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Y ur d da büyük sulama program mız 

Emiralem Reğülatöründe Palplanı çakılmaıı 

Dakar ve 
imparatorluk 
yolu 

Falih Rıfkı ATAY 

Baıvekilimizin nezdinde! 
Başvekil Dr. Refik Saydam, dün 

Yunanistan'm Ankara büyük elçisi 
B. Rafael'i kabul etmiştir. 

B. Metakıa• Türkiye büyük 
elçiıini kabul etti 

Atina, 24 a.a. - Ba~vekil B. Met&kaaı 
Türkiye büyük el_ç!s!ni kabul etmiıt!r. 

Dış ticaretimizde inkişaf 

Bayda ihracatlmızlehinde 
25,633,.355 lira fark var 
Sekiz aylık dış ticaretimiz etrafında neşredilen resmt rakkamlara 

göre, bu devre içinde memleketimizden 74.741.222 lira değerinde 
ihracat yapılmış ve 49.107.867 lira değerinde de ithalatta bulunul • 
muştur. 

Ticaret Vekilimiz B. Naz.mi 
Topçuoğlu 

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

BERLİN 
Gene şiddeti e 
bombardıman 

EDİLDİ 

Bir~ok yerlerde 

İhracatımız lehindeki fark 25 uıjl
yon 633.355 liradır. 

1939 yılının ayni devresinde iae 73 
milyon 584.447 lira değerinde ihracat
ta ve 99.432.263 liralık da ithalatta bu
lunulmuştu ve böylece ithal!tımız a
leyhinde olmak üzere 20.454.129 lira
lık bir fark kaydedilmi§ti. 

Sekiz aylık ithalat ve ihracatımızın 
değer itibariyle muhtelif memleket • 
ler arasındaki inkisamına ait rakkaın
lar iıc ihracatımızda 17.497.650 lira ile 
f talya'nın, 10.1561.047 lira ile Birle;ıik 
Amerika'nın, 8.635.399 lira ile de İn· 
giltere'nin ha§ta geldiklerini göster • 
mektedir. 

Bunları takiben de 6.977.038 lira ile 
Romanya, 6.613.274 lira ile Fransa, 
6.375.519 lira ile Almanya, 3.300.292 
lira ile Çekoslovakya, 2.942.262 lira ile 

j Yunanistan ve 2.436.326 lira ile de Ma
caristan gelmektedir. 

İthalatımızda iıe, 8.021.710 lira ile 
İtalya, 7.060.968 lira ile Birle§ik Ame
rika, 6.615.997 lira ile Almanya, 6 mil
yon 459.011 lira ile İngiltere, 6 milyon 
274.845 lira ile Romanya batta gel -
mekte ve bunları 1.802.945 lira ile 
Fransa, 1.332.241 lira ile Çekoslovak
ya, 985.086 lira ile de Macaristan takip 
eylemektedir. 

1 ktisat Vekilimiz 

Yüz binlerce dekar toprak suya kavuşuyor 

muvaff akiyelle tatbik ediliyor 
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Bugüne kadar yüz binlerce 
dekar bataklık kurutuldu 

Ribbentrop 

Yeni hayat 

sahalarından 

bahsediyor 

Akdenizde 

Umumi bir taarruz 
harekeli bekleniyor 
Bertin, ı+ a.L - D.N.B. bildiriyor: Ro

ma müzakerelerin!ıı ıona ermeıliıl milte -
aldp İtalya'dan hareketi esnumda B. von 
Ribbentrop, Kont Ciano'ya qatrdaki tel -
rrafı ~ekmiıtir: 

"Almanya'ya dönerken samlmt misafir -
(Sona s. inci uylada) 

DAKAR 

HARBİ 
Fransızlar karşı koyuyor 

İngilizler ikinci 
ültimatomu verdiler 

Harp devam ediyor 

• ç I 

Hindiçini vaziyetini ve Singapur limanını gösterir harita 

HİNDİÇİNİ'DE SİNGAPUR'A 

HARP KARŞI BİR 
DEVAM EDİYOR HAREKET Mİ? 

General 'de Gaulle sahadan Fransızlara göre Amerikan filosu 
çekildi ve iıl İngilizlere buaktı 

Londra, 2• a.a. - Hür Fransa ıımumf JAPONLAR HUDUDÜ HER İ HTIMALE KARŞI 
kararrthıruıı r.eıretmiı oldufu bir te!>lice 

nazaran, ıı:neral de Gıulle ıon zamanlı.r· 1 "'z efmlrlerdir 
da almanlarrn Dakar'ı uptetmek niyrtın:!e ecavu f!! hazır bı•r va1l ;e'rft 
bulunduklarına datr malQ.mıt elde etmlıt· - ~ ı 1 ~ 
tir, Ha!phonı, 24 ı.a. - Hind!niı;i hududun. 

Alman bovundurulu altına rfrmek iıte- da franııztarla Japonlar arasında muharebe ı Tokyo, 24 a.a. - D.N .n. bildiriyor: 
mlyo:ı halkr~ arzuıu Uzerlno hilr Fnı.nıa'- dlln lSlledeıı eon.ra tekrar bqlıyarak akp- Kokomin Chimbun, Amerika'nın Sin-

' ıoarı ı. QoçiJ ıqlıJda ) {.Soıııı 6. looi ıqfada). (Sonu S. Jncı sayfada) 
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Günün meseleleri: 

İktısat Vekaleti =İstihsal Vekaleti 

Vazife ve mesuliyet duyııusu yüksek o
lanlar, ıösteriı ve alayişten ziyade uzun 
omı.irlıi, ciddi eserlere gönül verenler iı
bölllmtine btiyük bir titizlikle bağlanırlar. 
Nuiua Ye stlahı7flt sahalarını ıeniıletmeil 

akıtlarmdan bile ıeçirmezler. Çünlril, 7a71-
lard: degil, derinleşerek çalışmalı ıiar e
dinmiılerdir. Önlerine çıkan zorlukları ıo
iukkanlılıkla ôlçebildiklerinden ellerinin 
altındaki kuvet, vasıta ve imkanları da o
na ııôre iyarbyaralc kullanırlar. Yarını dil-
ıünmeksizin ııiınünü ııün etmefe tenezzül 
etmezler. 

İktısat Veklllctimiz, iç ve dıı ticaret it
lerini ayrı bir ihtlsat mevzuu, batlı baıına 
bir faaliyet alanı tellkki ederek bunları 

H. SAMI 
URFA JI ~busu 

ıetmektedir. Devlet fabrikalarımızı, hasta
neler, revirler, kantinler, işçi evleri gibi 
içtimai tesisler ııittlkçe ihata etmektedir. 
Bo deri• mlllt allkanm iıtiball ilserlnde 
bıraktıtı ve bırakacaiı isleri lı:eşfetmek 

ıüç olmaaa ııerektir. • 
Türk milleti ve onun devleti kadir, kıy

met bilir. Bu buhranlı devrede, fevkallde 
liyakat, fevkallde ıayret ııöıterenler mu
hakkak ki fevkalade mükifat ıörecekler -
dir. Hem ınaddl hem dt manev! bakımdan 
taltif edileceklerdir. 

Muhtelif sanayi müesseselerimizin ıeref 
tablolarına isimleri ııeçecek olan mühen • 
di .. astabaıı, iKi, teıkilitçı ıeçmc vatan
daılan milli tarihimiz minnetle yldede • 
cektir. 

Baılarındaki vekil, kendisi ile emekbir
Ull 7apaa !Ulhıll arkadqluının me11isl
nl marazi benllllnln salamura fıçısı içıne 

tı bölümline dayanan bu müsbet ııörüı 
tarzının isabetini tatbilı:at da teyit etmlı tıkıp üstüne de ııururu kadar ağır çeki tll.$

lan dizen bir amir değildir. Arkadaşlarının 
oldu. Sanayı ordumuza ve kumanda heyeti· 

devretti. Geniı mlnasi1le Tiirki1e'nin "Sı
ııai !stıbsil VeUletı .. olarak çalıımağı da
lla verimli buldu. 

elde ettikleri mlisbet neticeleri tanıtmAlda 
ne ıüvenelim. Yılgın ruhlar için ldcta 
• imki.nsıalıl .. addedilebilecek aorlulı:larla bahtı7arlık du1ar. Kendisini delil emea 

ı arkadqlarını över onun her veıile ile tek
pençeleşerek muvaffak olmaktadır. lim, 

rarladıfı bir biricik dileği ıudur : yüksek 
fen, kiiltiir bir lı:elime ile medeniyet mev- vulfe ve mes11ll1et duyıuıunun her an 
.1uu tellkkl ettiğimi• ıanayl lıtihall ha1a• 

d 
.. 

1
. tecelli etmesi. 

tmda hiçbir suretle öuraklamıı egı ız. . .. l .. . 
P 1 1 1

. d t sadilf Bır an tereddut :tınıyelm.. non\l tlcv • 
roııram arımız a rea ıte arasın a e . . . .. 

.,.. ,_ b b-... ki . d lduroyoruL rınde, hızmet, em:< takdır hıttl hurmet 
ettı.ım.. azı cuue erı o ·· 11 T ik h 1 t ·h .. , d' · 
B

.. ··k .111 • 1 llt 1 nnm .. ~ ıor r. llY e maz ar o ar. stı •• 1S1p-u1u mı eaerın teme s un a •• , . • • . . . . lınl, ıefka.te, ın.eanlıga, kadlı,ınaılıga mani 
lam olmasına ıtına edıyoruz. d · ·ıd· B "" ··k t T "· k" 'd ·ı•ı egı ır. uyu ve mesu ur ıye e, mı • 

Buııünkü ç~hıma~ar~mızda, ~.m~ı~ ağ~r ıervet •e ııelirlırimiz arttıkça, buulıırın 
prtlarına racmeıı. ınıııuh vencı bliyuk bır a)'Usı olan Ttlrk blltçesi de dalma :rtlkH· 
Yflrim vardır. Harbııı sonunda, ına~remiyet lecek, inkılibımııın hayatiyetine yalı:ısan 
lı:ayıuıu ortadan kalkınca neıredılecek o- rakkamlara eriıecektir. Pek tabii olarak da, 
lan: "Türkiye sınai istihsal endeksi,. ~a- bu inkişaf ıeyrine müvazi bir tempo ile 
tır, &6nlll tanunıyan, kıratı Dl lı:adar 1iilı:· " iktisadi devlet organları .. da gittikçe ço
ıek olursa ol"'1n ~ekl~ma p~buç bırakmı- falacak, gittikçe taazzuv edecektir. 
7an ciddi ve idil bır miime11ız olarak hlik- Memlekette memur adedi artıyor diye 
münll nrecelctir. Yalnız ıura11 muhakkak- hayıflanıp, sızlananların mevzuu telakki 
tır lı:i Tilrkiye'de buıılin 1alnıs 1tna1i 18" zaviyelerini ölçmeğe kalkıımadan duyJuk
ferberlili 1oktur. GISaUJ ıelerberlill de ları samimi eleme hUrmet edeceğiz. Fakat 
vardır. Bilıilerlnl, zekl ve iradelerini, bil· inkıllbın gösterdiği yolda da yürümeğe yl
tün mevcudi1etlerine vermiı olan Tllrlı: ne devam edeceğiz. 
mühendisleri, aıta baııları, iıçileri, tqlı:i- Terakki ve inkiıaf hamlelerimizin za -
litcılan emel:lerlni mahvi1et tt\llırloe ı&r• rurl kılacağı yeı.ı' yeni teıkilat kadrolarını, 
dıkların~n dola:rıllır lı:i bu mtllbet "' ha· aeciyeli deferli çalııkan memıı•larh teJi-
7ırlı aetıcelerl, söaalıcr uhne tertiplerine biz ederek büyük türk inkılabnıa batlılı -
alıtmı1 olan sözler pek farkedemesler. tımızı ilbat edeceğiz. Küçük ve batıl ba.-

Fabrilı:a .,. atel1elerimiade coılı:ma. il• san ıüfli biılere kapılarak devlet kadrola
yecanh, ~klr bir hizmet ha•atı etmek- rma adam kayırmanın inkılaba açıkça bl
tedir. Brl temls •• phılran inaanlar, Ttıt· net etmek olduiunu bir an unutmıyacaiız. 
kiye Cllmhuri1etinln emniyet "' lıtilı:llH, U.ıak olmıyan bir ıün gelecek •• Büyük 
ordolarmın saferi için ıeceli ıilndllzlll P· ve mesut Türkiye'de, ağır sanayi vekileti
bılJ'Orlar. Tllrklio lı:abll17etini iıbat ed.. tıi ( madenler debil ). hafif ıanayi vekile
relr •illi ha1ıi1et ve ıerefimlsl lı:on1or· tini ( zirai aanayi dahil ), makine ve mo
lar. Aınl samanda, halk :rıtmlamun da A• tör unayi nkiletini, lcuvveimubarrike • 
rurt ihtiyaçlarını karıılıyorlar. enerji nkiletini, milll müdafaa san11ii ve-

Bizim Devlet,ililimiz, Jcomisyoncul•r lı:lletini ıörec:eğiı · . • Dünyanın burinlril 
dflVlttçılili delildir. 1ıtihlll faa1i7etleTl- tanlan isiade dahi blr a aöılilmiiri vata
aıizin temiz hedefleri Hgad müdd~ için- nımııın parlak ve emniyetli iıtikbalinden 
de azami randıman alınmasına imkin bah- ayırmıyoruz, 

llüf us Müdürleri ırasında 
yapllan değiJiklikler 

Yoıpt ntlfu mUdUrU BB. Hakkı teD 
Olre9UD ullfwı mUdUrl\lğUne, Giresun nutua 
ınUdOrll 8adettJD Onat ~OD nutuı mU • 
dUrloıtıııe, Atyoıa nutua mUdtlrtl Oaman 
Yıllll&I Yoqat'a. Kırtehfr nutua mtldUrU 
eahap İıael Teldrdatıaa. Kırklareli Dlltu8 
mU4Ur11 H&)'l'I Oıanotlu Edirne ntıf\Uı 

mUdQrlUjtbıe naklen. Karsı DutUI memu
ru Ahmet Öıdll Kırtthll' notu.a mUdUrlU
tune. Bandırma nutua memuru Oımu 
Dotan Kırklareli nutua mUclUrllllUDa Je
DidlD taytıı ec:Ulmlflerdlr. 

Amerika lızllllat genelik 
demellnln bir beyınn11111si 
Ma:rıı a11nda V•ılnıtoo'da toplanan A· 

.111erllca kızılhaç cemi7etinin umumi içtim._ 
mda Amerika ıençlik dernekleri, dünya 
senelik dınıeklerlne göndertlmek Uaertı bir 
beyaıuıame projesi lı:abul etmlılerdir. Tür
kiye Kızıla1 ıençlik teıkilltına da sön -
derilmiı olan be1anname ıudur: 

Adana'da otomatik 

telefon şebekesinin 

inıası bitmek üzere 
Adana: ( Hu1Usl ) - Sthrimilde teaiı 

ediltctk olan Otomatik Telefon ıebekeıi 
l~ln 1eraltında ve 7erüıtünde 7apılmalrta 
bulunan teıiaat ilerltemektedir. Yerzltı 

hafriyatları tamamen bltmiı, beton klink
ler 71rlerinı konmuı, beton odacıklar da 
ikmal edilmlıtir. 

Yerüıtil tesiaau için dikilan direkler ite 
itmam edilmek tlzaredir. Bo itlerde kul
lanılmak. !bere bekleailea bakır .,e brtwı 
mwemeden bir kısım selmlıtir. 

Adana yayınevinin 

kitap stoku artıyor 
Adanaı ( Hıınd ) - Maarif Velı:ilUği 

Adana lı:itap 1111nevinde düne kadar plen 
kitapların 11:rıaı 150 bini balmoıtur. Bii
ro teılıatınıa bir aa evel Uunall için ll1anı
mah bir tar&da sahıan JQmtvl mesmaru 
B. Cemal Aktulıa lı:itaplann taanlfl1le de 
meeıul olmaktadır. Y&1Dle•inı her sfln 
mantauaıan On biAlerce kitap ıelmekte -
clir. 

U L U S 25- 9- 1940 

/ Dil bayramı 

Ankara Halkevlnde 
Orta lahsll kllapları 1 

, 

BİRLESİK AMERIKA'YA DAİR 

törenle kutlanacak 
26/EyHU perıembe günü Dil kurultayı • 

uın lı:arariyle bütün memlekette dil ba1 • 
ramı kutlanacaktır. Dil kurumu ıenel tek
reterinin nutki1le açılacak aynı aksam H• 

at 21 de Ankara halkevinde tertip edilen 
bir tarenle kutlanacak ve halka bayramın 

mana ve ehemiyeti anlatılacaktır. 
Behçet Kemal Çağlar açış söylevini ve

recek ve dil inlulabrmızı mana 'le ehemi
yetini tebarüz ettirecek halkın ve münev -
verleri'l bu husustaki vazifelerini belirte -
cektir. Eski ve yeni dille yazılmıı ıiirler -
den bazı örnekleri Muhittin Doian İnözü 
Osman Atilla ve diğ'er balkevi ıençleri o
lcu7acaklardsr. Dr. şd'.rü Alı:kaya'nın ha -
ıırladıfı l>ir dil monoloiu ııeceye ayrı bir 
çeşni verecektir. Arkasından aslında oı -
ınanlı münevverile türk halkının birib! !eri
nin dilini anlamamasını bütün tekerleme ve 
nüktelerine esH alan ve bir büyük halk o
yuna olan Karaııöziin bir dil bayramı .se -
naryosu tcmıil edilecektir. BiltUn yurtta& -
lar balkevinde bu milU bayram toplantısı
nı dlvetlidir. 

Dil bayramı hazırlıiı 

İstanbul, 24 (Teletonla) - Halkevleri 
bUylik dil bayramına i,tırAk etmek üzere 
hazırllklara b11lam11tır. 

Hükümel ve Belediye 
tabipleri arasında 

yaplla~ de1if klikler 
Yükseko'll hUkiı . .:t tabibi BB. Ekrem 

Sökmen Çermik hilkilmet tablpl!iine, Çer
mik bükiimet tabibi Ahmet Tok Yüksek -
ovaya, Beytünebap hükümet abibi Faile 
Gündoidu Savur'a, Savur hükümet tabibi 
İrfan Demirci Beytünebaba, Eleıkird hii
kümet tabibi Müfit Parkan Sivas merkez 
hülcUmet tabipliğine, Tıp Talebe Yurdu 
938 mesunu Ferit Kaplan Eminönü beledi
ye tabipliğine, Trakya sıtma mücadele es
ki tabibi Mehmet Ali Gemlik beledi1t ta • 
blpliğine, Çanakkale eski kadın hutalık -
!arı müteha11ıu Nuri Kimi! Söke hdecl11e 
tabipliiine, Diyarbalı:ır nUmune hutaneti 
diı tabibi Macit Altıok Adını merkez ikin
ci hiilı:Umet tabiplltlne, İpnla hüklimet ta
bibi H .. hn Taıbal Karaburu:ı hiikütnet t._ 
bipllllne Andırın hlllrilmet t.ıbibi Mesut 
Bulur Oazlantep merkez hf!kttmet tablp11-
tlne, Klhtı h\lkllmet tabibi Salih Sevil 
Dörtyol'a, Dörtyol hilkümet tabibi Hiltni 
Yalçın İstanbul emraıi sariye hııstanesi 
asistanlığına, Gediz hliklimet tabibi Nazif 
ltlatan Bosörite. Bo&ôyülı: hükümet tabibi 
Hasip SötUde, Sarıyar belediye talflbi Ki
ıım Başak tıp talebe JUrdU idare tabipliği
ne Erzurum se11ar tabibi Orhan Çelik 
Hmıa hlllı:tlmet tabip veklletine, Eralncan 
hükümet tabibi Burhan EJtan lllve olarak 
Erzincan belediye tabipliıiine, Trabzon 
merkeı hilldlmet tabibi Kbım Glller ve • 
kileten Tra'bıon beledi1e tabipllllne, B -
reğli hüklimet tabibi İhsan Armağan ve -
kileten Ereğli belediye tabipliiine, Kırk • 
ağaç hülı:iimet tabibi Nedim Göze muvalı: -
Jraten M11li1& merku billrilmet tabipliğine, 
Akdağ Madeni hükümet tabibi Hayri Sav
deri Mudurnu hUkUmet tabipliğine, açıktan 
Hlisamettln Petek İzmir deri ve tenasül 
dispanseri tablpHtlne, Balıkulr memleket 
hastanesi operatörü Mustafa Erdem Balı
kesir: memleket hastanetl baı tabipliiiM. 
hıb11uhha itleri daireal eslı:i mtltehaıtııı 
Rebi Hikmet Berkin içtimai muavenet da
iresi tedrlut ıubo mlitehassıslığına tayin 
ıdihiıltlmUr. 

Merkez Bankası Umum 

mudur muavinli§i 
A~ık bulunan Cttmhurlyet Merkez 

Bankası umum müdilr muavinliğine 
bankanın latan.bul ıubesi mildilrü Ne
dim Eraun'un tayini ve derece maaıı
nın da 600 Hra otaralr tesbitt Vekiller 
Heyetince kabul olunmuttur. 

-
bugünden itibaren 

satııa 1ıkar1hyor 

Maarif Vekôleti buna 
dair bir tômim gönderdi 

Maarlt VekAletl, 1940 - 41 derıı yılında 
llııelerde, ötretmen okullarında, orta o
kullarda, sanat ve ticaret okullarında o
kutulacak kitapların llııteııinl hazırlamıı 

ve allkahlara tebllt etmlıtır. Kltaalar, 
bugünden itibaren TUrklyenln ber tarafın
da. ııatııa çıkarılacaktır. Bu mUnuebttle 
Maartt Veklllml• B. Haııan - A.u Yücel 
orta tahsil mUeaeııelert mUdUrlUklerlyle 
okul kitabı baaanlara ve satanlara blr ti
mim ıöndermlıttr. Vekil bu tlmlmlnde, 
talebeden mUnhaıııran en ıon baakıh kita
bın iatentımemeıılnl, bir ııene evelkl arka
daılarından teminine imkln verllmealnl, 
ya.lnız bu kitaplardaki tabı yanhılarının 

daha önce talebeye tashih ettlrtlmeılnl, 

kitabı birden fazla göaterllmlı olan den
lere alt kitaplardan birini okul müdürleri
ne danııarak öğretmenlerin ııeçecekletlni, 
bu ıuretle derıı yılı başında ıeçllerek tale
beye aldırılan kitabın artık bUtUn dera :rı
h dettıttrllemlyecttnl blldirmııttr. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Nerelerde ve 
fiyatlarla 

Toprak ofoılnin iıttgal mevzularından 
olan butday, arpa ve yulafın vaıııtları tle 
mUbayaa mahal ve ıarUarı hakkında hU -
kUmetin yeni kararnameıılnl dün haber 
vermlıttk. Toprak mahsulleri otlııi tara
tından ıatın alınacak buğday, arpa ve yu

lafın mUbayaa yerleri, vasıtlan ve fiyatla
rı da bu kararnameye ekli cetvellerde tea
blt olunmuıtur. Bu cetvellere ıö.re, .Adana, 
Akçakale, Antalya, Biıımll, Ceyhan, Kara, 
Manavgat, Mardin, MUrıltpınar, Serik, 
Siverek, Tareuı ve Urta mUbayaa merkez
leri, aert butdayı 6.60, yum111ak ve norma· 
il 6, kızılca ve ıUnter nevi Ilı mahlatu da 
4.76 ten ııatın alacaktır. 

Yullarıdakl 11raya göre fiyatlar Dl)'U'· 
bakır ve İakenderun'da 6, 6.60, ~ olarak 
teablt eclllmlıUr. A.dapuan, .A17cm. All
<ia4tmAdeııt, Akıaray, Alqehlr, Alplköy, 
Amu.sya, Ankara, Armağan Balıkesir, 

Bandırma, Bayburt, Beyllkalıır, Boğazll -
yan, Bolvadin, Bor, Bozüyük, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çardak, Çay, 
Çerikll, Cerket. Çivril, Çorlu, Corum. 
ç~ Deıılzll. Dlfrin._ DlDar, .Edkne, 
Elllzığ, Elblııtan, Elmalı, Emlrdat, Eret-
11. Erzincan, Erzurum, Eekigehlr, Fakılı, 

tzmır, Ilgın, Karlblga, Karaman, Kara
köM, KA:>'Mri, K tan. Kırıehir, Kgııya, 
Kundua, Kütahya, Lllleburgaz. ll!ll&ıı, 

Pehllvanköy, Polatlı, Sandıklı, Samııun, 

SarayönU, Sarıoğlan, Sıvaıı, tarkııla, Şe • 
taatll, Teldl'd&ğ, Ter~ 'Uıak, USUlik~ 
rU, Yahfihan, Yazıhan, Yerköy, Yıldu:ell, 
Yozgat ve Zlle'de tiyatlar ıöyledlr: 6.30, 
6, 6.76. 6 kımq. 

