirt 
müdürü İbrahim Güçlü bir derece 
terfi ettirilmiştir. 

Bütün bu hareketler, büyük bir ta
arruzun hazırlığıdır, Ana hatları Sa
lzburg'da görüşülüp tesbit edilmiş, 
Viyana'da tatbik edilmeğe başlanmış, 
Brenner'de biltün dünyaya ilôn edil
miş olan projenin ilk tezahürleridir. 

Oraya gelenler, arkalarından gele
ceklerin yerlerini hazırlamak, kendi 
usullerine göre menzil te§kilatını 
yapmak, köprü başlarını tutmak ve 
ordularının gerisini emniyet altına 
almak gayesiyle hareket etmektedir
ler. 

Nizam yeni olunca, o nizamın müş
takkatından olan usul de," tevil de tabi
atiyle bir yenilik ifade edecekti. O
nun için olup bitenlere lüzumundan 
fazla gülmemeli. 

Kendi kiyasetlerince, onlar bir taş· 
la iki kuş vurmak istiyorlar. Şayet 
hedeflerine varabilirlerse, maksatları 
Karadeniz'• bakim olmak, hem sağla· 
rına ve hem de sollarına düşenleri ta
hakkümleri altına almaktır. Oradan 
nereye gitmek, nerelere varmak iıte· 
dikleri henüz belli olmamakla bera
ber, o menzillerle nerelerini istihdaf 
ettiklerini tahmin etmek güç değil
dir. 

Vilayet izcileri yarın 
şehrimize gelecekler 

Maarif vekaleti, cümhuriyet bayra
mında yapılacak geçit resmine igtirSk 
edecek izciler için hazırlıklarına de· 
vam etmektedir. Vilayetlerden gele
cek izciler için kız lisesi, th::aret lise
si, üçüncü orta mektep ve ıanat mek
tebi tahsis edilmiştir. Bu mekteplerde 
izcilerin yatmalarına ve yiyecekleri
ne ait hazırlıklar tamamlanmıgtır. Vi
layet izcileri yarın tamamen ,ehrimi
ze gelmit bulunacaklar ve perıembe 
gününden itibaren de umum! prova
lara başlanacaktır. 

Adliye Vekaletindeki 
müsabaka imtihanı 

Adliye vekaletinde açık bulunan 
memuriyetler için dün vekalette bir 
müsabaka imtihanı yapılmıştır. İmti
hana 83 gencimiz iştirak etmiştir. 

MevlOt 

11 - 9 - 1940 

22-10-1940 

Fikirler ve insanlar ---------. 
Divan şiiri 

MEKTEPLER!MlZDEN divan tiiri 
hemen büsbütün kaldırılmıştı; ,airlcr hak
kında malilmat veriliyorsa da eserleri pek 
okutulmuyordu. Yani ·çocuklar Fuzuli'nin, 
yahut Nedim'in kim olduğunu, hangi asır
da yaşadığını, $iirinde ne gibi hususiyetler 
K"Örüldüğünü Öğreniyor, fakat o şiirle doğ
rudan doğruya karşılaşmıyorlardı. Kaai -
deleri, gazelleri anlryamıyacakları müna -
kaşa götürmez bir hakikat diye kabul edi
liyor ve bunun için onlara kasidelerin, ca
zellerin hafifçe bahsini etmekten ileri ci
dilmiyordu. Bu usuliln iki türlü fcnalıiı 

vardı: 

1 - Çocukları ezbere İıilkUmleri kabul 
ettirmc&:e alıştırıyordu. Okuyamadıkları 

şiirler hakkında öğretmenlerinin söyledik
lerini şaşmaz, değişmez, riyazl birer ha • 
kikat diye dinliyor ve böylelikle kendile
rinin de tecrübe, ta.."ıkik edemedikleri bil
gilere inan.mağa razı oiuyorL1rd1. Yani 
edebiyat dersleri çocuklara eserleri oku· 
yup kend;lerinden bı:ı.şlca insanların hi"lle
ri, endişeleri, dünya göri.ışleri ile temaa 
etmeği, tecessüsü öğreteceği yerde onla
ra ezıbercilik ruhunu aşılıyordu. Ka..111ide -
ler, gazeller okutulmadtktan ıonra divan 
şairlerinden hiç bahsedilmemesi belki da
ha hııyırh olurdu. 

2 - Çocuklarımız f:iizel şiir, güzel yazı 
diye ancak Tanzimııt'tan, hatti lırle~ruti

yet'ten sonraki eserlerle iktifaya mecbur 
oluyorlardı. Burada Eıki edebiyat - Yeni 
edebiyat münııkaşastnı açmak niyetinde 
deği1im. Ziya Pnşada, Namık Kemal'de, 
hatti Abdülhak H3mit'te b:r takım mezi
yetler buln1ak elbette kabildir; fakat &'~ 

rek o ıairlerde, gerek onları takip eden -
lerde ~ekil endişesi bulundu~u iddia edi • 
lemez. Eserlerinde, divan şiirlerindekin -
den pek de ileri olmıyan bazı fikirlere, 
cüretlere tesadüf edilir; fakat bunları za
rif olmıyan bir dille, 3.det.l. kckeliyerek 
söylemişlerdir. Onlarda zarafet kaygusu 
yoktur demiyorum; fakat zaarfeti dilin dı
ıında, sun'°ilikte aramışlardır. Divan ~e.
irlerimizin eserleri arapça, farsça kelime
lerle doludur ama bunların altında bir ta
biilik his~edilir, o kelimeler cilidan ibaret 
değildir; divan şairi ıiirini söylerken ta
bii olarak o kelimelerle düşünür. Halbu
ki sonra celen şairlerde arapça, far6ça 
kelimeler zora!tidir, ifadeye sunği bir gü

zellik vermek için kullanılmıştır. Bunun 
için Ziya. Paş;ının, Namık Kemnl'inı Ab -
dUlhak Himit'in, Edebiyatı - Cedidecilerin 
tiirleri ile çocuklartmııa d'.l :ıık-tnı aşı -
lamağa imk5n yoktur. Fuzuli'nin, Baki'nin, 
Nedim'in şiirlerinde ise, arapça ve fars
ça kelimeler yüzünden manayı iyicC an -
hyama~ığımız zaman dahi, gilzel, zarif, 
akıcı bir dille konuımak endiıesi bulun -
duğunu hissederiz; onlar bize şekil mu -
habbetini verir, mıınanın şekille olgunlaş
tığını, dolpnlaitığını öıiretir. Divan şiiri 

ile hiç temaı etmemiı ırençlerimizde bir 
ihmalkirhk, 0 Adam sen del böyle de söy
lense olur l" zihniyeti belinnefe başla -
mııtr. 

Nurullnh AT AC 
la tahlil ediyor, her kelimede hususi bi r 
mana, bir telfn:ih bulmağa kalkıyor ve 
böylece şiiri, güzel sekli harap cdiyo;-1.~r. 

Bu yıl divan §iiri mekteplerin1ize te 1
: -

rar giriyor. Edebiyat tarihi ile bcra~ı.:r, 

Necmettin Halil Onan'ın hazırlndığr 
lzablI Divan şiiri antolojisi (1) de ot>.u
tulacak. Bu kitap bir mektep kitabrdır; 

Necmettin Halil Onan her kaıidenin, her 
a-azetin yanına terciL'llesini de koymuş, her 
manzumede geçen ketlmeleri izah etmiş, 

vezinleri cösterdiktcn başka her mısratda 
imale1eri, vasılları da iıaret etmiı. Öyle 
ki çocuklarımız şiirleri, öğretmenin an ... 
)atmasına da. ihtiyaç k11.lms.dan anhyabi ... 
lecekler. Belki bunU.n için Necmettin Ha
lil Onan'a itiraz etmek kabildir: çocukla
ra, 2z da olsa, bir keşif payı bırakmalı idi. 
Çocukluğumuzda bir beytin manasını ken.
di kendimiıc anJadrğtmtz zamAn ne kadar 
sevinirdikt İnsan asıl böyle kendi kendi• 
ne edindiği bilgilerden zevk duyar ... 

Bu noktayı kaydettikten sonra hemen. 
söyliyeyim ki Necmettin IIalil Ouan'ın 

kitabı, bence, mükemmeldir. Yani bir 
anthologie'nin, bilhassa mektepler için 
hazırlanmlt) bir antbelogie'nin ne kadar 
mükemmel olmaıı kabilıe o kadar mil ... 
kemmel. İçinde bittabi eksikler var: mı> 
sell X'Vll inci aerın besteklr şairi Na .. 
zim'den bir beyit bile almaması ldeti &'Ü• 
cüme •itti. Daha baıka ıairler de ekaik. 
Aldığı· parçalar Ü%erinde de münakaşa e
dilebilir: Ncfi'nin: ''Gamzen ne dem ki 
ı!ğ çekilp hun-feşiln olur" diye baılıyan 

kasidesini ılmr,j ıüzel şiirdir ama met -
bur bahariybini almamış, fahriyclerden 
hiç biri yok. .• Bence: "Minnet Allaha ki 
bi-mlnnet-i baht ll ikCbll" fahriyeai ilı 

başhyan kaside dilimizin en yüksek eıcr .. 
terinden biridir: onu kitapta görmek iı ... 
terdim. Öteki pirlerden aldıiı parçalar 
üzerinde de böyle münaka.oa kabildir ..• 
Fakat bu nC"Viden itlrazla.rm büyük bir 
kıymeti yoktur: Necmettin Halil Onan'ın 
aldıiı parçalar da süzeldir ve nihayet bu. 
i~. bir zevk meselesidirj bir ıairde her -
kesin en çok ıevdiğl parça ayn olabilir. 
Necmettin Halil'in kitabında, divan ıiiri
nin eaa.sı vardır; her öğretmen dersinde 
kendi ıevk.ino göre onu tamnmhyabilir. 

Necmettin Halil'in k.itabmm bence cıs 

büyük meziyeti, çocuklarımıza divan ıii· 

rini eevdirecek surette tertip edilmiş ol
masıdır. Divan ıiiri bilhaıaa. bir aık ıii .. 
ridir; Necmettin Halil Onan kit.abıru mell,
tcp talebesi için hazırlıyor diye aok ılir • 
]erinden kaçmak lüzumunu hissetmemiş. 
Bunun için kendisine ne kadar tCJekkür 
etsek yeridir: gençlere aşk.tan bahsetme
mek lüzumsuz bir hicap, hiç bir fazileti 
olmıyan bir mürailiktir. 

Antolojı"'nin. .. Ne çirkin kelime! Aht 
Necmettin, Güldes~ diycbilsen ne iyi o
lurdu: zarif, anlaşılır bir kelime; hele di
vwı !}iiri için ... Neyıel Antoloji'nin meb 
tepler için hazırlanmq oldu unu .öyl•dimı 
fakat şüphesiz ki biitün edebiyat merak ... 
lıları iç.in faydalı olacaktır. O kitabı, ell. 

Divan şiirimizin, içinde her türlü mezi- mo geçtii"i günden beri bırakamıyorum.; 

Yeller bulunacak bir bütün• olduğunu id • içinde bifçok bilmediğim harikulide be -
dia etmiyorum; onu.n kusurlarından yıl • yitler var. Siz de alıp okuyun; bu busu ... 
larca bahsC"ttim. Fakat o kusurlarına rat- ta çoğumuzun mektep çocuklarından far .. 
men, kendiainden sonra celen edebiyatlar· kımız yoktur. Bana öyle reliyor ki mUte
dan daha zenrin, daha feyizli olduğu in .. ·madiyen divan siirinin aleyhinde bulun -
kir götUrmez. İç hayatımızı, kafa hayatı - mağı kendileri 'için bir yenilik hücceti ~ 
mıZI inki~af ettirmek hususunda da Tan - nanlar o kitabı okuduktan sonra- bitta.
zimat edebiyatından, Edebiyatı - Cedide- bi bir parçacık olsun insaftan bulunmak 
den, Meşrutiyet edebiyatından daha iyi şartiyle - utanacaklar ve o oiirlerdekl 
bir llet olduğu muhakkaktır. yeniliğe hayran olacaklardır. 

Eski ıairlerimizin eserlerini anlamak 
için arapça, farsça bilmek lü%umundan 
bahsederler; bu da doğru delildir. Bizim 
nesil, yani bucün kırk ile elli arasında o
lanlar, mektepte hakkile araPÇa, farsça mı 
okuduk? Divan tiirinin ruhunu, l'Üzelliii
ni Yahya Kemal kadar kavramış az insan 
vardır; Yahya Kemal'in arapça.sı, farsça
sı hiç denecek derecededir, Kendim muh
telif sınıflarda tecrübe ettim: Arap harf
lerini dahi bilmiyen çocuklara, Baki'nin 
Sultan Süleyman'a ml"rsiye'sini sevdire -
rek, tattırarak okutmak kabil oluyor. Ma. 
arif Vekilliği bir Edebiyat Liigati hazır
lattyorj o bittikten sonra divan ıiirimizin 
herkeı tarafından rahat rahat okunması 

miimkün olacaktır; ıimdilik Muallim Na.
ci'nin LQ.cati da yeter. 

(1) 1 cilt, büyük 496 sayl•. bez bph', 
IJO kuruş. (Muril Vekil/ili mektep ki • 
tapları Dte1riyctmdan.) 

Günlü~ne tepeleri eteklerin<le 
kar var 

GUmUşane, 21 a.a. - Dört aydanbert 
devam eden kurak havalardan Aonra yJrmt 
dört aattenber1 fasılasız yfLlan yağmurlar 
çtttçllerfmtze zeriyatta bulunmak lmklnı
nı vermiştir. Şehrin etrafındak.l yUkaek 

tepelerde kaı:. vardır. 

••• 
O yollardan çok geçilmiştir. Nizam. 

yeni ama, taktik çok eskidir. Onlar 
istedikleri kadar tevil etsinler; buna 
"talim ve terbiye için gelen heyetler., 
desinler. Fakat, bunun manası, gene 
eskiden olduğu gibi, bizim için, 

Ferid Ziya Orbay vo arkada1ları ile Biraz garip cözükse de şunu iddia ede-

Ş. Karahlsar, 21 a.a. - Ayın 18 !nden
beri hatif olarak devam etmekte olan Y8'"
murlar. dUn kar ne karışık yağmıya başla.
mıı ve k88abamız civarıoda.kl tepelpr )ar-

"Se!Am si!yleyin Voyvodttlaradır!,, 

Hi. - Tu. 
• 

umum hava tehitleri ruhuna ithaf edil-' ceğim: arapça, farsça bilmenin, divan oii
mek üzere bugiln ikindiden sonra Hacı- rimizi anlamak hususunda iyiliği kadar, 
bayramda okunacak mevlQda arzu huyu- hattı ondan fazla fenahlı dokunuyor. O 
ranların teırifleri rica olunur. 4252 dillerle çok me,ıul olanlar beyitleri faz-

la örtUlmU§tUr. · - '-

Hocaları: "Çocuklar 1 Bana bir mUJr:em 
mel kUi reıml yapın" demiı. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııillliıııııııııııııııııı 

Eıkişehir mebuılarıının 
yaptıkları tetkikler 

Cocuklır, mükemmel kuı resmi yapmıtlar . 

Hocaları: "Çocukları Bana Yozcat'ınızın 
reımini yapın." demit. 

Çocuklar, Yozcat1arının resimlerin( yap .. 
mıılır. 

Hocaları: "Çoculclarl Bana kendi ıurıtı • 
nızın reımini yapın" demiı. 

Çocuklar, kendi suratlarının resmini yap
mışlar. 

CieJ zaman git zaman, kiittlar bitmiş, bo
yalar tükenmi1. fırçi.lar dökülmüı. 
Hocaları, sene bir ayın ilk gününde. 
onlara yeni klirt, yeni boya, yeni 
fırça •etirtmiı ve sene oturmu1lar 
renk renk, türlü türlü resimler yap -
mışlar. Yaptıkça çocukların heveıi 

ırtmıı. hayalleri kanatlanmıı, kırı 
kehribar gözleri daha. pa,lak yanma
ta. tabiati •e insanı daha başka türlü 
ıörmeğe ba1l1.mıı. 

.nocaları onl•r• bliyük resim ustalarının 
renkli basılmış ırüzel ta.blolarını da 
bot bol ıö~•"rRilİf. Çocuklar büabi.itün 
a1k• ıelnıi1ler, "Yaratma" nın zevki
ni kan• lr:ına tatmJşlır .. 

Bahtiyarlar 
Rakamın değerini bilen, istatis

ıikten a11/ıyan ve sayıya kıymet ve
ren Cümhuriyet Türkiyesi, üçüncü • 
nüfus sayımını da bir rekor sayıla
bilecek bir başarı ile tamamladı. 
Artık, bugünkü türk nüfusu ista
tistik umuıiı müdürlüğünün mo
dern makineleriyle, her halde, akın 
halindedir. 

Bütün neticeleri aldıktan sonra : 
- Artmak istiyorduk; arttık/ 

diye öğüneceğiz. Sonra da: , 
- Gene ve bu sefer daha geniş 

ölçüde artmak i~tiyoruzl diyeceğiz. 
Bu sözümüz, zaferini dördüııcü sa
yımdan öğrenmeğe hazırlanmış ye
ni bir savaşın parolası, andı olacak. 
Sayımı en önce bitirmiş olan An

kara'nın nüfusu tam bir rakam ola
rak önümüzdedir: 

90,643 ü erkek, 65,401 i kadın ol
mak üzere 156,044 kişi! 
Sayım gününde Ankara yeniden 

beş hemşeri kazanmış, bir hemşeri
sini kaybetmiştir. 

- Bir bedbahtla beş yeni bahti· 
yari 
mı demek istivorsunuz? Fakat sa-

yıları arttığını öğrenenlerin hepsi 
bahtiyar sayılmak J§zım gelmez mi? 

Evde kalmak zevki ! 

Refik Halit Karakayış, sayım gü
nü münasebetiyle yazdığı uzunca 
bir yazıda evde kalmak zevkinden 
btthsediyor. Sayım gününde ona bir 
zevk daha katı/mı~tı: "pazardır, ev
dedir,, diye ziyaretinize gelen is
tenmedik bir misafirle karşılaşma
mak zevki/ 

Fakat "evde kalmak,, masdarının 
bir berbat manası daha vardır. Yap 
geçmek üzere olan bazı hanımlar o
kudularsa bunun bir zevk değil, bir 
azap olduğunu, her halde, akılların
dan geçirmişlerdir 1 

Zurnada pefrel ! 

Sayım günü Ankara radyoıtunun 
sürekli, çeşitli ve hareketli progra
mını her halde dinlemit ve tahmin 
ederim, hoşlanmışsınızdır. Bis bir 

şeyi mükemmel bulduğuı::~z zaman 
"iğneden ipliğe kadar her şeyi ta
mam!,, deriz. Dünkü Ulıls'ta M. F. 
F. de bu program için yeni bir tA
bir bulmuş "zurnadan koro'ya ka
dar,, hepsinin tamam olduğunu yaz
mıştı. 

Sayım gününden bir evelki gece 
radyoda zurnanın işe bir peşref çal
makla giriştiğine, bilmem, dikkat 
ettiniz mi? 

Bu suretle "zurnada peşref olmaz, 
ne çıkarsa bahtına!,, sözü de yalan
lanmıştır. Zurnada bile işi bahta 
bırakmadık; programa bttğladıkl 

Niııan ! 

Bir takım milletleri, memleketle
ri boyunduruk altına almak istiyen
lerden bir kaçı lspanya'ya gittiler 
ve birer "boyunduruk,, nişanı aldı· 
!ar. 

lngilizler mütemadiyen: 
- Alman bombaları asker1 he

deflere isabet etmiyor; hususi bf-

na/arı, hastane ve kliseleri yıkıyor! 
diyorlar. 

Şu halde bu tayyareler ya nişan 
almasını bilmiyorlar; yahut da bu
na lüzum görmüyorlar. 

Her halde bu ispanya seferleri 
0 boyunduruk,, talimi için olmıya
cak. Himler'in Madrid'de gayet he
yecansız seyrettiği boğa güreşleri 

de bu yolculuğun sebebi olamaz. 

Acaba, mihver ileri gelenleri ls
panya'ya nişan almasını i!ğrenmek 
için mi gidip gelmektedir? 

Yıkılan dünya ! 

So/ya'dan gelen bir Stefani tel
grafı "bir dünyanın yıkılmış oldu
ğundan,, dem vuruyor. 

Bu işlerden anlıyan bir tanıdığı
ma: 

- Bu iddiaya ne dersin? diye 
sordum. 
Şu cevabı verdi: 
- Ne diyorsun dostum? Dünya 

kolay kolay yıkılır mı? Bu kadar 
şiddetli hücumlara rağmen- Lon
dra,nın bile yıkılması için on sene 
lazım, diyorlar; duymadın mı? 

T. !. 

Eskl;ıehir, 21 a.a.. - Buraya gelen v11~ 
yetimiz mebusları he.Ik ile tem88larda tnı
lunmakta ve dileklerini teısbit eylemckte
dlrler. He.Ik tle bu temasları eısnn.ınnda 

Halkevlnde verdiği btr konferana ne Yu· 
aut Ziya Özer, hUkUmetlmizJn dıı poUU
kasını tzah eylemiştir. 

Yıldızelinde hububat anhan 
binası 

Yıldızeıt,· 21 a.a. - Toprak mah8ullert 
ofisi tara.tından Yıldızelinde yaptırılmuı
ns. karar vertlmtı olan hububat ambarı ve 
idare bina.ısının temel atma merasimi buglln 
bqta kaymakam v.e kR.Za memurları ve 
eane.t ve köyJUltrlmtzın tıtlrA.ktylıe co~kun 
tezahürat arasında yapılmıştır. ,,. 

Mevlüdü şerif 

Na.tıa Vektuctt tll§aat dairesinde Cak
cı oğlu Tevfik Özkan'ın halası Halime'nin 
ruhu için Koyuopn.zarı camUnde Hatız 

Necmi Riza ve kıymetli arkadaştan tara,.. 
tından cuma namazını müteakip nıeVlOdU 
ıerif okunacalından akraba ve doıllannın 
teıriflert rtc ... olunur. 4256 
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DIŞ POLIT~KA) ............................................ 
·Mihver devletleri 

ve Balkanlar 
h .. Ingiltere'ye kartı yapılan hava 
Ucuınlarının neticeaiz knlmaaı ü

j~tine, mihver politikası bütün ağır
ıgını Balkanlara dogvru tevcih et• 

!rı. . 
t ı~tır. Evela Romanya ordusunun 
balım ve terbiyesi gibi gülünç bir 
ahane ile bu memleketi iıgalleri 

:ltı~a almıtlardır. Halbuki talim ve 
erbıye görmüı bir Romanya ordu• 

•una Almanya'nm ve ltalya'nın Av
r:ıPa için tasavvur ettikleri "yeni 
ll~zaın" içinde lüzum da yoktur. Na
zı ve faıist gazetelerinin yazdıkla • 
tına bakılacak oluraa, "yeni niza· 
j 1" eııasen istiklalleri kalmıyacak 
~ ... n küçük milletlerin orduları de
~ıl, Almanya'nın askeri kuveti mü-

afaa edecektir. Fakat Almanya • 
:rırrı Romanya'da ibdaı ettiği emri • 
Vaki, Balkanları Sovyet nüfuzun • 
d•n tecrid etmittir. Ve bunun neti • 
Cesinde bir seneden beri, Sovyetlere 
teınayül etmekte olan Bulgaristan 
h~ Yugoslavya gibi lalav devletleri 

1 
ıle yavaş yavat mihvercilerin kol
a.rı araamn atılmaktadırlar. ' 

Bir sene evel harp baıladığı 
•ıralarda da Balkanlar, iki mihver 
revfetinin tehlikesine maruzdular. 
li:talya Arnavutluğu İtgal etmiı, Bal· 
~n yanmadaaına ayak basmııtı. 

Sır Balkan devleti sayılması lazım • 
teldiğini ıararla talebediyordu. Al -
bıanya ise, Çekistan'ı iıgali ve Slo· 
"akya'yı himayesi altına aldıktan 
j>nra Romanya'ya dayanınııtı. Po • 

0 ny.a taksim edildiği zaman Sov -
Yetlere terkedilen topraklar, Al· 
bıanya'ya Balkanların yollarını kes
bıiı gibi görünüyordu. Bu, Balkan 
~illetlerine bir emniyet ve rahatlık 
11ıssi verdi. Ve Sovyet nüfuzu Bal • 
kanlarda kuvetle§miye baıladı. İ • 
~lya'nın tazyikı altında bulunan 
ı ugoslavya Sovyctleri tanıdı. Bul -
raristan her hangi idare altında bu-
Unursa bulunsun, Rusya'ya kartı 
!rıİnnet altında bulunduğunu hatır • 
ladı. Sovyetler Birliğinin ne kadar 
hüyük nüfuz sahibi olduğunu anla
tnak için Balkan memleketlerinde 
hir kaç günlük bir seyahat kafi idi. 
Ve Sovyet nüfuzu resmi mahfiller • 
den ziyade halk arasında hiııııediJi -
Yordu. Romanya'nın iatiliuiyle vazİ· 
Y~t ansızın değişmittir. Geçen sene
!lın sonbaharında Polonya'nın bir 
kısım topraklarını İfgal etmekle 
Sovyetler Birliği Almanya'nın cenu· 
ha doğru önünü kesmit iken,• ıimdi 
Alrnanya seri bir manevra ile Sov • 
}'etler Birliğinin önüne geçmiı olu • 
l'or. 

