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Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 

Milli Şefimiz ismet lnönü dünkü at yarıılarında bulunmuflardır. Yukarıdaki re.imde 
Milli Şefimizi yanflan alaka ile talıi; "derken görüyornınuz. 

Tertip 
ve anlaşmalann 
sır noktası 

Falih Rıfkı ATAY 
Mareşal Petain ile möıyö Laval'· 

in beyanatı, gelen 80Jl telgraf ha· 
berlerine göre, Vichy'de bulunan 
bütün hükümet azaıı tarafmdan 
tasvip edilmİ§tİr. Beyanatm 80Jl Pa
riı mülakatlarına aid olduğu mu· 
hakkak, fakat esas ve teferruatı 
:meçhul! Di w er bir havadis, Fransa'· 
nuı Avrupa'da milav91" •·•=· ._ 
nımafa ve, deniz ve hava kuvetleri· 
bi İngiltere aleyhine harbe aevket• 
nıemek §artı ile, Almanya ile iıbir
liğinde bulunmağa razı olduğunu 
bildirmektedir. Keza bilfiil harbe 
girmekaizin, lapanya'nm dahi aynı 
İ§birliğine muvafakat ettiğini ititi
Yoruz. ihtimal bütün bu' görüıme 
ve anla§maların neler olduğunu 
Führer'in Rayiştag'da ıöliyeceği 
tahmin olunan nutkundan öğrenec• 
iiz. 

Mihver edebiyatı, 'daha timdiden, 
Jeni nizam kıtasının tqekkül et
mekte olduğundan bahsetmektedir. 
İfade o kadar umumi, lisan, bazı 
tehditler müstesna, o kadar tatlıdır 
ki adeta müteveffa Briyan'in "Bir
le~ik Avrupa devletleri" taaavvuru· 
»tun tatbiki arifesinde mi bulundu· 
iumuz aorulabilir. Yalnız bir tek 
devlet, bu meaut neticenin hemen 
hakikat olmasına engel olmaktadır; 
\u devlet, Jngiltere'dir. 

Fakat maatteessüf yeni nizam 
A'Vrupa'amm ne demek oldufu çok· 
tan, hatta, eararmı muhafaza eden 
l>a:zı arazi tadilleri hariç, bütün t• 
ferruatı ile tarif edilmiştir. Yeni nİ· 
2am Avrupa'ama iltihak etmek de: 
lhek, bir taraftan, eski tarikatlara 
girilirken olduğu gibi, bazı riyazet· 
lere mahkum olmak, sonra da, coi'
l"afi mevkie göre, iki devletten biri
nin iktııadi tabiiyetini kabul etmek 
•e aiyasi istiklalinin böyle bir tabii
Jetle tezat arzeden cihetlerini feda 
etmek demektir. Mülhak devletler 
doğrudan doğruyıo kuvetlerini in· 
&iltere'ye kar§ı kullanmağa cebro
lunnuyacak iseler de, mihver devlet· 
lerinin lngiltere ile mücadelesinde 
hiç bir müşkülat gÖstennemeği, hat· 
ta bir takım kolaylıklarda bulunma· 
iı, yani bir nevi romanyalrlaımağı 
kabul etmf'kte olduk,an tahmin o
lunabilir. Oa ve ıerit rivayetleri 
bundan çıkıyor. Artık kendinin de
J:nek olan bu Avrupa'ya ait askeri 
rtıüdafaa •a ahhütlerini Almanya üs
tüne almaktadır. Almanya, en çetin 
kav" hrında, ltalya'dan dahi fili 
~·ç bir yardım istemiıı değildir. Bi
lakis, AkdPr,iz ve Afrika mücadele· 
•inde ltalva'nın alman yArdımına 
R.~ııi 'I mikv<ı l!tn muhtaç olduğu da 
'' .... .. l! ··ırrmez. 

A Almanlar franıız ve ispanyol mü
lııka tlarından evel, Romanya'yı İf' 
ga.I ettiler. Balkanlarda ve Yakın· 
ta k'ta bir tl\kım yeni hareketlere 
~a'llangıç oldu::-n tahmin edilmek 
1 .t~nen bu i gal , kendi başına, her 
bırı küc:·· ı.ı bir harbe değe .. bir sürü 
~'-"nraatler temin et!nİŞ, belki de, 
UcÜzfij pnktla beraber, Almanya
D•rı garp Avı;upaınnda giriştiği te
tebbüslere, Norveç İ§gali gibi, bir 
•n:ın"yet ve istinat hizmeti gÖrmÜf' 

(Samı J üııcii say/ada) 

CUMHURREiSiMiZ 
,,, .. 't n tonum 

Yarın B. Millet Meclisinde 
tebrikleri kabul edecekler 

Cümhuriyetin on yedinci yıl· 

$'\tft • 0 re•n ~1:1· ~- ..... Jetec • ne umhur· 
reisimiz tarafından bir kabul reı
mi yapılacaktır. Bu törene ait 
program §Udur: 

Birinciteırinin 29 uncu salı 
günü saat 8 den itibaren Büyük 

ltalyan ajansına göre 

Yunan Arnavutluk 
hududunda 

bir hadise olmuı 

Ati na 
• 

a1ansı 

Tekzip 

ediyor 
Roma, 27 a.a. - Ajanı Stefani, dün ce

ce ıaat 23 de aıafıdalı:i huauıl tebliii net
retmlttir: 

Müselllh bir 1'Unan çeteai bu ubah Co
ritza civarında, 30 ve 31 inci hudut ipret
lerinin araarnda bulunan mmtakadan tfl
fek ve el bombalariyle amavut hudut mu
hafızlarına hücum etmiıtir. Arnavut müf
rezesinin derhal mukab~e etmesi ve diier 
müfrezelerin yardımı netlceal olarak Ar
navutluk toprağına ııinniı olan düşman 
çetesi tardolanmuıstur. Yunanlı mütearrrz
la;dan altı esir alınmıştır. Arnavut zayiatı 
2 ölü ve 3 yaralı askerden ibarettir. 

Dün :ıkşam İtalya kırahnın müme11ili 
ııeneralin ikametgahı civarına Porto Ed
dada. üç bomba patlamıştır. Hafif yaralı· 
lr vardır. Bu taarruzun failleri şiddetle 

aranmaktadır. Her iki hAdiıe hakkındı ıı· 
kr taharriyat yapılmaktadır. l!ti mıntalı:a
da da ıülı:Qn iade edilmiıtlr. 

(Sonu J üncü sayfıdı) 

B. Baudouin 
istifa etti 

Millet Meclisi bina ve bahçesi
.. -r'w a.ı.n. ~ -
kim n merulm için vazife al· 
mı1 olan meclis ve protokol me
mur ve müstahdemlerinden baı
ka kimse girmiyecektir. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

.Bugün Roma' da 

Büyük ehemiyeli 
haii bir 

hadise olacakmıı ! 

Şarki Akdenizde 

Büyük bir 

faaliyet var 
Zürih, 27 a.a. - Berlin'in lı:ontrolu al • 

tmdıkl Telepreu ajanımın verdiii bir ha
berde yarm Roma'da büyük ehemiyeti ha· 
iı bir hldise vuku bulacaktır. Bu haber 
Roma iizerine yliriiyüşün yıldbnümü me • 
r11iminin bugün yerine yarın yaptlacafını 
teyit eder mahiyettedir. 

Bazı mü5ahitler bu hafta Akdenlz'de ve 
bilhusa bu denizin şark kısmında büylik 
bir faaliyet derpiıs etmektedirler~ 

Büyük bayramımız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün saat 13 le Basvekilimizin 
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radyodaki nutkiyle a(llacak 
Kutlama programını neşrediyoruz 

Cumhuriyet Halk Partisi binaı önündeki tenv}rat 
tezyinat hazırlıkları 

ve 

ankaralının huzuriyle 

Ankara gençlik kulüpleri 
dün törenle açıldı 

Mükellefler abideye celenk koydular 
Dün Anlcara'da beden terbiyem mükellefiyetine 

tabi gençler sabahleyin 19 mayıı atadyomunda top -
lanarak talimlere ba1lama törenlerini yapmışlardır. 

Bu törende Beden Terbiyesi Genel Direktörü Gene· 
ral Cemil Taner, Genel Sekreter Cemal Gökdağ, Ge
nel Direktörlük ve bölge erkanı ile Ankara vali mu
avini Dilaver Argun, emniyet müdürü Şinaai Turga 
ve diğer villyet erklnı ile mükelleflerin talimlere 
başlamasını görmek istiyen yUzlerce ankaralı bu· 
lunmuştur • 

Törene istiklal marıiyle batlanmıı ve bunu müte
akip, beden terbiyesi bölgesi ubafkanı Ni:zamettin 
Kırıan hülbasını verdiğimiz 1u nutku söylemiştir: 

"Arkadaşlar, 

Bugün burada, cümhuriyet kanunlarından biri· 
nin, 3530 sayılı beden terbiyesi kanununun emriyle 
toplanmış bulunuyoruz. 

Hepinizi, bölge başkanlığı adına sevgi ile ıelim-· 
lar, bugün baıtadığınız:, ıiz:e neşe, sağlık ve kuvet 
kazandıracak olan beden mükellefiyeti çalıımaları
nızda büyük batanlar dilerim. 

Genç arkadqlar .. 
Gen;'ik 5y te bt- kıymettir ki, nesillerin ömriinü 

uzatır, milletlerin hüviyetlerini asırlardan asırlara 

1akleder. Tarihlerin seyrini sürükler. Bu ıtadyomun 
dış cephesinde asılı bir mermer levha var .. Onu he. 
piniz buraya gelip gittikçe okumuşsunuzdur .. 

Cümhuriyetin 17 inci yıldônümü bayr~ 
mı. buaiin saat 13 de Ankara radyosunda 
çalınıı.cak bir istiklil marıını müteakip, 
Muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Say • 
dam'ın IOyliyecekleri nutukla ba:;hyacak
tır. 

Çarıamba cünü saat 24 de kadar devam 
edecek olan bayram, C. H. P. Genel Selt
reterliiinin hazırladıiı kutlama talimatı 
dairesinde yapılacaktır. 

Bugun öğleden itibaren bütün- yurtta 
&ehir, kasaba ve kôylerimiz donanmıı ola.
ca.ktır. Geceleri her yer mümkün olduğu 

kadar ı51klandınlacaktır. 
Ankara'da Cümhuriyetin onyedlnci 

yıldonUmunü kutlamak için bir pro~am 

hazırlanmıstır. Halkımızın neıse ve coı • 
kunluk içinde ıreçireceti bayram cünleri
ııin procrammı aynen neırediyoruz: 

Bugün yapılacak tören 
1 - Bugün Ankara'dakl butun iıcil• 

(Sonu 2. incı sayfada) 

Beden terbiyeıi genel direktörü 
General Cemil Tana nutkıına 

sövliyor 

(Sonu S. inci sayfada) Mükellefler abideye ~elenk koyuyorlm 

1 ı General de Gaulle 
1 

1 Fransız imp raforluğu 

mü , faa 
meclisi kurdu 

Devlet re;si ve no ırlor 

meclisi selôhiyetlerini 

kendi üzerine aldı 
(Yazısı J üncii say/adı) 
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B. M. Meclisinde hazırhklar1 

tebrikleri 
kabul edecekler 

(Başı 1 İDCİ sayfada) 
Kabul töreninde bulunacak 

zatlar kendilerine gönderilen davet 
kartlarını Meclis kapısındaki memur· 
lara göstermek suretiyle Büyük Mil
let Meclisi binasına gireceklerdir. 

Kabul törenine davetli bulunan ze
vat saat 12,30 da ve Kordiplomatik 
mensupları saat 13,30 da kendilerine 
ayrılmı§ olan ve aşağıda yazılı bulu
nan yerlerde toplanmış olacaklardır. 

Meclis binası dahilinde yabancı 
devletler Bliyük Elçi ve Elçileriyle 
Maslahatgüzarlar ve bunların refaka
tinde bulunan Müsteşar, Sekreter ve 
Ataşeler ile, kara, deniz, hava, tica
ret, matbuat ataşeleri Başvekalet oda
sında; Ordu erkanı dinlenme odasın
da; Temyiz Mahkemesi, Devlet Şu
rası, Divanı Muhasebat ve Vekaletler 
erkanı ile Ankara Vilayeti ve Beledi
yesi erkanı, Climhuriyet Halk Parti
si erkanı, hükümctçe tanınmış mali, 
iktısadi, sınai \'e içtimai müeueseler 
delegeleri rnc:: 1 : n umumi toplantı 
salonunda kettdı le. ine ayrılmış olan 
yerlerde toplanarak kabul töreninin 
başlamasını bekliyeceklerdir. Bu yer
leri davetlilere göstermek üzere me
murlar ayrılmıştır. 

Kabul merasiminin başlamasından 
evci koridorlarda meclis azalariyle 
vazife gören protokol memurları ve 
müstahdemlerden başka kimse bulun
mıyacaktır. 

Saat 13 te kabul törenine başlana. 
caktır. 

Kabul resminde Büyük Millet Mec
lisi Reisi sağda, Başvekil ıolda ol
mak Uzere, Reisicümhurun arkasında 
ahzı mevki edeceklerdir. Bütün geçi§ 
esnasında bu vaziyet devam edecek
tir. 

Tören başlayınca İcra Vekilleri; 
toplu olarak Büyük Millet Meclisi 
baları; Türkiye Cümhuriyeti Kara, 
Deniz ve Hava kuvetleri erkanı ve 
ıonra sıra ile: 

1 - Temyiz Mahkemesi, 2 - Dev
let Şurbı, 3 - Divanı Muhasebat, 
4 - Başvekalet, 5 - Adliye Ve
kaleti, 6 - Dahiliye Vekaleti, 
7 - Hariciye Vekaleti, 8 - Maliye 
Vekaleti, 9 - Maarif Vekaleti, 10 -
Nafıa Vekıileti, 11 - İktısat Vekale
ti, 12 - Sıhat ve 1çtimat Muavenet 
Vekaleti, 13 - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekfileti, 14 - Ziraat Vekaleti, 15 -
Münakalat Vekaleti, 16 - Ticaret 
Vek!leti erkanı ve bu Vekaletlere 
bağlı mUstakil umum mUdürlük, mü
dürlük ve müesseseler. 17 - Riyaseti
climhur Genel Sekreterlik bürosu, 
18 - BüyUk Millet Meclisi Genel 
Sekreterlik bilrosu, 19 - Ankara vi
layeti erkanı ve vilayet meclisi ba
ları. 20 - Ankara Belediyesi erkanı 
ve belediye meclisi baları, 21 - Cüm 
huriyet Halk Partisi Genel Sekreter· 
lik bilrosu, 22 - Cümhuriyet Halk 
Partisi vilayet erkanı, 23 - Cümhuri
yet Merkez Bankası, 24 - Ziraat 
Bankası, 25 - Toprak Ofisi,· 26 -
Türkiye İt Bankası, 27 - Sümer 
Bank, 28 - EmHl.k ve Eytam Banka
ıı, 29 - Belediyeler Bankaıı, 30 -
Eti Bank, 31 - Halk Bankası, 32 -
Osmanlı Bankası, 33 - Türk Ticaret 
Bankası, 34 - Türk Hava Kurumu, 
35 - Ankara Barosu, 36 - TUrkiye 
Kızılay Cemiyeti, 37 - Çocuk Esir
geme Kurumu, 38 - Türk Maarif Ce
miyeti, 39 - Ankara Ticaret ve Sa
nayi Odası, 40 - Türk Basın Birliği, 
41 - Anadolu Ajansı, 42 - Ankara 
Elektrik Türk Anonim şirketi taraf
larından seçilmiş delegeler huzura 
dahil olurfar. 

(Başı 1 inci say/ada) 

gençlik namına ·Milli Şef'e ve cümhuriye
te ebedi. bağlılık tezahilratı yapa.caklar -
dır. Bu tezııhilrat için bütün izciler aaat 
11.45 de Samanpazarında toplanacaklar -
dır. 

Aynı so.attc ıençli'k namına bir heyet 
Etnol:rnfya müzesine giderek Ebedi Şef 
Atatlirk'ün muvakkn.t kabirlerine bir çe -
lenk koyacaklardır. 

2 - Gençlik alayı saat 12 de Samanpa
zarından hareketle Çocuk Sarııyı ve Anar 
fartalar caddesinden geçerek Ulus mey -
danına gelecekler ve (12.45) e kadar Za
fer lbidesl etrafında yerlerini alacaklar • 
dır. 

İzciler, tam an.at. 13 de ihtiram vaziye
ti alacak ve Ankara radyosu vasıtasiyle 
neşredilecek olan lstik16.1 marımı hep be
raber söy!iyeceklerdlr. İstiklal Maroını 
Başvekilimlzin bayramı açış nutukları ta· 
kip edecektir. 
Açış nutku bitince İzciler zafer ibldesi

ne ı;elenk koyacaklardır. Bundan sonra bir 
kız ve bir erkek izci nutuk ııôyliyecekler
dir. Nutuklardan sonra izciler Bankalar 
caddesi yoluyla misafir eclildiklerl yerlere 
döneceklerdir. 

3 - Zafer il.bidesi etrafında tezahilrat 
yapılırken bir izci müfrezesi de Orduevi
nin önündeki Heykele ve Emniyet Abide. 
sine merasimle çelenk koyacaklardır. 

4 - Akşam resmi ve hususi bütün bina
lar mücnese ve kurumlar bütün ıehir e -
lcktriklerle tenvir edilecektir. Ayrıca: 

A - Ulus meydanından, İtfaiye meyda -
nından, Emniyet Abidesinin arkasından, 

Cebeci'den, Çankaya ilk okulu önünden 
fişekler atılacaktır. 

B • Şehrin muhtelif yerlerine konacak 
hoparlörlerle halka Ankara radyosunun 
neşriyatı dinlettirilecektir. 

5 - Cilınhuriyet Halk Partisi Ankara 
vllbetl idare heyetinin yapacağı progra
ma tevfikan ıehrln muhtelif yerlerinde 
kurulacak hnlk kilrsUlerlnde buglin Hat 
14 den itibaren söylevler verilecektir, 

Yarın yapılacak tören 
6 - Yarın halk tören yapılacak olan 

Hipodroma davetlidir, Halka. yer ayrılmıı
tır. Davetiye ancak Hariciye Veklletf 
Protokol umum mlidürliliilnce protokola 
dahil zevata gönderilecektir. Meraa1m ye
rine geleceklerin nihayet saat (12.30) ı 

kadar ıa.hadakl yerlerini almıı olması lA· 
zımdır. 

7 - Merasim geçiti garnizon komu -
tnnlıfınca tesbit edilecek 11r& dahilinde 
yapılacaktır. 

8 - Merasim geçidine iştlrtk edecek 
Askeri kıtaatta izciler, Türkkuşu mensup
lan garnh:on komutanlıiının emredeceil 
saatte sahadaki yerlerini almış olıcıklar
dır. 

9 - Geçit resmini müteakip gündüz me
rasimi b1'mlş olacaktır. 

10 - Gece fener alaylıı.rı tertip edile
cektir. 

11 - Climhuriyetin on yedinci yılını id
rlk edeceğimiz aaatte (29/10/940 ıaat 
20.30) istasyondaki tepeden toplar atıla -
cık ve top ıeslerini duyan her yurttaş 

cümhuriyetin bS.ntsi Ebedi Şef AtatUr -
klin ve onun emrinde cilmhuriyet ve lstlk
lil iç.in çalı~arak aramızdan obediyete in· 
tikal etmh olanların aziz ve kahraman ha
tıralarını anmak iı;in bulundukları yerler
de bir dakika ihtiram tevakkufu yapacak
lardır. 

Bir dakikanın hitamında fabrikalar, lo
komotifler, otomobiller düdüklerini, kor -
nelerini öttilrerelc bu tarihi lnı ıelamlıya
caklardır. 

12 - Fener alayları saat 20.35 de bu • 
lunduklan yerlerden harekete ıeçecckler 
ve oehir dahilinde dolaşacaklardır. 

13 - Gece tezahüratının devamı esna -
sında belediye ve aair alakadar mlie8seee
lar tarafından muhtelif yerlerden ıenlllc 
fiıeklerl atılacaktır. 

14 - Halk künilleri merasim ıeçidi aa
atleri mllstesna ıaat 10 dan 17 ye kadar 
faaliyette bulunacaklardır. 

Ça~ba günü yapılacak tören 
15 - Çarıambn günü saat 12,30 da bir 

alny Samanpazarından hareket edecek 
HamamönU yoluyla Cebeci şehitliğini zi
yarete gidecektir. Askeri bir milfrcze ile 
bir izci bölilğilnUn iştirak edeceil bu ihtl
fAI izci komutanlığınca idare edilecektir. 

Göklerimiz 
. . 
ıçın .•. 

Biliyoruz ki devlet, en büyiik ya
pıcı kuvettir. Bizim rejim, bu haki· 
katin çok güzel eserler'ni vermiıtir. • 
Erzurum'a üçüncü günün akıamın· 
da varan Edirneli, ucuzca Nazilli 
baamaaı giyen köylü, iki ayda oku
yup yazan çocuk bu nimetleri dev• 
letin yapıcı ve kurucu otoritesine 
borçludurlar. 

Fakat gene biliyoruz ki memle
ketin ihtiyacı çok, devletin yükü a
ğırdır. Her bot sahanın doldurul· 
masını ondan beklemek insafsızlık • 
olacaktır. Ona büyük memleket i'"" 
!erinde milletçe yardım etmek, 
maddi ve mağnevi müzaharette bu
lunmak, devlet itlerini - mümkün 
olduğu nispette - birer millet iti 
yapmak lazımdır "H bu da vatan• 
daılara, yani bize hepimize düıen 
bir ittir. 

iyi vatanda,, sadece kanuni mü
kellefiyetlerini vaktinde ödiyen İn· 
ıan değil, belki, devlete kartı kanu- • 
ni müeyyideler dııındaki vazife ve 
mükellefiyetlerini idrak eden, hüs· 
nüniyetli ve açık yürekli insandır. 

Cümhuriyel 
Bayramında 

halk kürsüleri 
Cümhuriyet Halk Partisi An. 

kara Viliyet idare Heyeti Riya
setinden : 

En l>Uyük bayram günümüziitı :! 
biltUn yurttaşlara verdiği yüksek : 
heyecanın, günün mS.na ve kud- : 
siyetine yaraşır bir tezahür gôa- : 
termesini sağlamak ve bu güzel : 
veslle ile uyanık ve aydın yurt- : 
tagların telkin ve irşat vazifele- : . 
rini yapmalarına önayak olmak : 
için geçen bayramlarda olduğu : 
gibi bu defa da Ulus meydanın- S 
da bir halk kürsüsü açılacaktır. : 

Bizi en kara günlerden en ay -
dınlık gUnlere çıkaran ve en gü
zel geleceklere hazırlıyan Cüm -
huriyet rejimine candan bağlılı-
ğımızı belirtmenin her duygulu 
ve bilgili TUrk'e vazife olduğunu 
dü§Unerek kliraliyli inkılllbımıza 
içten bağlı bUtUn yurttaJlara a
çık bulunduruyoruz. 

