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ıslah istasyonunu gezdi 
Başvekilimiz bugün Ankara'ya 
dönmek üzere hareket edecek 

Nazilli: 18. ( Hususi muhabirimizden ) - Başvekilimiz Dr. Refik Srıy
dam, bugün NazilJi'yi şereflendirmişler ve •C. H. P. binasının bahçesinde 
halkla temas etmişlerdır Başvekilimiz bundan sonra Nazi/Ji Basma Fdb

rikasında ve Pamuk Islah lstasyonunda uzun tetkiklerde bulunmuşlar, 
müteakiben şereflerine Basma Fabrikasında verilen öğle ziyafetinde b•ı
lunmuşlardır. 

Nazilli belediyesi tarafından da bu ak~am Halkevinde muhterem Ba~
vekilimiz şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Başvekilimiz, NazilJi'yi teşrifleri dolayısiyle tezahürler yapan ve ken

disini alkışlıyan halkın arasına karışarak, yurttaşların hatırlarını sormuş· 
tur. Halk, Başvekilimizin sözlerine : 

Bir parCJ§ÜffÜ süzüle süzüle İnerken " - Sizi aramızda görmekle saadetimiz arttı. Yaşa, varol ! ., nidalariyle 
mukabelede bulunmuşlardır. 

Fransızlara gör;l 
İngiliz 
mukavemeti 

Falih Rılkı ATAY 
Petenci Fransa'nın gazetelerinde 

eaki müttefik lngiltere'nin hala na
•rl mukavemet ettiğine hayret eden 
bir hal var. Bu gazetelerde intişar 
eden mütehassıs yazılarına göre 
thndlye kadar almaalar bütün tah
minlerinde isabet etmi,lerdir: me· 
aela 15 haziran alman ordusunun 
Paris'te geçitreami tarihi olarak 
tesbit ecfilmi,ti: 25 haziranda Fran· 
aa mütareke talebinde bulunacaktı. 
15 ağuıtoıta da alman kıtaları 
Londrll'ya girecekler ve umumi 
aulh imzalanacaktı. Fransızlar şim
di itiraf ediyorlar ki bütün bunları 
evela blöf zannetmişlerdir. Halbuki 
bu tarihlerin gelişi güzel tesbit e
dilmediği sonradan sabit olmuştur. 
Alman tal\rruzu saat gibi işlemiştir; 
hiç bô: şey, ileri hareketin umumi 
seyri iıstnne tt.!bır r:tmrmiş&ır. Bü· 
yük taarruz aıraaında almanlar, va
kit kazanmak için, ne sahra tele
fonları kurmuşlar, ne tifre kullan
nu,lar, emir'erini radyo İlt> a~ıktan 
açığa vermışlerdir. Övlc ki fra.nsız
lar alman kıtalarınm hı"·eketlerinı 
daha evelden biliyorlar, fakat kar
tılanıaia muvaffak olamıyorlardı. 
Alman~ıır ıüratce üstünlüklerinden 
bu 'kadar emin idiler. Nitekim al· 
!banlar 15 haziran aktamı Paris'e 
airmi,lerdir ve 25 haziran gunu 
stratejik vaziyet, franaız ordusunun 
•rtık müessir bir mukavemet gös
termesine müsait değildi. 

Fakat ne oldu da 15 ağustosta 
alınanlar dediklerini yapmadılar, 
Yahut, yapamadılar? Fransız müte
haasıslarmı meJgul eden sual bu ••• 
Merak ve endi,enin sebebi var. Ha
airanın son haftasmda mütareke ta· 
raftarlarının. harbe devam etmek 
taraftarlannı susturmak için kul · 
landıiı batlıca silahlardan biri de, 
lngiltere'nin asla mukavemet ede • 
llıİyeceği icldiaıı idi. f ngiliz muka
"Veıneti, o vakit bu iddiaya inanmış 
olanları hayal sukutuna uı!'ratmış • 
hr; bir takım sömürgeleri general 
de Caulle'e meylettiren bir amil de 
budur. 

Ceae franaız mütehasaıs1armın 
llıitalealarını takip edelim: Fransa 
ile kadar sürat ve kolaylıkla mağ· I 
lup edilmiş olsa da, şüphesiz alman· 
lar da mühim kayıplara uğramış · 
1•rdı. Bilhassa ağır tank fırkaları i· 
le tayyare kuvetlen bir haylı sarsıl· 
l'l"ııttı, ancak alman genel kurmayı
hın hem bu kayıp ve hasarları, hem 
de onların tamiri için geçecek za· 
h'ıanı da hesap etmiş olmasına iti
llıat etmek lazımdır. Mütehassısla
~· ıore bu müddet bir ay tahmin o-
Unınuıtur. Demek ki lngiltere'ye 

debarltman nihayet 25 ve 27 ağus· 
loı t "h • k ··t h arı lennde yapılaca tı; mu e-
•ssısların fikrince, ıki haftalık bir 

aanıan lngi1tere'nin itini bitirmeğe 
(Soau J. üncO uylad~) 

Başvekilimiz yarın A nkara'ya hareket edeceklerdir. - Osman Becerik 

İngiliz ticaret korporasyonunun 

salahiyetli bir rüknü diyor ki : 

İngiltere' nin almıyacağı 
hiç b · T ·· r alı yoktur 

Filistin'deki İngiliz ordusunun bütün 
ihtiyaçları Türkiye'den temin edilecek 

Hava Kurumu parOJÜlçüleri 

Hava Kurumu 
tayyarelei 

İskenderunda 

İzmir, (Hususi) - İngiliz ticaret kor· ı yonu harp zamanında ve sulh zamanında 
porasyonunun ıalihiyet sahibi bir rüknii, Balkanların, cenubu şarki Avrupa'da ve 
memleketimlzae faaliyete geçen ticaret orta Avrupa'da İngiltere'nın göstereceği 
birliğinin faaliyeti hakkında aşağıdaki i- ticari faaliyeti idare eylemek üzere kurul· 
zıhatı vermittir: muı büyuk bir teıekküldıir. Sermayesini 

"- Müttehit lnrallığın ticaret korporaı- , Sonu 4 lınru uıvlad• ı 

Almanlar istila i(in 
haurhğa devam ederken 

İngilizler 
işgal altındaki bütün 
limanlann ağızlarına 

Antakya; 18. a.a. - Cenup vilayet- • 
!erimizde turneye çıkmış olan Hava 
Kurumu tayyare ve paraşütçüleri bu 
sabah Mersin'den İskenderun'a gel -
mişlerdir. Hatay'a ilk defa gelmekte 
olan havacılarımız köylerden gelen 
yirmi bine yakın muazzam bir hdlk 
kütlesi tarafından sonsuz bir heyecan 
içinde karşılanmışlardır. Tayyareci'i
ğin ehemiyeti etrafında irat edilen bir 

mayn döktüler (Sonu l unC'b ~avlada J 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde Otuzdan fazla mayn 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi tarlası vücuda getirildi 

ldare Heyeti: dün mutat haftalık Londra, 18 a.a. - İstihbarat aervis
toplantısmı yapmış, Parti'yi alaka- )erinden alınan bütün malfımat al
dar eden mevzular üzerinde müza· man istila hazırlıklarının devam et • 
kerelerde bulunmuştur. _J mekte ve genişlemekte olduğunu tc· 

<Sonu \ •nr• ~11vl11n 

Bir .slila hareketine karıı koymağa hazırlanan 
ingiüc tankları, bir köyden ge,erlcen 

Fon Ribbentrop 
Roma'ya gitti 

Berlin' de ziyaretin mutad 
münasebetler (er(eYesi 

tJnde o'duğu söyleniyor 
Berlin, 18 a.a. - DNB bıldırıyor: AJ. 

man hariciye nazırı 8. von Ribbentrop, 
kısa bir ziyaret için bu sabah Roma'ya gıt
mi$tir. 

Seyahatın •ebebi nedir ? 
Berlln, 18 a a. - Yan resmi bir surette 

tebliğ edilmiştir : 
Berıın sfyast .,mahfilleri alman harfc:'lye 

nazınnın Roma seyahatinin alman - ltal -
yan mUnaııebetıertnln hu.uet mahiyeti ik -

(Sonu 4. üacü say/ada) 

lngiliz Ortaıark orduları kumandanı general Wavell {ortada) 
İngiliz harbiye nazırı B. Eden'le beraber 

MISIR'DA 

İ kiyü z binden fazla 
İngiliz askeri var ! 

İtalyanlar 
lngiliz müdafaa hattına 

yaklaşıyorlar 
Roma. 18 a.a. Glomale d İtalla, ltal • 

yan kıtaatının inglllzlerfn mU.tahkem 
ikinci h t arının köprü balı olan Sldl -
Barran e vasıl olmuş olduklannı yaz - Bir İngiliz hava müdalaa topu 
maktadır. Bu hatta topçu bataryaları ter-
tibatı mevcut olduğu gibi, slperlf'rle hl • \
maye edilen ve bir tayyare sahası tarafın-
dan mlızahar t gören mıtrntyözler de var- Şarki Akdeniz' de 
dır. 

İtalyan kıtaatı. huduttan Sldl-Barra -
( Sonu J uncü sayfada ) 

Amerika tayyare 

imôlini hızlandırdı 

İngiltere yen!den 

16.000 tayyare 

m 1lörü ısmarladı 
Vaşington, 18 a a Dov J0n<'R ajanıııı 

nın haber aldı.gına nazaran, tayyare imali.
tını fazlalaştırmak ve suratleştirmek ıçin 
harbiye nezareti kongreden 300 mılyon do
larlık bir tahsisat talep etmiştir. 

İngiliz filosu 

mühim Ciurette 

takviye edildi 
Londrı, 18 a.a. - Dun akşam lordlar ka

marasında domınyonlar nazırı lord Caldo
cote Akdeniz'deki harekat hakkında be· 
yanatta bulunun demi$tir ki: 

lnııliz denız kuvetlerı, son zamanlarda, 
Akdeniz'i altı gun mutemadiyen bir ucun
dan obur ucuna kadar taramışlardır. Fa· 
kat bu esnada du,man hiç hır deniz hare
ketinde bulunmamıştır. Bu esnada, şarki 

Akdenız'deki filo mühim surette takviye e
dilmiştır. Sardunya'da, Radoıı'ta du$mın 
tayyare meydınlan ve 12 adada du$man 
tayyare meydanları ile uslerı bombardı -
man edilmiştir Filomuz, duşmanın Lıbya 
ile deniz munakalitını muhım surette 

Amerika'ya 16.000 tayyare sekteye utratmı$tır. Akdenız'deki bu ha-
motörü ıımarlandı rekJlt esnasında, asker ve malzeme yuklil 

Nevyork, 18 a.a. - Detroit eyaletınden ıemı kafıle~erl orta sarka varmış ve burı
gelen malümata nazaran ingilız hıikümeti, ya, Fransa nın duşmeıiyle harekit ıaha
Packard motor Company şirketiyle bir mu- srnda bırakılan yokluğu doldurmak için 
kavele aktederek, 16 ıilindırlik 6.000 tay- ı liızumlu asker ve levazım ıotürmu,tür. 
yare motoru ile yedek parça sipariıl ver- (Sonu 4 uncu say/ada) 

(Sonu 4 uncü s;ıy/11da) 

• 

ln6İl~ tayyar•l•ri U~Uf halinde. 
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l, Bucuk ocağından röportaj Jl 
~==::;;::== 

Kayı-Bucuk linyit 
ocağını dolaşırken ... 

Bucuklular neler anlatıyorlar? 

Bilal favuıun köy cıJanndaki ocakta lıkır lıkır 
tencereler kaynıyordu 

Y akın bir dostumuz geçenlerde bizi 
he8aba çekU: 

- Şuracıkta, dedi, lldetA burnunu
sun dibinde bir 'kömUr ocağı var. Neye 
hiç bahsetmiyorsunuz? 

Bu haber bize bir sUrprlz tesiri yap
tı. 

- Nerede, ne zaman bulundu, kim 
buldu, lııleUliyor mu? diye sorduk. 

O, heyecanımızda bizi haklı bularak, 
fakat duymamııı olmamıza da Adet4 1-
nanaımyarak izah etti: 

- Mllden Tetkik Arama EnstltUsU 
Bucuk köyündeki linyit ocağı.nı lıılet

mlye baıılamıııtır. Çıkardığı. kömUrlerl 
satıyor bile. 

Ertesi sabah ilk l11lmlzln ne olduğU
nu tahmin edersiniz. Soluğ"u Ma.den 
Tetkik ve Arama EnstıtUsUnde aldık. 
Değerli Umum MUdUr Ha.dl Yener 
komşu ocak hakkındaki ekBlk bllglmlzl 
tamamladı ve nllzlk bir mUsaade ile, o
cağı bizzat gidip gtireblleeeğlmlzl ha
ber verdi. 

Ayq yolunun 38 inci kllometresln· 
de, ııoaenln sağından ayrılan bir ham 
yolun bqında ııu kırmızı levha "havza,, 
ya yaklaştığımızı haber veriyordu: 

"M. T. A.. Bucuk linyit ocağına gi
der . ., 

Bundan sonraki yol hakkında hl'r 
halde uzun blr methiye yapmanın Vl· 

manı değildir. Biz hele bir kere ocağı 
dolqalım: 

Buradaki linyit yatağı.nın asıl adı 

Kayı • Bueuk ocağı lml11; sebep mA· 
lOm: Kayı ve Bucuk köyleri arasında 
bulunduğ"u için mühendisler bu adı 
takmııılar ... Fakat bu imtiyazın asıl Bu
cuk köyilne ait olması lAzım. ÇUnkil o
cak, a.detA. köyün içinde gibidir. 

Bucuk kllyU deyip geçmlycllm: yU
ze yakın haneliktir ama olur olmaz köy
lerden değildir. GörilnUşUnde bir zen
ginlik var. Buculdular da kendilerini -
bu yüzden olmalı - gayet pahalıya sa
tıyorlar: 

- Şu karşı dağlarda yetl§cn UzUm
lerlmlzln emsali rnenendl yoktur, deyip 
başka laf etmiyorlar. tl'zUmlerinl tat
mak - bqka bir gilne tAllkan - o giln 
mUmkUn olamadı. Fakat ben bucuklu· 
lann asıl övilnUlecek §eyini kev!edeme
melcrtne ga§ıyonım. Kara elmasa kom
ıu olduktan sonra arlık hareıa.ıem ll· 
zUmle övUnUlUr mU? 

Köy meydanını geçerken, bizimle be· 
rabcr ocağa kadar yonılan kıymetli 

mUhendls Enis Toser: 
- Dunın da, dedi, bizim BIUl.1 çavu

flı da alalım. 
Bir evin önUnde "Btıa.ı çavuş, BiUU 

çavuş!,. diye seslendik. Köy çocukları: 
BllAI çavuş bu saatte evde dur

ma:..klne, dediler, ocaktadır. 

yldlr. KömUrU köylUye ucuz verebil· 
mek için lgletme masrafları mUmkUn 
olduğU kadar kısılmış, Bll!\1 çavuııa a
telye olarak tahtadlUJ bir baraka yapıl
mı11tır. O kadar .. Bll!\l çavuş ve birkaç 
iDçl, i1Jlctmeyl mUkemnıeıen idare edi
yorlar. Uızım olan da bu değil miydi? 

Bu hczar!en çavuşu, galerinin ta. di
binde knzmn sallarken gördUk. Bir işçi 
ynrdımcurtyle bir yandan kazıyor, 11er
Jiyor, bir yandan da kenarlara direkler 
dikiyorlar. 

- Kaç metredesiniz, diye sorduk. 
Çavu~: 

- 129 uncu metreyi kazıyoruz, dedi. 

Bu dagda, bir çok linyit filonları ol -
duğu tesbit edilmiı, bunlardan en 

iktısadi oı\nı seçilmiıı, o iııletiliyor. Bu 
filonun kalınlığı 1,50 metre kadardır. 

Geniııligi hakkında ise nihayet tahmin 
yapılabiliyor. Fakat çok zengin oldugu 
ve burası bir gün bitse bile kolaylıkla 

diger filon'un işletmesine baılanabile -
ceği kuvetle ileri sürülen bir iddiadır. 

- BuradB su liıtü çalıııYoruz, diyor
lar, bu ~ok mühimdir. 

Su üstü, demenin, su derdiyle karşı

laşmadan, yani sağdan soldan fıskıran 
sularla uğraşmadan çalııımak demekmiı. 
Yani koruda komür .. -

BilU Çavuş ve arkadaşları çalıımala
nnı bize yakından gôsterdiler. Yanımız
da kazdı, yanımızda tamıdı, yanımızdı 

harmana doktiıler. 
Mtihendis Enis Toser: 
- Bu kömiırleri Maden Tetkik Arı -

ma Enstitüsü koyllilere satmıya baııladı, 
diye izah etti, kilosunu on para gibi en 
mütevazı köy evinin bile kolaylıkla ve
re1>ileceği bir fiyata veriyoruz. Gelip 
buradan alabilir, kendi vasıtalarlyle 

nakledebilirler. 
Tonu 2.S liraya kömür... Bu yalnız 

köyluler için değil, Ankara (çin de haki
ki bir sürprizdir. Kaldı ki linyit kömilrll, 
hele hususr tertPbatı haiz ve ç-0k ucuza 
temin edilebilen ocağı da gene kolaylık
la alınabildikten sonra •.• 

Gezdik, dolaştık ve köye döndük. Bi
li! Çavuş: 

- Gelin ıize bir ocak göstereyim, de
di, evine çıktık. Ev. bildiğimiz bir koy 
evidir. Bir farkla: köy evlerimiz.de ka
pıdan girince, açık veya kapalı avlunun 
bir köşesinde dağ gibi yıiiılı..tezekler kar
ıılar. Bilal Çavuşun evindeki fark, te -
zeklerin yerinde bir çok linyit kömürü
nıin yıgılı bulunmasıdır. Yalnız bu bile, 
insanın içine bir ferahlık, istediğimiz, 

yaratmıya çalıııtığımız kôy evi için ııık
lı bir iımit veriyor. Üst kata çıktık. 
Bu köy odasının bir kenarına gıizel, te
miz bir ocak yapılınıııtır. Gözleri var, 

Tel üzerinde 
I ihtikar yapan, 

mal saklıyan 
İki kişi tevkif edildi 

adliye hôdiseye el koydu 
İki gündenberi Ankara adliyesi entere • 

san bir ihtikir suçu üzerindedir. Hadise 
şudur: Anafartalar caddesinde Jozef Bo -
nomo'nun ticarethanesine Osman adında 
'biri müracaat etmiıı ve 14 numaradan ZO 
numaraya kadar muhtelif kalınlıkta tel al
mak istemiştir. İstanbul'da bulunan Jozoef 
Bonomo'ınun çocukları Nesim ve Avram 
tıu müşteriye evıeli mağazalarında bu tel -
den bulunmadığıık fakat başka yerden te· 
darik ederek kendiıine verC'blleceklerini 
soylemişlerdir. Osman bundan sonra, Jo -
'Zcf Bonomo'nun ardiye olarak kullandığı 
yerden geçerken içerde aradığı tellerden 
geniş mikyasta mevcut bulunduğunu gör • 
mü& bunun üzerine hidiııeyi Ankara fiyat 
müralcabe komlıYonuna ha'ber vermiştir. 

Bu vasıta ile vakaya muttali olan sivil po
lis memurlariyle birlikte tekrar mağazaya 
giden Oıman, Nesim ve Avram'a biraz e
ve! tekllf ettikleri kombinezona razı oldu
ğunu söylemiştir. Hakikatte kilosu 40 ku
ru$tan satılmakta" Ölan tellerden '25 kilo 
üzerinde 120 kuruştan mutabık kalmışlar
dır. Osman 30 lirayı s1tıcılara teslim eder
kenttle orada hazır bulunan sivil polisler 
mı.idahale etmiş ve p ırayı, ihtikar yapmak 
istiyenlerin elinden almışlardır. Salahiyet
li memurlarm ardiyede yaptıkları araştır
mada filhakika binlerce kilo tel bul;nmuş-
tur. 

Polisler mağazadan ayrılacağı sırada i
şin sarpa aardığını hisseden satıcılardan 

Avram polisin birine yaklaşmış ve olup bi
tenin örtbas edilmesi için eline bir beıı li
ra sıkıştırmak istemiştir. Polis, derhal ar
kadll$ına işaret ederek bu riışveti alır gibi 
-yapmış ve o sırada davet olunan bir polis 
'komiserinin huzurunda rüşvet suçu da tes
bit olunmuştur. 

Had"se !•·hal Ankara Cümhuriyet Müd
de:urı 

0 '1e haber verilmiş ve nobetçi 
mıid:lc . , ıi muavini B. Lutfi Doğutürk 
tahkikata el'.oymuştur. Evelki glin ve dün 
tahkikat devam etmiş, müdcleiumumilik, 
suça mevzu olan tellerin fiyatı hakkında 
mütalea istemiştir. Bu mütalea da alındık
tan sonra tekemmul ettirilecek olan evrak 
mahkemeye sevkolunacaktır. 
Diğer taraftan, ihtikara teşebbüs eden 

ve polise rütvet vermiye kalkışan Nesim 
ve Avram haklarında tevkif müzekkeresi E vo tovkilhanm oovko!unmuoı.,. 

burada tandır piıer, yemek ııınırmış. 

Ününde de iki gözlü bir plaka var. Her 
ite 7ararmıf. Ocak da, he;,:etl ,_anü:p~ 
siyle, odayı çok güzel rsrtırmış. Bi!U 
Çavuş: 

- Çok mükemmel beyim, çok mükem
mel, diyor, o kadar rahat, öyle temiz ki .. 

- Peki koku filan ... 
Bu sözümüz Bllil çavuııa ideta bir 

iftira gibi göründü: 
- Tövbe, tö'll'be, tövbe, dedi .. 
Köy meydanında köylülerle konuşuyo

ruz. Linyit ocağı hepsini memnun etmit
tlr. Yakacaklar, çok da ucuz buluyorlar. 