Bir Uman veya lstaayondan Uç kilomet
re uzak olan mUbayaa yerlerinde ııatın al
ma fiyatları, toprak mahaullert oftılyle 

mahallin beledlyeııl tarafından mUııtereken 
teablt olunacak nakliye masrafları dU,Ul
dUkten ııonra elde edllec'ek fiyattır. 

Alım rnerlcezleri hlnterlandlarlyle bir· 
UJıte birer r.ı:rıt.aka teıkll etmektedkler. 
Bu mınta : • dahilinde anbarları mu.a
lt olan veyıı. 'ticaret· Veklletlnce IUzum 
ıörUlen yerlere alım merkezlerine batlı 
eldpler gönderilerek mUatahıılllertıı malla
n bu ekipler vaaıtaalyle satın alınablle

cektlr. Bu tak41rde ekibin bath bulundu
JU merkez için bu karar Ue teablt olunan 
fiyat ve ıartıar tatbik olunacaktır. 

Tabim ıazina.una ceza 
tatan'bul, 2' (Telefonla) - T&kltm bt

ledlYe painow ınuUatım plı tuttutu n 
tudfklla tuile &ull&Ddıtı lQlD tecs17e •• 
dilmlıttr. 

HOLASA Ye NOTI..AR 8 

Birleşik Amerika'da 
Devletin otoritesinden ziyade 
paranın iktidarı hissedilir 

Halk ırasnldakl miiHsebeflerl bile parı tanzim eder 
Neıef Halil ATAY. 

Kıymetin rakamla izahının nuart amerikalı lgiyi bambqka, itaatli, n~ 
izahından daha inandıncı, rakam ile sik bir adam yapmııtı. 
ifade edilen iktidarın nuariye ile l- Amerlka'da paranın temin eJ!emly .. 
f ade edilen iktidardan daha tatmin e- celi iktidar, tatmin edemiyeceğl &1'1-

dici oluıu, rakamlar ve rakamler geri· su olmadıfı kanaati umumidir. Amo
ıi Amerika farklarını teabit eden. rikalı dinaminnini bu kanaat idare .. 
sonra derinleıtiren, gittikçe de Ame- der. 
rika'nın aoıyal tanzimini imklnaıslat- Para kuanmak 1 
tıran imillerden biridir denilebilir. Mümkün olduğu kadar ve her ıeye 
Belki de tek Amil budur. rağmen f ula kazanmak l 
Dünyanın en zengin memleketi olan Binlerce misalden hiç biriyle teyit 

Birleıik Amerika'da içtin\at yardım etmek lıtemediğim bu not, bilmem ıi
ltleri Avrupa'nın en fakir memleket- ze evelce okudufunus Amerika ha • 
terinde olduğundan daha fenadır. berlerinden bir kaçım; Amerika'da 

Yahut: gan19terliğin aert ve dwlet teıkilitı· 
Amerikalı cemiyet, zira! aınat tan- na tamil inkipfını, sermayesiz banka 

zim tedbirlerine hiaaedilen umum! ve ticaret tirketlerlnln kısa bir faali· 
tehlikeye rağmen mukavemet eder. yet devrinden eonrald ifllalanru, hat

HattA evelce söylenenlerden birini ti bitaraflık kanununun tadili aırala-
tekrar ederek : nnda, aenada MSylenen aözleri batı~ 

Amerikalılar araaında tekniğin, me- tatıyor mu? 
nabiin, coğrafyanın temin ettiği im- Kazanmak 1 Mümkün olduğu kadar 
kanlara. siyaıt, iktisadi tıtirlklere ve her ıeye rağmen fazla kazanmak t 
rağmen, nnatlar, dinler, diller ve Cemiyete ve devlete rağmen kazan
renkler üstünde bir amerikalılık vah- mak 1 
deti bile teaiı edilemcmittir. Birleşik Amerika'nın istikbali hak-

Bilmem biltün bunların böyle otuıu kında ileri geri bir çok tahminler var. 
her şeyin üstünde: amerikalıların dır. Bir çoklan, birletik Amerika'da 
müfrit ferdiyetçiliği, amerikalı cemi- en mütekamil teklini bulan ferdiyetçi 
yetin aım maddiliği ile izah edile- rejimin amerikalıları içinde bulun • 
bilir mi? dukları mil1killittan kurtaramıyacalı• 

A ·k 'd f"l ·ı d k nı ve amerikalıların ergeç bu mü§kU. 
merı a a se 1 aı e sayısın an ço litı kendilerine zorla kabul ettirecek 

otomobil, tek hatlarına birer ortaçağ 
derebeğliği kadar büyük çiftlikler bir otoriteye (faşistlere göre fqiat, 
(mesela Mississippi'de bir pamuk komünistlere göre komüniat) itaate 

Ptlntasyonunun büyüklüğü otuz bet mecbur kalacaklarını ümit ve iddia .. 
derler. 

bin acr - 142 kilometre murabbaı idi) 
§U veya bu milli kalabalıktan hattl ıu Şüphe yok ki i cemiyetler inldıafla. 
veya bu devletten daha kudretli, daha rının her merhalesinde ao.yal iatllır
zengin sınai, ticari, mali te19kkürler rarı beıliyecek ve cemiyet içinde .,. 
vardır. tırı iktidar çıkıntılannı talfiye ed .. 

Birleşik Amerika'da devletin oto • cek yeni tanzimlere muhtaçtırlar. ı.,.. 
ritesinden ziyade paranın iktidarı hia- mcrika'da bu yapılmamııtır. Amerl • 
sedilir. Halk arasındaki münasebetle- kalı cemiyet bir çok yerlerde vuıtaı.
ri bile para tanzim eder. lıaizlikd~n rınclan aıırlarca geride blmıt. blrçolr 
önceki zamanlarda amerikalı iıçiler yerlerde de vasıtalarının bUynlrtu~ 
ho}'l'at denecek kadar kaba '" dile ka- ile mukayese edilemiyecek kadar as; 
falı iml9ler. Şapkalarını patronlarını çalmııtır. 
selamlamak için bile başlarından Çl· Fakat bütiln bunlar; sosyal tand· 
karmazlarmış. En çok kendilerinden min bundan 90nra da yapıhpnıyacafı, , 
daha yüksek derecede olanlara kun- terakki önleyici çıkıntıların bundaıa 
duralarının altındaki çivileri saydır· ıonra tanzim edilemiyeceği demek 4e
ıpaktan hoılanırlarmıt. Benim Ameri· tildlr. ~lncoln'uh yapt~ğı gi~i tek bir 
ka'da g6rdUğüm, buılraiyle ~ok ya- f&hıa, hır telif de yapabilir. Bıru r09-
kından tanııtığım itçiler hiç böyle de- ce kalmıt olmasına rağmen, Runelt • 
ğillerdi. işin güç bulunutu ve bulu- den bile böyle bir telif llmit edilebillr. 
nan itin çabuk kaybepileceği korkusu BİTTi. 

Yıhlı mekteplerde fıl*yı 
milli mahsuller verDe<ek 

Ktlll mahaull•rlml• aruında s•rek gı
da luymeU, serek DefueU bJ]umııadua 
pek ehemiyeUI yer almıı bulunan kuru 0-
zUın ve lnclrlertmlzln memleket dahlllnde 
ııUrlimUnU arttırmak için M:aarlf Vew .. 
ti mekteplere bir tamim göndermlıtır. Bu 
tlmlmde, bu slbl milli mahaulltrlmts1a 
ııUrtımOnll utbrmı7a oall.f11l&llln il• ttırk 
lçla ebemlyeW bir vulfe oldutu llabrla
tıldılctan ıonra btlttın 7atıh okullarda lm
k&a lllabttJnde hattada bir iki defa talebt-
1• lluru u.tım. lllolr n7a t1.aUm n blolrdta 
yagılaa bulama, peleme• stlıl malmllltrl • 
mbba nrilmeal buuaunua p IDbde tu· 
tuımua bl1d1rllmlıt1r. 

Bir harita ile atlasın 
memlekete sokulması 

menedildi 
İcra Veklllert HeyıU, Btrlinde 1941 

HDUlDdt buılmıt olan. W eatermum1 o .. 
neralkartea adlı harta il• sene bu nnt 
Almazıyada baaılmıı olu Syd9w Wqnll'll 
Kıtodiachu Schul - Atlaa'ın memlekete 
aokulm&malan ve 1&bflanıun yuak edl\. 
meal hakkında bir kararname gıkarmjltu'. 

Mesut bir izdivaç 
lımir • Bornova'da tütün tüccara 

merhum Hasan Dramalı kuı Fatma 
lmür'cle incir •-'-- ile Darülfünun. Mülkiye ve Hukuk 

bmlr, 14 LL -.J>ta ~~r bı • mektepleri mUderriai, Defterhane n .. 
riı(de laararetU •tıtlar olmqtar. JPl,.tlar- Z'ln ve İıparta mebuıu merhum MaJa. 
~ Wlf Wr rifttllı old11io -.ıbı ...aıl"' mut Eıat oflu Ankara Ylibek Ziraat 
tenfftle mlltema;Flldlr. Banu 11'bebl ...._ EnıtltUlerl birinci aınıf doçentleri" • 
rika'dan mtlblm tlpultler plmlı olmuı • den Ziraikimya Enstitüsü dlrekt8rll 
dır. Dr. lıf eadiyar Eaat Kadaıterln ev • 

"Jlayıı 1940 da konfıranı halinde topla
n.an Amerika ıençlik kmlhıç cıml1eti bü
tün ktıılhaçlar cemiyeti ıençlllı: 1ubeleri1-
le dünya ıençlitlne 11mlml 11llm ve te • 
meı:ınilerlni ı<Sndırir. Blltlin m ... tıinl, ci
han doltluğuna .,. menfaat belı:lemeden 
baılıcasına. bl1met dl'laama vakıf ve hasr• 
den kızılha~ ıınçlik teılı:illtlan federaa • 
yonona mensup olduiwnudan dola11 bah
tiyarız. 

lelUllit olduklarını haber aldık. Yeni 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 evlilerin ve kurdukları yuvanın dai • 

Bb. kudha~ ba.yrğı altında, ~ 
mektepte hastalara, felaketzedelere yar -
dım elimiıi ll&atnsak tilere 5alı111orUL 

Hastanelerde uzun müddet muztarip •e 
mütcesair bir halde kalan yaralı eıld mu -
harlplerl1' elemlerini hafifletmek huıu1Un
daki ı;alışmalarımızda büyüle bir sevinç n 
inşirah duyuyoruz. Biz, bütün dünya kızıl
b:ıç şubele:'inin pyemirln tahakkuku em -
rindeki niifuı ve tesiri ile, dinamik kuve
timiz kabul ve teslim edildiii vakit bu nü
fuz veya tesirin istikbalde daha parlak te
cellilerine tahit olıcainııı:n ilanit edi10 • 
ruz. 
Hır vakit olduiu ıibi budn do doıtluk, 

müşterek ıaye, başkasına yardım ve his • 
met umdesi altında birleımtı olarak beıe
rin ıztırabuıa lcarıı sallcadelı etmek mev -
ki indeyiz. 

Bundan baıka ıayre hizmet etmek dil • 
turunu takip sa7eslnde buıün bl)'Dehnilel 
bir miras olarak kabul ve tellklci ettiiimiı 
ihenlc ve bayranlıia iıtinad eden tMl hini -
yatı yaıatmıkla mllkellefiL 
Dünyanın her tarafında ııe~lilı: Kızılay 

Cemiyeti taraiından t•kip olanan 87111 11-
yelerin doıtloklan talr9i7e, u1a7ll •• h• 
zur fikrini tMhil hoaoamıda tema4i edece -
lini ümit ediyor11.1." 

Cocuklırın torplll...sl 
dolayıslyle ... 

Ş öyle bir hikiye anlatır/at : 
1110 bırbında ılıua 1aııeı.

rini11 bir framıı• bastannlne dliı -
me.U ünrin• -h•nli• o .,r.ıard• mu· 
harebeler bir takım uıullere rilyet
le yapıldığı için- lransız/ar Bis -
mark'a bir vHıt• İl• balHr gönder· 
mifl•r : 

- Bbelı,,.. demiflet, 61Jllelu l· 
~ad• yu.ıılu bıılU1J11.1J llutwyı 
düştil. Bu, devletlerarası kanunlara 
hukub ayilrıdu. 

Pr•n• Blımari, wd1•, flyle oenp 
vermiı : 

- DlpııQ.pe ot olmaı '1 SWa 
gülleler bizim sapasağlam insanlar
la dolu biıtalırı, kqlalatı daıayor. 

lltl tv•I aıasuıd• uhtl hedef, 
sivil hedef münakaıaları yapıldığı 
bir sırada bu hikiyeyl, e;er dolru 

· ise, hıtzrlıımk ieaı olmıyıcıt. 
o tarıa ddfDaelbıJ : laıili• ço

cuilırım 1Canadı'7a ıc5t0rea bir ıe-

l'AN 1~11 IL7'R ----·---- ~--- --~-

ml toıpillınmif, birçok ~cuklar u
yurken lloğulınuıJud11. Buna karşı 
tabii, İngilizler, hatti İngilizlerle 
beraber amerikalılar söyleniyorlar: 

- Attık çocukları da merba.md 
edilmiyor; çocuk giltaren gemileri 
de alman denlııltllırl önceden hiç
bir ihtardı bulunmadan torpilliyor. 

HIHyeye tare Bl.nvlc •I ol· 
saydı, bu fiHyftte f11 eevabı vere -
ceid : • 

- O;ılar, biıirn yıtiımlş, kendi • 
lul• bu bdır emık n pırı bar
cıamq bayQk adımlarımııı öldüra
yodu yı; bi• bacak kadar bef oa 
çocu;u torpillemipz, ne çıkar l 

Bir tek tarıltalJ dQfünülürıe 6-l
ld d• biJyle dDıanmeJrtı de mıntıka 
uyar bir taraf vardır. Fakat mantık 
lrrıplnırrı, iaahtı IJlr IJalde iken 619 
tle ,,.,-i.mll 'blrpy olmuyor. Oma 
meriımet, lannlıl n f uilet lfJlı.-

na tutup yumuıatmadan :;.:sıl kul • 
]anabiliriz 1 

••• 
~alil! dÜ§lnanları : 

Romancı Sabdaddin Ali, flir ha~ 
kında hndislyle gc5raıen bit ..... 
ıeciye : 

" Kafiye meselet1ine gel/na. •• • 
biyatta yer tuUDUf büyllk fiirlerin 
çoğu kafiyesİzdir. ,, demiı. 
SabılMddln Ali, kaf /7e 11a,,,..a -

lığını yapan ilk dilıanilrümüz de • 
ğildlr. Oadıa birlta9 nesil ince d~ 
böyle düımanlar çıkmıftı : 

• Geldi bliy• gitti Sil/ye ., •'
%11, lçind• lcafiye nya seci bulun • 
mail• IHrder ia/iy• al•yblnde a6v
lenmlftlt. 

• Hattl lrallyeye pek siyatle itin• 
etl•a &lr ıair ı,ıa lllJmtladen IOJll'8 

fU mısrağ söylenıııiıti : 
İlleti kafiyeden mürd oldul 

••• 
f ar!!J!!t .. (!iUl'8 I 

Gens pırqiltçOlerimls ctnup vl • 
liyetlerlmisde uçuı ve paraılJtl• at
layıı g6sterileti yapıp duruyorlır . 
Bu11u da oamhuriyetia leylsleri •· 
rasında sayabiliriz. çankiJ, mı/Om 
ya, eüi dnirlerde bu Y'llly9tl•rde
ki halk, fc5i ya.Onde 7alıus çekir
genin uçtuğunu ve mahsullerinin 
IJzerİne konduiunu ı&ürlerd/. ... 

Seydi Berranl 1 .. 
Mısır bfldudunu ftt;ip bira• ilet· 

/iyen ltıl1111 kuv.ıleti Sıydl •er • 
ranl'de duraklamı§lar. S•ydl Berr•· 
al vapçı ııiilM "harici vqı 7a .. 
bancı el•ııdr' deıııılrtir. O noJrtad• 
durıoaklva mınle 7ok. Galiba 
Jlı111 aimaiııdarlırz da • .,.,.,;bu 
m•na nolrta11ndı11 tla,aaap lı•nG• 
-~ il .. etmi7oılu • 

S'. 1 

ma mesut kalmasını dileris. J796 

Açık T esekkür 
Bablmız Ahmet Hamdi Tuzcu'nua 

cınuealne çelenk ıöndermok ve bb• 
ut ittlr&k etmek suretiyle kederlcri
mlsi paylaıan yüksek insanlık vo ka • 
dlrılnaalık lütuflarını eıirgemiycn 

muhterem Ziraat Vekili Muhlis Erk
men, vali Nevnt Tandofan ve bqta 
rektlJrleri bulunmak Uzere Yllksek zı .. 
raat EnatitU.U heyeti ve talebesine, ye 

diler do•tlarımııa kartı duyduğumu• 
minnet w tlzim borçlarımızı arz içill 
ıuetenima tavuıutuııu rica ederb. 

Ailesi cf rıda 

ÖLÜM 
H...n Kardqlar eıi Leman Kar .. 

dql&r tutulınuı olduğ" haetalıktaD 
kurtanlumyaru vofat etmiftir. C. • 
nulli buci1n ( carıuıbıl ı&nü ) .... 
11 .. Hacı .. Jl'llD camiiaden 11.wa • 
nlacaktır. 1795 

d ,, 
b 
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De Gaulle sahneye· ahhyor 
" Fransa'nın sükUtundanberi, hür 

fransızların hareketini Londradan i
d11re eden general de Gaulle nihayet 
~ahneye atılmı§hr. Evelki gün, bir 
h~gillz filosiyle Atlantik denizi sa -

1 ,ıllerinde Senegal'de knin Dakar 
1ınanı önüne gelen de Gaull, bu 
~ernleektteki fransızları, kendisine 
ıltihaka dnvet etmİ§tir. Dakar mu -
~avemet edince İngiliz filosu fransız 
) ıınanını bombardıman etmiye ba§ -
arnıştır. 

k De Gaulle'ün bu hareketiyle, bir 
aç gün eve), bazı fransız harp ge-

n
!nilerinin Tulon limanından çıkarak 

akar limanına gitmeleri etrafın
daki muamma da çözülmÜ§ oluyor. 
Malumdur ki Fransnnın sükutundan 
•onra imzalanan mütareke ile Fran· 
1il donanmaııını Almanyaya teslim 
etrniye razı olmu§tu. İngilizler bu 
donnamanın ergeç kendilerine kar • 
'b'· kullanılacağını bildikleri için seri 
ır hareketle bazı cüzülerini tahrip 

ettiler. Bazı cüzüleri de İngilizlere 
teılim oldu. Bundan sonra İngiliz 
başvekili Çörçil söylediği bir nutuk
t~ fransız donanmasının geri kalan 
cuz.ülcri, iltica ettikleri limanlardan 
dııarıya çıkmndıRça, İngiliz donnn
blasının tanrruzlnrınn hedef olmıya
Caklarını bildinni§tİ. Yani fransız 
donanması meselesi lngiltere için 
tapanmış bir mesele halini almıştı. 

aziyet böyle iken, bazı modern ve 
lcuvetli harp gemilerine, ansızın, Tu
lon limanından çıkarak Cebelütta -
tıkı geçtikten sonra Dakar'a gitme • 
leri, izahı kolay olmıyan bir hadise 
blahiyetini almıştı. Bu gemilerin Tu
lon limanından aynlırkcn Alman -
}anın muvafakatini aldıkları mu • 
hak kaktı. Diğer taraf tan ingilizle -
ritı de muvafakati olmadıkça, ge
llliler Cebelüttarıktan geçemezler • 
di. Almanlar vaziyeti f(>yle izah et • 
tilerı 

Gemiler, Afrika müstemlekele • 
tinde General de Gaulle'e iltihak 
Cereyanını önlemek için Dakar'a 
titrniılerdir. 

İngilizler ise, bunu Vichy bükü • 
!belinin hareket serbestisini muha -
faza etmek noktasındaki maksadı -
bıa atfettiler. Bunlara göre, lngilte -
renin mukavemetinden cesaret alan 
\richy hükümeti, vaziyetin inkitafı -
ba göre Almanya ile imzaladığı mü
tareke tartlanna riayet etmek ve • 
Yahut da tekrar İngilizlerle işbirliği 
Yapmak için donanmasrnın bir kıs • 
lltrnı Tulondan daha emin bir yere 
baldetmiye karar vcrıniıti. Şimdi 
anlıyoruz ki almanlar dn İngilizler 
de biribirine oyun oynamıya ça-

• lı§ıyorlarmıf. Almanlarm oyunu ıu 
btıiı t 

Afrikada batlamak Üzere bulu -
!lan geniı askeri harekatta fransız 
donanmasının bir kısmından istifa -
de etmek için gemileri Dakar'a yol
laınıya karar vermişlerdir. 

İngilizler de bu oyunu hissettikle
tinden gemilerin, kendi ellerine da -
ha kolay geçebilecek bir ~iman~ git
melerine muvaf aknt etmıılerdır. 

Cerniler bir defa Dakar limanına 
tittikten sonra İngilizler alınanlar • 
dan daha evel davranıp bunların 
hakkmdan gclmiye teşebbüs etmiş
lerdir. İngilizlerin bu hareke!inde 
teçmiş zamanlarda ancak mıhver 
devletlerine gösterdikleri "dina • 
bliznı" sezilmektedir. Filhakika İn· 
Rİlizler, aynı "dinamizmi" evelce 
fransız donanmasının imhasında da 
t~~termişlerdi. Bud~ a~ln~ı!or ~i 
blucadelede inisiyatıf ıngılızlenn 
•ilerine geçmiş bulunuyor. 

Vichy hükümeti şüphesiz, lngil• 
tere'nin bu hareketini protesto ede
C•ktir. Fakat bu hadiseyi İngiltere· 
)e karşı harp ilan etmek için bir 
"eaiJe addetmiyeceğini hariciye na· 
•ırı Boduan söylemiştir. Diğer ta· 
~llftan almanlar da lngiltere'nin bu 
qareketini "yalancı albiyon'un" 
"ah ' · b" .. !İYane harp usullerine yenı ır 
d!nek addettiklerini aöyliyccekler-

ır. Fakat stratejide çabuk dav~a
ltarak tefevvuk temin etmek mıh· 
"e~ devletlerinin ötedenbcri tak}~ 
dttıkleri bir tabiye usulüdür •. Degıl 
1 
°nanına kırpıntıları, müstakıl dev-
•tler ve müreffeh milletler bu mih· 
İ'r ta.biyesinin kurbanı olmuılardı~-
tııil tere hayat memat mücndelesı· 
~: tiritıniıtir. Fransız d~n~n?1a~ı 
ı· kkındaki haklı ıüpheleı .nı, ıngı
ı 'a: hükümeti birçok vesilelerle an· 

dll.tr:nııtır, C:u 'halde alınanların bu On ~ • • ~ anrna ile manevra çevırmege 
~ llkıırnalarını, İngilizlerin ıiddetli 
~-~~abeleleriyle karsılaşmaları ta· 
d 11dır. İngiltere hükümeti tarafı?,· 
'tÜk b~ noktada gösterilecek ~~ ku
~ hır ihmal telafisi mümkun ol-

ALMANLAR 

Bir hafla i~inde 

İniltere'de 265 
tayyare kaybetti 

Londra, 24 a.a. - SaUhiyettar menba -
lardan öğrenildiğine göre, 21 eylQl ırece ya
rısı biten hafta esnnıında, İngiltere üze • 
rinde yapılan muharebelerde almanlar 265 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Kaybolan ingiliz tayyarelerinin adedi 47 
dir. Fakat, bunların mürettebatından 28 pi
lot sağ ve salimdir. On iki inılliz tayyare
si de kıta üzerine yaptıkları hücumlardan 
dönmemiıılerdir. 

Bir Amerikan 
tersanesinde 
infilôk oldu 

Nevyork, 24 a.a. - Stefani ajansından: 
Picatinny - Nev - Jersey - tersanesi, bir 
infilak yuzünden hasara uğramıştır. Bu in
filak neticesinde iki kişi ölmüş, altı ki5i 
yaralanmıştır. İşte kundakçılık olup olma
dığı ara~tırılmaktadır. 

Çocuklarla batan 
gemi hangi g·emidir ? 