KUrsU, bayramın başlangıcı o-

Mutlaka dikkat etmiısinizdir, 
biz, bilhaua birkaç aydanbcri bu 
sahada bir imtihan geçirmekteyiz: 
vatandaılarımızın havacılığımıza 
karşı gösterdikleri yakınlığı kastet· 
mek istiyoruz. 

Havacılık Türkiye'nin eskidenbe-

• lan 28. 10. 940 günü ıaat 13 de a
çılacak ve meydana çelenk koy
ma merasimi için verilecek faıı
ladan sonra saat 17 ye kadar de
vam edecektir. 

ri mühim mevzuuydu; millet, bu İ· 
şin heybet ve ehemiyetini zaman 
zaman şeflerinin ağızlarından da 
dinle~iı ve anlamıştı. Türk Hava 
Kurumu da, ilk teıisi günündenberi 
bu milli idrakin ııcak alakaaiyle bü
yüyor, canlanıyor ve viutlerini yeri
ne getirmeğe çalışıyordu. Son yılın • 
hadiseleri, daha yıllarca evel mille
te "tayyare ve tayyareci" den en 
açık dille bahseden lnönü'nün 
sözlerindeki engin hakikati ve gÖ· 
rÜ§ isabetini teyide hizmet ettiler. 
Millet, yeni bir direktif bekleme· 
den, kendi hissi selimiyle gözlerini 
göklere çevirdi. 

Emindi ki, göklerde de Mehmet· 
lerimiz vardır ve hudut hatlarımı -
zın üstündeki beyaz bulutların ar. 
kasında beklemektedirler. Toprak • 
larımız ve sularımız kadar havala -
rımız da emniyet içindedir. Fakat 
dünyanın, hele bugünkü dünyanın 
hayat düsturu, "daha çoğu, daha 
ileri" yi emrediyordu. Yapılanlarla 
iktifa etmek, böyle yapmıyanlardan 
ged kalmak olacaktı. 

Şuurlarda aynı zamanda doğan 
bu his, havacılık itinin heybetini iki 
katlı yaptı. Aylardanberi vatandaı· 
tar, Hava Kurumuna yardım için 
adeta yarıt halindedirler. Arasıra 
gazetelerimize akseden bu yardım 
haberlerinin içinde insanı heyecan
landıran levhalar da oluyor: geçen
lerde Manisa'nm bir köyünden ihti
yar bir kadın, vasiyetnamesine ç<>
cuklarından evel Hava Kurumunun 
adını yazdırmııtı. Birkaç gün evel· 
ki Ulus'ta da, düğün masrafından 
arttırdığı yüz lirayı kuruma hediye 
eden Bayburtlu Hicret'in adını oku
dunuz. Hayatlarının en değerli ha
tırasını, ni§an yüzüklerini hava hiz
metine verenlere gelince, aayıları 
binleri çoktan aımıı bulunuyor. 

Bu bir iki adı, bir teşekkür olsun 
diye kaydetmiyorum. Çünkü vata· 
na yapılan hizmete tefekkür edil • 
mez. 

Hakikat olan ıudur ki, ihtiyar a· 
nalarımızm, masum yavrularımızın 
ve bunların hepsinden mukaddes o
lan vatan'm mutlak emniyeti, va• 
tandaıların hava hizmetine akan bu 
küçük hediyelerinin ucundadır. 

Kemal Zeki Gl!NCOSMAN 

115 - Saat 10 dan itibaren halk kilrsillerl 
muayyen yerlerde faaliyete ıevkedilecek
lerdir. 

11 - Ankara stadyomunda allkadarlar 
tarafından milsabakalar tertip olunacaktır. 

18 - Ak~am oehir gene tenvir edilecek 
ve muayyen yerlerden havat fitekler atıla
caktır. 

30. 10. 940 çar§anba gUnU kUr
ıü aaat 10 dan 12 ye kadar vo 13 
t~n 17 ye kadar açı]c bulunacak -
b~ • 
Kadın ve erkek her yurtta§ kilr· : 

süde ıöz ıöyliyebilir. : . 
Söz ıövlemek için bayramdan : 

önce Yenişehir Emniyet llbidetıi E 
yanında C. H. P. Villlyet İdare : . 
Heyeti Riyasetine ( telefon 5888) : 
bayram günlerinde, kUrsll ba~ın- : 
deki komiteye bat vurulması rica E 
olunur. : . .. 

"'······································' 

Balıkesir 
vilôyetinde 
yeni yollar 
Balıkesir, 27 a.a. - Cümhurlyetın 17 ln

c;:l :vılına Balıkeelr vtlflyetl mUhlm blr yol 
davnsını bana.rmıı olarak girmektedir. Ge· 
çen yıl seylAptan harap olan Balıkesir -
Sındırgı yolunda 2:50 metrellk Bigadiç, 00 
metrelik Sındırgı, 30 metrelik Cchennom
dere, 80 metrelik Değlrmendere ltöprUlcrt 
yeniden Bnlıkeslr - Bandırma yolu Uzcrln· 
de 45 adet köprü ve menfez beton armeye 
tahvil edilerek tnııa edilmlt ve açılmııtır. 

Balıkeıılr • Bandırma araaınjda IS, Balı
kesir • Edremit arasında da 30 kilometre
lik kısımlar yeniden yapılmııtır. Dursun -
bey - Tav11anh ıstıkamettndckl tesviye! 
ttırııblyell yolun l~aatına da hararetle de
vam olunmaktadır. 

Orman Umum müdürünün 
tetkik seyahati 

Orman umum müdilrU Fahri Bük, Ka
rabük, Bolu ve Adapa.zannda yaptığı. tet
kik ııeyahatlnden avdet etmlıtır. 

Umum mUdUr KarabUk'te devlet ormat 
ııtetmesl rev!rlnln faaliyetini ve bu arada 
Fllyoıı't11n Bakla bostanına çıkacak olan 
kıımyon yolu ile, Fllyoı Uzerlnde yapıla

cak köprUnlln mevkllni tetkik etmlıı ve 
Bolu'da orman mektebini teftııı ettikten 
ııonra Abıwd • Keremall lgletme revlrlnln 
vaziyeti ve çnlııımalo.rlyle yakından meş

gul olmuıı ve Adııpaz.arında ahııap demir 
fabrikasının orman işletmelerinden alo.cağı 
ıuıyın kerestelerine mUtealllk incelemeler
de bulunmugtur. 

Y an~ları alaka ile takip edenler 

Dünkü at yarış arı· 

Biletleri kazanan bir seyirci 

DUn Şehir lpodromunda sonbahar ı 
a.t yar.ışl.a~ının beşincisi yapıldı. Mil
lı Şefımızın de şeref verdiği saha çok 
ka!ab~lıkt~. ?3ugünkü koşular tahmin 
edıldığl ~ıhı çok zevkli ve heyecanlı 
olmu~ r;ıuşterek bahis de iyi paralar 
vermı§tır. 

Biriııci ko§U: 
Ateş koşusu idi. Üç yaşında ve hiç 

koşu kazanmamı§ yerli yarım kan in
giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 190 lira mesafesi 1600 met
re idi. Dört tay arasında geçen koşu
yu Mehmet Efenin Güllü ismindeki 
tayı kazandı. Mehmet Atağın Sülünü 
ikinci, Settar Özkan'ın Şahini üçün· 
cU oldu. Zaman 1,56 dakikadır. Müş
terek bahis ganyan 125 plase sırasiy
le 115 ve 160 kuruş verdi. 
I kinci koıu: 

Üç. yaşındaki halis kan arap erkek 
ve dışi taylara mahcuı handikaptı. 

İkramiyesi 325 lira mesafesi 1400 met 
re idi. Koşuya kayıtlı olan sekiz tay 
da iştirak etti. Tuğbay İsmail Hakkı 
Tekçe'nin Sava ismindeki tayı 64 ki
lo ta~ımasına rağmen jokeyi İhsan'ın 
idaresi sayesinde yarım boy ara ile 
birinciliği aldı. Son anlarda çok ku
vetli hücum eden Mustafa Turgudun 
Sevim VIII. ismindeki tayı ikinci ge
ne Tuğbay İsmail Hakkı Tekçe'nin 
Tunası üçüncü oldu. Zaman 1,42 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 140 
plilse sırasiyle 105, 185 ve 180 kuruş 
verdi. 
U çüncü kogu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus han
dikaptı. İkramiyesi 235 lira mesafesi 
1800 metre idi. Koşuya kayıtlı olan
lardan yalnız Bozkurt ile Yüksel koş· 
madılar. Diğerleri arasındaki ko~uyu 
taşıdığı müsait kilo dolayısiyle Bay 
Sait Akson'un Mihrican ismindeki a
tı kolaylıkla kazandı. Jokeyi Davut 
idi. İki üç haftadır bir muvaffakiyet 
kazanamamı~ olan Rifat Baysal'ın 
Bora ismindeki atı ikinci, Cahit 
Apayık'ın (Sel) i üçüncü oldu. Za
man 2,11 dakikadır. Müşterek bahis 
ganyan 300 plfise sırasiyle 150, 210 ve 
320 kuruş verdi. 
Dördüncü hoşu: 

Üç ve daha yukarı ya~taki yerli ha
lis kan ingiliz at ve kısraklara mah-

Diinkü ko§ularda bulunanlardan 
bazıları 

sustu. İkramiyesi 300 lira mesafesi 
2100 metre idi. Beş halis kanın iştirak 
ettiği koşu çok zevkli oldu. Uzun za
man koşuyu önde götüren Mis kendi· 
sinden kuvetli rakiplerine yerini terk 
etmek mecburiyetinde kaldı. Koşuyu 
gerilerden takip eden Sait Halimin 
Destiyar ismindeki kısrağı Horvatın 
güzel idaresiyle kuvetli bir hücum 
yaparak birinciliği aldı. Suat Karaos
manın Yataganı ikinci, Bayan Nihal 
Atlının Mis'i üçilncil oldu. Zaman 
2,19 dakikadır. Müşterek bahis gan -
yan 190, prnse sırasiyle 115 ve 130 ku· 
ruş verdi. 
B cr.ir.ci hoşıı: 

Bu törenden aonra ReisicUmhur kı
dem sırasiyle yabancı devletlerin Bü
yük ve Orta Elçilerini, resen veya 
muvakkaten vazife gören maılahatgü
zarları, ve bunların refakatinde bulu· 
nan milsteşar, kıitip ve ataşeleri ka
bul buyuracaklardır. 

::::::::::::::::::::-:-::=~:-:-:---~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
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Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İk
ramiyesi 300 lira mesafesi 2400 met
re idi. Bu koşuya kayıtlı olan hay• 
vanlardan yalnız Taşpınar ko§madı. 
Diğerleri arasındaki koşu çok heye
canlı oldu. Startla beraber öne düşen 
Tomru kısa bir zamanda rakiplerini 
200 metre kadar açtı. Bir aralık bu 
mesafe o kadar açıldı ki herkes artık 
Tomru yakalnnmnz diye düşünmeğe 
ba ladı. Aynı fikirle Dandi de rakip· 
lerini ayırmağa başladı. Romans, Ka
ra.nfil Özdemir hep bir arada önde:ti
leri gözliyerek gidiyorlardı. Aşağı vi· 
raj~ geldikleri zaman Dandi Tomruyu 
yakalamıştı. Fakat arkadaki grup da 
rajn geldikleri zaman Dandi Tomruyu 
yahalamıçtı. Fakat arkadaki grup da 
Dandinin hemen iki üç boy gerisinde 
idiler. Bu arada Romans hücum etti 
fakat Dandiyi yakalıyamadı. Ko~u 
düzlüğün ortasına kadar gelmişti bu
rada Karanfilin kuvetle hücum ettiği 
göriildü. Evela Romansı yakalıyarak 
kohylıkla geçti. Yarışın bitmesine 
yirmi beş metre kala Dandinin bir 
boy gerisinde olan Karanfil kendisin
den beklenen kuveti göstererek son 
anda kuvetli rakibi Dandiyi bir ba§ 
ara ile geçmiye muvaffak olarak birin 
ciliği aldı. Karanfilin sahibi B. Ah
met Atman'dır. Jokey i Filips idi. B. 
Salih Temel'in Danc1isi ikinci, B. Sa
it Halimin Romıı.ns'ı üçüncü oldu. 
Zaman 2,34 dakikadır. Mü~terek ba
his ganyan 480 p15se sırasiy!e 105, 
105 ve 100 kuruş verdi. 

Bu esnada Hariciye Vekili de Re
isicümhurun sol arkasında yer ala
caktır. 

Kabul töreninden çıkan ve geçit a
layına davetli bulunan zevat ellerin. 
deki davetiyelerde yazılı tribünlerde 
yer almak Uzere hemen geçit alayının 
yapılacağı ipodroma gideceklerdir. 

Saat 14,45 te §ehir ipodromunda ge
çit resmine başlanacaktır. ......................................................... 

Türk kadını! En büyük inkı-ıl 
lapçıyı sen doğurdun. 

* Türk gibi kuvetli. ı 

Tarihle yaııtı!, en genç mille- İ 

1 
tiz. * · 

Cökde toprak gibi, deniz gibi 
vatandır. 

* Biriz, birliğiz. 

* 
Halk içinde, halkla beraber, 

hnlk için ... 

* Altıok andımr7.dır. 

* Cümhuriyet He.lk 
kın partisidir. 

* 

Partisi, hal-

Yurtda sulh, cihanda ıulh. ...... ~ .............................................. .. 

Esaret • Hüriyet ! 
Almanlar, lransızlara en büyük 

menfaat olarak 2 milyon esirlerinin 
serbest bırakılacağını peşkeş çeki • 
yor/armış. Hüriyet diyarı sayılan 
Fransa'da milyonların hüriyetten ve 
istiklMden mahrum kaldıkları bir 
devirde 2 milyon, hüriycte kavuşa
cak! demek. 

Fakat bu 2 milyon hüriyete mi 
kavuşacaklar ve : 

Ne efsunkAr lm!ıısin, ah, ey. didarı hUri
yet 

Esir! qkın olduk, gerçl kurtulduk esa
retten 

diyebilecekler midir l 
Harp esirliğinden hf1riyetsiz ve 

istiklalsiz bir şehre dönmenin ıcı -
sını tatmış bir adam sıfatiyle, um -
muyorum. 

*** 
Nezaretin altı ve üstü ! 
~---~----------~·----

Bir ajans haberinin üstünde ~u 
başlığı gördüm : " Heryo nezaret 
altında ,,. Türkiye'nin ve Ankara -
nın lşinası ve Türklerin dostu Her· 
yo'nun ne halde bulunduğunu öğ • 
renmek bizi, tabii, ilgilendirir. O -

'#AN l~l IL~R 
nun için gazete elimde yüksek sesle 
tekrarladım : 

- Heryo nezaret altında I 
Yanımda oturan arkadaşım cevap 

verdi : 
- Lava! nezaret üstünde olunca, 

tabii, H eryo nezaret altında olur. 

••• 
Yarenlik ederken : 

Dllnya siyasetine, iktisadına ve 
harbına dair konuıuyorduk. /sterse
niz konuştuklarımızdan bir kısmını 
Karabaş tecvidi gibi sualli cevaplı 
yazayım : · 

- Harbın dışında kalacak mıyız l 
- ŞUphesi~ harbın dı§ındayız ve 

harp kendi ıyıklariyle ülkemize 
gelmedikçe harbın dışında kalaca -
ğız. 

- Bitaraf mıyız ? 
- Kendimiz başlı başımıza bir ta-

raf teıkı'I ettiğimiz ve bertaraf ol • 
mayı hiç, ama hiç bir zaman hatırı
mıza getirmedifimlz için bitırıf de-

ğiliz; kendi tarafımızdanız. 
- Yeni nizam hakkında ne dü§U

nliyorsunuz ? 
- Geçen iki asrın kan, can ve a

lınteri pahasına kazandığı yenilik
leri ortadan kaldırmağa azmettiği 
anlaşılan bir nizama nasıl oluyor da 
" yeni ,, sıfatı veriliyor, bilemiyo -
rum. Bu olsa olsa, en harap kale ka
pısına " Yenikapı ", yılJardanberi 
kuru kalmı§ bir çeşmeye" Yeniçeş
me ", ahşap evleri bir/birine yaslan
mı~ bir mahalleye " Yenimahalle ", 
dilkklnları yıkılmış bir çarşıya "Ye
nlçarşı ,, adı verilmesi kabilinden 
bfrşey olacak •.• 

Mihverciler, dünya terazisinin bu
gllnkf1 vaziyetinde bir kefenin ağır 
bastığından şikiyet ediyorlar. Fa • 
kat zafer kazanırlarsa iki kefe denk 
gelecek değil, bu sefer öteki kefe 
ağır basacaktır. işte " yeni nizam ,. 
dan anladığım. 

- Peki, mihver hakkındaki dü -
ıanceleriniz 1 

- Dünyanın bir mihveri vardır 
ve küremiz onun etrafında döner. 
Bu mihver çarpıktır. Kürenin bin -
!erce asırlık bu mihveri çarpık ol
duktan sonra, nasıl olur da, yeni ku· 
rulan mihver düz ve müstakim ola
bilir ? •. 

- Ya hayat sahası ? 
- Bu terkip bana şu manaları ifa-

de eder : Ilayat verme değil. hayat 
alma, başkalarına hayat hakkı ver -
meme sahası / 

••• 
Telakkiler ! 

Londra'ya yapılan hava hücumla
rını, bombardımanları gazetelerde 
bilyük bir allika ile takip eden bir 
siyaset meraklısı bir gün dedi ki: 

- Gazete ilzerinde işin hikayesi 
kolaydır: fakat kim bilir, oradaki
ler neler çekiyor? 

Londra'dan Amerika'ya 
Amerikan sefiri Kenedi de 
gün bir gazeteciye tunları 
miş: 

giden 
eve iki 
söyle-

- insan bu hasarı bizzat görün
ce bunların kağıt üstünde görün
düğD kadar ciddi olmadığını anlı
yor. Bunu gördüm ve biliyorum. 

Ne dersiniz? Tel§kki farkı! 
T.t . 

ÜçUncU ve beşinci koşular arasın
daki çifte b:ıhiste Mihrkan - Karan
fil kombinezonunu bulabilenler bir li· 
ralarına mukabil 25,40 lira aldılar. 

W••-ı Göklerimizden geçen her Türk 
knnodmı hepimizin eseri ola
rak alkı§lryoruz. Falıat bütün 
bunların yetecek kadar olduğu 
söylenemez. Dnhn üstün olma· 
mız için Hnva Kurumu'na yar· 
dım ediniz. 
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l DIŞ POLiTİKA) ............................................ 
İngiliz - Fransu iJbirliği 

' 
k Beynelmilel politikada sürpriz ile 
"arşılnşıldığı zamıın, b•Jnu dai:na, 
t~rihtc misli görülme. ıi§ bir hadi

·~ telnkki etmek temayülü hasıl 
~ u.r •. Fransa'nın lngilterc'nin mÜt· 
t cfılu iken, ansızın, dü§maniyle mü· 

1~re~e imzalaması ve §İmdi de do
.11~ısıyle, lngiltcrc aleyhine harbe 
ıstırak· A d JAI • hi .•. ı mnnasına e a et eden ıı· 

1• rlıFŞınc karar vermesi de böyle te .. 
d~~kı edilmiştir. Hakikatte böyle 
h Unyayı altüst eden büyük umumi 
I cynelmilel karışıklıklar içinde dev· 
etklerin cephe değiştirmeleri, tarihte 

S?, defa görülmÜ§ hadiselerdir. Bu
~llnkü mücadeleye çok benziyen 

apolyon devrinin tarihi bunun Ör· 
jelderiyle d--l·•dur: ispanya ve HoJ
handa Fransn um düşmanı olarak 
t arbe başladılar. Her ikisi de İngil
kere'yi tcrkederek Fransıı'nın ittifa
h ına girdiler. Ve sonunda gene cep· 
k değiştirerek İngiltere ile ittifak 

~ tettiler. Rusya ilk seneler zarfın· 
ta bitarnf kalmıştı. Mısır'ın Fransa 
arafından istilfün üzerine lngilte· 

re'rı· I . .. ın ve osman ı ımpnratorluğunun 
llıuttefiki olarak harbe girdi. Son· 
ta harpten yrıldı. lngiltere'ye kar
f~ YÜrüdü. Bundan sonra tekrar in· 
~11tere'nin ittifakma girdi. Or.manh 
9n_ıParatorluğuna kar§ı hnrp açtı. 

ır ıenc aonra Fransa ile ittifak İm· 
~~ladı. Ve nihayet Fransa aleyhine 
d?llerek lngiltere'nin ittifakına gir
/ 'Ve Fransa'nın nihni mağlubiye
t ınde en büyük rolü oynııdı. Avus· 
':rya bu devir içinde Fransa ile 
~ort defo harp ve sulh yaptı. Bütün 
I U. cephe deifütirmeleri, deniz dev· 
etı olan İngiltere ile lutaya hakim 
~lan Fransa arasındaki uzun ve çc· 
ın ınücadelcnin safhalarını te§kil 
~tti. Dünkü fransız • alman mütare
t~si ve yarınki fransız • alman "it
ırliği" de aynı mahiyette uzun ve 

~betin mücadelenin bir safhasından 
ı arettir. 

B. Hitler'le Mareıal Petain ara· 
•ı:ıdaki görÜ§me neticesinde, Vitİ· 
llın resmi tebliğine göre, iki devlet 
arasında işbirliği yapılmasına karar 
~erilmiıtir. Tebliğde aynen dcnili· 
l'or ki: 

"iki devlet arasmdaki görÜ§me· 
~e vaziyet ve bilhassa Avrupa sul· 

unu yeniden kurmak vasıtaları u
ınuıni tetkike tabi tutulmuştur. iki 
ltıuhatnp i§birliği prensipi üzerinde 
ınutabık kalmışlardır. Bunun tatbikı 
tarzları da bilahare tetkik edilecek· 
lir." 