- Şu ocaklar biran evel yapılsa, dl -
yorlar. Başka bir derdimiz kalmıyacak. 

Ocakların, dün haber verdiğimiz gibi, 
taştan ve topraktan yapılmasının yolu 
bulunmuştur. Yalnız üstüne koymak için 
bir dökme pla'kaya muhtaçlar. Onu da 
Etlbank temin ediyor. Hem de Ud buçuk 
lira gibi bir defa verilecek, fakat ebedi 
olacak. Bu parayı göze alamzyacak kim
ıe de yOktur. Diyorlar ki: 

- Biz nasıl olsa saç sobalar alıyo -
ruz. Üç liradan aşağı vermiyorlar. İkin
ci seneye deliniyor. Hadi bir daha ... 
Arkamızı musalla taşına verdik. Ya -

rım ıaat kadar bu i3i konu§tuk. Ayrı • 
hrken kısaca sordum: 

- Hulasa, bu iı yürüyecek mi dersi
niz? 
Kısaca ve hep bir afırdan cevap ver

diler: 
- Yürüyecek de lif mı, yürüyor bi -

le." Yalnız bir şartla: Şu ocak iıi çabük 
halledilmeli.. Burnumuzun dibindeki 
komilrü bugüne kadar seyrettik, tezek 
ve odun yaktık ... Gayri biraz da kömür 
yalkalım. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Ankara Hukuk 

Fakültesinin yeni 
talimatnamesi 

Önıimüzdeki ders yılından iti'baren Maa
rif Vekil etine bağlanan Ankara Hukuk 
fakültesi yatılı ve nihari talebelerinin ka
yıt ve kabulleri için tatbik edilecek ayrı 

ayrı iki talimatname neşredilmiştir. Bu ta
limatnamelere göre nihari talebelerin fa -
külteye "yazılmfı." şartlarında bazı değlşik
ILkler yapılmııı, yatılı talebelerin vaziyetle
ri de yeni bir nizama bajilanmıştır. 

Nihari talebelerin kayıtları onıimüzdeki 
blrlnciteşrin ayının bidayetinde başlıya -
cak, 30 unda sona erecC'ktir. Başka bir fa. 
külte veya yıiksek okula yazılmııı olan ta
lebe o müesseseden ilişiğini kesmedikçe 
hukuk fakültesine yazılamıyacaktır. Ya • 
bancı hukuk fakültelerinden nakletmek is
tiyenlerin yabancı fakültelerde tamamlamış 
oklukları yıl ve sömestrler, okunmıyan 

derılerln imtihanları verilmek ıartiyle mu 
teber sayılacaktır; bu imtihanların zamanı 
dekanlık tarafından tayin edilecektir. Fa • 
killte talebesi bir sınıfta iki yıldan fazla 
tahsile devam edemiyecektir ve bu mud -
deti geçiren talebenin, imtihana gir"p don
memiş olsa bile kaydı silinecektir Son sı
nıfta bulunan talebeye iki yılda mezun ol
madığı takdirde mıiteakip imtihana girme 
hakkı verilir, bunda da muvaffak olamazsa 
kaydı silinir. 

Birinci sınıfa kayıtlı olup ta 1939 - 1940 
sonunda imtıhana girmemek veya girip te 
muvaffak olamamak suretiyle ikinci sınıfa 
terfi edemiyen talebe en geç 1/1/941 ta -
rihine kadar kayıtlarını yeniden yaptırmı
ya mecburdur. 

Kayıtları yenilenenler 1940 • 1941 senesi 
sonunda ikinci sınıfa geçemezlerse fakül -
teden çıkarılırlar. 

1940-1941 ders yılı sonuna kadar ikinci, 
ilçüncu sınıflara ve 1941-1942 ders yılı so
nuna kadar .da üçuncü sınıfa İstanbul hu
kuk fakültesinden naklen talebe alınmıya • 
calrtır. 

Yatılı olarak Ankara hukuk fakültesinde 
tahsil edecek talebe için Adliye V ekileti 
tarafından bir "burs" tesis edilmiştir. Bu 
talebeler Maarif V eklletince imtihan açıl· 
masına lıizum görilldilğü takdirde imtiha
nı kazanmııs bulunacaklardır ve diğer ara
nan şartlarla beraber taahhüt ve kefalet 
senedi verecekler.dir. 

Yatılı talebe hariçte maaşlı maaşsız veya 
ücretli ücretsiz hiç bir vazife ve hizmet 
deruhte edemez. 

Bursiye talebe Maarif Vekaletince tes -
bit edilecek devam kayıtlarını ihlal etme
mek oartiyle hariçte vazife alabilir. 

Yatılı veya bursiye talebe mezun oldu -
iu tarihten itibaren bir ay zarfında Adliye 
Vektle'tine istida ile mliracaat ederek Ve -
ktiletten hizmet talebedecekıtir. Bunun ü
zerine Vektlet ır-tıh talebeye üç a)', bur
•i:r• ulebe:r• alu a7 zarfmda bir hi:nne't 
teklif etmiye mecburdur. Bu müddet zar -
fında hizmet teklif edilmediği takdirde ta
lebe teahhUdıinden beri olur. 

Yatılı talebe sekiz sene, bursiye talebe 
be3 sene mUddetle Adliye Vekaletinin tek
lif ettiği her hangi bir yerde Adliye Ve -
ktleti hizmetinde her haııci bir vazifeyi 
ifa edecektir. 

Etibba odaları yüksek 
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Amerika hakkında 
iki ayrı telôkki tarzı 

Neıet Halil AT AY. 
Büyük vuzuhsuzluk tehlikesine Vaziyetin nazari izahı şöyledir: 

rağmen bu yazıda "Birleşik Ameri- Cemiyetlerin ilk inkişaf devirlerin· 
ka" hakkındaki iki teliikkiyi tebarüz de ferdi içtimai büyük bir terakki 4• 
ettirmeğe çalışacağım: mili olan hüriyet, temin ettiği inki

Bizi Amerika'ya götüren vapurda şafın her merhalesinde bu hüriyetten 
fransız bir gazeteci ile tanışmıştım. diğerlerine nazaran daha çok istifade 
Mr. D. B. ! Bu zat Avrupa'yı çok iyi ı iktidarında yeni bir eleman, yahut 
tanıyordu. Bütün kıtayı dolaşmış, bil- yeni bir grup eleman yetiştirmek su
yük devlet adamlarının hemen hep - retiyle hüriyet haklarının zümrele§• 
siyle konuşmuştu. Amerika'ya birin- mesine, gittikçe de ferdi hüriyet im
ci defa olarak gidiyordu. Merak için- kanlarının - bu imkanlara istinat e
deydi. N evyork'ta geldiği günden den terakkilerle beraber - ziyaına 
başlıyarak iki ay her gün Amerika'yı sebep olur. 
tenkit etti. Amerikalıların hiç bir Mesela Amerika'da ferdin söz söy
şeylerini: ne gratsiyellerini, ne şehir- )emek hüriyeti mutlaktır. Fakat ne 
lerini ne hareketlerini, ne kılıklarını, Tayms ne de Kolombos meydanların
ne kadınlarını hiç hiç bir şeylerini da ne de bunlara benzer diğer umumi 
beğenmiyordu. Bunlar, yerlerde - evelki yazılarda bu mey· 

- Westinghaus'daki çelik adamla- dan hatiplerinden bahsedilmişti -
rına benziyorlar 1 kuvctli bir teşkilat ile mücadele ik· 

Diyordu. tidarın"da olmıyan kimse söz söyliye-
- Yaptıklarını onun kadar iyi ya- mez. Amerika'da neşir hüriyeti da 

pan fakat kcndilik1erinden ve kendi- mutlaktır. Eğer yazınızı neşrcde· 
!erine vö.. Hr bir ııe ·i vımmıyan. çe- cek gazete bulabilirseniz, yahut bir 
lik adamları kadar kudretli, onun ka- gazete, bir mecmua veya bir kitap 
dar anlayı sız birer santim bile derin- neşredecek kadar paranız varsa! 
likleri olmıyan milyonlarca insan!... Nevyork sergisinde yırtılmaz bir 
Zamanının çoğunu seyahatle geçir- maddeden yapılmış ipeklileri kadar 

emsine ra ·men Amerika'da ancak üç ince ve zarif kadın çorapları te}'hir 
ay kadar kalabildi. Bence! Diyordu; ediliyordu. Teknik mecmualardan bi

- Amerika ve Avrupa müşterek rinde de üstü kapalı bir surette mo
bir medeniyetin iki ayrı merhalesi törlerde benzin sarfiyatını % 60 ka
değil. aralarında vasıtalarından baş- dar azalatn başka bir ihtiradan bah
ka iştirak münasebeti olmıyan iki ay- sediliyordu. İki ihtiradan da Ameri
rı medeniyet tarzıdır. Avrupa'da va- ka'da çorap yapan fabrika sahipleri 
sıta daha az, insan daha kuvetli, A- ve benzin istihsal eden şirket serma
merika'da vasıta bol insan daha za- yedarları, bunlara benezr diğer yüz
yıftır. Avrupa'da bahtiyarlık nadiren lerce ihtiradan bunlara benzer diğer 
vasıtalarla izah edilir. Otomobili, yüzlerce müessese ve şirket sahip ve 
radyosu, frijideri olmadığı için ken- sermayedarları müsaade etmeden ne 
dini betbaht hisseden bütün Avrupa- amerikalılar, ne de başkaları istifade 
da bir, Amerika hariç bütün dünyada edemlyecck]erdir. 
iki milyon bile insan yoktur. Avrupa- Çapraşık ideoloji münakaşalarına 
lının, asyalının, afrikalının hayatında sürüklemek tehlikesi olmasa, birleşik 
vasıtadan önce gelen bir çok başka Amerika'da gene ferdi hüriyeti ve 
şeyler vardır. Ev vardır, aile vardır, buna bağlı terakkileri önleyici bir 
çocuk vardır, vatan vardır ... Menbala- misal olarak; büyük istihsal ve bli
rı bunlar olan vazifeler vardır... yük ticaret sisteminin inkişaf ettik

Amerika'da tam tersi 1 Mazeretleri çe zirai, sınai, ticari sahada ferdi tc
olup olmadığını nramak benim işim şebbüsü nasıl imkansızlaştırdığından,. 
değil. Babası fransız, anası İtalyan küçük müteşebbisi ve küçük müstah· 
faka kendisi ne Fran a ne. <le İtalya- •ili ortadan kaldırmak suretiyle bil· 

da doğmamış, yahut ingiliz, alman, is- yük bir amerikalı ekseriyeti gittikçe 
veçli, çinli olduğu halde Amerika'da nasıl içtimai nizama düşman ecirler 
doğmamış ve ana vataniyle maddi ma- h_ali?e getirdiğinden de bahsedilebi· 
nevi münasebetlerini kesmemiş bir a- lırdı. 
merikahda vatan hissinin niçin Avru- Belki bütün bunların tesiriyle ola
pa milletlerinde olduğu tarzda in ki- cak; birleşik Amerika'da müsavat 
şaf etmemiş olduğunu isbat etmek fikri hemen hiç inkişaf etmemişti. 
bana ne kazandırır? Kendilerine göre oldukça müphem bir 

Amerika; Amerika'ya ana vatanla- sosyalizm yapan Amerika işçileri bi
rında çektikleri sıkıntılardan kurtul- le - yabancılar ve amerikalılaşma • 

h . t d. " 1 d mak için gelenlere göre hüriyetten mışlar müstesna - içine zencileri de 
aysıye ıvanı top an 1 başka mukaddes hiç bir şeyi olmıyan alabilecek bir işçiler arkadaşlığına a-

Etibba odaları yüksek haysiyet di
vanı dün saat 15 de Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti binasında toplan
mı§ ve divanca tetkikine lüzum göste
rilen meseleleri tezekkür ederek ka -
rara bağlamıştır. (a.a.) 

İstanbul'a 2700 

balya kağıt geldi 
İstanbul, 18 (Telefonla) Bir 

sovyet vapuriyle lstanbul'a 2400 bal
ya ambalaj, 250 balya gazete, 50 bal
ya da sigara kağıdı gelmiştir. 

Bir makinist tevkif edildi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bakır

köy belediye mutemedi zimmetine 
para geçirdiği için tevkif olundu. 

hir serbest teşebbüs ve hayat sahasın- kıl erdiremiyorlardı. 
dan, kazanç fikri ile gelenlere göre Bunlar da ötekiler gibi müsavat 
de yüksek ikramiyeli bir piyango bi- fikrini aşağı yukarı §Öyle izah edi

yorlardı: 
Jetinden başka hiç bir şey olmamıştır. 

Amerika'da ve amerikalı cemiyette Bir cemiyet içinde insanların biri-
bu iki nazım fikir; pek yüksek öl- birlerine değil, idrak, teşebbüs ve itı 
çilde bir hüriyet, gene pek yüksek kabiliyetlerine müsavi hakları olabi
ölçüde bir menfaat endişesi dışında lir. Yaradılışlarında dahiden ahmağa 
ne vardır? Tepesinden tırnağına ka- kadar bir kaç dereceli olan insanlar 
dar maddi, ağır, madde kadar hassa- ancak dahi, ahmak arasındaki derece
siyeti olmıyan kaba bir cemiyet!.. lere müsavi derecelerle bir cemiyet 
İlh. İ1h ... İlh... kurabilirler. Yaradılış farkları i1mf 

İiknci telakki; dinler, milliyetler 
ve sınıflar kavgasının Amerika de
mokrasisine yaptığı tesirler başta ol
mak üzere, Amerika'da hüriyet fik
rinin müsavat fikrini, hüriyet reji
minin müsavat rejimini nerelerde ve 
nasıl ortadan kaldırdığına, Amerika 
içinde hüriyet haklarını nasıl züm
releştirdiğine kadar zayıf kuvetli 
yüzlerce müşahadeye istinat eder. 

tedbirlerle (öjenizm) izale edilmeden 
ve seviye düşürme· tehlikesi göze a
lınmadan, bir cemiyette insanlar mü
saviliği temin edilebilir mi? Ahmağı 
dahinin hizasına çıkarmak veya di· 
hiyi ahmağın safına zorlamak, cemi• 
yet!n refah amili olarak müsavati te-
min etmek demek midir? 

Amerika yerJilerinin hilkat hikl .. 
yesinde şöyle bir fıkra vardı: 

Bucuk'un içinden bir dere geçiyor. 
Bir tarafı köy, öbUr tarafı mA.den_ 
Karşıdan, yalnız içinde mil renkM ta
bakalar seçilebilen bir dağ görilnUyor. 
Eğer önUndekl harmanda yığılı kömilr
ler ve ocağın kapısı gtirillmeac bu da· 
tın koynunda gizlediği cevher öyle o
lur olmaz gözlere malcım olacak gibi 
değildir. 

Ataencic'in fena oğlu iyi oğluna, 

il l l llll il il il il il il lll l llllll lllll l llllllllll il lllllll il il il il llll il lll l lllllllll l l lllll l il l il l il l l llll llll il il il lll l il il l il l l il l l l il il l il 111111111111111111111111111111111 - Toprağa hakim olmak için it: 
ninle kavga edeceğim, kendini m{ 

Galeriye birlikte girdik. Ellerinde 
eıgara olanlar, kapıda. bUtUn arziyat 
malOmatıarını toparlıyarak bir nebze 
durakladılar: 

- Aman söndllrellm. 
Kenardaki bir iııçi bu teldşın lllzum

auzluğ"unu gayet basitçe yUzUmUze vur
du: 

- Yok beyim yok, dedi, bu öyle se
nin bildiklerinden değil.. Patlıyacak 
gazı neyi yoktur. Buradan kazmayı 

vur, kömUr indir qağı ..• İçinde de Is· 
tersen ate, yak, otur .. 

Galeri, iki Uç insanın serbestçe yU
rUınesine mUsalt. tertemiz, iki kat ol
mıya !Uzum göstermlyen. Ustellk serin 
bir yer .. Korkusuzca kibritleri çaktık. 
Dekovllln içinden ileri doğru yllrildUk. 
Bir yandan da, tA. dipte olduğu anlaşı
lan Blla.l çavuıa seslenip duruyoruz. 

Bu Blla.1 çavuıı da kim? diye muhte
mel bir suali tatmin edeyim: Blla.l ça
vuş bu ocağın mUh ndlsl. montörll, 111-
letme mUtehas ı ı, kalfası. ustası, baş 

tıçlsf, kltlbl, bUro ıett_. HUlA.sa her ıe-

Felôketi önliyecek ilôç 
Büyük lran §airi Şirazlı Hafız, 

bundan asırlarca önce yazdı
gı bir gazele: 
İn çl §Qrest kl der devri kamer mi bl -

nem. 
Heme atak pUr ez fitne - vU - ıer mi bl • 

nem 

diye başlamıştı ki "ay dönerken 
gördüğüm bu bozukluk, bu karga
§alık nedir? Bütün ufukları fitne 
ve fenalıkla dolu görüyorum." de· 
mektir. 
Beşer hayatında devir devir dü

şünen ve duyan, yahut düşündüğü
nü ve duyduğunu sanan bir takım 
insanlar, kendi şahıslarının ıstırap
larına yahut içinde yaşadıkları ce
miyetin çektiği felakete bir sebep 
arayınca, en kolay iş olarak, fitneyi 
kötülüğü, ahlaksızlığı bulup göster 
mişlerdir. 

Fransa'da Dreyfüs meselesi SÜ· 
rüp giderken sosyalist ]ores Fraı; 
sa için şu sözleri söylemişti : 

"Si cette societe est a ce point 
corrompue, ses debris immondes ne 
pourront meme paa ıcrvir de fon-

dement l une societe nouvelle." 
Yani: "Eğer bu cemiyet bu dere

cede ahlak bozukluğuna uğramış ise 
berbat enkazı yeni bir cemiyete te
mel olmağa bile yaramıyacaktır." 

Bu türlü sözlere, tahminlere, mü
talealara beşer tarihinde sık sık, yer 
yer, zaman zaman, birçok örnekler 
bulabilirsiniz. 

Osmanlı imparatorluğu Balkan 
hezimetinin bütün ıstırabını ilikle
rine kadar duyarken, düşman top
larının sesini işiten lstanbul'da ka
dın kıya! etlerini tenkit ile vakit 
geçiren ve milli felakete böyle 
-seylerin sebep olduğu yollu ahkam 
çıkaran sözüm ona mütelekkirlcı 

ız mı idi~ 

Her şekli ile tekerrür etmiyen 
·arihin bazı muayyen noktalarda 
lfendini tekrarladığına inanmak. 
ı:aliba, lazım. 
Baksanız a, zamanımızın en bü 

yük f eliketleriaden birisine uğrı-

yan, silahsız, yiyeceksiz ve der
mansız kalan Fransa'da bile zimam
darlar ahlak sukutundan bahset -
mekten başka söyliyecek söz bula
mıyorlar. 

Halbuki selamette bulunan bir 
kafanın bütün bu leli.ket ve inhi
zamlar için bulması gereken topye
klin ill.ç bir tanedir: 

Milli birlik ve birleşiklik! 

*** 
Fırtına! 

Başmuharrir Ethem izzet Beni . 
ce bir halta kadar önce yazdığı bir 
başmakalede "fırtına nerede kopa
cak?" diye soruyordu. Biz de yaz· 
iığımız kısa bir fıkrada "günde yü 
?e yakın tayyare düşüren bir hava 
ta, hila, fırtına kopmamış mıdır?" 
lemiştik. 
Meğerse başmuharrir dostumu. 

bu suali sormakta halclı imiş: dün
kü gazetelerde çıkan telgrall;ır 

Manş denizinde fırtınalar başladı
ğını haber veriyordu. 

., .. 
Zavallı Fransa ! 

Bir fransız gazetesi terhis edil -
miş bir askerin mareşal Peten'e hi -
tap eden bir açık mektubunu bas -
mış. Harp ordusundan ayrılır ayrıl
maz, kendisini " açlık ordusu .. nda 
bulan bu zaval/ı diyormuş ki : 

" lstıraplarımız hudutsuzdur. Aç
lıktan ölmekte olan işsizler ordusu
na iş veriniz. Sabrımız tükenmek 
üzeredir. Çocuklarımız açlığa mah
ktimdur . .. 

Zavallı Fransa ! Acaba bu acıklı 
hitabı duyan fransız zimamdarları 
son zamanların verdiği bir itiyatla 
'ıemen : 

- Bu açlıktan ölmekte olan i~siz-
• .. r ordusunu da terhis ediniz ! 

emrini mi verecekler ? 
'fi'akat işte buna imkan yoktur. 
Çünkü zavallı Fransa. galiba, .,.; 

·ccek ordusunu terhis ile meşgul . 
dur 1 

T. 1. 

dafaa et 1 
Der, bu suretle dünya üzerinde A 

taencic'in yer yüzüne bütün haşme• 
tiyle hakim olacağı güne kadar de• 
vam edecek olan büyük kavga başlar. --

Acı bir ölüm 
İstanbul belediyesi evrak müdürlll

ğünden tekaüde sevkedilen B. Avni, 
tekaütlük muamelesini takip için An• 
kara'ya gelerek indiği Avrupa otehn• 
de dün füceten vefat etmiştir. Merhu• 
mun kederli ailesine ve dostlarına ta• 
ziyelerimizi sunarız. 

Aleni T e_şekkür 
U!ullyle bizleri derin teessUrlere sev • 

keden kıymetli aile reisimiz Temyiz dlSr • 
dUncU hukuk Aza.sından Sadık Doğruöıı'• 

ün cenaze merasimine l§tirak eden ve can· 
dan tazlyelerlyle kederlerimizi paylqllll 
muhterem Adliye Vekili B. Fethi Okyar'• 
temyiz mahkemesi reisi ve Aza.tarına v• 
diğer teıekkUllerln yllksek mUmesalllerın• 
ve aile dostlarına ve tanıdıklara mınoe& 
ve tazlmlerimlzl arzeylerlz. 