Londra. 2f a.a. - Tahliye edilen dok -
san çocuğu Kanadaya götUrmckte iken 
torplllenen ve batması 83 çocuğun ölllmU
ne sebep olan lngUlz gemisinin ismi 11081 
tonluk Clty Ot Benarls olduğu bugUn lf§a 
edllmlııtır. 

Çocukları götüren vapurun 

torpillenmesi münasebetiyle 
8. Hull ne diyor ? 

Vaşington, 2-4 a.a. - Gazeteciler top. 
lantmnda B. Hull, tahliye edilen çocukla· 
rı taşımakta olan vapurun torpillenmesini 
mevzuubahis ederek ~u aözleri ıöylemiı

tir: 
"Bu hareketin pek ziyade alçakça bir ha

reket olduğu hakkında birleşik Amerika'da 
noktainazar ihtll!fı mevcut olmadıtına o-
min bulunmakta:yım." 

Romanya'da terhisler 
Bükreı, 24 a.a. - Stefani ajansı bildiri

yor: Genel kurmayın bildirdiğine göre, sl
lllı altına almmıı olanların bir kısmı ile 
tekalifi harbiye usullylo toplanrruı olan 
nakil vasıtalamun bir kısmı, zirai ihtiyaç
lar için sivil hayata iade edilecektir. 20 ha
zirana lı:adar 115 binden fazla ihtiyat efrıı.
dı terhis edilmiıtir. 

Amerika'nın harp 
malzemesi siparişleri 
Vaşington, 24 a.a. - Son &ekiz ıün zar • 

frnda Birle:Jik Amerika harbiye nezareti 
bir milyar dolardan fazla bir kıymette harp 
malzemesi &ipari§i vermiştir. 

Bu haberi verirken B. Ruzvelt, sipariş 
edilen malzeme meyanında ıaz maskeleriy
le tayyare bulundufunu beyan etmi~tir, 
Tayyarelerin adedi 3022 dir. 

Kodreano davasına 
yeniden bakılacak 

Bükre~. 24 a.a. - Stefani ajansından: es
ki .idare zamanında Romıı.nya'da yapılmıe 
olan siyaai divalar hakkında tahkikat icra
sına memur adli komisyon, dün Xodreano
nun mahkQmiyeti ile neticelenmiı olan da
vanın yeniden tetkikine ba5lamıııtır. 

Romanya'ya bir Macar 
tayyaresi indi 

BUkre~. 24 a.a. - Stefanl ajansından: 
Bir macar bombardıman tayyaresi, dUn 
akoıım rumen arazisinde Arad civarında 
yere ınmlotlr. Tayyarenin mürettebatı, 

cıujltl gitmekte olduklarını, :takat motör
lerlnin uğramııı olduğu bir hasar yüzUn -
den rumen topraklarında yere inmek mec
buriyetinde kalmıı olduklarını ııöylemiıı -
ıerdir. Tahkikata başlnnılmı11tır. 

Askere ahnanlarm yerine vekil 
memur tayin olunmıyacak 
Talim ve manevra için aııkere alınan 

huSUJ!t muha11eb ve beldlye memur181'1 ye
rine maaş tertiplerinden yapılacak tuar. 
ruflıırla kru'ııılıtı temin olunmak vestıe
sl:>·le vekil memur tayin edilmemesi altı -
kalılara blldlrllmlııUr. --

Leningrad mıntokası 

manevralan bitti 

'Yan zarı.rla~ doğurabilir. 
te~enernl de Gaullc'ün vaziyeti~e 
tr ınce; bu Vichy hükümetiyle ~ur 
~e~l'\a~'nın ıefi arasında halledılc· 
tia· bar davadır. Bu meselede han· 
lil\ 1 kh•klı, hangisi haksız? •. ~encra· 
ılır. endisine göre bir göruıu var· 
tilt o, Fransa'nın kurtuluıunu 1~· 
lıir1 ere ile iıbirliğinde gönnektedır. 
~tt aenaleyh İngiltere namına hare· Moskova, Z4 a;a. - D.N.B. bildiriyor: 
•tlteederken, Fransa namına da .. h~- Pravda gazetesi Leningrad askert mınta -
~tr t ediyor demektir. Vichy huku- )tası manevralarının dün bittiğini. ha~er 
tlıa.~ d~ Fransa'nın kurtulU§'!~~ Al- vermektedir. Finlandiya muharebesıne .ıı • 
~İrı Ya Ya teslim olmakta gon.ıyor. tirak eden 2 fırka da bu manevralara ııttl-
"'J.ı~n:.~eyh Almnnya'ya ~ar§' '!Y- rak etmiıtlr. 
~tl .. c::~~irken, Fransa ya hız· ---------....:.---~--

il t!ılt\fine kanidir. tarafın vatanperver olduiu da ou-
'ld11~ iki görütten hangisinin .. doğru dan aonra anlaıılacaktır, 
tettırunu ancak hadiseler go:ıtere: A. Ş. ESMl!R 

r. Ve hangi tarafın hain, hangı 

U L U S 

DA KAR 
HARBİ 

Fransızlar karşı koyuyor 

İngilizler ikinci 
ültimatomu verdiler 

General de Gaulle sahadan 
çekildi ve iıi İngilizlere bnaklı 

(Başı 1 inci sayfada) 

nın ıefi fıansız garbt Afrikasına ritmia
tir. 
Dakar radyo istaıyonu tahrip 

edildi 
Londra, 24 a.a. - Vichy'den ıelen ha

berlere göre Dakar radyo istasyonu İngi
liz obüslerlyle tahrip edilmi&tir ve halen 
orada cereyan eden hidiseler hakkında taf
silat alınamamasının sebebi budur. 

Asker ihracı te§ebbüsü 
Dakar, 24 a.a. - Havas: dün gece yapı

lan iki asker ihracı teşebbUsü geri püskür
tülmüştür. 

ihraç doğru değil 
Londra, 24 a.a. - lstihb:ırat Nezaretin

den öğrenildiğine röre Dakar veya civarı
na İngiliz kuvetleri ihraç edildiğine dair 
Vichy'den verilen haberler doğru değildir. 

Yeni ingiliz kuvetleri 
Madrid, 24 a.a. - D.N.B. Alguiras'tan 

alınan haberlere göre, bugün öğleden ıon
ra bir İngiliz kruvazörünUn, dört torpido 
muhribinin ve iki denizaltı gemisinin At -
!antiğe doğru Cebelüttarık'tan geçtiği ıö

rülmliotür. Bunların fransız müstemleke -
!erine karşı hareket edecekleri sanılmak • 
ta.dır. 

General De Gaulle gemilerin geri 
çekilmesini emretti 

Londrn, 24 a.a. - Royter bildiriyor: ge
neral de Gaulle umumi karargahı aııağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Yanı baııında mücadeleye devam etmeyi 
hararetle istiyen bir çok fransızlar tara -
fından Dakar'a davet edilen ıeneral de Ga
ulle, fransız asker ve fransız bahriyelile -
riyle Daknr kalesine gitmiştir. 

Dakar deniz makamları, frıınsız bayra -
tını ve mUzakere beyaz bayrağını çekmiş 
bir motörle ıiUi.hsız olarak gelmekte olan 
general de Gaulle'lin mümessilleri Uzerine 
ate~ açılmasını cmretmi§lcrdlr. Bu murah • 
haslar, deniz yilzbaşısı Dargcnlicn, yilzba~ı 
Cot•cho, Maretal Foeh'un torunu yilı:.baıı 
de Court Foch ve :yilzbaJI Perrin idiler. 
yilzbaıı Dragenlicn ve yilzbaıı Perrin aiır 
surette yaralanmıılardır. 

Müteakiben general do Gaullo kıtaatmı 
muharebe etmeden ihraç etmiye te5ebbU1 
etmizse de Dakar fransıı makamları ıene
ral de Gaulle emrindeki Savorgnan de 
Brazzla, Comıındent Dubue ve Comaııdent 
Domule Uzerlne ateı açmı11lardır. Bir çok 
ölll ve yaralı vardır. F"ransrılar ara51nda 
kan dökUlmeslnl istemediği cilfetle rene -
ral de Oaulle krtaatınm ve gemilerinin çe
kilmesini emretmiştir. 

lngilizler harbe devam ediyor 
V!chy, 24 a.a. - Fransız ahıiralhk dal -

resinin tebliği: 23 eyHUde, iki zırhlı, bir 
çok kruvaz8r, torpido ve asker nakliye ge
misinden mürekkep bir inglliı: flloıu, Da· 
kar önüne gelmiştir. 

Sabık general de Gaulle, fransız makam
larına ııehri terketmelerinl bildirmlıtlr. 
Fransız mııkamları, bu ultlmatomu reddet· 
mi11tlr. Bunun Uzerlne, İngiliz filoıu, ıe -
bir üzerine ate~ açmı~tır. 

Muharebe esnasında deniuıltılarımızdan 
birisi, Persee, bir ingillz kruvazör!ine kah· 
ramıınca hücum ederken batmııtır. İngiliz 
kruvaz8rilne muhakkak surette torpil ita -
bet etmiştir. Denizaltının mUrettebatmdan 
blly{lk bir kısmı kurtarılmııtır. 

De Gaull'ün emri altında, Dakar'nı cenu
buna dört ve şarkına iki asker çıkarma te
ıebbüsil yapılmı11tır. Bu teıebbllslerln hep
si r;cri pilskllrtUlmüıtür. 

Bu muvnffakiyetsizlik karşısında, İngiliz 
amlra1ı, saat 1.!0 da ikinci bir ultimatom 
göndermlı ve lngiliz lruvetleri ile Dakar'a 
bizzat bilcum etmek mecburiyetinde kala
cağını, sabah saat 6 ya kadar ıehlr te1llm 
olmazsa !ıtihk5.mları tahrip cdeceflnl ve 
kıtalannın eehrl iagal eyliyeeeiini bildir -
miıtir. Umumi vali bu ultlmatoma da red 
cevabı vermiıtir. 

Muharebe devam ediyor. 

Dakar'cla harekat devam ediyor 
Londra, Z4 a.a. Royter'in bugUn Londra

dan öğrendiğine göre, Dakar'd1. harekat bl
ll devam etmektedir. 

Mareıal Petain'in Dakar fev
kalade komiıerini tebriki 

Vichy, 24 a.a. - Havas bildiriyor: Ma • 
reıal Petain, Dakar'da bulunan fevkalade 
komi.er B. Bolnon'a bu sabah afağıdaki 
telgrafı çekmlıtir: 

"FranH, taraftarlar ihanetine ve inıiliı 
tecavüzüne gösterdiğiniz mukavemeti he -
yecaıı ve itimatlı takibetmektedir. Yüksek 
idareniz •ltında Dakar bir cuaret ve sa.da· 
kat miıali vermektedır. Bütün ana vatan 
tar.11 hareketinizden ve kumanda ettiiilliı 
kuvetlerin kararındau nıafrurdur. Sizi teD
rik eder ve tam itimadımı izhar ederiın." 

Dakar~a hücum eden kuvetler 
Cenevre; 24. a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : 
Vişi'dcn haber ahndıfına göre, dün 

Dakar'ı bombardıman etmiş olan in -
giliı cilosu, iki zırhlı, • kruvazör. bir 
rnikdar d• destroyer ve altı nakliye ve 
yardımcı gemiden miltetekkil bulun ~ 
makta idi. Dekar'd.a yakınlarda bu li· 

Mısır'ın vaziyeti 

İngilizler Mısır'ın 

tuttuğu yoldan 
memnundurlar 

Londra, 24 a.a. - Reuter'in diplo
matik muharririnin selfilıiyettar Lon
dra mahfillerinden öğrendiğine göre, 
ingiliz hükümeti, bugünkü vaziyette 
Mısır hlikümetinin hattı hareketin
den çok memnundur ve Mısır hükü
metinin, vaziyet icabettirirse, lüzum
lu bütün tedbirleri alacağına emindir. 
Sadist partisi basının hareketi, bura
da tamamiyle anla§ılmakta ve takdir 
edilmektedir. Şu ciheti kati surette 
göz önünde tutmak lfizımdır ki İngi
liz hükümeti, Mısırı hiç bir zaman 
harbe girmeğe icbar teşebbüsünde bu
lunmamıştır ve harbe girmek kararı
nı vermek, yalnız Mısır bükümetine 
ait bulunmaktadır. 

Kahire'de tam bir sükun var 
Kahire, 24 a.a. - Neşredilen bir 

beyanname, Mısır ordusunda müstah- 1 
dem olup normal olarak yalnız harp 
halinde askeri kanuna tabi tutulan 
bazı sivillerin halen askeri kanuna ta
bi tutulacaklarını bildirmektedir. 

Mevcut istisnai hal nizamatını teş
dit etmekte olan bu beyanname örfi 
idare illin edildiği hakkında yanlı~ 
şayialara yol açmıştır. Kahire'de tam 
bir sükOnet avrdır. Ta§rada da hayat 
normal şekilde devam etmektedir. 

mana doğru hareket etmiş olan altı 
fransız harp gemisi bulunmaktadır. 
Bunlar meyanında Montchalmü, Geor
ges, Leyguea ve Gloirc kruvazörleri 
mevcut bulunmaktadır. 
Fransız tayyareleri de Cebelüt -

tarık'ı bombardıman etmiıler 
Bern; 24. a.a. - D. N. B. ajansı bil-

diriyor : t 
Dün gece geç vakit Vişi'den haber 

verilmiş olduğuna göre, Fas'da bulu -
nan 120 fransız tayyar:si, ingiliz de
niz kuvetlerinin Dakar'ı bombardıman 
etmelerine mukabele bilmisil olmak 
üzere Cebelüttarık'ı bombardıman et
mişlerdir. İngilizlerin Da~ar·a asker 
ihraç edip etmedikleri hakkında şim
diye kadar Viıi'ye malUmat gelmemiı
tir. 

Mamafih Vişi'de tahmin edildiğine 
göre, tngiltere'nin niveti, Frania'nın 
Afrika müstemlekelerine kar§t ciddi 
bir harekete geçmek merkezindedir. 

F ranaı:z. hariciye nazınnın 
aöyledikleri 

Bern, H LL - Ste!&Di ajaıuıı bildiri -
yor: 

Vtıi'den haber alındıtına g!Sre, hariciye 
nasın B. Baudoln, cazetecllerlı yaptığı 

bir sörU,me esnasında, lnglllzlerln Da
kar'daki hareketlerinin ehemlyetl hakkın
da 111 ııözlerl aöylemlıtır: 

''- Bu ctuılyane hareketten evel elde 
bazı emareler mevcut bulunmakta idi. İki 
gUn eveı bir franaıa iqe nakliye kafilesi 
Atlantık denizinde bazı lngiUa cUzUtam
Jarına teııadut etmiı vegerf dön emrini al
ınııtır, Fransız cenılleri ateo açmamıııar
dır. 

Bugtln lngillzler, sabık general de 
Gaulle'Un bayratı altında. atea açmıılar • 
dır. P'akat bugUnkU hareketleri Merı·ıl

keblr'de franaız gemllerlne karlı yapmlf 
olduklarını d& geçmlı bulunmaktadır. 

O zanıan :tranınz donamnuının italyan 
ve alman donanmalarına iltihak edebile· 
cett lddia edilebilirdi. Fakat bugün bu 
yalancı iddiayı da ileri ııUremezler. Sadece 
franıııa kuvetıerl bulunmakta olan Dakar
dan lnglllzlerln bir korkuau olamazdı. 
Binaenaleyh inglllılerl bu yeni tecavüze 
ıevkeden ıey, mtistemleke hırelyle fransız 
imparatorluğunu yıkmak arzusundan bq -
ka bir ıey dettldlr. 

B. Baudouln, Dakar'a karlJl yapılan in
gtlhı taarruzunun bir "harp ıebebl,. U,kll 
etmedltfnl ve takat oradaki franaııı ku
veUerJnln dayanmak için emir aldıklarını 
blldlrmlıtır. 

Buna binaen inziliz hnkümeti Dakar a
~ıldarında bulunan inriliı deniz kuvetleri
ne bvet istimaline karıı kuvetle mukabele 
edilmesi i'in talimat vermiıttir. 

Vichy hükümeti ne diyor? 
Londra, 24 a.a. - Vichyden bildirili

yor: Vichy, hilkUmetl, halen Dakar'da fran
ıu: deniı kuvıtlerl mevcut olmadıiı için 
yapılan lnglllıı taarruıunun ha111.ten takbi
he llyik oldufunu blldlrmlıtlr. 
Londra'nın ııallhiyetll mahfilleri bir 

miJddet evel bazı franıız harp ıemllerlnln 
Cebelfittarık'tan ge~erek Dakar'a ılttlkt .. 
rint ve Dakar'a muvasalat etmlı olan bu 
gemller arasında bilyilk Richelieu zırhlı
ııınm da butuııduğunu hatırlatmaktadırlar. 

V!ehy hUkUmetlnln, Dakar'ın açık ve 
müdafaa~ız bir ıehlr olduğu hakkındaki 

beyanatına gelince, Londra'da Dalrar'm 
büyilk bir bava meydanına mılllr mUblm 
bir deniz ve hava ünü oldufu beyan .. 
dllmektedlr. En ıon alınan haberlere göre 
inglllz bomba ve obüsleri bu hava meyda
nını ehemiyetll s~rette hasara afratmı~trr. 

Amerikci' Ja memnunluk 
Nevyorlc, 24 a.a. - Nevyork Timea p -

zetesinin Vaılnrton muhabiri yazıyor: 
Reımt Vaıington mahfilleri D.alcar hare • 
IGltuıda.n memnun olmııkla beraber bu 
memnuniyetlerini resmen izhar etmemek • 
tedirler. Dakar'nı batı 7arı küresinin mı -
niyeti bıkımındsn Hvkulceyı vaziyetine 
ve «bemlntinı nllnce, Mlihiycttar mı • 
murlar Dakır'ın ıenıral 6• Caullı'e ilti • 
bakamı A!2tlrika'1a kartı bir alman \&ar • 
ruzu 1ıhlikeıinl pok siJadt aı•ltaeqı ka • 
naa tindedirler, 

HARBE 
DAİ R 

İngiltere 'nin 
ablukası ve 
Dakar hadisesi 
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Portekiz ilhalaflna 
kontrol baıladı 

Lizbon, 24 a.a. - Stefani ajansından: 

İngiltere'nin Portekiz münakallt ve tica -
retini yeniden kontrola ba!ilaması, siyasi 
mahafilin nuarı dikkatini celbetmiştir. Bir 
müddet eve! Serpa adındaki Portekiz gcml
ılni araştırmış olan lngllizler, bu sefer de 
Cusequel ıemisini araştırmışlar ve yolu
nu değletırterek kontrol etmek Uzcrc Ce
beltittarık'a götUrmU3lerdlr. 

Lizbon'a gelen mülteciler 
Liı:bon, 24 a.a. - Stcfani ajansındanı 

Fransa'da ikamet etmekte olan yüzlerce 
fransız, polonyalı ve İngiliz mültecisi Liz
bon'a gelmiılerdir. Orada cenubi Ameri -

l lı:a.'ya gitmek üzere vapura binecekleri ii
~edilmektedir, 

Senegal ve Dakar'ın vaziyetini 
göıterir harita 

Da kar önünde harp 

H arbe devam için karar veren 
hür franıızların tefi ıene

ral de Gaulle'ün emrindeki bir fi· 
lo, Fransa'nın garp Afrikası me.-. 
kezi olan Dakar'ın önüne ıelmitt 
ve ıehrin teslim olmasını istemi,. 
tir. Dakar'daki fransız yüksek ko
miseri Boiaaon bu emre kartı ı•I· 
diğinden, filo, şehre kartı alet aç
mııtır. De Gaulle'ün karargahm· 
dan netredilen bir tebliie göre, 
hür franıızların ıefi, bili.hare 
fransızlar arasında kan dökülme· 
sine mani olmak için, ıııımilerin 
:;:ı.·i ·çekilmesini emretmiıtir. Fa· 
kat Londra'nm verdiii en aon ha· 
berlere göre, İngiliz filoaiyle, Da· • 
kar ıehrindeki fransızlar arasın • 
da muharebe devam etmektedir. 
Öyle görülüyor ki, de Gaulle, §İm• 
di iti tamamiyle ingilialerin eline 
bırakmı§hr. Herhalde bu hadise· 
nin Fransa müstemleke impara· 
torluğu davası ilzerinde mühim 
akisler bırakacaiı muhakkaktır. 

Ni~in Dakarl 

. -J ngilizler, Ye biUiaua de 
Gaulle, daha önlerinde bir 

yığın dava ve bir yılın m ... ı. 
varken niçin Dakar'ı ellmn• ı• 
çirmek istemiılerdir? Baıtan ata· 
iı bir fıatık memleketi olan Sene
gal 'in günden ıüne inkiıaf eden 
bu limanını almak inıili:a-alman 
harbinin inkitaf tarzı üzerinde n• 
ıibi bir t .. ir yapabilir? General 
de Gaulle ve inıilizler, herhalde 
Senegal'in fıstık ihracatını ablu
ka etmek içın buraya kadar ku· 
vetli bir filo ile ıitmemiılerdir. 
Harbin bugünkü aldıiı ıekil Üze• 
rine, Dakar'ın ikhsadt ehemiy .. 
ti, hatta yılda 3.386.498 ton tica· 
retiyle adeta Bordo ayannda bir 
liman olması ikinci derecede ka
lır. Dakar'ın 1 .250 kilometrelik 
bir demiryolu ile Fransız Sudanı· 
nın içlerine batlı olma11 da 
Avrupa harbinin iktıaadi ceplıeei 
bakımından o kadar mühim d• 
ğildir. Çünkü abluka, Almanya'• 
nm İşgali altında bulunan sahada 
bütün tesirini ıöstermektedir. Bu
nun için ihracat merkezlerine ka· 
dar uzanmaia hacet yoktur. 

Dll'.<ar' ın ehem iyeli 

D akar'a karıı yapılan hare• 
ket, bizce, franıız müs

temleke imparatorluiunun akıbe
tiyle alakadardır. Bu hareket, a· 
ıaiı yukarı Afrika'daki bütün 
fransız topraklarının vaziyetini 
tasrih etmeleri bakımmdan nıÜ· 
himdir. Çünkü Fransa'nın ıarp 
Afrikaaı hükümet merkezi Da
kar'dadır. Buradaki fevkalade ko
miserin tealirn olması, rbu büyük 
ülkenin ve aynı zamanda fran•ız 
Sudanının vaziyetini aydınlata
cak, evelce general de Gaulle'e 
iltihak eden Çat müstemlekesi, 
hattıüıtüva A(rikaaı Fransa11 •e 
K•merun müatemlekeaiyle bera• 
her «>rt• Afrika meıeletini halle• 
decektir. Unutmamak lbnndır ki 
Seneıal'in herhangi bir tarafı tut• ' 
ması, o taraf için mühim bir k11• 
vettir. Bu harbin batlangıcmda 
yalnız Senegal fran••'J• 164.000 
aıker temin etmiıtir. Filhakika 
İngilizler, Dakar'da bir alman ha
reketinden bahsetmektedirler. E
ier böyle bir hareket olurta. la
ailtere'ni,ı Omitbumundan ıe~en 
Hindiıtan yolu da tehlikeye si,.. 
cektir. Çünkü Dakar, Y •tilburu. 
la Afrika'nm ıarbe doina uaaa-

nuı en ileri kısmıdır. Omitburnuna 
dan dolatan gemiler, lngiltere'ye 
gelmek için buraya uğramak mee> 
buriyetindedirler. 

ümilburnu yolunu kesmek 

Bize kalırsa, Dakar'a yapılan 
taarruz, alman hariciye na· 

zın Fon Ribbentrop'un Roma'da 
yaptıiı temaslar ve İtalya ile Al· 
manya arasında alınan kararlar
la alakalı olmak lazımgelir. Vazi
yet ıudur: alınanlar, lngiltere'yo 
kartı hazırladıkları istila planım 
tatbik etmeğe imkan bulamayın• 
ca, harbi Afrika'ya, ve bütün Ak· 
deniz'e intikal ettirmek ve ingi• 
lizleri evela burada mağlup et· 
mek karannı almıılardır. İtalyan 
Afrikaaı nazırı Terruzi'nin ve İs
panyol dahiliye nazın Serrano 
Suner'in ve lapanyol Fası iıli ko
miserlik dairesi genel aekreteri· 
nin Berlin'de yaptıklan temaslu 
dan aonra Fon Ribbentrop'un Ro
ma'yı ziyaretinden çıkan mana 
budur. Hadiseler belki törle in. 
kitaf edecektir: birkaç defa aöy. 
lediğimiz gibi, İspanyollar Ce • 
belüttarık'a aaldıracaklar, ltal· 
yanlar Mısır'a kartı yaptıklan ta• 
arruzu, Akdeniz'de baıkaca bü. 
yük harekatla takviye edecekler• 
yani Akdeniz'i, her tarafından 
İngilizlere kapamaia çalışacak· 
lardır. Fakat bu, tam manasiyle 
lnıiltere'nin ablukası mı demek. 
tir? Hayır. Çünkü Omitburnu yo
lu açıktll". Halbuki, Bugün için 
Omitburnunun istilasına imkan 
olmadığmdan Dakar vasıtasiyle 
lnıiltere'nin Hindistan 7olunu 
kesmek kabildir. 