Bu tebliğ diplomasi lisanından 
h Ikın anlıyacağı dile tercüme edil
~iği zaman çıkan mana ıudur ki 

· li.itlcr'lc M r ıal Pct İn ara•m· 
do.ki görü~mede Fransa'nın yeni 
Avrupa nizamını kurmak noktasm· 
da.ki mesaisinde Almanya ile İ§bir
liği yapmasma karar verilmiştir. 
Fakat işbirliğinin nasıl ynpılncağı 
ınesclesi üzerinde henüz anlaşılmı§ 
~eğildir. Bu, ısonra tetkik edilecek· 
tır. Yani henüz ortada anln§ma 
l'oktur. Anla§maya varml)k için bir 
llnln§ma vardır. 

... Almanyıı'nın Fransa' dan bekledi· 
gı itbirliği ne olabilir? Eğer lngil· 
t~re mnğlCıp edilmi§, aulh imzalan· 
lllı§ ve beynelmilel münasebetlerin 
~~nzimine ura gelmi§ olsaydı, bu 
ışbirliği" ba§kll bir manaya doli

tct edebilirdi. Frnnsa, Almanya'nın 
eYnelmilcl nizam hakkındaki pro
ramını kabul etmiş ye ona uymıya 
harar vcrmit demek olacaktı. Fakat 

ugün henüz harp devam ediyor. 
Ve mihver devletlerini me§gul eden 
ltıesele, yeni nizıımı kurmak değil, 
h~rbi kazanmaktır. Şu hıılde yeni 
~ııamm kurulmasında gösterilen is· 
tıcA 1, beynelmilel münasebetlerin 
tanzimi değil, bir harp manevrası· 
dır. Ve Almanya bu nizamı kabul 
eden her devletten kendisiyle, ni-
2aın kurmak hususunda değil, lngil
ter ile muharebe meselesinde itbir
liği yapmasını ·beklemektedir. Gali
ba fransız politikacıları, herhalde 
hu politikacılann bazıları, bunu 
derhal anlıyamıımışlardır. Ya§ına 
Ve siyasi hayattaki tecrübesizliğine 
bakılacak olursa Mareıal Petain'in 
anlamamı§ olması muhtemeldit. Fa
kat bütün bu politikayı çejiren La· 
\>al'in ve hariciye nazırlığından çe· 
kilen Baudouin'in bunu anladıkları· 
ha şüphe yoktur. Laval, bunu çok· 
tan kurmuıtu. Bu frnnsı:: r-Jlitikacı· 
~ı Ötedcnberi ltalya ve Almanya ile 

h
1tbirliğine tarnftıırdı. Ve halk cep· 

esi kombinezonu tarafından ikti
dardan düşürülmesinin intikam hır
&ını senelerce yiireğinde ukladı. ik
tidardan sukutunun mcsuliyetini bi· 
raz da lngiltere'ye yükletmiıti. La
va} hnrp başladıktan ve ·henüz Al· 
ltıanya Fransa'ya karşı taarruza 
Reçmezden evel demi§tİ ki: 

- Bay Hitler'le yarım t saat gÖ· 
rüımek fırsatını elde edebilsem, her 
§eyi hallederim. 

işte Lnval, birkaç gün evci bu fır· 
11ll.lı elde etmiş ve gerek Almanya 
Ve ı:rerek kendi bnkımından mesele· 
l'İ "halletmi~tir". Bu da Fransa'nın 
l'lıÜttcfik olıırak lngiltere'ye kar§ı 
l'lıuhareheye iştirakidir. Fakat La· 
Val bunu ynlnı7. ba~ına yapacak 
!>rcstij &ohibi değildir. Binaenaleyh 
•htiyar mllte~alrn prestijinden İsti· 
fnde ed(!r'lk adrm adon tatbik et· 
an .. ~tcdir. 

Filhakika harbe girmeğe aleyh· 
tar olan Bnudouin'in bu aralık ha
~c:iye nazırlığından çekilmesi dik· 

ate lnyık•ır. Mnliimdur ki eski ha· 

ltalyan ajansına göre 
' . 
Yunan Arnavutluk 

hududunda 

bir hadise olmuı 
(Başı ı. ııcı sayla.da.) 

Bir bomba haberi daha 
Tiran, 27 a.Jl. - Stetani ajansı bildiri· 

yor: 
Edda'dan öğrenildiğine göre Stilo bur

nundııki Semafor istasyonu civarında bir 
bomba pathyarak mühim hasarlara aebep 
olmuııtur. İnsanca zayiat yoktur. O civar
da (lliphe uynndıran blr sandal görUlmU~· 
tür. 

Romada mütalea yürütmüyorlar. 
Roma, 27 a.a. - D.N.B. blldlroyor: 
Ste!anl ajansının ArnavuUuk • Yunan 

ho.disclerlne dıılr radyoda verdili haber 
hakkında ltalyan aalAhiyettar mahflllerl 
henUz mUtalea yürütmemektedir. Bu hu
susta ltalynn ve Anıavutıuk makamları bu 
ihtiyatı rağmen bu hadiselerin Roma'da 
bUyUk bir dikkatle tnklp edildiğini ltlrat 
edilmektedir. BugUn öğleye kadar henüz 
yeni tafsllAt gclmemlgtlr. 

Atina ajana tekzip ediyor 
Atına, 27 a.a. - Atına ajansı blldlrlyor: 

Roma·daki Stc!ani aJanıı tarafından Ti • 
ran'dnn verllcn ve slllUıh bir yunan çeteıl
nln Arııavutıuk toprağına girerek Kapes
tlt;a gcı,:idlnln cenubundaki Görlça civarın· 
da bulunan Arnavut karakollanna tarruz 
ettiğini bildiren haberler tamamen aııılıız
dır. 

Hiç bir yunan çetesi hiç bir zaman Ar· 
navutıuk hududunu geı,:memtııtır. Yunan a
razisinde hiç bir çete teıkll edllmen'nıtır 
ve edllemez. Zira yunan sivil ve askeri 
makamları bozulmaz bir nizam ve ft.saylf 
temin etmektedirler. 

Keza Sııntı - Karanta'dakl ltnlyo.n su. 
bayının bürosunda bombalar patladığına 
ve bunun da yunanlılara ve yunan makıım· 
!arının organlarına attedlleceflne müteda
ir olarak gene aynı ajana tarafından Tiran. 
dan verilen telgraflar burada tamamen ço
cukça bir tc~ebbiis olarak telakki edilmek· 
tedlr. 

Santı • Karanta'da olup bitenlere gelin· 
ce, bu htıdiaeler burada meçhul bulunmak· 
la beraber böyle bir meııelede hiç bir yu 
nan müdahalesi mUmkUn bulunmamakta. 
dır. 

Hudut karakolları da hôdiıe ol
madığını teyit ediyorlar 

Atına, 27 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 
SalAhJyettar mah!lllerdcn öğrendiğimi

ze gUre, Tirana'dan gelen tclgra!ların balı· 
acttlğl Mdlscler hakkında hUkUmet tara· 
tından malQmatına müracaat -edilen hu· 
duttald yunan asker! makamları qaflda· 
ki hususları teyit etmiı;lerdlr: 

Arnavut • Yunan hududunda hlç bir 
b&aleo olıncunıııtıl". Yalwz 2:1 t"#rlDlvel 
cuma geccsl sabn.ha kar§ı aaat ikide yu
nan karakolları ArnavuUuk topraklarında 
ve Yunan • Arnavutluk hududundan beı 

kilometre mesafede bulunan Vlgluta lıti· 
kametinde slltıh sesleri lıltmi§lerdlr. Yu • 
nan • Arnavut hududunda hiç blr hAdlse 
olmndığı kaU surette teyit edilmektedir. 
Yunıın ltarııkol!an öyle bir mevkide bu· 
ıunmaktndırlar ki, gerek Yunanistan ve 
gerekse Arnavutluk istikametinde hudu· 
dun 8§ılmıı.sı mUstebattlr. Arnavutluk top
raklarında mal<satları malOm olmıyan çe
telertn teııkll edildiği hakkında ise malO· 
mat mevcuttur. 

Silô.h ıesleri nereden gelmif? 
Atına, 27 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 

Ste!ıınl ajansının telgrafında bahsi geçen 
Arnnvutluk h!diseııi hakkında verdiğimiz 
bundan evcik! iki telgratı!11ıza .zeylldlr: 

Gece geç vakit aal!hlyettar bir kay
naktan a,ııağıdakl tatsllft.tı aldık: 

Yunan karakolları tarafındnn i§ltllen 
sıııuı sesleri Arnavut toprağında Vlgluta'· 
dan beıı kilometre ve yunan hududundan 
• kilometre mesafede bulunan Verink kil· 
yünden gelmi§tlr. Blla.h sealeriol tıııten YU· 
nan hudut karakol kumandanı kargı taraf
ta bulunan ttnlyan karakolunun kumanda
nını arnavut topraklarından gelen bu sll!h 
seslerinden haberdar etmiı ve hudut hak· 
lond:ı cıırl nizamlara tevfikan hAdise hak-
kında maıomat almak Uzere ttalyan subayı 
ile görüşmek istemltıtlr. Yunan subayı yap
tığı teklife §imdiye kadar cevap alamamıı· 
tır. 

Hudut karakolları kumandanları 
Atına, 27 a.a. - Atına ajansınoı blddir· 

diğine göre, italyan ve yunan hudut kara
kolları kumandanları aruıodald mUla.ka· 
tın bugUn ıaat 16 da vuku bulmuı karar
laııtırılmııı bulunmakta idi. 

riciye nazırı, son birkaç gün zar
fında bir iki defa beyanatta bulu
narak, lngiltcre'ye karşı asekri ha· 
rekatın bahis mevzuu olamıyacağı· 
nı söylemİ§lİ. Bu beyanatta bulunan 
hariciye nazırı çekilerek, yerine La
val geçmektedir. Tebliğde bahsedi· 
len i§hirliğinin §Ümul ve manası bu
gün için müphem olsa dahi, La
val'in, er geç, Fransa'yı İngiltere 
ile harbe sürükleteceğine §Üphe 
yoktur. 

Fransa'nın bugünkü perişanlığı 
içinde Almanya'ya ne derece aske· 
ri yardımda bulunabilc.!eği ayrı bir 
meseledir. Fransız donanmasmm 
dörtte biri henüz Vİ§İ hükümetinin 
emri altındadır. Almanya bundan 
istifade edebilir. Sonra müstemleke
lerinde üsler elde eder. Fakat Al
manya'ya karşı harp yapmaktan 
kacrnan fransız halkının İngiltere 
ile döğüşebileceği "ünhelidir. Fran
~a'nın Almanya'ya iltihakı, tarihte 
Örneklerini gördüğümüz kara kuve· 
tiyle' deniz kuveti arasındaki uzun 
mücadelenin cilvelerinden biri ola· 
rak kabul edilmelidir. 

A. S. ESMER 

U L U S 

Tertip 
ve anlaşmaların 
sır noktası 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

tür. Romanya iıgal edilmekle, eve
la cermenliğin, ancak büyÜk §İmal 
islavhğmm mukavemeti ile bugün
lere kadar geciken Karadeniz rüya• 
ın tahakkuk etmiştir; artık bir al
man nehri hiıline gelen ve Avrupa 
kıtaııı nakliyat nizamının can da
marlarından birini te§kil ecien Tu
na, Karadeniz sularına kadar, al
man hüküm ve kontrolü altına gir
mi§tİr; Almanya ile Karadeniz ara· 
sındaki yol üstünde artık, filen, 
muhtar eyaletlerden başka bir ıey 
kalmamııtır; bolşevizm beynelmilel 
olmaktan fazla bir nevi nasyon&l 
hareket manaın bağladığından ve 
mihver tazyıkı arttığındanberi pan
ialavizm cereyanı büyÜk bir hızla 
halk tabakalarını sııran cenup iılııv
lığı ile ıimal islavlığı biribirinden 
kati bir sedle ayrılmıştır; uzun bir 
harp ihtimaline kar§ı, Romnnya'nın 
petrol ve gıda kaynakları, her tür
lü ihtilat ve sabotajlara kar~ı, em
niyet altına alınmı~tır; gene uzun 
bir harbin her türlü ihtimaline kar§ı, 
Almanya, Karadeniz'de bir hareket 
ve tazyık noktası elde etmiştir. Bü
tün bu fnydalar, bir alman askeri
nin bumu kanamaksızın elde edil
mi§ ve alakadarlardan herhangi bi
rinin itiraz ve isyanına karşı, bu iş
galin, İngiltere ile mücadelenin bir 
inkİtl\f safhası olduğu tahminleri 
tekzip edilmemiş, bilakis bu tah
minlerine bol bol meydan veril
miştir. 

Yeni iltihaklarla, belki de Al· 
manya Mare~al Petain'i Paris'te 
ikamet ettirmek mukabili olarak 
fransız Akdenizine nöbetçi ve bek· 
çi göndermek, F as'ı genişletmek 
karııhğı olarak lspanya'yı dahi bu
günkü yarı-biyganelikten çıkarmak 
iıtemektedir. Tav' an ·ve kerhen, 
böyle bir birleıik Avrupa manzarası 
zevahiri kazanıldıktan sonra, artık 
avrupalılar namına konuıulacak, 
Amerika'ya bu kıtn'1 an ne istediği 
soruıacak, lngilterc'Je sulh temayü
lünde olanlar varsa, onlar bu har
bin niçin devam ettiğini daha fazla 
anlamamak mcvkiine düşürülmek 
istenecektir. 

Taktiğin kıymeti ve bilhl\ssa 
Führer'in muvaffakiyetli faaliyeti 
inkar edilemez. Yalnız muallakta 
kalan meıele, eıaaen, bütün bu mü
zakereler, anlaımalar, tertipler dı
ımda olan meseledir, ki o da lngİI· 
tere'nin İngiltere'de; deniz ve ha
valarda mağlUp edilmesidir. Yapı· 
lan faaliyetlerin zayıf noktasını da, 
iıte ır11ne bu, yani fna"iltere'nİn İn
giltcre'de, denizler ve havalarda 
mağlup edilmesi ihtimalinin zayıf
lamakta olmasma delalet etmeıi 
te,kil ediyor. Cepheler ne kadar da
ğılırsa dağılıım, ne kadar uzarsa u· 
zaam, 1939 • 1940 harbinin tek bir 
muamması vardır: harbe hangi ta· 
raf daha faz:la devam edebilecek ve 
hava üstünlüğü nihayet kimin üs
tünde kalacak? 

Falih Rılkı ATAY 

General de Gaulle 

Fransız imparatorluğu 

müdafaa 
meclisi kurdu 

Ba.ızaville, Z7 a.a. - Hür fransızlarm 

ıcfi ceneral de Gaulle'ün tayyare ile Bel
çika koncosuna geldiği resmen bildiril • 
mektedir. General de Gaulle Belçika kon· 
gosu ahalisi tarafından büyük tezahürat • 
la karıılanmıştır. General de Gaullc bu· 
ıün Leopoldville'e ciderck Belc;H:a kon • 
cosu umumi valiıi B. Ryckmam'ı riyaret 
edeceği ve bu münasebetle stadyomda es
ki muhariplerin de ietir1k'7le mUttefik 
kıtaat tarafından muazzam mera.:::;n yapı· 
lacaiı haber verilmektedir. 

General de Gaullc Belçika kongosun • 
daki Leopoldville radyosunda bütün fran· 
arzlara hitaben aıağıdaki hitabede bulun • 
muıtur: 

Bundan sonrai hür fransız kuvetlcri, 
vatanın yegane menbaını temsil cttikle • 
rinden, şefleri olan ben, bugün bir imp&· 
ratorluiı: mUdafaa meclisi teşkiline karar 
verdim. Bu meclis, milcadeleye devam e
den veya devam edecek olan bUtUn fran • 
sız· topraklarında Fransa namına bir harp 
hükümctinin göreceği var.Heleri ifa cde-
cektir. 
Fransız zabitleri, frwısız askerleri, fran

sız vatandaşları, bazı alçak politikacılar 
Fransa imparatorluğunu teslim etmek Ü· 

zeredirler. Silaha sarılmak iç.in hazır olu
nuz. 

De Gaulle aşağıdaki ilk cmriycvmisini 
de neşretmiştir: 

Hiir fransız kuvetlcri ıefi olan biz, 
fransız milleti ve FransR. imparatorluğu 
namına a~ğıdnki emri veriyoruz: 

Fransız hilkiimeti ve fransız milleti • 
nin pnrHimentosu normal ve düşman tesi
rinden mUstakil olarak kurulamndıilı mUd· 
dc!çe bundan evci devlet reisinin ve nazır
lıı.r meclisinin haiz olcjuğu salahiyetler 
hür Iransız kuvctlcri ııefi tarafından kul
lanılacak ve kendislne bu hususta bir mil· 
dafaa meclisi yardım edecektir. Bu sal5.
hiyetlcr, Fransa'da 23 haziran 1940 tari • 
hinde cari olan kanunlara tevfikan kulla
nılacaktır. 

Hindistan ~~azm diyorki: 

1 ngiltere harbi bitti 

i par orluk 
a 

başla a adır 
Londra, 27 a.a.- Reuter bildiriyor: 
Hindistan nazı.rı B. Amery, bugUn 

öğleden sonra Gosport şehrinde bir 
nutuk söylemiş ve büyük bir vukufla 
askeri ve diplomatik vaziyeti gözden 
geçirmiştir. 

B. Amery yakın bir istikbalde ha
yati bir ehemiyeti haiz olacak harp 
sahnesinin yakın şarkta teessüs ede
ceğini, Hitler'in Napolyon'dan daha 
çok çahuk Weterloo'suna kavuşacağı
nı söylemiştir. 

Nazır, İngiltere'nin en yüksek harp 
gayesinin Avrupa'daki anarşi yerine 
bir işbirliği fikrinin il:aınesi olduğu
nu tasrih ettikten sonra demiştir ki: 
"- İngiltere muharebesi henüz bit· 

memiş olabilir. Fakat ben bu muha
rebe neticesinin tamamen belirmiş ol
duğu kanaatindeyim. İngiltere muha
rebesini imapratorluk muharebesi ta
kip edecektir. İngiliz imparatorluğu
nu kalbinden vurmak ve bu suretle 
kolayca tahrip etmek emellerinde mu
vaffak olamayınca Hitler. immırator
luktan sonra en ehemiyetli bir mevzi
imize yani Akdenizdeki bahri hakimi· 
yetimize ve Süveyş kanalının iki ta
rafında bulunan Mısır'la Filistin'de
ki mevzilerimize t:ıarruz etmek sure
tiyle gayesine varmağı tecrübe etmek 
istemektedir. Bizi bu mevzilerimiz
den koğabilirse yalmz Irak petrolle
rine, Türkiye ve Mısır pamuklarına 
malik olmakla kalmıyacak aynı za -
manda - ki bu bizim için daha mü
himdir - bu maddeleri deniz tarikiy
le ve müttefiklerinin veya tnbilerinin 
limanlarından geçerek kendi memle. 
ketine isal etmek üzere deniz yolları 
ile de nakledebitecektir. Eğer Alman
ya muvaffak olursa bizim abluka.mızı 
yarmış ve gerek Hindistan'ı, gerekse 
Afrika'daki İngiliz mlistemlekelerini 
tehdit altına almış olacaktır. 

İşte Hitler'in bu gayelerini düşti. 
nerek buglin Romanya'da ... ereyan e
den vakayi, Bulgaristan'ın istiktaline 
karşı hazırlanan tertibatı ve Hitler'in 
Franko ile ve Petain'le yaptığı müli
katların gizli noktalarını ona göre 
tetkikten geçirmeliyiz. 

Hitler yeni teşebbüsünü nerede ve 
nasıl yapacaktır? Bunu biz tayin ede
meyiz. Fakat her nerede yapılırsa ya· 
pı!sm biz bu teşebbüse karşı da ta
mamiyle hazır bir halde bulunmak ve 
İngiltere adasına karıı taarruzu nası] 
kırmışsak onu da o suretle kırmak 

mecburiyetindeyiz. 

A • 

irliği 

Hi ler'in 

1 

1 

r nsız 
ve 
lanı 

Londrn, 27 a.a. - Vichy'den &'elen ha· 
berlere göre, Alman .. Fransız tctırlkl me
saisi siyasi ve diplomatik mahiyette ol. 
mnkla bernbcr asker! mahiyette defildlr. 

Bitlerin planları 
Londra, 27 a.a. - BugUokll gazeteler 

Hitler ve Petnin arll.!lındııkl prensip anl!l§
masını bildiren Vlchy tebliğini bUyUk b~
lıklar altında neşretmekle bcrnber bu 
prensip nmeıı tatbikatında muht~llf tef. 
sirlere müsait olduğu için uzun uzun tet
strııtta bulunmnktnn ss.l~ınmaktadırlnr. 

Observer gazetesinin dlplomatlk mu
harriri Hltıerln seri t.Ablye değişikliklerin
den birini daha yapıtğını kaydetmekte ve 
İnglltereye knrvı alman harbinde §U Uç 
safhayı çizmektedir: 

1 - İngiltereyi istiltı te§ebbUaU ki ingt
llz hava kuvetlerl tarafından akim bıra
kılmı§tır. 

2 - Yunanistan ve Türkiye üzerinden 
Sllvey§ kanalına doğru lle.rlemek projesi 
ki bu iki memleketteki beşinci kollann 
zayıf olması yilzUnden akim kalmı§lır. 

3 - Ansızın Cebe1Uttarık0n inmek. 
Muharrir IU'ıve ediyor: 
Bu yeni plft.n da akim kaldığı takdirde 

6yle zannolunur ki, HlUer tekmU Avrupa 
ve Asyanın bütün meseleleri bllltllM halle 
vl\Sıl olduklarını ve buna binaen kendi ka· 
naatlnce İngllterenin hıı.rbe devnm etmesi 
ic;in ortadıı hiç bir sebep kalmadığını bil
dirmek taaavvurundadır. Ynnl HiUer muh· 
temel olarak kendi hedeflerine vardığını 
ve lngillz imparatorluğU lle bir alnca.k 
vereceği olmadığını bildirecektir. 

Muharrir, bu pll'uıın diğer devletlerin 
ve ezcümle Sovyetıcr Blrllğlnln te~riki 

mesaisini istilzam eylediği mUtnleasında
dır. Bu plft.n da, Fransa kısmı müstesna 
olmak üzere, vaz geçilmiş olnn diğer iki 
pltın gibi muva!!aldyetslzllğe mnhkQm gö
rünmektedir. 