Merhumun Ailesi E!radl 



Amerika' da mecburi askerlik 

MISIR'DA 
İ kiyüz binden fazla 

İngiliz askeri var ! 
Aınerika'da mecburi asl·erlik ka- (Bası ı. incı sayfada) 

lldunu, Cümhurrcisi Ruzvelt tarafın- niye kadar 80 kllometre katetmlıılerdlr. 
an da imza edildikten sonra meri- Marsa • Matruh müstahkem mevkllne var

Y~te ginniş bulunuyor. Bu kanunun mnk için daha 130 kilometre katetmele
!llınul ve chemiyetıni anlamak için ri icap etmektedir. 
1914 harbine iştirak eden Amerika-' . İtalyanlıtr Mısırda mUhlm kuvetıer tnı:ı
nın, ancak harbe iştirakten bir se· ıııt etmiş olan lnglllzlerin çok anudane bır 
ne sonra mecburi askerliği kabul ve 1 mukavemetine maruz kalacaklardır. 
tatbik ett' ~ · · h t l k k" f"d' 1 Ağustos ayının bidayetinde .Mısırda he-
11.o ıgını a ır ama a ı ır. nıecbur· k l'k A I k men hemen hepsi de 1ngtllz, lılndll, Yeni 

ı as er ı ng o • sn son anane! · d • 'ld' O l Zelandalı ve Rodezyalı olmak Uzere 
erıne uygun egı ır. n ar 

?tecburi askerlik sistemincie sivil 100 000 kişi bulunuyordu. Bunlara Fllls • 
ıdare · k 

1
• b' . . tinde toplanmış ve .Mısıra celbedllmlıı olan 

l
. Yı ar a p ann atnn u· nevı mı-ıtariz . . .. .. B' S0.000 klıılyt tırıve etmek icap eder. Fakat 

aleyh ~1.esprısı goruyo~la!.. ınaen- lnglllz kumanda heyeti, bu lmvetı kAfl ad
d'k ı olarak harbe ıştırak etme· detmemekte olup son gUnlerde 30.000 kl§I 
t~t~ik mecburi askerlik sistemi~i dalla gelmiştir. Bunlar, Bombaydan celbe
t etmekten kaçınırlar. İngıl- dilen hlntlllerle tlmlt burnunu dolaomak 
tere de 1914 harbine İştirak ettik- suretiyle gelmiş olan fngillzlerdlr. 
~n .&onra mecburi askerliği kabul HUIAsa 230.000 kişilik bir kuvet mev -

; 1!1•şti. Bu defa İngilizler, Alman· cuttur, bunların 500 tayyare.cıı, 1000 kadar 
h:ı1:'1? Avrupa iç~n büyük tehlike zırhlı otomobili, her çaptan bataryaları. 

1 
ını alan as~erı hazırlıkları kar- on binlerce mitralyözll ve otomatik sllAh

"ıa;nda harpten kıaa bir müddet e- tarı vardır. 
be I mecburi askerlik sistemini ka - Glornale d'İtalla, netice olarak, ıtaıyan
h~ etmişlerdi. Fakat bu sistem ile tarın hareka.tının münhasıran lı;ıglllzlerln 
l"ızınete çnğrılnn askerler henüz ta· .Mısır nrnzlslnde vlkuda getirmiş oldukia
r11b ve terbiye halinde iken muha· n muazzam askeri teokllAta mUtevecclh 
ke e başladı. Hitler'in Avrupa hak- olduğunu yazmakta ve İtalyanın lngtlizler 
d ın~aki milli sosyalist programını tarafından intihap edilmiş olan bir toprak
b eh' al tatbika başlamasının bir se· ta onlara karııı hıırbetmekte olduğunu be
b el 1 de mecburi hizmet usulünü ka- yan etmektedir. 
l u eden İngilizlere askeri hazırlık· Londra'da teessüf 
i:;ını tamamlamak fırsatını vermek Londra, ıs a.a. - Londralılar Libya _ 
g'l~ınesi idi. Filhakika bu istical İn· Mısır hududunda ltalyan Heri hareketlerl
e. ı 1ızleri bir dereceye kadar gafil nl teessUtle öğrenmişlerdir. Yalnız şurası 
g" ~dı Ve almanlnrın Avrupa kıta· kaydedilmek icap eder ki lngiilz askeri 
tı:b b~i asl<eri zaferlerinin hakiki makamları İtalyan kıtaatı Mısıra karşı 

e ı de budur. bUyUk mikyasta harekıı.ta giriştiği takdir-
. Amerika mecburi askerlik siste· de hudııtla çölUn nihayetini gösteren hat 

~ınj derhal kabul ve tatbik etmek- arasında No .l\lans Lanıi denilen boş kısmın 
.e lngiltere gibi gafil avlanmıyaca· mtldafıı.ruıı zor olacağını ve ingiliz nokta!
~ nı a,manlara anlatmış bulunuyor: nazarından bUtlln bu arazi llzerinde ve 
f.a;.s n Amerika bir müddettenberı kati mukavemet harbi yerine lzac hare -
ılı olarak harp vazıyetinde bulun· kAtlyle iktifa edilmesinde tayda olacağını 

:ınd aktadır. Bir ııencdenberi devam e· dalma kabul ve teslim eylemişlerdir. Hu-
en m.. d l · k' • d k" dudun şarkında takriben 80 • lOO kilomet-

h 
uca e esı, es ı mnnn a ı mu· 

arebelere benzemiyor. 1939 hnrbi re genişliğinde olan lıu çöl 11erldlnde su 
Ccph · l b" h b d' yoktur ve ltalyan lstlhkAm kıtaatının mU-
D 

esı o mıyan ır mu are e ır . 
. aha doğrusu bunun cepheleri ge- nakale ve iaşe sahasında itiraz götürmez 

l'ılerdedir. Mücadelenin mnğnevi mchııretlne rağmen. Scllumla Mesra Mat
Cephesi vardır. lktısndi ve siyasi nıh arasında her llerleylg zor ve bahalıya 
~epheleri vardır. Denizlerdeki cep· mal olacaktır. Mesra Matruhtan ve bllhas
ııeıi var ır. valardaki cephesi sa Fukadan sonra ise mücadele çok ııld • 
Vardır. Huliısa eski manada bil- detll olmaktan hali kalamaz. 

hdiğimiz askeri cepheden başka Halen şurası müşahede ve tesblt edil • 
er türlü cepheleri vardır. 1939 mek icap eder ki, ltalyan llericyişl burada 

mücadelesi bu yolda mütalea edi- Mısır harbinin lctlnabı tmkllnsız bir ııaf • 
lince, Amerika'nın bir müddetten· hası oll\l'ak 11evkUicey11 bakımından değil, 
beri, bu cephelerin birçoğunda Al- bilhassa nıht bakımdan teessUfle karııılan
hlanya'ya karşı Jngiltere'nin yanın- maktadır. Zira t11gnl edilen mevkilerin ehe
da muharebe etmekte olduğu anla- miyetl JA§eydlr. 
§ılır. Mesela .f\merika matbuatı ita/yanlar müdafaa mevzilerine 
hlağnen lngiltere'ye her türlü mü: yaklQ§ıyorlar 
~aharette bulunmaktadır. Amerika Londra, 18 a.a. - Etkfm umumiye, tali 
R&.2:.ete. erı, it er Almanyaııının he- bir sahne olmakla b rabcr imparatorluğun 
def ve gayelerini takbihte İngiliz sevkUlccyı mUvazenesl için mUhlm olan 
~atbuahndan daha ileri gitmekte· Mısır harektıtlnın seyrini bUyUk bir aIAka 
dırler. Mağnevi cepheden iktısadi lle takip etmektedir. Vaziyet batı çöllln • 
cepheye geçince; Amerika'nın bu de derpi!J ~dildiği ııekllde lnklcınf etmlıı· 
cepheden mücadeleye daha faal bir tir ve ttalyanlar esaslı noktalara gelinceye 
g~rette iştirak ettiği görülür. Ame- kadar lnglllzler 1zac harekdtı Jle iktifa e • 
rıka sannyii ln •il tere namına çalış· deceklerdlr. Bu lzac, italyan ordusunun ma
maktadır. Amerika'nın ham ve ma· ilk olduğu vasıtnları ıarka dotru tıerle • 
mu) maddeleri lngiltere'nin emrin- meııi nisbetınde %ayıtlatacaktır. 
dedir. Askeri cephede de Amerika· Jngiliz mukavemetinin kuvet bulacatı 
nın büsbütün harp dışında kaldığı noktnlar §lmdlki mevkilerden daha 50 ki
iddia edilemez. Amerikalılar do- lometre mesafededir ve ltalyanların bura
nanmalarının bir kısmını İngilizlere ya kadar katedecekleri yol ı;eUn ve baha
devretmiş.lcrdir. Kendi hava filola- Iıya mnl olacaktır. 
rı için imal edilen tayyareleri in- Mısırdaki lnglllz kıtalan arasında bay
giltere'ye veriyorlar. Şimdi tayyare· rağında (Ebedi Fransa) yazılı olan ve le
lerle beraber tayyarecilerin de in- jiyonerlerle piyade ve Senegal mUtreze • 
gilterc'ye gitmeleri bahis mevzuu- !erinden mUtevekkil fransız kıtalarının 
dur. Di ·er taraftan lngiltere'nin mevcut olduğUnu da kaydetmek icap e _ 

bazı topraklarını ve bu arada Ka- der. 
!t~da'yı, tecavüze karşı müdafaa 
!çın teahhüde girişmişler ve bunun 
1Çİn icabeden askeri tedbirleri al· 
truşlardır. Geride bir kara askerle
riyle yardım meselesi kalıyor ki bu· 
RÜnkü harp vaziyeti böyle bir yar
dıının yapılmasını istilzam etme· 
~ektedir. Bununla beraber, Ameri-
1ta, her ihtimale karşı, mecburi as· 
kerlik usulünü kabul ve tatbik et
~eğc karar vermiş bulunuyor. Ame
~ı~a'nın bu kararı, fili olarak harp 
ı~ınde bulunduğunu itiraf mahiye
hndedir. Filhakika bundan böyle, 
hi:- İngiliz-alman harbinden bahset
ltıek doğru defildir. Mücadele bir 
~a :ıftan Almanya diğer taraftan 
' ..Jtere ile Amerika arasındadır. 

cermenliğin Anglo • sakson 
Yası ile g-İrİştiği bir boğufm~
Amerika, hissetmiyerek, tedrı-

Cen içine kaydığı bu muharebede 
~ukadderatını mukadderatına bağ· 
adığı lngilterc'nin mağlup olması
~: razı olamaz. Çünkü lngilt~~e: 
b.

1
? sonra sıra kendisine gclecegını 

11 ır. Almanya, Amerika'nın fili o
h~t.ak harbin içinde bulunduğunu 

lskenderiye'de alarm 
İskenderlye, 18 a.a. - DUn gece İııken

derlyede verilen alArm 15 dakika sUrmUıı
se de hiç bir düşman tayyaresi gözUkme
mlııtır. 

Roma mahlillerinin kanaati 
Roma, 18 a.a. - D.N.B. : Roma slyast 

ve askeri makamları, Sldl Baranı ile Omar 
ovası arasında bulunan mUdafaa hattının 
italyan kıtaatı tarafından 1egallnl hususi 
bir ehemlyet atfetmektedirler. 

Muharebenin bu devresinin sona erme • 
sinin Trablusgarp hududundan emıılyettnl 
temin edeceği ve yeni ltalyan mevztıerln • 
den, lngillz mevzileri Uzerlne daha kuvet-
11 bir tazyik yapılacağı beyan edilmekte· 
dlr. 

Macar nazilerinin 
şefi tahliye edildi 

Budapeşte, 18 a.ı. - Havas: Resmen te
yit edildiğine göre, Transilvanyanın Ma
caristan'& ilhakı milnasebetiyle kıra) naibi 
tarafından çıkarılan umumi af kanununun 
tatbiki neticesinde Szegedde mahpus bu
lunan macar oklu ha~ hareketi ıefi B. 
Szalassy serbest bırakılmııtır, ~ ıyor. Ve Amerika ile muharip va· 

~•yetinde bulunduğunu ilan etmek 
~ın kafi hukuki sebepler vardır. 
r·~?ız Amerika donanmaıının dev- tikbalde imha edilecek olan devle
Al •r harp aebebi olabilir. Fakat te itimat telkin yolunda hulasa edi
~era~y , lngilterc'nin hakkından lecek olan Avrupa tabiyesine uy
~· ıncıye kadar Am rika'nın bu va· gundur. Bu tabiye iledir ki Nazi Al
h~Y~line l<arşı göz yumarak resmi manyası, Avusturya'yı imha eder
l'ır ıngiliz • amerikan ittifakının ak- ken, Çekoslovakya'ya, Çekoslovak
c~~. rn~~i olmıya çalı.şaca~tır .. An· ya'yı tahrip ederken Polonya'ya iti
li . ıngılız mağlubiyetı emrıvakı ha- mal telkin etmiş. Ve Polonva'ya sı
k rıı alır almaz derhal Amerika'ya ra geldiği zaman da Fransa'ya ve 
ı-u':'• ıneydnn ~kumakta daha doğ- lngilter~'ye. teminat vermeğe. çalış
tı u Anıcrika'nın meydan okuyuşu- mı§tı. Şımdı de Almanya, lngıltere
d~ karşı mukabele etmekte tered- yi mağlup edinciye kadar Amerika
l\~t etıniyecektir Çünkü fngiltere yı kışkırtmak istemiyor. Fakat ame
)a~lnrının işgali~le bile, milli sos· rikalılar, ~u tabiyeyi bildiklerinden 
tah at Alınanyasının geniş hedefleri Almanya ıle yalnız olarak kartılat· 
tı akkuk etmiş olmaz. Amerika bu mamak için lngiltere'nin mağhi~i-
1\~ktadn büyük bir engeldir. Hitler yetine mani olmıya karar vermı§· 
lci;'an~asının Amerika'ya karşı ta· lerdir. Mecbu!i askerlik kanun~nu.n 
~- ettı·i politika tabiyesi, bir düş- kabul ve tatbıkı bu kararın yenı hır 
~-11

) ınağlıip etmeden başka düş- ifadesidir. 
n a rneıgul olmamak ve hatta is- 1 A. Ş. ESMER 

Dün Londra'da 
Harbin başındanberi 

Yüzüncü alarm 
işareti veri idi 

Almanlar dün 300 

Fransızlara göre 
İngiliz 
mukavemeti 

( B şı 1 ncı sayfada) 

kafi gelecekti. Sonra bu tarih, ha
vaların müstesna bir güzelliği za
manına tesadüf etmekte idi. De
barkman vasıtalarının mahiyeti dü-

HARBE 
DAİR 

Dünkü 
1 k 

şünülecek olursa, adalnra asker çı-
tayya re i e a ın ettiler karmak için yalnız nçık bir gcik de- umumi 
Büyük bir hava harbi oldu 

Londra, 18 a.a. - Dün 200 den fazla al
man tayyaresinin İngiltere üzerine hucu -
mu ilzerine, fırtınalar içinde muhtelif kont 
luklar ve Taymis nehri mansabı üstünde 
hava muharebeleri cereyan etmiştir. 

Almanlar 25 - 30 tayyareden mürekkep 
daLgalarh hücum etmişler v.e hlicum yarrm 
saat müddetle devam etmiştir. 

Dun gece Londra i.ızerinde de h:ıva a • 
kınları yapılmış ve almanlar Londra ve ci
varına müteaddit bombalar atmışlardır. 

Bütün gece İngiliz hava dafi bataryaları 
faaliyette bulunmu~tur. 

Gece şimali gBrbide kain bir şehre har
bin başlangıcından beri yapılmış olan ta -
arruzların en müthişi yapılmıştır. Hem de 
tayyare dafl bateryalarınm müthiş endah-
tına rağmen ... 

İngiliz hava kuvctlerine mensup ç.ekos -
lovak cüzutamları lnriltere üzerinde ya -
pılan hava muharebelerinde bugune kadar 

'32 alman tayyaresi düştlrmuşlerdır. 

Kıral sarayda değildi ... 
Di.ın öğleden sonra alman tayyareleri 

Londra üzerine akın yaparlarken Kırat 
Bukingl)am sar ıyından ayrılmıştı. Hava 
nc1.areti ve clahili emniyet nezaretini zi • 
yarctle meşgul bulunuyordu. Kıral aHikalı 
iki na7.ır<lan hava nkınları hakkında izahat 
almışlardır. 

Kordiplomatiğin duve.yeni olan Belçika 
sefiri Buckingham sarayına giderek yapı
lan kasdt bombardımanlardan dolayı kendi 
namına ve bütün kordiplomatik namına tc
cssilr ve teessüflerini beyan etmiştir. 

Alarm İ§aretleri 
Bugün Londra'<kı ilki saat 6.15 de ve ye

dincisi de saat 16.56 da olmak üzere yedi 
defa alirm işareti verilmiştir. Son 24 sa • 
at zarfında biri 9 s.aat 54 dakika, diğeri de 
sadece 10 dakika olmak üzere, harbin ba • 
şından beri uzunluk ve kısalık rekorunu 
kıran alarm işaretleri verilmiştir. Ayrıca, 
bugün verilen altıncı alarm iş-:ıreti, Lon • 
dra mıntakasında harbin başından beri ve
rilen yüzüncü alarm işaretini teııkil etmek
tedir. 

Üçüncü alar.m esnasında ••• 
Buırünkü üçüncü alirmda alman tayya • 

r-e filolarının her iıtikametıtcn Tamis ha -
liçine kadar geldikleri ve Londra'ya te -
veccüh ettikleri görülmüştür. 

Tayyare dafi bataryaları ateş açmışlar
dır. Filoların da ılı;nası üzerine in~iliz av
cr tayyareleri hucuma bnılamrıtardır. Gö
zün eriııemiycceği kadar yükseklerde şid
detli bir hava muharebesi olmuııtur. Atılan 
bombalar uzaklara diışmüştür. Haliçte bir 
şehir Uzerine bombalar atılmıştır. Gece, 
Maidstone üzerinde Junkers 88. tipinde bir 
alman tayyaresi, tayyare dafi bataryaları
mız tarafından alevler içinde indirilmiş -
tir. Tayyare enkazı altından dört alman 
ceaec.11 çrkarılmıııtır. " 

Befinci alôrm esnasında ••• 
Beşinci alirm esnasında Taymis haliçi 

üzerinde ı;ok şiddetli bir hava muharebe
si olmu~ur. 

Almanlar, ingiliz avcı tayyarecileri ta -
rafından pÜskürtülmüşlerdir. 

Bugün öğleden sonra, cenubu şarki sahi
li üzerinde altı alm:ın tayyaresi düşürül -
müştür. Kesif bulutlar üzerinde şiddetli 
muharebeler olmuştur. İagilir. avcıları, sa· 
hili &eçmiye teıebôüs eden bombardıman 
tayyare filosuna refakat eden Messerch • 
midt tipinde tayyarelerle muharebe etmiş
lerdir. Mitralyözlerin sesi iyice işitilmek· 
te idi. 

Londra mıntakasında sekiz.inci alArm 
Greenvich saatiyle -18.57- de verilmiştir. 

Düıürülen alman tayyareleri 
İnıriltere'nin cenubu ıarkisindc bugün on 

alman tayyaresinin düşürülduğü zannedil -
mektedir. 

Cenubu prkt sahilini bugün filo halin -
de aşan tayyarelerden ikisinin lngiliz avcı 
tayyareleri tarafından düşürüldüğü zantıe -
dilmektedlr. 6000 metreden fazla bir irti -
fada uçmakta olan ve Messerschmidt ti · 
pinde tayyareler olduğu zannedilen düş • 
ma.n tayyareleri tayyare dafi bataryaları· 
nın ııiddetli barajıyla karşılaşmışlardır. 

Sahil üzerinde şiddetli bir he.va muhare -
besi cereyan etmiştir. 

Gec.e, Taymis halicinde bir şehir ü:ı;,eri
ne en aııağı 50 bomba atıldığı haber veril
mektedir. 

300 alman tayyaresinin yaptığ' 
hücum 

300 tayyarelik buyuk bir düşman hava 
kuveti hemen öğleden sonra cenu'bu şarki 
&ahilini geçmiştir. Tayyareler 15 dakika 
arkası gelmiyen bir kafile halinde uçmuş
lardır. Her bombardıman tayyaresinin re
fakatinde en aıağı sekiz avcı tayyaresi var
dr. 

Sahilden geçerken düşman tayyareleriy
le tayyare dafi bataryale.rımızın ateşiyle 

kar,ılaşmışlar ve bilahare de dahilde avcı 
tayyareledmlzin hücumuna maruz kalmış
lardır. 

Bir müddet devam eden hava muharebe
si daha sonra tekrar ba:slamııı ve öğleden 
sonra da devam etmi:stir. 

Birinci hava muharebesi umumiyetle da
hilde .cereyan e~lşken ikinci hava muha - I 
rebesınln daha zıyade Manş üzerinde ol • 
duğu görülmilş, bulutlara giren çıkan tay
yarelerin harekStını gözle takip etmek guç 
olmuş ve muharebe bittiğinde müessir bir 
sükQn çb1rmilıtür. 