Dakar üsleri 

D ak~r'a yapıl~n ingillz tiare; 
katı. Fon Rıbbentrop'un zi

yaret emaaında Roma'da alınan 
kararları İngilizlerin vaktiyle 
farkettiklerini gösterir. Çünkü 
Da.kar Afrika'nın aynı zamanda 
en mühim bir deniz ve hava ü .. 
aüdür. Y eıil Buru11'la Goro ismin• 
deki küçük adacığın arasında bü. 
yük bir deniz üssü Ye muazzam 
doklar vardır. Bura&r, Atlantik 
Okyanoıunun cenubunda yapıla· 
cak deniz harekatı için mühim 
bir merkezdir. Hatta amerikan 
Cümhurreisi Ruzvelt 16 mayısta 
50 bin tayyarenin inşası için kon· 
greden ael&hiyet istediii zaman 
aöylediği nutukta Dakar'm ehe
miyeti üzerinde bilhasaa durmuı 
·.-e tehlikeleri iıaret ederek demit
ti ki: "Afrika'da Yeşilburun aa· 
hillerinden (yani Dakar'dan) Br&o 
zil ya ıahilleri 1500 mil :mesafede. 
dir. Yeıilburun'dan kalkan mo
dern bir tayyare 7 aaatte Amcri
ka'ya ulaşabilir!,, İtte timdi bu 
yüzden Dakar'a yapılan taarruzu 
amerikahlar da büyük bir alaka 
ile takip etmektedirler. 

Müstemleke imparatorluğu 

V akıa aon zamanlarda Tulon. 
dan hareket eden 6 fransız 

harp gemisi, esrarengiz bir mü
saade ile Cebelüttarık'tan geçe
rek Dakar'a gitmitlerdi. İngiliz
lerin yaptıkları harekatın bu ge
mileri elde etmek için olacağını 
tahmin edenler bulunabilir. Fa· 
kat o zaman da bihakkın ıorula. 
bilir ki, niçin birkaç gün evel, in· 
l'İlizler bu gemilerin yolunu kes• 
memişlerdir? Onun için kanaati· 
mizce Dakar'a yapılan harekat, 
aadece gemi meselesi değildir. 
Çünkü buraya çekilen gemiler 
timdilik zararsız bir halde bulun· 
maktadırlar. Hatta §u ana kadar, 
bu gemilerin Dakar harekatına 
ittirak ettiklerine dai:r bir haber 
de gelmemiştir. Tekrar edelim, 
~~kıat açıktır: Dakar'a yapılan 
hucum, Akdeniz'de, Mısır'da ya
pılacak geniı harekatla beraber 
bu tehrin almanların elinde bi; 
üs olarak kullanılmamasına ma
t~ftul". Onun için Dakar hadisesi
nı, ıade Mısır meaeJeşiy)e beraber 
değil, belki Hindiçini istilası ile 
Tunus ve Cezeyir'in, Suriye'nin 
vaziyetiyle, yani bütün fra.nıız 
müstemleke imparatorluğu dava
aiyle beraber mütalea etmek la
znndır. Dava topyekun dünya 
hallbidir. 

Mümtta Faik FENiK.. 
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(_R_A_D_Y o_) Yurdda büyük sulama 
T tt •R K 1 Y E 

• Va o 1 a carlar ... 
• 

Dört, be§ yaşında gorunur, ma- j kimya aliminin tecrübelerini hatır-

.) programımız 
--( Radyo Dl!Ozyon Postaları >
TÜRKİYE H.adyosu - ANKARA Radyoınl 
---<< Dalga UzunluğU >>---

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 946:; Kes./ 20 Kw. T. A.. P. 

vi CÖZIÜ, tombul tombul güzel kız, Jıyarak kırmızı pancardan teker Çı• 
§İmendifer istasyonunda durdufu karmıya başlamı§lardı. Bu suretle 
vakit, pencereden vagonlar dolusu İş inada binince pancarı da mümkün 
pancarları görünce: olduğu kadar çok nispette teker ve-

- A anne bu kadar çok soğanı recek hale getirmiye çalışmak za-

,. (Başı 1 inci Hy/ada) 
ve hattl dütman iki tabiat un1JUru olarak 
blrlblrlerinden uzak kalmıı. hattA aararh 
olmufl&rdır. CUmhuriyet hUkUmetl, timdi, 
proC'ramla ae1rlllnn bu ihmalini dUzeltı-nereden bulmu§lar? ı ruri olmuştu. Nebatları ve hayvan· 

diye haykırdı. Annesi gülümsiye- ları tabiat yaratırsa da onları en yor. 
rck anlattı: ziyade işe yanyacak hale getirmek MUnblt topraklı ve bol sulu Türkiye i -

- Y nvrum onlar soğ n değil insanların elinde olduğundan Vil- tin sulama tel, hayat dAvalarından biri ve 
pancar. Pancarlar buradan fobri· moren adındaki fransız alimi ıstıfa belki de belll b~lısıdır. Kaldı ki bu l•ula-
k "d .. d - • .h mnnın ardında, aynı ıı:amandll kıu:ıı.nı acak 

ayn gı ecckler, orada beyaz §eker usulun e ugra§a ugraşa, nı ayet bi d 
1 

k rd 
olacaklar, sonra o §ekeri yemişlerle 1846 yılmda, bu beyaz pancarı 

1 

rcue shag ıı. "t'ahOklt'O, ti ''bU ·Uk 1 1 
k 1 k - - S b' •• d . . m ur )e me , ) ııu o e-
arrştırıp reçe aynatacngmı. en - ta ıre musan e verırsenız - 1 dl . ._ • lf dil b f 11 t -' k 

d b hı 1, 1 1 · · d · ff k 1 r., )e """s e .. n u aa ye e 11.rer en 
e sıı a arı o reçc ı tat ı tat ı yı- ıca ctmıye muva a o muştu. b h d fi k bl d 1 1 ı · · · · d b • d b. 1 u c e ere en ısa r zaman a u aşı • 

yecc tsın... Onun ıçın sız e u mcvsım e ı- mnBı ıı:ın en pratik uııullere ve vasıtalara 
Güzel kızın yük vagonlarında zim şeker fabrikalarının bulunduk- bn• vu tu 

·· J ·· ~ ·· 1 b 1 1 k ' 1 d ..... rmuş r. gar ucu pancar arı soğana cnzet· arı yer ere ya ın ıstasyon ar an Bu faaliyetin bilha.esa cograft vaı.lyetı 
mesinde ~~a~aha! ~ana bu kabahn~ ger,crseniz va~.onl.~.." .. ~~luılll • şeker l ıtıbarlyle muhtelif iklimlerin hOkilm silr· 
onun degıl?ır. Bızım yurdumuzd~lu pnncarların. gor~ugun;ıuz va~ıt ~~n dll~U yurtlumuzun tlı.bl bulun<lu$tıı oartıa _ 
§eker fabrık.alan kurulm~zdan. on- ların ıstıf~ usul?nde • •"~.an f ıkrının ra ve vasırıııra uygun olarak inkişaf ettl
ce, bu mevıımde, Avrupa ya gıden muvnffakıyetlerıne hır ornı:-k oldu- rllıncsl dnlnıa glh; önilnde tııtulmuotur. 
saçlı sakallı baylar da, büyük Tu- ğunu düşünerek iftihar edebilirsi- Sulamalarda topratın fiziki bilnyel'!lne 
na ltöprüııünü geçtikten ııonra istas- niz. \'e nmhltln iklim ve meteorolojik 111.rtla· 
yonlarda vagonlar dolusu gördük- Ancak, bundan dolayı kırmızı rına ve ıcıı.plnrına u;n~un tedbirler önce -
leri beyaz, sarımtırak §eylerin ne pancarı ihmal etmek lazımgelmez. den tesblt ve işler bunlara gore tanzim e -
olduklarını biribirlcrine sorarlardı. O do. deniz pazısından bir İstrfa dilmiştir. 

O saçlı sakallı baylar gibi, bu mahsulüdür. Yüzde on nispetine Bu gayenin tahııkkuukna dognı ilk 
minimini &Ü7.el kız da koyu kırmızı kadar şeker verir. Pancardan ye- ı merhale olarak beş yıl içine sı~ılırılan ve 
renkte po.ncar tur§usunu elbette • mek pitirmek - tatlılı yahni gibi yurdun mUhlm hav?.a ve mıntakalnrını ı
görmü,!erdi. Faknt istasyonlarda acayip bir §ey olacağından - adet çlne all\D bir progr&ll\ hıı:ı:ırlnrunıştır. 
gördükleri kirli sarımtırak renkte değilse de tur§usunu sevenler çok- ı İlk önce teşkil edilen postalarla bUtUn 
§eylerin de pancar olduklarını ne- tur. Mağdenleri hem tamam, hem 

1 

bu havzalarda etUdlf're bıı.şlanmıı ,,.e bun· 
reden bilsinler!... Onun için güzel de bolcadır. Hele yüzde 0,010 mili· ıardan etlldlerl tamamlanarak projeleri 
yavrunun beyaz pancarı soğana gram İyot rnağdeni bakımından pı-1 hazırlanmıe olanların da lnşatına gl"<;llmlo· 
benzetmesinde kabahat pancarın rasa ile omuz öpüşür. En mühim tir. Henliz 4. cU yılı içinde bıılundıı~uııııız 
kendisindedir. Pancarın rengi kır- hassası 13,18 derecede alkalen ot-1 bu faaliyetin peyderpey feyizli ve ııemere· 
r..ıızı olunca fekeri daha az nispet- masıdır. Bundan dolayı ferahlık 11 nellcclt>ri ıtlınmaıtıt başlanmış ve lnşeıt· 
te olur. Şekeri daha fazla olursa, vermek işinde ispanaktan ve hindi- tı lkmnl edilmiş olan bir kıHım ımlanıa te· 
o vakit ağızlara vereceği tadı göz- hadan sonra üçüncü gelir. slııatı işletmeye açılmıştır. Geri k&hm 
lerc verdiği zevkten kısmak istiyor- Pancarın turşu olması onun vita- mevzuların en kısa bir rr.amanrla ikmal e • 
muş gibi, renginj bozar. Şeker fab- minlerini bozmazsa da, bizim. yedi- dilerek geniş mlkyaııta ırulamalara btl§
ril·aları da, tabii, kar uşakları ol- ğimiz pancar kökünde \'İlamın .za· ! lanmruıına, ıslah ve kurutma ııııerinln tu
duHarı için, dnha çok §eker veren ten pek azdır. Yapraklarını yeme.k I mamlonmruıına bUyük bir gayretle çalııııl· 
kirli renkte pancarı tercih ederler. de iıdet olmamı§tır. O halde mag- ınnlctadır. 

Fakat dog·rusunu isterseniz denlerle birlikte vitamin de bulmak Bugtın U7.erlnde çalışılmakta olan mın-' , . 
şeker pancarının böyle rengini boz- için - gene deniz pazısından ıstıfa taka ve havzalar ,,.e ı:alışma ııafhalıırı 
maııına sebep insanlar hem de de· ile çıkmı§ olan - pazı yapraklarını hakkında okuyucularımıza etraflı bir ma
rin ilim adamları olm~ştur. Bilirsi- pişirterek yemelidir. O vakit, İspa- IQmat vermiş olmak lçln alfikıtdar nın
niz ki Napolyon zamanında İngiliz- naktnkinin iki misli olarak yüzde kamlar nezdlmle etraflı tahkikat yapan 
Icr - §İmdi olduğu gibi_ Avrupa- 24000 ölçü A vitamini, 50 ölçü de bir nıuharrlrimh:ln notlarını aynen neşre
nın deniz yollarını kestikleri vakit, C vitamini bulunur. Yüzde 0,35 mi- diyoruz: 
denizaşın sıcak memleketlerde ye- ligram iyodu da sebzf'~e •• n hiç bi- 1 - Susurluk havzaıında : 
tişen şeker kamı§ından §eker Avru- rinde, tiıze faa~lyede bi! bul.~na- Bu hav:T.Rda Mıı!'!tafa Kemalpaşa, ~u
pa'ya gelemez olmuştu. Bunun üze· maz. Bununla ınsana hem guzel· surluk, Karadere, Kocaçay glbl eııaslı de· 
rine Fransa'daki kimya alimleri, lik, hem de fikir verır. relerle )ll\rüvvctler ve K!lçUk Karadere 
vnlttiyle Margraf adındaki alman • G. A. gibi ikinci derecedeki dereler akmaktadır. 

Hava 
A aza 

Kurumuna 
olanlar 

Hava Kurumuna ba yazılan ve yardım· 
da bulunanlara dair bugün bize verılen ma
lumata gore, Balıkesir'de 736, Sındırgı'da 
3.636 vatandaş kuruma ba kaydolunmu,ıar 
ve 71.907 lira yıllık teahhütte bulunmuş -
lardır. 

Ezine'de de kuruma Aza yazılanların &a

yısı 1.500 ıi bulmuştur. 

Sinop'ta Mehmet Taban, Eıine'de Faize 
Tinsoc;in, Orduda jandarma kumandanı bin
başı Halit Önal ve eşi, Mesudiye kazası 

öğretmeni Heligü Baykal, Terme'de Yu
suf oğlu Hasan İlı:lz, evlenme yüziıklerini 
Ankara'da Yozgat mebusu Süleyman Sırrı • 
lçoz'un eşi Safiye İçöz bir elmaslı altın iğ
nesini Hava Kurumuna terkeylemişlerdir. 

Mucur Panayırı 
Mucur, 2( a.a. - 20 eylUldeDberl 

vam etmekte olan Mucur panayırı bu yıl 
bfiyük bir muvaffakiyet kıı,zruımış ve pa 
nayıra t11UrAk edenlerden iyi ha)'Van ye 
tııtırenlerle mıntakanın mUhlm bir snrı':I' 

l\lbesı hıılıcılıkta muvaffnk olanlara ikra 
mlye ve hediyeler tevzi olunmıı!}tur. 

Pan:ıyır mlln!l!ebetlyle hrılkımıı>Jn bu 
rada toplu bir halde bulunmasından bllls 
tlfade halıcılığın inkişafı ve lmnlCıtta sö· 
zcttlmes1 lcabeden hususlar Uzerlnde ve· 
rtıen bir konferan.,lıı halkımızın bu mevzu 
tızerlndeh-t bilgileri arttırıldığı gibi hava
cılık ve buna verilmesi ldzım gelen eh ml
yct Uzerlnde de lrşadatta bulunulmuştur. 

Mucur ve p:ına)-ıra lı:ıtırAk eylemekte 
olan cıvar hall,-ı hava kurumuna Aza yazıl
mıı.k için bll~1lk bir al!\ka gö termektedlr 
Şimdiye k11d11r yU:ı:lrrcc vatandaş kuruma 
A.za yazılmış bu1'ınmaktadırlar. 

Yangın 

Dlln alcı.ıam saat 22 de Aktıı:J mahalle· 
ıılnde arabacı Ahmedln 18 sayılı evlnd" 
yl\ngın ı:ıkmış ve yetıııen 1tfalyc tarafın 

dan evin mutfağı yıkılmak suretiyle yan 
gın ııörıdUrUlmllştUr. 

fstanbul'da süt fiyatları 
fııtımhul 24 ı 'l'dt'fonla ı B 1i)' 

ent m 1.9tahsııı nnın ııtitfıyathrının artlJ 
rılmaıu hakkındaki taleplerml tetkik ed 
cekUr. 

Parti nahiye kongreleri 
1stanbul. 24 (Telefonla) - Parti n ıh 

ye kongreler! l blrtncıteıırinde baılıy.u • 
on be, gün sUrecektir. 

Roma büyük el;isi 
bt<ı ıt..ıl, 24 ıTel ıooh • Rom bft 

yük elçısı H .s ) ın R gıp bu akş:.ı.m Atı 

karo yn hnreket etmlııtır. 

lzmir'de Amerika için mal 
İzmir, 24 a.a. - Amerika için mal al 

malı: üzere yunan bandıralı Solitis vapuıa 
dün limanımıza gclmi~tir1 

SPOR 

Profesyonel serbest 
güreş müsabaka lan 

Bu halta T ell:rdağlı ile kar§ıla • 
§acak olan Es~eyit Şefik Bağdadi 

Haber aldığımıza göre önümüzdeki haf
ta pazar gunU sabah saat 10.30 da Ankara 
At yarışları sahasında serbest güreş mü -
sa bekaları yapılacaktır. 

Bu müsabakala;a Türkiye ba5 pehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyin ile Afrika'da jim Lan
dosu yendikten sonra beynelmilel bir şÖh· 
ret kazanan Esseyid Şefik Bafdadi ve ge
ne sabık Tilrkiye baş pehlivanı Bandırmalı 
Kara Ali ile Amerikıı'da sabık dilnya şam
piyonu Dik Şikat'ı yenen Paris'te dünya 
şampiyonu fransız Deglan'la bir buçuk sa
a tllk bir mıisabakadan sonra berabere ka -
lan Bankof arasında yapılacaktır. 
İyi organize edilebildiği takdirde mü • 

sablkaların çok çetin olacağını, ve bu ve 
s le ıle ankaralıların güzel ve heyecanlı biı 
gün yaşıyncaklarııiı tahmin ve ümit ediyo 
ruz. 

Odun ve kömür fiyatları 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bugiln be· 

ı diyede odun ve kömür tacirleriyle or
man mühendisleri toplanarak odun ·ve k'ö· 
.mUr tlyatlannın tenzili tı:ın lllınması ııı. -
zım gelen tedbirlerin mllzakereslne l:ın§la 

dılar. 
• 

lstanb ıl'da sayım h;.7'.ıTlıih 
1stanbul, 24 (Telefonla 1 Sayım iş 

riylc altı.kadar olmak Uzcre tdare Amir 
lerl v11Ayette toplanmışlardır. 

Vali kendilerinden sayımın saat 12 ye 
kıu'lar bltlrtlmest için tertibat almalannı 
istedi Toplantıdan sonra sayımla alAka
dar ohnlıır Alemdar s!nemasında sayıma 
Alt ~lr tnlm Se)".[ett.ruı, • 

Bunlar blriblrlerl.}·le birleşerek ve bir
az sonra da Bursa ovaınndan gelen NllU
ter çayını alarak Karacabey boğazından 
geçmek sureUyle :Marmara denizine dökU· 
lUrler. HIUen bunların akıı:ıları, kendi ha· 
Une bırakılmış au yataklarında hllkllm aU

ren ahval ve §artlar altında vuku bulmak-
tadır. 

Bu ahval ve şartlan ıu •uretle hülha 
edebiliriz: .Mustafııkemalpqa, Susurluk ve 
Karadere çaylarının feyezan sularını bir
den getirmeleri hallnde bu suları boğazın 
istiap edememesi dolayıslyle geri tepen 
ımlarj Karadere ve Kocaçay mıntakasında 
(Manyas) göllinU ve Mustafakemalpaşa 

deresi mıntakasında d& Apolyont ıölUnU 
vllcudegetlrmlştır. Suııurlıık çayı lıe kıamı 

Azamı boğazdan akmakla beraber fazla 
sularını birkaç azmakla Apolyont sö!Une 
vermeğe batlamıetır. Bu suretle bu dere -
lere ait eular, feyezan u.manlarında, bu
ralarda depo edilir ve bili.hare boğazdan 
denize dökUIUrler. Zamanla yatakların 

dolması ve ekim aııhalarırun genlılemesl 
yUzUnden feyezan yataklarının tarla hali
ne getırllmlıı bulunması ovanın feyezan 

1 sularlyle tamamen kaplanmasını intaç et
miştir. Her sene muhtelif ılddetlerde te
kerrür eden bu va7.lyet ekinlerin mahvol
masını mucip olmakta ve bu havznda ya -
ıııyan halkın aılıatını tehdit etmektedir. 
Bu tehllkell vaziyetin önüne geçmek ve 
mevcut sularla sulama yapmak bu havza· 
dnkl işlerin esu ve hedefini teıkil etmlı· 
tir. 

Bu havza için hazırlanan ve bugtln tat
bik edilen projelerde, yukarıda ar:ıedllen 

tabiatın verdiği esas ıek\ller göz önünde 
tutulmuııtur. Bu maksatla (ı.t:ustatakemal· 
pa,,a) çayının suları tabiatın yaptığı gibi 
g~ille tanzim edllmlı yalnız göl seviyesi 
yükeeldikı:e ovaya doğru yayılmasına ma
ni olmak Uzer önüne bir aet çekllmlo ve 
b ııuretle feyezan eularına hAklm olmak 
es8lll temin edllmlttlr. 

Kocaçay ve Karadere'de de aynı gayeye 
matuf mümasil tesisatın vUcude getiril-
mesi dU,,UnUlmUştur. , 

Susurluk deresinde ise, tabiatın bugUn 
y:aptıg, gibi yatak •erbest bırakılmıf, an
cak yataktan ta.,an suların civar alçak a
rnzlyi basmaması için iki kıyısına aedde 
yapmak ve icap eden yerlerde yatatı de
rlnleııtırmek veya genlııletmek ıslahın e -
888ınl teıkll etml;ıtlr. 

Susurluk havzasında bu gayenin latıh
ııallnl istihdaf eden in,aat hızla lllkltaf 
etmektedir. Bu havzada yapılmakta olan 
ıslah ve auınrna tesisatının tamamlanma· 
siyle, (140) bin dekar arazl feyezanların 
tahribinden kurtarılacak ve (50) bfn dekar 
!>&taklık kurutularak (UO) bin dekar ara
zinin Bulanması temin edllecektl1'. YAinız 
bu sahada (2,6) milyon ııra kıymetinde 

bataklık kurutulmuı ve ~lraate elveritli 
bir hale aokulmuı olacaktır. 

2 - Bakırçay havzcuında : 
Du çayın uzun ıenelerdenberi bakımsız 

kalan yatağı hemen hemen dolmuı ve ba· 
zı yerlerde yatak bile kalmamıştır. Bu· 
nun netıce8l olarak çav bUtUn ova boyunca 
lft§makta ve yer yer bataklıklar vUcuda 
getirmektedir. 

Burada tatbik edilen ameliyatın gaye· 
al; çayın bozuk olan rejiminin dUzeltllme· 
sı aureUyle arazinin m baakmlarından 

kurtanlmuı, eldlebllil' bir hale seUrUme-
81, mevcut bataklıklan kurutarak ovaıma 

zira! '" l1lı! vazi:vttflD dllHJUlmeı1 ~ 
JA1 ıtmıauı. 

19.74 m. 1Cıl9!S Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

Bu makıııl\dı temin etmek U:r.ere ç&yın 
yatatı genlıletllmekte ve iki tarafına ne. 
hlr boyunca toprak •eddeler yıı.pılmakta -
dır. 

3 - Gediz havz;cuında : 

nı umanda Silrf{i .ıuyunun Sultan ıuyuna 
katılması suretiyle Sultan ıuyu ile yapıl
makta olan ıulama tesisatının geni3letilme
ıi işleri de neticelenmek üzeredir. 

7 - Y e§ilırmak havzcuıında : 

ÇARŞAMBA: 25.9.1940 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. 

7.35 Müzik: hafif musiki (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.ZO/ 8.30 Müzik: hafif musiki progra~ 

nm devamı (Pl.). 
Gediz nehri urflyatının sulama mcv

ılmlerlnde mahdut bulunması, ihtiyacı 

karoılıyamanıuı, ı;enlş bir aahayı kaplı
yan Gediz vadlalnln sulanmasında zorluk
lar husule getlrmıııtır. Bunun için bu hav
zada yatııılı mevsimlerde suyu toplamak 
vesulama ma·slmlnde l!<tlfade etmek esası 
ele alınmış ve bu maksatla Salihli kargı -
sındakl (.Marmara gölU) önUne bir seddc 
yaparak gölU bir toplama bendi haline 
sokmak lmkll.nları temin edilmlııtlr. Bu
nıın için Gedizden gölekadar bir besleme 
kan&llyle gölden yatağa kadar bir boşalt
nıl\ kanfllının açılmasına başlanmıştır. 