Obscrver gazetesinin mUdUrU Garvin de 
haftalık makalesinde şu satırları yazıyor: 

Suriyeyi bir Us haline lfra~ iı,:ln her §e
ye t<'§ebbUs edilecektir. Bu UssUn Mısıra 
§arktan da hUcum için ask6rl maksatla 
kullanılmak istendiği muhakakak olmak· 
la beraber d!~er hedefi de Iraktan Şam 

Trablus ve Hay:!aya gelen petrol boruları
nı ele geçirmektir. İngUlz filosunu llmıın
larından ve lnşclcrlnden mahrum etmek 
suretiyle ıfoğu Akdenfalnden çıkarmak ls
tiyen Musollni'nln sabit fikri budur. 

HARBE 
D A İ R 

Arn vutluk 
Yunanistan 
hududunda 

Arnavutluk'ta 
• talyan resmi ajanıı Stefani, 

Arnavutluk • Yunanistan 
. hududunda bazı hadiseler oldu
ğunu haber vermektedir. İtalyan 
Ajansına göre bir yunan çetesi 
Göriçe civarında hududu geçmi~, 
Arnavutluk hudnt muhafı.zlarınl\ 
hücum elmi~tir. Çarpı§ma yÜz.Ün
den arnın'lltlardan 2 ölü ve 3 
yaralı vardır. Altı yunanlı da eıir 
edilmiştir. Diğer tarnftan gene 
Stefani ajnnsı, Arnavutlukta bazı 
yerlerde de bombalar patladığın
dan bahsetmektedir. 

Halbuki, Atina ajanııı bu hudut 
hadisesini baştan aşağı tekzip et· 
mİ§ ve hiç bir çarpı§ma olmadıiı· 
:r:ı bildirmiştir. 

Silah sesleri 

G ece geç vakit gene Atina a
janımın verdiği mütemmim 

malumata göre, filhakika, yunan 
hudut•muhafız.ları hududun öbür 
tarafmda dört kilometre uzakta 
hir köyden silah sesleri duymu§· 
!ardır. Fakat bu hadise ile yu· 
nanlıların hiç bir alakası yoktur. 
Esnsen, hudutta hadise olduğu bil
dirilen mevki o §ekilde bir yerdir 
l<i, ne yunanlıların bu taraftan Ö· 
bür tarafa, ne de arnavutların Yu· 
nanistnn'a geçmeleri imkansızdır. 
Yalnız yunan hudut ıubayı, kıırıı 
tarafta bulunan İtalyan 5ubaymı 
Arnavutluk topraklarından gelen 
silah Aeslerinden haberdar etmiıı, 
ve.fıudutlar hakkında cari uıulle· 

tevfikan hadise hakkında ma
IUmo.t almak Üzere İtalyan subayı 
ile gÖrü§mek arzusunu ızhar et
mi§tir. 

Hadisenin mahiyeti 

V ukubulduğu bildirilen hadi
se hakkında dün gece yarı· 

sından çok sonraya. klldar aldığı
mız haberler bundan ibaretti. Fa
kat ortndıı bir ııilih sesi mevcut 
olduğuna göre bu hadisenin ma
hiyeti nedir? Yunanistan'da çele· 
ler olmadrğına ve cetecilik kö
künden kaldırıldığ;na göre bu 
hadiseleri durup dururken y~an
lıların çıkarması ihtimali üzerin
de durmıyahm; fakat akla bir 
başka nokta geliyor: 

Acaba, bu mahalli bir hadise 
olmasın? Yani arnavut çeteleri 
tarafından yapılan bir baskın yu
nanlılara atfedilmesin? •• Ve ya
hut ortada hakikaten bir hadise 
yok da, bir bahane mi icadedili
yor? Çünkü silah seslerinin hava
ya ahlan silahlardan gelmesi de 
muhtemeldir. 

Bombalar 

1 şin en dikkate ıayan tarafı, 
Stefani'nin bu hudut hadi

sesi haberini verirken, aynı za
manda Arnavutluğun bazr yerle
rinde de bombalar patlamıt oldu
ğunu bildirmesidir. Filhakika, bu 
bomba hadiseleri sarih bir suret
te yunanlılara atfedilmiyor; yal
nız sahildeki bo§ bir sandaldan 
şüphe edildiği söylenmekle iktifa 
ediliyor. Bu da ispat eder ki, Ste· 
fani ajansı, huduttaki çarpı§ma 

ile bomba hadiaelerini alakadar 
göstermek arzusundadır. Demek 
huduttaki silah sesi, öyle alelade 
bir çete meselesi değildir. Bu me
sele, diğer taraflarda patlatılan 

bombalarla tezyin olunmut '\0 e bir 
hadise yaratılmıştır. Çünkü daima 
sulh ve müsalemet içinde işleriyle 
güçleriyle me~gul olan yunanlıla
rın bir hadise çıkaracağmı akıl ve 
mantık kabul edemez. 

~imali Epir 
alumdur ki, ita)yanlar bu ri-
mali Epir denilen, ve 1919 

yılınm, 29 temmuzunda Tittoni
Venizelos anlaşmasiyle 'vunania
tan'a geçen kısımda arnavutlar 
hes bına bazı yerler istemektedir
ler. Ezcümle Çamurlu denilen 
mınlakada arnavut ekseriyetinin 
bulunduğunu söylemekte ve za· 
man zaman hadiselerden bahset
mektedirler. Geçenlerde gene bu 
mrntnkada, öldürülen Davut ho
ca yüzünden de arnavut gazete
leri ve İtalyan radyoları vasıtasiy
le Yunanistnn aleyhinde bir sürü 
neşriyat yapılmı§hr. Nihayet ha
dise kapanmı§, fakat Italyan neı· 
riyatının önü arkası kesilmemiş
tir. Yunanl:iar aleyhindeki yazı
lara bilhassa Tiran'da arnavutça 
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Milli Müdafaa 

Vekilimiz İstan ul'do 
htanhul, 27 (Telefonla) - Milli Muda

faa Vekili B. Saffet Arık:ın bu sa.b h eh· 
rimizc gelmiş ve Haydarp sa'da k:ır 119.n· 

mııtır. Vekil burada bir kaç ~n kalaca:· 
ur. 

Kırşehir Halke,rinde 
Kırtehir, 27 a.a. - Bugtin h:ılkevi sa -

!onunda bir meyva ve stadyomda da bir 
ı ehli hayvan scrıisl açılmıştır. 

çıkan fakat hakikatte knlemi İtal
yan olan Timori gazetesi munta
zaman devam ctmİ§tİr. 

Arnavut ekal!iyeli .. 
i talyanların iddio.•ınıı naza-

ran Çamurlu mıntakasmda 
50.000 arnavut vardır. Hnlbuki 
yunan resmi istatistikleri, bütün 
Yunanistan'da ancak 19 hin amn· 
vut bulunduğunu kaydetmcl:te· 
dir. l~in garibi §Udur ki, nrnavut-

. lar, nncalı: İtalyanlar memleketle
rini zaptettiktcn sonrn, Şimali 
Epir'dcki ırkdnşlarına mezalim 
yapıldığından §İknyet etmeğe bn§
lamı~lardır. Bunun Üzerine hatta 
Davut hoca hadisesinden coh c
vel, İtalyanların Arnavutluk • Yu
nanistan hududunda tah§idntta 
bulundukları bildirilmi§, foknt 
aonra hadiseler yatışmış, iki tn
raf bir anla§mn ile, huduttalxi {'S

kerlerini bir milttar geri çekmiş
lerdir. 

Avrupa • 
mzamı 

~ imdi Avrupa nizamının yeni-
den lturulması bahis mev• 

zuu edildiği şu sırJllnrdn Stefoni 
ajansının hudutta bir çete h~di
sesinden bahsetmesi, ve bn~ı b m
baların patladığını söylemesi dilc:
kate !inyandır. Mnli'ımdur l i, Frnn· 
sa, Almanya ile bir prensip o.nln§• 
masına vo.sıl olmuştur. Bu nnlnş· 
manın siyasi ve ikt:sadi olcluğu 

&Öylenmckte ve askeri i•birli ·inin 
bahis mevzuu olmadıcı tnsrih e· 
dilmektedir. Filhakika bununla 
Arnavutluk • Yunanistan hudu
dundaki hiıdiscyi ıılakadar gör
mek biraz abes gibi telakki edi
lebilir. Fakat vckayiin seyrini sı
kı bir tahlile tiı.bi tutc.rs k, Arna
vutluk işiyle, Fransa ve lıspanyn 
anlaşmalarının alnkasını anlarız. 

. 
Yunanistan e ltal •a 

M ihver, kendi iddiasına naza
ran bir Avrupa niznmı, vo 

kendisine hizmet edecek bir kıtn 
sulhu kurmak sevdasındadır. Bü
tün çalışmaları İngiltere'yi kıta 
dışmda bırakıp Avrupa'yı istedi-
ği §ekilde istismar etmcğe matuf
tur. Simdi garp tarafı Fransn ile 
yapılan anlaşmalarla tanzim edil
miştir. Yunanistan da belki bu 
kıta nizamı itinde İtalyanların 

tazyıkrna bırakılmıştır. Sıra on
lardadır. Hatırlardadır ki, nlmnn
lar Romanyn'ya indikleri zaman 
da mihver sefirleri Yunnnistan-
dan mihver lehine çok geniş fe
dakarlıkta bulunmasını istemişler 
fakat yunan hükümeti, bütün bu 
taleplere red cevabı vermişti! 

Mühim hadiseler mi! 

B ir hadiseyi daha buradnkk
rar edelim: Musolini Po va

disindeki askerleri teftiş ederken, 
burada bulunan Stefani muharri
ri, bu askerlerin yüksek mnncvr 
kabiliyetinden bahıetmiş, bunla
rın istenilen andn §Uraya buraya, 
ve bu meyanda Arna.vutluğa da 
sevkedileceğini yazmıştı. Simdi 
buraya bir nokta koyalım: Ve 
dün gelen bir telgrafı bernberce 
okuyalım: Zürih'ten gelen bu ha
ber diyor ki: o 

"Telepress ajansınm verdiği bir 
haberde yarın Roma'da büyük 
ehemiyeti haiz bir hadise vuku
bulacahtır. Bu haber, Romn üze
rine yürüyüşün yıldönümü mera
siminin bugün yerine yarın yapı
lacağını teyit eder mahiyettedir. 

Bazı müaşhitler, bu hafta Ak
deniz'de ve bilhassa bu denizin 
§ark kısmında biiyük bir foaliyct 
dcrpi~ etmektedirler." 

oma'da büyük ehemiyctto 
& hadiseler cereyan edeceği 

hııberini veren Teleprcss ajansı· 
nın Berlin'in kontrolü altında bu
h~nduğun.u unutmıyahm. Şurasına 
bılhassa ışaret edelim ki son ııl· 
dığımız haberler, yunar: hudut 
subayının, vukubulduğu bildiri
len hadise hakkında bir italyan 
subayı ile görüımek arzusunu ız· 
har etmesi Üzerine italya.nla.r dün 
a~şam saat 4 te bir çavuş gönder
mışlerdir. Bunun Üzerine yunnn 
s~bayı İtalyan kumandr.nı ile gö
ruşmek istemi§, ve rr.üla!mt dn bu
güne talik olunmuştur. Bu da ital
yanle.rın işi bir iki gün sürünce· 
m~de bırakmak istediklerine bir 
delil so.yılmaz mı? 

Mümtaz Faik FENiK 
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Dünkü tenia maçlannı alaka ile aeyredenler 
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Üç şehir tenis. birincjliği 
maçları devam ediyor 
İstanbul takımı 14 galibiyetle baıtadır 
Ankara ve İzmir takımları da 

puvanla ikinci .. , 
musavı vaziyette 

Cum11.rıcsi başhyan Jç şehir tenis birin-, ıabakadan en fazlasını ka.ıanan takıma üç 
ciliğine 19 mayıs stadyomu tenis aahala - şehjr birinciliği için hediyesi verilecektir. 
tında devam edildi. Şimdiye kadar oynanan Bayan Phillips <tnk) C. Gorodetsıky 

28 m~!!bakanın neticelerini veriyoruz: (İst.) ye galip, Kris {İst.) Semih (Ank.) 
Cumartesi günkü giizel müsabakalardan ya calip, A. Tandoğan (Ank.) Vedat Abut 

birincisi Ankaralı Ahmet Tandoğan ile İs- (1st.) a galip, Muhittin (lst.) Pi11ips (An.) 
tanbullu Vedat Abut arasında yapıldı. ye galip, Suat Subay (İst.) Faruk (Ank.) 
Mütemadi yağmurlardan yerler ıslak ve ya galip, Boisonnas (İst.) Şefik (Ank.) 
hatt.i biraz çamurlu ve hava çok rüzg5.rh ya galip, Lochner {İz.) Fehmi (Ank.) ye 
idi. Ahmet bundan evelki müsabakalarda galip, Celise ve Kris (İst.) E. Lochner ve 
Vedad'a üç defa yenilmİJ olduğu halde G. Ali Otti (İz.) e a-alip, Mualla G. ve V. 
en ~zel ve en hesnph oyunlarından biri- A"but (İst.) N. Resmor ve Reggio (İz.) e 
tıi çıkardı. Birinci seti kaybettikten sonra galip, Bn. Phillips (Ank.) E. Lochner (lz.) 
iki seti de güzel ve sınırsız oyununun re galip,Lochner ve Reggio (İz.) Şefik ve 
hakkı olarak Ankara'ya ilk ve umulmadrk Phillips (Ank.) e galip, İnan ve U. San -
galibiyetlerden birini kazandırdı. İstan - ver (İz.) Telyan ve Ş. Galatah (lst.) ya 
bul'dan Su;ıt Subay'a karşı oynayan An - galip, J. Girand ve G. AH Otti {İz.) Ke -
karalı Faruk, tecrübeli ~ki ıampiyona rim ve Fehmi (Ank.) ye galip, J. Parican 
dayanamadı ve iki ıette maçı kaybetti. (Ank.) N. Resmor (İz.) e galip, 

Ankaralr Şefik Fenmen ile İstanbullu İKİNCİ GÜN 
Boisonna.s arasındaki maç çok güzel oldu. Mualla G. (İst.) j. Parkan (An.k"). a ca-
Bu sene çok terakki etmi!} olan Şefik gü- tip, Celise G. (İst). E. Lochner (Iz.) e ga
zel oyunlarından birinı oynam<tsına rağ - lip, Phillips (Ank.) İ. Hakkı (lz.) e ga
rnen çok eski \e çok tecrübeli, aynı Z• . lip, Telyan (İst.) Lochner (İz.) e a-aHp, 
manda en iyi oyunculardan biri olan B~i- U. Sanver ve lvan (İz.) A. Tandoğan ve 
ıonnaa'ya iki el!tte. yenildi . Derviş (Ank.) e galip, G. Ali Otti (İz.) 

GünUn en mühim müsabakası Ankara- Vedat Abut (İst.) a calip, Bn. Phillips ve 
n.ın birinci oyuncusu Fehmi il• 1zmir'in Phillip (Ank.) N. Resmor ve Reggio (İz.) 
birincisi Lochner arasındaydı. Feh:ni mü- ya galip, Vedat Abut ve Boisonnaı (İst.) 

habY -cok. ..a:u.a-1 b.•lad• f.J..t 1 - ~ i- J. GirlLft"d •• G. All Ot.H (t...) ,... ••1İı>. 
lerde ve mütea1dit ıetbolleri varA:e:ı par- Muhittin (İst.) 1. Hakkı (İz.) ya p.lip, 
tiyi çabuk bitırmek sevdasma dü}til. Çok Suat (İst.) J. Girand (İz.) a calip, Ce -
90iukkanh oynryan İzmirli birinci seti lise G, ve Boiaonnas (İlt.) J. Parkan ve 
aldrktan sonra ikinciyi kıybetti. Üçüncü Kerim (Ank.) e galip, Regcio (İz.) Se -
ıCtte izmirli gene güzel oynadı ve 115.\5. mih (An1c.) e salip, Mualla ve Celise G. 
birinci seti nasıl kaybettiğini unutam1yan (İst.) E. Lochner ve N. Resmor (İz.) a 
Fehmi bir türlü sinirlerini düzelterek m~ galip. 
sı kurtaramadı. Ziyafet 

Dünkü müsabakalar 
Dün yapılan müsabn.ka.Iar gene rüzgir

h havada fakat daha düzgün ve cumartesi 
Ciinü olduğu gibi yağmurdan dolayı ikide 
birde sahayı terketmeden devam etti. Gii
nün birinci müsn.bakası cumartesi günü ya
rım kalan Kerim ve Fehmi - J. Girand ve 
Ali Otti çiftleri arasındaki maçtı. Birin

ei ıeti bir aün evet kaybeden ankarahlar 
ikinci ıettc 2 ... O ve 4 - 3 ilerde iken daha 
usta ve tecrübeli olan izmirlilerden bir 
•et dahi alamadan üst üste 3 oyun kaybe
derek yenildiler. 

İkinci müsabaka Ankara birincisi J. 
Parkan ile İstanbul birinci-si Mualla Goro
detsky arasında oynandı. Mualla tem for
munda olduiunu isbat eden bir oyun çı

kardı. Buna mukabil Jülide her zamanki 
oyunları:-ıdan birini oynıyame.dı ve iki ıet
te yenildi. 

Ali Otti ile Vedat Abud arasındaki maç 
revans maçı idi. İzmir'de izmirli calip 
celmi1-ti. Bu yüzden maçın çok enterttan 
olacağını zannediyorduk. Netice böyle ol
madı. İzmirli çok güzel buna mukabil de 
Vedat çok fena oynadı ve iki sette kolay 
kaybetti. Bu sene çok ıüzel oyunlar çıka
ran Vedat Abut nedense iki gündür arka 
arkaya teklerde fena çift oyunlarda da 
riizel oynadı. Nitekim Boisonnas ile be ... 
raber izmirli J. Girand ve Ali Otti ç.ifti
ne birinci ae.ti kaybettikten sonra ikinci 
ve üçüncü setlerde çok güzel oynıyarak 
kolayhkla ka.7.andrlar. 

GUniın en mtrakla beklenen müsaba -
katarından biri de İzmirli Lochner ile İs-
tanbullu Telyan arasında yapılan maçtı. 

Lochner İzmırde Telyan'ı kolaylıkla yen
ıni1 ve bir e-ün evel de Fehmi'ye galip ıel
mi$tİ. Herkes Lochner'in gene kaunaca
lını beklerken Telyan çok &'ilzel ve dik
katli bir oyun tutturarak S - 1 yaptı ve bi
rinci seti 6 - 2 kaza.ndr. İkinci sette İzmir
linin daha iyi oynıyacağını tahmin ettik 
faakt oyun tarzı değişınedi ve her neden
l!le rakıbinin oyununu kabul eden Lochner 
revı~ mafijını Ankara'da kaybetti. 

Günün en &On fa.kat her bakımdan en 
e.,_tcresan müsabakası da iki eski şampiyon 
istan.bullu Suat ile izmirli J. Girand. ara
ırndaydı. Bu iki eski tenisci senelerce İs
tanbul İzmir ve Türkiye şampiyonu ol -
mu, ve bütün tenisçilerin gıpta ettikleri 
kadar güzel oynamrş ve bili da oynıyan 
oyu-=:ıcul:;rdır. Müsabaka çok çetin ba., -
ladı Fakat oyunlar ilerledikçe on beş yir· 
rni sene daha y~şlı bulunan Jim kırk yaş
larınd:ı bulunmasına ra.imen her topa ko
tan ve en sıkı forhend drabolardan birini 
ıtan Suad'ın oyununa dayanamadı ve iki 
ıette kaybetti. 

l-ıti.ıM.bai:::alara yarın da ıaat 9 dan iti
baren d,.vam edilecek ve neticede 42 mü-

Sportif oyunlar federasyonu diln misa.
fir tenisç:iler ıerefine Gar lokanta.smda 
bir akıam yemeği ziyafeti vermiştir. Zi ... 
yafette Beden Terbiyeei Genel Direktörü 
Cemil Taner, Genel Sekreter Cemal Gök· 
dai ve Genel direktörlük erıkinı ile bir 
kısım miufirler hazır bulunmutlardır. 

Fransa Almanya'ya 
askeri yardım yaparsa 

Amerika Fransız 
müstemlekelerini 

işgal edecek 
Vaıin&ton, 26 a.a. - B. Hull, gazete

cilerle yaptriı cörüsmede, B. Ruzvelt'in 
Vicby hükümetine cönderdiii tahrire.tın, 

aşağı yukarı Hitler ile mareşal Petain'in 
daha ırkı bir işbirliği imkinını müzakere 
için buluştukları zamana tesadül etmi~ ol· 
duğunu bildirmiş, fakat bu tahriratın me
fadı hakkında tafsillt vermekten içtinap 
etmiştir. 

B. Hull bu tahriratta Antil adalanndaki 
fransız arazisinin statüsünü alikadar edip 
etmediii hakkındaki suale cevaben de, Ha
vana konferınsmda, harp dolayısiyle ıta
tüsü deiişcbilecek yabancı arazisi bak -
kında Amerika birleıik devletlerinin ıiya
ıetlni izah etmiı bulundufunu söylemekle 
iktifa eylemiıtir. 

Amerikanın kararı 
Gazeteler sütunlarınde en mühim yeri, 

B. Hull tarafından dünkü gazeteciler kon
feransında yapılan ve B. Ruzvelt'in Vicfıy_ 
ye bir ihtar mesajı gönderdiğini bildiren 
beyanatına tahsis etmektedirler. 

N evyork - Tim es gazetesi bu haberi şu 
başlık altınd& neşretmektedir: Vichy Al
manya'ya askerlik sahasında yardım eder
se Amerika fransız müıtıemlekelerini iı _ 
cal edecektir. 

Şimali ltalyada 

Sel felôketleri 
Milano, 27 ı.a. - D.N.B. ajansının hu

ıusi muhabiri tarafından verilen haberle
re ~öre aon ıünlerde yağan yatmurlardan 
şimali İta.lyı.'da bilhassa Bolocne ve Mo
deue civarmda feyezanlar olmuştur. Ne -
hirler yükselmektedir. Corte'de bu yüz -
den bir ev yrlcılmı11ır. Vallinı'da ahali 
kaçabilmiş.tir. Yedi aylık bir &ocuk boiul
muıtur, 

U L U S 

İstanbuldaki maçlar 

G. Saray Süleymaniyeyi 6- 1, 
Fener B. Altuntuğu 4-1, 

Beşilctaş Vefayı 8- 1 yendiler 
lstanbulspor - Topkapı 2·2 berabere kaldılar 
İstanbul, 27 a.a. - Futbol şampiyonası 

maçlanna bugün ııüneşli bir havada de -
vam edildi. 

Fenerbahçe stadrnda 
İlk maçı Fenerbahçe stadında Galata 

u.ray - Süleymaniye takrmları yaptılar. 

Oyun muvazeneli bir şekilde başladı. 