Hava harbı çok yük•eklerde 
cereyan etti 

Bu&Un sekiz al&.rm ka) deı'lm londralıhu 

ği1, tam bir sükun da lazımdır. İs

• 
vazıyet 

tila taarruzu şöyle tasavvur olunu· 
yordu: yedi sekiz noktadan bir • 
den, son derece şiddetli ve ani hava 
hücumları bnşlıyacaktı; her hücu
ma yarısı nvcı olan üç veya dört 
yüz tayyare iştirak cdecdcti. Almnn Müşterek hareket 
avcıları İngiliz avcıları ile tutu§a -
caklar, bu suretle almanA>ombardı- ihver devletlerinin vaziyetle-
man tayyarelerine yol açaec"lldardı. rinden öyle anlaşılıyordu ki, 
Bombardıman tayyareleri, İngiliz- Romanya'nın vaziyeti tasfiye e
leri bir taraftan sahil müdafaalnrrnı dildikten sonra, lngiltere'ye karı• 
boşaltmnğa, diğer taraftan, şark ve müştereken derhal harekete ge· 
cenup limanlnrındaki hafif destro • çilecekti. Almnnlar, Büyük Bri-
yer filolarını uzaltlaşmağa mecbur tanyn adalarını istilnyn başlıya-
edeceklerdi. Fransız gazetelerinin caklar, İtalyanlar ise, Libya • Mı-
ecnebi mütehassısla... atfederek sır hududunda geniş mikyasta ta-
söylediklerine göre, ..... , hava taar- arruza geçeceklerdi. Hatta Mm-
ruzu dört beş fTijnr' '' fozla Sl\ı'"e· ra karşı taarruzun lngiltereye kar• 
mezdi. Manş deni.,.; .ı .. şimal deni- şı yapılacak İstila teşebbüsünden 
zinin bu suretle temizi nen su ve birkaç gün sonra olacağı tahmin 
hava böl~elerindc-n, rnayn kulvar • ı ediliyordu. Çünkü Britanya ada

larına karşı hareket, muvaffak o-
ları ile hi-naye olur:n ve vanların- lursa, o zaman Mısır'da umumi 
da torpil a•ıcı ufak gemiler buhı~ efkar lngiltere'nin aleyhine ko
nan, ihraç kıtalnrı adalara scvkedi- !aylıkla dönebilecek, kuveimağ
lecekti. Almanlar kıtalar gibi tank- neviye liırılacak, ve Mısır'ın isti-
ların nakli için de hafif n kliye va~ lası, daha çok imkan dahiline gİ· 
sıtaları hazırlamışlardı. Adalara ta· rebilecekti. Planda herkesin katı-
arruz edecek nslccrin miktarı 200 ğına göre lokma hazırlanmııtı • 
bin hesap edilmişti. Taarruzun na- • , .. 
sı1 inkişaf edeceği de teferruahnn ı Tahmm eaılen plan 
kadar tesbit olunmuştu. j • 

işte fransız mütehassısları hadi- , v aziyct tahmin' edildiği şekil-
selerin bu türlü inkişafını bekliyor- de çıkmadı. Daha doğrusu 
lardı. Hatta Douvres, Portland, plan, evelce çizilen şekilde inki-
Weymouth, Plymouth taarruzları şaf etmedi. İtalya Mısır'a tecavüz 
başladığı vakit, Vichy'de, biraz geç etti. Fakat bu sefer Almanya in-
kalmış olsa da, istila teşebbüsünün 1 tiznr devresine geçti. Buna bakıp 
başladığı zannedilmiştir. 8 ağustos da şöyle bir sual sorulabilir: acn-
ile 18 ağustos arasında cereyan e· ha yapılan tahminler mi yanlıştı? 
den hava muharebcleridir Jci alman Y nni ltalya mı, evelô., lngiltere'yi 
genel kurmayını plim tadilatı yap- Akdeniz'den ve Süveyş'ten uzak-
mak zaruretinde bıra'cmıştır. Fran- laştırmak ve onun, İmparatorluk 
sızlar diyorlar ki, taarruzu tehir et· prestijini kırmak vazifesini Üze. 
tiren hakiki sebepleri anlamak pek rine almıştı? lıin bu ŞP.kli de va-
güçtür. Fakat, Avrupa'nın büyük rit görülebilir. Fakat en akla ya

km olanı, müşterek hareket değil 
bir kısmını işgal eden, Balkanları midir? ... O halde, İtalyanlar Sol-
ve lsveç'i iktısadi kontrolü altına a- lum'u, ve hatta Seydi Berrani'yi 
lan, ispanya ile münakalatını te- alırlarken, alman hareketinin 
min eden Almanya, abluknnın üze- durmasındaki sebep nedir? 
rindeki tesirlerini haylı hafifletmiş-

tir; binaenaleyh bir müddet bekli- Çörçil'in sözleri 
yebilir. Gene fransız1ara göre, fa. 
r a. ı i til" t blıü Ü olmaz
sa, yaza kadar alınanlar yeni tay
yareler İn§a edecekler, denizaltılar 
yapacaklar, 35.000 tonluk iki zıl"h
lıyı daha hizmete koyacaklardır. 
lngiltere dahi vaktini kaybetmiye
cek, onun da 35.000 tonlulc iki yeni 
zırhlısı, bir çok kruvazörleri, destro
yerleri olacak, tayyareleri çoğala • 
cak, ve en mühimi, knra ordusu pek 
ziyade kuvetlenecektir. O halde, 
fransızlnra göre, şimdi, biraz sonra, 
hatta kışın, almanlarrn İngiliz ada
larına taarruz teşebbüslerini bekle
mek lazımdır. 

i ngiliz Baıvekili Çörçil bile 
evelki gün Avam Kamara

sında verdiği beyanatta, alman 
istilii planının tatbik edilebilece· 
ğini söylemi§ ve Hitler'in müna
sip gördüğü bir zamanda derhal 
bu harekete geçeceğini bildirmişti. 
Fakat Çörçil'in bu sözleri söyle
miş olması, istiln imkanlarının or
tadan kalkmı§ bulunduğuna da 
bir delil sayılabilir; ve İngiliz 
Başvekili belki de İngiliz hava 
kuvetlcrinin Manş ve §İmal deni
zi sahillerinde yaptığı büyük tah
ribatı bir müddet sonra tebarüz 
ettirme!< için böyle konuımuş o
labilir. Nihayet her ıeye rağmen 
İngiliz Başvekili bu sözleriyle ef
rıumumiyede kendi politikasına 
karşı bir plebisit yapmayı dÜ§Ü· 
nebilir. 

Burada fransız mütehassısları ile 
lngiltere Ba§vekili birleşiyor. Bü
tün bu miilnhazaları naklederken, 
objektif kalmağa itina ettik. Fakat 
hepsinden çıkan mann odur ki İngi
liz mukavemeti, şimdiye kadar, al
man genel kurmayının da, fransız , 

g~~-el ~~rmayının da tahmin etme- l lsfila pilam 
dıgı gıbı olmuştur. Bundan sonra .........__ _ 
nasıl olacağını da sözler değil, ha- ı . . . . 
diseler gösterecektir. f aknt şımdı umumı vazıyete 

Falih Rıfkı ATAY ..• b~kacak ol~rsak, Hitler'in 
ıstıln planını latbık etmek ıçın 

Buda peşte' de bir 

casusluk davası 
Buda.peşte, ıs a.a. - Taviroda ajansı 

bildiriyor: Askeri mahkeme yabancı dev
letler hesabına casusluk yapmakla maznun 
12 kişiyi üç buçuk seneden ıs seneye va
ran hapis cezasına mahktlm etmi:stir. 

pnyıtaht Uzerind cereyan eden büylik bir 
hava muh ırebcsi RO ı ctmi lerc.llr. Bir çok 
lngllb; ve dil n n tnyynrelC'rl R{mada ar
kalarİndan koyuvcrdiklcrl bcyıız duman -
!arla bir örUıııc k ağı dzml IC'l'dir. Sahili 1 

aııe.n düşman tayynı rl rınln UçtC' ikisi çift 
motdrlU bomb ırdıınan !ılolarına refakat 1 

eden avn tayyare ı olmak Uzerc 300 tnh 
mln edllmektcdır. 

beklediği zaman gc1mİ§tİr ve hat
ta geçmiştir, bile diyebiliriz. Gel
miştir; çünkü Almanya'nın tatbik 
ettiği yıldırım harbi süratli hare
ket etmeği amirdir. Geçmiştir, 
çünkü bir taraftan kış gelip çat
mış, diğer taraftan, İngiliz hava 
filoları, Manı ve Şimal denizi sa
hillerindeki o meşhur mavnaları 
altüst etmiş, her birini hareketsiz 
bir halde öteye beriye dağıtmıştır. 
Bu bakımdan İngiliz tayyarecili
ğinin oynadığı rol çok mühimdir. 
Ve lngiltere'ye knr§ı bir istila ha
reketine girişilmedikçe, yani ln
giltcre'de Almanya'ya hücum e
decek tayyare üsleri bulundukça, 
Almanya'nın bu işin içinden çık
masına imknn yoktur. Zafer mu
ammasının anahtarı adalardadır. 

General kıı 
İngiliz avcı ta;l'yarelC'rinln hlkum için 

derhal havalanması Uzerlnr az sonra 11id- ı 
det11 bir hava muhart"beııi ba lanııştır. 

Tayyareler o Jrndıır ~ Uluıckten uçmuş - -----
!ardır ki muharebe sesi lıJltilm ml§tir. H albuki şimdi, Londra'daki bi-
Manş sahilinde bıı ka bir mnlınlde tay • taraf mÜ§ahitler, ve bilhas-

yare dıı.!i batanaları O avcı tayyrcsinln sa amerikah gazeteciler, lngilte· 
hlma)C'sinde bulunan ıs alman bombardı- re'ye karşı istila planının tam11-

man tayye.rell bir filoya şiddetli bir ateş ı milyle suya düştüğünü telmih et-
açmı11iardır. Billı.h ıre nvcı tn~Jarelcrımlz mektedirler. Almanların bütün 
dört dUşman bomb:ıtdınııııı tayyaresi dil • deniz hazırlıkları tarumar edil-
şlim1llşlerdlr. mİ§lir. Bu istila üslerini besliye· 
42 Alman tayyaresi düşürüld;; bilecek merkezler, trenlerin ilti-

Bugün gündüz cereynn eden sak noktaları, ormanlar içinde 
hava muharebelerinde şimdiye gizli bulunan malzeme depoları 
kadar 42 alman tayyaresinin dü- yakılmııhr. Eğer bundan sonra 
şürüldüğü sayılmı§hr. Bunlardan hiç bir bombardıman yapılmıya-
biri tayyare dnfi bataryaları ta- cağı bile hesaba katılacak olsa, 
rafından indirilmiştir. Dokuz in- bunların tekrar ihyası zamana 
giliz avcı tayyaresi kayıptır. Pi- mütevakkıftır. Sonra Hitler'in, 
htlnrdan beşi sağ ve salimdir. lngiltere'ye müttefik olarak gös-
J .ondra r ıntalrnsına bomba atıl- terdiği "general kıt" vazife ba-
Oıgı ım lil'ilıı1emiştir. şındadır. Manı'te ve ıiıııal deıV-
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zinde kasırgalar başlamıştır. Bu 
takdirde küçük mavnnlar nasıl 
harekete geçebilirler? Nihayet 
"general kış" olmasu Ja., ü1'ür ı:;c• 
neralleri, mesela filoyu, hnva ku
vetlerini ve bilhaasıı lngiltcrc'nin 
mukavemet azmini hesaba kat
mnk lazımdır. 

Afrika harbi 

Bunun için şimdi harp otoma
tik bir surette Afrika'ya in

tikal etmiş bulunuyor. NasıJ vak
tiyle Almanya harp ederken İtal
ya seyirci vaziyetinde bulunmuş
sa, bugün de İtalya harbederkcn 
Almanya kısmen seyirci kalacak
tır. Fakat bu, belki de alman hü· 
kümetinin dahildeki prestijini bo• 
zacaktır. Çünkü §İmdiye kadar el
de edilen zaferlerin neşesiyle a· 
vunan alman halkı, bundan bir 
müddet evel, müstakbel zaferle
rin ve bilhassa lngiltere'nin isti
Insı ihtimalinin verdiği neşe ilo 
günlerini geçirmektedir. Bu ol· 
mayınca ne olacaktır? Halbuki, 
otoriter rejimlerde mütemadi mu
vaff akiyetler lazımdır. Bu mu
vaffakiyetleri temin edecek her 
türlü çare mubahtır. Fakat o ça• 
reyi nasıl ve nerede b~lmalı? ••• 

İspanya vazi\reti 

Bunun için İspanyollarla dahi 
temas edildiğini görüyoruz. 

Hitler'le, İspanyol dahiliye nazı· 
rı Serrano Suner arasındaki rnÜ• 
lakat bir buçuk snat sürmüştür. 
Serraao Suner lspanyn'nın en na
fiz diplomatlarından biridir, Al· 
manya'dn, herhalde Tanca'dan 
ba,ka, daha çok ~eyler koparmak 
için bulunmaktadır. Hatta lspan
yollar, belki Ccbelüttarık'la dahi 
iktifa etmiyeccklerdir .. Bunun için 
Fas hududunda toplanan lspan· 
yol askerlerine dair gelen havadi
si dikkatle karşılamak lazımdır. 
Demek Afrika'nın harbe geni§ 
mikyasla kanşması için yalnız 
İtalyanların Mısır'a hücum etme· 
leri kafi değildir. Akdeniz'in ce
nubu baştan aşağı hnrbin ıçıne 
girmelidir. Fakat bir fransız filo
su da Dakar'a gclmi§tİr. Bu filo 
bir İspanyol hareketine karşı mı 
koyacaktır? ... 

Mısn'a taarruz 
M ısır'a gelince, İtalyanların bu-

rada ilerledikleri inknr ka· 
bul etmez bir hakikattir. Fakat 
ilerlenen yer çöldür. Bir §eye ya
ramıyan kasabalar zaptolunmuf
tur. Sollum'dan sonra Scydi • Ber
rani de böyle bir yerdir. Ama 
italyanlar hududu 80 kilometre 
aşmıılardır. Daha Mersa Mat• 
ruh'a varmaları için 130 Jdlomet
releri vardır. Eğer hnla Mısır ital· 
yanlara kar§ı harp ilan etmezse, 
bu, Kahire'de hala İngiliz zaferi
ne itimat edildiğini gösterir. Fn• 
kat İngilizler Mısır'da zaferi el
de etmek için, muhakkak Akde
niz filosunu Mısır sahilleri boyun
ca harekete geçirmek mecburiye
tindedirler. Bunun da gün mese
lesi olduğunu söylersek hata et
memiı olduğumuzu zannederiz. 

Mümtaz Faik FENJK 

Hava Kurumu 

tayyareleri 
(Başı ı inci sayfada) 

hitabeyi takiben tayyareler uçuşa ba~ 
ı ıamışlar ve paraşütçüler meydanı dol
duran insan kütlesinin alkışları ara -
sında ve bin metre yüksekten atlamt!i
lardır. Bugünü İskcnderun'un misa -
firi olarak burada geçirecek olan tay
yareciler yarın sabah Antakya'ya gi - • 
deceklerdir. 

Kamplarda yapılan uçuşlar 

Mekteplerin yaz tatili devresiyle 
çalışmalarına başlıyan Hava Kurumu 
kamplarında 15 eylül akşamına kadar 
olan iki buçuk aylık devrede 37.327 
uçuş yapı1mıştır. 

Bu uçuşlardan 12.553 ü Etimesğut
ta motörlü tayyare kampına ve 
27.744 ü de İnönü p15nörcülük kam
pına aittir. 

Hava Kurumu'na yapılan 
teberrüler 

Mersin'de Elvanlı nahiyesi halkı 
tarafından Hava ~urumuna ilk yar
dım olar.ak 1.111 lıra tcbcrrü edilmiş
tir. 

Bursa'da kaydedilen 
2.721 lirayı bulmuştur. 

teberrüat, 

B?drum tüccarları da kazançları 

1 
yekunu olan 266 lirayı kuruma ver
mişlerdir. 

Soma'da da 132 liralık bir yardım 
kaydedilmi tşir. 

Emirdağ'da kuruma aza yazılanla
rın sayısı 2.777 ye varmıştır. Diğer 
taraftan küçük bir yardım olmak ü
zere Şükrü Türker ve eşi, Osman 
Özcan ve e i, Ali Şazi Ekinci ve eşi 
Rasih Demirel ve Ragıp evlenme yü~ 
züklerini Hava Kurumuna terlteyle
mişlerdir. (La.) 
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j~SMI TEBLiGLER ı 
...................................................................... ! 
Bombardımc:nlar İngiltere' de 

Türk - İngiliz ticareti 
(Başı ı inci sayfada) 

Britanya hukumeti vermiştir, kefili Bri
tanya milli bankasıdır. 

tJ L U S 

Almanlara göre Şarki Ak den iz' de Amerika tayyare 

İngilizlerin İngiliz filosu 
imôlini hızlandırdı 

(Başı 1 inci sayfada) 
Birliğin sermayesi, Britanya bankasının miştir. Bu siparişin kıymeti 125 milyon 

az ~asar yanfl sermayesinin tamamına muadildir. Yani hava k~ ıdretı• k d ld dolardır. 
" birliğin goreceği iş yalnız ve meseli beş u la Yiye e i i İngiliz hükümeti vadeli olmak üzere ay-

Londra, 18 a.a. - Hava nezaretınin bu ton mal alarak bedelini ödemek değildir. rıca 10 bin motör daha sipariş etmiştir. 
sabahki tebligi: Dun gccek ı duşman hava Aynı zamanda İngiliz mali menafiini goz • •k (Başı 1 ıncı sayfada) J 
taarruzları bilhassa Londra üzerinde ol • önünde tutarak Balkanlarda ve Avrupa'da gıttı çe artıyor Amerika ngiltere'ye ,, uçan ka-
muştur. Sair mıntakalar üzerinde de daha her tür!U mali ve ticari faaliyet göster - 1.ord Calclecote, bundan sonra, demin • le ,, lerden verecek mi ? 
küçuk mikyasta bucumlar icra edi lmiştir. 1 mek, kısaca Britanya hükümetinin Avru- yonları methetmiş ve demiştir ki : Vaşington, 18 a.a. _ Royter: gerek a • 
Londra ve civar mıntakalarına gelişi gıi- pa'da iyi işlemiyen ticari ve iktisadi saati- • İmparatorluk pilot antrenmanı planı, ü- merikan resmi mahfillerinde, gerek İngiliz 1 
zel bombalar atılmıştır. Şehrin şark ve Ce· ni şaşmaz bir surette işletmeğe çalışmak- lngiltere üzerinde hava mitlerin fevkinde ilerlemektedir. Pek ya- resmi mahfillerinde, beş bin kilometrelik 
nubu şarkısinde bır çok evler harap ol • tır. kında, hava kuvetlerine muvazeneyi te- bir hareket sahasına malik olan amerikan 

( __ R_A_o __ v_o _ _, 
TÜRKİYE 

( Radyo Difilzyon Postaları )__.ı, 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA ~yel 

<< Dalga Uzunluğu >~ 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. /o.. 

19.74 m. 11iHl5 Kl'S / 20 Kw. T. /o.. 
PERŞEMBE: 19.9.1940 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7.35 Miizik: plaklarla hafif müzik pıl 

gramı. 

8 00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını • Yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Mü:ı:ik: plaklarla hafif 

muştur. Londranın merkezinde bazı mağaza İngiltere, siyaseten bağlı bulunduğu, hl- k 1 neti mİyOr sis etmek ve bilahare yüksekliği elde eyle- "uçıan kale" !erinden bir kaçının İngiltere-
lar hasara ugramıştır. lnsanca zayiatın e- maye gorduı:ü ve himaye ettiği ülkelerle i in an Ce Ver mek için, durmadan fevç fevç mütehassıs ye satılması için bir plan hazırlanmış ol • 12.30 
velki akınlardakinden daha fazla olmasın- ticari ve iktisadi munasebetlerini ahenk-ı pilot ve tayyare mürettebatı alacağız. Bu, duğu haberleri üzerinde çok ihtiyatkir bu- 12.35 

programının devamı. 

Program ve memleket saat ayart> 

dan korkulmaktadır. leştirecektir. Esasen Ttirkiye'de faaliyeti- Stokholm: ~ 8 a.a. .- Reute.r: ~fto~b~a- ı zaferi elde etmek için kati unsurlardan lunulmaktadır. Fakat yarı resmi mahfiller. 
Mersey nehri kenarında bulunan bir şe- mizı bu kadar geniş tutmamızın başlıca d~:. gazetesının Berlın muha~ırının ~ıldır- ı biri olacaktır. de, böyle bir planın müzakere edilmekte 

birde binalar tahrip edilmiş ve bir kaç öliı sebebi de budur. dıgınc nazaran, alman asken mahafılinde Lord Caldecote, orta şarkta cenubi Af- olduğu kanaati mevcuttur. Bu plan muci • 
olmak uzere insanca zayiat kaydedilmış· fngıllz ticaret birliği şimdi ne yapacak- i~gill.z hava ~vetlerinin zayıfla~ış degil rika kuvetlerinin mühim bir rol oynadı- hince, fngiltere, şimdiye kadar olduğu gi-
tir. tır? bılakıs daha zıyade kuvetlenmış olduğu l:ını tebaruz ettirmiş ve Hindi • Çini hak- bı ıımerikan hukümeti vasıtasiyle değil, fa. 

Bir kaç düşman tayyaresi Glascov !ize- Satın alacağı ticari emteayı nasıl nakle-! kanaati mevc~t bulun~8:1'tadır. . . .. . kında da şu sözleri soyl emiştir: kat d :> rudan doğruya amerikan fabrika -
rine bambalar atmış ve bazı sınai müesse- decektir? L.ondra üzerınde her ıkı ~ara! ıçın muhı~ . Jap~n kıtalarının Hindi • Çini'den geçi- ları i le meseleyi halledecektir. Umumiyet
ıelerde hasarat yapmıstır. Bu suallere cevap vermek, birliğimiz {. zayıat veren muharebelerın şıddetlenmesı rılmesı ve burada den:z ve hava üsleri te- le sanıldıgına gore, eğer Amerikıa hıiküme-

Müzik: 
1 - Eviç şarkı: (Elveda dost 
gonul). 
2 - Dede • ferahnak sarkı: (Bci 
dim seni efendim). ..ı 

3 - Şevki bey - Hicaz şarkı: (Sil 
miyorum bana noldu). 
4 - LeyUi hanım - hicaz 
(Zevkı sevda duymadım). 