Aynı :ı:amanda Ahmetll"den itibaren Oe

Bu havzada daimi feyezanlar yaparak 
büyük bir afet halini almış olan Aptal ır -
mağının yatağı değiştirilmie ve (Hamuılı) 
bataklıkları kurutulmuştur. 

12.30 Procram ve memleket uat ayarL 
12.35 Mlizik. 

Tokat civarında bulunan Kazovasının su
lanması için (Gömenek) mevkiinde bir re
giilitörün inşasına başlanmıştır, Aynı za -
manda sulama suyunu akıtacak isale kan•ıl
larının açılması işleri de ilerlemektedir, 

8 - Iğdır ovasında : 
En iyi cins pamuklarımızın yetiştiği Iğ

dır ovasının Aras çayından sulanmasına ait 
olan tesisat ikmal edilmek üzeredir. Mev -
cut Serdarabat barajından yarı hissemiz o-

dl:ı:'tn sol sahil sulamasına alt kanalların lan suyun muntal".am~n alınmasını temin e
ve .Mrnemen ovaııı sulamasının başlangı -
cım teııkll eden (Emiralem) mevkllnde 

decek olan bu tesisat ile sulama şebekesi -
nin ıslah ve ikmalinden sonra (500) bin 

bir regll!Atör (kabartıcı bent) ile ana ıııale dekarı bulan Iğdır ovası muntazaman suln-
kanallarının açılmasına ba,,lanmıştır. nacaktır. 

Sulamayı istihdaf eden bu ameliyeler- 9 _ Erzincan ovasında : 
den ba,ka bu hav:ı:ada; Manisa önlerlnrle 

1 
Bu mıntakada Fırat sağ ve sol sahille _ 

daimi fryezana sebl"p olan (K\lmı:ayı l ya· rinde mevcut olan ve halkın sıh:ıtini kcmi
tağının değ!11tlrllme~lyle ve çay l'!ıılanmn 1 ren bataklıklar kurutulmuştur. Aynı zaman
Mnrmara gölüne akıtılınasınl\ bnşlnnınış da sol sahil kısmında Fırat feyezanlarına 
ve bu ımretle hem sıılıuna ~UY\lnu en kurak k 1 ·'b" 1 ·k 1 d"I k uz . arşı a ınan teu ır er ı mıı. e ı me u e -
senelerde bile temın etmek ve hem de fe- redir. Bu ovada (25) bin dekar bataklık ku
yezanlıı.rın önilnll almak lmkfinları elde e - rutulmuştur. 
dilmiştir. 

Bıı lnııaat ve anıeıtyatın bitmesiyle 1 O - Niğde' de : 
Mernıarıt gölllnde (350) milyon ,ton su top
lııııacak vt!bu sayrde (800) bin dekar arıı

Niğde bahçeleriyle (30) bin dekar ça -
yırlığın sulanması · için bir toprik barajın 

1 - Rahmi - bayati prkı: (Gül ha
zin sümbiıl perı5an). 
2 - S. Kaynak - bayati araban ear
kı: (Ömrumün neşesiz geçti bahan) 
3 - Suphi Ziya - muhayyer prkJI 
(Tıtrer yüreğim). 

4 - Durru Turan - muhayyer prluı 
(Kır düştü bugün sa~larıma). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik. 

1 - Osman Nihat - ıuzinalı: ıarbı 
(Ellere uzaktan bak). 
2 - Udi Melhnet - hicaıkir şarklı 
(Seni candan severim). 
3 - Lemi - karcığar şarkı: (Hö .. 
nüne etvarı nbik). 
4 - Üskudari Ziya - tahir buselik 
şarkı: (Nimnıe.aha ka;1 oldum.) 

13.20/ 14.00 Radyo salon orkestrası (vi._ 
lonist Necip Aşkın idaresinde). 
1 - Reinfeld: eve gel, çocuğuml 
(ağrı vals). 
2 - G. w. Byng: Napoll'de bir ıi1a. 
3 - K rıiger - Hanschmann: cndO.. 
lüslüler (vals). 
4 - Hannı Löhr: memleketten m .. 
lekete (rapsodi vals). 

zlnin ııulırnınası temin edilecektir. 

4- Büyük Mendere,ı havzasında 
Bu havzada sulama mevzuları ön plina 

alınmı,ur. (112) bin hektar tutan sulama 
sahasına !!Ulama mevsiminde yetecek suyun 
temini için Bıiyük M enderes'in kış suları -
nın toplanması lizım gelmis ve ilk iş ola
rak havzada baraj yeri araıuırılmıştır. Ön
~e (Çine) ve (Çal) da yapılan sondajlar 
müı;bet netice vermemi:$tir. Bunun \izerine 
nehrin menba taraflarında bulunan (l~ıklı 
e-ölü) nün etrafı sedılelenmek suretiyle bir 
toplama bendi haline getirilmesine başlan
mıştır. Bu gölde toplanacak suyun mikdarı 
(350) milyon tona baliğ olacaktır. Aynı 7..t· 

manda Büyük Menderes nehrinin kolların
dan olan (Çürüksu) dan Denizli civarını.la 

ıu almak ıuretiyle Sarayköy ovasını sulı -
yacak tesisatın vücude getirilmesine bat
lanmıstır. 

in~ıı.sı bitmek üzeredir. 118.00 

11 - Konya ovasında : 18.0S 
Konya ovasının sulanması isleri g\in geç- l8.40 

5 - Naundorf: arzu (vals). 
Program ve memleket saat ayan. 
Müzik: cazband (Pi.). 
Müzik: fasıl heyeti. 

Bundan baska e-ene aynı nehir üzerinde 
(Feslek) mevkiinde bir regülatörün inşası
na ve ıol aahilinde (Pirlibey) sulama lı:a -
nalının açılmasına başlanmıştır. 

Saray köyünden Burhaniye'ye kadar o -
lan araziye eskiden mevcut kanalların ıs

lahı ıuretiyle ıu '\terilmii ve Horaunlu -
Nazilli kanalı da itmam edilmek suretiyle 
bu mıntıkada yapılmakta olan liUlama tak
viye edilmiştir, 

Bu havzada bilha11a Horsunlu'dn yapı -
lan ıulamaların verdiği müsbet netice ve 
faydaları &ören halk inşaatın bi tmeıi için 
lizım gelen iki ıene gibi kısa bir zamanı 
beklemiye tahammül etmiyerek nehir üze -
rinde kurdukları dolap ve motörlerlc yer 
yer ıulamalara başlamışlardır. 

S - Çukurova'da : 
Burada da sulama mevzuları ön plina a

hnmııtır. Bu gayenin ıüratle temini mak-
11oiyle Seyhan nehri üzerinde bir regüli
tör lnşuma baılanmııtır. Bu bendden, neh. 
rin aat ve aol sahillerinde açılmakta olan 
ana i11le kanallarına ve ovada tesis edile· 
cck ıulama manzumesine ıu vermek sure
tiyle ovanın sulanması faaliyetin ana hat
larını teşkil etmiştir. Süratle inkişaf et -
mekte olan inşaatın tamamlanmasiyle Sey
han nelvinin sağ ıahilinde kalan ova par -
çuı tamamen sulanmış olacak ve yurdu -
muzun en zengi bir parçası olan bu saha -
da ekim itibariyle en verimli neticelerin 
alınması temin edilmiı olacaktır. 

Bu ovada mlihim bir mevzu olan ve bil· 
hassa Adana ıehrinin de muhafazası bakı
mından ehemiyeti bir kat daha artmıı bu
lunan feyezanların önüne geçmek iıine ait 
etüdler tamamlanmıı ve projeleri hazırlan
mıştır, 

Aynı zamanda bu havzada ve Tarsus ci
varında akan Tarıus çayı vuıtasiyle Tar -
sus - Menin arasında bulunan ovanın ıu -
lanması mevzuu ele alınmış ve bu çııy Uze. 
rinde lnııa edllmtı olan bir reglllAtör ve 
aı:ılmıı olan kanallar vasıta.elyle sulama -
lara b&§lannııotır. 

Cilmhuriyet hükümetimizin 3,5 yıldanbe
ri devam eden plinlı ve programlı büyilk 
su lgleri faaliyetinin ilk eseri olan ve ıe -
çen :Yıl içinde işletmlye açılan bu teıiıat 
ile bu sene tecrübe ıulamaları yapılmıstır. 

Gerek Adana ve cerekse Tarsuı'ta inıa
atın tamamen ikmal edilmemiı olmasına ve 
hin henliz bqlan&'fçta bulunmaaıııa raf -
men arazi kıymetleri şimdiden mühim bir 
,.uksellı cöıtermiye ba,lamıştır. Bu suret· 
le arazi &ahiplerinin gayri menkul servet
leri halen bu sahaya aarfedilen paranın bir 
kaç misline çılı:mııtır. Bu yükselit asgari 
olarak on lira kabul ediline halkın cayri 
menkul ııervetinln halen on beı milyon lira 
bir fulılık cöıterdlii ıı.nlatılır. Ovada ıu
lamaya esulı bir ıelı:ilde ve tam bir ıuret
te baılanıldıiı ve bunun neticesi olarak 
mahsul randımanının arttıfı (iin bu teza -
yilt buıünkü aeviyenin bir kaç misline çı
kacaktır. Bu mıntakada yıııyan ve geçim· 
•erini toprağa baflamı' olan halk, bu faali-

etin inkişafını ubıruzlıkla ve heyecan· 
la takip etmektedir. 

tikçe intizama girmektedir. 
Bu yıl içinde sulama şebekesinde yapıl

masına başlanmış olan ıslah ve ilive tcsi
satiyle Beyşehir gölündeki suyun intizam
la sarfı temin edildikten sonra sulama sa
hasının mıihim miktarda artacaıiı muhak
kaktır. 

Verim azami hadde çıkarılacak 
Biıtün bu yapılan, başlanan ve devam 

eden ırn ışlerinden başka zirai, iktısadi ve 
içtimai kalkınmamızın mühim unsurların -
dan biri olan bu faaliyetin hudutlarını orta 
Anadolu'ya bılhassıı. Eıkişehir ve Konya 
havalisine kadar cenişletmek, Kızılırmak, 
Sakarya mnıısabiyle Akdeniz mıntakasının 
mühim bir ziraat parçası olan Milas'tan 
lçel'e kadar uzayan kısmını da ele almak 
kararı alınmış ve derhal vücude getirilen 
teıki!Stla bu havzalarda eti.ıdlere baılan -
mıŞ\ır. 

Milli Şef'ten alınan "ileri" emri üzerin~ 
mücadele başladı. Bütün hıziyle devam e
diyor. Cıiırihuriyet hükümetimizin hareke
te getirdiği imanlı ve azimli teşkilat ga -
yeye adım adım yaklaşıyor. Bu gayenin 
tahakkukundan sonra birer hastalık ve ö -
!üm yatağı olan bu yerlerde sıhatli, gilr -
büz, çalışkan bir nesil huzur, refah ve em
niyet işinde barınarak milli hayatımı?.da 

kendilerine düşen vazifeleri emniyetle ba
şaracaktır. 

Milli servetimizin en mühim kaynakları
nı teşkil eden bu havzalarda en nadir ve 
kıymetli iktısadi ve zirai unsurların veri -
mini azami hadlere çıkarmak imkanları el
de edilecektir. Bu gayeye doğru her adım 
atıldıkça topraklarımız için birer liret olan 
bu kuvetler hayat ve bereket halinde emir 
ve kumanda altına alınmakta ve esiri bu -
lunduğumuz su kuvetleri hakimiyetimiz al
tına geçmektedir. 

Alman 

nazırı 

maarif 

İtalya' da 
Floransa, 24 a.a. - Stetani ajansından: 

Dlln akıam Plttl saaryında alman maarif 1 
nazırı B. Bernhnrd Rust ıcrdlnc bir ziya
fet verllmlştlr. 1 tal yan terbiye nazırı B. 
Botta! ile dlğ'er birçok zevat bu ziyafette 
hazır buhınmuşlardır. 

B. Rust, dUn akşam Rorna'ya hareket 
etmlııtır. 

* Roma, 24 a.i. - Stefanl ajaD!ı blldlrl-
yor: İtalya terbiye nazırı hazır olduğU 
halde Musollnl, alman maarif ve terbiye 
nıuırı B. Bernhard Rust'ü kabul etmlttlr. 
B. :Musollnl ile alman nazırı arasındaki 

görUomeler samımı olmuştur. 

1 ngiliz ordusunda 

yeni subaylar 
Londra, 2S a.a. - Bay Eden, 1500 yeni 

zabitin orduya ithal edllmlş olduğunu, 
htıllhnzırda 2000 yeni askert mUcsesc, 376 
sahra mutfağı bulunduğUnu ve askf'rlere 
3 milyon kitap ve mecmua tevzi edllmlş 
olduğunu bcynn etmiştir. 

Kızılcahamam Sulh Hukui Mıhke'!1e
sinden: 

DAvacı: Kızılcahamam kazaııının Kay
veran köyilnden Bekir damadı: Knnlıcalı 
Hacı ve Ahmet oğlu ŞUkrU ve Sllleyman 
otlu İsmail ve Ömer oğlu Mehmet ve rll
fekuı haklarında yapılmakta olan duruş
mada bu mllddeaaleylılerden Şükrü, Meh· 
met, ismallln llAnen yapılan dAvetlye U
zertne gene mahkemeye gelmemiş olduk· 
!arından bunlara lll'uıen gıyap karan'tıın 

~ - Malatya mıntakaıında : tebliğine karar verilmiş olduğundan 1s-
Malatya meyva bahçelerinin sulanması - mail, ŞUkrU ve Mehmedin duruıma gtlnU 

nı emniyet altma alarak fenni bir ıekildejolan lL 10. 940 tarihinde Kızılcahamam 
,ır• da.ha ~ok yer ıulamak ıa1eslyle Derme sulh hukuk mahkemesinde bizzat bulun -
reclilltörü ve esas lta.n.allarmm Uıoaıma ait malan veya bir vekll göndermeleri tebliğ 
j.nellyatın bir kıç,ız t•mt21l•nmzıtırı ~ • makamına kaim olmak Ulerı 1lAI .Qllijpll. 

19.15 
19.30 

Konu~ına (dış politika hadiseleri) 
Müzik. 
1 - Dede - bayati şarkı: (Nice bir 
aşkınla). 

2 - Suphi Ziya - uşşak şarkı: (N .. 
den hiç durmadan sevmiş). 
3 - M. Celalettin - isfahan ıarlnı 
(Dili biçare seninçin). 
4 - Fahri Kopuz - isfahan 1az s .. 
maisi. 

19.45 Memlel:et saat ayarı ve ajans ha-

20.00 

20.15 

20.50 

21.lS 

21.30 
21.50 

beri eri. 
Müzik. 
1 - M. Sabahattin - nihavent ,arku 
(Pek czhcim sesini). 
2 - Nlkoğos - hicazkir ıarlm (Ba
na hcrndem eyliyen). 
3 - Civan - klirdili H. p.rkı: 
erdirmek visah yare • 
4 - Nayi Riza. - auzinak şarkı: (Çal
dırıp çalgı71), 

Cevat Memduh Attar tarafından o-
peraya dair konuı;ma; ve opera .. 
debiyatındnn örnekler. 
Saz eserleri ve milli oyun hanla
rından brnekler. 
Müzik: flutist Schönfeld tarafından 
flüt soloları. 
Radyo gazetesi, 
Riyaseticümhur bandosu (şef: İh
san Künçer). 
1 - Markey: kısmet (marı). 
2 - Franz Lehar: altın ve f{imilı 
(vals). 
3 - Ruoul Laparra: la Habanera 
(prelüd). 
4 - Aubrey Winter: Story of thı 
overtures. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajanı haber• 
leri; ziraat, esham - tahvilat, kam• 
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.45 Dnns müziği (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ltapanıı. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 
14.30 - ı 7.40 

SPOR KIRALI 
Fernandel 
16 ve 19 

ŞEYTAN ÇETE 
Gece 21 de Spor kıralı 

ve Miki .. 

Kızılcahamam Sulh Hukuk Mıhl:emr 
sınden: 

DAvacı: Kızılcııhıımrun hazine veklU 
Avni Acnr'ın mllddcaaleyh Elmalı köyüıı• 
den İbrahim otl'lu Hilseyin ve Mustafa. ol' 
lu Ömer haklarında ikame ettiği devıet 
ormanlarından izinsiz ağaç kesmekte' 
nıUt~velllt DS lira 59 kuruş tazminat dA"•• 
sının duruşmasında yukarıda adları y~ılJ 
Hllııeyln ve Ömcr'e Ul'uıcn <lavetly<'nln tett' 
illi' edilmesini d:tvacı vekili Avni Acar t•' 
rafından talep edilmekle bunun Uzerııı• 
mahkemece lll'uıen dAvetıyenin tebllğlll' 
karar verilmlıı olduğuııdno mumaUeY11 

\rnseyln ve Ömcrln duruııma gtlnU ol.O 
4. 10. 940 tarihinde Kızılcahamam sulh JııS' 
kuk mahkemesine blzT.at gelmeleri ve'!' 
tıırn!lıırından bir vekll göndermeleri 1çiO 
tebliğ makamına kıılm olmak Uzere 118' 
olunur. 3800 

..--/ 

Talebe alınacak 
Devlet Konscrvatuar Müdürlü"ündetı • 
Ankara devlet konservatuvanna rirrtl~• 

için yeniden imtihan açılacaktır. F•11
,. 

tafsilit için konservatuvar müdürlliiil;.. 
llH müdilrlüklerine ve balkevlerine f 
vanılmaıı, (6029). 1601 
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RESMİ TEBLİGLER 

Alm:Jnya bombardımanı 
Londra, 24 a.a. - Hava Nezaretinin teb

liii: Berlin mıntakaıında, düıman iuali 
altındaki Manı limanlannda hedefleri bom
bardıman eden büyuk İngiliz havı kuvet -
leri filolarından baeka diğer bombardıman 
tayyareleri !iloları, pazartesi gününü salı· 
1• bağlryan gece, Vismar tayyare fabrika-
11na, Kiel kanalındaki havuzların kapıları
na, Hamburg, Cuxhanne, Brı;menhaven 

Bremen ve Viımar'da doklara ve tezgah • 
lara, Müster ve Hanober'de eşya i~tasyon
larına, ıimall Almanya'da. demiryolu ilti -
aak noktalarına ve bir çok dü$man tayya
re meydanlarına hücum etmişlerdir. 

Dün sahil müdafaasına mensup bir tay. 
J'lremiz, denızde bir duıman bombardıman 
tayyaresi düşurmuştUr. 

1 ngiliz tebliği 
Londra, 24 a.a. - Royter bildıriyor: Ha

•a Nezareti tebliği: Dün bütün gece ingi· 
liz hava kuvetleri bombardıman tayyarele
ri Berlin'de ve civarında askeri hedeflere 
ı:ddetli bir hücum yapmışlardır. Bu hü • 
cum şimdiye kadar yapılanlardan daha bü
)'Ük bir mtky.uta yapılmııtır. Alınan ipti· 
dat raporlar çok hasar oldufunu gôster -
nıektedirler. 

Tayyarelerimiz tarafından ıeçilen ve 
ıiddetle bombardıman edilen hedefler ara
ıında Rangsdarf demiryolu garı ve müte • 
addit emtia garları ezcümle Grundevald 
carı bulunmaktadır. Vılmersdorf garbınde 
bir elektrik santralı, Danziferstrane'dn ve 
Nevroeln'de gaz fabrikaları, Charlotten -
burı ve Spandau'dı fabrikalar, Branden -
burı'da otomobil fabrikası ve 11ir hedefler 
bombardıman edilmişlerdir. 
Manı üzerinde yapılan ıece harekatına 

da düıman inali altında bulunan limanla· 
ra ıiddetle hücum edilmiıtir. 

Tayyarelerimizden üçü üslerine dönme
llliıl erdir. 

Cenubi Afrika' da 
Nairobi, 24 a.a. - Reamt teblii: Cenubi 

Afrika bava kuvetleri, 21 eylOlde muvaf -
fakiyetli turnu keıfi hareketleri yapmıı· 
lardır. 

Dii11n1nm 21 eyUilde İaolio'ya yaptıiı 
hava hücumu hakkında alınan yeni rapor
lara cöre, uker ve poliı olarak hiç bir ya
ralı ve ölü yok iae de bir kaç sivil ölmüı 
" yaralanmııtır. 

Afrika harbi 
Kahire, 24 a.a. - 1nıiliz umumi karar -

slhının bucün neırettili re1mt teblli: ıarp 
çölündeki vasiyette hiç bir dellııiklik yok
tur. 22 eyltıl akıamı topçulanmız bir kaç 
dü,man bataryasını iıkat etmişlerdi r. 2'2123 
eylıll ceeesi tayyareler Maturuha dört de
fa hücum etmitlerdir. Zayiat aadır. 

Diier cephelerde iıara defer bir hare -
lret olmamııtır. 

• 
Kahire, 2• LL - İngiliz hava kuvet • 

lertntn tebllft: 
22 eyllllde bombardıman tayyareleri· 

ln1a, Manutir'deld tayyare meydanında 
bulunan dtlfman tayyarelerine hUcum et • 
nıtılerdlr. Bombaların hepsi, hedef mınta
kaaı üzerine dUımU,tUr. DUn de aynı he -
dete lkJncl bir hUcum yapılmııtır. Tayya
l'eler arasında 1.lç lnflllk mUıahede edllmlı 
"'11 bu tnflllkları, bir yangın takip etmiştir. 

DUn Tobruk Umanı Uzerlne iki hUcum 
nJ>ılmııtır. Birinci hUcwnda, bombalar 
blD&lar araaına ve dalgakıran civarına 

dU,mU,tUr. İkinci hUcum esnMında, bom· 
baların d&lsakıran boyunca batlı vapur • 
l&nn pek yakınında binalar Uzerlne dilttU
tu cörUlmU,tUr. 

21/22 eyllll geceli, Erltre'de Zula'ya 
bQcum edllmlıtlr. Bir binaya tam isabet 
k&ydedllmiftlr. Burada derhal bir yangın 
cıkmııtır. Aynca bir kampın ortaauıda 
dört yansın daha çıkarılmııtır. Bu yangın
lar, otua kilometre meaateden i'örUlmUı • 
tur. 

DUn Maladqadakl tayyare meydanın· 
4lak1 binalara muvatfaktyeUi blr hücum 
hpılmııtır. Bir btııaya ve yerde tayyare
lere tam tıabetler kaydedllmlıtlr. İki düı
lban avcı tayyareıl tahrip edllmlıttr. 

Cenubi Afrika blrllrt hava kuvetleri, 
22 eylWde Habqiıtanda Sclascıamanna'ya 
hücum yapmııtır. Bir dUıman bombardı -
aı&n tanrareli yerde tahrip edllmlıttr. 

Alman tayyareleri 

londra'ya gelemediler 
Londra, 24 a.a. - Hava ve Dahili Emni· 

)et Nezaretlerinin tebllii: buıün ôileden 
•veı, bilyiik miktardı avcı tayyaresi refa· 
lr..tinde seyreden bombardıman tayyarele -
riııden mürekkep iki duıman filosu, Kent 
lı:01tttutu uhillerinden ve Taymis mansa -
br ınmtaka.mdan hlicumlar yapmı~tır. Bu 
fllolınn biç birisi Londra'ya kadar ıide -
llıeıtıittir. Taymiı 'kıyısında bazı tehirlere 
"e kent kontluiunda prk kısmında bur 
bölrelere bir kaç bomba düımüıtür. Ev~e· 
re ve bazı binalara hasarat vukua ıetlrmııt· 
tir. Telefat miktarı azdır. 

. ' lngiltere ye 
Alman hava 

hücumları 
Berlln, 2-t a.a. - D. N. B. ajanaının Öf· 

rendlrtne göre, bugün öğleye doj'ru alman 
muhareb11,_ tayyareleri, cenubi İngilterede 
birçok ıehlrlerle asker! bakımdan eheml
yetll mUesııeııetere muvatfaklyetll hücum
lar yapmıılardır. Bu esnada birçok hava 
muharebeleri dP olmuıtur. 

Londra'da Vaterloo demiryolu istasyo
nu ile İndin doklarına bomba isabetleri 
vaki olmuıtur. Alman tayyarelerinin yap
tığı blr hUcum esnasında, Nevcastle'dekl 
fabrikalar da ciddi hjlıınra uğramı§tır. 
Askeri bakımdan ehemlyetll birçok hedef· 
ıerde büyUk yangınlar çıkmııtır. Bu sabah 
diğer bir alman bombardıman tayyareleri 
grupu da Great • Yarmouth civarında bU· 
yUk bir mühimmat deposuna muvaffakl
yetle hUcum etmlı ve burada flddetll in -
fllQklar ve bUyUk ıllevler müoahede olun-
muıtur. 