Topun daha. ziyade ealatasaraylıların tem
posuna tabi olmasına raimen ıüleymani -
yeliler canlı bir oyunla muvazeneyi temi
ne muvaffak oldular. Karşılaşan gayretler 
ortaya süratli bir oyun çıkardı. Süleyma
niyelilerin daha ziyade ıiirate iatinat eden 
oyununa karşı galatasarayhlar bilerek, rö
rerek oynuyorlar. Aradaki fark tesirini 
cöstennekte gecikmedi: Galatasarayhlar 
ya.vaş yava$ daha aiır basmıya ve Süley
maniye kalesini ciddi şekilde tehdide baş
ladılar. 17 inci dakikada Emin'in Budori 
ile çarpışarak kolu kırıldıktan sonra bu 
tehdit daha ciddi bir şekil aldı ve ıarı -
kırmızılılar 24 üncü dakikada, Gündüz'ün 
enfes bir pasından istifade eden Cemil'in 
ayai:iyle ilk sayılarını çıkardılnr, 

Galatasarayın h.ikimiyeti g-olden son -
ra da devam etti ve Cemil 36 ıncı dakika
da bir gol daha çrkardı. Devre bu netice 
ile 2-0 Galatasarayın lehine bitti. 

İkinci devrede oyun çok asabi bir ha
va ile cereyan etti. Bu devrede galata.sa
raylılar Gündüz, Budori, Salahattin, Ce -
mil vasıtasiyle dört gol daha çıkararak 

gayr miktarını altıya ibliğ ettiler. Buna 
mukabil süleymaniyeliler, bir penaltı ka
çırdıktan sonra ikinci penaltıd11n bir gol 
çıkardılar ve maç 6 - 1 Galataıaray'ın ıa
libiyetiyle bitti. 

Altıntuğ • Fenerbahçe 
İkinci maçı Fenerbahçe ile Altıntuğ 

takımı yaptı. Oyuna fenerlilerin bir hücu
miyle başlandı. 

Fenerbahçe, kati olarak h3.kim oynadıiı 
bir devreden 1tolsüz olarak çıkmak üzere 
iken 39 uncu dakikada Yaşar, güzel bir e:. 
şape ile Altıntui müdafilerini atlattı ve ilk 
1tolü çıkardı. Kısa bir müddet sonra. de 
devre 1--0 Fenerin lehine olarak bitti. 

İkinci devrede oyun daha canlı oldu. 
Altmtuilular birinci devredeki mil1ered -
dit ve en ziyade müdafaaya ehemiyet veren 
tarz yerine canh ve atak bir sistem ta.kip 
ediyorlardı. Bu yüzden zaman, zaman va
ziyete h3.kim bile oldular. 

kamu:.. ve altıntuilu oyuncuya col atmak 
fırsatını vermiştir. 

Altıntu&:lular, bir beraberlik kazanmak U 
ümidiyle canlı akınlar yapıyorlar. Fakat 
fenerliler yeniden vaziyete hakim oldular 
ve Esat, 27 inci dakikada penaltıdan üçün
cü golü çıkardı. Biraz sonra da Baıri dör
düncü sayıyı ağlara taktı. 

Oyunun &ittikçe sertleşmiye ba1ladıiı 

cörülüyor. Maamafih hakem .bu ha.vayı i
zale etmiye muvilffak oldu ve oyun 4 ... 1 
Fenerlilerin ıalibiyetiyle bitti. 

Şeref stadında 
İlk maç İstanbulspor ve Topkapı ta -

krmları arasında yapılmıştır. Maç a.şa&:ı 

yukarı müsavi kuvctlerin karıılatmilSI ne
ticesi mütevazin bir cereyan takip etmiş
tir. 

Bu muvazene oyunun bidayetinden so -
nuna kadar değişmemiş ve maç 2 - 2 be -
raberlikle neticelenmiştir. 

Beşiktat • Vefa 
İkinci maçı Beşiktaş ve Vefa ta.krmları 

yapmışlardır. Oyunun srkı olacafı tahmin 
edilmekle beraber. netice hiç bu tahmine 
uymamı$tır. Ba1langıçtan itibaren sıkı bir 
üstünlük tesis eden siyah - beyRzhlar, Ve
fa kalesini sarmışlardır. İlk devre bu sı -
kı tazyik neticesinde beşiktaşlılar, üçiı 
Şeref'in biri de Hakkının ayaiı ile dört 
gol yapmışlardır. 
Beşiktaşın üstün oyunu ve tazyikı ikin

ci devrede de akı'.lmadan devam etmiştir. 
Bu vaziyet neticesi ikinci devrede de 4 
gol yapan beşikta.şlılar tek gol yemiıler 

ve bu &uretle ııütadan 8-1 a:ibi büyük bir 
farkla ıalip çıkmışlardır. 

Dünkü lik maçları 
Dün Ankara'da tik maçlarına Ankara -

cücil sahasında devam edilmiştir. 

Birinci maç Demirspor takımı ile 
Dinçspor takımı arasında yaptlmıı ve çok 
sert esen rüzgirı gerek önünde, cerek ar
kasında pek iyi kullanmasını bilen Demir
sp6r takımı, Dinçapor oyuncularının ener
jik ve zaman zaman iyi olan oyun1armı 

rağmen maçı 8-0 kazanmıştır. 
İkinci maç Harbiye İdman Yurdu ile 

Birlikspor arasında yapılmıı ve birinci 
haftaymda rüzgirı arkalarına almalarına 

rağmen kontrol kabiliyeti gösteremediii 
için sıfıra kar~ı bir sayr ile ma.ğlQ.p çıkan 
Harbiye idman yurdu_ ikinci hıftaymda 

10n dakikalarda attıiı bir ıolle beraberli-
Penerlileı:- bu d-r6<le Deal"'. i.n. ettrj, i:i ten1İn eıt:mietir. V• m._ç. bu •uretht 1-1 

ilrinci ~Iden sonra 14 Uncii dakikada &"ev- bcrn.bcre neticclcnmJttir. 
ıettiier. Altmtuıilular bundan istifade e - Üçüncü maç Güneı ile Galatasaray ta
dere1c: Ali'nin &yağiyle bir gol çıkardılar. kımlan arasında yaptlmıı ve bu karıdaş.
Fikret topu ta.kip etmemiş., buna iliveten mada Galatasaray 1-0 galip olarak aaha -
uzaktan bağırarak kaleciyi yerinden çı -1 dan aynlmııtır. 

Ankara gençlik kulüpleri 

dün törenle açıldı 
(Bası 1 inci sayfada) 

Levhadaki sözler: MUU Şefimiz, ıevglll 
Cümhurreislmiz !nönU'nün bundan bel yıl 
önce, bura.aını gençliğe, yanı sizlere açar
ken ıöylediklerl sözlerdir: 

"TUrktyc'nin taUkbalinl idare edecek 
olan genç nesil, açık meydanlarda yetl§e
cektir . ., 

!ıte, bugün bqlıyaca.ğlnız bedent mu ... 
kelle!iyet vazifesi, bu direktifin tatbikin
den baıka bir oey deflldir .. 

diye sözlerine devam eden Nizameddio 
Kır§an, Milli Şefin muhtelif gençlik top -
lantılarında söyledikleri nutuklarından ba
zı parçalan tekrar etmiş ve ezcümle: 

.. Dünyada her hA.rikayı vasıtalar değil, 
insanlar yapar. İnsanlar ancak neıe ne, 
kuvet ile çahşabllirl~r. Bunların teminJ i
çin ise, en büyük vaaıta aıhat vruı:ıtasıdır.,, 

dediklerini ve mükellefiyetin mevzuu -
nu da tote bu sıhat vasıtası olu§u te§kil 
ettlttnJ tebarüz etttrerek kuruıan gençlik 
kulUplerlnin maksat ve gayesini, bu ku
lüplerde çahıacak gençlerin yasaıannı bi
rer birer tzah ettikten sonra Parti progra
mının izah ettlği gençlik teşkllA.tının sa
yın Baovek.11 Dr. Refik Saydamın yüksek 
muzaharetlert tte, Beden terbiyesi genel 
direktörü general Tanerin azim, inan ve 
yorulmak bilmez mesaisiyle tahakkuk e
diıtnln bir mlsall olan Ankara merkez ku
lUplerlntn bu toplantılarında kendilerini 
saygı tle anmakla a6zlerine nihayet ver
mtı;ıttr. 

Bunu müteakip beden terbiyesi genel 
direktörü general Cemil Taner de mUkel
leflere hitap etml!J onlara vazifelerinin e
hemlyetlnl ıöylece izah eylemiştir: 

"Arkadaşlar, 

Sizleri mühim bir yurt vazifesine bal -
lad1f1n1z bugünde tebrik eder, çalıımala
rınızda başarılar dilerim. 

Arkadaşlar, kanunun emrettiği beden 
terbiyesi mllkelle!tyetl her tUrk genel için 
Uzerlnde dikkat ve hassasiyetle durulacak 
bir mevzudur. Baltada sizi dört saat bir 
araya tophyacak olan bu vazife, haddiza
tında çok bfLSlt görllnmckle beraber çok e
hemiyetll ve ı,Umu11U bir yurt vazifesidir. 

BUyUk gayret ve himmetıerle kavuştu
tumuz cUmhuriyetin türk g('DÇllğlne bah~ 
ıettiği bu yeni hayat ve yükselme tmkA.
nının faydalarından uzun uzadıya bahset
mefi !azla bulurum. Fakat şunu ıısret e
deyim kt, sizler, AtatUrk'ün bu memleketi 
emanet etttA"t gençler, yR..rının, Türktye
nin tattkbR.Jtelntz. Bu dE"vlettn llmldl eiz ~ 
!ersiniz. Sizlerin kuveUi, iyi dll§Uncelt, 

icabında memleket menfaatlerini her su -
retle koruyabilecek bir tekilde yeti$me:niz 
tefıertmlzln biricik emelidir. Memleketin 
istikbalini kurtarmak, kuveut olmağa bat· 
lıdır. Kuvetıt olmak için de birlik lAzım
dır. El birliğiyle çah§mak lA.zımd.ır. 

F'ertıer belki teker teker kuvetll ve 
Ustun mezlyetll olabilirler. Fakat bir ce
mtyett tegkil eden ıahıa kabi~tyetıerinln 
bu husua;tyetıerl münferit kaldıkça bir kıy
meti haiz değildir. Bir topluluğa en bUyük 
kuvetı bahı;ıeden btrllkttr. Bir avuç kumu 
bir cam UstUne tırlatınız. Bu serplnUnln 
hafit yayıh§ı camda hiç bir tesir bırak. 
maz. Aynı kumu bir bez içine ba.tladıktan 
sonra camı kırabileceğinizi kolayca kabul 
edersiniz. 

Genç arkadaşları~ 

Bu YlJrdu muhafaza etmek, yükseltmek 
ve flerıetmek tı;in heptnlzln, heptml.ztn ku
vet ve kudretini bir araya cemetmek lA -
zım. Heptmizl teker teker kuveUendirmek 
lA.zım. Bu maksatla atzlerl bir araya top
ladık. Sizleri hareketli, canlı ve yurda 
faydalı birer tilrk genci gtSrmek emellmtz
dtr. Cok çalıgme.nızı ve sizlere gösterilen 
tttmada hak k8.zanmanızı dilerim.,. 

General Cemil Taner, nutkunun sonun
da, te!ttı nizamında toplanan mükellefie
rin önünden geçerek te!ttıte bulunmut ve 
bazı mükelleflerle görUıerek vaztyetle
rtyle alakadar olmuıtur. 

Teftişten sonra, mUkellefJer generalin 
ve davetıtlertn önUnde bir geçit resmi ya
parak Ulus meydanına gttmtıler ve Abide~ 
ye çelenk koyarak ıchir lc:lnde bir gezi 
Y&pmı~lardır. Ankaralılar yarın için bUyUk 
istikbal va.deden mUkelletlert Abideye çe
lenk koyarken ve caddelerden geçerken 
coşkunca alkışlamışlardır. 

DUnkU tören esnasında Beden Terbtyest 
Genel Direktörü Balkan oyunlarında dere
ce kazanan maratoncu ıevkt Koru ile :SOOO 
metreci Mustafa Kaplanın rekor kupaları
nı vermtıtır. 

Almanlar köpek balı~ı 
ve y~nus derisi istiyorlar 
İz-mir, 27 a.a. - Almanya'nın Hamburc 

şehrinde bir firma şehrimiz balıkçıl.ar ce
miyetine müracaat ederek İzmir körfezin
de tutulacak bütün köpek balıkları ile Yu
nus balıkları derilerine talip olduiunu 
bildirmiftir. 

I
···········-···· .............................. ! 
_RESMi !EBL~~~~-.1 

Afrika harbi 
Na.irobi, 27 a.a. - Dün akşamki resmi 

teblii: Perşembeyi cumaya bağlıyan a:ece 
zarfında, cenubi Afrika tayyare filoları 

muta.d olan ke,if uçuşlarını yapmışlardır. 
Kayda değer bir şey g3rülmemiştir. Bü -
tün tayyareler üslerine dönmüş~erdir. 

Aynı müddet zarfında italyan tayyare
leri Kenya üzerine muvaffakiyetaiz ıkın~ 
lar icra etmiştir. Garissa ve Malindi mev
kilerine bombalar atılmış ise de hasarat 
hafif olmuştur. 

londra'ya yapılan akınlar 
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Pasif korunma 

tecrübeleri 
Sıv&I', 27 &.a. - Dlin J{CCe şE"hrimlzdı 

sMt 21 dE" yap1lan ve yarım RRat devamlı 
ııık söndürme te<'ı1lbi'sl muvaffaklyetle 

Londra, 27 a..a. - Hava ve Dahili Em~ 
niyet Nezaretlerinin tebliği: Düşmanın 
memleket üzerindeki faaliyeti büyük bir 
sahaya şamil olmuştur. En mühim kuvet -
ler Londra ve merkeı:i İngiltere üzerine 

nettcclenmlştlr. 
tevcih edilmiştir. Taarruz ıüneş battıktan ••• 

Nl~de, 27 a.a. - Dlin şr-hrimlzde 11RAt 
11 den 12.30 a kadRr d·~vam edt n bir paııi f 
koruma tecrUbc-Ri yapılm11tır. Bıı tec-ıilbe 

esnasında halk sükOnE"tlP Pııt1n:üı:l~r:l gir· 
mtıler ve konınma lşlertnrle vazif P Alan ... 
lar Uzerlerlne dUıen ödev! yapmışlardır. 

••• 

az sonra baıhyarı.k rittikçe hafifliyen bir 
şiddetle ıcce ya.rrsından bir kaç saat son
raya kadar devam etmiştir. Londra'da ev
lerde, mağazalarda bazı bas.ırat olmuı ve 
bir kaç yanK"ın çıkmıştır. Yangınlar sürat· 
le söndürülmüş veya önlenmiştir. İnsanca 
zayiat az olmakla beraber bir kaç ölü ve 
yaralı kaydedilmi1tir. 

Merkezi İnıiltere'de bulunan bir şehir Burdur, 27 a.a.. - DUn saat 10,30 da oeh-
üzerine !}iddetli bir hücum yapılmıı ve rlmizde hava hUcumlRr1na karoı P"~if mU
bir çok yangın bombaları atılmııtır. Bir dafaa korunma tecrtlbe!il yRpı1mıı ve halk 
"kaçı ıiddetli olmak üzere çıkan yan11nlar yedi dakika içinde sı4tnRk1&rR. tlttca ede -
itfaiye tertibatı tarafından ıüratle önlen - rek bir A.n içinde eehri deorin bir Btik"On 
miştir. Bu mıntakada yüksek infilik:h kaplamıştır. Tecrübe 40 dRklka sUrmtlş vı 
bombalar ha.sarat yapmıştır. Alman ilk ha- muva.f!aklyetle netlcrlenmlıttr. 
herler, ölü ve yaralıların evelki taarruzdan 
fazla olduğunu ıöstermektedir. 

Cenubu şarki İngiltere'nin bazı nokta
larına da hücumlar yapılmı$hr. Evler ve 
mağazalar hasara uğramrı, fakat hasaratm 
mahiyeti ehemiyetsiz bulunmaktadır. İn
aanac zayiat da azdır. 

Diğer bölgelerde de münferit hücum
lar yapılm11 ise de ıimdiye kadar alınan 

malılmata nazaran hasarat ve insanca za
yiat az olmu,,tur. 

Bu hücumlar esnasında bir dü$man bom
bardıman tayaresi düşürülmü$tür. Evelk.i 
ıece bir dütman tayyare.sinin daha düşii

rülmüş olduğu tahakkulc etmiştir. 

Alman üslerine 

yapılan hücumlar 
Londra, 27 a.a. - İn&iliz hava nezare

ti te.-bliği: dün sabah ~afak sökmeden eveJ 
sa.bit müdafaa te~kilitına mensup tayya -
reler Brest elektrik ıantarline kar'ı mu -
vaffakiyetli hücum yapmışlardır. 

Daha sonra sahil müdafaa teşkili.tına 

mensup ba$ka tayyareler Norveç sahille
ri açıklarında düşman ıemilerine hava tor
pili atmak ıuretiyle hücum etmişlerdir. 

Bu hücumda bir düşman ia$e ı-emisi batı
rılmrştır. Bu ıırada tayyarelerimiz kuvet
H bir dütman avcı tayyare filosunun hü
cumuna maruz kalmıı ve bir düşman avcı 
tayyaresi dil1Unnil!5lerdir. Tayyarelerimiz
dcn ikisi üssüne dönme.mtıtir. 

Dün sabah kayıp tayyarelerimizden bi
rini &ramakta olan bir ing!Jtz bombardı
man tayyaresi şimal denizinde düşmanın 
bir deniz tayyaresine rastlamı~ ve düşür
müştür. 

Almanya bombardımanı 
Londra, 27 a.a. - İnciliz hava nezareti 

tebliii: Tayyarelerimiz pazar a:ecesi ha -
va hüc.umlarına devam etmişlerdir. Bir -
çok hedefler üzerinde fena hava şartla -
riyle kaflılaşılmıısa da Berlin'd.e bir tay

ya.re fabrikası, bir elektrik s.antrah ve 
marşandiz carları bombardıman edilrrtlş -
tir. Stettin, Lcnna ve Kolo'"nya'da petrol 
tesiutı, Hamburg, Culdlaven, Bremen tez... 
gilılarında havuzlar, Bremen. Dortmund 
ve Brüksel'de demiryolları, Fleıs1na:ue ve 
Anvers limanları ve dil,manın birçok tay
yare meydanları da bombardıman edil -
miştir. Tayyarelerimizden biri üssüne dön
memiştir. 

Garp ~ölünde kum f ırlınası 
Kahire, 27 a.a. - Royter: ingiliz umu

mi kararc1hının teblifi: l.Yısır'da: dün 
bütün cün prp çölünde ıiddetli bir kum 
fırtma.sı hüküm ıünnüıtür. 

Sudan •e Kenya'da keşif kollarımızın 

yeni faliyeti kaydedilmiştir. 

Filistin'de: işarı değer bir hareket ol ... 
mamııtır. 

Üstüva Afrikasındaki 

hür Fransız hava 

kuvetleri faaliyete geçti 
Viehy, Z7 La. - Müstemleke nezareti

nin tebliti: 22 illrteırinde, lsiterin hattı 

üstüva Afrikaıındaki ıefi olan de Larmi
nat'ın emriyle, Gabon'da. Lambare.ne köyü, 
tayyareler tarafından bombardıman edil -
mi5tir. Yerli ve avrupah halktan zayiat 
vardır. 

Müdafaasız bir köy olan Lam.barineye 
taarruz etmeden evel tayyareler, köyün ü
zerine beyannameler atarak Fransa'ya sa
dık kalmıı olan halkı muta.vaat etmeie 
davet etmiı ve mukavemet ettikleri tak -
dirde cayri muhariplerin ,kadın ve çocuk
larm tahliye edilmesini ihtar eylemişler

djr, Mütecavizlerin vermiş oldukları müh ... 
!etin kısılıiı ve Lambarine'ıtin çöldeki 
münferit vaziyeti dolayııiyle tahliyeyeı 
imlti.n hasıl olamamıştır. Fransız kanı dö
külmü~tilr. Bariz bir surette tasmim e
dil:niı olan bu yeni cinayet, Mers el Ke
bir ve Dakar'da iılenmiş olan cinayetlere 
inzimam etmiıtir. 

Bu fransız ıubayının hareketini takbih 
eden teblii, de Larminat'ı kullanmakta o
lan in.cilizlerin kendisini hakir gördükle
rini Te reddedeceklerini ilive etmektedir. 

••• 
Bolu, 27 a.a. - Dün gece burıtda ışık 

söndürme t«riibesi ve s:t.bah da hRvR ta. ... 
arruzundan korunma tecrübeleri yaprlmış 

ve korunma işleriyle muvazzaf ekipler 
vazifelerini muvaffakiyetle yapmışlardır. 

lzmirde Kızılay 
haftası 

İzmir, 27 a.a. - Dün yapılan merasim
le Kızılay haftası sona ermiştir. Cüm~u • 
riyet meydanında yapılan bu merasimde 
bUtün ilk mektepler başmuallimleri, kızıl. 
ay heyeti, k1z ve erkek li!>eleri talebeleri 
ve gençlik te kilitı hazır bulunmuştur. 

Bütün talebenin iştirikiyle söylenen İs
tiklil mar$ını takiben Ebedi Şef Atatür .. 
kün heykeline çelenkler konmuş ve kızılay 
ne.mm& kız liset1i talebesinden bir bayan. 
ktzılaym ya.ptığ.ı büyük işler hakkında v~ 
ciz bir nutuk söylemiştir. 

AI man tebliği 
Berlin, 27 a.a. - Resmi teıblii: Hafif 

ve ağır muh:ırebe t&yyarelerinden mürek
kep filolarunız, dün gündüz, kısmen avcı 
tayyarelerinin himaye.inde olarak Lond.
ra'ya ve cenubr ve merke7.İ İnciltere'nin 
sair yerlerine karıı hücumlarına devam 
etmişlerdir. 

İngiliz avcı tayyarelerinin ve bazı yer
lerde ~ok şiddetli olan tayyare dafi bııtaf\. 
yalarınm ateşine rağmen askerlik balcı • 
mınd&n ehemiyetli hedefler muvaffalnyet-
le bombardıman edilmiştir. Birmingham • 
da bir kimyevi madde fabrikasında bilha .. 
sa ~ddetli infiliJclar müşahede edilmiş. .. 
tir. 