Almanya ve ltalya, bu manevra • 
hm Balkanlarda yarattığı atmosfer
den mümkün mertebe •Üratl• latl • 
fade etmiy§_J;~-1.:tadırlar. Ro • 
manya artık ellerine geçmiş bulu • 
nuyor. Şimdi Yugoslavya, Bulgaris
tan ve Yunanistan ile metgul ol • 
maktadırlar. Filhakika geçen gün 
Yugoslavya ite Almanya arasında 
bir ticaret anlaıması yapıldığı bildi· 
rilmiıtir. Ticaret mukavelesinin im
zalanmasını, Almanya'nın bir kaç 
hafta gibi kısa bir zaman içinde 
Balkanlarda elde ettiği ikinci mu • 
vaff akiyet olarak kaydetmek 
lazımdır. Gerçi ticaret mukavelesi 
büyük ehemiyet ifade etmiyen bir 
hukuk tabiridir. Fakat Yugoslavya· 
nm bu anlatma ile "yeni Avrupa ni-
2amı" adı verilen mihver tahakküm 
Politikasının iktısadi hükümlerini 
kabul ettiği söylenecek oluraa, me
•elenin şümul ve ehemiyeti anlatı • 
lır. Hariciye nazırı Markoviç'in bu 
vesile ile matbuata yaptığı beya • 
natta Almanya ile "siyasi itbirliğin
den' 'bahsetmesi, bir diplomasi ne· 
zaketi olarak kabul edilse bile, evel
ki günkü iktısadi anlaıma ile kuru
lan "iktı•di itbirliği" ki.fi derece • 
de tüınullü ve ehemiyetlidir. Bu • 
nunla beraber, Almanya'nın ve 1 • 
talya'nın bu Yugoslavya mesele • 
sinde burada daracakları da §Üphe
lidir. Hatta dur:nuyacakları şüphe
aizdir denilebilir. Her memlekette 
mihver politikaaı aynı yoldan yÜ· 
riir. Eveli. parmağını koparır, aon • 
ra aıra ile elini, kolunu ve nihayet 
vücudunu imha eder. Yugoslavya, 
İmzaladığı "iktı~di itbirliği anlat • 
masiyle böyle bir tuzağa dütmüt gi
bi görünmektedir. 

Şimdi mihverin, "beynelmilel ni • 
zam ve adalet'' namına Yueoslavya 
hesabına Bulgaristan'ı tatmin etmi
ye kalkııması beklenir. Fakat bu 
hudut değitmeleri, Bulgaristan da 
dahil olduğu halde bütün yarımada4 
yı, nüfuzları altına almak kararm· 
da olan mihver devletleri için an -
cak kendi hükümleri altında bulu
nan toprakların idari taksimatını 
değiıtirmekten daha şümullü bir 
mağnaya delalet edemez. 

A. Ş. ESMER 

Musolini'nin teftişleri 
Roma, 21 a .a. - B. Musollni diln Sap

plani clvarındo. dUk de Bergamo kuman -
d:uıı altır.da bulunan aeklzincl ordu kıta· 
!arını tefti§ etmıııur. 

••• 
Roma, 21 a.a. - Stefani ajansından: 

Duçe, tayyare ile Ronohiye ıelmiıtir. Be
raberinde halk kültürü nazırı B. Pavolini, 
harbiye müsteşarı General Seddu ve mi • 
lis crklnı harbiyesi reisi ıeneral Stıı.rece 
bulunmakta idi. 

Duçe, Bombardia ve Bergamo piyade 
fıı1talarını tcftit etmiı ve mllteakiben 
Benıaglierilerin manevralarında hazır bu
•unmuştur. 

u ~ u s 

TÜRKİYE 
Emniyetine bir tecavüz vuku 

b!!~~::zu takdirde mükavemele 

Kati karar 
• • 

vermıştır 
Kahire; 21. a.a. - Royter : 
Yakında almanlar tarafından indirile -

cek yeni darbelere dair mihver propagan
dasının çıkardığı aldatıcı haberler her ne 
kadar Yakınşark'ta büyi.lk bir alaka uyan
dırmı5sa da, Anadolu'dan geçerek çenubu 
şarkiye yapılabilecek bir alman akını git
tikçe daha 15üpheli gözükmektedir. 

Türkiye•den gelen haberler, böyle bir 
alman akını hakkındaki şilpehyi büsbütün 
arttırmaktadır. 

İngiliz bahriye nazın diyor ki : 

H A R P sahnesi 
düşman topraklarına 

nakledilmeli! 

• 

Vapurlarla kıtalar ve 

levazım sevkediliyor 
Londra, 21 a.a, - Bahriye nazırı A -

leksandr bugün Londra'da sôylediği bir 
nutukta ezcümle şöyle demiştir: 

Sivil halkın ve muharip servislerin ce
saret ve mukavemetleri sayesinde düşma
nın taarruzuna bir muzafferiyet elde et -
mesinc meydan bırakmadan mani olduk. 

Muharebe sıdlnesinl zafere kadar düş
man topraklarına nakletmeliyiz. Her gün 
zaferil9 nihai surette kazanılacağı harp 

İstanbul'dan Suriye'ye ve Filistin yolu 
ile Kahire'ye bir seyahat yapan Royter'in 
muhabiri eu dikkate değer iki hadiseye sahnelerine doğru do ... anmamızın himııye
işaret etmekte-dlr : 

1- Emniyetine bir tecavllz vuku bul • ıi nltında vnpurlarla kıtalar ve levazım 
ıevked iyoruz. 

duğu takdirde Türkiye'nln mukavemet et-
mek hakkında aldığı katl karar. Almanların zayiatı niçin 

2- Arazi icabı, Anadolu'dan ıeçmenin azalmış ? 
bilhassa kışın hakikaten imkansız olması- Nevyork, 21 a .a. Nevyork • Times 
dır. gazetesinin Londra muhabiri, Londra üze-

Atatürk, ıarp devletlerinden az motörlü rine yapılan son gündüz akınlnrı hakkın
cüıütam bulundurması ihtimaline karşı da tcfsiratta bulunıırıık diyor ki: 
Türk ordusu iç in stra tej"k y-ılla r ln'5a e Almanların düşmanla çarpışmak iste -
tinrlş, ayni wnmsnda bir dihıman ileri ha- medikleri aliikardır. Almanlar, hemen dni
reketini kolaylaştıracak yollan ise bile ma Sipitfire tayyareleri gozükür gözük -
bile yapmamıştır. mez kaçmışlardır. 

" Oazette Egyptienne ., diyor ki : Almıın zayiatının şimdi daha az olma -
"Almanlar Tilrk:ye'den geçm •~e te•eb- sının sebeplerinden biri budur. Alman ta

büs ederlerse, yollarında petrol bulamıya- arruzlarının muayyen hedeflere mütevec
caklardır. Buna mukabil az yiyecek ve cih olmaclığı ve askeri heJeHere artık e
cephane bulaca.klardır. Halbuki Almanya- velki kadar lı'1sar verdlremedikleri tama
dan yiyecek göndermek beşer kuvetinin men 5abit olmuştur. 
fevkinde bir harekettir. Çünkü Tuna nehri , Ilu akınlar, ingiliz tayy:ırelerini İngil
birçok kıe ayları donar. 1 tere'de iş&al ederek Mısır'a gitmekten me-

" Türkiye ve Yunanistın'ın vaziyetinde ne matuftur. 
ümitsiElik yoktur. Ve eğer müttehit kalır- Muhabirin zannettiğine göre alınanlar 
larsa, Almanya'ııın diinyanın bu kısmı için Mısır cehesine bombardıman tayyaresi 
tasavvur ettiti plinların hepsini muvaffa- göndermektedirler. 
kiyetslzllk!e neticelendlrebileceklerdir. ,, -----

BiR AMERiKA GAZETEZINE 
GôRE 

İngiltere 
• • 

vazı.yete 

hakimdir! 
Nevyork., 21 a.a. - Elaveland Plainde

lacr nqrettiii bir makalede harbin bu • 
c\in'kü vaziyetini tahlil e-diyor ve diyor 
ki: . 

Her pn aansürlin gözünden kaçan ha -
berler ••- !nsllter•'d• .,.a1,,et1n slttlk -
çe daha u tehlikeli bir hale geldiğini gös-
teren yeni deliller ıetirmektedir. Mihve
rin yıldırım harbini kaybettiğini ve şim
di uzun bir harbi kazanmak için çok daha 
çetin bir vazife karşısında bulunduğunu 

söylemek zamanı, eğer henüz gelmemi~se, 
uzak değildir. 

Geç kalmış olmakla beraber cesaret 
verici ma!Gmat İngiliz hava kuvetlerinin 
nazi lstilaaı kuvetlerini tahrip etmiş ol -
duğunu teyit eylemektedir. İngiliz bahri
yesinin yiikııek kumanda heyetinde tadilat 
yapılmıştır. Sovyet ordusunun resmi orga
nı ingiliz müdafaa sistemini medbüsena 
etmektedir: İngilizler çok miktarda oaha 
seri muharebe ve bombardıman tayyare
lerin! ihtiyat tuttuklarını ifşa etmişler -
dir. İııgiliz donanması daima Akdeniz'e 
hakim olduğu gibi Uzakdoğu'da da yeni 
mihver • japan ittifakına rağmen Binnan
ya yolunu tekrar açacak derece-de kuvct
lidir. BUtUn bunlar İngiltere'nin vaziye -
te tamamen h&kim olduğunu gösterecek 
mahiyette olmamakla beraber, Berlin ve 
Roma'nın biltUn limitlerini bağladıkları 
bu harbin kı&a sllrmiyeceğini teyit etmek-
te-dir. , 
YıpTatma haı'bi baıle.mış görünüy.or ve 

inıilizler bu nevi harpte ;ahattırlar ve 
böyle bir harbi kazanmak için Ameri'ka • 
dan ıittlkçe daha _çok yardım görmelidir
ler. Bu yardımı kendilerine yapmaklığı -
mız llzrmdır. 

Alman ve Frans11 mütareke 
komisyonu aıalanm taııyan 

bir tayyare Akdeniıde 
düJijp baHı 

Vichy; 21. a.ı. - Havas bildiriyor 
10 1lkteıırinde mütareke komisyonu S.

ıasından üç franıız ve dört alman subayı 
veya pilotuyle 6 alman erba31 ve askerini 
taııyan bir tayyare. Akdeniz sahillerinde 
her halde fırtına yUzünden yolunu ıaııra
rak batmı3 olacaktır. 
Fransız ve alman bavo. kuvetlerinin yap

tılı yorulmaz bütün araştırmalar neticesiz 
kalmı~tır. Dalgalar sahile birkaç ceset at
mıııtır. 

Kahire' de alarm 
Kahire, 21 a.a. - Gece, Ko.hlrede ikl a

larm iıaretı vertlmlııse de hiç bir tayyare 
sesi lşltllmeml§, projektörler kullanılma
mıotır. Beş ha!tadanberl Knhirede ilk de
fa alarm lıaretı ver11mlşt1r. 

'·~~' ~~:·; '~~:~~·:·; t ~:·;~::;~~~~~ ··ı 
biri olan Fitrenizi verecek yer J 
aramayınız. Umumi emniyet ve 1 
istikbal için çahıan kartınızda i 
Türk Hava Kurumu ::~;,.,..,,.,J 

• 

Runien makamları 

Ka~an saray nazırının 
iadesini istiyorlar! 

Bayan Lupesko'nun 
da iadesi istenecek 

Bükreş, 21 a.o.. - D.N.B.: Rumen ma
kamları, ispruıyol makamlarından, aabık 

kıral Karol ile kacmııı olan sabık saray 
mare5al1 Urdnreanu'nun iadeslnl ,iıteml§
tır. Urdare&Du, lht11"4! ve aaht.a evrak tan-
zimi lle itham edilmekte ve Codreanu'nun 
ölUmilniln esıı.sh sebeplerinden blrtsl ola
rak telllkkl olunmaktadır. 

Bayan Lupcsco için de blr iade talebi 
hazırlanmnktndır. Bayan Lupesco da aynı 
suçlarla itham olunmaktadır. 

BUkreıı, 21 a.a. - D.N.B.: Dört ıene e
vel kurulan "Lejyon dostları birliği,. dUn 
lejyonerlere. ilhak cdilmiııtlr. 

21 eylUl 1939 da BUkreıı'to başvekil 
Callnesco'yu öldUrdUklerl lçin dokuz; lej -
yonun idam edildikleri yerde bir nUmayiı 
ynpılmıııtır. 

Lcjyoncuıar ııctl ve ba,vekll muavini 
B. Horla Sima bu mOnasebctlc söylediği 
nutukta, Romanyayı !elti.kete sUrUkUyen
lerln faallyetlerlne devam edeceklerini 
lejyoncuların bildiğini ve avdetlerini bek
lediğini EÖ)•lemlııttr. 

B. Horla Sima, ııunlan llA.ve etmıottr: 
Lejyoncular yenli.mest 111.zım gelen 

mUşklllleri mUdrlktlrler. Fakat en tlddet· 
ll zulllm ve tazyik anlarında blle lejyon
cular teslim olmarnıılardır. 

Amerika Bahriye Naun 

Donanmayı 

Bu vahim anda 
H_azır bulunmağa 

davet etti 
Nevyork; Zl. a.a. - D. N. B. nin hususi 

muhabiri bildiriyor : 
Denizçller günli münasebetiyle bahriye 

nu:ırı Knox Amerika donanmasına ıönder
diği bir mesajda donanmayı " bu vahim 
anda hazır bulunmaia ,, davet etmiı;tir. 

B. Knox'un iddiıısına göre, Avrupa'da, 
Asya'da ve Afrika'da yapılmakta olan harp 
dUnyayı tahakkUm altına almağı istihdaf 
etmektedir. Bu iıe demokrasiye ve serbest 
mUbadeleye karııı bir tehlikedir. 

T ass ajansının 
bir tekzibi 

Moskova; 21. a.a. - Tas ajanu bildiri
yor : 

Amerikan United Press ~jansı, İstanbul 
muhabirinden aldığı bir habere atfen M<>&
kova'daki Türkiye büyük el!iesinin 18 İlk
teşrinde Stalin ile gizli bir mülakatta bu
lunduğunu yazmı3tır. 

Tas ajansı, United Press'in verdiği bu 
haberin hakikate uygUn olmadığını beyana 
mezundur. 

lngiltere'nin Belgrat elçisi 
Belgrad, 21 a.a. - D.N.B. İngilterenin 

Belgrad elı.;isi Sir Ronald Campbell dün· 
kit Oryınt ek&preslyle İatanbul'a hareket 
etmlıtir 

Amerika 
Kanada 

İngiltere 
arasında cok sıkı ., 

temaslar yapıhyor 
Londra, 21 a.a. - İngflterenln Vaşing

ton bUyllk elçisi Lord Lothla.n'ın Londra
ya gelişi ve Kanada umumt valisi Kont 
Athlone'un Vaşingtonu zlyar;t edişi mO -
nruıebUyle, lng1llz basını, Amerika Birle -
ıılk devletleriyle İngllter araaındakl mUa -
terek meseleleri bo.hls mevzuu etmektedir. 

Tlmes'ln diplomatik muharrlrl diyor ki: 
İng111z hükUmell: Lord Lothla.n 11e At

lantık ve Pasifik meseleleri Uzerindeki 
amerikan hattı hareketi bahsinde tstiea -
relerde bulunRcaktır. 

Paıiflk bahsinde, iki hUkUmet ıu neti
ceye varmı§lardır: Japonya ne mUnase
betlerde belki de bir değlıılkllk olnnya
caktır, takat Japonyayı teskin için hiç bir 
teşebbüs de yapılmıyncaktır. 

Tlmes'ln Vaolngton muhıı.blri de diyor 
ki: 

Kont Athlone'un B. Ruzveıt'e yaptığ"ı 
ziyaret hakkında ta!slllt "'eri1mes1 muh -
temel değildir. MUzakere edllmlı olması 

nıllmkUn bulunan birçok meseleler vardır. 
Yalnız ou cihet malQmdur ki evelA Atlan
tlk hududundaki mevzilerin takviyesi içln 
başlıyan Amerlka.c- Kanada görll§meleri, 
blltı.hare genlşlemle ve Pasifik sahillerin· 
deki karııılıltlı mUda!aa men!ııo.tıerlnl de 
içine almıştır. . 

Nevs Chronlcle'ln Nevyork muhabiri 
diyor ki: 

B. Huzvelt'ln Hayde - P~k'takl lkamet
glUunda yeni yardım ve le birliği tedbirle
rinin görUşUlmUıı olduuğ kabul edilebilir. 
GörU~me mevzuları Uzerinde, İnglltereye 
uzun yollu bombardıman tayyareleri veril
mesi ve kredi için ha.len mevcut tahdldatın 
gevııetılmesi meııelelcr!nln de bulunmu:ı 
olması pek muhtemeldir. 

İngiliz Harbiye Nazın 

B. EDEN 1 

Kudüs yollyle 
Ürdün' e geldi 

Beyrut; 21. a.a. - D. N. B. ajanaı mu· 
habirinln öğrendiiine röre, inıiliz harbiye 
_.._..._.--..:'ICu- )fOlt17le tlrduo'e g<'ı
mlıtir. Kendlılne İnclltere'nln Ortatark 
kumandanı ıreneral Vavell refakat etmek
tedir. B. Eden, bu seyahati esnasında Er
dlin emiri Abdullah'ı ziyaret eylemiıtir. 

İngiltere harbiye nazırı tekrar Kahire· 
ye ıitmiştir. 

Amerika süratle 
silôhlanıyor 
• I 
1 ngi ite re ye 

Tayyareler yüzer yüzer 
teslim ediliyor 

Londra; 21. a.a. - İnıiltere'nin Ameri
ka sefiri lort Lothian, Londra'ya muvasa
litında ıu beyan.atta. bulu~ıtur : 

" Amerika ailratle silihlanmaktadır. Ar
tık Amerikan tayyareleri İnıiltere'ye yi.1-
ser yüzer teslim edilmektedir, Gelecek ae
ne bu mikdar devamlı ıurette artacaktır. 
Amerikan efkln umumiyesi İnıiltere'ye 
yardım etmek zaruretini hissetmektedir. 
Londra'nın bombardıman edilmesine karşı 
Amerik&'da büy{lk bir hassasiyet do&muı
tur. 

Londra'da Uç hafta kadar ka.lacaiı zan. 
olunan lort Lothian, beyanatına şu suretle 
devam etmiştir : 

" Amerika veya inıilis hükümetleri he
aabıııa hiçbir vazife deruhte etmiı deği • 
liın. Bir senelik ıraYbubetten sonra hükil • 
metlmle umum! meseleler hakkında görüt
meğe reldim. ,, 

Harp bahsinde Amerika efktrı wnumi
ycsinin düıilndüklerini bildiren lort Lot· 
hian demiıtir kl · : 

" Şimdi Amerika'da bu harbın sebepleri 
ve İnıiltere'nin rolü anlaşılmaktadır. Son 
üç ay zarfında bu anlayış daha fazla inkişaf 
etmiştir. İnglltere'ye cephane, tayyare ve 
saire vererek her vasıta ile yardım etmek 
için umum! bir iatelı: vardır. Askeri ma • 
kamlar fa.brikaların günde 24 ıaat çalııma
sını istemektedir. Böyle yapıldıfını da 
zannediyorum. ,. 

Rio-de-Janeiro'da 

manevralar 
Rio - de - Janeiro, 21 a.a. - Tan: Rio 

- de - Janelro'dan Unite-d Pren'e verilen 
malftmata göre, motörlü kuvetler tarafm
dan büyük bir manovra. yapılmııtır. Ma -
nevralara 4-0.000 kiti iştirak etmiıtir. Ma
nevranm mevzuunu, ihraç edilen dil:iman 
kuvetlerlne kareı Rio • de - Janeiro·nun 
müdafaası tcıkil etmekte idi. 23 teırinie
veldo relaicüml:nar Varca-. kıta.atı teftlı e
decektir, 

HARBE 
DAİR 

•ı .............. r 
Çörçil'in 

• 

nutku ve 
bombardıman 

Berlin ve Almanya' da 

I• ngiliz tayyareleri, evelki ge· 
· ce, Almnnya'nın birçok yet· 

lerini ve bu meyanda Berliın'i §id
detle bombardıman etmitlerdir. 
Verilen haberlere göre Berlin hal
kı, sabaha kadar sığınakta uyku
suz beklemeğe mecbur kalmıştır. 
Bu bombardıman şimdiye kadar 
Bertin üzerine yapılan akınların 
en §İddetlisi olmuf ve İngiliz tay• 
yareleri dalgalar halinde hücum
larını yaparak Berlin semasından 
ayrılmamı§lardır. Bundan ba§ka 
Almanya dahilinde daha birçok 
sanayi merkezleri bu meyanda 
Hamburg, Vilhelmshaven tezgah
ları, Krupp fabrikaları, hava 
meydanları, muhtelif limanlar 
çok sıkı bir surette bombardıma
na tabi tutulmuştur. D.N.B. ajan
sının verdiği haberlere göre ise, 
İngiliz tayyareleri Berlin'e bile 
yaklatamamıılardır. Fakat Ber
tin halkı tebliğ ne§retmediğine 
göre hakikl'iti alınanlardan öğren· 
mek kabil değildir. 

İtalya' mn bomba:dımam 
i ngilizlerin evelki gece yap-

tıkları hücumlar, Berlin'
den ta İtalyan çizmesinin koncu
na kadar uzanmııtır. Milano ve 
Torino'daki sanayi müesseselerine 
isabetler kaydedilmiı ve Aosta'
da bir çelik fabrikası hasara uğ
ratılmıştır. ltalyanlann verdikle· 
ri malumata göre, bu bombardı
•. ıunlar esnftsında o kadar mühim 
zayiat verilmemittir. Bir ha· 
yır müessesesine isabet vaki 
olmuf, ve orada da birkaç yetim 
ölmüıtür. İtalyan ve alman teb
liğlerine göre, İngiliz bombalan 
mütemadiyen böyle mezarlık kJi
selerine, hayır müesseselerine, ye
timhanelere, hastanelere ve morg· 
lara düttüğüne göre insan gayri 
ihtiyari kendi lcendİ•İne aoruyor: 
meğer mihver mem)eket)erinde 
ne kadar çok mezarlık klisesi, ha
yır müessesesi, yetimhane, hasta· 
ne ve morg vannıı ! Çünkü ingiliz 
tayyarelMfoin geliıi güzel bom· 
balar attıkları iddia edildiğine 

göre, betahsis bunları hedef al
dıkları ııöyİenemez 1 Demek bu 
çokluk içinde bombalar öyle yer· 
lere düıüyorl 

İki taraf tebliğleri 
D ün ve e.velki gün gazeteleri-

miz.de intiıar eden İngiliz 

ve alman tebliğleri belki kariİe
rimiz arasında bazılarının dikkat
lerini çekmittir. İngiliz tebliği fe· 
na hava §artları yüzünden Al
manya'ya hücumlar yapılamadı
ğını bildirmekte bilakis alman 
tebliğleri ise, Londra ve İngilte
re'ye kartı olan hava hücuınlan
nın azametinden bahseylemekte
dir. Bu iki tebliğ kar~ısında insa· 
nrn aklına ıöyle bir sual gelebilir: 

İngilizler için fena olan hava, 
alınanlar için neden müsaittir? 
Şurasını derhal kaydedelim ki, 
almanlar, hücum için lngiltere'ye 
çok yakın mesafeden kalkmakta
dırlar. Halbuki İngilizlerin alm&Jl 
sanayi merkezlerine hücum için 
çok uzun bir mesafe katetmeleri 
icabetmektedir. l~te bundan dola
yıdır ki, iki tebliğ arasında bir ay
kırılık görmemek gerektir. Nite
kim İngilizler vaziyet müsait o
lunca İngiliz adaletrından kalkıp 
ta Berlin'e ve hatta Torina'ya ka
dar gitmekten fariğ olmamı,lar
dır. 

İngiliz haınhğı 

Vaziyetten anlaııldığına göre, 
ıimdi harp yeni bir safha 

arzetmek istidadındadır. Ameri
ka'nın yardımları çok artmııtır. 
Bunu bizzat lngiltere'nin Vatins
ton sefiri Lord Lothian'ın verdiği 
beyanattan öğreniyoruz. Şimdi 
Amerikaldar, İngiltere'ye yüzer 
yÜzer tayyare tealimine başlamıı· 
lardır. lngiltere'nin hazırhklan 
çok ilerlemektedir. Ve İngilizlerin 
yavaı yavaı müdafaa harbini bı· 
rakarak bir tecavüz harbine giri
şeceklerine dair emareler vardır. 
İngiliz bahriye nazırı Aleksandr 
dün Londra'da verdiği bir nutuk
ta ıunları ıöylemiıtir: "muhare
be sahnesini zafere kadar diit· 
man topraklarına nakletmeliyiz! 
Her gün, zaferin nihai aurette ka· 
zanılacağı harp sahnelerine dof
nı donanmamızın himayeai altın· 
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Laval Paris' e . . 

hareket etti 
Vlchy, 21 a. L - Tasa: Vlchy hUltUıne

tı, işgal altında bulunan mıntıı.kıılarla, iş -
gal altında bulunm1yan mıntıı.kalar ar~ 
s1nda ticari mUbadelenln yeniden b~la.m&
sı meselesini işgal makamlanna teklif eı.. 
mek niyetindedir. Bu tekllfl işgal altında 
olmıyan mıntakanın bir çıkmazda bulun-

\ 

mnsı, intaç etmiş Ur. 

••• 
Cenevre, 21 a.a. - D.N.E.: Bqvekll 

1 

muavini B. Laval bugün Vlchy'den Parlae 
hareket etmiştir. 

da vapurlarla kıtalar ve levazım 
sevkediyoruz t,, 

Yeni harp sahneleri mi 1 

Z aferin nihai suretle kazanı· 
lacaiı harp sahneleri n~re

leridir 1 Bu vapurlarla askerler 
ve levaznn nereye aevkediliyor? 
Bunun hakkında ıimdilik hiç bir 
feY bilmiyoruz. Bildiiimiz bir ıey 
varsa o da yalnız, Cebelüttarık'· 
tan geçen gün birçok nakliye ge
milerinin 30 bin askerle geçmif 
olduğu ve İngiliz harbiye nazırı 
Eden'in Mıaır'da, Filistin'de mü
temadi teftiılerde bulunduğudur. 
Bütün bu sözler bu hareketler, ve 
nihayet Berlin'in, Hamburg'un 
Kolonya'nın, Euen'in nihayet J. 
talya'daki tehirlerin mütemadi 
bombardımanları büyük İngiliz 
taarruzunun baılamasma bir delil 
telakki edilebilir mi? Yoksa ha
zrrlrklu daba bir müddet devanı 
edecek midir? 