LonJra'ya yapılan hücum 
Londra, 24 a.L - DUn gece ı.ondra'nın 

önllnde tayyare dA!I bataryalarının mania 
ateılyle tevkif edilen alman tayyareleri, 
bombalarının ekserisini paytahtın varO§
ln.rına ve fngtıterenln cenubu ıarkl hava
llslne atmııı tardır. Projektörler tar!ından 
buluncluklan nokta tayin edilen llakal iki 
tnyyare dU1UrUlmU1tUr. 

/ngiliz üniver•ite•ine taarruz 
Berlln, 24 a .a. - D.N.B. ajansının öğ • 

rendlğlne g6re, Heldelberg üzerine yapı • 
lan hücuma cevap olarak 23/ 24 eylUI ge • 
ccsl Cambrldge Uz.erine yapılan mukabele 
bil misil hUcııınu, en mlleıısir tahrip vası • 
to.larlyle icra edilmlftir. 

Orta çapta lnfllAk veyangın bombala· 
rından bafka, en bUyUk çapta bombalar 
da atılmııtır. Bunlar, nıUhlm hasarı mucip 
olmuştur. Ke§lf tayyareleri Cambrldge 
banliyösünde yapılan tahribatı ve çıkan 
yangınları mUıahede etmlılerdlr. 

Almanlara göre İngiliz zayiatı 
Berlln. 2f LL - Stefanl ajansından: 
Dün alman tayylll'elerlnln İngllterenın 

cenup ııahlllert Uz.erinde yapmıı olduklan 
ıııtıkfat esnasında dört tnglllz tayyareal 
daha dU,UrUlmUıttir. 

Bu suretle d~manın zayiatı, dUn akı•· 
ma kadar 21 tayyareye baliğ olmuıtur. 

Bir alman tayyaresi, hareket U&1Une dön
memlıtır. 

Fin - Sovyet demiryolu nakliyatı 
batladı 

Moskova, 24 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Leningrad'dan öğrenildiğine ıöre 10 eylul
de :yapılan fin - sovıret anlaımasına tevfi -
kan iki memleket araamda demlryolu nak
liyatı 23 eyUllden itibaren tekrar batla -
mııtır • 

İlk marıındiz treni dün Euso civarında 
huduttan ıeçmiıtir. Bundan böyle trenler 
her iki iıtika.mette Vibori ve Hexholus'tan 
iıliyeeeklerdir. 

yapılan muharebe keılf uçuıları esn11ında 
alman hava kuvetleri aakerl bakımdan ehe
miyeti haiz hedefleri de bombardıman et -
mişlerdir. Bu münasebetle ıiddetli hava 
muharebeleri cereyan etmiı ve her taraf
ta alman tayyarecileri mühim muvaffaki
yetler elde etmişlerdir. 

Gece muharebe tayyarelerinden mürek
kep filolar Londra üzerine ve inıiliz pa -
yıtahtının ukert bakımdan mUhim hedef • 
]erine karıı hücumlarını tekrarlamrılardır. 
Vaxhall ve Hydepark civarında Millvall ve 
indi• doklarında ve diier mahallerde ıid
detli yanıınlar müşahede edilmiıtir. 

Liverpool'de ıiddetli yanımlar çıkmıı -
ur. Eski bir üniverıite ıehri olan ve hiç 
bir ukeri hedefi bulunmıyan Heidelberı'in 
ingilizler tarafından yapılan bombardıma
nına mukabeYe bilmisil olmak Uz.ere alman 
hava kuvetleri Cambridge'i bombardıman 
etmiılerdir. 

Bir kaç düşman limanına yeniden mayn 
dökülmüştür. 

23 eylOlıi 24 eylOle bafhyan cece inciliı 
tayyareleri ıimıli Almanya'da bazı mahal
lere ve başlıca hedefleri olan alman hükü
met merkezine hllcum etmiılerdir. İngiliz
ler tarafmdan atılan bombalar Berlln civa
rında ve mesldln mahallelerinde hasara ıe
bebiyet vermiılerdir. Bir kısım sivil halk 
ölmüı veya yaralanmııtır. Ne Berlin'de ne 
de baıka bir mahalde inıilizler 11kerl he • 
defleri ıözlememiıler ve bu hedeflere ha • 
11r yapama.mıılardrr. Bir hava muharebe -
ıinde düıman 24 tayyare kaybetmiıtir. Bir 
diier düıman tayyare1i de tayyare dafi ba· 
ıaryalarrmızın ateıiyle dllıiirülmiiıtür. 6 
alman tayyareti üslerine dönmemiılerdir. 

İtalyan tebliği 

U L U S -B-

Ribbentrop 

Yeni hayat 

sahalarından 

bahsediyor 
(Baıı 1 ıncı sayfada) 

perverliiinizi düşünerek derin bir minnet
tarlıkla karııık hususi bir ıevinç duymak • 
tayım. 

Hali hazır aafhasmda İngiltere'nin ezil
mesini, mUıterek ıiyut hedeflerin vazıhan 
tayini bahsindeki muhim meseleleri, müs • 
tıkbel hayat uhalarımızın teekili.tlandı • 
rılması ve emniyet altına alınmuını Duçe 
nizle ve sizinle görü$mek Uzere Führer'den 
vazife aldıiım cihetle her zamanki cibi 
noktsi nararlarımızda tam bir mutabakat 
olduğunu mÜ§ahede ettim. 

Duçe'nize ıösterdiği hararetli hüsnü ka
bulden dolayı derin minnettarlığımın ve en 
ıı- mimi hislerimin ifadesini iblii etmeni -
zi rica ederim. 

Azizim Ciano, 
Misafirperverlifinizden dolayı ıize te • 

liekkür eder, ant tezahuratiyle mıhver dev
letlerinin muzaffer siyuetine bailılıklarr
nı cöateren imparatorluk payıtahtr halkını 
sellmlarrm. 

İmza : Ribbentrop,. 
İtalya Hariciye nazırı, alman hariciye 

nazırına aıatıdaki telgrafla cevap vermiı
tir: 

Azizim Ribbentrop, 
halya'da takdir edilen ikametiniz ıonıın

da bana gönderdiiiniz meu.ja te$ekkür e
derim. 
Roma'dı idare ettiğiniı müzakereler, bu 

tariht anda, mihver devl11tlerinin te&an\j • 
ı;)ünü ve iki milletimizin nihai zaferinden 
~onra Führer'le Duçe'nin yapacal:'ıırı ısla • 
hat uzerlndeki tam noktai nuar mutııbaka
tını hir daha isbat etmişlerdir. 

Führer'e hUrmetlerlmlzln lblAğını rica 
ederim. 

Azizim Ribbentrop. 
Roma miilikatı neticeleri bıkkındı bü -

yilk memnuniyetimi bildirir, 11mimi ıe -
limlarımı takdim ederim, 

lmza : Ciano,. 

l•panva'nın vaziyeti laakkınela 
T aymi•'in bir yazı•ı 

Londra, 24 a.a, - Royter bildiriyor: B. 
Ribbentrop'la İspanyol mümessili Serano 
Suner arasında vuku bulan müllkattan bah
seden Times'in diplomatik muharriri di -
yor ki: 

B. Suner Berlin'e celditi zaman alman
lar B. Suner'in Flanjilt partisi ıerı ıııfatiy
le celdiğini beyan etmiıler ve İapanya 
mihver devletleri anlaıımasrnrn hpanya'nın 
dahili işlerinin Berlin'de münakaıa edile • 
cek raddeye geldiğiyle civünmüşlerdi. Fa
kat dün alman radyosunun kullandığı li -
san tarar batka idi 'Ye Almanya ile İlpanya 
arHmdaki dostluk mllnaaebetlerhıin vulr11u 
yakın ıly11t h&di1eler halı:lnnda tı.hminler 
yapmıya mllaait oima.dıtmı haber veriyor
du. 

B. Sunner'e çok mUzaharet glSııterdlkleri
ni meydana vermh olduklarını ve bu ıu -
retle İıpanya'da en ihtiyatklrlan endiıeye 
düıilrdüklerinl alınanların anlamıı olması 

muhtemeldir. B. Suner'in ıeyabatiniıı h -
panya'da ba.ı1 nüfuziu mahfillerde mU.ait 
bir tarzda karıılanmadıfı artık bir ıır de· 
fildir. 

Akdeniz'deki İspanyol iltekleri haklan· 
da alman ve İtalyanlar bu isteklerin tabak· 
kukunu temin için İspanya'nın derhal har· 
be cirmesini telkin etmektedirler. Dahili 
harp e1n11ında İlpanya'nm rolünü oyna -
dıiı ve o zaman bu rolün mihver devletle· 
ri tarafından bir nazi ve faıiıt zaferi ola
rak tellkki edildikleri Madrid'de 11rarla 
beyan edilmektedir. 

Ribbentrop'un ziyareflerinin 
netice•İ 

Dakar ve 
imparatorluk 
yolu 

HİNDİÇINl'DE 
HARP 

DEVAM EDİYOR 
(Başı 1 inci sayfada) 

BERLİN 
Gene şiddetle 
bombardi riı-ın 

(Başı 1. inci sav/ada) ma kadar devam etmiıtir. Fransız ka:vnak-
bathbatıı;ı~ ~eci Vt; hazin m~ceral~- 1 larrndan gelen mal\l.mıta nazaran Japon kı
rından hırını te~kıl eder. Boyle bır taatı frınsız mevzilerine Doncdanc mın
teıebbüaün alınmaaına Roma müla- ' takası civarında hududa yirmi kilometrelik 
katına ait tedbirlerin ve tahminle-

1 
bir mesafede hıicum etmlılerdır. Bombar

rin de amil olduğuna hükmolunabi- dıman tayyareleri ile takviye edilmiş bu
lir. lngilizler bin türlü mülahaza ve lunan japon kıtaatı, fransız kıtaatını ve 
müsamaha ile kendileri aleyhinde- hududda bulunan tayyare meydanlarını 
ki emrivakilere karıı vakit ve zama- bombardıman etmişlerdir. Japon tayyare
niyle tedbir almamak yüzünden ne leri hududu aıtıklarr zaman Hindiçinin her 
büyÜk zararlara uğradıklarını izah yerinde allrm hareti verilmiı ve ahali 

EDİLDİ 
(Bası 1 ıncı s11ylada) 

!ere göre, Berlin dün gece harbın en ,ııt

detli akınına uğramııtır. Banliycideki sa
nayi bölıeleri hücumun ba$lıca he(lrtinl 
teıkil etmiştir. Baskın gece )'arısından bi
raz evel baılamış ve dört saat sürmüştür. 

Şehrin merkcz:ne yapılan 
hücı:mlar 

ederek kendi kendilerini tenkit et· muntazam bir surette 11cınaklara ıirmiı- Nevyork, 24 a.a. - Dün gece Berlin üz&o 
mektedirler. Afrika'da yeni ve giz- tir. rinde İngiliz hava kuvetleri tarafından ya-
li tertiplere kurban olmamak için M h b el _,. /k' . prlmı$ olan hücumlar hakkında gele.-ı ma -

al de Gaulle'e yardım etmeğe u are e evam ec::ryor. ı ]Q· lflmata nazaran, şf'hrln merkezi tızerlne atı 
f:~:: vermit obalar gerektir. j pon tayyaresi dü!jürüldü lan bombalar neti~esinde mu~te~if.mahıl • 

Esasen İtalyan gazeteleri Roma Hayfong, 24 a .L - Japonlada fransı.z lerde yanıınlar muşahede edılmıştır. 
mülakatı akislerinin Afrika'dan ge- kıtaatı arasında cereyan eden muharebeler ı Almanlara göre Berlin 
leceğini ilan etmekte hiç mahzur sabahleyin 11at birde elan devam etmekte bombardımanı 
görmemişlerdir. Hayat memat mü- bulunuyordu. İki japon tayyaresi dUşürül- 1 Berl'n 24 _ St f 1• öır. 'ld·x.· 

• d b 1 s ·· "k 8 · il . F ı , a .a. e an . .,renı ı.ıne 
cadeleaın e u unan u.yu rıtan- m ıtiir. ransı~ kadın ve çocukları hudut ıore dün oec B 1• b . . t 

, d h. Af ·k 1 1 · . . . . • e er ın araJını geçmıye &o 
Ya nın a ı rı a meae e erıne mıntıkasından rerı çekılmııılerdır. Hay - ıebbu"s etmı'ı ol • •1. t 1 · &l • k d h • , an 111gı ız ayyare erı, -
mihver devletlerı a ar e emıyet fong da bulunan fransız memurları, Japon- man tayyare dıf' b ta 1 .1 t 

· l b'• " ") k l• ı · , . . . . . ı a rya arı ı e avcı a~ 
ve~ıt o maaı ta 11 goru me azım- _arın Ç~~ den Hındıç'.nıye gır~e~ ıuretiy~e yareleri tarafından tardedilmiıtir. 
gelır. ımza e ılmış olan itıl.Unameyı ıhlll etmıı Bu tayyareler bermutat gelişi ıüzel bom 

Avrupa kıtaaının muharebeler olduklarını beyan etmişlerdir. Bu itilifna- balar atmışlardır. Bombalar v 0 lara 
• ' ki k Af 'k k t 'bi ç· · • ar 1 mevsımı uza aıır ~n rı a ı a- me mucı nce, .ının. cenubunda bulunan duşmüştür. Amele, pazar gunleri buralara 

1ının muharebelerı kolaylathran o:duya mensup hıç bır jıpon neferi, ye:li giderek bahçe ve bostanlariyle menul ol-
mevsimi yaklatryor. 1940 kıtı daha bır itilifname imza edilmedikçe Hind:çi- maktadırlar. Ve buralarda hiç blr askeri 
aonbaharmdan itibaren genit mik- ni'ye &irmiye.:ı-kti. hedef yoktur 

yasta hareketlerin sahnesi olacağmı Japon teıebbüsü, aeniı bir E . 'JJ l' h .. 
hi11ettirmefe başlamııtrr. o n fi et ı ucum 

planla alakalıdır 
Falih Rılkı ATAY 

S! ~JSAPUR'A 
KARSI BİR 

HAREKET Mİ? 
(Başı 1 ıncı sayfada) 

gapur'a yerleımesine Japonyanın her 
türlü vasıtalarla mani olacağını yaz
maktadır. 

Gazete diyor ki: , 
İngiltere ve Amerika düşünmelidir

ler. Pasifik garbinin deniz hakimiye
ti Japonya için hayatidir. 

Chugai Choggo Chimbun da Ja
ponya'nın Hindiçini'de giriştiği hare
ketin ehemiyeti azalmış bulunan ve 
bir gün tamamiyle ortadan kalkacak 
olan Singapur'a karşı bir tazyık ya
pılması imkanını icabcttireccğine işa
ret etmektedir. 

Amerikan donanması ha.z.ır 
vaziyette 

Tokyo, 24 a.a. - D. N. B. ajanıı 
bildiriyor: Yomluri Chimbun guete
ıi Vaıington'un iyi malQmat alan 
mahafilinden haber aldığına göre, U
zak-ıark'ta esaslı bir deği§iklik oldu
ğu takdirde her türlü ihtimallere kar· 
ıı hazır bulunmak üzere, Birleşik A
merika'nın pasifik donanması Singa
pur'dan ayrılmııtır. 

Ameri*ı ve Japonya 
Nevyork, 24 a.a. - Reuter bildiri

yor: Associated Press'e Vaıington
dan çekilen bir telgrafa nazaran yarı 
reımi mahfiller Amerika'nın Japon· 
yaya yapılan petrol ve demir ihracatı
nı tamamiyle menetmesi ve buna mu
kabil p.rki Hollanda Hindistanına 
harp levazımı teılimatının arttırılma
ıı fikrindedir. 

lıgaıt de' bahta mevzuudur. Bu gibi meee -
lelerin Roma ziyaretinde sörUtlllmU, ol • 
maaı m\lhtemeldtr. 

Chung • Klng, 24 a.a. - Çin ıiyast mah
fillerinde mevcut olan kanaate &'Öre, Hin
diçini'deki japonların teşebbiııu sadece 
Çin'e kıı.rıı bir hareket olmayıp bu müs
temlekelerden istifade ederek başka bir 
yere yapılacak geniıleme plinrna dahil bu
lunmaktadır. 

Bir lranıız garnizonu te•lim oldu 
Tokyo, 24 a.a. - Stefani ajansın

dan: Umumi karargah, dün sabah sa-

Stokholm, 24 La. - Oftonbildet ismin • 
deki İsveç ıazeteııinin Berlin muhabiri di
yor ki: 

Dün ıece inıiliz hava kuvetlerinin Ber • 
lin'e karıı yaptıkları hücumun en ıiddetli
lerinden biri olmuştur. 

Muhabir, alman askeri makamlarının ya
bancı ıazetecilere hasar goren yerleri gez
dirmediklerini ve sadece, hiç bir askeri h• 
defe isabet olmamıştır, demekle iktifa et. 
tiklerini ili.ve etmektedir. 

at 11 de Don-Deng'deki fransız garni- Berlin'e yapılan hücumun 
zonunun teslim olmuş olduğunu bil- tahribatı 
dirmektedir. Japon askeri heyeti re- Londrıı, 24 a.a. _ İngiliz hava nezareti 
isi, Don~-Dang mıntakasındaki fran- ' stihbarat servisinin bildirdiğine ıore, 
sız kıtaatı kumandanı albay Boulet'· Berlin fizerine son hücumu yapan in&ıliz 
nin ölümünden dolayı teessürlerini tayyareleri filosu, alman hükümet merkezi 
bildirmiştir. üzerine ıimdiye kadar ıönderilmiı olın fi-
Hinelİçİnİ ceplae•İnile vaziyet loların en buyugünu teıkil etmiı ve Berlia 

•akin mi ? elektrik santrallariyle ıaz fabrikalarına 
hücumlar yapılarak ıçniı hasar vukua g&o 

Tokyo, 24 a.a. - D.N.B. bildiriyor: tirilmiştir 
Bugün japon umumi karargahı tara- Hepsi Berlin mrntakasıl\da olmak üze • 
f~n?an neşr.edilen bir te.bliğde. Hindi- re, garp moıu elektrik santralı ile Vil • 
çını ~e~h.esınde h~r ıeyın sakın oldu-ı meradorf, Charlottenburg, Klinıenberı ve 
ğu bıldırılmektedır. Moabit elektrik santrıı.lları teker teker de-
D~~ei ajansına göre, .~ong-Dang vamlı bombardımanlara hedef teşkil eyl&o 

ara~ısınde vuk~. bulan musademeler- miıtir. Bir çok yangınların çıktıgı ıonil -
de Japonlardan olen ve yaralananların müştür. Bir tayyare, 130 kilometre me1a-
adedi yüzU bulmaktadır. !eden müıahede edilen beı büyük yangna 

Muha.amata nihayet verildi çıkarmııtır. Dlfer bir tayyare, büyük elek-
Tokyo, 24 a.a. _ D.N.B. bildiriyor: trık santralmda dört muhtelif noktada Y•• 

Bugünkü kabine içtimaında, harbiye rın çıkmıı olduğunu haber vermistir. Klin
n~~ırı general Tojo, franaız Hindi-çi- cenberı ve Vl.l~e.rs~.orf'da .d~, vaziyet .,._ 
nısınde muhasamata nihayet verildi- nı tar~dı kendısını &~ıtermıştır. Bombalar, 
ğini ve programa te.,vfikan japon kı- el~k.~rık ıantrallırr uzcnnd~ patlamı~ ve 
taatının ilerlemekte bulunduğunu bUyuk alevler çılı:mııtır. Klıngerberg deki 
bildirmiştir. büyü~ yanım, diier bir pilota yolunu go .. 

F _1 .. .. • • termıı ve bu tayyare de bombalarını attık-
ra~ıı~ara gore tecavuz. V~~ıdır tan ıonra elektrik santralı daha biiyük bir 
Vıclıy, 24 a.a. - Havas bıldırıyor: ıiddetle yanmıya baılamıstır. Gaz fabrika

Japon hariciye nezareti sözcüsünün 11na hücum eden diier bir pilot bombala. 
~yanatı. hilafına olarak, ~uangsi'de- rının binalar arasında infilik et~iiini ıôr _ 
kı bazı Japon. unsurlar!.' ıım.al .hudu- milıtür. Aynı hedefe, bilihare diğer tıı.yya. 
dunda!1 Tonkıne 22 eylul t'!_rıhlı fran- reler de hücum etmiş ve bu tayyareler, bii
aız - Japon anlaşması ah'kamına mu- tlln mıntıkada kuçiık kuçiik birçok yancın
hali f hareket etmek suretiyle girmiı- lar çıkarmıştır. 
lerdir. Anlaşma mucibince, japon ha- Garp kalesinin ıarkındaki demiryolu n • 

Londra, 2t a.L - B. Rlbentrop'un Ro- Akdenlzdekl lnglllz mevkilerine karıı 

va kuvetlerinin istifade edecekleri üç tisak noktası da bombardıman edilmistir. 
tayyare meydanının muhafazasına W . M. B. tayyare m9torleri fabrikuma 
memur japon kıtalarının Haifong'da yapılan hücum esnasında bu mıntıkaya bir 
karaya çıkmaları lazımdır. Anlaşma,, çok bombalar atılmıı ve biraz ıonra da 
bütün diğer askeri harekatın, iki ta- burada birçok yangınlar çıkmııtır. Bu yan. 
raf arasında daha evelden yapılacak 

1 

gınlardan biriıı pek büyuk almuı ve yan. 
bir anlaşmıya mevzu teıkil etmesi i- makta devam etmiştir. 

ma ziyaretini mUtalea eden Kancheıter dUımanın umum! bir taarruzunu bekleme
Guardlan diyor kl: llylz. ÇünkU almanlar da bizim kadar 

İtalyan paytahtında cereyan edeıı bu Akdıenlzdekl mücadelenin umumi mUcade· 
müzakerelerle, B. Suner'le yapılacak yeni le Uaertnde kati bir Amll olaca.tını blllyor
mUllkatın nasıl oldu&unu öğrenmek kabil lar. 
detllae de her halde blrjblrlne batlıdır. Mihver elevletleri Aluleniz'e 

Almanya İnglltereye kartı yapılacak el 
taUIA. teıebbüaUııUn muvatfaklyetıe netice- nakletmeğe karar ver iler 
lenecertne 1Uphesı olduğu muhakkaktır. Londra, 24 a.a. - Dally Mail ıunları 
Seri bir harp istemesine rağmen Almanya yazmaktadır: Bir çok menbalardan beliren 
uzun bir harbe hazırlanmak mecburiyetin- allmetlere bakılıraa, mihver devletleri hlr
dedlr. İspanyol nazırının Berlln'e yaptığı bın ıiklet merkezini Manı denizinden Ak
alman nazınnııı İtalya'ya yaptığı ziyaret· deniz'e nakletmeie karar vermiılerdir. Bu 
lertıı, Yunanlııtan'ı tehdidin, surlye'de en- müllbazaya varmak isin ortada llç hldiıe 
trlkalar çevrilmesinin aebbl budur. mevcuttur: İtalyanların Mııır sahili boyun. 

Almanya, kıttan evel zaferi ııtıbaal e • ca ileri hareketleri, von Ribbentrop'un B. 
demezae Romanya da dahli Avrupanın te- Muıolini'yi ııyar.eti ve general Franko mu
miD edebllecett petrolden fazla petrol bul· rıhhaılarmm B. Hitler'i ve sonra da B. 
mak ve ablukayı yarmak mecburiyetinde· Muıol!ni'yi iki defa ziyaret etmlı olma
dlr. Mııır ve SUveyt bu meselenin anahta· lan. 
ndırlar. Almanya ve İtalya, İran'la Irak'ı Bir taraftan Almanya 1talya'yı orta prk
kontrol edebilselerdi klfl derecede petrole ta 1nciltere'ye hiicuma teıvik ederken, di
mallk olurlardı ve yalnız nakil meselesi fer taraftan inıiliz hava ve deniz kuvet
ortada kalırdı. Bu da ancak inglllz filo· leri de Libya ve Mııır sahillerindeki ital
ıunun Akdenlzde kuvetten düıUrUimealY· Yan münakale yollarını, depolarını ve mll-

cabeylediğini tasrih etmektedir. Siemens'un kablo fabrikalarında da yan. 
Mahalli japon kumandanına bu ıart gın çıkarılmıştır. 

bildirilmiı olmakla beraber Kuangsi 1 
kıtaları, Tonkin hududunu tecavüz 
etmiıler ve fransız ileri karakolları- Türk Hava 
nın ateşi ile karııtaımıılardır. 