Evelce de hildiirldiği gibi İrlanda'nm 
100 kilometre a:arbinde 42 bin tonilitoluk 
Epresa of Britain ingiliz transat1ıntitin• 
çok ağır bir bomba isabet etmiş ve gemi 
ates almıştrr. Mürettebat sandallara bin • 
miye mecbur olmuşlardır. 

Bundan ba$ka Birmingbam ve Covent .. 
ry'de ve Liverpool limanında sınai tesi
sat üzerine bir çok bombalar atılmıştır. 

Daha hafif muharebe tayyareleri ıi -
mali İskoçya limanlarına yaptıkları hü • 
cumlar esnasında büyük bir cüretle çok 
e.lçaktan uçarak hangarları ve kampları 

bombardıman etmi$lerdir. 
26m teşrinievel cecesi düşman t~yya

re.leri Almanya üzerine akınlar yaparak 
fimali ve merkezi Almanya şehirleriyle, 
bu mıntakalarda bulunA.n sanayi te~isattna 
hücum etmiye teşebbüs etmişlerdir. Bir 
yerde bir fabrikaya İ!;abet olmuş bir ame-
le ölmüş, bir binada hasar olmuştur. 

Bir düşman tayyaresi Berlin'e bomba
lar atmıştır. Diğer büyük şehirlerde ol -
dutu ~bi burada da hususi meskenlerde 
huar olmu$tUr. 

Belçika'da düşman tarafından atılan 
infili.k bombalarından bir çok sivil ölmüs 
ve yaralanmıştır. Bir ~ok evlere de isabet 
vaki olmu1tur. 

Dün dil$man 9 tayyare kaybetmiştir. 
Alman tayyarelerinden dördü üttlerine dön. 
memişlerdir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 27 a.a. - 142 numarah toblif : 

Tobrı.ık üzerine yapılan hücumda, İtalyan 

deniz tayyareleri ve dafi topları tarahn
dah düşürülmüş olması muhtemel olduğu 
bildirilen düşman tayyaresi hilkikaten dU
türülmüştür. 

Şarki Afrika'da, İtalyan tayyareleri 
çok alçaktan uç.arak Kassala'ya 40 kilo -
metre mesafede Glrgi şehri civarında bir 
düşman teşekkülünü bombardıman etmiş
lerdir. 

Bir dü5man devriyesi Ducane civarın
da bir italyan karakoluna taarruz etmişse 
de tamamiyle püskürtülmü~tür. 

Geril Assab ve Kassala üzerine dü~man 
tarafından akınlar yaptlmış~a da bu akın
lar düşmana bir muvaffa.kiyet temin ede
memiştir. Metema'da biri yerli bir kadrn 
olmak üzere 2 ölü ve 8 y<1:"ah vardır. Bu -
radak! katolik kilisesi rle hl1;ıra u,toa.:ııı~
tır. Kenya'da Buna ve De.bel'de sekiz :ve:-
li as~er, tfersa - Tecla":ta 4 kişı yara!a-:-ı
mıştır 26 teşrinıevelde dUşm<'nı:ı Aı;,s":tb'a 

tevcih ettiği hücum e!'iin:t'iın 1l~ hı.st:tneye 
isabet vaki olmu1, doğunı y,.riy'e h:1sta 
bakıcılara ve hem1irelere mahsus odalar 
ha.sara uğramıştır. 



MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko: 
Mamııktaki okul ve yanındaki binaya ıe

tirilecek su için ynpılıcnk boru ferşiyatı 
ve elektrik hattı havaisi tazyik istasyonu 
ve depo inı;ııatı kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye konulmuştur. 

Bu inşaatın hepsinin keşif bedeli kırk 

bin yllz ıeksen beş lira altmış beş kuru~ 
olup ilk teminatı 3014 liradır. Keşif ve 
ıartnameleri 201 kuruş karaı!ığında her 
ılln öfleden sonra M. M. V. İn$aat tube
ıinden makbuz mukabili alınır. Eksiltme
yeglrecekler kanuni teminat ve vesikaları 
ile birlikte teklif mektuplarını ekııiltme 

ıaatından behemehal bir saat evetine ka
dar Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
1ıeisliğine vermeleri. 

Eksiltmesi 6/ikincitesrin/940 çarşamba 
~nü saat 11 dedir. (6844) 168S3 

Ecza sandığı alınacak 
:M.M. VekAletl Satın Alma Komlgyo

ııundan: 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 8SO 
lturuı olan bin tane ııhiye ecza aandığı 
7/ikinciteırinı940 perııembe rünU aaat 11 
de Ankarada M. M. V. 1&tın alma Ko. da 
pazarlrkla satın alınacağından isteklilerin 
127S liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve ıaatında mezki1r Ko. da 
bulunmaları. (6843) 16898 

Motör yağları alınacak 
M . .M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7200 lira 

olan aıatıda mlltdnrlan yazılı motısr yağ
larından he. birinden beaer ton ki ceman 
ll5 ton motar yağı 7 lklncıteırln 940 per
ıembe günü aaat 1' te Ankarada M. M. V. 
aatın alma .teo. da pazarlıkla ıatın alınaca
ğından 1BteklllerJn 1080 Uralık katı temi -
natlariyle birlikte paı:arlık gün va ıaattn
de mezkQr Ko. da bulunmalan. (7137) 
Astral 00 
Aııtral 000 
Astral 0000 17136 

3 Nevi malzeme alınacak 
ır. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1:580 lira 

olan a,,ağıda yazılı Uç ktılem malzeme 9 
klnclteşrin 940 cumartesi gUnU saat 12 de 

Ankarada M. ?.L V. satın alma Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
237 lira kati temlnatlariyle birlikte pazar
lık gün ve saatinde adı gcc;en Ko. da bu
lunmaları. (7189) 
12:5 tüp oksijen (top hariç) 
2400 kilo karpit 
300 kilo kaynak tell ( • veya S mm) kut-
nındL 17187 

Telefon, santrallar ve yedekleri 
alınacak 

M. ır. VekAleU Satın Alma Komisyo
nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı otuz Uc; bin 
altı yüz otuz altı lira olan mevcut liste
sinde cins ve mJkdarlan yazılı telefon ve 
Hntrallarla btuı yedek aksam pazarlıkla 
satın alınacğından isteklilerin 6046 llrahk 
katı temlnatlarlyle birlikte 6 fklnclte~rin 

940 c;arııamba gUnU ıaat 11 de .Ankarada 
:M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(7188) 17179 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Kereıte ve intaat malzemesi 
alınacak 

M. M. Vcklleti Hava Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - Muayyen günde tıılibi zuhU1' etmi
ycm muhtelif cim, ebat ve milrdarda ke -
reste Ya ln~at malzemesi pazarlıkla n -
tm almacııktır. Muhammen bedeli 22~42 
lira olup ktı.tt teminat mlkdarı 3441,30 li
ra.dır. Pazarlığı 31/10/94-0 per$cmbe rünü 
ıaat 10 da hava satın alma komisyonunda 
yapılacaötır. İdari ve fennt tartnıımesi her 
pn komisyonda görillebilir. İıteklllerin 
muayyen gün ve saa.tte katt teminat Ye 
kanunt belgeleriyle birlikte komisyonda 
bulunmaları. (7212) 17197 

Makara alınacak 
M. M. VektUetl Hava Satın Alma Ko

: .1lsyonundan: 
10000 adet 80 No. orak çekiç (V. S. N. 

H.) mnrka beyaz makara pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli (8500) lira 
olup kaU teminat mlkdan 127:5 liradır. İha
le.si •.11.940 pru:artesi gllnü saat 11 do ha.
va satın alma komisyonunda. yapılacaktır. 
:tııteklllerln muayyen gtln ve saatte knnunt 
oelgelerlyle komlgyonda bulunmaları. 

(7282} 172615 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 
Kösele, vaketa alınacak 

Deniz Levazım Satın Alına Komlıyo
nundµ: 

8000 kilo k!Ssele 
6000 kilo vaketa 

Lr. Kr. Lr. K.r 
30.520 00 2289. 00 
19.075. 00 1430. 63 
49.59:5. 00 3719. 63 

ı - Cins, mlkdar, tahmin bedeli lle ilk 
teminatları yukarıda ye.zıh k8scle ve va
kctanın 15 lklnclteıırln 940 tarihine rastıı • 
yan salı gUnU saat H te pazarlık eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini g!Srmek ve almak hı· 
Uyenlerln her gUn ve pazarlığa lıtJrAk e· 
deceklerln de belll gtln ve ıaatte Kasım
pll.§ada bulunan komisyona mUracaatıan. 

(10207/7146) 17252 

inhisarlar U. MüdürlüRÜ 

Kıınaviçe alınacak 
İnhisarlar Umum MUdürlütünden : 
ı - Şartname Ye numunesi mucibince 

10.000 metre ye!Jll 10.000 beyaz yağlı ka • 
naviçenin kapah zarfla yapılan eksiltmesi
ne talip zuhur etmediğinden yeniden pa • 
zarhğa konmu$tur. İstanbul'da. 

II - Pazarlık S. xı. 940 sah ıünU aaat 
Hi.SO da Kabataş'ta levazım ve mübayaat 
11ubesindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

III - Sartoame ve zıUmune sözü ıeçen 
ıubedcn ~e İzmir Ankara başmüdürlUkle
rinden alınabilir. 

IV - lıteklılerın pazarlık içın taylı:ı o-

lunan ıün ve saatte teklif edecekleri flat 
ilzerlnden ~o 7,5 ıüvcnme paraiariyle bir
likte mezktlr komiıyona müracaatları. 

(10153 - 7080) 17100 

HARTA G. DlREKTÖRLüGü 

lntaat ve tadilat 
Harta Umum MUdürlüğünden : 
ı - Harta Genel Direktörlüğü deposun

da bu:ı tadilit yapılmasına ıuzum hasıl 
olmuştur. İtiin tutarı 819 (sekiz yiiz on do
kuz) liradır. 

2 - Muvakkat teminatı altmı11 bir lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 8 ikinciteşrin cuma gü
nü saat ıo da Cebeci'de Harta Sa. Al. Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu
ayyen gUnünde komisyona ıelmeleri. 

(7116) 17114 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak iş: Hariciye Vekaleti bina • 

suıda sllplirgelik renkli karosimon mazo
yik kalorifer tamir işi, Keşif bedeli 2009 
lira 21 kuruştur, Muvakkat teminat mik
dan: 150 lira 70 kuruştur. Sureti ihale: 
pazarlrkla. İhale tarihi ve yeri: l 5/11/940 
cuma günü saat 16 da Maliye Vekaleti 
milli eml~k müdilrlüğünde. Keşif evrakı 
örneğini bedel mukabilinde almak istiyen
ler: Maliye Vekaleti milli emlak müdür-
lfiğüne milracaatları. (722S) 17205 

NAFIA VEKALETi 

Matbaacılara 

Nafıa Vekaletinden : 
6. 11. 940 çarşamba giinü ıaat 15 de 

Ankara'da nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdiirli.iğü odasında top· 
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da bu sene içinde ödenecek basım üc
reti takribi 4.000 lira bedel tahmin e
dilen vekaletin neşretmekte olduğu 
fenni ve idari mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı zarf usuliyle vahidi fi
yatları üzerinden eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesindeki 
vesaik ile birlikte aynı gün ıaat on 
dörde kadar mezkftr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6938) 16981 

Kanal inşaatı 
Nafıa Vekiletinden : 
Eksiltmeye konulan i&: 
1 - Tar&ll'l'ta Berdan sulama eebekesi 

lkinel kısmı ve d~arj kanalları ile ıınal 
irnalitı ve işletme binaları inoaatı muham
men keşif bedeli vahidi fiyat üzerinden 
(800.000) liradır. 

2 - Eksiltme 20/11/940 tarihine rasth
yan çarşamba günü ıaat ıs de Ankarada 
ıulaına iı;leri iılctme merkez binuı için
de toplanan au eksiltme, arttırma komla
yonu odasında kapalı zarf usullyle yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi bayındırlık itleri cenel 
şartnamesi fennt ıartnııme n projeleri 
(40) lira mukabilinde au iolerl reisl:ğin -
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek lçiu istek -
lilerln (3S.7SO) liralık muva1<kat teminat 
vermesi ve eksiltmenin yapılaı:ı~ı günden 
en az üç giln eve! ellerinde bulunan vesi -
katarla birlikte bir dilekc;c ile Nafıa Ve -
lcA!etine müracaat ederek bu loa malnıuı 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesika
yı ibraz etmeleri sarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edeme:ıler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 1 -
kinci maddede yazılı saatten bir ıaat ev&
llne kadar ıu işleri reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri lbımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil • 
mez. (6940) ı7029 

JANDARMA 

Çatal, kaşık alınacak 
Ankara J. Gn. K. Jandarma Sa.tın Alma 

Komisyonundan : 
Beher adedine otuz bca kurue fiyat tah

min edilen Uç bin üç yllz altmıe lira tu
tarında dört bin ıeki:ı yUz adet çatal ite 
aynı miktarda kaşık Ankara Jandarma ıe
nel K. binasındaki J. 11tın alma komisyo
nunca (7) !kinciteşrin 940 per~embe rünll 
saat ıs de açık eksiltme ile satın ahnacak
tır. Bu işe ait ilk teminat miktarı iki yllz 
elli iki liradır. Şartname her gUn İstanbul 
J. muayene komisyonundan ve Ankarada 
satın alma komiıyonumuzdan parasız alı
nabilir. NUmune her &iin komisyonumuzda 
gôrUleblllr. Kanun ıartlanru haiz iıtekllle
rln vesaik ve ilk teminatlariyle yazılı giln 
ve ıaııtte komisyonumuza gelmeleri. 

(6S45) ı6854 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar Umum MüdUrlUğUnden: 

Ke3if bedeli: 164 lira S7 kuru3, Ankara. 
palas otelinde yapılacak tamirat. 
Keşif bedeli 53 Jln SS kuruı, Ankara'da 

Ulucanlarda (19) numaralı vakıf kahveha
nenin tamiri. 

K~if bedelleri ile tamirleri pazarlık
la yaptırılacak binalar münakasaya kon -
muştur. Eksiltme ve ihaleleri 4/11/94-0 pa· 
zartcsi günü saat on beşte vakıflar umum 
mlidllrlllğU in3aat mlidilrlyetinde yapıla -
c.ağmdan isteklilerin yilzde yedi buçuk te
minat paralan ile i!An edilen (Ün ve aa -
atte milracaatları ilin olunur. (7274) 

17.264 

u ı; u s 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Travers alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhamme.n bedeli 9700 (dokuz bin ye

di yüz) lira olan 5000 adet m91e dar hat 
traversiyle 80 adet meşe dar hat makas 
traversi 6/11/940 çıır;,amba ıünU ıaat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacnktır. 

Bu işe girmek iı~iyenlerln 727,SO (yedi 
yüz yirmi yedi lira elli kuru1) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reiıliğine verme • 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
mab:eme dairesinden, Haydarpaşa'da te -
sellüm ve ıevk ıefliğinden dağıtrlacaktır. 

(6916) 17027 

Akümülatör plakaları alınace.k 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 1718,74 (bin yedi yilz 

on sekiz lira yetmiş dört kunış) lira olan 
1250 şer adet 

0

Büssing Nag kamyon akkü
millatörleri için müsbet ve menfi pl5.klar 
5/11/940 çarşamba günü saat ıs de açık ek
siltme usulil ile Ankara'da idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 178,91 (yiiz 
yirmi sekiz lira doksan bir kuruıı) lira -
!ık muvakkat teminat ile kanunun tayin te
titi vesikaları hamilen aynı giln eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vücut et
meleri li:rımdır. 

Şartname Ankara'da malzeme dairesin
de, Haydnrpaşa'da tesellüm ve ıevk ıef -
liğinde, İzmir'de İzmir mağazasında gö • 
rülebilir. (6918) 17028 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muratlı'da Sırtköy taı ocaklarından ih

zar edilmek Uzere 8000 metre mikAbı ba -
last kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı 1500 liradır. Münaka
sa 6/11/9~0 çarşamba günü saat 11 de Sir
keci'de 9. iııletme binasında A. E. komiı
yonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin aynı gün saat ona kadar ka
nuni vezaik, teminat ve tekliflerini ihti -
va edecek olan kapalı zarflarını komis -
yono. vermeleri lazımdır. Şartnameler pa
re.sız olarak komisyondan verilmekte -
dir. (10029-7017) 1703ı 

, Toz şeker alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komlsyonwı
dan: 

Beher kilosuna 38 kuru§ bedel tahmin 
olunan 5000 kilo toz oeker 11. 11. 1940 pa
zarte!!I gt!nU saat 15,30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın alına-
caktır. 

Bu tııe girmek istıyenlerin 142.150 (yUz 
kırk iki lira elli kuı-.ı§) liralık muvakkat 
teminat Ue kanunun tayin ettıtt veslkllla· 
n hllmllen aynı gOıı muayyen eaatte komla 
yona mUracnatıan JAzımdır. 

tunun 2 + 00 - 32 + 00 inci kilomet
relerindo yapılacak olan menfez ve 
bilz inşaatı 4. 11. 940 pazartesi gUnü 
saat 15.30 da ihale1Si yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 153 lira 98 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzla Ticaret odası ve
sikası ve nafıa müdürlüğilnden ala
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen gün ve saatte daimi en
cümene gelmeleri. 

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

Tal ebe sırası yaptırılacak 
Ankara Vailliğinden: 

İlk okullara 250 adet talebe ııraaı ıı:'çık 
eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. Bu 11-

raların muhammen bedeli (SOOO) liradır. 

İsteklilerin resim ve ıartnamesini görmek 
için her slln maarif .müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 4/XI/1940 pazartesi günli ıııat 

ıs de Ye yüzde 7,5 teminat akçesini hu
sust muhasebe müdürlüğü veznesine yatı· 
rarak villyet daim! encümenine müracaat-
ları lutn olunur. (6823) 1689S 

fn~aat münnkasası 
AnkarP. Valiliğinden: 
Ke~lf bedeli (6909 ı lira (93) kııruııtıın 

ibaret bulıınRn Haymana jandarma böltllt 
binası noksnn kısım ikmali ID§:ıatı 25.10. 
940 cııma glln\l natın koınleyonunda ihale· 
si ynpılmnk llz<'re o.çık elcelltm"ye konul. 
muş ise de mezkQr gUn ve saatte talip zu
hur etmediğinden 2400 ıayılı kanunun 43. 
Uncu maddesine tevfikan 7.11.940 perşembe 
gUnU mezkQr komisyonda ihalesi yapılmak 
Uzere yeniden açılc elcslltmeye konulmıı~
tur. 

Muvakkat teminatı (524) lira 99 kuruş
tur. 

İsteklilerin nafıa mtldUr!Uğtlnden ala -
caklan ehliyet vesikası teminat mektup 
veya makbuzu, ticaret odası veslkalarlyle 
yulcanda adı geçen glln vesaatte natıa ko
misyonuna gelmeleri bu l&ıe alt kealt' ve 
ınrtnameyl her glln nat'ıa mUdUrlllğllnde 

görebilecekleri. ( 7260) 17258 

ASKERIFABR1KALAR 

N ümune ve evsaf §artnamesine 

göre 600 adet battaniye almacıık 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (S400) lira olan 

yukarda ya7.ılı 1500 adet battaniye ukeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez BB· 

tın alma komisyonunca 8/11/940 cuma gü
nü uat ıs te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4-0S) lirayı havi .teklif mektuplarını 
mezkCir rllnde saat 14 de kadar komisyona 
Yermeler! ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle 

Şartnameler para11z olarak Ankarada alikadar tüccardan olduklarına dair tica -
malzeme dairesinden dağıtılmaktadır. 

(707•> 17171 

Rezidü yağı alınacak 
D. D. Yolları Batın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedel1 16-0000 (yUz altmıı 

bin) lira olan 1000 ton rez:ldU yağı 12.12. 
1940 perıemba gUnU a&at l~.30 da kapalı 
zart' usuıu ne Ankara.da !dara binasında 
satın alınacaktır. 

Du lıe ,.ınnek istıyenlerln 9250 (dokuz 
bin 1k1 yüz elll) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek· 
lllferlnl aynı gUn eaat 1',80 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri ll.zımdır. 

Şartnameler 200 ku1111a Ankara ve 
Hayde.rpata veznelerinde aatılmaktadır. 

(7210) 1724• 

Kireç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 16000 (on bef bln) 

lira olan 1000 ton yüksek evsa.tta ı!Snme
mlı klreg 13.11.940 c;arıııı.mba günü aaat 
Ui,30 da kapalı :ıart usuıu ne Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu tııe girmek istıyenlerln 11215 (bin yüz 
ylrml beıı) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettıtt vesikaları ve tekllt
lerlnl aynı gUn saat H,30 a kadar komls • 
yon reisliğine vermeleri ltlzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
me.lzem dıı.lreslnden, Esklıehirde ide.re ma
ğaza.ııından dağıtılacaktır. (7211) 172415 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan ı 
1 - Ataiıda yazıh ıartları haiz okurlar, 

harp okuluna alınacaklardır. 
A - Ankara'da bulunanlar doirudan 

doğruya harp okuluna Ankara haricinde 
bufonanlar bulundukları yerin askerlik ıu
besina müracaat edeceklerdir. 

B - Kıytt ve kabul muımeleıi 2a/ıoı 
940 dan itibaren 31/Z. ktn/941 tarihine 
kadar devam edecektir. 

2 - Giri!J 1artları: 
A - Tilrk ırkından olmak, 
B - L{ae bitirme ve olırunluk imtihanı

nı vemıiı bulunmak, 
C - Tam teıekküllü ukerl ırht heyet -

ten ''harp okuluna girer" kararlı ırhat ra
poru almı~ olmak. 