Raporlardan anlaşıldığına nazaran sair çin pek zor bir iş olmasa gerektir. buna atfedilmektedir. sis edilmesi bahsinde Japonya'nın Hindi .1 ti bu plftnı tasvip etlerse, ilk olarak bu dev 12.50 
bölgelerde yapılan tahribat heyeti umumi- İngiliz ticaret birliğinin Ankara'da bat- lngiliz hava mütehassıslarının Çinı hükumeti ü:ı:erinile tazyik yaptığı hak- tayyarelerinden 30 tane sipariş edilecek • l3.05 
7esi itibariyle hafif bulunmaktadır. lıyan müzakerelerde de tebarüz ettirildiği fikirleri ~~nk~~ d~labşan şayialar dolayısiyle İngiliz .~ir. R~nblar,bdiınlyanın en mula7.~ad~ ve en 

gibi satın alamıyacag·ı yanı' mu~stağnı· bu- umetı, u mıntakada statükonun idame .. uvetlı om arc ıman tayyare erı ır. 

Ajans haberleri. 
Müzik. ..! k 
1 - Şilkrü Tunar - hüzzam pıt! a 

Londra, 18 a.a. - Son haftalar :ı:arfında ' lunduğu türk malı yoktur. Bize her •ey, d ettirilmesi ile aUikadar bulunduğunu japon .. el c edilen tecrübeleri gozden geçıren ha- h"k·· 
hem de pek rok ta"7ımdır. u umetine sarih surette anlatmı"tır. Salı günü düşürülen 

(Ay Öprken suların). j 

2 - Hayri Yenigün - hüzzam P! ı 

alman tayyareleri 
Londra, 18 a a. - İngiliz hava nezareti

nin bu sabah erken neşrettıği teblıg: 

.. va mıitehassısları, İngiliz hava ordusunun .. 
Türkiye'de yetişen her maddeyi hususi- herhangi bir yeni alman hava taktigini 

Yetlerine gore, değerlerini ödiyerek satın yenmek hususund'lki kabiliyetine artan bir Fon 
alacağız Türkiye'ye vermek istediğimiz itimat beslemektedirler. Ribbentrop 

Roma'ya gitti 
ithalat emteasında sunl fiyat empoze eyle- Alman gece taarruzlarının askeri ba -
mek hatırımızdan geçmemiştir. kımdan ciddi hasar tevlit edemiyecekleri 

Maverayi Kafkas 

mıntakasında 

askeri manevralar 13.20 
18.00 

kı: ( Ömrıim seni sevmekle). 
3 - . . •.• gülizar türkü: (Çıkar 
celerden yumak yuvarlar). 
4 - Hamdi Tokay - hicaz tlir 
(şu daglar ulu dağlar). 

Gece yarısına kadar, lngıltere'nın cenu
bu &arkisı uzerinde yapılan gece hucum
ları esnasında, S bombardımaıı tayyaresı 
duşurulmuştur. Bunlardan dordü bava dafi 
bataryaları tarafından. bir tanesi de bır 
avcı tayyaresi tarafından duşurulmuştür. 

Bu suretle dün salı günu di.ışurulen alman 
tayyarelerinin adedi 12 ye baliğ olmuştur 
Uç avcı tayyaremiz kayıptır. Fakat bun
lardan ikisinin pılotları sağ ve salimdir. 

Boyle bir şey. şüphe edilemez ki hem anlaşılmıştır. Ve hakim olan kanaate go • 
dostluk münasebetlerine, hem de dost tica· re almıın hava ordusu, gece uçuşlarında (Başı 1 ıncı s11yfada) Moskova, 18 a.a. - D.N.B bildiriyor: 18.05 
ri zıhniyetlere uygun sayılamaz. tecrli'be edilmiş pilotlardan mahrumdur. tızası old·ı~tınu, iki mıhver devleti harı Krassnaja Svjesta gazetesi, Mrı.verayı Kaf. 

14.00 Müzik: operet parçalan (P 
Program ve memleket saat aya 
Müzik: aryalar ve opera beraber 

nngilizler işgal altındaki 

yerleri bombaladılar 

Harp halinde Britany;ı adasının ve im- Hadısat gostermiştir ki, almanlar ciddi ha- ciyı> nazırları arasındı.. bu neviden ö U l kas askeri mınt>akasında hücum arabaları- 18.40 
paratorlugunun bir çok maddelerini bir sar ika edebılecek kadar büyük bir hava teatisinin, mihverin çok bilyük tcc:n:ıs~ nın ve hwa filolarının dıı iştirak ecleceği 
yerden diğer bir yere r.akletmek kolay de- ı kuvetini fngıltere ıizerine gündüzün gon- ile dikkate lt'ıvık lıır siyaııl tcşckkİll oldu- manevralara başlandıgını yazmaktadır. 19.JO 

gannileri (Pi.). 
Miızik: radyo caz orkestrası (İ 

him Özgür idaresinde). 
Müzik: fasıl heyeti. 

ğlldir. Bu itibarla Britanya adasının lhti- derdiklerı zaman bu kuvetin yü7.de ellisi ğumı anlıynnlar için sllrpriz teşkil etmlye- Harhiye halk komiser mU'3vini Mareşal 19.45 
vaçlarını Türkiye'den ter.in eylemek ve !>u tahrip ed•lebilmektedir. Duşman gündüz ceğınl kaydetmektedir! ·r. Bııdeny ele manevralara iştirak e1:cektir. 

Memleket saat ayan, ve ajans ~ 
berleri. 

meyanda Yunanistan ve kısmen Yugoslav- uçuşlerırc'a ingıliz hava mukavemetini del- Buıııı binaen, iki dc\•lctln menfaati ba- -- -
va'dan mübayaat yapmak bizim için müm- mıye mu " ıffak olamamıştır. Kalabalık av- ı his mevzuu olan hllttin slyast meselelerde 
kündür. cı tayy ırc e• ının rcfakatınde bulunan diış-1 mezkOr devletlerin istişare ederek nıUşte

Yakın stırk ordumuzun her tilrlü ihti • ma~ bombapdırnan tayyarelerinin gayret • rek knrar ve hııreketlerde bulunması labl
yaçlarını da Türkiye'den temin etmek pek lerı akamete ugramıştır. İngiliz sahiline ldir. 
kolaydır. geldiklerı vakıt yelpaze şeklinde açılan Bu göı1lş teatllennln her birinde Av • 

Avam kamarasının 
aktett iği hafi celse 

20.00 M ıizik: saz eserleri. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müzik: dinleyici istekleri. 
21.15 Konuşma (sıhat saati). 
21.30 Rııdyo gazetesi. 
21.45 Muzik: radyo orkestrası 

E. Praetorius). Alacağımııı: malları Basra yoliyle sevke- bombardıman ve avcı tayyarelerinden mu- rupanın nı .t111.b ı tensik! ile alt'ıkadar 
0

_ 

debiliriz. Filistin'deki kuvetlerimiıdn bü- rckkep duşman hava teşekkülleri afır za. Jan ve n •\ · .Jtycleri uğrunda mllştereken 
Londra, 18 a a. - İngıllz Hava Nezaı eti tün ihtiyaçlarını buradan tedarik edeceğiz. yiatla puskurtulmti~lerdir İngiltere içleri- mlıcad ı t:ılcn iki müttefik devlet için 

tebliği : Yol yalnız bu değildir HnritayR bak . ne girmiye muvaffak olanlar ise her han- hususi hır ehl'miyette olan bUttln mescle-

Londra, 18 a.a. - Avam ve Lordlar 
Kamarası bugün toplanmıştır ve kısa 
bir aleni celseden sonra hafi celse 
aktetmişlerdir. 

1 - W. A. Mozart: Saraydan kız 
çınna uvertiıru. 

Bombardm an tayyarelerimiz dün gün • 
dUz O lcnd llmnnına. Zcebnıgge'de g mı
ler, Holland sahih a ıklarıı:ıda bir mav -
na knfılesın v fJmuıden tayyare meydıı • 
nına hUcum t t !erdir 

maga lıizum voktur. Bizim kapanmaz yol- gı bir mıntnkayı kes f h ı r bombardımana ler serbest ve açık bir surette müzakere 
!arımız vardır." tabi tutamıyacak kadar azdı. Almanların ta edilmektedir. Avam kamarasında yapılan aleni 

celsede nazırlara mutat sual sorma 
devresi yapılmıştır. 

2 - Michael Haydn: Türk suitI. 
3 - Bela Bartok: Romanya 
dansları. 

Öğrendiğimize !{Öre İngiliz ticaret bir- kip ettikleri diger bır taktik, kısa fasıla • Bu defa da aynı mahiyette bir görüş te-
~i~I ticaret 8lemimizle temasını muhafa:ı:a !arla bo-nbardıman tayyarelerini büyiılt atisi mevzuu bahlsdlr. 

4 - ) . Weinberger: Şvanda Gayda 
uvertürü. 

Dlın gece bon.baı dıman tnyyardulmlz 
Hamburg, Anv rs, Terneuzen. Fleslııgue, 
Zeebrugge, Dunkcrque, Calals ve Boulogne 
limanlarına devamlı ve şiddetli hucunılar 
yapmıtılardır. Gemilere ve aekert depolara 
mühim hasarlar verdlrllmişllr Grlncz bur 
nunda topçu mevzll"rine de hücum edil • 
mlııtlr. 

ıçın lstanbul ve fzmirde birer mümessil dıılgııla '?alinde gondermek oldu, Almanla. 
bulunduracak ve blirolar açacaktır. rın tahm.nine gore, İngiliz hava müdafaası 

ilk dalga ile uğraşırken ikinci alman dal • 
gası mudafaa tertiplerini gafil avlıyacak
tı. Almanların pazar günü uğradıklan mu
azzam he:r:imetin mükemmelen ispat etti -
gi gibi, almanların bu yeni taktiği de feci 

Finlandir'mn Ankara elçisi 

fzmir'de 
İzmir, 18 a a. - Finlandiya'nın Ankara 

e~çisi v~ refikasr dün şehrimize gelmişler
dır Sefır vali ve belediye reisini ziyaret 
etmiş ve bilahare fuvan, mllzeyf ve İzmir 
hafriyatını gezmi,tlr. 

bir akametlc neticelenmiştir. 
Almanlann bundan sonra hangi taktiğe 

müracaat edecekleri muhtelif tahminlere 
yol açmaktadır. Bununla beraber, inciliz 
haw ordu unun ber takttği arşrl ma~a a 
zır olduğu hususunda tam bir itimat bcs -

Roma'da memnuniyet 
Roma, 18 a.a. - ll>.N.B.): B. Rlbben • 

tropun Romaya hareketi haberi Roma el • 
yas! mahfillerinde memnuniyetle öğrenll -
miştlr. 

Bu ziyaretle, mihver devletleri adam • 
ları arasında muntazaman yapılan temas
ların devam etmekte olduklarına ıııaret e • 
dllmektedlr. 

Avam kamarasında aktedilen hafi 
celse hakkında aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir: 

"Meclis hafi celse yapmış ve mem
leketin maruz kaldığı son hava bom
bardımanları hakkında müzakere ce
reyan eylert)iştir. Londra ve sair ala
kadar mıntakaları temsil eden azalar 
bahis mevzuu edilen birçok müessese
ler hakkında söz söylemişler ve dahi
U emniyet sıhiye nazırları hatiplere 
cevap vermİJlerdir." 

22.30 Memleket saat ayan, ajans hab 
!eri; ziraat, esham - tahvilat ka 
bi!o • nukut borsası (fiyat). ' 

22.45 Müzik: dans müziği (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapa 

Kahirede fransızca haberler 

Kahire'den fransızca haberler her 
saat 13.-iO ve saat 20.00 fte kısa dalga 38 
1~ d~l&'a uzunluğu Üz1;ı-İnden ve 7865 kiJ 

İngiliz lıava kuvetlcrine mensup başka 
tayyare grupları dtı Krefeld, Hamm, Che
ang, O nabnıck, Soe t vo Brüksel tevziat 
merkezlerini ve Cologne chrarında Stockun 
emtia garlarını bombardıman etml~lcrdir. 

Sahil muhafaza te kllAtına mensup tay
yareler de Cherbı.ırg llmanınıı hücum et • 
mlşlerdir. En a"ağı iki l09e gemisi bat • 
mıştır. Bir çok ;ı;angınlar çıkmıştır. Tay • 
yarelerlmlzden ikisi üslcı ınc donnıemlş • 
Jerdlr. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlln, 18 a a. - Alman ordulnn yük 

.ek kumanda heyeti tebliğ ediyor : ı 

Londra Uzerlne )apılan mukabelebilml
ail l 7 eylül gtlnü de devam etml Ur. 1 
eylül gecesi hücumların şiddeti artmış ve 
Vestındıa Docks, London Docks. Vıctoria 
Docks, havagazı fabrtkalnn su depoları. 
istasyonlar ve harbin idaresi için eheml -
yeti olan sair hedefler üzerıne her çapta 
bombalar a~ılmı tır. Her yerde büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Gündüz Cro;ı;don ta)ynre meydanına \'e 
doğU • cenup sahilinde bulunan ve harbin 
idaresi için ehcmlyetl olan hedefler tize 
rine hücumlar yapılmı tır. 

Llverpool'a gece ve glındUz olmak üze • 
re mllteaddlt defalar hllcıımlar yapılmış 
tır. Llverpool Speke tayyare fabrikasına 

bir kaç bomba isabet etmıştlr İngtltl're 

nln ııımal ucunda bulunan ve in tlterenln 
bllJllk bır limanı olan Glaskov şehı ıne de 
18 eyllil gecesi hücum edılmlştlr. İrlanda • 
nın ıılmaJindc sahil açıklannda yapılan 

bir hücum esnasında beş bin tonluk bir 
1nglllz gemisi ağır hasara uğrntılmı tır. 

İnglllz tayyarccfür1 bu gece gene, şlma· 
ıı ve garbi Almanyada mah:ıllelE're ve kc· 
111! bölgelı-.re hücumlar yapmışlardır. Bom· 
baların teslrıyle bir kaç lkamctgdh hasa· 
ra uğramıştır. 

Dünkü hava muharebelerinde düşman 

yedi tayyare knybetml lir. Ayrıca iki tay 
yare de müdafaa bataryaları tarafındaıı 

düşUrUlmUştür. Dört alman tayyaresi ka 
yıptır 

ltalyan kıtaları Sidi 
82rrani'yi işgal ettiler 

Kahire, 18 a a. - Dün akşam neşredilen 
ingıllz resmi tebliği: 

Mısır: Arkasında kuvetli kıtalare daya
nan iki duşman kolu. sahıl boyunca ilerle
melerine devam ederek, dun akşam Sıdi • 
Barrani'yı ışgal etmıştir. Düşman, bUtıin 

gıin tank kıtalarımızla topçumuzun ileri 
unsurlarının bombardımanı ve tacizi neti· 
cesinde aı,:ır zayiata uğramıştır 

Diğer cephelerde, kayda değer bir ııey 
yoktur. 

İtalyanlar Sidi Berrani' de . 
me\'~i!cri.:i fakviye ediyorlar 
Kah , 18 a İngill:ı: Resmi tı>bll~ · 
Mısırda: Diln gece dtl man Sıdl Barranı 

le me,.gul olmuştur. Düşman muvaffakl • 
)'etle bombardıman edilmiştir. lenmektedir. 

Fransız Fasında da 
Gaulle taraftarlığı Almanya ve İtalya Diğer cephelerde l§ara değer bir hare • 

ket yoktur. 

İtalyan re~mi tebliği 
İtalyada bir yer, 18 a.a. - 103 numara

lı tebliğ : 
Şimali Afrlkada anavatan ve Libya kı

taatı eski Blngazl hududundan 100 kilo • 
metrelik bir mesafede bulunan Sldl - El • 
Barranl mevkllni işgal etmişlerdir. Bu kı
taat §imdi yeni Us kurmak ve gerl hizmet
lerini tanzimle meşgul bulunmaktadır. 

Zırhlı teşekküllerle takviye edllnıl§ olan 
dtlşman kıtaatının mukavemeti her yerde 
kırılmıştır. 

Bombardımanlar yapmak ve mitralyöz 
ııteşl açmak suretiyle hava kuvetlerimlz 
müteaddit müdahalelerde bulunmuşlardır. 
Düşmanın Gloster tipinde beş tayyaresi a
teşler içinde düşürlllmüştlir. Diğer blr 
tayyarenin de dilşürUldüğü zannedilmek • 
tedlr. Dört tayynremlz kayıptır. 
Düşman lllngazl ve Derne Uzerlne gece 

hllcumları yapmııtır. Blngazl limanında 
bir mavna ve bir torpltomuz batmıa ve 
eüratle önlenen yruıgınlar çıkmıştır. Der
nede bir gemi hafifçe ha.sara uğramıııtır. 
Bir dlışman tayyaresi düşUrU!düğü zanno
lunmaktadır. 

Maltada, avcılar refakatinde bulunan 
Flechiateııı tipindeki tayyarelerimiz Mlc
cala tayyare meydanını bombardıman et -
mlıılerdlr. Dikkate değer ha.sarat olmuıı. 
yangınlar çıkarılınııı ve yerde asgari Uç 
tayyare imha edllmlııtlr. Düşman avcıları 
refakat avcılo.n ile muharebeye tutuş • 
mal<tan imtina ederek Plechiatellllere hU
cum etmıııttr. Bunlar büyUk ·bir azimle 
mukabil taarruza geçerek iki d!lşman tay
yaresi dü11ürmllşlerdlr. İki tayyaremlz ka
yıptır. 

Şarki Afrlkada tayyarelerimiz aşağı so
danda Boma mevkllnl bombardıman et • 
mlşlerdlr Bir trıbiyede hasarat olmuı ve 
bir kararı;tıhta yangın zuhur etmlııtlr. 

Adcn üzerinde yapılan bir istikşaf esna
sında bir düşman avı:ısının hücumuna ma
ruz kalan bir ltalyan tayyaresi; dllşmana 
karşı ağır isabetler kaydetmlııtlr. Tayya 
remiz hasarsız üssUne dönmUştUr. 

Gallabat'ın §imali garblslnde bulunan 
Sarnt Said meydanında tayyarelerimiz 
yerde bir düşman tayyaresi imha etml§ -
Ur. 

Assab, Massaua ve Amasra üzerine ya
pılan düşman akınları ha.sarat yapmamı§ -
tır. 

Dlredaua'da bir otel binası hasara ut -
ramıg ve bir kişi yaralanmıııtır. Hava mU
dafaa bataryalarının bir dUşman tayyare
si dü~ürdüğü zannedilmektedir. Maltaya 
girmekte olan Blenheim tipinde bir dil!! -
man tayyaresi yanlışlıkla Pantellarla mey 
danına lnnıiııtır. İki subay ile bir yar su
baydan mUteşekldl olan mürettebatı esir 
edllmlııtır. 

Atlantlk denizinde bir denizaltı gemi • 
mlz tarafından batırılmış olan 5.800 ton-

Gece bombardnnanlanna gelince, bu tarz 
bombardımanlar da mıinakalitı felce ui -
ratmak, sivil halkı tcthiş etmek hedefine 
asla varamamıştır. 

İngiliz avcı tayyaresi zayiatı nisbcten 
az olmuştur. Dütürülen İngiliz tayyarele· 
rindeki pilotların yarrsı kurtulmuştur. Ve 
halen mücadeleye iştirak etmektedir. İn
giliz makamatı tayyare imalatının ve im
paratorluk tayyareci yetiştirme planının 

netice ve terakki!erinden ziyadesiyle mem
nundurlar. 

lngiliz zayiatının azlığı 
İngiliz tayyareleri tarafından Almanya 

ile alman işgali altında bulunan ~mleket
ler üzerine daimi olar<ık yapılan taarruz
ların karakteristik bir ciheti, İngiliz tay -
yare zayiatınrn azlığıdır. İngiliz bom\ıar -
dımruı kuvetleri bu taarruzlar neticesinde 
hiç bir suretle müteessir olmuş değildir. 

Düşman topraklarının içlerine kadar gö • 
türülen ingiliz hava taarruzlarının tesir ka
biliyeti aşikardır. 8 ve 14 eyllll arasında 
İngiliz hava taarruzları alman, Belçika ve 
i:ıgal edilen fransız topraklarında demir -
yolu ııebekclerine 42, petrol hazinelerine 
3, tayyare fabrikalarına 2, miıhimmat depo
larına 3, muhtelif fabrikalara ve bir izabe 
fırınına 3, Brüksel'deki elektrik sntralına 
2, Berlin'de bir havagazı fabrikasına 1, al
man hava meydanlarına ıs. Belçika hava 
meydanlaruıa 3, Hollanda hava meydan -
!arına 2, alman ve alman işgali altında bu
lunan ve Ham'burg, Altona, Bremen, Vil -
helmshaven, Kici, Emden Visvar, Ostende 
Calaüı, Bulonya, Flushing, Dunkerk, An
vers, Delfzijl dahil olmak üzere doklara 
4'4, mavna tecemmülerine 2, Gris-nez bur· 
nundaki top mevzilerine 3, tayyare dafi 
bataryalarına ve ı&ıldaklara 3 kere taar 
ruz etmişlerdir. 

lngiliz mukavemeti hayranlık 
uyandırıyor 

Tunca; 18. a.a. - Stefani ajansın -
dan : Rabat'ta dolaşan bir şaiyaya 
göre, pazar günü bir fransız avcı tay
yaresi tarafından düşürülmüş olan İn
giliz deniz tayyaresi, De Gaulle'ün ta
raftarlarına verilecek parayı ve tali -
matı hamil bulunmakta idi. 

Fas gazeteleri, bu son günlerde bir -
çok zabitlerin ve memurların De Gaul
le'ün taraftarı olmak töhmetiyle tev -
kif edilmiş olduklarını teyit etmek • 
tedir. 