Çör~il'in nutku 

F akat Çörçil'in dün aktam 
radyoda Fransızlara hita

ben verdiği nutukda çok enerjik 
ve nikbin bir ifade vardı. İngiliz· 
batvekilinin sözlerini almanlar 
da merak ettiği için, Londra'nın 
neıriyatını dün akıam fevkalade
den olarak bozmamıılardı. Çörçil 
her zamankinden daha çok yaptı
ğına ve yapacaklarına emin bir 
adam •ıfatiyle konuıtu. 30 aene
denberi, •ulhta ve harple beraber 
yürüdüğü Franaızlara hitap eder
ken sesi heyecandan titriyordu. 
Çörçil artık alman istilaııını um
muyor, ve diyordu kj: "istilayı 
bekliyoruz! Yalnız biz değil, bu
nu balıklar da bekliyor! Fakat 
hiç şüpheıiz hala baılangıçta bu
lunuyoruz!,, 

Kafi zafer uGrunda 

Ç örçil'in nutku, fngiltere'nin 
aonuna kaciar mukavemet 

azmini tebarüz ettirmekle kalmı· 
yor, belki lngiltere'nin kati za
fere olan emniyetini de temin e· 
diyor. Çörçil diyor ki: "bütün de
nizler elimizdedir. 1941 de hava
lara hakim olacağız. Bunun ne 
demek olduğunu unutmayınız. 
Bu, çok teydir!,, İngiliz baıvekili, 
denizden, havadan &onra karada 
kazanılacak zaferlerden de bah
aetınektedir. Gene bu nutukla İn· 
giliz bahriye nazırının düıman 
topraklarında harp edileceğini 
aöyliyen nutku arasında sıkı bir 
münasebet görmemek mümkün 
değildir. Bütün bunlara lngiltere
nin mühim bir hareket hazırlığın
da bulunduğunu itrap eden söz
ler diye bakamaz mıyız? 

Netice 

Ç örçil asla boyun eğmiyece
ğinaen bahsetti. Ve alman 

tayyarelerinin Londra üzerinde 
uçtuğu bir esnada bu aözleri söy
lediğini bildirdi. Gayede hiç bir 
inhiraf yt>ktur; bu gaye, hiç bir 
memleket toprağını, almak değil
dir. Hele Fransa'nın müatemleke
leri, gemileri aala bahia mevzuu 
edilemez. Gaye dünyayı tahak· 
kümden kurtarmak, ve bütün 
memleketlere hüriye-tini yeniden 
iade etmektir. İngiliz batvekilinin 
Fransızlara hitap eden bu edebi 
ve heyecanlı nutku aynı zamanda 
insani bir mahiyet taşımaktadır. 
Çünkü İngilizler nihai zaferi el
de ettikten aonra, Franaa da kur
tarılacaktır. Çörçil bunun için 
Fransızlardan fazla bir ıey iste
~iyor. Hiç olmazsa, yaptığımız 
ıflere engel çıkarmaym! diyor!. 

Huli.aa, İngiliz bafvekilinin 
radyodaki nutkundan ıunu anlı
yoruz: fngiltere, dünkünden da
ha sağlamdır; yarın daha sağ
lam, ve kudretli olacağına inan
mııtır. Çünkü bunun için lazım 
gelen bütün maddi ve manevi 
uruurları temin etmit vaziyette· 
dir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Burun ne'°es alamazsa ... 
Burunun ha)tahmızda ba§lıca iki 1 türlü çareler tavsiye edilir: horultu 

işi vardır: biri bize kokuları duyur- arka Üstüne yatmaktan geliyor der
mak, öteki nefes almak. insan koku ler, horuldaya\l kimseyi yan yatırır. 
alamayınca gene ıöyle böyle geçi- lar. Arkasına enli bir ku§aktan ko· 
nir, fakat burnundan nefes alama- caman bir düğüm yaparlar, arkası 
yınca? •.• üstü yatamasın diye. Kulaklarına 

Bakınız, tabiat bu iıte pek ihti- pamuk tıkarlar, horuldamaz diye. 
yatlı davra.nmııtır: burun, her han- Horultunun ahengine uydur.arak ıs
gi bir sebepten nefes alamayınca Irk çalarllr, uyansın diye ... 
hayatın devamı knbil olamıyacağın- Hepsi boş çıkar. En iyi çaresi ho
dan burunun hemen altında bulu- ruldayna kimseye ağızdan nefes al
nan ağızn da nefes almak hassuını drrmamaktır. Onun ağzından nefes 
vcrmiıtir. İnsan burunundan nefes alması burunun tıkalı olmasından 
alamayınca ağzını açar, hnvnyı ora-! geliyorsa mütehassıs hekim bunun 
dan alarak hayatını devnm ettirir. çaresini bulur. 

Ancak, bize en lüzumlu gıdamız Burun tıkalı olmayıp da, doğru 
oksijeni getirecek olan havanın bu- nefes almasını bilememekten dola
run yerine ağızdan gelmesi türlü yı ağızdan hava giriyorsa horulda
türlü mahzurlara sebep olur. Bu- yan kimseye nefes almasını öğret -
runları poliplerden yahut vejetaa· meli: isporcularm öğrendikleri gibi, 
yonlardan az çok tıkanmış olan ço· ağzım kapalı tutarak yalnız burun
cukların yarısı da böyle burunları la nefes alıp vermeyi. O vakit hem 
tıkalı olan çocuklardır. Kulak has- horuldamak geçer, hem de horul
talıklarının da bir çoğu burunun tı- dayanın midesi düzgün gider ..• 
kalı olmasından ileri gelir. Burunu G. A. 
tıkalı çocuk gündüz ağzını açarak 
nefes alabilirse de geceleyin uyku
da ağzı kapalı olduğundan nefes al
ması pek güçleşir, onun için o ço· 
cuklardan çoğu kansız kalır ••• 
Ağzın nefes alma işine karışma

sından bir mahzuru da insan kendi 
si çıkarır. Burun tıkalı olmadığı hal
de, ağzm bu ite hiç kanşmaması la
zım geldiği halde, bunıu pek ala 
açık olan insanların bir çoğu aynı 
zamanda ağızlarından da hava a
lırlar. Yemek yerken, söz söyler
ken, ağızlarından içeriye hava ka • 
çırırlar. Ağızdan giren havanın bir 
kısmı akciğerlere gitse bile bir mik
tarı da mideye gider. Mide bozuk
luklannm, bilhassa geğirmelerin 
bir çoğu böyle hava yutmaktan ileri 
gelir. Bunlar da §Üphesiz can sıkı
cı §eylerdir. 

Fakat, burunun tıkalı olup da ya
hut burun tıkalı olmadan yanlışlık
la havanın ağızdan girmesinin en 
büyÜk mahzuru uykuda horulda -
makla meydana çıkar: ağzından ne
fes alan İnsan cılız olabilir, midesi 
bozulur. Bunların zararı yalnız 
kendisinedir. Halbuki uykuda ho
ruldamak ba§kalarmı rahatsız etti
ğinden içtimai bir hastalık demek
tir. 

İzmir'in ihracatı 
İzmir, 21 a.a. - İlkte§rin ayının birin

ci yan91nda İzmir limanından muhtelif 
ecnebi memleketlere 550.966 lira kıymetin
de 1.623.431 kilo mal ve 25.950 Ura kıyme
tinde 1.972 hayvan ihraç olunmu§tur. 

1 htikô r suçuyla 

yakalananlar 
İzmir, 21 a.a. - İhtlkll.r suçu ile tcv -

klf edilen Alsancak'ta tuhafiyeci Hayım'
ın dUn asliye birinci cezada yapılan mu -
hakemeııl sonunda suç ııeblt görtllmeml&ı 

ve beraatlne karar verilml§tlr. 

Vilki Ruzvelt'i aleni 
münakaşaya çağırdı 

Nevyork, 21 a.a. - (D.N.B.) CUmhurrels· 
Utıne cUmhurlyetçller partisi tarafından 

namzet gösterilen B. Vllkie, pazar gUnli 
B. Ruzvelt'l, önümUzdekl 80 tcşrinlevelde 
Baltımore'da kendisiyle aleni bir mUnaka
ııa yapmağa bir defa daha davet etınlııtır. 

Öğrenildiğine göre B. Ruzvelt, B. Vll -
kte'ye, bu arzüsunu yerine getlremlyeccğl
Dl blldlrmı,ur. 

, BU~ ÜN--·~ 

1 ULUS Sinemasında 
Montekarlo'da milyonerlerin ha
yatını gösteren bu en büyük ne
şe ve zevk filmi olan 

YASASIN 
~ TATİL 

İki saat bütün temaşa edenleri 
güldürecektir. 

Baş Rolde : 
Meşhur Fransız komiği 

DUVALLES 
Ayrıca: SPOR FlLMI 

Matineler: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

Gece için 'koltuklarınızı evelden 1 kapatınız. ,_ Ti: 6294 _, 

ViLAYETLER 

Odun satışı 

Tekirdağ Vakıflnr 

Muhammen bedeli 
Lira K 

İdaresinden 

1950 00 
Teminatı muvakkate 

Lira K . 
146 25 

Çırpı ve çnh 
Kental 

15000 
Mevkii 

Muhtelif semtlerde 

1 - Saray'dn mülhak Ayaspaşa vakıf 
ermanlarındn 039-940 sen,.lerl avanıı mak
talarından kesilen odun ve kömürden ha -
sıl olan çırpı ve dalların açık arttırma su
retiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma. eksiİtme 24/10/940 per -
şembc günü ~ant 14 de.Tekirdağ vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. 

3 - Dahıı Jazla malumat istiyenler pos -
ta ücreti mü"Şteriye alt olmak üze~e şart
name parasız gönderilecektir (6734) 

Hi711 

Şosa inşaatı 

Bolu Nafia Miiclürlüğünden: 
1 - Yeniçağa-Zongulrlak yolunun 

O + 000 - 35 + 955 inci kilometre
leri arasında 23250 metre uzunluğun
da şose inlia edilecektir. 

2 - Kapalı zarf wsuliyle (59809) 
lira (34) kuruş keşif bedeli üzerinden 
eksiltmeye çıkarılan bu inşaat 31. 10. 
940 tarihinin perşembe günü saat 15 
de vilayet daimi encümeninde ihale
si yapılmak üzere 20 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - Eksiltme şartnamesi, muka
vele ve hususi şartname metraj ve ke
şif hulfisası ve etinerer ve fenni şart
name Bolu Nafıa müdürlüğünden 2 
lira 99 kurus bedel ile alınacaktır. 

4 - İstekliler Ticaret odası ve eh
liyet vesikalarını teklif mektuplarına 
kovacaklardır. 

Muvakkat teminat (4240) lira (50) 
kuruştur. 

(9886/6788) 16789 

Parke kaldırım inşaatı 

saat eve! makbus mulı:a.biUnde verilmeıl 

posta ile ıöndcrilecelı: melı:tuplarm mezldlr 
saate kadar yetiıtirilmeai lbımdır. 

(9858/6789) 1684& 

mna ın,aatı 
Urfa Nafıa MUdUrlUğünden: 

Urtada inşa edileceği evelce UAn edil
mlo olan "l 7850,, liri\ ··4,. kuruıı keşif be
de111 gUnırUk muhafa'ta at~1y11 binasının 

kapalı zart usullyl.ı eJrqlltrııeııl 7 11. 940 
tarihine müsadlt per,1.-?mbe gUnıl saat 11 de 
yapılmak Uzere bir ay müddetle temdit e-
dilmiştir. (9923/6876) 16878 

Un alınacak 

Hatay Seyyar Jandarma P. Alayı 

K. Satın Al. Komisyonundan : 

1 - Hatay jandarma birlikleri için 
(185000) kilo un pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25 birinciteşrin 940 
cuma günü saat 14 te başlanacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (30525) lira 
teminat (2289) lira 38 kuruştur. 

4 - Talip olanların ticaret odasın
dan musaddak vesikalariyle birlikte 
Antakya kı§lasında müteşekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları.' 

17011 

Satılık otomobil 
Çorum Valiliğinden : 
ViHiyetin 936 modeli şevrole mar

ka eski hizmet otomobili yedek aksa
miyle birlikte 600 lira muhammen be
deli mukabilinde satılacaktır. lıan o-
lunur. (7055) 17033 

KAZALAR 

İnşaat münakasası 

Uluborlu Belediyesinden : 

ı - Uluborlu belediyesinin taııdlkli i
mar planında göııt,.rllcn hi\l bina.sının in
şaatı kapalı zart usuliyle ekslltm~ye kcın
muııtur. 

2 - Yapılacsk bu işin keşti (18329) li

ra (35) kuru§tur. 
3 - Muvaklrnt teminat (1374) lira (70) 

kuruştur. 

4 - ilıı işe alt şartname ve sair evrak 
şunlardır: 

A ı Ekslltme oartnameal. 
B ı Mllteahhlt ile belPdiyP arasında t<'a· 

ti olunacak huııusl mukıwele. 
C) Vahidi fiyat listesi ve ke;ılf hulAaa 

cetveli. 
Çl Proje. 
Talipler lhııle gllnilne kndar bu e\Takları 

her gUn belediye dairesinde görebllecck
le.rdlr. 

5 - Eksiltme 7. 11. 940 tarihine milııa
dlf perşembe gUnü sıuıt 14 de Uluborlu 
belecllye drtlreıılnde ve belediye encUme
nlnce yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek lı;ln istekll.
lerln 3 UncU madlle muclblnre muvakkat 
teminatın Ankara'da belediyeler bankası
na yatırılmı;ı olduğunu göııterlr makbuz 
veya her hangi bir millt bankadan beledi
yeler bnnka~n emrlue taahhUt mek'lubunu 
encümene tevdi edilmiş olması şnrttır. 

(266) Ura (38) kunııtur. • 
8 - Bu l;ıe alt evraklar aoatıdadır: 
A) Eksiltme ıartnameıl. 
B) ı.rut1&hhlt ile belediye arasında te

ati olunacak husust mukavelename. 
C) Vahidi fiyat listesi ve keelf hulft.aa 

ce.tvell. 
C) Proje. 
Talipler ihale gilnllne kadar her gUn bu 

evrakı Uluborlu belediye dairesinde göre
bilirler. • 

4. - Ek.~lltme 7.11.940 tarihine rasth
yan peroembe gllnll saat 10 da Uluborlu 
belediye dairesinde ve belediye cncilme
nlnde yapılacaktır. 

!5 - Eltslltmeye girebilmek için taliple
rin 2 inci madde mucibince muvakkat te
minatın Ankara'da beledlyC'ler banknsına 

yatırılmı;ı olduğunu gösterir makbuz ve
ya her hangi bir milli bankadan belediye
ler bankası emrine tnahhUt mektubunun 
encümene verilmesi vt-ya nakten belediye 
veznesine yatırılması şarttır. 

6 - Taliplerin ihaleden evel bu l§e ben· 
zt-r inşaatı başardıklarına dair evrakı müs
blte tıe birlikte mUtenhhltllk ve ehliyet 
veslknlarlyle ticaret odası kayıt ve vesi
kalarını ibraz edeceklerdir. 

(7058) 17015 

rASIIİH - Ulus sıueteslnln 17.10. 940 
tarihli nUııhnsınd:ı lntııar eden inşaat mü
nakasnııınıı. alt ıırınlarımızdn ihale tarihi 
7.11.940 olo.cnk iken 17.10.940 olarak göe
terUmlştlr. Tashih ve ıııı.n olunur. 

Alakadarlara 

Re~·hanlye Kaymakamlığından: 

Reyhnnlye kazası çeltik komisyonunun 
kaza dahilinde c;:cltllc ekme 41nevslmlyle 
çeltik sahaları hakkındaki kararı ıışo.ğıda
dır: Mliıldet :ı:arfında yapılıı.cak mtlracaat
lara snl1hlyetıı blr fen memuru tarafın
dan yapılmış çeltik alanının nıevklini, ~v
safını, boşaltma ve sulama kanııllnrının 

geçtikleri yerlei·ı ve dekar mlkdarını gös
terir tafsll:\lh bir krokinin eklenmesi. 

Reyhıı.nlye knza.qı çr.ltik konılııyonu 

b9.0kanı kaymakam Necdet Yılmazın ri
ya.setinde ve Sıhat" Vekflletl adın:ı kaza
nıız çeltik lş!Prlnl tetkike memur İçel sıt
mR nılicadele reisi Doktor J<'unt J{rpe ve 
Ziraat Vekflletl adına nııntaka çeltik mU
tehll88ısı Harun Onuk'un huzurlyle içtima 
ederek aşağıda yazılı huııusat karnrln.~tı

rılmıştır: 

ı - 3039 sayılı kanunun ikinci madde 1 
mucibince gerek 9H ve gerek mUtenklp 
yıllarda kazanın Kızılh:ırk mıntııksında 
1000, Hnnıdn suyu mıntakasında 1000, Asl 
nehri havzasında 6000, Afrln suyu mınta
k:ısıııda 9000 dekar çeltiğe mUsaade veril
~~! ve bıı kııdardan fazlaıoı knza dahilinde 
bulunan suların lska kfbillyetl bulunma -
dığı tetkik heyetinin nıesahıı ve kanaatle· 
rl iktlzasındıın bulunduğu cihetle daha 
fazla sahalara mUsaade verilmemesine. 

( R A.D Y O 

TURKlYE 
(Radyo Difüzyon Postalan) 

TÜRKİYE ANKA 
Radyosu 

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

19.47 m. 15195 Kes./ 21> Kw. T. A. 

SALI : 22. 10. 1940 

8.00 Program, ve memleket saat aya 
8.03 Müzik : Hafif program (Pl.) 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pi.) 
8 50/9.00 Ev kadını - yemek listesi . 

12.30 Program, ve memleket saat ayar 
12.33 Müzik : Muhtelif şarkılar (Pi.) 
12.SO Ajans haberleri, 
13.05 Müzik : Muhtelif şarkılar pro:::r 

mının devamı, 

13.20/ 14.00 Müzik : Karışık program (P 
18.00 Program, ve memleket saat ayar 
18.03 Müzik : Cazbant (Pi.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saat:) 

18.45 Müzik : ( Çiftçinin saati ) 
19.00 Müzik : Haydn Kuartet i ( fa m 

zör ) çalanlar : Liko Amar ( 1. K 
man ") Enver Kapelman (II. Ke 
man ) İzzet Nezih (Viola), Mes 
<;emil (Cello). 

19.30 Memleket sant ayarı, ve 
berleri 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Müzik : Saz eserleri - muhtell 

şarkılar ve türküler. 
21.30 Konuşma. 

21.45 Mu:dk: Radyo salon orkestrası 
"(Violonist Necip Aşkın idaresinde 

1 • Finck : Ra!r~ sü"•' 
2- Sieczynski : Viyana, hlilyalan 
mın şchrisin. 

3- Schrader : Akşam üstü. 
4- Joh. Strauss : İlkbahar sesler 
{Bedriye Tüzün'ün iştirakiyle) 

5- Beethoven : Mehtap sonatını~ 
adagio sostenuto'su (Op. 27 No. 2 
6- Desormes: fsnanyol halet müziği 

7- Cesar Cui : Cantabilc, 
8- Munkel : Kam orman polkası. 
9- 7.ander : Polka. 

22 30 Memleket saat ayiırı, Ajans haber· 
!eri : Ziraat, esham • tahvilat, kam· 
biyo nukut borsası (Fiy'lt ) . 

22.45 Müzik : Radyo orltC1ltrası progra
mının devamı. 

23.00 Müzik : Dans müziği (Pi.) • 
23.25123.30 Yarınki program ve kapanıı. 

rlnd,.kl ve ınılan altına almıyan arazi par
çalarının <:dtlk mıntnkaları olıırak llfım . 
na ayak .sularının Sarısu ve Amık göll!ne 
ba~lanmnlarına vp buraya her sene dl~Pr 
Urllnlcrln su 1htlyncı göz önUnde bulundıı· 
rularnk 9000 dt>kardan fazın ziraat.• l'l"U
snnde edilmemesine. 

Uykuda horuldamanın sebebi ha
vanın ağızdan girmesidir. Vakıa 
burunlarından doğru doğru nefes 
alanlardan bazıları da uyurken ha
fif bir gürültü çıkarırlar. Fakat bu
na mışıltı denilir. Çocukların buru
nu küçük, delikleri dar olduğundan 
onlara uyurken çık.nrdıkları o hafif 
gürültüden dolayı mışıl mı§ıl uyuyor 
derler. 

İnsan burunundan nefes alarak 
uyuduğu vakit küçük dili ve üstün
deki boğaz yelkeni hareketsiz kala
rak büyük dilinin köküne• yapışır, 
burundan giren hava küçük dilin 
arkasından geçerek, hiç gürültü çı· 
karmadan nefes borularına girer. 
Halbuki ağzından hava alınca kü
ciik dil hem nefes alırken, hem ne
fes verirken titrer. Horultu da bun
dan çıkar. Hele burun büsbütün tı
kalı olmayıp da pradan da hava gi
rerse küçük dilin titremesi ziyade
leşir, horultu daha ~iddetli olur. Bu
na bir de ağızdan çıkan salye karı
şınca horultu acayip bir ses çıkarır: 
buna da sulu horultu derler ... 

Alman - Bulgar 

futbol maçı 
Münlh, 21 a.a. - Alman - Bulgar ekip

leri arasında yapılan futbol maçı 7 - a al
manln.nn galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Maçı 30 bin kişi ııeyretmıotır. 

Çanakkale Belediyesinden : 7 - Taliplerin ihaleden evet bu işe ben-
1 - Çanakkaledc yapılacak olan 15100 zer inşaatı başardıklarına dair evrakı mlls

lira bedeli keşifli parke tnşı ile kaldırım bite ile birlikte mllteahhltllk ve ehliyet ve
inşaatı 8.10.940 tarihinden 7.11.940 tarihi-' slkalnrlyle Ticaret odıuıı kayıt ve vesika
ne kadar bir ay mUddctle ve kapalı zarf larım ibraz edeceklerdir. 

2 - Hamda aııyucıın menbaınn yakın ve 
şosenin dağ kısmına doğnı iıntldat eden 
ve şarkı cenubi kısımlanna meylin azlığı 
dolayıslyle kanunun 17 inci maddesi ve 
tallmRtnamenln 16 ıncı maddesinin birinci 
kısmının A fıkrasına tevar~k eden arazi 
bulunmachğı cihetle ııosenln ilst tartitları
na isabet eden kısımlara gerek 941 sene
sinde ve gerek mllteaklp yıllarda çeltik 
ektırllmemesl suretiyle mıntaka harlcl 
addedilmesine ve şosenin alt kısımlarına 
çeltik mıntnkB-~ı olıuak ııa.n edilmesine ve 
tahliye mecralannın Amık gölUne bağlan
masına. 

6 - Kaza dahilinde çeltik ekilmiş ve ekt 
lecck olan çe1tlk alanlarına ekildiği tarih
ten lllbarcn beo sene sonra çeltik ekllnıe
slnln muvafık ola.cağı ve bcu 11cn .. llk nrıızt 
mUnavebeslnln tesis edilmrsl hususu 7.aru
rl göıilldUğtindcn bu suretle aUıkadnrlara 
tebliğine. 

7 - Su harklnn üzerinde konulan kl\ı>
rtllertn t~ duvar mesnetleri Uzcrlne konul
ması ve korkuluklu tahta köprtller inşası· 
nın çeltik eklcllcrlne tebliğine. 

E 

usuliyle eksiltmeye ı;ıkarılmıştır. 8 - Taliplerin 24!10 sayılı kanuna uy-

İspanya' daki sel felaketi 
Barselon, 21 a.a. - D.N.B.: Feyezana 

ufrıyan mıntakalarda tamirata hararetle 
devam edilmektedir. Felaketzedelerden 
bir çoğunun hata ankaz altında bulundulu 
tahmin edilmektedir. Umumi hizmetlere 

2 - İsteklilere bu işe ait şartname pa- gıın olmak suretiyle hazırlıyacııkları tek
rasız olarak Çanakkale belediyesi fen dai- llf mektuplarını ihale gUnü ııııat 12 ye kR
rcsinden verilir. dar belediye encümenine makbuz mukahl-

3 - Eksiltme 7.11.940 perşembe günli il vereceklerdir. Postada vukua gelt-cek 
saat 15 de belC\liye dairesinde mUteşekkil geclkmelt'rden mazeret kabul olunmaz. 

a- Kızılhark altında ekilecek olan 1000 
dekarlık sahanın Ço.ko.ltepe köylinUn altın
dıı ve köyle göl arasındaki sahalara hns
rettırllmcslne ve bundan başka şose ile 
köy ara.'!ındakl a.laııların çeltik nııntaknsı 
harici olarak ad ve itibar edHmeslnc. 

8 - 3039 numaralı kanuna bağlı tall
mntnamt-nln 9 uncu maddesi mucibince 
her yıl kaznmızda mliraca.ııtln.n tahdit 1· 
çln ekim vaktinin son gUnUnün bir nisan 
olarak tayini ile ilanına ve buna nazaran 
1 ktınunusnnlden sonra vaki olacak ruhsat 

encümen huzuriyle yapılacaktır. {7059) 1701-i 

ait binaların çoğu mahvolmuştur. 
Sanquerico yolu üzerinde yeni bir top

rak kayması olmuş ve münakalat durmuş-
tur. 
Yağan ıiddetli yağmurlar 

Uykuda horlamaya karşı türlü "Besos., nehri taşmıstır. 

olmak lazımmış. Aşk 1 Bu, zavallılar için icat edilmi§ 
bir teselli imiş. Bunu erkekler, bize istedikleri za

man veriyorlar, verdikleri gibi de geri alıyorlar. Hiç 

olmazsa, senin hayatında, hiç kimsenin seni mahrum 

edemiyeceği bir kıymet var. İş 1 Çalışan insanlar, dai 
ma betbahtlığı en az tadan kimselerdir. Çalı§, yav 

nım. Kimseye muhtaç olma. Çünkü; bunun kadar ... 

- Gizella, hayretle başını kaldırdı: 
- Kendinizi heyecana kaptırmayınız, anneciğim 

Sonra rahatsız olursunuz. 

yüzllnden 

<4 - Muvakkat teminatı 1132 lira 50 ku-
rustur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için a$afı· 
daki vesikaların bulunması lazımdır. 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - Bu işe ait nafıa vekaletinin ehliyet 

vesikasını haiz bulunmak. 
6 - Teklif mektuplarının ihaleden bir 

İnşaat münakasası 
Uluborlu ~eledlyeslndt'n : 
1 - Uluborlu belediyesince inşası mu

karrer bulunan mezbaha ınıı!\Sı açık eksilt
me suretiyle münakasaya konmuııtur. 