Kurumu 
Urfa' da Bu hidiıenin halli, Tokyo'da fran

ıız büyük elçisi ile japon hariciye na
zırı arasında yapılmakta olaq görüı
melerde mevzıt teşkil etmektedir. 

Çin. bu ihtimale karıı hazırlan
mağa vaNt bulmrı~tur 

Chunı - Kinı. 24 a.a. - Söz ıöylemiye 
aallhiyettar bir Çin memuru, Hindiçini ı

tillfı hakkında ıu sözlerı söylemi,tir: 
"Çin'in bu ihtimale kar,ı hazırlanmak 

için çok vakti olmuıtur. Hareketimizi e
velce ihzar edilmiı olan plina tevfikan 
tanzim edeceilz." 

tayyareleri 
Urfa, 24 ı.a. - Cenup vilbetlerimizde 

halkımıza tayyare uçuı ve paraıütle atı .. 
ma ıosterilerı yapmak Uz.ere 1eyahate ç1Jc
mıı olan hava kurumu tayyarecileri dila 
sabah Urfa'ya ıelmışlerdir. Genç tayyareci 
ve paraşütçüler başta valimız Kizım De
mirer, komutan, halkevi ve belediye reis
leri olduğu halde he:nen butıin Urfa halkı 
ve eıvardan ıelen köylüler tarafından içtea 
gelen bir sevinç tezahuratiyle karşılanmıı
lardır. Hava kurumu ıençleri bir müddet iı 
tirahatten sonra, müfettiş Emın!linin hava

_Yunnan ve Kwanpideki Çin lrıtaatrnrn cılr&ın ehemıyeti hakkındakı nutkunu mü
mıktarı malOm olmamakla beraber, hudut teakip tayyarelerine binerek havalanmıt-
boyunca toplanmıı ~lan aıkerlerin miktarı I lar ve 800 metreden paraıutle atlamışlar• 
200.000 kadar t~hmı~ edilmektedir. 1 dır. Bu muvaffakiyetli uçuşlar karııarnda 

İtalya'da bir mahal, Z4 a.a. - İtalyan u- le mümkUndUr. him noktalarını bombardıman etmekte bet'· 
mumi kararıihı 109 numaralı tebliii: ıi - Yakın bir istikbalde çıkabllecek mü - devamdır. Bıı bombardrmanlarm ıiddetl an. 
mal! Afrlkada : :Merea-Matruh müstah- hlm hAdlıeler bizi hayret dütUrmemelldlr· cak ıon ıünlerde Manı'ta almanlarrn iıcal 
kem mevkii tekrar muvaffakiyetle bombar- ıer. ÇUııkU mihver devletleri İskendertye- etmekte bulundukları limanlara karıı ya
dımın edilmiıtlr. deki tııglllz filosundan FillJıtın ve Kısır'- pılan bombardımanlarm ıiddetiyle kıyaı 

General~ Hoyıngchıng hazırlıktan ikmal on binlerce halk haynnlrk ve gurur ıçın-
ettlrmek uz ere, ıon zamanlarda tayyare i· de genç! •ıırr.1 :-, alkışlamışlard G h 
l 'k' d f h d d · ır. enç •· ~ 1

• 
1

• e • .. u u u. teftıı etmiştir. Zanne- vacıParıroız ı;erefını oile uzerı ordue\:tnde 

Ôileden biraı ıonrı. Southampton ınrn· 
talcaaına blr dU,man hUcumu yapılmııtır. 
&az,· binalar hasara uiramııtır. Bir miktar 
hralı ve olil vardır. 

Tobruk ve Bardia'ya yapılan dllımarı a • dakl hava kuvetlertnden ve lD&'fllz mınta- kabul eder. 
kınları neticesinde zayiat olmamııtır. lla- kalarından kurtulmak lıtlyorlaraa 1tal - Daily Teleıraph ıueteıi de aynı mevzu 
aar yoktur. yanların Mııır'da gt'rııttklerı llerl hareke- hakkında ıu mlitalealan yilrlltmektedir: 

dıldi~ıne ıore ~inlıler umumi bir taarru11 beledıye v= ha!kevi tarafından bir ziyafet 
ceçmıyeceltlerdır. Fakat bazı cilzütamlarm verilmıştir. Genç tayyarecılcrimızin tecrii
hudu_du ı~erek d~ğlardakl stratejik nokta- belerinden ıonra valımiz Kazım Demırer, 
lan ıtcal etmelerı ve bu suretle harlet bir tayyare ile ıehir ıizerı" nd ... . üd f d . e ıoır uçuı yapmıı 
m a ıa aıresl teıkil etmeleri muhtemel ve bundan ıonra genç Urfa luılarından 

Öileden ıonra, düımanın bava faaliyeti. 
hııiı mikyaata vukua ıelmiıtir. Fakat, 
~liııferit tayyareler tarafından ya~ılan 
!ıııeum1ar esnumda, Brichton da dahıl 01• 
ft\ılr iizere ban bôlgelerde bazt bombalar 
diitnıiietllr. Bazı evlere ve ticırethanel~~ 
lıtıar Y•Pmııtır. Bir mikter yaralı ve 0 

"-rdır 
8ıı~j- sekiz düşman tayyaresi düıUriil • 

lblıtllr Dort avcı tayyaremi:ı kayıptır. 

Alman tebliği 
•erlin. 24 a.L - Alman baıkumJndan. -
*iiıı Cenubi lqilwr• ~ diiA 

Şarkt Afrlka'da: Devriye ve ketif lm • Uaden daha kuveuı bazı ıeylere intizar Kahire'de bulunan bitaraf mii11hitlerin 

t lerimlz Rodolphe sölii mıntık11mda etmek gerektir. mlitılealarma cöre, Almanya ve İtalya'nın 
vTe d'...,ac ve Liuan civarında bir diiıman Almanya iıpanya'nm tnstlter aleyhine niyetleri kıı 11rfmda pyretlerini Akdeniı 

o ı.- 'l . b müfrezeaine r11tlryarak çekı mıye mec ur harbe glrmealnl hiç deltlae alman kıtal& - •e M11ır iizerlne teksif etmektir, General 
etmiılerdir. rma yol vermesin! bArla blr 1t1kllde tate- Franko müme11illerinln B. Hitler ve B. 

Bir tayyare filomuz Port Soudan tayya- mektedlr. Fakat sulh taraftan bUyUk bir Muıolint'yi ziyaretleri de buna atfolun • 
meydanını bombardıman etmiı, yerde 1epanyol efkl.n umumlyeal vardır. bpan· rıııktıdı•. Mihver devletlerinin ümidi Ce-

re · · ıı.. h h b lü bulunan düıman tayyareleruu •a•r asara yanın attı hareketini detııtırmeıl lçlD e ttarrk'ı uptederek Akdeniz'i kaparnak-
utratmı$tır. Almanyanııı İlpanyaya ıtmaU franıız Al· tır. 

Diier bir filomuz da Aden tayyare mey- rlkuında daha seıııı bir lmpar:atorluk vt.- Dlae. taraftan Romı'da bulunan bitaraf 
danını bombardımQ etmiıtir. Dıiıman ha· detmtı olmuı muhtemeldir. muhabirlerin yazdıklarına cön, von Rib· 
va lı:uvetlerl Gura, Adiucri, Sciuciamaıuıa Cebelüttınk yolunu temin etmeli lçtıı bentrop ile B. Muaolini arumdalri ~rtll
ye Diredaua'yı yeniden bombardı~an et • almanlar ve ltalyanlar bt1yt1k valUer 7& • melerin pyeai İncfltere'ye lrarp 7&Pılan 
mitlerdir. Bir yaralı vardır. Bafıf biaar pablltrler. Akdenlll llmaalanm alnwılpUl taarnulara ltal)'Ul bava lnlTetlertnbı lıti
olamltU• ..__ ~ lGba "1tuıa ""1_JP,_ r1k etmelilll tem&ae maftf RI..atadlr, 

bulunmaktadır. arzu ed l · · · en er tayyare ıle ıezdırılmııtır. 
lıgal devam eJiyor 

Roma; 24. a.a. - Stefani ajanıının ing~izl~r ve amerikalılar, harp kaçak-
diplomatik muharriri yazıyor : cılıgına Hindiçini yolu ile devam et• 

Japon kara ve deniz cilzütamleri, mitlerdir_ Bütün bu vaziyet, Japonva
dün tefkatla beraber ıimali Hindiçi - nın aleyhine tecelli ediyor ve Çin'de
ni'nin işgaline ba§lamıılardır. Hatır - ki japon kıtaları yalnız Çin isyanının 
lardadır ki. çoktandır bu mıntakadaki değil fakat Fransa'nın gar ri dürüst 
fransız makamları, Çin ihtil~lcılarına bir tarzda müzaheret etti ği manev:a
ıillh ve mühimmat kaçakcılıjbnı ge - tarın tehdidi altında bulunuyo d 

· i be k r u. nı, n ı tte olaylatt~mnılardır. Tokyo hükümeti, şimali Hindiçinı'yi 
Japon ukert kumandanlığının Şang- itıal auretiyle bu tahammül edilmez 

hay w Honıong etrafında kontrotfl vaziyete bir nihayet vermekte tama • 
te.ıae anaffak olmaw mtltıealdp, mlyle haklıdır. 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yastık kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
B"herlne tahmln edilen fiyatı 37 kuruş 

olan 65.000 tane yastık kılıfı 27 • eylUl • 
1940 cuma gUnü aaat 11 de Ankarada M.M. 
V. satın alma Ko.da pau.rlıJı:la ihale edl -
lcceğtnden isteklilerin 2405 liralık katı te -
mlnatlan ile birlikte pazarlık gün ve aaa -
tında mezkür Ko.da bulunmalan. 

(5414) 15453 

Tel alınacak 
!il. M. VeHletİ Satın Alma Ko.: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 497' lira 

10 kuruş olan '5 kalem tel açık e'k81ltmeye 
konmuıtur. Ekatıtmest: 30. 9. 9'° puarte
ai günU saat 10 dadır. :tık teminatı: 374 it· 
ra olup ıartname ve llste81 komisyonda g6-
rU1Ur. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5562) 15555 

inşaat münakasası 
M. M. VeHletİ Satın Alma Komis7onun

'ilan : 
Keıif bedeli 94.979 doksan dört bin do

kuıı yllz 7etmiı dokuz lira 69 altmıı dokuz 
kuruı olan Eııkişehlr'de yaptırılacak 3 adet 
inaaat kapalı zarfla ekıiltme;ye konmuıtur. 
Eksiltmesi 30/9/940 pazarteıi ırtınfl ıaat 

11 dedlr. İlk teminatı: 5.999 lira olup ıart· 
nameıl 475 kurusa komisyondan alınır. Ta
liplerin ihale aaatrndan bir ıaa.t evellne ka
dar urflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. na ver-
meleri. (5564) 15581 

Havagazı tesisatı yaptmlaCk 
M. M. Velı:§leti Satın Alma Ko.: 
Keılf bedeli 2491 Ura 27 kuruı otan ha

•• alın teslaau pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Paııarlıiı 28. 9. 940 cumartesi ıllnli ıaat 
10 dadır. Kati temi.r.au: 374 füa olıın 
prtnameıl 15 kuruşa komiıyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. SL 
Al. Ko. da bulunmaları. (5635) 15602 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. Velcileti Satın Alma Komİ870-

ııundaıı: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1656 lira 
olan 4 kalem muhabere malzemeııl açık 

eksiltmeye konmuştur. Ekalltme.ı 1.10.940 
•alı günü saat 11 dedir. 11k teminatı: 224 
lira 20 kuruı olup ıartnameııl komlııyon
da g6rU1Ur. Taliplerin muayyen vakitte 
K. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(5736} 15724 

lnıaat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satırı Alma Komisyo • 

nundan : 
Keşif bedeli 3.492 lira 32 kuruı olan po

liıonda bir inşaat pazarlıkla 79ptmlaca.k • 
tır. Pazarlığı: 3/10/ 940 pereembe ıUnü aa
at 11 dedir. Katl teminatı: 524 lira olup 
ıannamesi 18 kuru5a komisyondan alınır. 
Taliplerin muıy;yen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (5731) 15733 

2 No. lu fincan ve demir alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo-

11undan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 27.000 U

ra olan 80 000 adet ikl numaralı fincan i
le 30.000 adet deveboynu demiri puarlık
la satın alınacaktır. Pazarlığı: 30. 9. 940 
pazartesi gUııU saat 14 tedlr. Katı teml -
natı: 4050 lira olup ııartnameııl komisyon 
dan 18~ kuruıa alınır. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (~879) . 15851 

Gaz yağı alınacak 
JI. M. Velcileti Satın Alma Komisyo-

11undaa : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 26 

kurua olan 1500 kilo ıaz yağı 30/eyl\lV940 
paııartesi ııiinü saat 11 de Ankara'da M. M. 
V. aaun alma Ko. da pazarlıkla aatm alı • 
nac&iından isteklilerin mezkOr tarihte adı 
ıeçen Ko. da bulunmaları. (5871) 15897 

Tımar fıçısı almacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komlsyo -

11und11n : 
Tımar fırçası alınacaktır. Bu fırçalar

dan eıterinde mevcudu olanların nümune· 
lerl ile birlikte tetkikat yapılmalı: üzere 
30/eylül pazartesi gününe kadar M. M. V. 
aatın alma komiıyonuna öğleden ıonra mü-
racaat etmeleri. (6027) 1&014 

Portatif çadır direği ve kazığı 
alınacak 

iti. Jf. Velcl.leti Satın Alma Komisyo • 
11undan: 

Beherine tahmin edileıı fiyat 18 l:uruı 
olan 600.000 adet portatif çadır direli ve 
behuine tahmin edilen fiyatı 10 1curuı o -
lan 600 000 adet portatif çadır kazılı pa· 
zarlıkla münakasaya konmuştur. !balesi 
28.9.940 cumartesi günü saat 11 dedir. Ka
ti teminat 19.JOO liradrr. Evsaf ve 111rtna
mesi 840 kuruş mukabilinde M. M. V. H· 

tzn alma komisyonundan alınabilir. istek· 
lilerin kanunun cmrettili belgelrle ihale 
saatinde Ko. na gelmeleri. (5982) 16004 

POLiS 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurları için aıı 1350 ço -
iu 1500 takım maa kasket kıtlık elbisenin 
dikim iqi 26/ 1)/940 perıembe ııünü kapalı 
zarfla münakasaya konulmuıtur. 

2 - Diktirilecek elbiselerin yalnız ku • 
ma1ı umum müdürlü&ümüzden verilecek 
diğer blitUn levazımı milteahhide ait ota • 
caktır. 

3 - Kasketle birlikte beher takmır için 
&00 kuruş fiyat tahmin edileft elblıeterin 
nümunesinl ıörmek ve 1aruı.amesini almak 
iıtiyenlerln umum müdürlük satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

4 - İsteklilerin 675 lirahlı: teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 3 - 4 ün
ctl maddelerlT'.de yazılı belgelerle birlikte 
ekllltme rtlnil saat 14 te bd'lr komiı1onı 
nrmeleri. (5424) 15457 

ViLAYETLER 

Tat ihzarı 
Konya Valililinden: 
Ilgın - Argıthan yolundaki 15040 

lira ketif bedelll 16000 kUsur metre 
mikAplık ta§ ihzarı işi kapalı nrf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 30.9.940 puartesi gil
nll saat 15 de Villyet daimi enctlm~ 
ni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1128 lira
dır. 

3 - Bu i§e ait keşif, şartname ve 
her tUrlü fenni evrak ve eksiltme ev
rakı her gün mesai saatları içinde 
Konya Nafıa Müdürlüğünde görü -
lebilir. Ve (5) lira mukabilinde is• 
tiyenlere gSndcrilir. 

Taliplerin ticaret odası kayıt ve 
ihale gününden 8 gün evet Konya 
Villyet makamından alacakları eh • 
liyet vesikaları ve 1128 liralık mu -
vakkat teminat mektup veya makbu
.ıu ile 2490 sayılı kanunun tarif et • 
tifi tekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa 
at eveline kadar makbuz mukabilin· 
de Vilayet encümeni riyasetine ver
meleri lazımdır. 

Posta gecikmesi kabul edilmez. 
15487 

I 

Yol inşaatı 
ZonguldaJ: V aiililindcn: 
1 - Zonguldak vilayeti içinde Beycu

ma • Çaycuma • Kokakııu • Bartın yolu
nun Beycuma • Çaycuma arasında yapıla
cak (60078) lira (37) kurut kC1if bedelli 
Km. 21 + 500 - 26 + 000 aruında tea
viyei turabiye i•iyle Km. 13 + 000 - 26 
+ 000 arasında ;yapılacak ııravye ıose va
hidi fiyat ve muhammen bedel üzerinden 
15. 9. 94-0 tarihinden itibaren on bet ıün 
müddetle kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30. 9. 940 pazartesi ıü
nll 11at 11.30 da Zonguldakta vilbet dai
mi encilmeninde yapılacaktır. 

3 - Ekılltme ıartnamesl ve buna mU
tcf errl nrak Zonaııldak daimi encümen 
kaleminde n Zonıuldak nafıa mlldürlü
tUnde ıörülebllir. 

4 - Muvakkat teminat 4254 liradır. 
5 - hin bedeli Zonguldak huıuıt mu

haıebe veznesinden vertlecektir. 
6 - Eksiltmeye ıirmek istiyenlerin i

hale ıünlinden en ez ıekiz gün evel Zon
ruldak vilbetine müracaat ederek vit1-
yet makamından alıntnıs müteahhitlik eh· 
liyet -reılkaalyte Ticaret Odasından bu 
yıl için alınmıa muvakkat teminatlarını 
yatırdıklarına dair makbuıı ve teklif mek
tubunu muhtevi kanunun tarifi nçhilc ha· 
zırlanmıı kapalı zarflarmr ihale ıaatlndcn 
btr 11at evel Zonsuldak vilbeti daimi ttı· 
c&mentne vermeleri llln olunur. 

15615 

lnıaat münakasası 
Bursa Nalra ldüdürlülünden : 
ı - Buru ıanat okulunda yapılacak 

29357 lira 51 kuruı kesif bedelli tesviye •· 
tölyeleri inıaau kapalı zarf usuliyle ekıitt
meye konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 7110/940 pazarteai ıtınll 
ıaat 15 da Bursa nafıa mlidürlllill elı:ıltt
mı komiı;yonunda yapılacaktır. 

3 - Bu lıe alt evrak ıunlardır: 
Proje, vahi tflyat Jiıtesi, mesaha cetnti; 

ke,if, eksiltme ve bayındırlık isleri l'eneJ 
ıar•namesl n:ukavele projealdir. Tallpler 
bu evrakı naha mUdUrtlliiinde tetkik e3e· 
ceklerdlr. 

4 - Taliplerin mlinakaıaya lıtlrllr ede
bilmeleri için 2201 lira 81 kuruı muvakkat 
tem1nat 7atrrmatarı ilandan ıonra bu fıi 
yapmaia ehliyetli olduklarına dair •ilbet 
malı:aınmdan vnika almaları, 940 senesine 
ait ticaret oduına lı:ayıt olduiuna dair 1'f!

ıib aoıttrmeleri Uçüncfl maddede J'llllh 
ekılltrpe evrakını ıörilp ktı.h.ıl ettiklerine 
dair !mzalamaları, uıulü veçhile huırlıya.
cakları ııarflırı ikinci maddede 79zılı ek
siltme saatından bir ıaat evel komiayon 
relıllilne imza mukabilinde •ermeleri 1'8 

2490 *8yıh kanuıı hüklimlerine 11yıws ola
rak hareket etmeleri lbımdır. 

Postada 1't1ku bulacak ıecilı:meler kabul 
edilmez, (5693) 15671 

lntaat münakasaıı 
Hatay N•lı• Müdürlüğünden: 
1 - Viliyetimis hududunda MQr

aelek, Harabe kiliıe Dilsturiye, Kı -
zılgedik, Ordu kapı, 419 numaralı, 
Bedirhun, Sakhore, Dürrürahban, Ha
mamkapı, Yeniköy yolçatı, Telköpril, 
Karababa mevkilerinde (13) adet por
tatif gümrUk memur karakolu inıaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 11. 10. 940 cuma gü
nU saat (11) de Antakya Nafıa mll • 
dilrlüğil odasında milteıekkil komis
yonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler huıuıi prtname ile 
proje ve evrakı keıfiyeyi (97) kuruı 
bedel mukabilinde ıatın alabilirler. 

4 - Bu itin ~deli (19481) lira 
(67) kuruıtur. 

5 - Muvakkat teminat (14151) 11 • 
rı (15) kuru§tur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az se -
kiı giln evel bu ite benzer inıaatı ba
ıardıklarını dair evrakı mUAbitelerly
le birlikte Villyete mUracat ederek 
atacakları ehliyet vesikasını 2490 1a

yılı kanuna uygun olarak hazırlıya -
cakları teklif mektuplarını ve bunlar 
la birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını 
ihale gilnU saat (10) a kadar komtı -
yon riyasetine makbuı mukabilinde 
vereceklerdir. 

Poetada olan gecikmeler kabul ı · 
clllalts. (1790) 11770 

· u L U S 
, 

Denizden enkaz çıkarttırılacak 
lıtanbul Mıntab Liman R6ılilind•ıı: 
Kapalı zarf usullyle fjarköyde batık 

Haneliye ve Pllevne vapurları enkazının 

çıkanlmBBına talip çıkmadığından keyfi
yet bugünden ltlbaren bir a.l-' zarfında vt 
aynı ecraıt dairesinde pazarlıkla talibine 
ihale edilecektir. Tahmin bedeli 15.500 
lira ve % 7,:S teminatı muvakkate 1162,15 
liradır. Taliplerin 8. 10. 940 salı gUnU aaat 
115 te teminat ve vesaiki muteberelertyle 
birlikte Galatada nhtım üzerinde mınta -
ka liman reiılltl ııalin alma komisyonuna 
müracaatları ll!n olunur. (8840/ 3886) 

1585:1 

Türbe tamir ettirilecek 
Bursa Jllaaril Müdürlüğündeıı: 

ı - Eksiltmeye konulan ıo: Bursa Çe
lebi Mehmet tOrbeslnln es88lı tamiri olup 
keılt bedeH 16659 lira 74 kuruıtur. 

2 - Eksiltme U te§l'lnlevel 1940 pa
zartesi günU saat 16,3 ta Bursa maa1'1f 
mUdUrltığtı ek1Jlltme komisyonu oduında 
kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

3 - Bu fee alt ketlf hUIAsası bayındır
lık genel n Mıı.arlf Vekllllğl husust ıart
namelerl, mukavele projesi maarif tnU
dUr!Uğllnde görUleblllr. 

4 - Ek!llltmcye gireceklerin yUk.sek 
mUhendlı veya yUkaek mimar olmaları 
aynı zamanda tarih! eskt bir eseri tp.mir 
etmıı bulunmaları ve 1250 Ura muvakkat 
teminat vermeleri, UçUncU maddede yuı· 
h evrakı kabul ve imza etmeleri, bu hııa· 
atı yapabileceklerine dair nafıa mUdUrlU· 
ğUnden ehliyet vcslk&81 ile Maarif Vekll
lltl veya evkaf umum mUdürlOğllnden 

hwıusı ıarUarın lııtedlti veatkayı haiz bu· 
lunmalan: (Bu vesika ihale gününden 
eve! Burll8 vllAyetlne müracaat edile
rek nafıa :mUdUrlUğUnden ve Maarif Ve· 
kllllğt müzeler ldareslle evkaf umum mü· 
dUrlUğ"llnden alınacaktır.) 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dalr 
040 yılı varakası ile birlikte teklif mek
tuplarını 2400 sayılı kanunun hUkUmlerl 
dahilinde he.zırlayıp 1' teşrinlevel 1940 
pazartesi gUnU saat 16,:S ta komisyon re
isliğine makbuz mukablllnde vermeleri 1-

ltın olunur. 
(Poslnda \'1.ıku bulacak ııeclkmeler ka-

bul edilmez.) (5800) 15861 

Kereste yaptırılacak 
Balılı:t:sir Vnliliğinden: 

1 - Eks11tmeye konulan te: Sındırgı 

kazasının Sığtreva ormanından lskA.n dal· 
resine meccanen verilen 7&93 metre mlkA.p 
gayri mAmQI cam eıcannın kesilmesi ve 
ıartna~lnde yazılı çap vı mlkdar dahi
linde 6000 metre mlk!p kereste lmAll lle 
Bandırmaya nakil ve Bandırmada vapura 
veya motöro tesllmt. 

2 - Beher mamul metre mlkA.p kereste 
için muhammen bedel (33) liradır. 