General De Gaulle lehindeki 
hareket artıyor 

Fransız - İspanyol hududu, 18 a .a. 
Royter: hududa gelen bir yolcunun söyle
diğine göre, işgal altında · bulunmıyan 
Fransa'da general de Gaulle lehindeki ha
reket süratle ilerlemektedir. İngiltere'ye 
müsait ııayıalar yayılmaktadır. Bu şayia -
lar arasında meseli işgal altında bulunan 
arazideki alman kıaatının harbin hili bit
memiı olmasından dolayı inkisara uğradık
ları ve Manş üzerinden bir istiliya te -
şebbüs için emin mev:>.ilerinden ayrılmak 
fikrini iyi karşılamamakta oldukları hak • 
kındaki pyialar mevcuttur. Bu kabil şayi
alar almanlarm Fransa'daki hattı hareketi 
dolayısiyle halk arasında ayrıca !'evaç bul
makt;idır. Almanlar, işgal altında bulunan 
ve bulunmıyan arazideki iaşe maddelerini 
açıktan açığa zaptetrnekte ve bu suretle 
Fransa'daki yiyecek kıtlığının İngiliz ab -
lukasından mütevellit olduğu hakkındaki 
iddialarını gene kendileri tekzip otmekte • 
dirlk 

Uşak mebuslar1nın 

yaptıkları tetkikler 
Londra, 18 a.a. - İş nazırı B. Bevin 

Londra'da soylediği bir nutukta dtişma -
nın amansız hıicumlarına İngiliz milletinin 
karı;ı koyma tarzının bütün cihanın hay • 
ranlığını ve hürmetini kazandıiını beyan 
etmiştir. 

B. Bevin beyanatında, hükümetin her za
mankinden daha çok işçilerden büyük bir 
gayret beklemiye karar verdiiini ilave et
miş ve demiştir ki: 

Uşak: 18. a.a. - Vilayet içinde tet
kikler yapmakta olan mebuslarımız Uç 
gündenberi kasabamızda bulunmakta -
dırlar. Mebuslarımız buradaki tetkik
leri esnasında bilhassa el sanayii üze
rinde durmuşlar ve halıcılığın maruz 
bulunduğu güçlükler dolayısiyle bu 
tezgahlarda hükümet hesabına batta -
niye dokunulması esbabın teminini 

üzerine yapılan akınlar 
Nevyork, 18 a.a. - Royter Ajansınrtan: 
Berllndcn Nevyork Taymis gazetesine 

bildirildiğine göre, lngillzlerin bir tnkım 
bombardıman tayyareleri, diln gece Al • 
manya üzerinde uçmuşlardır. 
birisi dUtllrUlmüıttır. 

ltalya'da 

Bunlardan 

Cenova, 18 a a. - (D.N.B.) İngiliz ha
va lnıvetıerlnln son yapmııı oldukları hll-
cumlardan bin esnasında limanda Chrls -
tophe koprllstl clvanna bir bomba dllşmliş 
ve bir kişi ölmüş, bir kaç kişi de yaralan-
mıııtır. 

Gandi " Sivil itaatsizlik ,, 
yapılmasım istemiyor 

Bomhay, 18 a.a Kongre icra komite· 
si, kongreye mensup blitıin teşekklilJerden 
(sivil itaat.sizliğe) teşebblis etmemelerini 
talep eden bir karar ittihaz etmiştir. 

Gandhl sivil ltaatsizltğin terkedllmesi -
nln. yakında Hindistan umumi vt'ıllsl ile 
yapacağı mllllıkat için elıı:em olduğunu be
yan etmiştir. 

İngillereye teslim ediletek 
ikinci destroyer grupu 

Ottava, 18 a.a. tngiltereye tN•llml ikti
za eden ikinci destroyer grubu Kanatlanın 
bir şark limanına gelmiştir. Bu destroyer
ler derhal İnglltereye devredlleceklerdlr. 

Cezayir umumi valisi Vichy'y~ 
geldi 

Cenevre, 18 a.a. (D.N.B.): Vlchyden 
haber verildiğine göre. Cezalr umunıt vA.
lisl Amiral Abrlal Vlch~'ye gelmiş, müte
addit hllklımet erkl'uıı ve fransız h!lklirne 
tinin Afrikaya umumi murahhas olarak 
tayin ettlA'I general Veygand ile görüş -
mUştllr. 

Tenis bölge birincilikleri 
cumartesiye baJhyor 

Divetlerimize edilen icabet B. Hitler'i 
muvaffak olmaktan menetmek azminde o
lan milletimizin yüksek seciyesini isbat ct
mi&tir. gözden geçirmişlerdir. Bölge Tenis Ajanlığından: 

Romanya ve Bulgaristan arasın
da muallaktaki meselelerin 

halline doğru 

ı b 1 k
"kl • Birinci Kategori Ankara Tenis Bol· sparta me us arının tel ı erı 

lsparta; 18. a.a. - Kazalarda mün - ge birinciliklerine 21. 9. 940 cumartesi 
günü 19 Mayıs Tenis sahalarında baş

tehipleriyle ı,maslarda bulunmuş oian !anacaktır. 
Isparta mebusları dün vilayet merke

Te1' erkek, çift erkek, tek kadm, 
zine gelmişlerdir. çift kadın ve muhtelif müsabakaları -

aıkl ıle neıredilmiye baılamııtır. 

Malta üzerine yapıla 

ha va taarruzlan 
Malta; 18. a.a. - Dün sabah birk 

düşman filosu Malta üzerine bom 
atmışlardır. Hükümete ait bir mül 

bazı hasarlar vuku bulmuştur. Avcı 
larımız üç düşman tayyaresi düşür 
müşlerdir. Bir düşman pilotu esir 
dilmiştir. 

Dün öğleden sonra bir düşman fl 
losu ada üzerinde uçmuş, avcılarımı 
zın hücumu ile karşılaşmıştır. Fi 
bomba attıktan sonra çekilmiştir. Ö 
len veya yaralanan yoktur. 

Birleıik Amerika' nın 
lngiltereye verdiği 

muhriplere knna<ak adlar 
Londra; 18. a.a. - Bahriye nazı 

B. Alexander Amerika tarafından 1 
giltere·ye satılan destroyerlere veri 
lecek isimleri Avam Kamarasında bi 
dirmiştir. B. Alexander destroyerlet 
den birine B. Çörçil'in isminin verl' 
leceğini söylediği zaman şiddetle ,J' 
kışlanmıştır. 

Daha başka isimler de zikretmesi ., 
iki hükümet evelki isimlerin değitti • 
rilmesinde mutabık oldukları ciheti• 
hunların İngiltere'de ve Amerika'dl 
ayni ismi taşıyan şehir ve köylere ıiC 
olduğunu izah etmiştir. 

Dikili'de harap olan evleri1' 

yerine yenileri inşa ediliyor 
İzmir, 18 a.a. - Dikili zelzelesi esı' 

sıncla harap olan Dikili'nin Kıtbakum .tf 
Bergama'nın Ovacık köylerinin yeni ~ 
!erinde seksener evden mürekkep olaP"" 
inşası işi ihale edilmiştir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 - 17,30 

ŞAMPANYA VALSi 
16 - 19 da 

Kumarbazlar Gemisi 
Gece 21 de 

ŞAMPANYA V ALS1 ve 
MIKl 

ve civarındaki mevzilerini takviy... etmek· 1 
luk bir lngillz gemisinin mürettebatı Llz
bona çıkarılmııtır. 

Bükreş, 18 a.a. - D.N.B. Romal1')'a ile 
Bulgaristan arasında muallakta kalan bü
tün meselelerin halli için Krajova muahe
desi hükümlerince teşkili icabeden komis
yon teşekkül etmiş ve Giurgius'de mcsa· 
iıine baılamııtır. 

Antalya mebuslarının tetkikleri na iştirak etmek istiyenler en geç bu
Antalya, 18 a.a. - Mebuslarımız vilayet gün akşama kadar 19 Mayıs Tenis scı

merkez ve Aa7.alarında tetkiklerde bulun - J halarındaki memura isimlerini kay · ı 
mak iızerc buraya celmi1lerdir. dettinneleri lazımdır. ~-••••••••••••-"' 
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vı.;us 

Almanlar istila için 
ha11rhğa devam ederken 

İngilizler 

Fransız kruvazör ve 
muhripleri Dakar'a 

niçin gittiler ? 
Londra; 18. a.a. - Fransız kruva -

zörleri ile torpitolarının Akdeniz'den 

İşgal altındaki bütün çıkarak Dakar'a muvasalatı hala bir 
bilmece olarak kalmaktadır. En yakın 

limanlann ağızlarına ihtimal gemilerin düşman eline düş -
mesi tehlikesinin Dakar'da Toulon -

nıayn döktüler dan daha az olmasıdır. 
Bu gemileri Dakar'a göndermeği 

kararlaştıranların maksadına gelince, 
(Başı J inci sayfada) bu maksat esrarengiz olarak kalıyor. 

Yit eylemektedir. Hakikaten muaz- , Vichy hükümeti azasından bazılarının 
zam mik .... ·asta olan bu hazırlıklar b · .. ··nde hissetmegw e baş -N J • • •• har ın seyrı onu 
o~eç'iı: şimalinden ~tla~ denızı u- ladıkları kararsızlık içinde her iki ta-

zcrındekı fransız sahıllerıne kadar f d itibara meyletmeleri ve gemi
yayılmaktadır. Sayısız her tonda harp ra a a . · · · ilizlere ve a 
ve ticaret gemileri üç bin kilometre- }erin terazı kefesını~ ıng .. Y 
den fazla bir mesafe iıo.:P.nnde bütün alınanlara meyletmesıne go~e bu vera 
limanlarda toplanmıştır. öteki maksada hizmet edebıleceklerı -

Selahiyettar mahfillerde bu husus~a ni düşünmüş olmaları çok muhtemel-

turası bilhassa kaydediliyor ki, teknık dir. . . 
ve meteorolojik bakımdan istila im - Her ne olursa olsun bu gemılerıo 
kanı en az 5, 6 hafta daha devam ve Dakar'da bulunması yakın istikba! 
ancak bu müddetten sonradır ~i h~va için endişe verici hiçbir mesele arzet

tartları iktihamı hemen hemen ımkan- memektedir. 

aız zorluklar ihdas edecektir. Bilin~i- G miler Jngiltere'den müsaade 
Yen.. şey Hitler'in nihai bir karar verıp e aldılar 
vermiyeceğidir. Fakat muhak~a~ ol~n 
!ey de ingiliz genel kurmayı ıçın hı~ 
olmazsa teşrinievel ortasına ve hatta 
•onuna kadar azami teyakkuzun .ıazı~ 
olduğu ve büyük ehemiyeti haız ~ır 
ıtratejik mesele önünde bulunuldugu
dur. Londra'da herkes ihraç hareket
lerinden evel bu harekat esnasında ve 
bu harekatta~ sonra istila planlarını 
alt" k . • eldeki şu vasıtalara Ust etme ıçın . 
itimadını muhafaza etmektedır 

1- Hava kuvetleri, 

2- Filo, 
3- Ordu. 
fler gün ingiliz bombardıman tay -

yareleri alman deniz ve askeri tece:
nıülerinde tahribata sebep olmakta ır 

·· h. ·· t ve e-'Ve bu tecemmüler, mut ış vusa . . 
. . ~ ·ngilizlerın ın 

ehemıyetlerıne ragmen, ı .. 
dirdikleri mükerrer darbelerin tesırı
ni herhalde hissetmiş olacaklardır. 

lngilizler mayn döktüler . . 
Londra; 18. a.a. - Hava nezaretı~:n 

. · b·ıa· · or · lngı lız istihbarat servısı ı ırıy . . 
tayyareleri düşmanın işgali al~ınd~kı 
limanların önüne ve Norveç sahıllen:l
den Biscaye körfezine kadar ~zanan 
kara sularına mayn dökmüşlerdır. 

Bu vazifenin ifasına memur t:'-yya -
reler binlerce kilometre katetmı.~ler -
d' 30 dan fazla mayn tarlası vucuda 
ır. b. l 

getirilmiş ve bu tarlalarla ın erce 

Londra, 18 a.a. - Bugün Londra'da öğ
renildiğine naz.aran son günlerde Cebe -
lüttarık boğa ·ını geçen fransız gemileri 
şimdi Dakar'da bulunmaktadırlar. 

Gemiler boğazı geçmeden evel İngiliz 
makamları 'bunların geçeceklerinden ve &i
decekleri yerden bir mesajla haıberdar edil 
mişlerdir. İngiltere Fransa ile harp halin
de bulunmadığından gemilerin geçmesine 
müsaade edilmiştir. 

Preveze muharebesinin 
ylldönümü ihtilali 

İstanbul, 18 (Telefonla) - 27 ey
lülde Preveze harbinin yıldönümü 
münasebetiyle bir ihtifal yapılacak 
ve deniz vasıta ve müesseseleri bu 
vesile ile donatılacaktır. 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kösele alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo -

nundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli "16969" Ura 

olan "5000" kilo köselenin, 23 - eyllll - 940 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1272) Ura (68) kuruş 

olup şartnamesi her gün komisyondan alı-
na bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalarla bll'likte belli aün ve saat
te Kasımpqada bulunan komisyona mU -
racaatları. (8722-5748) 15807 

tonluk gemi tahrip edilmistir. May n

lardan bir kısmı bazı limanlarda rıh -
tumn yanıba,ına konulmuştur. Düş -
man kuvetli bir surette müdafaa edi -
len ~ularda dahi bu maynların atılma
sına mani olamamıştır. İngiliz tayya -
releri ayni zamanda icabında düşma - ASKERLiK iŞLERi 
nın iaşe vapurlarına karşı kullanılmak ----------------
üzere bombalarla da mücehhez bulun- Şubeye davet 
ınakta idi. Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 

Man• denizinde gene fırtına var 1/9/940 tarihinden itibaren 336 doium -
::ı- D &- luların son yoklamalarında a11kerlik mcc-

Londra, 18 a.a. - Dün akşam ouvre 
f lisince askerliklerine karar v.erilerek 

dan Verilıen haberlere göre, Mıınş'ta ırtı-
b 1/ 9/ 940 tarihi ile 17 / 9/ 940 tarihi arasında 

nah hava büküm silrmektedir. Cenu u gar- ve 20 9/ 940 tarihinde okulda bulunmak ü-
o... ·ıden •0ıddetli bir fırtına rüzgan . e. si.yor.· d k b kt '-"ne •evkedı' lmı· .. ·u ,. l zere ye e su ay me euı D ,. 

Parlak mehtap vardır. Fransız sahılı sıs ı- k h . l ' l d b 1 bı· r bulunan ısa ızmet ı er en azı arı 

dir. k yanlışlık dolayısiyle &eri döndükleri ha -
Bugün Pas de Calais'de g~r~ten ço ber alınmıştır. Bunlar 20/ 9/ 940 ta tekrar 

tiddetli bir rüzgar esmekte ıdı. Alç~~ okulda bulunmak üzere sevkedileceklerin -
ve keşif bulutlar arasından arasıra g~- den hemen şubeye müracaatları, müracaat 
neş parlıyordu. Deniz üstünde haf~f etmiyenlerin askeri mahkemeye verilecek-
bir sis fransız sahillerini örtmekte ııiı. leri ilan olunur. (5850) 158?1 

Mavnalar yine bombardıman 
edildi OKULLAR 

T amiral yaptmlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğündttn : 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 
208 Ol Hacettepe camiinin sıva, bada

dana çatı aktanna.ıu ve saire 
tamiratı. 

132 13 Kurşunlu camiin sıva, badana 
ve saire tamiratı . 

Yukarda nevi ve keşif bedelleri yazılı 

tamirat ayn, ayrı pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 20/ 9/ 940 cuma günü sa
at on beşte ikinci vakıf .apartımanda vakıf

lar inşaat müdürlüğünde yapılacaktır. 
Taliplerin yüzde on beş teminat para -

lariyle birlikte müracaatları. (5856) 158.26 

Ankara Lv. 'Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönd~rilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Saman alınacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. dan : 
Bin iki yüz doksan ton saman kapalı zarf 

usuliyle alınacaktır. İhalesi 30/9/ 940 pa -
zartesi günü saat 11 de Edirne'de eski mü
şiriyet dairesindeki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutan 
Z5800 ve teminatı 1935 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin sözü geçen günde ihale sa
atinden eo geç bir saat eveline kadar tek -
lif mektuplarını komisyona vermiş olma -
ları lazımdır. (5676) 15646 

Sadeyağı ve sabun alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılanlaı pa

zarlıkla alınacaktır. İhaleleri Edirne'de es
ki müşiriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. İ'itekli . erin sö:r.ii 
geçen gün ve saatlerde komisyona gelme -
leri. (5756) 15776 
Cinsleri Miktarı M. Tutarı 
Sadeyağı 43ZOO Kilo 54000 
Sabun 48000 kilo 18240 
İlk teminatı İhale günü ve saatları 

4050 21 / 9/ 940 cumartesi 11 
1368 21 / 9/ 940 cumartesi 11.30 

Palaska takımı alınacak 
Koyseri As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyat 

760 kuruştan 5880 adet kütüklük palaska 
takımı pa:zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 44100 hti temi
natı 6615 liradır. 

3 - Pazarlığı 20/ 9/ 940 günü saat 16 da 
yapılacaktır . 

4 - Şartnamesi İstanbul, Aınkara Lv. 
Am. leri ve Adana Kayseri As. Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. 

5 - İsteklilerin kıanunun 2, 3 maddele -
rinde yazılı vesaik ve teminatları ile bir -
likte belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5768) 15778 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
40 ton sade yağr pazarlığı 21/ 9/ 940 saat 

11 de Fındıklı'da komutanlık Sa. Al. Ko. 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 50000 lira 
prtname&.I komlayonda aörülür. !ateklile
rin belli cün ve aa.atte % ıs teminatları ile 
komf11yona müracaatları. (S813) 15791 

Yulaf ve buğday alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan: 
100 ton yulaf, 100 ton buğday pazarlı

ğı 20. 9. 940 saat 17 de Balıkesir mıntaka 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 

her gUn komisyonda görUIUr. Muayyen 
saatte komisyonda bulunulması. l 5816) 

15794 

Arpa alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko.dan : 
500 ton çuvallı arpa hepsi birden veya 

partiler halinde vereceklere ihale edilebi
lir. Toplu tutarı 37500 11.ra. ilk teminatı 

2813 lira pazarlık 20-9-1940 sa.at 14 de Lv. 
A. sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Evsaf ve ıe
rait tekınH garnl:zonlarda mevcuttur. 

(5804) 15812 

Pavyon inıaatı 
Eskişehir A.s. Sa. AI. Ko.dan : 
Kapalı zarfla. 27-9·1940 ihalesi yapıla -

cak olan pavyonlar görUJen lüzum üzerine Londra; 18. a.a. - Hava nezareti is
tihbarat bürosunun bildirdiğine naza
ran ingiliz bombardıman tayyareleri 
dün öğleden sonra Zeebrugge ve üs
tende üzerinde yeniden uçmuşlardır. 

Elanek alınacak 23-9-1940 saat 11 mıntaka sa. Al. Ko. pa-

Ostende limanı tesisatına tam isa -
betler kaydedilmiş ve Zeebrngge'de 
gemiler bombardıman edilmiştir. Bir 
tabii açıklarında dört mavunaya bil -
cuın edilmiş ve zannedildiğine göre 
bunların ikisine tam isabet olmuştur. 
Diğer bir bombardıman ta!yarc::~i 

La Haye açıklarında görülen bır. kafı
leyi bombardıman etmiştir. Ymuı.?en -
de yeni tayyare meydanına da hucum 

edilmiştir. 
Toplu halde bulunan mavnala~ın 

bombardıman edildiği Zeebrugge ~e 
iki alman tayyaresi ingiliz tayyare~e_rı: 
ile hücum etmişlerse de ateş teatısını 
llıüteakip alınanlar çekilmişlerdir. 

A nkara Okulları Satın Alma Komisyo • zarlığı yapılacaktır. Fenni ve eksiltme 
nundan , şartnamesi ve keşfi komisyonda görUlUr. 

1 _ Ankara yatılı okullarının 1940 ma- Keşif. bedeli 51505 lira 86 kuruş katı temi· 
11 yılı ihtiyacı olan (333000) kilo ekmek natı 7650 Ura 59 kuruştur. 
alınacaktır. (5805 ) 15813 

2 - İhale kapalı zarf usuliyle yapıla - Muhtelif yağlar alınacak 
caktır. lstanbul K. Sa. Al. Ko.dan : 

3 - isteklller, belediyece tesbit edil - Münakasa gUnU talibi çıkmıyan aşağı -
mlş narh fiyatlarından indirme yapmak da cins ve miktarı yazılı işletme malze -

suretiyle teklifte bulunacaklardır. mesi 20-9-1940 saat 15.30 da. pazarlıkla. a-
4 - Ekslltmeye girecekler, 2490 sayılı lınaca.ktır. Şartname ve evsafı her gün ko

kanun hükümlerine uygun belgelerle ko - misyonda görülür. İsteklilerin belll giln 
misyona bqvuracaklardır. ve saatte %15 teminatlariyle komlayona 

ıs - Teklif mektuplan, ihale saatinden gelmeleri. (5811) 15814 
bir saat önce komisyon bllfkanlığına veril- Cinsi Mlkta.n M. bedeli 
mek IAzımdır. Vakum 21250 Kilo 12537,50 

6 - Muvakkat teminat 2747 Ura 25 ku- Valvalin 6340 Kilo 3740,60 
ruştur. Teminatın eksiltme saatinden da- Gıres 4110 Kllo 1726,20 
ha önce Ankara. okullar muhasebeclllği Gaz yalı 550 Kilo 130,62 
vecneslne yatınlması lAzımdır. ttstUpU 1250 Kilo 500 

7 - Ei<slltme, Ankarada okullar muha-

Kuru ot alınacak 
!stanbul K. Sa. Al. Ko.dan : 
735 ton kuru ot 21-9-1940 saat 10 da pa

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 4400 lira şartna.mesl komisyonda. gö
rülür. İsteklilerin % 15 temlna.tlariyle mü
racaatları. (5806) 15799 

Arpa ve yulaf alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 4500 ton arpa 3550 ton yulaf pa -

zarlığı 21-9-1940 saat 11.30 da Balıkesir 

mıntaka Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 
şartnamesi her gUn komisyonda. görU -

ıur. Taliplerin muayyen saatte komisyo -
na müracaatları (5802) 15811 

Koyun eti alınacak 
!zmir Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 
44000 kilo kesilmiş koyun eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Ek -
s!ltme 4-10-1940 saat 16 da İzmir Kışlada 
Lv. A. sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 19800 lira ilk teminatı 1485 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görillUr. İstekli -
ıer ticaret odası vesikasını göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler kanuni veslkalarlyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından bir sa
at evel komisyona vermiş bulunacaklar -
dır. (5834) 15820 

Cephane semeri alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
Beykoz veya Yedikule köselesinden ol

mak üzere 1000 adet top cephane semeri
nin ve 8 kalem teferruatiyle (teferruatı 
paldım bir göğü&lük bir kolan bir kantar -
ma başlığı ve demiri bir keçe belleme 2 
urgan bir nal çantası ve beş semere bir am
balaj sandığı) beraber pazarlıkla satın a~ı
nacaktır. Pazarlığı 2419 940 saat 15 tedır. 