2 - Yapılacak işin keşi! bedell (3551) 
lira {8!5) kuruş olup muvakkat temlnııtı 

' - Aıl nehri havzruıındıı ekilecek 6000 
dekarlık ııahalarda yapılacak c;:eltlk zeri- mlirncıuı.tıarının kabul edllmlyeceğlnln a. 
yatının ayak sularının Amık gölllne akı- IAkndarlara llAnına. 
tılmasına ve buradaki arazinin çeltik sa- 9 - Kaza dahlllnd<'kl arazi vaziyeti ile 
haları olarak llllnına ve bu ııahıtların şose- köylPrln um~mt sıhntı bıılumlıırından alcl
nln alt ve ilst tarafları olarak itibar edil- ltHl.k kesik sıılııma usullyle zlraate mUsıı.
meslne. adi' eılilmcslne ve daimi sulamaya mUsande 

!5 - A!rln suyunun sağ ve sol sahille- edilmemesine karar verildi. 17057 

- Haklısın, yavrum. Hem değmez. Bu meseleyle 

kcıtiyen meşgul olmıyacağıma dair kaç defa kendi 
kendime söz verdim. Fakat, ne yapayım elimde değil. 
Bir türlü unutamıyorum. Niçin, öyle hayretle yilzü· 

me bakıyorsun? Bizim, biribirimize karşı samimi ol
mamız lazımdır ... Neden hiç bir şeyden haberin yok· 

muş gibi davranşyorsun? ... Vilmoş, sana her halde 

anlatmıştır ... 

Yazan : MlHA.(.Y FôLD1 Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôRUMKONEY -133-

ni boğmak için kendini işine verdi. Yavaş yavaş iyi
leşen direktörle, gayet ciddi ve resmi bir lisanla ko
nuşuyordu. Bu tarzda hareket ettiğinden dolayı da 
vicdan azabı duyuyordu. Kendisine bunca iyiliği do
kunan bu yaşlı adamın, on beş senedenberi büylik 
Lir kıskançlıkla kalbinde sakladığı en kutsi hislerini 
bu derece kayıtsızlıkla lfarşılamak do~ru muydu? 
Onunla tıpkı bir müşteriyle ve yahut alelade bir pat
ronla konuşur gibi konuşuyor_?u. Hastalığiyle hiç a
Hikadar olmuyor, hatırını sormaktan dahi çekiniyor
du.Büyük bir minnetle bağlı bulunduğu bu temiz 
kalpli adamı, bu suretle kırmıyor mıydı? Çok defa 
ona koşup, ellerine kapanarak kaba ve haşin muame
lelerinden dolayı af dilemek arzusiyle kıvranıyor

du. Rudolf Rauberg'i, babasından daha çok seviyor
du. Çünkü; bu asil ruhlu insan, onun hayatında ha· 
basından çok daha mühim rol oynamıştı. 

Vilmoş, ona hiç bir şey söylememişti. Onun iha
net ettiğinden şüpheleniyordu. Halbuki: ona karşı 

samimi davranmadığı da şimdi meydana çıkıyordu. 
- Herkes biliyor. Neden senden gizli kalsın? Hiç 

Anna ismini işitmedin mi? 
Hayır, hiç duymadım. 

Koca."Il dolayısiyle? ... 
Sizi temin ederim ki: kati yen böyle bir isim 

t~itm~dim. 
Madam Loşonsi'nin heyecandan göğsü inip kalkı· 

yordu. Zoraki bir tebessümle kendine hakim o~mağa 

çalışıyordu. 

- Ann-a. kocamın h~stahanesinde çalışan bir has· 

tabaf ıcıdıt .. Aynı zamanda metreı;iciir. 

Gizella, donmuş kalmıştı. 

- Yedi, sekiz sonedenberi sevişiyorlar. Bir gün 
hastaneye gitmiştim. Kocamın, geleceğimden haberi 

yoktu. Dalgınlıkla kapıya vurmağı unuttum. !çeri 
girdim. Etnua, yazı masasının önünde, tam kocamın 
karıısında oturuyordu. İkisi de dirsekleriyle masaya 

dayanmış, mümkün olduğu kadar biribirlerine yak-

• 
1aşmışlardı. Konuşuyorlardı. Dünyayı unutmuşlar-

dı. İçeri girdiğimin farkında bile olmadılar. Bu man

zara karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Hemen o
racıkta, düşüp öleceğimi sandım: Fakat, ölmedim. 
Hata yaşıyorum. Gururum, kadınlığım, aşkım ayak
lar altına alındığı ve bunu gözlerimle gördüğüm hal
de elan da yaşıyorum. Birden beni gördü. Telaşla ye· 
rinden fırladı. Hiç sesimi çıkarmadım. Boğazım ku· 

rumuş, dilim damağıma yapışmıştı. Gözlerimin it
ham eden bakışları altında bu alim adamın herkesin 
hürmetini kazanmış bu değerli profesörün nasıl şa

şaladığını, ellerini oğuşturarak nasıl kekelediğini 

görseydin, hayret ederdin yavrum ... Başka bir defa
sında da Etnua'nın elini öperken gördüm. Maiyetin
de çalışan, basit bir kadının, bir hastabakıcının elini 
ôpüyordu 1 Düşün Gizella, o anda benim ne hale gir
diğimi düşün! Dedikodu aldı, yürüdil. Eksik olma
sınlar, iyi dostlar, samimi arkadaşlar, kocamın kır

dığı kozlar hakkında bana günü gunune mal\ımat 

vermeği ihmal etmlyorlardı. Viktor, bugüne kadar 
hakikati itiraftan kaçındı. Daima inkar yoluna sap
ti. İhtiyarladığımı, artık beni beğenmediğini de söy
lemiyor. Gfiya, eHin beni seviyormuş gibi davranı· 

yor ... Bilmiyorum, bunları ne diye sana açtım? Fa· 
kat, öyle hissediyorum ki; kocan gittiği günden beri 
sen de bir asabiyet, bir gayri tabiilik var ... Ama, yav
rum, JUrasını unutma ki, kocan kendi arzusiyle sen

den uzaklaşmadı. Harp, vatani vazife onu buna mec-

• 

bur etti. Ya, benim vaziyetimi bir göz önüne getir. 
Kocam, burada yanı başımda olduğu halde, kalbi ve 
ruhu benden tamamiyle uzaklarda dolaşıyor ... Hiç ol
mazsa, oralarda sana ihanet etmek imkanını bula
maz ... Fakat, erkektir. Olur ki; günün birinde onun 
da seni aldattığını görür veya öğrenirsin. O zaman 
da beni gözünün önüne getir. Sabret. Bütün sevgini 
çocuklarına ver. Mademki; dünyaya kadın olarak gel
dik, hayatın kadınlara reva gördüğü acılara katlana
cağız ... Şimdi, ben sana en gizli dertlerimi anlattım. 
Bunu, seni teselli etmek ve itimadını kazanmak için 
lüzumlu gördüm. Sen de bana karşı açık ve samimi 
ol. Ruhundaki endişe ve ıstırapları söyle ... Beni, an
nen bil. .. Söyle yavrum, yoksa Vilmoş hakkında bir 
şey mi duydun? 

Gizella, o akşam işinden çıkınca tekrar kayın vali
desine gitti. Rudolf Raulberg'e, mutat ziyaretini 

yapmadı. 

XI. 

Kararını verdi. Direktöre karşı aralarında böyle 

bir itiraf hadisesi olmamış gibi davranacaktı. Fakat, 

endişe ettiği bir cihet vardı. Ya, direktör tekrar aş· 

kından bahseder ve onu kati bir cevap venneğe icbar 

eylerse, o zaman ne yapacaktı? 

Asabını Y.atııtırmak, ruhunu kemiren tereddütleri-

Bir gece garip bir rüya gördü. Bir koluna Vilmoş, 

diğer koluna da Rudolf Rouberg yapışmıştı. Dur· 

madan çekiştiriyorlardı. Gizella, bağırarak itiraf e

diyordu. Yapmayınız, bırakınız beni 1 Ben, arzu ve 

iradesine sahip bir insanım. İstediğimi yaparım. İs

tediğim tarafa giderim. Vilmoş'a dönüyor ve soru

yordu. Vilmoş, açık söyle. Beni seviyor musun? E

ğer seviyorsan, şimdiye kadar olduğum gibi bundan 

sonra da yalnız senin olacağım. Eğer sevmiyorsan, 

bırak beni. Hiç olmazsa, her ikimize de iyiliği doku

nan bir adamı mesut edeyim. Bu sefer de direktöre 

dönüyor ve ona yalvarıyordu. Sevgili patronum, vaz 

geçin benden. Kocamı seviyorum. Ondan ayrılamam. 

Rudolf Rauberg, çekiliyor. Kocasiyle baş başa ka

lıyorlar. Yürüyorlar, yürüyorlar birdenbire kendile· 

rini bir uçurumun kenarında buluyorlar. Bu arada 

Vilmoş, bir duman haline geliyor ve ortadan kaybo

luyor, 

-Sonu var-

• 
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LONDRA ve İNGİLTERE 
üzerine hava akınları 

Çankrrı'di serbest güreı 
müsabakaları 

Çankın - ULUS - Hava Kurumu 
Çankırı ııubesl kurum menfaatine panayır 
mUnasebetlyle }:lir pehlivan gUreıı tertip 
etmiştir. 

Baş 7:5, orta 40, ayak 20 lira mUkA.tat-

Lo d 21 H d h·ıı lı olan bu gUreı birçok tanınmııı pehllvan-n ra; . a.a. - ava ve a ı em- ad u 
niy 1 • • bl'ğ' ların irstlrtı.klyle yapıldı. Bu ar a T rkl-

D
eüt nez4retd~:ının teb ıl ı : 

1 
ye başpehlivanı tckirdağlı Hllseyln pehll-

n gece uşman aı ıca taarruz arını 
Londra ve Mıdlands mıntakalarına yap - van da şehrimize gelmiııtı. Yağlı gUreı 
01 'k b k 

1 

olduğu için gllreşe ııtırAk etmemiştir. 
b/ştır. Her ı i taarruz da gece astı tan Herkesin alAka lle spor sahasında ıey-

raz sonra yapılmıştır. . rettiğl bu Ureıı ııu suretle netlcelenmlı -
Londra taarruzu bu aabahın ılk saatle- ti , g 