D - ıs : 23 yaşında bulunmak., 
E - Diler prtlar askerlik ıubeılnden 

ve harp okulundan öğrenilebilir. (7087) 
17101 • 

ANKARA V ALlLlGI 

Yol i·npatı 

Ankara Vali/lğinden: 
Keşif bedeli (2053) liradan ibaret 

bulunan Ankara· Küçük Yozgat 70-

ret odaaı vesikasiyle mezldlr pn ve 1& • 

atte komisyona mUracaatları. (7012) 
170111 

Keıif, §artname vesair evrakına 
göre Kırıkkalede duvar in~ası 
Aıkert Fabrikalar Umum MUdilrlüğli 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 2200 lira olan yukarda ya -

zıh duvar !npsı merkez ıatın alma ko -
miıyonunca 8/11/940 cuma rünil ıaat ı4 

te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(11) kuruı mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(16S) lira ile şartnamenin 4. eli maddesin
deki ve 2490 sayılı kanunun 2 n 3. mad -
delerinde yazılı vesikaları hamilen yevmi 
mezkCirda muayyen saatte komisyona mil-
raeaa tları. (7014) 17017 

117 Kalem muhtelif zımpara taşı 
almacak 

Asker! Fabrikalar Umum ltUdlirlUğtl 
Merkez Satın Alma Komlayonundaıı: 

Tahmin edilen bedell (123150) lira olan 
117 kalem muhtelit' zımpara ta.ııı aııkerl 
fabrikalar umum müdUrlUğ(l merkez aatın 
alma komisyonunca 18.11.940 pazo.rtesl 
günll aaat 16 da kapat. ır:ıı.rtla ihale edile
cektir. Şartname para.sız olarak komisyon
dan verlllr. Taliplerin muvakkn.t temlnnt 
olan (926) lira (2:5) kuruııu havi teklif 
mektuplarını mezltQr günde ıaat on bcııe 
kadar komisyona vermeleri ve kendllerlnln 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. mtı.dde
lerlndeki ve.saikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu lıle alakadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odaaı veslkulyle mczkQr 
gün ve sa.atte komisyona mUracaatınn. 

(7145) 17180 

53 ton petrol alınacak 
A11kert Fe.brikalar Umum MüdürlüğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (118S6) lira (50) 

kuruş olan S3 ton petrol askert fabrikalar 
umum mUdUrlüğil merkez satın alma ko -
mlıyonunca ı3/teerinisani/940 çaroamba 
,unu saat 15.30 da kapalı zarfla ihale edilo
cektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verillr. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4ı9) lira (44) kuru,u havi teklif 
mektuplannı mezldlr &ilnde ıaat 14.30 a 
kadar komiıyona vermeleri ve kendileri • 
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki Yesaikle komiıyoncu olmadık
larına va bu i~le alakadar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret oda.at vesikasiyle 
mezıkdr rün ve saatte komisyona müra -
caatları. (72SO) 172S5 

800 adet yatak ve 800 adet 
yastrkkılıfı ile 1800 adet yastık 

örtüsü alınacak 

Askert Fabrikalar Umum Müdilrlilğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 

800 adet yatak ve 800 adet yastık kılıfı ile 
1800 adet yastık örtü11il A•kerl Fabrikalar 
umum m!idilrlüiil merkez aatm alına ko • 
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-------.. ---------------------- Baba, ana ve yavru geyik bnh çcde gezinti yerlerinde - -- -------
------ Orman 1 - -- -- ---------- HAYVANAT BA ç s - ------
------ • 29 İlkfefrin salf günü c(ılryor ----- Açılı§ günü ziyaret parasızdır -- -: Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi. büyültülerek Çiftliğin alt : 
_ kısmında ve Asma köprünün yanında 29 İlkteşrin salı gününden : 
: itibaren halka acık bulundurulacaktır. Bahçe şimdilik saat 9 dan ak- E 
: ş:ım 17 ye kadar ziyaret edilebilir. Duhuliye 5 kuruştur. S yaşından : 
- yukarı çocuklarla mektepliler ve erler için duhuliye 100 paradır. E 
= Babsenin tesisat ve hayvanlarını izah eden ve içinde bir de pUlnı : - -- bulunan bro~ür 25 kuruştur. Bu broşür bahçenin antresinde satıl- : 
: maktaıhr. Bahçe yalnız pazartesi günleri saat 13 e kadar kapalıdır. S 
~ııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;ııııııııııııııııııııııııı~ 

3 n'evi sabun ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedelleriyle isim ve miktarı aşağıda yazılı 3 liste muhteviya-

tı sabunlar 5. 11. 940 salı günil saat 15 de sırasiyle ve kapalı .zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizarında yazılı muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komi,.. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şacla tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
No. Miktarı ton M •lz::mcnin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminata 

1 
2 
3 

5 
30 

3 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Lira Lira 
1725 129,38 
9000 675,00 
1050 78,75 

(6917) 16977 

Elbise yaptırılacak 
Polis EnıtitllıU Müdürlüğünden : 
Cinsi miktarı 

Harici elbise ve kasket 
Dahili elbise ve kasket 
Kaput 

39 takım 
78 
S9 

Beherine tahmin 
olunan fiyat 

L. K. 
2S ) 
g ) 

Muvakkat 
temlmıt 

L. X. 

180 

Poliı enstitüsü hademeleri için 
yaptırılacaktır. 

18 ) 
açık eksiltme ile yulc.arda yazılı 3 kalem elblı• 

Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat miktarları hizalarında rösterilmiatir. 
Bu i~e alt Dartname polis enstitilsündeki satın alma komisyonundan parasız veri -

lir. 
Ekıiltmo 4/11/940 pazartesi giinü saat 15 de poliı enstitüsü binasında mlltcşekkll 

komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya b:ınka mektubu 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele rinde yazılı belgelerle birlikte muayyea 
rtin ve 11atte komisyonda bulunmaları. (6832) 16833 

mlsyonunca 13/t~dnisani/940 çarşamba 

ıllnli aaat 14 te açrk eksilt.-ne ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (224) lira (S5) kuruo ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve S. maddelcrlndchl 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduşlıı.rma dair 
ticaret odası vcsikasiylc mC2lkCir gün ve 
ıaattı komisyona müracaatları. (72Sl) 

172S5 

100 ton Fluspat alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mildürlilğ{l 
Merkez Satın Alma Komlıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 
100 ton Fluspat askeri fabrikalar umum 
müdllrlüğil merkez satın alma komisyo • 
nunca 13/tcşrinisani/!)40 çarşamba ı;Unü 

saat ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartnarrıe parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4SO) lirayı· havi teklif mektuplarını mcz
kCir ıllnde aaat ı4 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikas1yle mcııkCir gün ve snatte 
komisyona müracatları. (72S2) ı72S7 

A. LEVAZIM AMlRLlC.l 

Buğday alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Evclce talip çıkmıyan 2400 ton 
bug-day tekrar pazarlıkla satın alınacak -
tır. 

2 - Buğda;>-,n muhammen bedeli 180000 
liradır. 

Pazarlıfı 31. 10. 940 saat 11 de Anka\ 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. do. yapılo.caktır. 

8 - Taliplerin mezkQr tarihte l{o. no. 
mUracaatıan. (7231) 17220 

Karyola alınacak 
' Ankara Lv. A. So.. AL Ko. dan: 

30 adet tek ki§llik karyola pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16. ıı. 940 cumartesi gUnü sa-
at 11 dedir. Taliplerin yüzde ll5 teminatıa
riyle birlikte muayyen vakltte Ankara Lv. 
A. Sa.. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7263). 17281 

Boş makara satılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

800 kilo boıı makara satılıktır. Makara
lar Cebeci Dikim evinde görUlUr. Talip.. 
lerin 18.11.940 pazartesi günü saat 11 de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7264) 17232 

Nalbant takmu: alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. danı 

İki nalbant to.Junu pazarlıkla satın alı.. 
nacnktır. Pazarlığı ıs. 11. 940 pazartesi 
gUnU sn.at 11 dedir. 

Taliplerin muayyen vnkltte yüzde 15 
temlnatlıırlyle birlikte Ankara Lv. A. SL 
Al. Ko. do. bulunmaları. (726:5) 17231 

Sıra ve saire alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıını 
Dershane sırası ve kUrsU malzemeııl 

pazarlıkla satın alınacaktır. PaznrlıC'J 

16. 11. 940 cumartesi gUnü e:ı.at 10 dadır. 
Llsto ve ııartrıamesı komisyonda görü

l Ur. Taliplerin muayyen vİı.klttc yUzde · 115 
temlnatlarlyle blrlllcte Ankara Lv. A. SL 
Al. Ko. da bulunmaları. (726G) 1723• 

Arpa eleme makinası alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Bir adet arpa eleme makinesi pazarlık
la satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16. ıı. 940 cumartesi gUnU 
saat 10 dndır. Taliplerin muayyen vakit
te yüzde 15 temln:ı.Uarlylc birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(72G7) 1723!5 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Samanpazan meydan Ye yolunun 
inşasına istekli çıkmadığından ~iltmesl 
on gUn uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 32SS lira 50 ku
~tur. 

3 - Temlntııt Z64 lira 41 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
hıteklilerin de 5/10/940 salı gUnü saa.t 
10.30 da belediye encümenine mürac:a.at • 
ıan: (72.30) 172'46 
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!<Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
o. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
Makarna alınacak 

lzınır Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 79200 kilo makarna ihttyo.cı kapalı 

zart tuıuUyle eks!Itmeye konmuıtur. 
2 - Eksiltme 4.11.940 pazartesi gUnU 

:aat 16 da kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
a Yapılaca.ktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 19SOO llradır. 

ıı 4 - Temtnatı muvak,ate akçesi 1"85 

1~-1.dır. Şartnamesi komisyonda görUlebt-

tb 5 - İsteklilerin kanuot vesikaları ile 
a.ıe ıaatındeo en az blr saat evel komts-

Yoııa gelmeleri. ( 6869) 16862 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bornova Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

"YU.l - HaYVanat ihtiyacı t1ıin 701148 kilo 
k lat Ve Yahut arpa kapalı zarfla mUna. 

aaaya konmu~tur. İhalesi 6.11. 940 t:ar
ıanıba günU aaat ıo da yapılacaktır. 

YuJatın beher kilosu 7 kuruş 50 santim 
ve arp . 
tı anın beher kilosu 6 kuru11 50 santim 

Yat tahrnt.D ed11m1ştir. 
,,, Yuıatın ilk teminatı 8679 ve arpanın 
~ lemtnatı 3418 lira.dır. 

lıtekltıerin kanı<:ıt veslkalarlyle tekllf 
" teınınat mektuplarını ihale eatınden bir 
•aat İ Al evellne kadar Bornova zmlr Ae. Sa. 

· E:o. da mUracaatıarı. (6870) 16863 

Arpa alınacak 
lderztton As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - İhtiyaçlarda l!le.rfedJlrnek 1162 ton 
~a. kapalı %art uaulU ne eketltmeye ko
~UlUfuı:ı.da ihale gUnUnde tstekli çıkmadı

t:ıdaıı btr ay pazarlığa bırakılmıştır. 
2 - Eksiltmesi 12.11. 940 salı gUnU sa

~t- 15 te Merzitoıı AB. Sa. Al. Ko. da yapı -
&<ı.ea.ktır. 

t 8 - Muhammen bedeli 69720 teminatı 
738 Uradır. Şartnamesi her gUn İstanbul, 

'•nkara Lv. A. de ve komisyonda görWUr. 
t 4 - lateklllerln belll gUn ve saatte ilk 
enııııatıartyle Ko. na müracaatları. 

(68MJ 16866 

Sade yağı alınacak 

lferzıton As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
1 - İhtiyaçlarda aarfedilmek üzere ek

tiltrneye konulrnuı olan 14800 kllo sade 
:Vatının fstekll çıkmadığından kanunun 
tO. maddesi mucibince bir ay pazarlığa 
bırakıımı§ltır. 

2 - Eksiltmesi 12.11.940 salı gUnU ıaat 
11 de Merzltonda As. Sa.. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

8 - Muhammen bedell 20276 Ura ilk te
h'ıtnalı 1~20 lira 70 kur~tur. 

Şartnamesi her gUn İstanbul Ue Ankara 
l.\1. A. de ve Merzifonda Ko. da görülebl -
Ur. 

1ateklller!n belll gUn ve saatte ilk te -
bı.lhatıan ile beraber Ko. na mUracaatları. 

.(6864) 16867 

Sabun alınacak 
Bornova M. Sa.. AI. Ko. Ra. den: 
l - İhtiyaç için 470U kilo sabun kapa

lı Zartla mUnakaaaya konm111tur. 
İhalesi (. 11. 940 pazartesi günü saat 

l6,30 da yapılacaktır. Umum teminat tu -
tarı 17405 )lra olup ilk teminatı 1305 lira
dır. 

1ateklller:ln kanunun ta.rl!lerı dairesin
de tekıtt va teminat mektuplarını ihale 
•aatlnden bir ıaat evellne kadar makbuz 
kareılıtmda İzmir Bornuva .A.!. Sa. Al. Ko. 
ita. nıUracaatıan. (6868) 16877 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs.: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 393776 kilo 
>ııtaf ve yaheut arpa kapalı zarfla müna· 
lcasaya konulmuıtur. İhalesi 6/11/940 çar
tarnba günü ıı.at S de yapılacaktır. 

YuJafm beher kilosuna 7 kuru~ 50 ıan· 
ti.ttı ve arpanın beher kilosuna 15 kuruı 50 
•~tim fiyat tahmin edilmi:ıtir. 
Yulafın ilk: teminatı 2215 ve arpanın ille 

tenıinatı 2067 liradır. İıteklilerin kanun! 
•eaikatan Jle teklif ve teminat mektupla .. 
tını ihale ıaatından bir ıaat eveliııe kadar 
2'ınir Bornova Aı. Sa. Al. Ko. na verme-

leri. (69S7) 16954 

Un alınacak 
N°lğde Sa. Al. ICo. Rs. den: 
Cinsi: Un, kilosu 960000, M. bedel!: 

l«ooo Ura, ilk teminatı 10800 Ura, ihale 
RilnU l. 11. 940 sat 16, ihalenin ıekll kapa
lı .zart, ihalenin yeri Niğde .Aa. Sa. Al. Ko. 
ita. 

1 - İsteklller ıartnameyl her gUn Ko. 
da görür ve parasız okuya.bilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir ıaat 
'"el tekllt mektupları ve tık teminatlarly~ 
le beraber komisyona müracaatları. 

.(6962) 1E959 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rı. den: 
1 - Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. da 

tsııo;g40 cünü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 144000 kilo bulgura talip çıkma • 
dığından komisyonca 11/11/940 pazartesi 
riinü ıaat 11 de tekrar kapalı zarfla ek • 
1 İ1ttneye konmu$tUr. 

2 - ?t1uhammen bedeli 1724-0 lira olup 
ilk teminatı 1296 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün Ko. da ıörü • 
!Ur. 

4 - Teklif mektupları eksiltme günü 
•aat 10 a kadar kabul edilir. (7090) 17079 

Kösele alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Ra. den 
t - D. Bakır'da Sa. Al. Ko. ca alına- -

cak olan 6000 kilo aiyah yağlı kösele 
7/11/940 perşembe günü saat 11 de kapah 
ıarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen tutarı 16500 lira olup 
llluvakkat teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 

3 - Şeraiti her a:iin ie zamanında Ko. 
da r5rillilr. 

4 - Teklif mektupları eksiltmeden biır 
••at ıveline kadar kabul edilir. (7091) 

J7080 

Sade yağı alınacak 
Yozgat AL Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

Eksiltmenin cinsi kapalı zart, temlnatı 
1575 llra, 91uhaınmen bedeli 21000 Ura, 
cine! ıadeyll#, mlkdarı HOOO ihale gUn ve 
saati 7.11.940 perıembe 13, müracaat yeri 
As. gazino Sa. Al. Ko. Re. 

1 - Şartnamesi her gün Otleden ıonra 
Sa. Al. Ko. da görUIUr. 

2 - Taliplerin ihale ıaattnden bir ıaat 
ance kanunı vestkalariyle teklif mektup -
larını Sa. AI. Ko. na vermeleri. (7092) 

17081 

Mete kömürü alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Ra.: 
1 - 1.000.000 kilo meıe kömUrU muka

vele ne· salın alınacaktır. Tahmin edllen 
bedel! 50.000 lira. 

2 - Ekeııtme 7. 11. 940 perıembe gUnU 
saat 1~ de Çanakkale Umurbey As. Sa.. Al. 
Ko. da yaP,ılacaktır. 

3 - İstekliler bu l§e alt eksiltme ıart
namestni her gtiD I§ saatinde Ko. na müra..
caatıa göreblllrler. 

4' - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
5 - Muvakkat temJna.tı 3760 ıtradır. 
6 - Tekllt mektupları 7. 11. 940 gün ve 

aaat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Ra. verllmtı o-
lacaktır. ·Bu saatten sonra mektuplar ka..-
bul edilmez. (71121 17108 

Pirinç alrnacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - 70000 kilo pi'rinç mukavele n: ıa -

tın alınacaktır. Tahmin edilea bedeli 24500 
lira. 

2 - Eksiltme 7/ll/940 perıembe cünil 
saat 15 de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapt1acaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait eksiltme prt
namesini her gün İ1 saatinde Ko. na mü -
racaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1837 lira 50 ku· 

ruştur. 

6 ..- Teklif mektupları 7/11/94-0 per • 
şembe gün saat 15 şe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmi3 olacaktır. Bu saatten ıonra 
mektuplar kabul edilmez. (7113) 17109 

Bulgur alınacak 
Umurbey As. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
1 - 120000 kilo bulgur mukavele ile la· 

tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 19800 
lira • 

2 - Eksiltme 7/111940 peraembe (Ünü 
saat IS de Çanakkale Umurbay As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait eksiltme tart· 
namesini her gün iş ıaatlerinde Ko. nı 
müracaatla görebilirler. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teriıinatı 1485 liradır. 
6 - Teklif mektupları 7 /11/940 Ta. per

ıembe gUn ve uat 15 ıe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmiı olacaktır. Bu saatten ıonra 

mektuplar kabul edilmez. (7114) 17110 

Un alınacak 
VJnurb y A•. :!!!o.. Al. KO.Rl'9. acn: 

1 - 600000 k.llo uıı mukavele ne eatın 
alınacaktır. Tahmin edtlen bedeli 7500 ıı

radır. 
2 - Ellıılltme 8.11.940 Ta. ve cuma gü

nU saat 15 tecltr. Ve Çanakkale Umurbey 
Aı. Sa. Al. Ko. da yapılaceJ<tır. 

3 - İstekliler bu l§e alt ekaUtıne ıart -
namesini her gün lı ıaatlerinde Ko. na 
müracaatla görebtlirler. 

4: - Eksiltme kapalı zarf usullyledir. 
~ - Muvakkat teminatı 6625 liradır. 
6 - TC'lcllf mektupları 8.11.94.0 Ta. cuma 

gUnU ve aao.t 15 e kadar Sa.. Al Ko. Raı. ne 
verllm.111 olacakbr. 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul edll· 
nıez. (7152) 17148 

Zeytin yağı alınacak 

İzmit So.. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Blrllkler ihtiyacı lçtn kapalı zart 

eksııtmeslyle 86000 kilo zeytinyağı aatın 
alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf ekalltmeal 8.11.940 
gUnU saat 1~ te Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. 

8 - 86000 kilo zeytlny$nın beher kllo
•u için tahmin edllen fiyat 60 kurut olup 
tutan 21600 ııra muvakkat teminatı 1620 
llradır. 

4 - İstekltler her gün ıartnameyl An -
kara, İstanbul, Esklıehlr ve İzmlt'te s~ 
Al. Ko. da görebilirler. 

6 - 1atekltler belll gün ve ıaattnden bir 
ııe.at evel kapalı zarflarını Ko. na vermele-
ri. (7176) 17165 

Odun alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 3000000 kilo meıe od.unu mukavele 
ile satın alınacaktır. Tahmln edilen bedeli 
37500 Uradır. 

2 - Ekslltıne 8.11.940 Ta. ve günU ıaat 
16 te Çanakkale Umurbey Aı. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu ııe aıt eks!ltme ıart
nameslni her gUn if saatinde Ko. na mu . 
racaatla görebilirler. 

4 - Eksll tme kapalı zart uaullyjed!r. 
6 - Muvakkat teminat 2812 lira 50 ku

ruştur. 
6 - Tekllf mektupları 8.11.9i0 gün ve 

saat 16 e 
0

kadar sa. Al.Ko. Rs. mUracaat-
ıarı. (7182) 17171 

Sığır eti alınacak 

Umurbey As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 400.000 kilo ııfıreti mukavele ile 

aatın ahnacakıtır: Tahmin edilen bedel 
108.000 liradır. 

2 - Eksiltme 8. il. 94-0 Ta. cuma gll
nil ıaat 1S de Çanakkale Umurbey As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait el<slltmo ıart
namelerini her rün Ko. na müracaatla 
görebilirler. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyledir. 
S - Muvakkat teminatı 4+88 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 8. 11. 040 (Ün 

ve saat 15 ıc kadar Sa. Al. Ko. Rs. ne ve· 
rilmlş olacaktır. Bu uatten 10nra melı:
tuplar kabul edilme., (7183), ıun 

u 11 u s 
Sade yağı alınacak 

Umurbey As. Sa. AL Ko.ı 

1 - 45.000 kilo ıadeyatı mukavele ile 
ıatm alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli S98SO Uradır. 

2 - Ekliltme 8. 11. 040 Ta. vo cuma 
ıUnU oaat IS de Çanakkale Umurbey Aı. 
Sa. Al. Ko. da yapılıı.caktır. 

3 - İstekliler bu işe alt ekıtiltme fart .. 
nameıini her gün i1 ıaattnda Ko. müra· 
caatl1. görebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
S - Muvakkat teminatı 4488 liradır. 
6 - Teklif mektupları 8. il. 940 Ta. 

cuma aiinü ve ıaat 15 ıı kadar Sa. Al. 
Ko. Rs. verilmiı olacaktır. Bu saatten 
aonra mektuplar kabul edilmez:. 

(7184) 17173 

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

1 - 13 / 11 I 1940 ça~amba (Ünil 

ıaat 10 da 43.2000 kilo arpa unu kapalı 

zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 32400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı Z430 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnamesini ıörmek 

üzere hergün ve eksiltmeyi açıma saatinden 
e.n az bir ıaat eveline kadar teklif mek .. 
tuplariyle birlikte Manisa Sa. Al. Ko. na 
müracaatlan. (7191) 17190 

Kuru ot alınacak 
Manisa Aıı. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 12.11.940 sah gUnU ıa.at lti te 

1080000 kilo kuru ot kapalı zart usuıu ile 
ıabn alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 594.00 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4455 liradır. 
4ı - İsteklilerin e:artnameslnl görmek 

Uz:ere her gün ve eksiltmeyi açma sa.a.ttn
den bir saat evellneka.da.r tekllt mektupla.
nnı ve kanuni vealkalarlyle blrllk~e Ma -
ntaa Sa.. Al. Ko. na mUracaatları. 

(7192) 17191 

Kuru fasulya alınacak 
Manisa Aa. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 13.11.940 çar§anıba gUnU saat H te 
600000 kilo kuru fasulye kapah zarf usu
lU ile alınacaktır. 