Muhammen bedeli 35000 lira kati temi -
natı 5250 liradır. İsteklilerin kanuni vesi -
kalarla beraber komisyona müracaatla -
n. (5307) 15800 

Garaj inşası 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan 
Pazarlıkla 16/9/940 ta ihalesi yapılacak 

olan Eskişehir garnizonunda bir adet garaj 
inşasının görülen lüzum ü:zerine ihalesi 
23/9/ 940 saat 16 da Eskişehir mıntaka Sa. 
Al. Ko. yapılacaktır. Fenni ve eksiltme 
,artnamesi Ko. da gor!ilür. Keşif bedeli 
31370 lira 3 kuruııtur. Kati temin3.tı 4705 
lira 50 kuruştur. İstekliler kanun ve şart -
namede yazılı vesaik ve teminatla belli gün 
ve ;-;aatte komisyonda bulunmaları. (5801) 

15810 

JANDARMA 

Kunı ot alrnacak 
Jandarma Genel K. Ankana Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Ankara muhafız jandarma taburu 

hayvanatının senelik ihtiyacı için kapalı 
zarf eksiltmesine konulan doksan bin ki -
lo kuru otun 16/ 9/940 tarihindeki eksilt -
mesine istekli gelmediği cihetle aynı mik
dar kuru ot 27 / 9/940 cuma günü saat 15 te 
jandarma Genel K. binasındaki satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
2- Otwı muha- bedeli dört bin ye

di yüz yetmiı lira - ilk teminatı üç yüz 
em yedi lira yetmiı bet kuruıtur. 

3 - Evsaf ve prtn«me her gün parasız 
komisyondan alınabilir. 

4 - Kanuni eartları haiz olan isteklile
rin ilk teminatlariyle yazılı &Ün ve saatte 
komisyona &elmeleri. (5819) 15815 

Koton idrofil alınacak 
]. Gn. K. An]Qara Satın Alma Komisyo

nıınıdan : 
Jandarma srhiye deposu için evsafına 

uygun dört yüz kilo koton idrofil 25/ 9/ 940 
çarşamba günü ıs.at 15 de j. cenel K. bina
sındaki satın alma komisyonunda pazarlık
la satın alınacaktır. Evsaf her gün komis
yondan parasız alınabilir. isteklilerin tek
lif edecekleri bedelin yüzde ~di buçuğu 
nisbetindeki ilk teminatlariyle pazarlık sa
atinde komisyona &elmeleri. (5820) 15816 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık köknar tomnığu 
Devlet Orman lşletmesi Kar.abük Revir 

AmirliğindM : 
1 - Karabük'te revir önünde istifte 

mevcut "&25" adet muadili "691., metre 
mikap "566., desimetre mikap köknar tom
ruğ>ı açık arttırma ile satılacaktır. 

• - Tomrukların ayrıca baı kesme· pay
~ırı mevcut ve kabukları soyulmuı olup 
hacmi kabuksuz orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait şartnamesi Ankara
da orman umum müdürlüğünde Ankara, 
İstanbul, Zonguldak çevirge müdürlükle- -
rinde ve Karabük devlet orman i§letmesi 
revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 14 
lira 95 kuruştur. 

5 - isteklilerin '1ıı 7,5 pey 'akçesiyle 
23/9/ 940 pazartesi &iinü saat "14" de Ka
ralbük'teki revir merkezine müracaatları. 
(8749 - 5858) 15827 

Almanlar istiladan vaz mı 
geçiyorlar ? 

! beclllğinde 5-10-1940 cumartesi gtlnU sa
at 11 de yapılacaktır. (5824) 15818 Muhtelif iaşe maddesi satın ahnacak 

Stokholm. 18 a.a. - Afton Bladet gaze
teeıne Berllnden gönderilen bir telgrafta 
denıııyor ki : 

··tngllterenln lsttıbından daha az bah-
1edılınektedir. Bu arada. ingilizlerin sulh 
Yapınak için görüşmenin avantajını anlı -
Y&caklarının Umldl daha kuvetıenme'kte -
dlr Uınumiyetıe alınanların maksadı, in -
g\li:zler sulh yapmak arzusunu her hangi 
bir suretle lzhar edinceye kadar hava hU
CUrrılarına devam etmektir ... 

Mangal kömürünün 

fiyat. tesbit edilecek 
tı:ı latanbul, 18 (Telefonla) - Fiyat 
tı urakabe komisyonu yarınki topları 
te'ın_da mangal kömürü fiyatları" 
ıe:~t edecektir. Çiviciler fiyatlar 1' 

Yıdi içiıı müracaatta bulundular. 

zayi - Memuriyet sicll cUzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
mil olmadığı llA.n olunur. Ticaret vekMeti 
zat tııeri ve levazım mUdUriyetlnde mü -
meyyiz Cemal Çakır. 3717 

Zonguldak icra Memurluğundan : 
Kozlu nahiyesinde mukim Cln Ali otlu 

Ahmet Çavuşa MOO küsur lira borçlu Ha.
san ağa vereselerlnden tebliğal ya.pıla.mı
yan ve ikametgahları meçhul bulunan ölU 
Kil.zım kızı Hanife ve veresesinden Ali 
Rıza zevcesi Hava.ya alt Kozluda bulunan 
Uç hane ve !lir arsanın 15-10-1940 tarihine 
tesadU! eden salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar ihalesi yapılacağından yukarıda Is · 
mi geçen tkl veresenln bu satıştan malQ
mattar olmak Uzere H.U.M.K. ahkAmına 
tf'vfıkan HA.nen tebliğat itasına karar ve 
ilmi§ bulunduğundan mezkQr tarih ve sa 
tte Zonguldak icra dairesinde hazır bu -

1 lunmaları !Uzumu u~ oıuuur. 8719 

lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Kapalı zarf uıuliyle apiıda cins ve miktarı ve tahmin fiyatları yazılı üç kalem 

aşe maddesi 25/9/940 ırünü satın aımacaktır. Şartnameleri her &ün komisyonda gö -
rülebilir. tateklilerin belli ırün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarım 
Fındıklı'da komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (5269) 15255 

Miktan Muh. Be. İlk Te. Saati 
Cinsi 
Makarna 
A.rpa ıehriye 
Pirinç 

Ton 
600 
100 
680 

Lira Kr. 
147000 
24000 

272000 

Lira. Kr. 
8600 00 
1800 00 

14630 00 

15 
15,30 
16 

Muhtelif iaşe maddesi satın· ahnacak 
lstanbrıl K. Sa. AI. Ko. R.s. den : 
Kapalı zarf usuliyle aıağıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri yazılı üç ka

·m iaıe maddesi satın alınacaktır. Şartnameleri her ırün komisyonda görülebilir .. İs
eklilerin belli gün ve aaatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
:omutanbk satın alma komisyonuna vermeleri. (SZ70) 15256 
Cinsi Miktan Muh. Be. İlk Te. Tarihi 
K. Faınılya 800 ton 188000 10650 24/9/940 
Nohut 400 • 54000 31150 24/9/940 
X. merçimek 200 • 38000 2850 24/9/940 

Saati 
ıs 

lS,30 
.16 

ANKARA BELEDİYESi 

K?Jlık elbi.e alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Temizlik ve su işleri müstahdemini 

için diktirilecek olan 607 takım kışlık el -
bisenin dikim ve harcı müteahhide ait al -
mak üzere on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3035 liradır. 
3 - Teminat Z27.63 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4/ 10/940 cuma günü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (5851) 

15822 

Kışlık elbise alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye müstahdemini için kumaş 

daireden verilmek üzere diktirilecek olan 
187 takım kışlık elbisenin dikim ve harcı 
müteahhide ait olmak üzere on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Teminat 97,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4/ 10/ 940 cuma günü saat 10.30 da bele -
diye encümenine müracaatları. (5852) 

15823 

Kışlık elbise alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye müstahdemini için kumaşı 

daireden verilmek üzere diktirilecek olan 
265 takım kışlık elbisenin dikim ve harcı 
müteahhide ait olmak üzere on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1810 liradır. 
3 - Teminat 135 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesini &örmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 4/ 101940 cuma günü saat 10.30 da bele
diye encümen-ine müracaatları. (5853) 

15&24 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

7 Kalem mutabiye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - Aşağıda cins ve miktarları yazılı 7. 

kalem mutabiye pazarlıiı 21/ 91940 saat 11 
de Ankara Lv. amirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 85350 
liradır. Kati teminat 12802 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

Cinsi . Miktarı 
Çuval 10.000 
Belleme 8.000 
Kıl kolan 10.000 
Yem torbası 
İp yular başlığı 
Mekkari urganı 
Gebre 

(5773) 

10.000 
10.000 

6.000 
10.000 

15780 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Aafak yaptınlacak 
D. D. yolları satın almak ko. 
Ankara istasyonundaki alttan ge -

çit şosasının asfaltlanması işi kapalı 

zarf usuliyle ve vahidi fiyat üzerin -
den eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın muhammen bede
li 24940 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
vesair evrakı Devlet Demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden 125 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 10. 940 tarihinde 
perşembe günü saat 16 da Ankara'da 
Devlet Demiryollan yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapı -
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin teklif mektupları ile bir -
likte aşağıda yazılı teminat ve vesa
iki ayni gün saat 15 e kadar komisyo
na tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 1870,.ii) liralık muvakkat 
teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) İsteklinin emsali işleri muvaf -
fakiyetle başarmış olduğuna dair ve-
sika. (5648) 15732 

P. T. Telefon Umum Md. 

Akkü malzemesi alınacak 
P. T. T. Umıdn Müdürlüğünden: 

1 - ldare ihtiyacı için 21 kalem akkü
malzeml'si kapalı zarfla eksiltmeye çıka -
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedt>I (25000) muva1' • 
kat teminat (1875) lira olup eksiltmısı, 
30 eylül 940 pazartesi günü saat (16) da 
An.tarada Evkaf apartımanının J. üncü 
k•pı 1. inci katında P. T. T. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

J - lstekliler, muvakkat teminat mak
buz veya banka teminat mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı :zarflarını o gün 
saat (15) e kadar mezkur komisyona vtt -
recelt.lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Le
vazım, lstanbulda Va/de hanının 2 inci ka
tında P. T. T. levazım ayniyat şubesi mü
dürlüklerinden bedelsiz olarak verilecelt.-
tiı . (4528) 14568 

Mukavva masura alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1) İdare ihtiyacı için (700000) adet 
(0,51) m/ m ve (300000 adet (0,63 - 0,7) 
m/m ki ceman (1.000.000) adet mukavva 
masura açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2) Muhammen bedel (4320), muvakkat 
teminat (324 lira olup eksiltmesi 14/birin.:i 
teı;rin/940 pazartesi günü aaat (16) da An
karada evkaf apartımanında P. T. T. u
mum müdürlük satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanun[ ve
sikalarımn himilen mezkllr &ün ve saatte 
o komisyona miiracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le
vazım, İstanbulda Yeni Valide hanında P 
T. T. levazım ayniyat ıubesi müdürlük'e 
ria4en bedelsiz olarak verilecektir. 

(5115} 151SŞ 

.. 
M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

İt elbisesi alınacak 
M. M. Viekileti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - 1500 takım iş elbisesi pazarlıkla 

diktirilecektir. Muhammen bedeli 750 lira 
olup kati teminat miktarı 113 liradır. Pa
zarlığı 28 9/940 cumartesi günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi her 
gün öğleden sonra komisyondan ahna·bilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko -
misyonda bulunmaları. (5795) 15809 

Mendil alrnacak 
M. M. Vıekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - (20.000) yirmi bin mendil pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2800 
lira olup kati teminat miktarı 420 liradır. 
Pazarlığa 24/ 9 940 salı günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari şartname evsaf ve nümunesi her gü.ıı 
öğleden sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te -
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (5861) 15828 

NAFIA VEKALETi 

Çadır bezi alınacak 

Nafıa Vekaletinden: 
28/ 9/ 940 cumartesi günü sa.at 11 de An· 

karada nafıa vekileti binası içinde malze
me müdürlüğü odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda (4228,64) lira mu
hammen bedelli 3952 metre yerli çadır be
zinin kapal! zarf usulü ile eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedel· 
siz olarak malzeme müdürlüğünden alma· 
bilir. 

Muvakkat teminat (al 7) Uç yilz on yedl 
lira (15) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar meıııı
kılr komisyona makbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır. 

(5556) 15580 

Yapı ve imar işleri ilim 
Nafıa Vekiletind~n : 
1 - Eksiltmeye konulan tş: Ankarada 

Eti müzesi olarak tamir ve takviye edil • 
mekte bulunan Mahmut p&.§a bedeatam 
restorasyonu UçUncU kısmıdır. 
Keşif bedeli 7396 Ura 34 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 30-9-1940 pazartesi gllntl 

saat 16 da Nafıa vekAlett yapı ve imar tı
leri eksiltme komisyonu odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksclltme ışartna.mesi ve buna mtı .. 
teferri evrak 20 kuruış bedel mukabiltnd• 
yapı ve imar tıleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Bu iıe girebilmek içln isteklllertıı 
(554) beş yüz elll dört Ura (73) yetmiı ÜIJ 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
Nafıa vekUetlnden bu işe girebilecekleri
ne dair aıınmıı ehllyet vesikası ibraz et • 
melert IAzımdır. Bu vesika eka!ltmenln ya
pılacağı günden en az sekiz gün evel 1s • 
teklilerln blr istida ile Nafıa. vekllettne 
müracaatları ve dilekçelerine bu gibi tı -
lerde ihtisası bulunduklarına dair Maarif 
vkaleti antiketler ve müzeler müdürlUğün
den ahnnııı vesika raptetmeleri muktazı • 
dır. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dl.r. (5505) 1361& 

Yapı ve imar işleri ilim 
Nafıa Vdaletinden : 
ı. Eksiltmeye konulan iı: Ankara t .. 

metpaşa kız enstitüsü binası tamiratı iıi• 
dir. Keşif bedeli 7029 lira 40 kuruıtur. 

2. Eksiltme 2.10.1940 çarşamba günü sa.
at 16 da nafıa veki.leti yapı işleri ve iıııar 
i§leri eksiltme komisyonu odasında açık 
eksiltme uıuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna miltefer
ri evrak 35 kuruş bedel mukabilinde yapı 
ve imar işleri reisliğinden a.lmabilir. 

4. İsteklilerin bu iıe girebilmeleri için. 
-527- beş yüz yirmi yedi lira -21- yirmi 
bir kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. (5594) 15707 

Demir yolu inşaatı 
Nafıa Vekalt>tinden : 
Elazığ - İran demiryolunun birinci, ikin.

ti ve üçüncü kısımlar inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuıtur. 

1 - Mıinakasa 4/ 10/ 940 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat on altıda vekiletimiz 
demiryollar inşaat dairesindeki münakasa 
komisyonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen keıif bedeli 
beş milyon liradır. 

3 - Muvakkat teminat 191250 liradır. 
4 - Mukavele projesi, ekıiltme prtna -

mesi, bayındırlık işleri &enel ıartnamesi, 

vahidi kiyasii fiyat cetvelleri, plln ve pro
filler, fenni şartname, 91. C nuınarah mal
zeme tipi, telgraf hattı şartnamesi, beton
arma şartnamesi, betonarme kontrol tali -
matnamesi, massif köprüler için hesap e
sasları, ahşap köprüler için hesap e -
saslarından mürekkep bir takım münaka
sa evrakı elli lira bedel mukabilinde de • 
miryollar inşaat dairesinden tedarik olu • 
nur. 

S - Bu münakasaya girmek istiyenler 
referans ve diğer vesikalarım bir iıtidaya 
bağhyarak münakasa tarihinden en az sekiz 
gün evet Vekilete vermek suretiyle bu iı 
için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ve
sikayı teklif zarflarına koyacaklardır. Mü
nakasa. tarihinden en az sekiz gün evel ya
pılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate 
ahnmıyacak~r. 

6 - Münakasaya iıtirik edecek olanlar 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu ile eksiltme ıartnaınesi mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesai
kin me:zktlr kanun ve şartnamenin tarifatı 
dairesinde hazılıyacaklan teklif zarflarını 
4/ 10/ 940 cuma günü saat on beşe kadar nu
maralı o01ak'buz mukabilinde munakasa ko. 
miıyonu baıkanhima vermiı olmaları ll • 
zımdır. (5719). lSIOI 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 14-9-940 vaziyeti 
AKTİF 
KASA: 

Altın : Safi klloı:ram il 814,536 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDf<~Kt MUHABİRLF:R 

Türk Lirası 
HAPlÇTl'~KI M lJHABİHLER : 

Altın : Saf1 kilogram 5 349 ~n2 
Altına tahvllı kahtı Sf'rbest dö\•tzter 
Dlı:!°"r dövizler ve borçlu kllrına 
baklvelerı 

HAZt ı:.· rAHVİLl.fo";Hf • 

D•ruhte edı evrakı nllkrlıve karşııım 
Kanunun 6 8 lncı madd<'lerlne tev
rıkan hazine tarafından vaki tedlyat 

SENF.DA T C"ttzDANl : 

Ticari srnl'tl r 
ESHAM ve rAHVlLAT C'ÜZDANI : 

A D ruhtr edııen evrakı nakdiy!'nln 
karşılı$!1 esham ve tahvlll\t Citl· 
harı kıvm~tleı 

B Snbest esham ve tahvılClt 
AVAN~LAH : 
Altın ve d<>vlz Uzl'nne avans 
Tahvıl:ıt tlzPnne avıın.<1 
Hazıneye kısa vıı.detı avans 
Ha"ın •ve ·~ı:ıfıo No ıu l<Rnuno göre açı
lan altın karşılıklı avuns. 

Ht-:•·!<~I IA Hl.AR 

MUHTELİF : 

Lira 

101.012.889,54 
12 526.349.-
2.118.932,03 

1.712.972,31 

7.52~.192,41 

118.60 ,69 

20 3 o 434,87 

ltlS 748 M3.-

l!J.310 196,-

258.453.047,87 

47 564 656,93 
5.277.051,57 

8M,76 
7. o 722,-
5 1 000,-

43000000,-

YEKUN 

Lira 

115.65R.170,57 

1. 712.972,31 

2.<l.024.235,97 

139.438 367.-

258.453.047,87 

55.841.714,50 

56.ll9R 5ı:ıo,16 

4 MI0000.-
20.476.829,38 

650 S03.91 ,36 

PASİF 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ 

Adi ve fevkalAde 
Hususi 

TEDA VULDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 · 8 inci maddelerine tev• 
fikan hazine tarafındırn vaki tedtyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak lldve
ten tPdevüle vazedilen 
Reeskont mukabili ııa.veten tedavuıe 
vazedilen 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a
vans mukabili 3902 No lu kanun mu
cibince llfıveten tedavüle vazedilen • 

MEVDUAT: 
Türk Lirası 

Altın · Safi Klı:. 18.91!5,845 

8850 No.lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 

AÇILA.N AVANS ~IUKADİLİ TEVDİ 
OrU.NAN AIJrINLAR : 

Safi Klg 36.715,4~ 

Dôvtz TAAHHÜDATT : 
Altınn tahvili k'lbll dovı~ı"ı 
Dlğ r dövizler ve alacaklı kllrln,ıı 
bakiyesi 

MUHTELİF : 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.090,-

1!58.748.l'\63,-

19.310.196,-

189.438.367.-

17.000.000,-

208.600.000,-

68.i38.671,67 
26.606.649,07 

51.643 228,22 

8.3fı9,77 

28.349.731,.~3 

YEKÜN 

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

364 93ı:ı,3G7,-

95.345.320, 7 4 

51.643 228,22 

28.353.091 ,30 

113.335.244,95 

6SO.S03.918,36 

I Temr.ıuz 193 tarlhtnd"n lttbnr('D İs1<onto hnddı ~ 4 Altın llzcnne avans rt: 3 

nu saat 14 dedır. Kati teminatı: 633 lira O· 

MiLLi ~UDAf l\A VEKALETi lup şartnamesi kom syonda g'.>riılıir. Ta • ASKERi FARRIKALAR 

-- -- ------- -

liplerın muayyen vakitte M f.1 V Sa AI. 
Vr,r 1 alınacak Ko. da bulunmaları. (5732) 15734 1500 Ton d"!mİr hurdası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komısyonun·' T l f 1 · alınaca'." Askeri Fabrıkalar Umum Mudıirluğu 

parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan (495) lirayı 

havi teklıf mektuplarını mezkür günde ı;a

at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kerıdilerin'n de 2490 numaralı kanunun 2 
ve3. maddelerindeki vesııikle komisyoncu 
olmatlıklarına ve bu işle alakad'lr tıiccar
d11n olduklarımı dair ticaret odası vesika
!<iyle mezkılr gi.ın saatte komisyona mıira-

dan : e e on ma zemesı "' 
Hepsini! tııh ıın edilen fıyatı 74.500 lıra M. M. Vekaleti Satın Alr.ı;ı Komısyo • Merkez Satın Alma Komısyonundan : 

olan ııooo ad t varıl kapıı.lı zarfla eksilt· nundan : 3284 sayılı kanun mucibince 1500 ton r.le
nıeye konmuştur. Ekslltmesı 23-9-1940 pa- Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4.455 lire mir hurdası tnnhrec; istasyonlarında vagon 
zartesl g{lnü sıtat 11 dedir. İlk teminatı 1 d dahılınde teslım şartiyle beher tonu şart-
4970 lira olup eartnamesı 37ô kuru•a ko • o an 4 a et 30 luk manyato Tarte marka 

" 1 3 k ı ı f ı · namesınde i.zah edildıği veı;hıle J 7 lıı a 50 mısyondan alınır Taliplerin ihale saatin • santra ve a em te e on ma zemesı pa • 
d n bir saat evelınc kadar zarflarını M • .M. zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 21 9 kuruştan satın alınacııktır. Şartnameler 
V Sa. Al Kona vermeleri. 940 cumartesi günu saat 10 dadır. Kati te- merkez satın alma komisyonundan parusız 

<:5274) 15277 minatı: 666 lira 75 kuruıı olup şartnamesi olarak verilecektir. Taliplerin 27/eylul 940 
Malzeme sandığı alınacak komisyonda gorülür. Taliplerin tnuayyen cuma gunü akşamına kı.ı.dar t.:klif edecek • 

M . M. Vekaleti Satın Alma Komısyonun- vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmala- leri demir hurdası kadar q, 7,5 ğu nisbetin-
dan : (5734) 15736 de teminatlariyle birlikte şartnameyı k.ı • 

Hepsine tahmin edılen fiyatı 105.000 lıra rı. 
h 

bul ettiklerine dair kayıt ve sarahata ~.avı otan 4000 adet malzeme sandığı kapalı zarf Mu telif yag-lar alınacak 
la k iıt k t Ek ·ıt ı 23 9 fiyat tekliflerini mer"ez satın alma ko • e s meye onmuş ur sı mes - · M. M. VckıHetı Satın Alma Komısyo • r 
l940 pazartesi gtlnU saat 14 dedir. İlk tenıl- misyonuna vermeleri. (5587) 15575 
natı 7 75 lira olup şıırtmımesl 525 kuruşa nundan : 
komlsyondıtn alınır. Taltplerın ihale saatın· Hepsine tahmi~ edilen fiyatı: 1020 lira 
dan bir saat evcllne kadar zarflarını MM olen ı 100 kilo B B 600 kilo B. yagları orl· 
V . Sn. Al. Ko.na vermeleri. jinal anbalajlı olarak pazarlıkla satın alr-

152751 ın2;s 
nacaktır. Paıarlığı: 24 9 940 sair günü sa-

Bez alrnacak at t ı dedir. Kati teminatı: 153 lira olup 
M . M. Vekaleti Satrn Alma, Komısyo

nundan : 
Beher tnctresine tahmin edilen fiyatı 85 

kuruş olan yirmi beş bin metre harp pa • 
keti sarmak ıçin bez 26/eyHll 940 perşem
be günü saat 11 de Ankara'da M M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla satın almaca • 
ğrndan isteklilerin 3187 lira 50 kuruşluk 
kati teminatları ile birlikte pazarlık giın 
ve saatinde mezkfır Ko. da bulunmaları. 