r· d d r. , ın e nıhayet bulmuş, Midlan s taarruzu A •ağ gU ki pehlivan arasında 
~~~ biraz daha fazla surmıiştlir .. G~ce.leyin gerz:li ~am~~ıı;:h~~va: ayak mUkA.tatım 
ı ı duşman tayyaresi tahrip edılmıştır. ld 

Londra'da birçok ev de dahil olmak ü- a ~rt a gilre en Salih ve İdris pehll
rere binalar hasara uğramııtır, Miıteaddit vanlan ~lnarlını~ kardeııl tamall yenerek 
Yanrın çıkmıştır. Birkaç kişi olmüştür. 
'Yaralılar vardır. 

orta nılikAfatını aldı. 
Baııa gUreı n afyonlu SUleyman tle ba

baesklll İbrahim uzun mlicadeleden sonra 
SUleymanın 1brahlme pes demesiyle neti
celendi ve b&1 mükı\fatını da İbrahim ka -

Midlands'da taarruz başlıca bir şehre 
lı:arıı yapılmış olmakla beraber bu mınta
kanın dığer mliteaddit yerlerine de bom
balar atılmı•tır. Evlere, mag· azalara ve ti-• zanmıı oldu. 
carethanelere hasar yapılmıştır. 
Diğer müteaddit m;ntakalara da münfe

rit veya fa11lalı taarruılar esnasında bom
balar atılmııtır. Bu mıntakaların büyük 
bir kıamırıda hiçbir hasar olmamıştır. Bu 
~erlerde kaydedılen zayiat büyük değil -
dir. Birkaç ölü vardır. 

Her tarafta etfaiye yeniden iyi çalıı • 
lnııtır. 

Dün yedi düıman tayyaresi düşiiriilmiiş
ttir. Uç inriliz tayyaresi kaybedilmişse 
de pilotlan kurtulmuıtur. 

Libya cephesinde 
Kahire; 21. a.a. - Mısı'daki inriliz ha

"f'a lr:uvetlerinin diinkü tebllii 
Cumarteıi rünü tayyarelerimiz, Binrazi 

•• Derne'de düpnan ıemilerine ve ukerl 
hedeflere karıı ~k muvaffakiyetli hava 
laarekltında bulunmuılardır. 

Bingazi'de dıı limanda bulunan bir aıra 
semiye bombalar isabet etmiıtir. Berka -
dairi kıılalarda büyük bir yangın çılnnıı
br. 

Cuma/cumartesi recesi Binpzl'de as • 
lı:erl karar.ah He luılalara ve telefon mer
kezine bombalar diilmüıtUr. 

Bardia'nın prbında kıılalan ve nakli
~ kamyonlarından miirekkep büyük bir 
cnıpa isabetler kaydolunmuştur, 

Sollum civarında Halfaya'da hava dafi 
topları arasma ve Buk'da dafi bataryaları 
mevzilerine bombalar diişmiiıtür. 

Cuma/cumartesi recNi bir taarruz da 
12 adada Martiza üzerine yapılmııtır. Fa
lı:at hasarat teıbit edilememiıtir. 
• Habeılıtan'da Diredaua'da hanp.rlara 

bUcumlar yapılm11 Ye lnfillklar neticesin
de yancmlar çılı:mııtzr. 
Bıara körfezinde Bahreyn adası dört 

ltalyan tayyareıl tarafından cuma/cumar
tesi &"ec• yanımdan IODl'a bombardıman 
edilmiıtlr. 

Hasar u:dır. Zayiat :J'Oktur. 

Londra'ya dün 

yapılan hücumlar 
Londta, 21 a:L - Hava nezaretinin sa

at 18 de ne§l'edllen tebll#f: 
Bazı münferit dUıman tayyareleri bu 

aabab cenup sahlllnl aşarak Londra'ya 
doğru uçmuılardır. Keza az mlkdarda 
dilıman tayyareleri merkez ve batı ılmal 
bölgelerine nüfuz etmlılerdlr. Bu faaliyet 
öğleden ıonra daha kUc;;Uk mikyasta olmak 
üzere tekrarlanmııtır. 

Londra bölgealne, ezcümle Londranın 
civarlarına bombalar atılmııtır. İnsanca 
zayiat azdır. Fakat birkaç kiti ölmti§tUr. 

Lancashlre'de bir fabrika hasara utra-
mıı. keza Manı kıyıaında muhtelit nokta -
larda hasarlar vukua gelmlıUr. Birkaç ki
ti ölmti§tür. Yaralı adedi azdır. 

Hava dA.fl bataryalanmız ve avcılan -
mız bUtUn glln faaliyet göstermlıler ve 
bir dUıman bombardıman tayyaresi tahrip 
edllmlıtır. 

Dün gece dört •Utman tayyaresinin 
tahrip edlldllt ötrenllmlıtır. 

Alman ve ltalyan 
sanayi mıntakaları 

bomardımön edildi 
Londra, 21 a.a. - Hava nezaretinin bu 

akfam nefl'edllen tebliği: 
DUn gece bombardıman tayyarelerimiz 

dUıman topraklan üzerinde genle harekllt
ta bulumnutlardır. Berlln bölgesinde muh
telif mühim hedeflele muvaffaklyetle hU-
oum edllmiıttr. 

İtalyada, Mili.Do ve Torlno'da ıanayt 
mUeueselerlne isabetler kaydedllmlı ve 
Aostada bir çelik fabrikası hasara uğratıl· 
mııtır. 

Bombardıman tayyarelerlmlzln diğer 

hedefleri Hamburg ve Vllhelshaven'deki 
deniz tezgAhlan olmuıtur. Büyük bir ge
miye isabet vaki oldutıı zannedilmektedir. 

Keza Kolonya ve Gelsenklrfende petrol 
tasfiye fabrikalartyle Kolonya ve Greven
brolch'tekl alUmlnyom fabrikaları, Ruhr'
da muhtelif hedefler ve bunlar arasında 
Essen'dekl Krup fabrikalan, Rotterdam, 
Anvers, Fleııingue llmanlan ve muhtelit 
düşman hava meydanlan bombardıman e
dllml§tlr. Bir tayyaremlz bu gece hare
katından dönmemııtır. Sahil müdafaası

na mensup Hudson tipinden bir tayyare -
miz dün ıımal deniz üslerinde bir dUııman 
tayyaresi dU,Umıti§tUr. 

Alman tebliği 

ithalat ve ihracat birlikleri 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Ticaret Ve

kAletf fthalAt ve ihracat birliklerinin kad
rosunu tasdik ederek tebliğ etti. 

Kadro Uç ay için muteberdir. Birlikler 
komite halinde ticaret odası.oda çalışa

caktır. Umumt kfl.tlp VekAletle komite a -
rasında irtibatı temin edecektir. 

nllAtosunu 53.30 deniz albayı Schepke 
de 45.605 tonllAt .ya çıkarmışlardır. 

20 llkteşrln akııamı, torpille mllcehhez 
alman tayyareleri İngllterenln şark sahille 
r1 açıklarında kuvetll bir surette himaye 
edilmekte olan ve ceman 20.000 tonllA.to
luk Uç ticaret gemisi batırmışlardır. 

Hat!! muharebe tayyareleri dlln de 
Londraya karşılık hllcuınlarına ve cenup 
ve merkezt İngllterenln sair şehirlerine 
akınlanna devam etmişler, doklan ve ll : 
man tesisatını ve iaşe bakımından eheml
yetll olan hedefleri bombalamışlardır. 

Thameshaven'de bulunan bUyUk petrol de
posunda yangınlar çıkmıştır. 

Gündüz ve gece alman tayyareleri le -
hine netice veren hava · muharebeleri ol -
muştur. 

Gece, ağır bombardıman tayyareleri 
Londraya tevcih edilen hllcumlan takviye 
etmişler, her çaptan bombalar atarak Tay
mls'ln iki sahilinde yeni yangınlar çıkar
mışlar ve tahribat yapmışlardır. 

Alman hava kuvetıerl merkezi İngllte
rede sllAh !abrikalarına, garbi İngiltere 
sahillerinde bulunan limanlara hücum ede
re! buralannı muvaf!aklyetle bom bardı -
man etmlılerdlr. 

Evelce de btldlrlldlll glbl kara ve deniz 
&#1r topçulan Douvres limanında demlrll 
bulunan iki büyük ticaret gemisini bom· 
bardıman et.mlılerdlr. Gemtler ve nhtım
lara müteaddit salvolar isabet etmlı ve bu 
iaabetıer .ııeUc şlnde ciddi tahribat olm111-
tar. Bili1Mlia - .. ...,..., .............. 
u toplan Fransanın Manı aahlllerlne ateı 
açmııtarsa da yalnız birkaç obüs atmıı
lardır. Hasar olmamıştır. 

Alman kuvetlerl lnglllz limanlarına 

mayo dökmeğe devam etmişlerdir. 
Dün gece dU11man tayyareleri Almanya 

üzerinde uçarak Berlln'e ve ıalr bazı yer
lere bombalar atmıılardır. İsabet wku 
bulan yeglne asker! hedef garbi almanya
da bir demlryoludur. Bununla beraber bu 
hat üzerinde münaka!At durmamıştır. Al
manya üzerinde yapılan dUııman akınları 

esnasında bazı evler tahrip edllmlı birçok 
ılvlller ölmUııtUr. 

Dti§man, dün, 19 tayyare kaybetmııttr. 
Bunlann on altısı hava muharebelerinde 
üçU tayyare dA.tl bataryalanmızın ateııly
le dU1UrUlmU1tür. DUıman tayyarelerlnln 
biri Berlln üzerine dU1UrUlmU1tUr. Alman 
tayyarelerlnden dördU Uslerlne dönme
mlılerdlr. 

ltalyan tebliği 
Roma, 21 a.a. - İtalyan umumt karar· 

gAhının 186 numaralı tebliği: Şimali Atrl
kada keşlf faaliyeti olmuıtur. DU11m8* 
yaptıtı birkaç.ava hücumu maddi hasara 
sebebiyet vermemlııtlr. İki kiti yaralan-
mııtır. • 
- Şarki Afrlkada bir ltalyan devriyesi 

Eri tre hududunda dUımanın kamyon Jcolla
rına rastlamıııtır. Dll§man çekllmete mec
bur edllmlıtır. 

İtalyan hava kuvetlerl Kenyada Hab
basveln clvannda dUıman mevzilerini, Ça-
jl. tayyare meydanını, Arbo civarında Va
jlr - Guerllle yolunda motörlU kıtalan ve 
Kızıldenlzde harp gemllerinln refakatin -
de bulunan bir dU§man gemi kafilesini 
bombardıman etmlglerdir. 

Sonradan yapılan mUıahedeler geçen 
perşembe gUnkU tebliğde iıml gec;en Pe
rim lnglllz üsallne yapılan hücumda dtit -
manın iki küçük harp gemisinin batırıldı
ğını göstermektedir. 

DUıman tayyareleri Decamere't bom
bardıman etmlılerdlr. Yerlilerden bir öIU, 
on 3"U'alı vardır. Barakalar hafit hasara 
ug-ramıııtır. 

Bundan baııka Asmara, Goura, Gordat 
ve Massaoua'ya da bombalar atılmıısa da 
bombardımanlar netfceılz kalmııtır. 

İsviçre istikametinden gelen dUıman 
tayyareleri ıimalt İtalyada birçok yerlere 
akınlar yapmı§lardır. Verona'da husuıl bir 
ev ile içinde 60 yetim, ıro !akir bulunan 
bir hayır müessesesine lıabet olmuıtur. 
Ceman Uç ölU ve 12 yaralı olduğu haber 
verilmektedir. 

Pavle eyllletlnde, iki ev tahrip edllmlı-
tır. Dört kişi ölmUı bir kadın yaralanm11-

tır. 
Aleuandrfa'da U.; ev yılolmıştır. Bir 

Berlln, 21 LL - Alman bqkumandan- ıtlıl ölmUı biri atır olmak üzere iki kiti 
htının teblltf : Bir alman denizaltısı 10.000 yaralanmııtır. 
tonllAtodan büyük bir lnglllz muavin kru- Savoua'da Borgloverezzl'de bir orman
va.~ı\rüDU batırmııtır. Denizaltıları ile iki da u!ak yangınlar çıkmııtır. Bir killse cid· 
lnt,illııı semi kafilesinin batınlmaaına yar- dl hasara utramııtır. Civar evler hatlt ha
dım eden deni• albayı Blelnchrodt, aon sat' görmU,tUr. Ölü ve yaralı yoktur. Diler 
....tt~Uyle babrdıtı pmllerill to- Ud yerde bombalar tarlalara dillmtlltOre 

u ~ u s 

ÇÖRÇİL'İN 
FRANSIZLARA 

HİTABI! 
(Başı ı. ncı uyfada) 

kavga çıkarmıya çalıııyorlar ve telAket 
zamanlarında da pek tablt olarak düıma
nın ıııne yarayan birçok ıeyler zuhur et
mektedir, bize !Azım olan ıey, sadece eli
mizden geleni yapmak ve hAdlseleri oldu
ğu gibi karııılamaktır. 

Bombardımanlar yapılırken 
Burada, Herr Hltler'in bir yıtın l<Ul ha

line koymak iddiasında bulundutıı ve tay
yarelerinin ıu anda bombardıman ettiği 

bu Londra ıehrlnde, insanlarımız iyi da -
yanıyorlar. Tayyarelerimiz ise dUşmana 
kafa tut.maktan da fazlasını yapıyorlar. 

Çok zaman evel vldedllmlş ve aık sık tek
rar edllmlı olan lıtllAyı bekliyoruz. Yal
nız biz değil, balıklar da bunu bekliyor -
lar. Fakat hiç 1Upheslz hAIA başlangıçta 
bulunuyoruz. 

Havalar hakimiyeti 
Bugün de, 1940 ta, daima olduğu gibi 

ve birkaç zayiata rağmen denizler ellmız
dedlr. 1941 de havalara hflklm olacağız. 

Bunun ne demek olduğunu unutmayınız. 

Bu, çok ıeydlr. 
Herr Hltler, hücum arabalarlyle, başka 

makineli ailAhlarlyle ve, unutmayınız, be
şinci kolunun hainler ve ahmaklar nezdln
dekl entrlkalan sayesinde, Avrupanın en 
gUzel ırklarından ekserisini şimdilik zapta 
muvaffak olmuştur ve Umlt ve ııtıha ile 
meşbu olan suç ortağı Musollnl Urkck tir
kek onun yanı baııında yilrUmektcdlr. Her 
ikisi de Fransa'yı ve lıııpa.ratorlugunu bir 
tavuk gibi ikiye bölmek istiyorlar. Birisi 
bu tavuğun budunu, öteki de bir kanat ve 
yahut belki de bir göğlls tarafından bir 
parça istemektedir. Bu iki fena insan ta
rafından yalnız fransız imparatorluğu yu
tulacak değildir. Alsas - Loren bir kere da
ha alman boyunduruğu altına geçecek, Nls, 
Savole, ve Napolyonun Korslkası da gUzeı 
!ransız arazisinden koparılıp alınacaktır. 

Fran•ız milletini ortadan 
kaldırmak 

Fakat Herr Hitlerln tasavvuru sadece 
b8.§ka milletlerin topraklarını <:almak ve 
bundan birkaç parçayı küçük arkadaşına 
atmak için a;>,rmak da değildir. Bu !el~
ket adamı, kin ve hezimetin bu tabiat ga -
rtbesl en az bUtUn fransız mllletlni orta
dan kaldırmıya, onun bizzat hayatını ve 
istikbalini mahvetmeğe azmetml!I bulunu
yor. Sinsi ve vahııt her çeılt vasıtalara 
müracaat ederek dünyadaki frıuunz kilittir 
ve ilham kaynaklannı kökUnden kurutmı
ya hazırlanıyor. İsledlll gibi harekette 
serbest kalsa, bUtUn Avrupa nazı takllerl
Diıı istismar, bltt ve hqin muamelelerine 
arzedllmlı yeknuak bir Almanya olacak
tır. 

Sizinle bu kadar açık konuıtuğumdan ......,_ ~ •·wm_...,. "• CeJ=·•- ,._ 
ltsd& ctaDIY9Mk samanda deafllııı. 

Fransa'nın bUtUn alm&nlann eliyle ma
ruz kalacs.#1 ıey, bir hezimetin neticeleri 
değildir: Fransa tam bir imha hareketinin 
bUtUn merhalelerini katetmek üzeredir. 
Ordu, donanma; hava kuvetleri, din, ka -
nunlar, lisan, kUltUr, müesaeıeler, edebi -
yat, tarih, anane, hepsi muzaffer ordunun 
haııln kuveU ve merhametsiz bir gizil po
lisin bllglO hileleriyle ortadan smnmek 
Uzeredlr. 

• · Napolyonun aözleri 
Fransızlar, 

Henüz vakitken kalplertnlzi taze bir 
kuveUe tesllh ediniz. Napolyon'un bir mu
harebesinden evel aöyledltt ıu aözlerl ha
tırlayınız: 

"Aıkerler, burün bu kadar malrur olan 
aynı pruı:r-hların önünde tena'da üçe kar
tı bir Montmlrail'de iıe altıya kartı bir 
idiniz." 

Fransa'nın ruhu öldiiğüne ve dünya -
nın biiyük milletleri arasındaki yerini e
bedi olarak ka)l"betmiı olduğuna inana -
mam. Herr Hitler'in biltiin suç ortakları 
ve bütiin cinayetleri, kendisinin ve reji -
minin baıma öyle bir beli' retirmek iize -
redirler ki çoğumuz bu cezayı ölmeden 
göreceğiz. Bunun için o kadar çok zaman 
geçmiyecektir. Serrüzeat seyrini takip e
diyor. Biz onun izi üzerindeyiz. Atlas de
nizinin öte kıyısmdaki dostlarımız da öy
le. O bizi imha edemediği takdirde, biz 
onu bütün zUmrulyle bütün tılerlyle tah
rip ede~ğimizden emin bulunuyoruz. U -
mit ve itimatlı olunuz. Son gUlen iyi gü
lecektir. 

Aaci boyun eğmiyeceğiz 
Biz inııilizlerin ıu anda sizden iııtedi

timiz ıey nedir? Sizinle paylaşacağımız 
zaferi kazanmak uğrundaki gayretlerimi
zin ortasında sizden istediğimiz, bize yar
dım edemlyorşanız, hiç olmazsa engel çı
karmamaklıtınızdır. Sizin için vuran kolu 
takviye 'edebllecettniz veya takviye et
menizin icap edecett gün gelecektir. 

Bununla beraber !ransızların, ne
rede oluı'\ana olıunlar, havalarda, deniz
de ve daha sonra - ki bu da olacaktır - ka
rada kazanacajımız her muvaffakiyetin 
kendi kalblerinl 11ıttıiı ve kanlarını da -
mırlırında titrettiğini hissedeceklerine 
rüveniyoruz. Unutmayını:r. ki, asla dur
mıyacaiız, ula yorulmıyacağız, asla boyun 
eimiyeceğiz ve unutmayınız ki, 1 biitün 
milletimiz. biitiin imparatorluğumuz Av -
rupa'yı nazi vebasından temi9'emelı: ve 
dünyayı yeni bir barbarlı1ttan lnu'tarmak 
vazifesine biitün varlıiiyle bağlıdır. 

Gemiler ve mü•temlekeler 
Almanva'nın kontrolu altında bulunan 

radyoların ıize inandırmalı: rayretinde ol
duğu veçhile, biz lnrilizlerin remilerinizi 
ve müstemlekeniıi zapteylemek istediği -
mizi zanne,meyinia. lstediiimiz, Hitler'in 
ve hitlerizmin ölmesidir. Bundan baılı:a 

bir ıey iıtemiyoruz. Fakat bunu mütema
diyen istiyoruz ve sonuna kadar istiyece
iiz. Hiç bir milletten hürmetten baıka bir 
ıey iıtemi70rus. 

Frananlardan miktemleke imparator • 

1 
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yıldönümü törenle 
kutlanacak 
(Başı 1 incı sayfada) 

duyulma11, bilinmesi, görülmesi ve anla • 
ıılması için alfnması lizıınrelen tedbir -
!eri izahetmektedir. 

Bayram, bu baptaki kanun hükümlerine 
röre, 28 birinciteerin pazartesi giinii sa -
at 13 de başlayıp 30 birinciteırin çarşam
ba rünii saat 24 de kadar sürecektir. Bü
tün yurilda ıehir, kasaba ve köylerde, ka
ra, deniz ve havada, gece ve rundüz bay
ram C. H. P. tarafından vilayetlere rön
derilen talimat dairesinde kutlanacaktır. 
Memleket dışında türk elçi ve konsolos.
luklarının bulunduğu yerlerdeki türk va
tandaıları da bir araya toplanıp bayramı 
kutlıyacaklardır, Bu kutlama sesli, renk
li, hararetli ve manalı olacaktır. 

Vilayet, kaza, nahiye ve köylerde kut
lama işinin düzenlenmesi için kutlama ko
miteleri kurulmu:ttur. Bu komitelere ma
hallin en bıiylik mülkiye amiri reislik et
mektedir. Komiteler mahallin tören 
programlarını en ufak teferruatına kadar 
hazırlamaktadırlar. 

Bayram gunlerinde şehir, kasaba ve 
köyler bayrak, yeşillik ve vecizelerle süs
lenecektir. C. H. P. Genel Sekreterliii 
cadde meydan ve 11<>kaklara asılacak ve
cizele~i butıin teşkilatına ıimdiden gön
dermiş bulunmnktndır. 

Bu bayram gunlerinde yurdun her ye -
rinde devletin, hususi idarelerin, bütün 
milli müesseselerin, belediyelerin bu se
ne zarfında yaptırdıkları eserlerin açılma 
törenleri yapılacaktır. 

29 birinciteşrin rtinü Ankara'da büyük 
şehir ve kasabalarımızda reçit reıımi YQ

pılacaktır. İnşa edilecek tribünler ara11n
da (Kahramanlar trıbünü) bulunacaktır. 

Geçit resminde istiklal ve inkılap için 
canlarını ve uzuvlarını vermiş olan kah -
ramanları temsil etmek ıizere her rütbe -
den subay, erat, maliil gazilerle ihtiyar 
raziler ve ıehit anaları bayraklarla geçe
ceklerdir. Geçit resminde yürıiyemiye ·ek 
veya rıiçlüklc yürüyecek ~dar maliil olan 
kahramanlara (kahramanlar) tribıinünde 

yer verilecektir. 
Geç;t resimlerinden sonra konferans, 

müzik, gôsterit, spor tezahüderi, sergi 
tertibi için de tertipler alınacaktır. Cüm
huriyet bayramının yüksekliiini ve husu
ıiyetini korumak için burünlerde herhan
gi bir cemiyetin rozet daiıtma11na ve pa
ra toplamasına miisaade edilmiyecektir. 

Gnl. Weygand 

Rahata geldi 
Cenevre; %1. a.L - D. N. B. : 
Vicby'den relen haberlere röre, reneral 

Venand Rabat'a relmlı ve general Nop-
..... ll••ır' illi a-..a VeJo. 

pnd R&bat frınaıs makanılan ile tema• 
(irdikten ıonrı Afrika franıız matemle -
kelerinde teftiı seyahatına devam edecek
tir. 

Nevyork ile Madrid 
arasında telefon 

konuşmaları başhyor 
Nevyork; 21. a.a. - D. N. B. : 
Nevyork ile Madrit ar11mdı telefon 

lı:onuımaları yarın tekrar baıhyacalı:tır. Ba 
lı:onuımalar 1936 da keailmiıtir. Ayni mil
nuebetle Portekiz ile de telefon muhabe
ratı tekrar açılacaktır. 

Kıbriısta alarm 
Lefkoea, 21 a.a. - Resmen blldlrlldlğl

ne g6re, Kıbrıs:ta geçen perıembe 'gUnU 
vecuma günU de iki hava tehlikesi ııaretı 
verilmlııtir. Bomba atılmamıı. tayyare da
rı bataryalan da ateı açmamııtır. HUvi
yetlert anlll§ılamıyan tayyareler çok yük
sekten U<:m111tardır. Cuma günü saat 19 da 
verUen alarm Jıaretl gece verilen ilk alarm 
lııarltıdır. • 

Japonyadaki Amerikan 
konıoloıhaneleri 

Tokyo, 21 a.a. - D.N.B. lyi haber alın 
amerikan menbalarından oğrenildiiine rö
re, Amerika Japonya'daki konsoloslukla
rından hiç değilse bir kısmını kapatmak 
tasavvurundadır. Hogoya'da bulunan ame
rikan tebaası rittiiinden veya ritmek ıiıe
re bulunduğundan bu ıehir koneoloıluiu 
teırinievel sonunda kapatılacaktır. 

lui.unda bulunanlar ve sözde i1ral edilme
miş Fransa'da ikamet eden hiç ıüphesiz 
z.aman zaman faydalı bir surette hareket 
fırsatını bulabilirler. Teferruata riritmi
yorum. Zira, dil11D1n kulakları bizi dinle
mektedir. Almanlarm lı:atl ve mutlak in -
zıbatı, zulüm ve casusluğu altında ya .. -
makta oldukları için inriliz muhabbeti bir 
tek hareketle kendilerine miiteveccih bu
lunan diier frın11ılara da ıôıüm ıudur: 

Gambettanın •özleri 
İstikbali• düşündi1iüniiz zaman, büyük 

fransız Gambetta'nın sözlerini hatırlayı -
nız. Gambetta bu sözleri 1870 den sonra 
istikbal hakkında söylem!ıti: "Onu daima 
düşünelim, fak'lt ondan hiç bir zaman 
bahsetmiyelim." 

Haydi •bakalım, receniz hayırlı olsun, 
rüıe) uyuyunuz, kuvetlerinizi sabah için 
toplayınız, çiin'kii sabah olacaktır. Güneı 
merd insanlar için parlak, 11tırap çeken 
insanlar için tatlı ve kahramanların meza
rı üstünde de tanlı ve muhteıem bir ıu -
rette yükselecektir. 

Yaıı11n Franıa. Yataun bütün memle
ketlerde kaybolmuı baba miraslarını ara
yan ve en i7i ıünlere dotru 7flrii7en meni 
iManlarm ıa,.... 

Orta ve 
Yakın-Şarkta 

hazırlıklar 
(B•ıı ı. incı sayfada) 

f iflemit olması, ve Brenner müla
katında Akdeniz ve Afrika'da 1renit 
mikyasta hareketler yapılmak için 
kararlar verilmiı olmak ihtimali, 
Büyük Britanya imparatorluiunun 
Y akm ve Orta - Şark vaziyetini de, 
anavatan müdafaası gibi, daha bü
yük bir ehemiyetle tetkik etmeğe 
ve tedbirlerini ona göre takviye et
meğe seıvketmiıtir. 

Çöllere doiru ve çöldeki hareket· 
ler, Avrupa kıtasının yol şebekeleri 
ve her nevi sanayi ve ıtok imkan
lan bol olan memleketlerinde oldu
ğu gibi, milyonların manevrasına el
veriıli değildir. Vaktiyle alman ge
nelkurmayı ile müıtereken Oamanh 
ordusunun Sina'da yapmıı olduğu 
tecrübeler ve hazırlıklar, bu huauı· 
ta fikir verebilir. Çöllerden, elde bu· 
lunan kadar değil, çölün kabul etti
ği kadar sefer heyetleri yollanahi
lir. Taarruz müdafaaımdan nis
bet kabul etmez derece da
ha güç ve pahah, hele ıim· 
di hava ıilahlarmın tekamülün
den aonra, eskisinden pek çok daha 
çetindir. Bununla beraber, iki mih
ver devletinin düıünmüı dlduiu ted
birlerin ve onlan tatbik için hazırla· 
mıı oldukları vaııtalann mahiyeti 
anlatılmadıkça, ezberden hükümler 
verilemez. 

-1-

Türk Hava 
Kurumuna 

• • 

yardımlar 
Türk Hava Kurumuna yapılma'kta otlUI 

yardımlar etrafında dün bize verilen ha· 
berlere röre tstanbulda Radyolin mue.
ıeaesi havı kurumuna 900, Evliya zada 
Nurettin 420, Ethem Pertev 42'0, Xawu
ve ortaktan sıo, Yuntef Yarohan 810, Ha.
san Ecza deposu 370, Salamon Benba .. t 
260, Miıel Bonniıtayn 240, Mustafa Bal
mumcu 210, tımail Kemal 220, Necip Öa
rül 210, Iraklı Mayeroplo 160, Maki Pa· 
raci 136, Pinto lı:ardeıler 136, Rınulf 74, 
Faruki 74, Şark Giilü 74, Hannan Kazalr.
yan 54 lira teberrü etmiılerdir. 

Nazilli'de Atara nahiyesinde 80 yaıın • 
da Hatice Ertui kuruma 30, Yozrat'ta tu
hafiye tüccarı Muıtafa Kenanoilu 200, 
Trabzon'da tiyatro kumpanyHı mUdürtl 
Kemal Sahir de Hava kurumunun sünnet 
ettirdiii 97 yoksul çocuiun bütün mH • 
raflarmı temin eylediii •ibi ayrıca da lOlt 
lira teberriide bulunmuıtur. Diier taraf • 
tan İzmir'de Mahir Çi'lı:urel, Vitaliı Ka • 
lıçi, Hayri Salih Camözer ve eti, Sam • 
sun'da belediye müteabbidi Hamdi Tat • 
han ve eti ve Karadeniz Eretllainln Or
hanlar mahallesinde Mustafa Dönmez de 
evlenme yüzüklerini lr:uruma terkeylcıİli~ 
!erdir. 

9 Ayhk 
dıı ticaretimiz 

(Baıı 1. nci H7lada) 
lira ile Amerika Blrleılk devletleri sel
mekte ve bunları 9.'1'15.820 Ura n• Ro
manya, 9.026.146 Ura tıe İngiltere 8.808.SM 
lira lle Almanya, 8.818.214 lira Uı ll"raua 
takip eylemektedir. 

İthalA.ta gelince, dokus aylık aynı ~ 
rede memleketimize lthalA.tta bulumnut 
olan memleketlerin baıında 8.9'15.09T Ura 
ile İtalya, '1.'16•.81'1 Ura tle Ro~ 
'1.160.690 lira ile Birleşik Amerika pl
mekte ve bunları 8.88'1.120 lira ile Alm&Da 
ya, 6.659.818 lira tle İnpltere takip eyl .. 
mektedlr. 

inkar edilemez harbin bu safha
smda ltalyanlar Almanya'dan çok 
daha dar ve müıkül haldedirler. A
dalar tahammül edilmez bir darlık 
içindedir. ltalyan yarımadası muha· 
ıara altındadır. Cebelüttarık yolu 
ile dahi M11ır'a gelen İngiliz gemi
lerinin miktarı1 ve fırsat düıtükçe 
yapılan muharebeler, Akdeniz'de 
İngiliz hakimiyetinin tahmin edildi
ği gibi felce uğratılmamıt olduğunu 
gösteriyor. Führer, Almanya'yr u-
2un bir harbe hazırlamıt olduğunu 
beyan etmittir. Fakat acaba bu mu
k-.emet imkanları ltalya için dahi 
aynı der~e temil!, edilmiı midir? 
Meçhul! 

Falih Rılln ATAY İngiliz tayyareleri 
Türk Dilnler Yeklllnln Berlinl bombardıman 

vazifesi biHİ 
(Başı ı. rncr sayfada) 

ıinin vazifelerini brzzat ifaya karar 
.... ltJn• sere mecli• artalr me9C11t 
delildir. Meclia nezdinde tilrk dayin
lerini temsilen bir izi bulunmaktadır. 
Bu bayı 1933 mukavelenamesinin 16 
ıncı maddesinin birinci paragrafı mu
cibince tayine ve altıncı paragrafına 
göre de azle sizler mezun bulunuyor· 
ıunuz. Halen mevcut olmıyan meclis
te türk hamillerinin temsil edilmesi· 
ne devam edilmesi imkansız olduğun
dan tü.rk dayinler vekilinin vazifesi
nin hitama erdiğinin kendisine tebli
ğine ve bu tebliğin de ilin edilmesi
ne karar vermenizi rica ediyorum." 

Bu izahat üzerine, bankalar atalı· 
daki kararı atmıılardır: 

1 Bankaların karan 
"Hükümetimizle Düyunu umumiye 

meclisi arasında aktedilen mukavele
name hükümlerine tevfikan tilrk ha
millerini temıil etmek üzere Düyunu 
umumiye meclisi nezdine türk dayin
ler vekilini ıeçmeğe ıelahiyetli bulu
nan mümeBSillerinin aşağıda imzalan 
mevzu bankalar 21. 10. 940 pazartesi 
günü saat 16 da Ankara'da Ankara be
lediye reisinin huzurunda yaptıkları 
top lan tı da : 

Düyunu umumiye meclisinin muka
velenamelerle kendisine verilmiı olan 
vazifeleri bugünkü tartlar içinde ifa 
ve hamillerin hukukunu temin edemi
yecek bir vaziyette bulunmasına ve 
hükümetçe ittihaz edilen mukarrerata 
tevfikan türk hamillerinin hukuku te
minat altına alınmıı bulunması-
na binaen 1933 türk borcu 
tahvillerinin mühim ekseriyetini 
elinde bulunduran türk hamil-

eHller 
(Baıı ı. inci sa7fa4a) 

tedbirleriyle diba Berlin üzerine celmed• 
datıtılmqtır. 

Berlin'• &"elen birkaç tayyare muhtelif 
mahallelere yancm bom.balan atmıetır. 
Dnlftl&D yalnuı yancın bombalan attıi...,. 
dan ve 11ltert veya anert ehemiyette he • 
deflere taarnu etmediiinden Berlin'ia 
miitaleuı tudur ki, bu hareketle takip et.
tlli raye miinhuıran Berlin halkını tethiı 
etmektir. 

İki dilfDl&n tayyaresi hava daEii toplan 
tarafmdın dti1Uriilmti1tUr. Bu tayyareler
den biri aM Berlln mıntakaıı iberincle 
ve diieri de Berlin'e riderken dütıniittlr, 

ln~iz tayyareleri Berlin'clen 
ıimali ltalya'ya lttular ~enİf 
laarelıetlerde balam/ular 