2 - Muh9.mmen bedeli 13!')000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 10125 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnameslni görmek 

üzere her gUD ve eksiltmeyi açma saatin
den en a.z bir aaat eveline kadar teklit 
mektuplarını ve kanunı vesiı<o.lartyle bir
likte ManJsa Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(7193) 17192 

Saman alınacak 
İotanbul Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 821700 kilo ıaman alınacaktır. Pa· 

zarhkla eksiltmesi 5/11/940 aah &iinü sa
at 15 de Tophane'de Ist. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. Ra. yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 3'4922 lira 25 kuru)tur. 
İlk temlDAtı 2619 lira 17 kuruştur. Şart

namesi komisyonda görüliir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. (7203) 

17239 

3 kalem ip alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kilo 10080 3/14 kendir ipi, kilo 

8000 4/14 kendir ipi kilo 1920 6/14 kendir 
ipliği yukarda yazılı üç kalem kendir ip
liği 5/11/940 günü saat IS de Tophanede 
İıt. Lv. A. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla &atın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 79000 lira, ilk 
teminatı 5200 lira.dır. 

Şartnamesi vo nümuneleri komisyonda 
görülür. ·İsteklilerin kanun! vesikaları ile 
belli aaa.tte Ko. na müracaattan. (7204) 

17240 

• Bulgur alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 15. 11. 940 gUnU ıaat 10 da 6()0000 
kilo bulgur kapalı zart usuıu ile ıatın a -
hnacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 78000 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 158i50 liradır. 
' - İsteklilerin eartnamestnt görmek 

ve eks1ltmey1 açma saatinden en a.z bir 
aa&t eveltne kadar tekllt mektupları ve 
veıikalartyle Mantsa As. Sa. Al. Ko. na 
mUracaatları. (7205) ı 72il 

Sabun alınacak 
Mania& As. Sa.. AI. Ko. Ra. den: 

1 - 15.11.940 pero•mbe gUnU ıaat 15 te 
120000 kilo sabun kapalı zart; usulll tle aa· 
lın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel! 41400 llradır. 
8 - Muvakkat teminatı 3105 liradır. 
t - İstekl!lerln ıartnameslnl görmek 

ve eksiltmeyi açmak oaatlnden bir eaat e
vellne kadar tek.Uf mektuplan ve vesika
ları tıe :Mantıa ~. Sa.. Al. Ko. Rs.mUraca-
atıarı. (7206) 17242 

Buğday öğüttürülecek 
M"anJsa Aa. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 15. 11. 940 cuma gUnU saat 11 de 
iBOO ton buğday öQütmeetntn kapalı zart 
UBU.IU ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedell 96000 liradır. 
3 - Muvakkat teınlnatı 7200 llradır. 
4. - İsteklilerin ıartnamealni görmek 

Uzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin· 
den en a.z bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarlyle birlikte Mantea As. Sa. Al. 
Ko. na mUracaatları. (7207) 17243 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. R<J. den 
1 - 500 ton çuvallı arpa pazarlıkla sa· 

tm alınacaktır. Bunun hepsinin birden ve
ya kiiçük küçük partiler halinde verecek
lere de lhale edilebilir. 

2 - Pazarlığı 12'/11/940 ıah rünil ıa
at lQ da E=runı Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - Toplu tutan 4-2500 lira, ilk temin.atı 
!188 liradır. 

4 - İstoklilerin muayyen gilnde komis-
yonda bulunmaları. (7242) 17247 

Odun alınacak 
Er.zurum Aı. Sa. Al. Ko. R~. den 
ı - 1000 ton çam odununun 2'1/10/940 

cUnü yapılan ihe.lesindc istekli çıkmadı .. 
tından tekrar pazarhla konmuştur. 

2 - Paurlığı 27/11/!140 rünil ıaat 11,30 
ıf& Euıırum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, 

S - Toplu tutarı 27500 lira, katt temi
natı 4125 liradır. 

4 - Odunun evsaf ve ~artlan Ko. da 
mevcuttur, 

5 - İsteklilerin muayyen ct1n ve ıaatte 
Ko. da bulunmaları. (7243) 17243 

Un alınacak 
Erzurum Sa., Al. Ko. Rs. den 
1 - 250 ton unun 21/10/940 da yapılan 

ihalesinde istekli çıkmadığından tekrar pa
zarhğa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 6/11/940 çar~amba cünü 
ıaat 15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı -
la.caktır. 

3 - Toplu tutarı 25000 lira ilk teminatı 
4000 liradır, 

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

5 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (7244) 17249 

Kuru ot alınacak 
Erzurum As. Sa.. Al. Ko. Rs. den 
ı - 14/10/940 tarihinde 1649200 kilo 

kuru otun kapalı zarfla yapılan ihalesine 
istekli ~ıkmad1ğ1ndan paz:arlığa konul • 
muştur. 

2 - Pazarlığı 7/11/940 perşembe günü 
saat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı • 
lacaktır .. 

3 - Toplu tutarı 57722 lira ilk temina
tı 4137 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saat-
te Ko. na müraca;;ıtları. (7245) 172"50 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 500 tol\ arpa satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıf:ı 5/11/940 sah günü aaat 

10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla .. 
caktır. 

3 - Toplu tutarı 42500 lira. ilk temi-
natı 3118 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve şartları Erzurum 
Sa. Al. Ko. da mevcut ve her zaman gö -
rülebilir. 

5 - İsteklilerin muayyen gün ve saat-
te Ko. da bulunm~ları. (724-6) 17251 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. drn 

1 - 250 ton çuvallı nrp:ının 21. 10. 940 
da yapılan ihalesinde istekli çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa çık:ınlmıştır. 

2 - Pazarhğ"ı 7. 11. 940 perşembe gUnU 
saat 11 de Erzurum Sa. AJ. Ko. da y:lpıla.
caktır. 

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

4 - Arpanın evsaf ve şartları Ko. da 
mevcuttur. Her zaman görUlcbllir. 

:;; - İsteklilerin muayyen gUn ve e&At-
te Ko. da bulunmala.n. (724.7) 17253 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa.. Af. Ko. Re. den: 

ı - 387 ton çuvallı arpa pazarlıkla ıa
tın alınacaktır. 

Bunun hepsinin birden veya küçük kü
çük partiler halinde vereceklere de !hale e
dilebilir. 

2 - Pazarlıtı 13.11.94.0 car~amba g1lnU 
ısı.ıat l.l de Erzurum Sa.. AI. Ko. da yapıla 

caktır. 

8 - Toplu tutarı 32895 lira tık teminatı 
2'68 Uradır. 

4: - İsteklllerln muayyen gUnde Ko. da 
bulunmaları. (7248) 17254 

Sabun alınacak 

Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Askert ihtiyaç için 90 ton sabunun 

kapa.lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuı 
ise de 28/10/940 pazartesi &iinü bayram 
tatiline tesadüf ettiği cihetle mezkO.r iha
le 18/11/94-0 pazartesi günü saat 16 ya bı· 
rakılmı~tır. 

Muhammen bedeli 36900 lira olup ilk te
minatı 2767 lira 50 kuruştur. Evsafını An· 
kara, İatanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ve Kırk
lareli hükümet caddesinde As. Sa. Al. Ko. 
da mesai saatlerinde her gü.n görülebilir. 
İsteklilerin 2490 ıayılı kanunun 2. 3. M. 
terindeki vesikalariyle birlikte muayyen 
gün ve ihale saatinden bir ıaat eveline ka
dar teklif mektuplariyle birlikte vermele
ri prttır. 

2 - Postada cecikmeler pyanı kabul 
değildir. (7268) 17259 . 

Odun alınacak 
Kırkla.ren As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 1950 ton gürgen 
odununun kapalı zart usulü tle eksiltmeye 
konulmU§ tsede ihale gUnU olan 28.10.940 
pazartesi gllnU bayram tatiline teeadUf 
ettiği cihetle mezkQr ihalenin 18. 11. 940 
pazartesi gU.nU aaat 16 ya bıra.l<ıhnııtır. 

Evııatım Ankara, İstanbul Lv . .A. Uk
ler1 ve Kırklareli hUkUmet caddesinde as. 
kert Sa.. Al. Ko. da vemesal zamanlarında 
her gUn görebilirler. 

2 - İsteklilerin kanun! veslkalariyle 
birlikte muayyen gün ihale saatinden bir 
saat eveıtna kadar teklif mektuplariyle 
birlikte vermeleri ıarttır. 

8 - Postahanedeki gecikmeler kabul e-
dilmez. (7269) 17260 

Motör ve dinamo alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Mazotla müteharrik 00 beygir ku
vettndo bir elektrik motör1.yle 39 beygir 
kuveUnde bir dinamo tevzi tablo.su ne te
ferruatı pazarlıkla satın alınacağından 

12. 11. 940 salı gUnU saat 10 da Sa. Al. Ko. 
na müracaatllU'l. (7270) 17261 

Kösele alınacak 
İstanbul Tophanı Lv. A. Sa. Al. Ko. 

Rs. den: 
1 - 15000 kilo kadar sabunlu kösele alı

nacaktır. Po.zarhkla. ekslltmeal 7.11.040 
perşembe gUnU eıaa.t 14,30 da Tophanede 
Lv. A. Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Tahmln 
bedell ecnebi der1lerinln kilosu 395 kurue:a 
yerli derilerinin kilosu 380 kuruştur. 

İstekl11erln temınatlariyle birlikte belli 
saatte Ko. na. gelmclrl. 

2 - 15000 kilo kadar sarı sa.bunlu kö -
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
7. 11. 940 perıembe gUnU saat H,30 da 
Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaptla
cnlctır. 

Tahmin bedeli ecnebi derilerin klloeu 

Ambar ve hangar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1- Şefaatli İstasyonunda yapılacak hangar ve idare bi

nasile, Aktehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bi
nası ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuttur. 

Ke§İf bedelleri Şefaatli için 72473.40, Akşehir için 
53747.50 liradır. 

2- Şefaatli İn§Blltına muktezi oluklu saçla beton arme 
için yuvarlak demir Ofis tarafından verilecek ve yi·ne yal
nız bu inşaata ait tafsilat resimleri Ofis tarafından hazrr • 
!anacaktır. 

3-- Eksiltme evrakı Şefaatli için beş, Akşehir için üç li
ra mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4--- Eksiltme 11. 11. 940 tarihinde saat 15 te Ankara da 
Sıhhiye Vekaleti yanında yeni Ofis binasında yapılacak • 
tır. Teklif mektuplarrnı havi zarflar makbuz mukabilinde 
Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

5- Muvakkat teminat mikdarı Şefaatli için 4873.67 ve 
Akşehir için 3937.38 liradır. 

6--- istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün eve! Ofisten ala
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

7- Her iki İnşaat ayrı ayrı kimselere de ihale edilebilir. 
(7255) 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
Urfa Gümrük Taburu Satın Alma Kom iıyonu Baıkanhğından : 

·~ 
c 
u 

Sadeyağı 12.000 18.000 1350 Kapalı zarfla 8. 1-1. 940 cum:1 10 
Bufday kırma 493.500 17.274 1296 Kapalı zarfla 8. 11. 940 cuma 1(,.30 
Arpa 598.000 36.729 2755 Kapalı zarf 8. 11. 910 cuma IUO 

A) Yukarıda. yazılı üç kalem erzak kapalı zarfla hizalarında a:östcrilen gün ve ~· 
atlerde ihaleleri yapılacaktır. 

B) Şartnameleri okumak istiyenler ~ fıkrasında söıil geçen binad:ıki satın alma 
komisyonunda her cün okuyup görebilirler. 

C) İstekliler girmek istedikleri kaleminhiza.sında gösterilen teminat akc:;;csini Urfa 
gümrük ve:-.:nesine yatırıp vezne makbuzu veya banka mektubiyle sartn:uneain dör ... 
düncü ve hususi ıartların sekizinci maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet komisyona ve:rmi1 buluna· 
caklardır. (9921/6875) 16877 

Muhtelif erzak alınacak 
Konya As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Kıtaat ve mUessesatın ihtiyattan için qatıda c1ns ve mlkduı yazılı dört 

kalem iaşe maddeleri ayn ayn kapalı zart usulU tle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartna.mesı Ankara., İstanbul, Konya Lv. A. Ukleri Sa. Al. l{o. dndır. İatckU

lerl okuyabtltrler. 
3 - tık temlnaUyJe ekısUtme .-nnıerJ q&g-ıda cfnalerf bfza.sında ayrı ayn glSste

rUmlştir. 

4 - İstekltlertn thale cUnU olan aoa#ıda gösterildiği üzere teklir m'ktuplarua 
gUn ve saatinde Konya Lv. A. Sa. AI. Ko. na vermeleri. Bu sruıttcn sonra verilen ,.e... 
ya gönderilen teklif mektupları kabul edllmlyecektlr. (7084) 17074 
Cinsi Mlkdarı % 25 dahil 

ilk teminat İhale gtinU ve ıaatı 

Kuru fasulye 
Pirinç 
Patates 
Kuru sotan 

kllo 
130000 

33000 
63000 
4'0000 

Lr. Kr. 
2267 19 
1268 .. 
679 22 
4.12 60 

8 ikinclte§rtn 940 
8 lklnclteırln 940 
8 lklncıteşrtn 940 
8 iklnclte§rin 940 

Arpa ve ot ahnacak 
Çorum Aa. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

•aat 
10 
10,15 
l0,30 

saat 
l1 
11,15 
11,30 

10,4.5 11,4~ 

1 - Kapalı zarf usuliyle ekslltmeye konm111 olan aşağıda. cins, mlkdar, mu· 
ha.mmen bedel ve ilk teminatı yazılı olan yem maddelerine lstekll çıkmadığınde.n 

ikincl dcta olarak kapalı zarf usulü ile ekstltmeye konulmuatur. 
2 - Şartnameler her gUn Ko. da görUl Ur. 
S - İsteklllerln belll gUn ve saatlerde teklif mektuplariyle Çorum OrriuE:vlnde 

Sa. Al. Ko. na mUracaa.tıarı. (70S~) 17075 
CJıısl M.lkdert Muhıımmen 

kilo bedeli Teminatı İhale gUn saati 

Arpa 
Kuru ot 

'80000 
275000 

lira 
19200 
8937 60 

Ltra 
1440 

671 
8. 11. 9ıt0 cuma 10 
9. ıı. 940 cumartesi 10 

Et ve odun alınacak 
Edirne As. Sa.. AL Ko. Ra. den: 
A§aflda cins ve mikdarlıırı yazılanlar pa.ze.rhkla alınacaktır. İhaleleri Edlrnede 

eski mUşlrlyet dairesinde Sa. At. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve §3.rtnameleri her 
gUn Ko. da ı:;örUleblllr. SözU ııeçen gUnde Ko. mUracaatıarı. (7100) 17089 
Cinsi Mlkdarı :M. tutan Teminatı İhale günü saaU 

Sığır eti 
Odun 

Ton Lira Lira 
120 42000 6300 

1000 20000 8000 
4.11.940 15 
4.ll.9t0 16 

3 Nevi sebze ahnacak 
Umurbey Aa. Sa. Al. Ko. RI.: 
1 - AJafıda. cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat ternınntı ya?.ılı Uç rtnı 

kıJlık sebze mukavele ile satın alınacaktır. 
2 - Ekalltme 7. 11. 940 tarihine mUııP.dtt perıen1b4e gUnU saat 15 d3 Çanal~kal~ u .. 

murbey'de As. SL Al Ko. da yapılacaktır. 
8 - İsteklfler bu ioe ait evsat ve hususi ıartıarını her gUn tı sa.atında Ko. na mu .. 

raca.atla görebilirler. 
4ı - Ekalltme kapalı zarf uaullyledJr. 
l' - !~bu kışlık sebzeler bir müteahhide thale edllebllecE'ğl gibi ayn uyrı mUteah· 

bitlere de lhale edilebilir. 
6 - Teklif mektuplan 7. 11. 94.0 :perıem be günü saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Re. v .. 

rilmtı olacaktır. 

Bu saatten aonr& mektup kabul edllmea. 
Cinsi Miktarı kilo 

Lahana 
Prasa 
Ispanak 

Taksitler 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 

45.000 
80.000 

100.000 

Mu. bedell 
L. K. 

2.700 00 
4.800 00 

10.000 00 
Başlama T&. 

(7107) 

l. I. Kllnun. 1940 
1. I. Kllnun 1940 
1. I. Kllnun 1940 

17103 
Muv. teminn.tı. 

L. K. 
202 r.o 
360 00 
750 00 

Hitam bulma TR.. 
28 Şubat 1!=14.1 

80 Nlsıın 1941 
30 Ma>,B 1941 

393 kunıtı, yerlJ dertJerln klJoau S80 ku- 940 salı gUnk saat 11 de p:ızıır'ıkla satın 
ru~tur. 1stcklllerin temlnatıartyle belli sa- alınacaktır. 
atte Ko. da bulunmaları. (7271) 17262 

Elbiselik bez alınacak 
2 .- Muho..rnmen bedeli 15000 Ura olup 

katı teminatı 2250 liradır Tal • .a>I r•n ınez.. 

Çanakkale Aa. Sa. Al. Ko. Re. den: kQr gUn ve aaatte Çanak .a.ıe Aı. Sa. AL 
1 - 15000 metre ıı elbiseliği bezi 6.11. Ko. da bulunmaları. (7272) 172vı 
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VAKİT, NAKİTTİR ! .. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç· 

bir madde na.ve etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştibalı bir sofra hazırlıya· 
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir ~orbayı her zaman bulamazsınız. 

Bilyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık •ebze komprime • 
terimizin senelerce nefaset ve \azeliğini muhafaıa P,ttığine şahit 

olacaksınız. 

Cl\PA MARKA 
MERCtMEK, BEZELY A, NOHUT vesair hububat se_bze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizrle lıulundurmay1 ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha•çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolr.ular ve sporcular için de her za~an 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir Bakka!larınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA 

FAKULTELER 

Davet 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fak.Ultesı 01-

rektörlliğünden: 

FakUJtP talf'brsinir 31. 10- 1940 per 
ş1>mbP gıtnl\ !'laat 10 cill fakülte konferans 
~ •J, ~ı ~ h· :nmalan ı 7277) 17236 

------

Tarihi tesisi : 1915 

, ______ , 
OAKTİ LO KURSU 

76 rnct devresini de 3 SO tenzi11it· 
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaı.. Memurlar koopcra
tıfi karşısında Birinci Noterliğin 
tahliye ettiği daireye mürac::ıat edil 
mesi Telefon: 3714 3982 " , 

Gümüş yüz kuruılukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan Nazarı dikkate 
Maliye Vekaletinden : Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi

yasaya kafi mikdarda sıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
lann 31 İkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 
karar laştırılınış tır. 

29 Birinciteşrin, Cümhuriyet Bayramı günü saat 14 den 
15,30 za kadar Türk Hava Kurumu Par14ütcülerini berayi 
muhafaza Mezbaha civan Yüniş, Etlik, Askeri sıhiye de
polan civarı ile Askeri Top Fabrikalarından Etimesğuda 
kadar olan mıntakalarda elektrik cereyanının umumi ola. 
rak kesileceğini sayin abonelerimize bildiririz. 4331 

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

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümburiyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu-

·rayya.re 
Otomobil 

Kamyoo 
Motör 

ve 
bllOmum 

makine

lerde 
İsvtçre 

mAmQl~tı 

RO 

S R O Rulmanlarını kullanın1z. 
Deposu: Galata Ka.raköy Palas banı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
ÇIOGLU vo ORTAKLARI P K 

103». Tel.-ra!: TAŞKOL 

u L US 21. lrıcı ytL - No. 6911 

imtiyaz sahibi 
fskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik F'ENiK 
t.-1Uesst>fle MlldUrU N.aştt ULUÔ 

UlUS Basımevi ANKARA 

(7025) 17093 
PARLAK ve SAaLAM DiŞLERE MALiK OLMAK iSTERSENiZ 

MUHAKKAK 

Ceman 2430 adel muhtelif 
ebat ampul satın alınacak 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 
den : 

Osram., Tungsram markalı veya 
bunların fenni evsafını taşıdı·ğı tev
sik edilmiş diğer markalardan aşa
ğıda müfredatı yazıh ampulLeri -sat
mak istiyenlerin anbarımn:a teslim 
şartiyle 11/11/940 tarihine kadar 
teklif mektuplarını Şirketimize gön~ 
denneleri ila.tı olunur. 4310 

• Dl~ MACUNUNU KUL.L.ANINIZ 

OTşıerı ve dişetlerlni muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L diş macununu ıırayınıt, 

1 *"•™' .,,,,, 

10 adet ampul 220/1000 Vat 
20 " ,, ııoı 500 ,, 

.. • 

..1111111 Satılık köşk ııııııı. - -- Keçiören merkezinde kullanışlı gü- : 
PİYANO KONSER 

AKORDERl 200 
1000 
600 
600 

• .. .. 
.. 

220/ 300 .. 
2'20/ 150 " 
220/ 60 " 
220/ 40 ,, 

= zcl bir köşk bağı ile satılıktır. İsti • = 
: yenlerin İstanbul'da (50) nutnaralı : 
: posta kutusuna müracaatı. 4344 = ve tamiratı İstanbuldan gelen 

Mina Tel. No. 2203 4301 -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

, .... -.-a._ ........ ._ .... _______________________ , 

YENİ Sinemada 
Bu gece 21 de 

Viviane Romance tarafından 
temsil edilen 

Yarı Geceden Sonra 
Esrarlı maceralarla dolu bU -

yUk aşk ve heyecan ftlm1 

Saat 14,SO • 16,30 ve 18,30 da 

CANIMIN İÇİ 

8ft41 rollerde: Tala Fedor ve 
meşhur komik Boch 

HALK Sinemasında 
BugUn ve bu ~·ece 

iki muazzam filim birden 
l - Bllyük lntlkam 
Baş rolde: Ken n.ı:aynard 
2 - Me3um liman 
B~ rolde: Harr S. Vebb 

Macera ve sergüz~t !ilm.l 
Seanslar: 14,30 -16,30 -18,30 

ve gece 21 de 

Saa.t 12,15 te ucuz mnUne 
Korkunç gece 

Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün ve bu gece 

Türkün ltahramanhk 

menkıbesi 

Çanakkale geçilmez 

Türk ordusunun yenilmez ku· 

vettni gösteren ftllm. Se

anslar: 14 -16 - 18 • gece 20.30 

Bugtin ve bu gece 

TATLI GÜNAH 

Baş rollerde: Robert Taylar 

ve sönen yıldız Jeanne Harlov 

son filmi. A-Ievslmin eğlenceli 
komedisi 

Seanslar: 14,30 • 16,SO • 18,30 

ve gece 21 de 

Yenişehir Palas Oteli Ulus Meydanı Müdafaaibukuk YENi' ŞEHI' R PALAS 
~a~~:i b~~a~~.:'ak~ı:ı,~:~~~~;.da· 

Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 