(5377) 15436 

Sıhhiye arka çantası alınacak 
M. M. Vekiletı Satrn Alma, Komısyo

nundan : 

şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (5735) 15737 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
İhale gunU talip çıkmadığından muteah

hit namı hesabına beherine tahmin edilen 
fiyatı (79) yetmiş dokuz kuruş olan 
100.000 adet kar gôzlügü pazarlıkla muna • 
kasaya konmuştur. İhalesi J4 1JO 940 pa • 
zartesi günü snat on birdedir. Kati temi
natı 10.400 liradır. Evsaf ve şartnamesi 395 
kuruş mukabilinde M. M. Y. satın alma Ko. 
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelmeleri. (5739) 15806 

Gaz idrofil alınacak 

Beherine tahmin edilen fiyatı 26 lira olıı.n 
1000 tane sıhiye arka çantası 26/eylül, 940 
perşembe günü saat 14 de Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın alı • 
nacağından isteklilerin 3900 liralık kati te· M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo • 
minatları ile bırlikte pazarlık gün ve saa • nundan : 

tinde mezkUr Ko. da bulunmaları. Şartım- Beher metresine tahmin edilen fiyatı 16 
mesi 130 kuruş bedelle mezkur Ko. dan a • kuruş olan elli bin metre gaz idrofil 
lınır. (5378) 15437 261eylıll 940 perşembe günü saat 15 de An. 

Seyyar etüv alınacak kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar-
M. M . Vekaleti Satın Alma, Komısyo- tıkla satın alınacağından isteklilerin 1200 

nundan : liralık kati teminatları ile birlikte pazar • 
Beherine tahmin edilen !iyatı 575 lira o. !ık giın ve saatinde mezkılr Ko. da bulun-

lan 150 adet seyyar etüv 25 eyHll 940 per- 'llaları. (5822) 15817 

ıembe gi.ınü saat 15 de Ankara'da M M. V. Battaniye alınacak 
satın alma Ko. da kapalı zarf usuliyle ihale M. M. Vekileti Stıtın Alma Komi.~yo • 
edileceğinden isteklilerin 5562 lira 50 ku- nundan : 

ruşluk ilk teminatları ile birlikte teklif ı - 2500 adet battaniye pazarlıkla satın 
mektuplarını ihale saatinden behemahal bir alınacaktır. Muhammen bedeli 18.750 lira 
saat eveline kadar mezkur Ko. reisligine l olup kati teminat miktarı 2813 liradır. Pa
vermeleri Şartnamesi 432 kuruş bedelle! zarlığı 25 9 940 çarşamba güniı saat 11 de 
mezkür Ko. dan alınır. (5380) 15438 hava satın alma komisyonunda yapılacak-

Depo yantırılacak tır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi her 
M. M. Vekaleti Satın A ima Komis- gün öğleden sonra komisyondan alınabilir. 

yonundan : lsteklılerin mu&yyen gün ve saatte kati te-

9 Baş koşum beygiri alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum Mudurliığü 

Merkez Satın Alma Komısyonundan : 
Beherine 250 lira bedel tahmin edilen 

dokuz baş koşum beygiri askeri fabrikalar 
umum mıir.lürlügü merkez satın alma ko • 
misyonunca hayvanlar görülerek heyetçe 
takdir edilecek bedeller tizerinden pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartname parasız O· 

!arak komisyondan verilir. Taliplerin 23 91 
940 pazartesi günü saat 14,30 da hayvanları 
beraberlerinde olduğu halde mezkur ko • 
misyona miıracaatları. (5586) 155&2 

Kırıkkale civarında yaptırılacak 
İnfaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlıiğıi 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli (9720) lira (33) kuruş o

lan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fabrika
lar umum müdilrlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 30. 9. 940 pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname (49) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (729) lira (3) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (5595} l 5593 

2 Ton 0,25 - 0,30 mm. kalınlığın
da teneke levha alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

l'r1 erkn Satm A ima Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1000) lira olan 

yukarıda yazılı 2 ton teneke levha askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 30/9/ 940 pazartesi eü
nü saat 15,30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (75) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tücardan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 

caııtları. (5688) 15676 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Askeri Fabriluılar Umum Miıdürlıiğü 

Merkez S:ıtın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

5000 kilo don yagı askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma kom;svonun
ca 4/10 940 cutna günü saat 14 te paz3r 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o 
!arak komisyondan verilir. Talipler1n nıu 
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinılekı ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve b,ı iş
le alakadar tüccardan olduklarına ılair ti • 
caret odası vesikasiyle mezkür gün ve sa • 
atte komisyona müracaatları. (5855) ı 5825 

VILA YETi.ER 

Bir zabıta müdürü aranıyor 
Urla Bttledıyttsinden: 
Aylık 75 lıra ücretli belediyemiz zabı

ta müdürlü{:ü açıktır. Asgari orta mektep 
mezunu olmak ve askerliğini yııımıs eu 
lunmak şarttır. Taıiplerin evr,.!{• müsbi
te ve fotoğraflarıyle birlikte U ':ı beledı
ye riyasetine müracaatları ilan olıır>ur. 

(5597) 15610 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Yozğat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan lş : 
Yozgat • :Maden yolunun 35 inci kilo • 

metresinde inşa edilecek (10476) lira 60 
kuruşluk köprü inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait ııartnnme ve evraklar 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nalın i§lerl genel §artnamesl, 
D - Şose ve köprtiler fe.nnt prtnamesl, 
E - Husust, şartname 
F' - Keşif cetveli, tahlili fiyat, metraj, 
L - Proje 
İsteklilerin Yozgat dnimr encümeninde 

bu evrak ve şartnameleri görebilirler. 
S - Eksiltme 6-10·1940 cumartesi günll 

aaat 10 da Yozgat dcilml encllmeninde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
lerln 785 lira 74 kıınış muvakkat teİıılnat 
vermeleri ve bundan başka aşağıdaki ve • 
saiki haiz bulunmaları ltızımdır. 

A - En az yedi bin liralık yol, köprü 
inşaatı yapmış bulunması, l - f adet kdrgfr kemerli yeraltı depo- minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko • 

sı.ı kapıılı zarfle eksiltmeye konulmuştur misyonda bulunmaları. (5862) 15829 

Keşif bedeli 21R97 ııra 40 kuruş olup ilk te· Gömlek ve kıravat alınacak 
mlnat miktarı 1643 liradır Kapalı zartla M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo • 

müracaatlan. (5687) 15675 

3 Kalem üstübeç alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
12 Ton kurşun üstlıbeçl 

B - ihalesi tarihinden sekiz gUn eve! 
müracaatla vfll\yetten eksiltmeye glrecek
lerlne dair vesika almaları. 

eksiltmesi 26-9-1940 perşembe gllnU saat 11und11n : 
11 de Have s:ıtın alma komisyonunda yn 1 - 1000 adet hava renai gömlek ve 1000 
pılacnktır KPştf evrakı her gfln öğleden adet kıravat pazarlıkla satın alınacaktır. 

sonra 110 kuruş mııknhlllnde mezkOr ko Muhammen bedeli 3000 lira olup kati te • 
mls:vondan elın:ıblllr İatekll!E'rtn kanunun minat mikdarı 450 liradır. Pazarlığı 23191 
ikinci ve Uçünctl mnddC'lcrlnde yazılı vesa 1940 paazrtesi eünü saat 10 da hava satın 
1klP birlikte ilk tE'mlnat ve teklif mektup- alma komisyonunda yapılacaktır. 1 -
lannı muayyen saatten bir saat evellnP dari şartname ve nümune evsaf her &Ün 
kadu makb•ız muknblll komisyona vPrme- oğleden sonra mezkür komisyonda görüle-
lcrl (5419 ı 15456 bilir İsteklilerin muayyen gün ve saatte 

B · • l k kati teminat ve kanuni belgeleriyle komis-
enzın ve saıre a maca yonrla b11lunmaları. (S863) 15830 

M. M Vekaleti Satın Alma Ko.: 
Hep!llne tahmin edilen fiyatı: 4500 Ura • 

2 Ton çinko üstübeç! 
5 Ton kaba llstlibeç 

~ - Teklif mektuplan UçUncU maddede 
yazılı saatten bir saat evellne kadar Nafın 
dairesine getirilerek komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verecektir. Posta 
ile gönderilecek ıııektuplann nihayet 3 Un
cli maddede yazılı saate kadar gelmiş ol • 
ması ve dış zartının mlihflr mumu ile iyi
ce kapatılmış olması şarttır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

(8635-5706) 15685 

Ahır inşaatı 
Konya Harası Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli (20458) lira (83) kuruş olan 

olan 8!151'> kilo benzin. 500 kilo B. ve ~o ~ 1111 JABARIN BAR'rnda 1111~ 
kilo BB. yağı 375 kilo üstüpü. 600 metre çt. : : 
rlşııtz tlllbent açık eksıltnıeye konmuştur. : Yeni direksyon idaresiyle ve : 
Ekalltmes1 2 9. 940 cumartesi gUn ı saat - veni orkestra iştirakiyle fevka· : 
11 dedir İlk teminatı: 337.5 lira olup şnrt- : iade zengin varyete numaraları 
namesi komisyonda sörUIUr Taliplerin mu- : Bayan MUAZZEZ UZ ENGİN _ 
ayyen vakitte l\l M V Sa Al Ko da bu· : idaresinde her akşam saat 12 den -

Tahmin edilen bedeli (6R25) lira olan 
yukanda ~lns ve miktarları yazılı Uç ka • 
lem UııtUbeç Askı•rl fabrikalar unıum mll • 
dUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 
30-9-1940 pazartesi günU saat 16 da kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname pn
rrunz oınrnk komisyondan verilir. Talip . 
lerln muvakkat teminat olan (511) lira 
(58) kunışu havi tekli! mektuplann1 mez
kllr gilnde saat 15 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı inek ahırı inşaatı 19-9-1940 tarihinden i • 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsalkle tlbaren on beş giln hıllddetle ve kapalı 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala • zıırf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o- Muvakkat teminatı (1534) Ura (41) ku
dıısı vcslkaslyle mezkllr gUn ve saaUe ko- ruş olup hara veznesine yatınlacak ve ek
nılsyona mlıracaatları. (5699) Hi681 slltme 4-10-1940 tarihinde cuma günü saat 

lunmaıırı U'i!l61 I 15554 1 ~ itibaren. 3679 : 

Muhtelif yağlar alınacak , ı 1111111111111111111111111111111111111,. 
M. l't!. llckilctı Satın Alm11 Ko ı ~yo 

nurıdan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4 220 lire 

olan 400 kilo M ob:ıon A 200 kilo M obilo· 
il AF 200 kilo Mobiloil ARF yağları ori· 
jinal anbalojlı olarak ve 10 000 kilo ben?.in 
rukum halınde olmak tizere pazarlıkla 83· 

DAKTİLO KURSU 
71'> inci devresini de '1ııltl tenzllAtla 

açt1 Belediye sırası Hanef Apartma 
nı No: 1 Tel: 3714 8643 

tın alınacaktır. Pazarlığı: 24 91940 salı gü- '••••••••••••••••• 

15.30 da Konya hara merkezinde mlitcşek-
8000 Kg. bir kaynamış bezir yağı kil inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
2000 Kg. iki kaynamış bezir yağı Proje ve şartnameleri hara m!ıdilrlüğtiıı 

Askeri Fabrıkalar Umum Miıdürlıi~ti d<'n ve Konya vlll\yet veteriner müdUrlh-
·~ .. rkez S"''., Alın"' Kl)m•~0nrıundan : ğilnclen bir lira bedel ile verilir. 

Tahmin edilen bede
0

1i (6600) lira olan İsteklilerin teklif zarflarını ve 2490 sa-
8000 Kg. bir kaynamış ve 2000 Kg. iki kay- j yılı kanunun 2. 8. cü maddeleriyle şartna
mı$ bezir yağı askeri fabrika lu umum mede yn?.ılı vesaiki eksiltme saatinden bir 
müdürlügü merkez satın alma komisyo - saat eveı komisyona vermeleri, belli gün 
nunca 30 9 940 pazartesi gunü sa11t ı 5 te ve saatte hara merkezinde hazır bulunma
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname lan. (5880) 15831 

-----------
. 

& 

Talebe kaydı 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden • 

Talebe kayıt ve kabulü 30 Eylül 1940 pazartesi günü 

mına kadar devam edecektir. 

Orta kısma ilk okulu, lise kısmına orta ticaret okullannı 
bitirenler alınır. (5833) 15819 

3 ko!em ya~caco!{ ollnocok 
Marmara Üssubahri Satın Alma Komısyonundan: 

Cinsi Kilosu Mubammen fiyatı Tu 

Motorin 
Kalın benzin 
Gaz. 

200000 
35000 
15000 

Kunış santim 
13. 00 

Lira Ku 
26000 00 
128SO 00 36 o 

22. 71 3406 60 
1 - Yukıı.rıda cine ve mıkdarları yazılı 3 kalem yaka~ak maddeleri dökme 

rak pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 20 eyllil 9'10 cuma gllnli saat 14 t~ !zmitte Tersane kapısın 

komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı müteahhitlere ihale cdllcbllecc~lnden 
mlnatlnrı ihale bedeli llzerindcıı yiızde 15 nlsbetlnde d •rhal alınacaktır 

4 - isteklilerin bu işlerle alf~kudnr olduklarını gösterir ticaret \' slkalnn 
birlikte muayyen gün ve saatte komisyon rclsllğıne müracaatları f8747 5792) 

15772 

~··•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -- Santral ustabaşısı aranıyor 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketımize ait olup Bunyan'da bulunan ve su turblnleriyle müteharrik o 
: Elektrik sant•alını ıdare edebılecek k<ıbi!:yette bır usta başıya ihtiyacımız ol 

duı;:undan taliplerin şırketım~ze mıira caatları ıllin olunur. 
1 - Turk ve Turkiye Cümhur'yeti tabiiyetinde olan ve ehliyeti Wi r~rUle

- cek zata 150 - 200 lira ucret verılecektır. 
: 2 Esnayı müracaatta, ehliyet ve t1hs•1 derecelerini gösterir vesika, hilvl
- yet cüzdanı ve şimdiye kadar çalıştı ·,ı yerlerden almış olduğu vesaik ıuretle
:: rini bir kıta fotogrııfla birlikte gondermek lazımdır. (Esnayı tayinde ııhat 

raporiyle İyi hal kagıdı ıstenecektir.) 
: Fazla tafsilat almak istiyenlerin ya doğrudan dogruya ve yahut mektupla 

şirket müdürlüı;üne müracaatları. 3600 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Elbise yaptınlocak 
Polıs Enstitüsü 1'1üdürlüğünden 

Harlct elbise ve kasket 
Oahtlt elbise \"e kasket 
Kaput 

Mlktnn 
117 
24 
70 

DC'herlne tahmin 
olunan fiyat 

L. K. 
30 
25 
25 

lıt'.u 

263 
45 

:ısı 

Polla koleji talebeleri tçln açık eksiltme ile yukarıda yazılı 3 kalem elbise yaptın! 
enktır. Tahının eclllen fiyat ve muvakkat teminat miktarları hlzn1arında gösterllml!ltl 

Bu işe nıt şartname polis enstltiislindekl satın alma komisyonundan parasız verilir 
.Eo:ksiltme 25-9-1940 çarşamba gtinU sanl 14 de polis enstitüsü binasında rnUteıek 

komisyonda yapılacaktır. 
İııtf'klllerfn muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanu 

nun 2, 3 Uncu maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen gün ve saatte komi• 
yondn bulunmaları ı fi422 ı lM 

. . 
Uçüncü Noter 
Kanunun verdiği scldhiyete istina

den menkul ve ga:>Ti menkul malla • 
n idare etmek üzere bir servis tesis 
etmlıı olduğunu muhterem halkınuzn 
arzcder. 

Ulus Meydanı Koı;akhan 
Telefon: 1247 3715 

~r:=====================~ 
FENNi SÜNNETÇİ 

RİZA TÜZEMEN 
Türkiye ve Ankara'nın en iyi ve 

emekli sünnetçisi ve sünnetçilerin 
fevkinde bir üstattır. Çocuklar üze
rinde pek hassas olup hissi iptal eder 
ve tedavılerini incitmeden yapar. Da
imi adres: Zincirli cami karşısında 
Sebat Eczanesi. Ti: 1153 3700 

DIŞ TABiBi 

AZİZE TAYMAS 
Seyahatten dönerek. hastalarını kabul 
etmiye başlamıştır. Telefon: 1227. 

U L U S - 21. inci yıl. 

lmti yaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı tdar• Eden 
Yaz1 İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdlirll' · Na.en u ı.uC 
ULUS Basımevi ANKARA 

--'. 

Ziraar, Orman, Veleriner 
fakültelerine talebe ahnıyor 
Ankara Yuksek Zırsat EnstitiUiJ Rei 

torluğiındcn : 

Yüksek Ziraat Enstitüsii Orman, Zira& 
Veteriner Fakultelerinde talebe kayıt 
kabulune 15 ağustos 940 tarihinden itiba 
ren başlanacak ve 30 eylıll/940 cünü a 
mına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler bl 
yoloji, fi.zık, kimya, cebir. türkçe tahrir 
yabancı dilden (fransızca, incilizce, al 
manca dıllerinden biri) bir ıeçim imt· 
na tabı olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İltan 
da 1, 2. 3 teşrinievel 940 cünlerinde yapı 
lacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazıtm 
ıstiyen!er kayıt ve kabul ıartlarını enı 
tli rektorlüğıi ile vilayet ziraat, orman, v 
terint:r müdürltiklerinden Ndarik edebil 
ler. 

4 - Seçim imtihanı Ankara'da Ylikı 
Zıraat Enstitüsunde yapılacaktır. lıt 
bul'da imtihanın olacağı yer ziraat, onn 
veterıner miıdiırluklerine müracaat edi 
rek ôgrenilecektir. 

S - Sıhat rapor nümuneal enıtitil •e 
!ayetler ziraat, orman, veteriner miidürt 
lerınden tedarik edilir. 
Başka rapor kabul edilmez. (4492) 

14632 

-BEZEN 
ŞAPKA SALONU 
Kış sezonuna gir~ken BBZEN 

şaplia salonu mü~terilerine yeni zen
gin modellerini teşhir etticini bildi· 
rir. 

Yenişehir Atatürk bulvarı Güvea-
epartımanı No. 49 3713 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus 
940 • 941 mevsimi için 
hazırlanmakta olan si • 
nemamız pek yakında 

seçme filmlerle sayın 

hnllmnıza kııpılarını 

açacaktır. 

Sümer sineması Anka
ra'nın en şık sineması 

olacaktır 

BU GÜN ve BU GEC'E 

Saat : 16 30 •e 21 
seansında : 

Tarznn Maymun Adam 
Tllrkçe.söılU. Srıat: 

14 30 ve 18.30 seansında 
BRODVAY GÜLÜ 
Saat 12,15 le ucuz 

halk matınesı 
Bay Çetin uçun adam· 

lar diyarında 

Nakil: mevsimin yenililtlerini 
Belediye sırasında yenı ınıa 
edilmit Toygar apartmanı 

altına nakleden 
10.1 çeşit lcundura mağazası'nda bulacaksı 