Londra; 21. a.a. - Resmen bildirildlilıo 
ne röre, incili• bombardıman tayyareleri 
Berlin'den ıimaH !talya'n kadar Ulllaa 

reniı niıbette harekltta bu11UUDQflardır, 
Her iki mmtakada ve Almanya'am diler 

yerlerinde birçok hedeflere taarruzlar ,.. 
pılmıttır. Keaa iıtill limanlarına da lalıo 

cum edilmiıtir. 

Berline yapılan hücum 
Nevyork, 21 LL - Royter: Bası nm. 

lyı.rrlrlere göre ingillııı hava kuvetlerlDla 
dün gece Berlln'e yaptıktan hücum fim
dlye kadar yapılanların en ıtddetlilidll'. 
İngillııı tayyareleri pttlkten ıonra birçok 
yangınlar mU,ahede edllmiıtır. Htlcuıa 

ıimdlye kadar yapılanlann en umııu ol -
muştur. Berllnlller hemen hemen talata 
kadar uyumamak mecburiyetinde kalmıt
lardır. Alınan raporlara nazaran tayyam 
dafl bataryalarının tlddetll ateılne rtm• 
lngtllz tayyareleri 1Chlr üzerinde birçok 
defa uçmuılardır. • 

Bern; 21. a.a. - Stefani ajanımın b.uaud lerinin artık mecliste bir aza ile 
muhabirinden : temsil edilmesine lüzum kalmadığı 

cihetle vazifesi hitam bulan türk da- İsviçre ıjanımın bildirdiiine röre, eY.-
. ı k'I' k lu"'ldenberı· ı'lk defa olarak ecnebi tayyar .. yın er ve ı ınin memle ete avdeti için 

kendisine lazım gelen tebligatın ya- !eri reçen rece lsviçre topraklarına rir • 
pılrnaıına ve keyfiyetin bu yolda ili- mitlerdir. Allrm 22/ 15 de verilmiı, ve bW 
nına karar vermitler ve itbu mazbata- ıaat kadar ıürmüıtür. Gece yarmnc 2S 
yı tanzim ve imza etmiılerdir. dakika reçe ikinci bir alarm daha v~ril • 

mittir. 
Maliye Vekaletinin tebliği Tayyareler cenubu ıarki idilıa. 

Ankara, 21 a.L - Maliye vekiletin- metine/~ ••rtular 
den tebliğ edilmiıtir: Eski Osmanlı Bern: 21. a.a. - Stef1ni : 
imparatorluğunun taksime u&rıyan tıviçre renelkurmayının tebliti : 
Düyunu umumiye hamillerini temsil 20121 İlktetrin ıecesi arazımiz mtitead-
edeı_ı: D~yunu u".1u.miye meclisinin dit def1.lar inrıliz tayyarecileri tarafın • 
b~gunku ıar.tlar ıçınde vazife görme- dan lh1ll ol nmı••tıır ı r h 1 d J -

ıı~ne ve hamılleri temsil etmesine im- bu tarkt istikametinde reçilmittir Birçok 
kan ~almamıt Qlduğundan hükümetin 1 yerlerde hava dafi bataryalarımız tayyar .. 
meclıse mevdu vazifeleri mevcut an- !ere ateş etmiştir. 
latmalardaki esaslar dahilinde ifaya 
karar verdiği ve hamillerin hukukunu 
teminen lazım gelen her türlü tedbir
lerin alınmıı bulunduğu ve mali ser
visin gene aynı müeueseler marife
tiyle aynı suretle icra edileceği ilan 
olunur. 

Yaramaz çocuklar 
tatanbul 21 (Telefonla) - Haliç tene

rlnde aeldııı yqlannda iki çocuk kibritle 
bir otomobllln benıııln depcmınu atetlemt1-
ler, depo 1Dfl1lk •tmlltlr. 

(a:ıkır1' da ze1zele trhribah 
Cankın, (Huausl) - Ayın on blnnde 

a&baha k&r1ı olan zelzelede Esktpazar na
hlyemlzde evelki yıl yapılan bUyUk yatıh 
okulun bacaları yıkılmıı. duvarlarında a
mudi yanklar hasıl olmuttur. Cerket k~ 
zamızın Bayındır köyünd• g"ç•n yıl yçıl• 
mıı olan okul lıe ortuından ikiye ayrıl . 

mııtır. Tedrtaat durmuıtur. Okulun lçlu 
clrtlememektedir. Bu okul tamami)'le ,._ 
kılmak tehllkulD4ecllr • 



MiLLi MÜDAFAA VEKALETl 

Vaketa al macak 
M. M. v. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmiu cdllen fiyatı 

(37oı: Uç yüz yetmiıı kuruıı ol yedi ton 
tabii renk vaketa ve beher kilosuna tah
min edilen fiyatı (330) Uç ytlz otuz kuruş 
olan Uç ton siyah vaketa pazarlıkla mU -
nakaaıı,ya konmuştur. İhalesi 24. 10. 940 
perııembe gUnU saat on birdedir. Katı te
minatı (53501 liradır. Evsaf ve r;artnnme
sl 180 kunııı mukabilinde M . :M. V. satın 

alma komlsyouundan alınabilir. İsteklile
rin kanunun emrettiği belgelerle ihale sa
atinde komisyona gelmeleri. (69 0) 

Keçi kılı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

16993 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatt (95) 
doksan beş kuruş olan 10.000 kilo keçi kt
lı pazarlıkla münakasaya konmuştur. İha
lesi 26/ı0/940 cumartesi günü saat on -
birdedir. Kati teminatı 1425 liradır. Ev -
saf ve şartnamesi M. M V satı nalma ko
misyonunda gorülür. f s:cklilA·in kanunun 
emrettiği belgelerle ihılc natinde komis-
yona gelmeleri. (6981) 169!H 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz sekiz 

bin lira olan npğıda cins ve miktarları ya
zıh üç kalem muhabere malzemesi 8/ ikin
cite§rin/940 cuma ı;ünü saat 15 de Anka
ra'da. M. M. V. satın alma Ko. da kapalı 
.zarf usuliyle ihale edileceğinden isteklile
rin 6650 liralık ilk teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarınt eksiltme saatinden be
hemahal bir saat eveline kadar mezkilr 
Ko. başkanlığına vermeleri. Şartnamesi 
540 kuruş karoılığmdn adı geçen Ko. dan 
alınır. 

1000 adet ağır kablo arka tezkeresi kab
lo (sağma zinciri ve çevirecek kolu dahil) 

3400 ağır kablo makarası. 
ı200 kablo mabfesi (askt tertibatı). 

(6977) 17022 

İpek iplik alınacak 
M, M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 

olan eUi bin tilp aşağıda numara ve mik -
tarları yazılı mua~kap ipek iplik 8/ikin -
citeırin/940 cuma ~nU saat 11 de Anka -
rada M. M. V. satın alma Ko. da pazar
ıkla satın alınacağından isteklilerin 562,5 
irahk kati teminatlan ile birlikte pazar
ık gün ve -saatinde me:z.kGr Ko. da bulun-

malan. (6986) 
25.000 tUp bir metrelik No. 1 isteril ipek 

plik, 25.000 tüp bir metrelik No. 2 isteril 
ıpek iplik. ı7023 

Veteriner ecza alınacak • 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 800 lira o-

an aşağıda yazılt iki kalem veteriner ec
za 25/10/940 cuma günü saat 11 -Oe Anka
ra'da M. M. V. satm alma Ko. da pazar -
!ıkla satın alınecıığından isteklilerin 120 
liralık kati teminatları ile birlikte mez -
Jı:Gr saatte Ko. da bulunmaları. 

Bir ton kükürt çiçeği, 100 kilo karbonat 
dö Potas. (6988) 17024 

Veteriner ecza alınacak 
M. M. V. Sa. A 1. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 975 lira o

lan a:sağıda cins ve miktarları yaztlt bir 
kalem veteriner ecza 25/llkte&rin/94-0 cu
ma günü ıaat 11,30 da Ank,ra'dcı M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edi
leceğinden isteklilerin 146 lira 25 kuruşluk 
Jcatt teminatları ile birlikte mezkQr saat
te Ko. da bulunmaları. Bir buçuk ton sul-
fat dö ltüvlvr. (6989) 17025 

Parke yol yaptırılacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Ke,if be<leli 9691 lira beş kuruı olan 

Kayaıta yaptırılacak parke yol inıaatı 9/ 
lkinclteırln/940 cumartesi gUnli saat 11 
de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle ihale edileceğinden 
"steklilerin 726 lira 83 kunı,luk ilk temi
natları ile birlikte eksiltme gUn ve saatin
de mezkQr Ko. da bulunmaları. Keşif ve 
prtnamesi 68 kuruş . kıı.rıılığında Vekalet 
inıaıt Ş. den alınır. (6990) 17026 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

yılır. Taliplerin aşağıda yazılı malQmatı 

muhtevi bir vesikayı fotograflariyle bir
likte Ticaret Vekaleti iç ticaret umum mil
diırlüğü adresine göndermeleri ilan olunur. 

İstenilen malümat: Ad ve soyadı - do -
ğum yeri ve tarihi anne ve babasının do -
ğum yeri - tahsili - daktiloda yazmak bi -
lip bilmediği - yabancı lisana vukufu -
mcıayyen bir mahalde vazife görmek gibi 
bir tercihi olup olmadığı (bu tercih Ve
kaleti bağlamaz) - şimdiye kadar hangi 
Vilzifeleri hangi müddetle ifa ettiği ve ay
rılııı sebepleri - tcılip hakkında kimler -
den malGmat alınabileceği (asgari liç kl-
ııl) - vazıh adres. (7007) 16972 

ZİRAAT VEKALETi 

Ankarada yeni açılacak ziraat 
alet ve makineleri ihtisas mek

tebine girme şartları 
• 

Ziraat VcktUetlnden: 

Mektebe girmek için, tUrk olmak ve 
orta ziraat mektebinden me:ı:un olmak 
ııarttır. Mektebin tahsil mUddetl lkl sene
dir. Leyli ve meccantdlr. 

Mektebe bu sene seçim ile SO talebe a
lınacaktır. 

Yukarıkl şartları. hnlz olanların en ge~ 
31 teşrlplevcl 040 tarihine knda.r hüviyet 
cU:z.d.am, mektep şahadetname veyn vesl
knsı, sıhat raporu, iyi hcıl ltlı~ıdı ve beş 
adet \'cslkıı. fotoğraflarını lstidalarına bağ
lıyarak 7.lraat Vckfllctine göndermeleri ı-

l!tn olunur. (6902) 17000 

DAHtblYE VEKALETi 

Memur almacak 
Dahlliyc V ckflletındcn: 
Uususl idareler tcknUt sandığında mUu

hnl ikl llrn ye\'tillyell vnzlfcye rnUsabo.ka 
ile lkl memur alıncıcnktır. Hesap işlerinden 
anlıyruılar ve iyi daktilo bilenler tercih o-
1 unur. 

Taliplerin memurin kn.ntİnunun 5. inci 
maddesinde yazılı veslknlarlyle birlikte 
5. 11. 9!l0 ak§amına kadar ııandık !d::ı.re he
yeti reisliğine müracaatııın. (7005) 16971 

NAFIA VEKALETi 

Kanal inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulanw iş: 

1 - Tarsus'ta Berdan aulama şebekesi 
ıkinci kısmı ve de$ad kanıılları ile sınai 
imalatı ve i5letme binaları inşaatı muham
men keşif bedeli vahidi fiyat üzerinden 
(800.000) liradır. 

Z - Eksiltme 20/ 1 l/940 tarihine rastlı
yan çarşamba günil saat 15 de Ankarada 
sulama işleri işletme merkez binası için
de toplanan su eksiltme, arttırma komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı-

lacaktır. • 
3 - İstekliler, eksiltme ııartnnmea!, mu

kavele projesi bayındırlık işleri genel 
,artnamesl fenni şartname ve projeleri 
(-40) lira mukabilinde ıu işleri reisl:ğin -
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lç•ıı istek -
lilerin (35.750) liralık muva1tkat teminat 
vermesi ve eksiltmenin ynpı]a.-a(;ı günden 
en az üç gün evci ellerinde bulunan vesi -
kıllarla birlikte bir dilekçe ile Naha Ve -
kftletine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesika
yı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunıruyanlar eksiltmeye iDtirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla.rını l -
kinci maddede yazıh saatten bir saat eve
line kadar su i&leri reisliğine makbuz mu-
kabilinde vermeleri 15.zılndır. ' 

Postada olan 1tecikmcler kabul edil -
mez. (6940) 17029 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Sığıreti alınacak 

:Marmara UssUbo.Ju1 K. Satın Alma Ko-
misyonundan: 

Cinsi: sığır eti, kilosu: ı865.000, tahmin 
fiyatı 30 kuruıı. tutnn 100500 lira.. 

Bir depo yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan 

l - IComutanlık ihtiyacı için yukıırıdn 
cins ve mlkdarı yazılı et kapalı zarf usu
Ilyle eksiltmeye konulmuutur. Eksiltmesi 

: 23 teşrlnlcvel 940 carıJ.mbn gUnU eant 16 
1 - MUteahhit nam ve hesabına bir a- da İzn1ltte Tersane kapısındnld komisyon 

det depo ynptırılacaktır.. Keşif bedeli binasında yapılacaktır. 
(6750) lira olup ilk teminat mikdıırı (507) 2 - Bu ı11e alt aartname ::i48 kuru11 mu-
liradır. Açık eksiltmesi 26/10 940 cumar - kabllinde komisyonumuzdan alımı.bilir. 
tesl günü ı;aat 10,!IO da hava satın alma 3 _ tstek111erln 2490 sayılı kanunun ıs
komisyonundo yapılaca kur. Keşif evrakı tedlğl vesikalarını ve 8212 lira 50 kuruı. 
her ft{ln öğleden sonra 34 kuruş mukabl- tarı lbııret ilk temlnııtlarlyle birlikte tan· 
!inde alınabilir. İsteklilerin muııyyen gün zim edecekleri teklif mektuplarını muny
ve aaatte ilk teminat ve kanuni belı:eleriy- yen gUn ve saatten tam bir sııat evellne 

c! birlikte komisyonda bulunmaları. (6765) kadar komisyon başkanlığına mUrneaııta-
16785 rı. (95551./6565) 16562 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Veklılctl Hcıva Sntın Alma Ko

mlayonundnn: 
l - 2500 adet yUz havlusu pazarlıkla 

11atın nlınacaktır. Muhammen bedeli 1125 
lira olup kati teminat mlkdarı 168 llrn 75 
kuruştur. Pazarlığı 26. 10. 940 cumartesi 
gUnU saat ll de hava sntın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari şartncımc, evsaf 
ve nUmune:ıl her gün ög-ledrn sonra ko
misyonda görillchlllr. İotcklllerln rnucıy -
yen gUn ve ımatte katı teminat ve kanuni 
belgelerlylp birlikte komisyonda bulunma-
ları. (697:>) 16031 

TiCARET VEKALETi 

Mernur alrnacak 
Ticaret Vekaletinden : 
Fiat mürnkabesi işlerinde ücretle is -

t ihdam edilmek üzere, barem kanunu hü
k;,;.mleri dahilinde memur alınacaktır. 

Asıari, ııso tahsili earttır. Ticaret mek-
teplerınden o;r.zun olmak tercıh aebibi ıa· 

.A. LEVAZIM AMlRLlGt 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın Alma 

Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 25 

kuru5 olan 2000 kilo.gazyağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 23/10/94-0 çar
şamba glinll saat ıs dedir. Kati teminatı 
75 liradtr. Taliplerin muayyen vakıtta An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6893) 16899 

Bakır sahan alınacak 
Anltarn Levazım Amirliği Sabn Alma. 

Komlsyonundnn; 

600 .... bakır • sahan pazarlıkl~ satın alına -
caktır. Pazarlığı 26/10/940 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin muayyen va
kıtta yüzde 15 tcmlnatlariyle birlikte An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6906) 16906 

11 - 9 -1940 

U L U S 22 - 10. 1940 

F otin sat~lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Kaydı silinmi~ er fotini ile 300 adet o

kur fotini satılıktır. Talipler fotinlerl her 
gün harp okulunda görebilirler. 

Pazarlığı 12/11/ 940 cumartesi günil saat 
ı4 dedir. 

Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko: 
na müracaatları; (6911) 16911 , 

Otomobil malzemesi alınacak . 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
1 kıılem otomobil malzemesi pazarlıkb 

aatın alınacaktır. Pazarlığı 11/11/940 pa
zartesi günü saat ıo,30 dadır. Taliplerin 
yüzde 15 teminatlariyle birlikte muayyen 
vakıtta Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (6901) ı6933 

Otomobil malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyat ıoo lira o

lan 22 kalem otomobil malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Paznrlığı 11/11/940 pazartesi günü saat 
10 c~dır. Muvakkat teminatı 15 lira olup 
listesi Ko. da görüllir. Taliplerin muay
yen vnkıtta Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmal~rı. (6902) 16934 

Elektrik malzemesi alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
21 adet .dıvar sigortası, 7 adet tirifaze 

piriz mafiı ı kutu somunlu vida, 1 kutu 
l8x30 vida, 1 kutu band lzola pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 11/11/940 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin yüz
de 15 teminıtlariyle birlikte muayyen va
kıtta Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. da bulun-
maları. (6903) 16935 

3 Sandık alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
3 adet evrak sandığı pazarlıkla satın a

lınacaktır. Pazarlığı 12/11/940 salı günü 
saat 11 dedir. Taliplerin yüzde 15 tcmi
natlariyle birlikte muayyen vakıtta Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(69ı4) 16936 

Mefruşat alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. At. Ko.: 

18 kalem mefruşat pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 25/ 101940 cuma günü 
saat 15 dedir. Taliplerin yüzde 15 teml
natlariyle birlikte mun)'.Yen vakttta Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6915) ı6937 

Şehriye alınacak 

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

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 
kuruş olan 5 ton şehriye pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 25/10/940 cuma gU
nU saat 11 dedir. Kati teminatı 225 lira o
lup 5artnamesi Ko. da ırörüllir. Taliplerin 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6998) 16968 

2 Nevi yağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
6 bUyllk teneke mobllobl, ıs bir kiloluk 

gres ynğ:ı pazarlıkla satın alınacaktır. Pa.
zarhğı 26. ıo. 940 saat 10 dadır. 

Tnllplerln yUzde 15 temlnaUarlyle bir
likte Ankıı.ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da butuı:ı -
mcılıırı. (7001) 16969 

Şeker alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dın 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 38 
kunı5 olan 30 ton ı;eker pazarlıkla ıatın a
lınacaktır. Pazarlığt 25/10/940 cuma günü 
saat 14 dedir. Kati teminatı UlO lira olup 
şartnameiİ ve evsafı Ko. da. ıörülür. Ta -
liplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. AI. Ko. da bulunmaları. (7052) ı7019 

Sabun alınacak 

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdütlüiiı 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
42 metre mlkabt 2,50 : 3,SOx0,25 : 0,35 

x0,11 : 0,12 M. ebadında dı5 budak kalası 
verilemediği takdirde: 

84 metre mik!i.bı 2,50 : 3,50 metre tu -
lün.de ve 0,30 : 0,50 M. kutrunda dı:> bu • 
dak tomruğu. 

Bu da verilemediği takdirde: 70 metre 
mikli.bı 5.00 metre tulünde ve 0,30 : 0,50 
M. kutrunda dııs budak tomruğu olRbilir. 

Ebat ve miktarları yukıırda yazılı keres
te askert fabrikalar umum müdürlilğü 

merkez satın iı.lma komi&yonunca 8/11/940 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Kalas iı;in beher metre mikB
bına 60 lira tomruklar için de beher met
re mikibına 4-5 lira bedel tahmin edilmi:ı
tir. Şartname parasız olarak komisron -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 283 lira 50 kuru'' ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ala
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mez1dlr gün ve 
komisyona müracaatları. (6964) 

Ekmek pifiT'tirilecek 

saatte 
ı6961 

Askert Fabrikalar Umum Müdürlü~ü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Unu icjaremizğen verilmek şartiyle iha
le tarihinden itibaren 31/5/194-ı tı.uilıine 

kadar Küçük Yozgat"ta yevmiye pi5irtile -
cek ekmek. 

Beher kilosuna 2 küruş pişirme ücreti 
tahmin edilen yukarda yazılı ekmek pi -
şirme isi Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komiıyonunca 

6111/940 çarliamba günü aaat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) lira (38) ku. 
ruı ve 2490 numnarlı kıınunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iule allkadar tüccardan ol ~ 
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkilr gUn ve saatte komisyona müra -
caatlan. (7010) 16973 

Nümune ve evsaf §artnamesine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Aııkert Fabrikalar Umum Miidürlü&ü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Kereste ahnacak 
Asker! Fazrlkalar Umum MUdUrlllğ(l .Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
100 metre mlkAbı 2,50:5.00X0,25X0,025 l\r. ebadında çıım ta.htam 
400 metre rnlkllbı 2,50:5,00 x 0,22XO,Q25 M. ebadında çam tahtası 
200 metre mlktl.bı 2,50:5,00x0,20X0,025 M. ebadında çam tahtası 
250 metre mlkllbı 2,50:5,00X0,18 X0,025 M. ebadında çam tahtası 
150 metre mlk!tbı • 2,50:5,00X0,16X0,025 M. ebadında çam tahtası 
200 'metre mlkllbı 2,50:5,00x0,15X0,025 M. ebadında çam taht.nsı 
100 metre mlltll.bı 2,50:5,00X0,14 X0,025 l\I. ebadında çam tahtası 
100 metre mlkdbı 2,50 :5.00 X 0,12 X O,Q25 ~t. ebadında çam tııhlası 

Tama.men çam vermek mUmltUn olmadığı takdirde yarısı çırıılı çam ve yarısı 
beyaz kölmar olabilir. • 

Tahmin edilen bedeli (63.750) lira olan mlkdar ve ebatları yukarıda yazılı sekiz 
kalem ve cemnn 1500 metre mlkll.bı kereste askcrt fabrlkalar umum mUdllrlUğU 

merkez satın alma komisyonunca 4.11.940 pa?d'll"tesl gUnU saat 15 tc lmpıılı ımrrıa 
ihale edilecektir. Şartname (3) llrn (19) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakltcıt temlncıt olan (4437) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 14 e kadar komlsyonıı vermeleri ve kcudllerinln de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklarm:ı ve bu fil• 
alflkadar tUccardan olduklarına dnlr ticaret odası vesikııslylo mczlt!lr gUn ve·s:ıa~ 

te komisyona mUracncıtıan. (6609) 16661 

11 kalem 
• 

taze sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

Sebzenin cinsi 
Patlıcan 

Taze fasulye 
Kabak 
Domates 
Lfilıann 

Pırasa 
Ispanak 
Semizotu 
Karnebahar 
Kereviz 
Ha.vuç 

Azami kilo 
4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
1.300 
2300 

700 

Beher kilosu eYekiın 

Kuruı Lira Kr. 
12 494 40 
12 l 

8 
8 
8 

·s 
ız 

15 
ıs 

ıs 

ıo 

.... 

494 
329 
ı94 

ı84 

ı84 

276 
345 
345 
345 

70 

3Z62 

40 
60 
96 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Askeri ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek şartiyle yukarıda yazılı 11 ka4 
Jım taze sebze 194-0 mali senesi mayıı gayesine kadar verilmek üzere a&ık eksiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 4/10/940 pazartesi günü saat ı4,30 da Askeri Fabrikalar Umum MlidilrlU
iil .merkez aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
'tminatı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve S. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu lıle nlikadnr tliccardan olduklarına 
dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur ıün ve saatte komisyona mliraca.atlan. 

- (6848) 16856 

• • • ahnacak 2 nevı pırınç 

Ankara Nümune Hastanesi Baştablplifinden 

Muvakkat 
Cinsi Mik.dan Tutan teminatı 

Lira K Lira K. 

Şekli Tarihi Saat 

Pilavlık pirinç ıo.ooo kilo 3500 oo 26Z 50 Açık 24/10/940 14 
Çorbalık pirinç 5.000 kilo 1450 oo ıos 75 Açık 24/10/P-40 14 

1 - Ankııra Nümune hastanesinin 940 malt yılı pilavhk ve çorbalık pirinç ihti
yacı açık eksiltmeye konulmu§tur. Taliplerin teminat mektup ve makbuzlarlyle 
yeni yıl Ticaret odası vesikalariyle birlikte tayin olunan giln ve saatte Ankara Nü
mune hastanesiudeı müte~ekkil komisyona müracaat etmeleri. 

2 - Şartnameler ve nümuneler Nümune hastanesi idaresinde her gtin görülebilir.• 
• (6412) 16565 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 
yukarda yazılı 600 adet battaniye askeri 
fabrikalar umum mildürlüğU merkez sa
tın alma komisyonunca 8/11/940 cuma gü. 
nli saat ıs te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon -
dnn verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
otan (405) lirayı havi teklif mektuplarını 
ınezkQr gilnde saat ı4 de kndar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara-
lı kanunun 2 ve s. maddelerindeki -resııik- nun 2 ve 3. rtıa.ddclerlndekl vcsalkle ko- siltme usulU ile Ankara'da idare blnruıın-
le komisyoncu olmadıklarına ve bu l:sle mlayoncu olmadıklanna ve bu i§le aldka- da satın alınacaktır. 
alakadar tilccardan olduklarına dair tica _ dar tüccardan olduklarına dair ticaret o· Bu işe girmek lstiycnlerin" 128,9ı (yil• 
ret odası vesikasiyle rnezldlr gün ve sa _ dası veslkaalyle mezJcQr gUn ve snntte 1to- yirmi sekiz lira doksan bir kuru:ı) lira -
atte komisyonu. müracaatları. (7012) misyona mUracaatlnrı. (7015) 170ı8 _ lık muvakkat teminat ile kanunun tayin te-

170ı6 tlğl veslknlan hamilen aynı gün eksiltme 
saatine kadar komisyonda la'batı vUcut et
meleri lfizımdır. Ketif, §&rtname vesair evrakına 

göre Kırıkkalede duvar intaıı 
Aıkert Fabrikalar Umum Mildürlil~ü 

Merkez Satın Alma Komisfonundan : 

Keşif bedeli 2200 lira olan yukarda ya • 
r:ılı duvar insnst merkez satın alma ko -
misyonunca 8/11/940 cuma glinil saat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(11) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat oı\n 
(165) lira ile §artnamenin 4. CÜ maddesin
deki ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad -
delerinde yazıh vesikaları hamilen yevmi 
mczkGrda muayyen aaatte komisyona mü-
racaatları. (7014) 17017 

Nümune ve evsaf şartnamesine 
göre 600 adet kilim alınacak 

DEVLET DEM1RYOLLArtl 

Travers alınacak 
D. D. Yolları Sn. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 9700 (dokuz bin ye

di yüz) lira ola~ 5000 adet meııe dar hat 
traversiylc 280 adet meşe dar hat makas 
traversi 6/11/940 çarııamba günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında. &atın almacaktır. 

Şartname Ankara'da malzeme dairMin
de, Hayda.rpaşa'da tesellüm ve sevk ıef • 
llğinde, İzmir'de İzmir mağazasında gö • 
rülebllir. (6918) 17028 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Murath'da Sırtköy taı ocaklarından iho 

zar edilmek üzere 8000 metre mikibı ba -
ln.st kapah zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı ı500 liradtr. Münaka
sa 6/11/940 çarşamba günü saat 11 de Sir
keci'de 9. işletme binasında A. E. komiıı
yo:nu tarafından yapılacaktır. 

Bu io~ ırirmek istiyenlerin 727,50 (yedi 
yüz yirmi yedi lira etli kuruş) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine verme -
!eri lhrmdır. İsteklilerin aynı gün saat ona kadar ka

Şartnaıtıeler parasız olarak Ankara'da nunt vesaik, teminat ve tekliflerini ihti -
malzeme dairesinden, Haydnrpa&a'da te • va edecek olan kapalı zarflarını komis -
sellüm ve sevk uefliğinden dağıtılacaktır. yona vermeleri lizımdtr. Şartnameler pa-

Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğU (6916) 17027 rnsız olarak komisyondan verilmekte • 
Ankııra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan :Merkez Satın Alma Komisyonundan: dir. (ı0029-70ı7) ı7031 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatt: 50 Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan yu- Akümülatör plakaları alınacak 

kuruı olan 20 ton sabun pazarlıkla sa.un 1 karıda yazılı 600 adet kilim ukert fabrl- Münakasa tehiri 
alınacaktır. Pazarlı"ı 26/ı0/940 cumarte- katar umum rnüdUrlU"'U merkez satın al- D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : D D y ı s K 

" 6 1 . . o ln.rı a. Al. o. dan ı 
si günü saat 10 dadır. Kati teminatı 1500 ma ltomlayonunca 28.10.940 pazartesi gU- Muh~m~en bedeli 1718,74 (bin yedi yilz 5/ı2/940 tarihinde eksiltmesi yapılact.-
lira olup evsaf ve ıınrtnameııi Ko. da gö - nU .eaat 10 da açık eksiltme lle ihale edl- on ekız lıra yetmiş dört kuruş) lirn olan ğı ilan edilmiı olan ıooo ton rezidil yap 
rülUr. Taliplerin muayyen vaktinde Anka- lecektır. Şa.rtnrune parasız olarak komls- 1250 ıer adet Büssing Nag kn.myon akkü- miıöayaası şartnamede yapılacak bıı:ı:ı ta -
ra Lv. A. Sa. Al. Komisyonun~a bulun;,a. yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi- mül!törleri için müsbet ve menfi pliklar dilattan dolnyt tehir olunmuljtur. (70<i0) 
lan. (7053) ı7020 nat olan 180 lira ile 2490 numaralı ka.nu • 6/11/940 çarpmba tünü saat 15 de açık ek. I 17032 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Petin para ve açık artırma ile 22. 10. 1940 salı günü satrlacak emlak: 

Esas No. Mevkii ve nevi 
849 Atıfbey Mah: arsa 
954 Aşağı Ayrancı harap bağ 

1006 Kızılelma mahallesi arsa 

1155 Cebeci Yeniacun Sok. arsa 
1157 Frenközü ağzı· 

1159 Yenişehir, Delilertepesi aua 

1160 Yenişehir Kızılırmak sokağında arsa 

Ada 
1826 
1617 

539 

1825 
1660 

1663 

Mesahası 

Parsel M. 2 
11 57 
19 5746 

11 111 

54 148,SO 
13 157 

19 1183 

Kıymeti 

86 
8619 

555 

186 
16 

1183 

Depozito 
• İzahat•. 

17.20 831 ve 832 taj No. lu evlerin arasındadır 
1723.80 Orta Ayrancı yolu üzerinde ve Şefika hır 

ğının şimalindedir 

111.- Atatürk mekteplerinin arkasında Manisa 
sokağının birleştiği yerde 

37.20 Mahmut SeUilettin cvının üst tarafında 
3.20 Sirkecioğlu Azizin 3 No.lu evinin arka

sında 

236.60 Veznedar Osman ile 14 No.lu evlerin ara
sında 

1163 60 650 1300 260.- Vehbi paşa evi civarında 

• Pe§İn par~ .!JJ.açık artırma ile 25. 10. 1940 cuma günü satılacak emlak: 
1161 
1168 

Kavaklıderede arsa 
Yukarı İncirlik bağ 

1101 82 660 660 13.20 Ahmet Tuncanın ikinci evinin yanında 
1796 11 2802 560 112.- Üzerinde askeri saraç başısı Celiilin ~vl 

vardır. 
1172 Özgen Mah. Öğ~ sokak ahqap e~ 208 47 68 672 134.40 :ır Öğünç sokak 26 taj No.lu ev 
llfll Misakı milli Mah. Aydemir sokak arsa., 138 5 473 5676 1135.20 Ortaç apartı'nanı arkasında 
1199 Yukarı Ayrancı harap bağ 1618 24 4243 424 84.80 Üzerinde foto Hilmlnin evi vardır 
1200 Yukarı Ayrancı harap bağ 1618 7 4520 452 90.40 24 parselin yanındadır. 

1 - Yukarıda izahatı yazılı emlak pe~in para ve açık artırma ile sablıkhr, dellaliye müşteriye aittir. 
2 - Artırmaya i§tid.k edecekler içinde, mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu

kadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesind~ tezyit eylemeleri lazımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 22. 10. 940 sah günll ve ikinci kısım için 25. 10. 940 cuma günü saat on dörtte bankamız 
satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün depozito akçası, hilvivct cüzdanı, ve iki vesika fotoerafı ile E?Ilak servisine müracaatları. 4155 



22 -10 1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

- KITAAT İLANLARI 

Od1m alınacak 
Zara As. Sa, Al. Ko. dan : 
l - 1.800 000 kilo odun alınacaktır. 
2 - Odunun evsafiyle teslim ıartı prt-

rıarnesinde yazılıdır. · 
k 3 - Şartnameler 168 kuruş mukabilinde 
K 0 • dn satın alınabileceği gibi her gün 

o. da Sivas Sa. Al. Ko. da da görülebilir. 
4 - Tahmin bedeli 33480 liradır 
5 - Eksiltme kapalı zarfla 28110/940 

~~zartesi g{inli saat 14,30 da alay l'azlno 
ınasında yapılacaktır. 

6 - İlk teminatı 2511 liradır. 
7 - Teklif mektuplan 28/10/940 saat 

ıs e kadar Ko. na verilmiı olacaktır. 
(6509) 16516 

Yulaf alınacak 
İstanbul Sıı.. Al. Ko. dan : 
l - Askert ihtiyaç için kapalı zarf u

•ulü eksiltme ile 700 ton yulaf &atm ah -
nacaktır. Eksiltmesi 25/10/940 ..Unü saat 
11.30 dadır. Muhammen bedeli 70000 lira 
olup ilk teminatı 4750 liradır. 
Şartnamesi her gün kdmiıyonda görü -

lebilir. İsteklilerin belli gün ve saaten bir 
•aat evci teklif mcl:.tuplarını kanun! ve -
•ikalariyle birikte komutanlık Sa. Al. Ko. 
JJıüracaatları. (6541) 16542 

Saman alınacak 
1.lanisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 654000 kilo 

larnan kapalı zarfla münakasaya konmuı -
tur. İhalesi 25/10/ 940 giinü saat 11 dedir. 
lıiuhammen bedeli ı3680 ve ilk teminatı 
1026 liradır. Şartnamesi her gün Sa. Al. Ko. 
da görülilr. 

Eksiltmeye girmek lstlyenlerln belli gfuı 
'le saatten bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarını ve kanuni veıikalariyle Sa. Al 
Ko. na muracaatlan. (6543) 16544 

Buğday alınacak 

Eskişehir As. Sa. Al. Ko. Rs. den ı 
1 - As. ihtiyaç için 24000 ton buğday 

kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 23/10/940 
Çarşamba günli saat 16 da Eskisehir mm -
taka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesine nazaran 2000 tondan a~ağı 

olmamak üzere bir kaç istekliye ihale edi
lebilir. Tahmin bedeli 1920000 liradır. İlk 
teminatı 71350 Ura, istekliler kanunda ya -
•ıh veaaik ve teklif mektuplariyle belli ıiln 
•e saatte Ko. na müracaatlan. (6549) 

16550 

Kuru fasulye alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - As. İhtiyaç için 68 ton kuru fasulya 

· hpah zarfla eksiltmeye konmuttur. E!nıilt
ınesi 24/10/940 perıembe giinil saat lt'i da 
l!:skişehir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır: Ev
laf ve ıartnamesl Ko. da g8rillllr. Tahmin 
bedeli ı9040 Um.dır. İlk teminatı 1428 lira
dır, İstekliler kanun! vesaik ve teminat 
lllakbuzlarmı havi teklif mektuplarını belli 
cün ve 11aatte komisyon Re. ne vcrm.elerl. 

(6551) 1055.2 

Saman almacali 
Mo.nlsıı '.As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Birliğin ihtiyacı olan 648000 kilo 

aaman ka.pnlı zarfla mUnnkaııaya. konm~
tur. İhaleııl 25.10.940 saat 11 dedir. Şart -
nameııi her gUn .Mnnlsa As. Sa. Al. Ko. da. 
görUlUr. Muhnmnıen bedell 12!!60 ve ilk 
teminatı 972 llradır. Ekıılltmeye girmek 
lstıycnlerln belli gUn ve saatten bir saat e
\'el kantini veslkalarlyle Manisa As. Sa. 
Al. Ko. mUrncaatltın. (6M2) 16553 

Saman alınacali 
Manisa Sa.. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Birliklerin ihtiyacı olan 2160000 ki· 

lo aamaıı kapalı zarfla. mUnakasaya kon -
znuııtur. 

İhalesi. 2:S.10.94'0 gUnU ıaat 11 dedir. 
lruho.mmcn bcdel1 43300 lira ve ilk temi
natı 8240 llro.dır. Şıırtnıunesi her gUn Ma
nisa Aa. Sa. Al. Ko. da g!lrUlUr. Ekaııtme
Ye girmek lsllyenlerln belli gUn ve saatteıı 
bir saat eveline kadar Ko. na mUracaatla-
h. (6553) 16554 

Saman ahnacalC . 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rı. den r 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 1380000 ki

lo saman kapalı zarfla mUnakasaye kon • 
muştur. İhalesi 25/10/940 saat 11 dedir. 
Muhammen bedeli 27600 ve ilk teminatı 
2070 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 
Sa. Al. Ko. da görillür. Eksiltmeye ıirmek 
istiyenlerin belli giin ve saatten bir saat e
Yel komisyona milrncaatlan. (6554) ı6558 

Buğday alınacak 

Afyon Sn. Al. Ko. Bvk. dan : 
l - 3000 ton bufday mevcut ıartname -

ıine göre kapalı zarf usulii ile 25/ 10/940 
saat ıs de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 3000 ton buğdayın muhammen bo -
deli 202500 ilk teminatı 15187 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Şerait her giln Ko. dıı görlllebiUr. 
Eksiltmeye iııtirlk edeceklerin icabcden 
vesaik ve teminatlariyle ihale günü mu
ayyen snatte Ko. Sa. Al. Ko. na müraca-
atları. (6570) ı6573 

Un alınacak 
Erzincan As. S!l. Al. Ko. dan 
ı - Askert ihtiyaç için 700000 kilo un 

lı:apalı zarfla eksiltmeye konmu$tur. Ek -
ıiltmesi 28/10/!140 pazartesi günü saa.t 15 
de Sn. Al. Ko. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 122500 lira olup 
ilk teminatı !1187 lira 50 kuru:stur. 

3 - Evsaf ve ıartnamesi birliklerde 
vardır. 

4 - Talip olanların teklif mektuplarmı 
eksiltme saatinden bir saat evel komiı -
7ona vermeleri. (6575) ı6580 

Sade yalı alınacak 

aadeyaf ihtiyacı kapalı zarf usullyle ek
ılltmeye konmuııtur. 

2 - Eksiltmesi 25. 10. 940 günü ıaat 
15 de İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır 

3 - Tahmin edilen tutarı 33.750 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2532 li-

radır. ' 
S - Şartnamesi komisyonda ıörülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iııtirak edeceklerin ka
nunt vesikaları ve teminat teklif mektup.. 
larını ihale saatinden en az bir saat evel 
komiıyona vermiıı bulunmaları. 

(6635) 16636 

inşaat yaptırılacak 

İzmir Lv. A. Sa. At. Ko. dan : 
l - İzmir tayyare birlikleri komutanlı

ğmca gösterilecek yerde 36667 lira 46 ku
ruı bedeli keşifli lnııaat kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye 'konmu§tur. 

2 - Eksiltme 28/ 10/ 940 pazartesi günü 
saa.t 11 de kıııla.da İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 2751 li-
radır. • 

4 - Şartnamesi ve keşifnamesi ve res
mi her ciln komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. 
na milracaatları. (6663) 16672 

Odun alınacak 
• Urfa Sa. Al. Ko. dan: 
ı - A§ağıda mlkdarı, muhammen bede

li ve muvakkat temlnııb yazılı odun ka
palı zarfla eksİltmeye konulmuııtur. 

' - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
Urla As. Sa. Al. Ko. da görtlleblllr. 

3 - İsteklilerin yukarıda yaz.ıh günde 
ve ihale saatinden bir saat evellne kadar 
tekli! mektuplarını komisyona gönderme
leri. (6714) 

Clnsl: odun, mlkdarı 760000 kilo, mu
hammen bedeli 24700 lira, muvakkat te -
m•nıı.tı 1852 llra 50 kuruıı, gUnU 2S.10.<J40, 
saati 10. 16724 

Sadeyağı alınacak 

Adana Sa. Al. Ko. dan· : 
1 - Adana garnizonunun senelik ihti -

yacı için 24.000 kilo sade )'l.f kapalı zarf
la eksiltmeye k.:>nmuııtur. 

Muhammen bedeli 34200 lira ve muvak
kat teminatı 2565 liradır. 

2 - Şıı.rtna,mesi Ankara, İstanbul Lv. a
mirlikleri ile Adana Aıı. Sa. Al. Ko. da 
her &'Ün görülebilir. 

3 - Eksiltmesi 26/10/ 940 cumartesi gü
nü ıaat ıo da Adana As. Sa. Al. Ko. da ya
pı!acak.tır. İsteklilerin kanuni vesaik ve 
teklif mektuplan ile tayin edilen saatten 
en ıec; bir aaat evel komisyona müracaat-
ları, (6715) 16725 

Yulaf alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

Cinsi: yulaf, kilosu 609000, M.Bccleli 
456715, Uk teminatı 8W lira 63 kuruı, iha
le gı!nU 2:S. 10 940 saat J 6 

1 - İstekliler şartnameyi K9. da para
sız olarak alabTili"lcr. 

2 - Taliplerin belli gün ve saatinde Ko. 
da teminatları ile beraber bulunmaları. 

(6810) 15797 

Un alınacak 
Bitli• Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Garnizon birliklerinin senelik ih

tiyacı 16. 10. 940 çar§amba gUnU kapalı 
zarfla. eksiltmeye konulan 450 ton un na.
nın nokean yapılmasından ötUrU eksiltmesi 
uzatılarak 28. 10. 940 pazartesi saat 11 de 
Bltllste Tll§ mahallesinde kı§ladnkl Sa. Al. 
Ko. da yapılmak Uzere kapalı zarfla ek
siltmeye konmıışlur. 

2 - Muhammen tutıırı 90000 lira mu
vakkat teminatı 270 liradır. 

8 - Şartnamesini görmek fsUyenler her 
gün tı saatlerinde mUracaat edeblUrler. 

4 - Teklif mektupları ihale saatinden 
blr saat evel Ko. na verilmiş olacaktır. 

(6809) 16817 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 1. 10. 940 gUnU tkl yUz , toı:i unun 1 -
halesine talip zuhur etmediğinden yeniden 
kapalı ı:arf ueullyle eksiltmeye konınuıı -
tur. 

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

gUnU 7. 11. 940 perııembe gUnU saat 10 da 
?dldyatta Sa. Al. Ko. binasında yapılacak
tır. İsteklilerin mezkQr gUn ve belli sruı.t
ten bir ıaat evel zarflarını ltanunt vesika
larını Ko. na vermeleri. (6850) 16857 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - Birlikler hayvanatı için pazarlıkla 

2000 adet tevhit semrl satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2:S. 10. 940 saat 15 te tz -

mirde Kııılada İzmir Lv. Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Tahmin edilen tutarı 72000 11-
radır. 

8 - Teminatı ınuvakkate akçeıl 48!50 
liradır. 

4 - Şartname ve numunesi Ko. da görU
leblllr. 

5 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve 
teminatı muvakkatelerlyle birlikte belli 
gUn ve saatte Ko. na mUracaatla.n. 

(6867) 16864 

Kuru ot alınacak 
Bornova As. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 446148 kilo 
K. ot kapalı zarfla mtlnakasaya konmuı;tur. 
İhale 6. 11. 940 çarıamba gUnU saat 11,30 
da yapılacaktır. 

Otun beher kilosuna 6 kuruıı !lyat tah
min edllmlııtır. İlk teminatı 2008 liradır. 
1ıteklllerln kıınunt vesikaları ve teklif 
ve teminat mektupla.nnı ihale saatinden 
bir ' saat evellne kadar İ~lr Bornova As. 
Sa. Al. Ko. n& mUracaatla.n. (6863) 

16568 

Makarna alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Re. den: 

İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.: 1 - Birlikler lhtıya.cı için 6257G kilo 
1 - Birlik ihtl:vacı i'!n 25.000 kilo çubuk makarna kapalı zarfla ekalltrne;yo 

u ı.: u s ~7-

konmuttur. İhalesi 4.. 11. 940 pazartesi gü
nU saat 15 te yapılacaktır. Umum tahmin 
tutarı 15643 lira olup ilk teminatı 117511-
rııdır. 

!eteklilerin teklif vo teminat mektup -
lıırını !hale saatinden bir sa.at evellne ka
dar makbuz kıırııılığında Bornuva .A.. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (6861) 

16873 

Kuru fasulya alınacak 
Bornova As. Sa. Al. ı<o. dan: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 9!!405 kilo K. 

fasulye kapalı zarfla eksiltmeye konm\lll
tur. İhalesi 4.11.040 p!lzartest gUnU saat 
11,30 da yapılacaktır. Umum tahmin tu -
tarı 20875 Ura olup Uk teminatı 1566 llra
dır.tsteklllerin teklif ve teminat mektup
larını ihale saatinden bir saat evellne ka
dar İzmir Bornova As. Sn. Al. Ko. na ver
meleri. (6862) 16874 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
7. 10. 940 gUnU 63.at 10 da kapalı zarna 

eksiltmesi yapılım 200 ton una tllllp çık
madığındıın yeniden eksiltmeye konmuş
tur. (6873) 

Cinsi: fabrika unu, mlkdarı 200000, ek
siltme §ekll kapalı, eksiltme yeri Sa. Al. 
Ko., teminatı 1800 lira, muhammen bedeli 
24000 lira.. ihale tarihi 7 ' ıklncite§I'ln 940, 
gtlnU pcrı:ıembe, snaU 10, mektupların ve -
rileceğl yer, Kııılada Ko. odası. 16876 

Un alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 500000 kilo fabrika unu satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 80000 liradır. 
2 - Eksiltme 25/10/!140 tarih cuma günü 

saat 15 de Çanakkale Umurbey Aa. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu iue ait eksiltme şart
namesini her gün iıı saatinde Ko. na mU -
racaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 6000 liradır. 
6 - Teklif mektupları 2'/ 10/ 940 cuma 

ı-ün ve saat 15 şe l:adar Ko. Rs. ne veril-
miş olacaktır. (6922) 16915 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs.: 
l - 300 ton sığır eti 24/lO/ g4Q per~em

be ıünü saat ı7 de pazarlrkla satın ah-' 
nacaktır. 

2 - Etin muhammen bedeli 84000 lira 
olup muvakkat tr.minatı 5450 liradır. 

Talipl:rin Çanakkale Sa. Al. K'o. Rs. 
mliracaatları, (6!153) ı6950 

Yulaf alınacak 
NIA'de Sa. Al. I<o. Re. den: 

Cinsi: yulaf, kilosu: 960000, M. bedeli 
72000 lira, ilk teminatı 6400 lira, ihale gU
ntl 4.11.940 saat 16, Uıalenln şekli k:ıpalı 

zarf, ihalenin yeri, Niğde As. Sa. Al. Ko. 
1- İstekliler şartnameyi her gUn Ko dl\ 

gllrllr ve parasız okuyabilirler. 
2 - Tnllplerin ihale sa.tinden evet teklif 

mektupla.nnı ilk temlnatlariyle b~reber 

Ko. na vermeleri. (6!J61) 16958 

Un alınacak 

Niğde Sn. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: Un, kilosu 960000, M. bedeli: 
144000 lira.. ilk teminatı 10800 lira, ihale 
gtlnU 1. 11. 940 sat 16, lhnlenln ıekll kapa
lı zarf, ihalenin yeri Niğde As. Sa. Al. Ko. 
Rs. 

1 - İstekliler ııartna.meyl her gUn Ko. 
da görUr ve pııraııız okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evel teklif mektupları ve llk temınatlariY· 
le beraber komisyon11. müracaattan. 

(6962) 1&959 

Kapsul alınacak 

İstanbul As. Sıı. Al. Ko. Ra. den r 
1 - Adet 1,167000 büyük aluminyum 

kapsul adet 9,087000 lrllçlik aluminyum 
kapsul yukarda yazılı kapsullerin 25/ 10/ 940 
günü saat 14,SO da Tophanede İst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rs. de paznrhkla eksiltmeti 
yaprlacaktır. 

Tahmin bedeli gt'i,036 lira, ilk teminatı 
6051 lira 80 kuruııtur. Nilmuneleri Ko. da 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
belli saatte komisyona gelmeler!. (6967) 

16985 

Meşe "odunu alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - 1000 ton me~e odunu pazarlıkla ıa.

trn alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 26/ 101940 cumartesi ıll

nü ıaat ı2 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Bu mikdar odun toptan alınabile
ceği gibi parti parti piyasada bulunabilen 
mikdar.a ıöre de parça parça da ahnabi -
lir. 

4 - Toplu tutarı 35000 liradır. 
S - İlk teminatı 2625 liradır. 
Odunun evsaf ve ~artları Erzurum Sa. 

Al. Ko. da her vakit görülebilir. 
6 - İstekliler muayyen gün ve aaatte 

Ko. da bulunmaları. (7032) 17035 

Arpa alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa. Al Ko. Rs. den : 
1 - 250 ton çuvallı arpa pazarlıkla ııa

tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 28/10/940 pazartesi ıünil 
saat 11 de Erzurum Lv. A. Sa. ~l. Ko. da 
yapılacaktır, 

3 - Toplu tutarı 22500 lira katt temi -
natı 3375 liradır. 

4 - Arpanın cıvsaf ve prtları Ko. da 
mevcuttur. Her ı-ün görülebilir. 

S - İsteklilerin muayyen gün ve ııaatte 
Ko. da bulunmaları. (7033) 17036 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - 150 ton arpa pazıırlıkla satıl}. ah -

nacaktır. 

2 - Pazarlığı 26/10/940 cumartesi gü
nü saat 11,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - 'l'oplu tutarı 16500 lira. ilk temina
tı 1238 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve gartları Erzurum 

Arpa, saman, ot ahnacak tahmin bedeli 7840 lira ilk teminatı 5S8 
lira cinsi çift yanlı tolta mlkdıırı 830 tah
min bedeli 2i90 lira ilk teminatı cinsi ba
kır perçin çivisi, mlkdarı 349 kllo tahmin 
bedeli 1396 lira ilk teminatı lira 291,45 
bakır perçin çivisi pulu. Yukanda yazılı 6 
kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi • 
25.10.!JtO günU eaat ııı te Tophanede İst. 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. NUmu
nelerl Ko. da gllrUIUr. İsteklilerin müra-

Kırıkkale Aa. Sa. Al. Ko. dan: 
Cimi Mikdarı 

.Arpa 
Saman 
Ot 

k11o 
10230 

7000 
10000 

Muhammen Be. 
Lr. Kr. 

5ll 50 
210 00 
500 00 

İlk teminatı 

Lr. Kr. 

1221 50 91 61 
1 - Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro hayvan:ıtının 1htlyacı için Uç kalem hay

van yemi açık ekşlltme ne l.11.9i0 cuma gUnU saat 14 te alınacaktır. 
caatları. (7051) 17054 

Arpa alınacak 2 - İsteklilerin 91 lira 61 kuruştan ibaret bulunan llk teminatlarını Kırıkkale 
As. Sa. muhasebecııtğlne yatırarak Sa. Al. Ko. na mtlrncaatınrı. (G656) 16665 Tire Sa. AL Ko. Rs. den : 

3 • 
nevı yiyecek alınacak 

ı - 940 - 941 yıllık 121000 kilo arpa ih • 
tiyacı kapalı zarf usulil ile eksiltmeye 
konmUitur. 

Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 2 - İhalesi 8/ 11/940 cuma günü saat 
A11$da cins ve mlkdarları yazılanlar pazarlıkla alınacaktır. Eksiltmeler! E- 15 de Tire Sa. Al. Ko. da yapılncalrtır. 

dlrnede eski mll§lrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapıla.Caktır. Evsaf ve §artname- 3 - Bu mikdar arpanın umum tahmin 
lerl her gUn Ko. da görUleblllr. lsteklllerln slSzU geçen gUn ve saatlerde Ko. na gel- bedeli 7685 lira muvakkat teminatı 589 
meler!. (6936) 16!l29 lira 87 kuruştur. 
Cinsi Mlkdo.rı Tahmin fiyat Teminat Gtln saat 4 - Eksiltmeye girecek olanların ek • 

tutarı Llrıı 'Siltm'e günü istenilen vesikaları ile bir • 
K. Fasulye 216 ton 

35625 kilo 
72 ton 

64000 8100 25.10. 040 ilkte ihale günü ve saatinden en geç bir 
Koyun eti 17812,50 2672 25. 10. 940 ııaat eveline kadar teminat ve teklif mek-

1Sj20 280S 25. 10. 940 tuplariyle birlikte Ko. dıı bulunacahır. Makarna 

Sa. Al. Ko. ·da mevcuttur. Her vakit görü
lebilir. 

5 - Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İs
tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da İzmir ve Bor

T evMt semeri iskeleti alınacak nova Sa. Al. Ko. nıı. mliracaatları. (7054) 
17055 

5 - İsteklilerin muayyen gün ve saat • İstanbul Lv. A, Sn. Al. Ko. Rs. den: 
te komisyonda bulunmaları. (7034) 17037 1 - 3000 adet kadar tevhit semeri i~-

keletl alınacaktır. Pazarlıkla eltelltmesl 
Kuru ot alınacak ~24-10.940 perı,ıembe gUnU saat 15 te Top -

İ5tanbu1 Sa. Al. Ko. Rı. den : hanede Lv. A . Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
1 - 766400 kilo K . ot alınacaktır. Pa _ Tahmin bedeli 15750 lira ,llk teminatı 1151 

zarlıkla eksiltmesi 25/10/ 940 glinü asat 14 lira 25 kuruştur. NUmuncsl Ko. da görU
de Tophane'de 1st. Lv. A. Sa. Al. Ko. da IUr. İsteklllerln belli gün ve saatte Ko. na 

HARTA G. DlREKTÖRLÜGÜ 

Y azlrk elbise alınacak . 
Harta Umum MUdtlrlUğUnden: 

yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da görülür. ı-elmeleri. 1 - Harta genel dlrektlSrlU~U kıtası er-
İsteklilerin kanuni vesaik ve teminatlari- Pa.zarlıkla eksiltmesi 24.10.940 pe.rşem- lcri için 8800 (Uç bin sekiz yUz} lira kıy-
le belli saatte Ko. na gelmeleri. (7035) be gUnU s;ıat 15 tedlr. metinde nUmuneıılne göre )"azlık elbise 

17038 (7044) 170'7 eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Un alınacak Saman ve nohut alınacak 2 - Eksiltmesi 1l lklncıteurın !l40 pa-
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den zarteel gtlnU ııaat 10 da yapılacaktır. 
1 - 225 ton un pazarlıkla satın alına -

caktır. 

2 - Pazarhlb 26/10/940 cumartesi günü 
aaat 10 da Erzurum Sa. Al. -Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - Toplu tutarı 45000 lira, kıı.tt temi-
natı 6750 liradır. 

4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev
cuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen ıünde Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (7036) .17039 

Un alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - A~keri evsaf dahilinde 500 ton un 

Bolayır'a teslim ıartiyle pazarlıkla alına
caktır. Paznrhfı ~/10/940 perıembe ~
nü saat 11 de Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. (7037)' 17040 

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

Birliklerin arpası kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 26. 10. 940 cu -
marteei gUnU saat 15 tedir. Muhammen 
bedeli ve ilk teminatı 2464 llrn. Şartnnme
al her gUn Manle:ı. Sa. Al. Ko. da g!lrülUr 
ve Uk temlnatlyle mB.hruli de' ötrenlllr. 
EkJllltmcye girmek ffıU:yenlertn belU gün 

ve ııaaUnden evei tekllf mektuplarını ve 
kanun! veelkala.riyle .Mnnlsn Sa. Al. Ko. 
na mUrıı.catları. (7038) 17041 

Arpa alınacak 

Mania& Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birliklerin arpası kapalı zartla miln& -

ks.ııaya konmuotur. İhalesi 26.10.940 cu
martesi günU saat 11 dedir. Muhammen 
bedell ve ilk teminatı ile eartnameııl her 
CÜD Manısa As. Sa. Al. Ko. da g6rtl1Ur ve 
ilk teminatı Ue mahalll de ağrenlllr. 

Eksiltmeye girmek istlyenlerin beİu 
gUn ve •aatlnden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplarım ve ve~lkalanm Manisa 
Aa. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7039) 17042 

Arpa alınacak 
Manisa Bıı.. Al. Ko. Ra. den: 
Blrlikle.rin arpuı .kapalı ı:arlla mUna -

kasaya konmuetur. İhalesi 26.10.940 gUnU 
saat 11 dedir. Muhammen bedeli ve llk 
temlnatıyle ıartnameııl her gUn Manisa 
Sa. Al. Ko. da görUlUr ve ilk temlnatlyle 
maha111 de !lğrenlllr. 

Ekslltmeye girmek lstlyenlerin belli 
gUn ve saatinden bir aaat evellne kadar 
teklif mektuplarım ve istenilen vesikala
rını Mıı.niea As. Sa. Al. Ko. na vermıı ol -
malan. (7040) 17043 

Arpa alınacak 
Manisa Aa. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Birliklerin arpası kapalı zarfla müna

kasaya konmııştur. İhalesi 26.10.940 cu
martesi gUnU saat 11 dedir. Muhammen 
bedeU ve ilk temlnatiyle ııartnamesi her 
gUn Manisa Sa. Al. Ko. da g!lrUlUr. Ve ilk 
temlnatıyle mahalll de öğrenilir. Eksilt -
meye girmek lstlyenlerln belll gUn ve sa~ 
atınden bir saat evellne kadar tekllf mek
tuplarını ve veelkalan ile .Manisa Aa. Sa. 
Al. Ko. na mUracaatıan. (7041) 17044 

Arpa alınacak 
Manisa. As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birliklerin arpası kapalı zarfla mUna.

kasaya konmuııtur. İhalesi 26.10.940 cu
martesi gUnU saat 11 dedir. 

'.Muhammen bedeli ve ilk teminatı ile 
oartna.meel her gün Sıı.. Al. Ko. da g!lrtllUr. 
İlk teminatı ne mahalll de !iğrenilir. Ek -
ılltrneye girmek istiyenlerln belli glln ve 
saatinden bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarını vesikalarını Manisa As. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (7042) 17045 

Arpa alınacak 
Manisa Aa. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Birliklerin arpası kapalı zarfla mU
nakasaya konmuıtur. İhalesi 26. 10. 940 

F..<llrne Sa. Al.1',o. Rs. den: 8 - Eksiltmeye ieUrlk edecekler 285 
1 - A§ağıda cins ve mlkdarlnrı yazılan- liralık muvakkat temlnatlarlyle muayyen 

la.- pazarlıkla satın alınacaktır. Eksilt- günde Cebecide hıı.rta satın alma komls
melerl Edlrnede eski mUşlrlyet dairesinde yonuna mUracaat etmelidirler. 
Sa. Al Ko. da yapılacaktır. ( 7055) 17021 

Evsaf ve ıartnamelerl he.r gün Ko. da 
gllrU\eblllr. İsteklilerin s!SzU geçen gün ve 

- MAHKEMELER 
saatlerde Ko. na mUracaatlıırı. (7045) 

Cinsl saman. mikdan 1290 ton, tahmin 
tutan 25500 lira. tem!nau 8870 lira, 'iha-
le gUnll 25.10 940 saat 14 te Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret Da .. 

Cinsi nohut. mlkdarı 144 ton, tahmin iresindcn : 
tutarı 24480 lira. temlnntı 3672 lira, lhl\-
le gUnU 4.11.940 saat 14 te li048 

Arpa ezmesi alınacak 

Ankara Asliye mahkemesi ticaret daire
sinin 16/ 9/ 940 tarih ve 93-4/390 sayılı ili· 
miyle iflbrna karar verilen Yenişehir Me-. 
nckşe ıokaiında mukim tacir ve müteah-

Lülcburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den : hit Gaziantepli Ahmet Dai hakkındaki if-
1 - 16/ 10/940 tarihinde kapah zarfla !is hükmü Ankara iflh memurluğuna tev• 

ihalesi ilan edilen 669 ton arpa ezmesine di edilmiı ve lflh muamelesi başlamış bu• 
muayyen gün ve saatte tnlip <&ıkmadığın- lunduğu bir aırada. tfltı.11 dairesine mı-mur 
dan dolayı iş pazarlıkla intaç edilmek li- avukat Cemal Hazım Görkmen tarafından 
zere 28110/940 tarihine talik cdilmiitlr. 15/ 101940 tarihinde tanzim edilen mütalea 

İlk teminatı 4598 liradır. Taliplerin namede müflis tarafından teklif edilen 
kanuni vesaikle birlikte mezki'tr günde ve konkordatonun· alacaklıların ekserisine 
saat 11 de Ko. na müracaatlan. (7046) malik ve ekserisini t~kil edenler tarafın~ 

ı704g dan kabul edildifi bildirilmiş ve konkor-
Patates alınacak da tonun tasdiki istenmeltle dosya ;nahkc

memize tevdi edilmiş ve mahkemece de 
!zmlt Sa. Al. Ko. Ra. den : icra iflls kanununun 296 ıncı maddesine 
1 - Birlikler lhtlyııcı için 102 ton pa - tevfikan bir karar ittihazı için 12/ 11/940 

tııtcs kapalı zar!Ja satın alınacaktır. Ta- salı günü snat 15 de celse açılmasına ka
lip çıkmadığından bir ay müddetle pazar- rar verilmiş olmakla muayyen gün ve sa
lrğa konmuş ve pazarlığı 14/ 10/940 günü atte alacaklıların mahkemeye gelmesi ve 
talip çıkmamı~tır. İkinci pazarlığı 23/ 10/ konkordato akdine itiraz edenlerin hakla-
940 günü saat 15 de Sa. Al. Ko. da tekrar rrnı mlidafaa için celsede hazır bulunabi-
yapılacalCtır. leceklcri . lüzumu illn olunur. 4254 

2 - Patatesin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 7 kuruş olan tutarı 13440 li-
ra muvakkat teminatı lOBS liradır. 

3 - İstekliler her gUn şartnamesini An
kara, İstanbul, Eskişehir Sa. Al. Ko. da 
ıörülebilir. 

4 - İsteklilerin belli giln ve aaatinde 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7047) 17050 

Et alınacak 

iCRA VE iFLAS 

lfdrr İcra Memurlulundan : 

Aslen Burdur vilayetinin Uçdibek ma
hallesi halkından iken nüfus kütüğüne na
zaran Polatlı ilçesinin Gazi mahallesi 25 
sayılı hanede kayıtlı olup lğdır'da pamuk 

Tire Sa. Al. Ko. Rs. den : tarım satıı kooperatifleri birliği mahase
ı - Tire askeri ihtiyacı olan 60000 ki- be müdlir muavini Bıha Acar nezdindtt 

lo ııığır veya keçi eti kap:ılı zarfla müna- mukime bulunan Demir oğlu ölü Mustafa 
kasaya konmuitur. İhale güuü olan 15/10/ kızı 1296 doğumlu Fidan Sivlim'in gene 
940 glinü saat 10 da kupalı zarfla hiç bir nüfus kiltüğünde Polatlının Gazi mahalle
kimsenin müracaat etmediği cihetle bir ay si g numaralı hanede mukayyet 1320 do -
içinde pazarlıkla alınncııktır. fumlu İbrahim Bahaddin Acar aleyhine, 

2 - İlk pazarlık 25/ 10/940 ıünii sa.at ıs kanunu medeninin 253 ve müteakip mad-
dedir. , delerine dayanarak açtı~ evlO.t edinme 

3 - Tahmin edilen 13,800 lira muvakkat dlvasınm Iğdır asliye hukuk mahkemcs!n-
teminatı ıo35 liradır. de yapılan açık muhakeme ııonunda. Talep 

4 - !steklilerin belli gün ve saatte Sa. ve~ile kanunu medeninin 253 ve mlitea-
Al. Ko. na müracaatları. kip maddelerine tevfikan mezbare Fidan 

5 - Şartnamesi Ankara.. İstanbul, Lv Sivlim'in evl!t edinmesine izin verilmcsi
A. Bornova ve Tire Sa. At. Ko. na milra- ne v.e hukuki bir mahzur olup olmadığı -
caatla okuyabilirler. (7048) 17051 nın lltuıen intıoanna ve fılmıJ hUkmlyenln 

kesbi katiyet eylediği surette mezturenlıı 
kayıtlı bulunduğu nlifus dairesine tesci -
!ine dair mezkQr mahkemeden verilip icra 

Sade yağı alınacak 

Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: dairesine ibraz ve takip olunan 19/ 7/ 940 
Cinsi sadeyağ, kilosu 45000 M. bedeli ve esas 157/ 93 karar sayı ile karar veril _ 

63000 lira, ilk teminatı 4725 lira, ihale gü- mi§ olmakla taraf)arın ev!At edinmelerine• 
nü 6/ 11/ 940 saat 16 dıı, ihalenin liekli ka - bir man!i kanuni bulundutu takdirde tari
pah zarf, ihalenin yeri Niğde As. Sa. Al hi intişardan itibaren 15 ~n :..adında alll
Ko. kadnrların Iğdır icra dairesine müracaat-

ı - İetekliler şartnameyi Ko. da görür lan ilan olunur. 4'263 
ve okuya.bilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir uat 
evel teminatlan ile teklif mektuplariyle 
ihale günü Ko. na müracaatları. (7049) 

17052 

Pirinç alınacak 

İstanbul As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Askert ihtiyaç için satın alınmak Uze

re ekslltmesl ynpılnn 680 ton pirince tek
lif edilen !!yat pahalı görUldUğUnden yeni
den pazarlığı 25.10.940 güuU saat 15 te 
yapılacaktır. Muhammen . bedeli 272000 li
ra olup katı teminatı 20t!60 11rııdır. Şart -
namesi her gUn Ko. da görUleblllr. istek
lilerin belli gUn ve saatte katı temlnat
larlyle beraber Fındıklıda Komutanlık 

Sn. Al. Ko. Re. mtirncaatları. (7050) 
• 17053 

Kolan tokası vesaire almacak 

Telgraf direği alınacak 
İçel P.T.T. V. Müdürlüğünden : 

Mersin'in Kuzucu Belen köy{i yanında 
çaltılı ormanından kesilip Mersin istaıı _ 
yonunda teslim edilmek şartiyle 27/ 9/940 
tarihinde kapalı zarf usullyle eksiltmesi 
yaprlarak teklif edilen bedtli haddi Uiyık 
görülmiyen (3235) adet (6) metrelik, 
(735) adet (7) metrelik, (1685) adet (8) 
metrelik ve (100) adet (9) metrelik ki c~ 
man (5755) adet çam telgraf direği pa • 
zarlığa ~karılmrştır. 

Sözü ger;;en direklerin beher adedine 
(5) lira bedel tahmin edilmio olup muham
men mwmu bedeli (28775) lira, muvak -
kat teminatı (2158) lira 13 kuruştur. 

cumartesi gUnU saat 115 tedlr. Muhammen İstanbul As. Sn. Al. J{o. Rs. den: 

Pazarlık 8/ 111940 tarihine müsadif cu
ma günü ıaat: 10,30 da Mersin'de P.T.T. 
müdürllifü odasında yapılacaktır. İstekli
lerin muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplarını, Ticaret Odası vesikalarını ko • 
misyona ibraz etmeleri §arttır. 

bedeli ve ilk teminatı ve ıartnamesl her .Mlkdarı 12 000 adet tahmin bedeli ll-
gUn Manisa As. Sa. Al. Ko. da görll!Ur. Ve ra 7680 ilk teminatı 676 3 Sn. kolan to
mahlllll de öğrenilir. Ek!!Utmlye girmek kası, mlkdıı.rı 82000 tahmin bedeli 4920 
ietlyenlerin belll gUn ve aa.atinden bir aa- ilk teminatı 369 lira. cinsi 3,5-4 Sn. 4 klSııe 

at evcllne kadar teklif mektuplarını ve halka, mlkdarı 112000 adet tahmin bedeli 
vesikalarını Manisa .A.. Sa.. Al. Ko. na ver-' Ura 6720 ilk teminatı 504 Ura. cinsi 3,15 sn. 
meleri. (70ta). 17046 çıkrık.Jı tek dilll toka mikdan 196000 adet 

Bu ioe ait şartname Mersin'de Ankara 
ve İstanbal'da P.T.T. müdürlüklerinde 
(7.2) karus mukabilinde verilir. (6942) 

17030 



---------------
-----------------
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MEMUR ALINACAK 
TÜRKiYE DEMİR VE CELIK F ABRlKALARI MÜES

SESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Müessesemiz memur münhalatında 3659 numaralı barem kanu
nu ahkamı dahilinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile memur 
alınacaktı;. İsteklilerin: 

1 - Asgari lise mezunu olmaları, 
2 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları, 
3 - Hüsnühal sahibi olmaları, 

4 - Ve yaşlarının 35 den fazla olmaması. 
şarttır. (İngilizce bilenler ile evelce sınai müessellat veya banka
larda çalışmış bulunanlar tercih edilecektir.) 

Verilecek ücret, barem kanunu ahkamı dahilinde bir 

sınai işletme zammı ile 85 ila 140 liradır. 
İmtihan, 14 İkinciteşrin 940 perşembe günü saat 15 de Anka

ra'da Sümerbank umumi müdiirlliğü ile lstanbul'da Sümerbank 
İstanbul şubesi müdürlüğü ve İzmir'de Sümerbank Yerli Mallar 
pazarı ve Karabük'te Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi mü
dürlüğünde yapılacağından isteklilerin en son 12 lkinciteşrin 940 

gününe kadar aşağıda yazılı vesaikle zikri geçen idarelere müra

caat etmeleri ilan olunur. 
1 - Tahsil vesikası asıl veya sureti, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 - Askerlik vesikası sureti, 
4 - Sıhat raporu, 
5 - Polis hüsnühal kağıdı, 
6 - 3 boy 7 vesika fotoğrafı, 
7 - Hizmet vesikası asıl veya tasdikli sureti, 
8 - Halen 3656 ve 3659 numaralı kanuna tabi idare veya mü

essesatta çalışmakta olanlar almakta oldukları ücretleri gösterir hi· • 
rer vesika ile kendilerine ait barem intibak cetvellerinin birer mıı

saddak sureti. 

Memur alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

... --

Merkezde münhal olan muhaııiplikler için yüksek iktısat ve 

ticaret mektebi, ticaret lisesi veya diğer liseler mezunları alına

caktır. 

imtihan 25. 10. 940 cuma günü saat 14 de Ankara umum 

müd~ :lük binasında yapılacaktır. 

Taliplerin imtihan günü aaat ona kadar · a§ağıdaki vesaikle 

birlikte umum müdürlük zat işleri şefliğine müracaatları. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 

3 - Hüsnühal kağıdı 

---
----------------------
-------: 4 - Sıhat raporu 

: S - Mektep §ahadetnamesl : 
: 6 - Varsa hizmet vesikası (7056) 17013 : 

'=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-ııııi=' 

100 adet yuvarlak ~am ağau satın ahnatak 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
1- Ağaçların asgari 8 metre boyunda ve üst kutru 14 dip kutru 

21 santimetre olması §<lrttır. 
2- İsteklilerin depomuza teslimi §artiyle fiyat ve teslim müdde

tini bildiren teklif mektuplarını en geç 5. 11. 1940 tarihine kadar 

Şirket Müdürlüğüne vermeleri ildn olunur. · 4243 

~ 

~============================================~/ 

• 

··············································································: Ezher cihet memnun kalmanızı temin edecek olan 

R E v u E 
saatlerini 

tercih etmeniz menfaatinizdir, çünkil: 

AYARI DAHA DAKİK, FİYATI DAHA UCUZ 
Ankarada satış yeri: Rı7.a Gözlükçü, Bankalar caddesi No. 8 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oo~ıorfar tırafından tuatyı 

edılen biı hnet " sılıhıt 

eksirl olduOu gibi ııtmıtı karşı 

muessrr ~ır ııaçtıı. 

Lezzeti noş otan 

OUINA LAROCHE 
eıı mlikemmeı Oç nev'i kınakını·nııı 

baslıca unsurlarını havldlr. 

Za"ıftık, 

\c.uvvetahellk, 
l•tlha•ıaıık, 

haaım•ıaııa. 

u nekahat llaller~nde de 

Doktorlar tar-alında" 

mOkemmel bir il uvvet 

ııacı oı•rak tıvsıyı 

edilmektedlf'. 
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u l u s 22 - 10. 1940 

ANKARA V ALILICI 

Yol inşaatı 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (2053) liradan· ibaret 

bulunan Ankara - Küçük Yozgat yo
lunun 2 + 00 - 32 + 00 inci kilomet
relerinde yapılacak olan menfez ve 
büz inşaatı 4. 1 ı. 940 pazartesi günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konnl!Jluştur. 

Muvakkat teminatı 153 lira 98 ku-
ruştur. " 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzla Ticaret odası ve
sikası ve nafıa miidürliiğündcn ala
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü ~eçen gün ve •saatte daimi en
cümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa miidürliiğiinde görebile-
cekleri. (6i 83) 16i88 

Muhtelif saksı alınacak 
Ankara Vil5.yetinden : 
1 - Cebeci vilayet fidanlıcı için muh

telif ebntta saksı alınacaktır. 
2 - Saksıların muhammen bedeli 240 

liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara vilayet ziraat 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İhale 24/ 101940 perşembe gilnü sa
at 15,30 da vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

5- İstekliler muhammen bcuclln r;, 7,:l 
depozito nkçesi tutarı olan 18 liraya ait 
banka mektubu veya hususi muhasebe vez-

1 nesine yatırılmış makbuz ile birlikte ek -
slltme gUnU' gilsterllcn saııtte v!lıtyet dA
imi encumenine gelmeleri iHin olunur. 

(7024) 17009 

ANKARA BELEDİYESi 

Yol inşaatı 

A :ıkara Belediyesinden : 
ı - Mezarlık etrafında mevcut bu

lunan yolun medhale kadar temdidi 
işi on beş gün miicldetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3690) lira 
beş kuruştur. 

3 - Teminat (276) lira 75 kuruş
tur. 

4 - ~artname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 5. 11. 
940 salı günü saat 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

(6816) 16803 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de % 50 tenziliit· 
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera. 
tifi karşısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daireye müracaat edil-
mesi. Telefon: 3714 3982 

SRO 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bll(lmµm 

makine
lerde 
İsviçre 

mtı.müll!.tı 

S R O Rulmanlarını Kııllıınınız. 
Deposıı: Galata Karaköy Palus hanı 

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

1039. Telw-at: TAŞKOL 

Üç inşaat ustabaşısı aranıyor 
Tallplerln Kalaba köyU Toygar çiftliği 

civarında ln~aat cezaevi müdlirlUğUne her 
gUn evrakı mUsblteleriyle blrllkte rnUraca-
atıan. (6900) 16800 

Dr. Kemal Ancan 
CEBECİ HASTAHANgsİ 

Deri, saç ve tenasül hastalıkları 
mütehass1sı 

Çocuk sarayı karşısı 

Apt. Tel: 3101 
B. İbrahim 

3974 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
lzmir Lise ve Orta Ok;;Jar Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Muhammen 
Tutarı İlk teminat 

İhtiyacın cinsi Kilo L. K. S. Lira Kuruş Eksiltmenin şekli 
Birinci nevi ekmek 257150 11 75 2264 45 Kapalı zarf 
Koyun eti 35700 45 ., ., 

• Dana eti 26400 30 1798 86 ., ,, 
Sade yağı Urfa 25185 1 38 1888 87 ,, ,, 
Pirinç Tosya 30150 35 " ,, 
Kuru fasulye horoz 23850 26 1921 66 ,, ,, 
Nohut 7850 14 ,, ,, 
Toz şeker 21000 37 ,, ,, 

Komisyonumuza bağlı kız erkek lisesi ile Buca orta okulu pansiyonunun kız muallim, sanat okulu ve Kızılçul• 
lu köy enstitüsünün 1940 mali yılı yiyecek ihtiyaçlarına ait cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ile eksilt
me şekli yukarıya çıkarılmıştır. Eksiltmeler 25 Birinciteşrin 1940 cuma günü saat 15 de Gazi Bulvarında mektep • 
!er muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

A - Eksiltmeye girecekler şartnamesinde yazılı yiyecekleri kül halinde veya ayrı ayrı her okul namına fiyat 
teklif ederler. Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kapalı zarflarını imza mu
kabilinde komisyon başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

B - Eksiltmeye iştirak edecekler cari sene ticaret odası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Teminat. makbu
zu ile ticaret odası vesikasını ve teklif mektubunu 2490 sayılı kanunun hükümleri içinde zarflarına koymala,ı 
bunlara ait şartnameler her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. (4167/ 6455) 16491 

Talebe alınacak 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

Umum Müdürlüğünden : 
Müessesemiz tarafından Ticaret li

sesinde ve yüksek ticaret mekteple
rinde tahsilleri yaptırılmak üzere a
şağıdaki şerait dairesinde talebe alı
nacaktır. 

Talip olanların en geç 20. 11. 940 
tarihine kadar Ankara'da şirket u
mum müdürlüğüne hitaben yazacak
ları mektuba aşağıdaki vesaiki ilişti
rerek müracaat etmeleri ilan olunur. 

ı - İstenilen vesaik: 
a) Kendi el yazısiyle tercümeihal 

varakası 
b) Lise olgunluk veya orta mektep 

diploması veya musaddak suretleri 
c) Nüfus tezkeresi sureti 

d) Sıhat raporu 
, 

e) Askerlik vaziyetleri 
f) 9 X 12 ebadında 2 fotoğraf 
2 - Talip olanların yaşları lise me

zunları için 24 orta mektep mezunları 
için de 20 den fazla olmıyacaktır. 

3 - Taliplerden orta mektep me· 
zunları Ticaret lisesine ve lise me
zunları yüksek ticaret mektebine gi
rebilmek vasfını haiz olacaklardır. 

4 - Orta mektep ve lise olgunluk 
derecelerine göre talipler arasında en 

iyileri seçilerek fabrikalar muhasebe
sinde bir sene ameli tatbikat ve staj 
göreceklerdir. Bu seçimde müsavi 
diploma dereceleri arasında orta ve 
lise olgunluk imtihanlarındaki mate
matik derslerine ait en iyi numaralar 
tercih ıebebi olacaktır. 

5 - Bu bir senelik staj neticesinde 
gösterecekleri kabiliyet ve umumi va
sıflarına göre seçileceklerden orta 
mektep mezunu olanlar ticaret lise
sinde, lise mezunları da yüksek tica
ret mektebinde tahsil ettirilecektir. 

6 - Tatbikat müddeti zarfında orta 
mektep mezunlarına 60 lise mezunla
rına 75 lira avlık verilecektir. 

(7023) 17Ô34 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Memur alınacak 
Beden TerbiyC111i Genel Direktörlüğün

den : 
Genel Direktörlüğümüz muamelat mü

dürlüğü kadrosunda münhal bulunan 60 li
ra aylık ücretli katiplik için; memurin ka
nununun 4 üncü maddesindeki şartları ha
iz bulunanlar arasında 26/ 10/ 94-0 tarihin -
de imtihan yapılacaktır. 

Talipleri en ceç 25/ 10/940 tarihine ka
dar Genel DirektörlUğe milracaa tlan. 17056 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . 
: . . .. 

AYDA MODAEVİ 
Kışlık ŞAPKA modellerini pek 

: yakında Ankara Palas'ta teşhire 
: batlıyacağını aaym müşterilerine 
: bildirir. 4255 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZAYlLER 

Zayi - Ankara belediyesi temizlik iı
ıerlnde mail§ alırken kullandığlm HUseyln 
Cafer namına yazılı tatbik mtihUrllmU 
ıcaybettım. Yenisini alacağımdan esklsl -
nln hllkmU yoktur. Ankara beldlyesi te
mlzllk talerlnde 165 No. ıu HUseyln Cater 

4257 

• 
21 Birincife~rinden 28 Birindfeşrine kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapudann isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
ka!kacaklan 11hhmlar 

Devlet Denlzyo11an İ§letme Umum MUdUrllığUnden: 
• 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu). pcrııembe 12 de (Ege) ve pazar 11 
da (CUmhurlyet ). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Sah 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (Antalya). Sirke-
ci rıhtımınuan. 

İzmit hattına - Salı, perşembe \'e pnzar 9.30 da . (Uğur). Tophane nhtı-

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Knrabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

mından. 

_Pazartesi 13 te (.Marnlmz ), salı 9,50, çarşamba, perşem
be, cuma 16 da ve pazar 8 .15 te (Sus ). Aynca cumarte.tl 
l4 ve pazar 19 da (l\lnrnkaz ). Galata rıhtımından. 

_Pazartesi 8.15 te (Sus ), çarşamba ve cuma 8 .15 te (Mıp-a.. 

koıı:) . Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 20 de ve cu
martesi 20 de (Bursa). Tophane rıhtımın.dan. 

- Sah ve cuma 19 da (Seyyarı. Tophane rıhumından. 
- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 tıı (Saadet), cumartesi 15 te (Mersin). Slr-

ked rılıtımıudıın . 

İ?.mlr surat hattına - Pazar 11 de ( İzmir). Galata rıhtımından. 
İzmir ll~ve p~Rtası - Sah 13 te ( Kndeş), perşembe 13 te (Tırhan). Galata rıh

tımından. 

NOT: Vapur sererler! haklnnda her turlll ma!Omat aşağıda telefon numaralan 
yazılı aeentalarımızdnn ö~rcnlleblllr. 

Galata baş acentalığı - Galata rıhtımı, limanlar U. mUdUrl!lğU plnasında. 42362 
Galata ııube acentalığl- Galata rıhtımı, mıntaka liman Rs. binası altında 40133 
Sirkeci Ş. acentalığı - Sirkeci yolcu salonu. 22740 

(10105/7031) 17012 

Et alınacak 
Tunceli Vll&.yetı Kalan Kazasında Jandarma Satın Alma Komisyonu Bqkan

lığlndan: 

Mlkdarı 

60000 
60000 
60000 

Tahmin bedeli 
15000 
13200 
12600 

% 7,5 teminatı 
1125 

1190 
945 

" İhale tarihi gtln saat cinsi 
81. 10. 940 perşembe 11 K. ttl 
81. 10. 940 perşembe ll keçi etl 
31. ıo. 940 perşembe 11 S. eti 

(Eksiltmeye slrebllmek Jcln tallplerJn her Uc ete fiyat vcrmelı:ırl ve (1020) 11-
ralılt teminatı yatırmalnrı IAzımdır.) 

ı - Tunceli v11ô.yeti Kalan kaznsında (:Mamekl ) bulunan ııeyynr j1Wdanna bir
liklerinin bir senelik ihtiyacı lı;;ln kapalı zart usuıu He eksiltmeye konulan Uç ka
lem insan yiyeceğine alt malOnıat yukarıya yazılmıştır. 

2 - Tn1ımln bedelleri ile yUzde 7,5 muvaklmt teminat mlkdarlnrı hizalarında 

gösterilmiştir. 

s - Bunlara alt ııartnıımeler Mıımeklde sııtın alma komisyonunda her zaman be
delıılz alınabilir. 

4 - Kapahznrf usuıu ile yapılacak olnn bu eksiltmeler Sl. ıo. 940 perııembe gUnU 
hizalarında yazılı saatlerde Mameklde sa tın alma komisyonunda icra edilecektir. 

ti - Hl.'r kaleme alt teklif mektuplarının hlzalarındakl saatlerden bir saat evell
ne kİldar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına tesllm edllmlg olması 11\zım
dır. 

6 - Bu saatlerden sonra gelecek teklif melctuplnrı He postada vaki olacak tehir
ler kabul edilmez. 

7 - isteklilerin kanunen tayin edilen muvakkat teminat vesikalarım gene ka.
nun tarl!Rtı · dairesinde zarfa koymaları IAzımdır . 

8 - İsteklilerin kanuni geralt ve vesaikten başka Eldzığ ticaret odasında musad-
dak ve fotoğraflı mUteahhltllk veslkrun vermeleri şarttır. (6817) 16804. 

DENTOL 
• ,, 

DIŞ MACUNUNU'· 
Kullanarak dişlerlnizln sağlamlığını ~e gôz kama~ .. 

tıran parlaklığın1 kazanınız. 

Her yerde O E N T O L diş macunun·u isteylni~ \ 
\ 

Zayi - Ankara memurlar koop~ratlf 
..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&.. şirketinin 517 hisse numaralı ve lcömtir 
- : deposunun 237 No. sundakl senet kazaen Zayi - Ankara emniyet müdürlüğün • dermesini rica ederim. Aksi takdirde ye

nilerini alaca/tnndan eskil~rin hükmU 
yoktur. - Ankara İtfaiye meydanı :Mer-

§ E s K i N Az i I d e = zıyaa uğranııııtır. Yenisini alacağımdan den aldığım 1/ 2563 No. lu ikamet tezke-
- eskisinin hUkmU yoktur. 017 No. lu senet remi pasaportumla ve cüzdanımla beraber 
;: Kışlık 5apkaların en son modeller!. : s. hlbl Maliye Vekt\letl muntazam borçlar kaybettim. Bulanların insaniyet namına 

U. mUdUrlllgU Ş. 2 kalem 4 mUdUr M . Re- cüzdanımdaki para kendisine hediye olaıak 
.,tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllr cep GUnör 4259 üzere evrakımı aşağıdaki adresime gön-

zlkAn sokak Ramazan 
nında Ahmet oğlu Salih. 

ustanın dUkkA-
4261 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6905 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
MUessese MUdUrO : Naşıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKA~A 
..1. 

YENİ Sinemada 
Bııglln bu gece 

Beğenilen bir program 

1 - F}n son dUnya haberleri 
2 - Bir Balo gecesi 

BUyUk yıldızlar filmi 

Loulse Ralner - Villam Povell 

seanslar: 
Saat: 14,30 - 16,30 18,30 

saat 21 de 

HALK Sin~masmda Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
BugUn ve bu gece Bn gece sant 20,30 dn 

İstanbul ılnema mevıılmlnln 
Mevsimin muvaffaldyeUcrin - takdir edilen fillmlerlndcn 

den. İkl yeni macera tilml Şimal Kanunu 

1 - Yangın Tuzağı 
2 - Korkusuz kurşun 

Seanslar: 
Saat: 14,30 -16,30 - 18,30 ve 

21 de 

Saat 12,15 te ucuz matine 
Verter ve b1lyUk nşklnrı 

Üç bUyUI< yıldız bir arada 
Çharles Vanel - Mlchcl Mor

gan - P. Rkhard Vllm 

Saat: 14 - 16 -18 seansları 
Şimal denizinde cn.suslıır 

Vatnn severler! al~kadar eden 
Türkçe sözlp filim 

Buğlln bu gece 

Robert Taylor ve Barba Stan
vlçk'e candan alkışlar 

kazandıran filim 

KISl<ANÇLII{ 

Seanslar: 

Saat: 12 - 14.30 -16,SO 18,SO -
ve 21. Fiyatlar. Balkon SO 
kuru§. salon 15 kuruş. 

~--------------------------------------1 . 
Y 'eni şehir Palas Oteli 

Ulus Meydanı Mildafaaihukuk 
Caddesi 1~ Bankası karşısında
ki yeni binasına naklediyor, 

YENİŞEHİR p ALAS Yeni şekliyle Türkiyenin Konforlu Otelidir 
en· modern ve en 