8 - 13artname; Balıkesir, Burııa, Mani~ 
sa, Çanakkale lakA.n daireleriyle Ankara 
lııkA.n umum mUdUrlUğllnde görUleblllr. 

11 da Ellınt 0Umhurt7et mtıddebımum.tıı
tlnde yapılacaktır. 

4 - Ekıılltme kapalı zarf u.ııullyle ya
pılacaktır. Muvakkat teminat 3803 lira 82 
kuruııtur. 

3 - Teklif mektuplan ıı. 10. 940 cuma 
gUnU saat 15 e kadar komlııyon reisi müd
deiumumiliğe tevdi edilecektir. 

6 - Bu !el içln koordinaayon heyeUnden 
karar alınmıı olup yalnız iki ton beton-
arme demirine ihtiyaç vardır. 16033 

Kanalizasyon iti 
lzmir Bel«liyeıinden: 
Karantlnede 181 eayılı ıokakta açıkta 

akan ıılahhane deresine kanallzaayon yap
tırılmaııı, fen ııtcrı mUdUrlUğilndekl keelf 
ve malt, fennt §artnamelerl mucibince ka
palı zarflı ek8lltmeye lronulmuıtur. Keılf 
bedell 1M06 lira 40 kun11 muvakkat te 
mlnatı 1160 llrapır. İhalesi 7. ıo. 940 pa -
zarteııl gUnll ııaat 16,80 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarl!atı dahilinde hazırlanmıı 

teklif mektupları ihale gUnU A.zamt aaat 
15,80 a ka.dar encllnıen rtyaııetine verilir. 

(6024/8918) 15094 

inhisarlar U. Mlldürlüiü 

Rakı kasaları alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlütllnd~n : 
l - Şartname ve nümunesl mucibince 

11/ıX/940 tarihinde muhtelif aantllltrelllı: 

şişelere ait 5000 adet rakı kuaaına talip 
zuhur etmediğinden yeniden pa.zarlıla kon
muştur. 

2 - Pazarlık 1/X/940 salı günii saat ıs 
de Kabatas'ta levazım ve mübayaat ıube -
sindeki alıın komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım ıubesinden ve İz. 
mir, Ankara baş müdürlüklerinden paratız 
alınabileceği gibi nllmuneler mezktlr ıu -
bede ıörülebillr. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin o -
lunan l'Ün ve saatte % 7,5 giivenme pıra -
lari1le birlikte y\ftarda adı geçen komla -
yona müracaatları. (8986-15017) 15989 

KAZALAR 

Kepek alınacak 
Kuova inekhanesi lılüdürlülilnden : 
1 - İııekhane hayvanlannııı ihtiyacı 1 -

oın 40.000 kırk bin kilo kepek 1-9-1940 ıa;; 
rihinden itibaren bir ay müddetle açık ek
siltmeye konulmuotur. 

2 - 1-10-1940 ıah gUnU saat H de To
katta Veteriner mUdUrltlğtl binasında iha
leııl yapılacaktır. 

3 - Kepeğin muhammen bedeli (blD dört 
yUz lira) olup muvakkat teminatı (yUz beı 
lire.) dır. 

-& - Ekantmeye gtrmek ıııteyenlerln mu• 
vakkat teminat makbuzları veya baııka 
mektuplarlyle beraber o glln tayin olunan 
saatte komisyona müracaatları. 

3 - f;l&rtnameyl g!Srmek ve daha fazla 
malQmat almak isteyenlerin Turhal cl•a. 
nnda inekhane mUdUrlU#tine ve Tokatta 
veteriner mUdUrltııUne mUracaat etmeleri 
UA.n olunur. 

ANKARA BELEDiYESi 

Enkaz satııı 
Anhra Belediyni imar Müdürlülllnden: 
Atpuannda kadaııtronun ~ 461 tncl adaaı

nın 11 numaralı parselinde kayıtlı ve '10 
kapı numaralı kahvenin hedim ve teaviyel 
turablye81 alacak eahııa ait olmak Uzere 
llSO yUz elll llra muhammen ~elll enka
zı on bee gün müddetle arttırmaya konul -
muştur. th&lesi 26-9-19•0 tarı.hine mll.ııadtf 
pereembe gUnU saat 16 da imar mUdUrltt • 
ğ'ünde yapılacatından taliplerinin %1,IJ te
mtn&tlarlyle birlikte mUracaatıarı llln o -
lunur. 

(1!501) 

Kıtlık elbise alınacak 
Ankara Bel~iyesinden : 
1 - Temizlik ve ııu itleri mUıtahdetnini 

için dlktlrltecek olan 607 takım kıtlık el • 
biııenln dikim ve harcı müteahhide alt al -
mak Uzere on bet glliı müddetle açılı: enllt· 
meye lı:onulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 3035 liradır. 
3 - Teminat 227.153 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtlyenlerin 

her gün encümen kalemine ve iııtekllterln 
de 4/ l i'.> 940 cuma günü saat 10.30 da bele· 
diye encümenine milracaatları. (5851) 

1582.l 

Kıtlrk elbise alınacak 
An.bu Belediyesinden : 
1 - Belediye müıtahdemlnl için lruınat 

daireden verilmek üzere dlktirltecek olan 
187 takım kışlık elbisenin dikim ve harcı 
mllteahhlde ait olmak üzere on beı atln 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedetl 1300 liradır. 
3 - Teminat 97,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenterin 

her l'iin encümen kalemine ve lıteklilerin 
de 4/10.194-0 cuma ıilnü ıaat 10.30 da bele • 
diye encümenine müracaatları. (5852) 

15821 

Kıtlık elbise alınacak 
Ankarır Btlediyeslnden : 
l - Belediye müstahdemini için kumaıı 

daireden verilmek üzere dik~rilecek olall 
2155 takım kıtlık elbisenin dllıı:im YI harcı 
mllteahhlde alt olmak üıere oll bet l'lln 
müddetle açrk eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1810 liradır. 
3 - Teminat 135 lira 15 kuruıtur. 
4 - Şe.rtnameıılnl ıönnek lıtiyenlerin 

her ıün encümen kalemine ve latekllterin 
de 4/10/94-0 cuma ıUnll saat 10.30 da bele
diye encUmenine mllracaatlırr. (5853) 

15U4 

2 Otomobil alınacak 
Anlara Bef~{,.es/ndttn : 
1 - Belediye için alınacak olan iki et• 

naze otomobili ikiıi birden veya ayrı ayq 
olmak bere on beı ıün ml1dde'1e •e ka
palı zarf uıuliyle ekıiltmeTe konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 

25-9. tK; 

Şosa yaptırılacak 
Anl•ra Bttlediyesinden: 

1 - l:akl Akbay ve yeni Sllmer sokatı
na yaptırılacak eose işi on beıı gUn mUd· 
delle açık ekaUtmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (24'42) lira (15) 
ıruruıtur. 

8 - Teminat 183 lira 16 kuruştur. 
4 - Şartname ve keılf cetvelini görmek 

lııtıyenlerln her gün encUmen kalemine ve 
ıııteklllerin de 11. 10. 940 cuma gUnü saat 
10,SO da belediye encUmenlne mUracatla • 
n. (803&) 16018 

Satılık yer 
Anhra Btl«!iyesinden: 

1 - tn!SnU mahallesinde 1515 adıı 8 par-
ıelde bulunan ~ldlye malı 25 metre mu· 
rabbıı yol fulaaı satılmak Uzere on bet 
gUn müddetle açık arttırmaya konulmut
tur. 

2 - Muhammen bedeli 125 liradır. 
S - Teminat bedell 9,88 llradır. 
\& - Şartnameıılnt g!Srmek 1sUyenle.r1a 

her gUn encUmen kalemine ve isteklllma 
de ıı. 10. 940 cuma gUnU ııaat 10,30 da be
lediye encUmenlne mUracaatıarı. (6081) 

16019 

FAKÜLTELER 

Perde yaptll'ılacak 
Ankara Dil ve Tarih - Colral7• 7• 

lalttsi Direl:törlülUnden: 
7. 10 1940 pazartesi gUnU saat ll cSe 

Ankara mektepler muhuebecllftfnde toP
lanacak olan ekalltme komlııyonuncıa 480t 
lira muhammen bedelll fakültenin 80-100 
pencereıılne yaptınlacak perdeleı1n mQ. 
nakasaaı yapılacaktır. Ekıılltme ıarın.. 

meııl ve teferrUatı fakülte dlrekt!!rll\ttb& • 
den alınır. 

Muvakkat teminat 860 liradır. tıat• 
merln muvakkat teminat •e ıartnameıdn.. 
de yazılı veııikalarını aynı g1.ln 11&&t 10 a 
kadar komisyona vermeleri lbımdır. 

(118&0) 1~ 

Ankara Diıl ve T arib - Coğrafya 
F a:külteaine Bursiye talebe 

alınıyor 

Ankır• Dil ve Tarih - Cogralya 1'a1cü1-
teılnden : 

Ankara dil •e tarih • colraf;ya fakülteslo 
ne imtihanla tam •eya 79rım bura •erlı. 
nıek üzere talebe alınacaktır. Tam burı ay.. 
da lrırlr ,.. yarım burs ayda yirmi llradır: 
Llae meıunu olup ta olgunluk imtihana 
nrmiı olanlardan veyahut evetce faklUt .. 
de kaydedllmiı bulunanlardan burs taleb•· 
ıi olmalı: iıtiyenlerin birinci testinin lt 
una kadar fakülte direktörlüğüne iıtlda ile 
mliracaat etmeleri Jlzımdır. Bura alan ta
lebenln tlbi olacaiı t~rtlar fakülteye mü-
racaatta öirenllir. (5977) 1600' 

' - JCkılltme 21. 10. 9•0 tarihine mu -
aadlf pazartea\ gllnU saat l& da Balıkesir 
lııkAn d&lre•lndeld komisyonda yapılac&k
tır. 

_____ <_s_o:sft_-ıs_2_158_) _____ ı_5_27_, s - Teminat 67S liradır. 
4 - hsateel 11/10/940 cama ıtlnl N&t 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi ~1 1 de yapıtacatından ,artttameainl rörmeır 
ııtlyenterln her gUn etıcllnieıı kalemine n 

DEVLET DEM1RYOl:.LAR1 

6 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledlr. 
6 - .Muvakkat teminat (10,000) liradır. 
7 - İateklller kanunun emretUAi ve~ 

lkle birlikte bu stbl taahhUt l§lerinde bu
lunduklarına dair vealka ibraz edecekler
dir. 

8 - 2490 aayıh kanunun 32 incl mad • 
dut mucibince hazırlanacak teklif mek
tupl&rı 21. 10. 940 tarihine mUsadlf pazar
teııl gUnU saat 15 e kadar makbuz mttka • 
bilinde komlııyona Tetllmlı bulunacaktır. 

15888 

Satılrk köknar tomnıfu 
Devlet Orman işletmesi DUzce Revir 

Amir/ilinden: 
Bolu • DUzce ıoaeırl Uzerlnc!e Tatau 

mevklhıdekl l numaralı depoda mevcut 
(9e3) metre ve (892) duimetre küp mua• 
dlll (1391) adet köknar tomrutu U0.9'° 
cuma sUnU ıa.at lG te DUzcede D. or. tı. 
revir Amirliğinde mUtqekkil komlııyonda 
açık arttırma He ııatılacaktır. Tomrukla· 

iıteklflerin de ihale rUnil olan 11/10/040 
cuma ıilnü ıaat ona kadar uıuten teklif 
mektuplarını belediye tneümtııbıe •ennt-
lerf. (6011) ıean 

Tamirat yaptmlacak 
Ankara Bekdi}'esinden : 

ı - Mezhabada yaptırılacak tamirat i
ti ~n bet rlln mllddetle a~rk ekılltmeyı 
kon.utmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2128 lira 50 ku-

Öğretmen aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum M'il

dürlüğünden: 

Ceza evi inşaatı rın bir metre kUpUnllıı muhammen kı:Ymt- ruıtur. 

İdaremizin Eakitehirde yeniden ku 
rulan orta derecede çırak mektebi l -
çin 1 • Türkçe, 2 - Matematik, 3 - ta
bii bilgiler (fi:ıdk, kimya, tabliye) 4-
tarih, coğrafya, yurd bilgisi 5 - jim • 
nasdk öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin yilksek mektep mezunu vı 
ya orta okul öğretmenliği ehliyetleri
ni hal.z bulunmaları lbımdır. 

İsteklilerin Devlet demiryollan 
Zat itleri mUdUrlUğüne milracaatlan. 

Elbıl Clmhuriyn JlüddMumumiliiia· 
den: 

tı 10 lira ııo k\lruftUl'. Batııa alt ıartnam!4 3 - Teminat 212 lira 14 kuruıtur. 
Jer iatanbul •e Bolu orman oevlrg-e mil• 4 - Şartname ve keıif cetvelini l'lSrtnek 
dUrlllklerl, .Ankatada orman umum mU· iıtiyenlerln her ıün enctımen lıı:atemfne ,.. 
dUrlutU Ut DUıcede revir &mtrll11mlM ,.. iıtek1iterln de 11/10/!MO euma rUnil ıaat 
tomruklar :yerinde görUleblllr. 10,30 da belediye encUmenlne müracutta-

(5926) 15944 ı - !ll&&ıt Tll&yet merkezinde 61076 U
ra Be kurut kıyrneU muhammenelt blr oe&a 
evi ;yapılacaktır. Muhtelif ali.t alD>Bcak 

2 - Husuııt ve umum! eartname, plA.n 
ve aalr evrak Ellzıt cllmhurlyet mUddel
umumlllttnden bedelııhı olarak alınır. 

Tallplerin % T,3 teminat Te e'9Tala ıa.. rr. (6012) 16012 D. D. Yoll•rı S•tıa .Alma Komiıyoııu• 

dan: &imelerlyle beraber ihaleden evel DUzcede 
mezkdr komlııyona mUracaaUan. 

s - !bale 11. 10. 940 cuma gUiıu aa&t (87~1/11747) loeN 

Elbise olınacok 
lstanbul M11rll MOdUrli1lUndenı 
Maarif Vekllllfl k!Sy enstıtUieı1 tein utın alınacak 8'1lfı.da cln.a ve mlkc!an ya

zılı elbiseler kapalı zart usullyle eksUtmeye konulmuatur. Bu elblıelerln muham
men bedeli (39630) lira ve muvakkat temlnatı (2972) Ura (215) kllnlltur. İlteklller 
bu elbiHlen alt ıa.rtnamı 'fe nUmunelerl İ•tanbul maarif mUdUrluttt 7ardlrelrt1'r-
1Uğ'ünde s6reblllrler. 

JCkslltmeııin ı teerlnlevel 1940 aalı sf,1nQ aaat 18 te fatanbul maarif mllc!Urıtttu 
blnuında ;vapılao&fı ve kapalı zartlann en geo aaat U te alınacatı UAD olunur. 
i4)'anın clnat lıllkdarıBeherlnln muhammen n. J - Ye~ 
Erkek talebe elbiaeal Lira kurut ' Lira 
(Caket, pantalon} 2000 12 89 , ' 211380 
Kı 1 talebe elblaeırl ' 
( Caket, etek, tayy!Sr) 1000 14 25 1 

15717 --
142l50 .. ----39630 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ~hnacak 
Tunceli -..Jllyt!tl Kılan Kazısında ]and.rm• S•. Al. Komlıyona B•ıJ:anlılrnduı 
Clnıl Mlktan Tahmin % 7,S 

bedeli teminatı 
L.X. L.K. L.K. thate İhale dntl 1aatl 

Klı:mek mıu 250.000 33750 2531,25 U0.940 perıembe 9 Kapalı zarflı 
Sıtıretl 80.000 13800 1055 3.10.940 peraembe 11 Kapab sarfla 
Sıdeyafı 10.000 10200 · 7&5 3.10.940 perıembe 13 Kapalı sarfla 
Arpa 300.000 115500 U37,50 J.10.940 Pertembe 15 Kapalı sarfla 
Samın 200.000 5000 575 3.10.940 perıembı 115 Kapalı sarfla 
K. ot 225.000 11250 843,75 3.10.940 perıembe 17 &apah zarfla 

1 - Tunçell vlllyeti Kalan kazumda (Mameki) bulunatı aeyyar Jandarma blr
lllı:terlnln bir ıenetık ihtiyacı için kapalı sarf u1UliYlt ekılttme1e lıı:onulan altı lıı:alem 
lnaan n hayvan 1lyeceflne alt mılOınatı JUkınya yaıılmrttrr. 

t - Tahmin bedelleri ile yüzde yedi buı;ulr muvakkat teminat mfktarlan blnla
rmda r611terilml1tlr. 

S - Bunlara ait ıartnımeler Mımaeldde aatm alma lroml11onun4an her nman 
bedetılz ahnıbitlr. ' 

4 - Kapalı sarf uııullyte yapılacak olan bu ekalttmeler 1. 10. 940 peqembe &'llnU 
hb:alarmdı 11zılr ıaattarda Mamek!de aatm alma komisyonunda icra edilecektir. 

5 - Her lı:ateme alt teklif mektuplarının hlaalarmdalı:I ıaatlerden bir ta&t ... 
llne kadar makbuı mukabilinde komisyon baıkanlrlmı teslim edllmlı olmaar 11-
zımdır. 

8 - Bu aaatlerden ıonra retecelt teklif melıı:tuplarr ile postada nlri olacak tehir· 
ter kabul edilmez. 

'I - latekll1erin kanunen tayin ec!lten muvalıı:kat teminat ••liralarını ıene ka· 
mıa ttrlfatı dalrnlndt nrfı lroymalın llııımdır. 

1 - lıteklt1erin kanuni eerılt •• •nailrtelW bqlı:a BJbıf ticaret oc!atından ... 
llıdd* " fototrafh mltUl*ltlllıı •etlbn •ermeleri .. rtw. CtN1/NOll IMW 

Cam almacak 
An1cazw Btlediyeslnd~n : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olaa 

490 adet muhtelif ebadda cam on beı ırtln 
nıllddetle asık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 19& lira 94 ku-
ruıtur. • 

3 - Temirat 59 lira 77 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini r<Srmek lıtl;yenlerln 

hır ilin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 11/10/940 cuma llinü aıı.at 10,30 da be
lediT• encümenine 

1 müracaatları. 
(6013) ıısoıs 

•ubımmen btdeli 16.lOl lira olan muh
telil rayb•, vllvrzıı n frezeler S.11.1940 
Hlı ıtfnU ıaat 1$,JO dı bpalı 'url usull 
ilı Anbradı /darı binasında ı•tza ılın .. 
cd:tıl'. 

Bu lıı ıirmd latlyenlttria 2108,11 lira
lıl muvak.l:at teminat ile kanunun ı.il• 
ttttlll veıil:alırı v~ td:lillerlnJ ry111 6'1• 
ıHt 14,JO • bdır J:om/!17011 rtildill• 
vırmel•tl lbımdır. 

$ıttnameltt 180 J:ııruıı Anları " 
R•ydll'P•ı• vnnttl•rindı ••tılmdtıdıl'. 

($194) 15651 

Muhtelif lastik malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komlıyonwtdu : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aıalıda röıterltmiı olan 47 b • 

tem muhtelif llatik malzeme 4-11-1940 puarteıi llinU ıaat 15 te teahhildünli ifa .. 
demiyen müteahhit nam ve hetabına açık eulltme ite Attlıı:arada idare binumda ..., 
tm alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin muvakkat teminat lle kanwıun tayin ettıiii veıikalan 
hamilen ekıiltme 1aatlne kadar komlıyonda i•batı vllcut etmeleri lbımdır. 

$artname1er paraaııı olarak Ankarada mılaeme dalr•indcn, Ha;ydarpaıada tyeltlim 
ve aevk ıeltllinden ddttıtacalıı:tır. (5703) 15856 

Ecnebi mali olduiu takdirde 
Yerli malı otdufll takdirde 

Balast 

Muhammen bedeli Muvakakt teminat 
ın65 Lira 1369,88 Ura 
15046 Lira 2628,45 Lira 

mü na kasası 
D. D. Y. OçiJnca tııetmı Madar1aıanden: 
Muhamme.n bedeli Ilı bulundufu yer, miktar ve evsafı, muvakkat temi

natı atağıda yıuılı balast kapalı urf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. İM 
lesi Balıkesirde üçüncü ltletme müdilrlUfU binaaındaki arttırma ve eksilt· 

me lromlıyonunca yapılacaktır. Bu ite finnek iatiyenelerln 2490 sayılı ka
nunun tayin ettiği vesikalarla teklif ınelrtuplarını ihale gUnilnde saat 10 a 

kadar makbuz mukabilinde komlıyon relıltline vermeleri lhımdır. Bu ite 
ait prtname ve mukavelename projeleri komüıyondan parasız verilir. 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT ILANLARI 

Un alınacak 
Canakka1e Umurbey As. Sa. Al. Ko.dan : 
:Kapalı z:ı.rt usullyle ruıkerl evsafa göre 

ll<>O ton fabrika unu satın alınacaktır. 
l4Uhnmml!ll bedeli 70.000 muvakkat te • 
lnlnatı 5250 llradır. Ekslltmo 26-9-194.0 ta
l'lhlne mUsadlt per§cmbe gUnU saat 15 de 
llrnurbeyde As. satın alma komisyonu bl -
llasında yapılacaktır. İstcklllcr bu ıııe alt 
eksiltme şartnamesini her gUn ııı saatinde 
komisyona mUracnnUn görebillrler. Teklif 
tnektuplnrının dördUncU maddede yazılı sa
atten bir saat cvellne ka~ Çanakkale U
:rnurbeydo askeri satın alma komisyonuna 
tevdii, postada vuku bulan gecikmeler kıı
buı ·edilmez. 

(5524) 15510 

Kömür alınacak 
Elizıf As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 100 ton krompoze la§ kömUrU kapalı 

tarrıa ekslltmC'ye konmu11tur. 
2 - Tutarı 16940 lira ilk teminatı 1270 

lira 50 kuruştur. 
S - İhıılcsl 28-D-1940 gUnU saat 11 de 

'.As. satın nlmn komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taş kömUrUne aft oartname ve ev • 

•at As. satın alma komisyonunda ve An • 
kara, İstanbul LV. ö.mlrllklcrl sstın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

5 - İsteklller belli gUn ve ihale saatın -
dan bir saat evci tekli! mektuplarını ko -
lnlsyon başkanlığına vemıııı veya gönder • 
rnııı olmalnn. 

(5528) 15514 

Bulgur alınacak 
Nilde As. Sa. Al. Ko.dan : 
225000 kilo bulgur kapalı zarfla alınacak· 

tır. İhalesi 26-9-1940 perşembe gUnU saat 
15 de Niğde Mkerl satın alma komisyonun
da yapılacaktır. :Muhammen bcdell 337:>0 
lira ilk teminatı 2521 lira 25 lmruıtur. İs -
teklller cıartnnmeyl her gUn komisyonda 
t!Srtır ve parıısız olarak nlnblllr. Taliple -
tin ihale saatinden bir sıınt evel tekllt 
lnektuplan ve temlnatıtu1yle komisyona 
bı.Uracaatıarı. • 

((5531) 15517 

2 Pavyon yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.daıı : 
Eskişehir garnizonunda bir mUessc.!ede 

2 adet er pavyonu kapalı z.'lrl usullyle ek • 
llltmeye konmu:ıtur. Kapalı zart usullyle 
eksntmesl 26 • eylUl - 1940 perç"mbe gUnU 
laat 16 dn Eskişehir mıntaka satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Ketlf, fenni aartnnme ve eksiltme ıart
namest vo proje ltomlsyonda garUlebllir. 
keııif bedeli 51505 llra SG kunıııtur. Muvak· 
kat teminatı S825 Ura 25 kuruııtur. İııtekll· 
ler kanunda yazılı ve müesseseden alııcnk
ları vesaik ve teminat makbuzlarını belU 
günde saat 15 kadar komisyon riyasetine 
vermııı bulunacnldardır. 

(5533 15519 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aiakıda miktarları ile anaUeri ya:ı:ılı sı· 

tır eUerlnln cvsat ve aıırtnamesı dahilinde 
•-9-1940 çarıınmba gUnU yapılan kapaıi 
&llr!Ja eksiltmesinde talip çıkmadığından 

l'enlden kapalı zartla eksiltmesi 27-9-1940 
cuma günü yapılacnktır. Evsaf ve Earlna -
?nesi tatll gün ve saatleri harfe her ~n 
komisyonumuzda görUlcblllr. İsteklllerln 
ıtarıunda yazılı vcslkalarlyle beraber teklif 
ıtektuplnrıru İğ'necede As. Sa. alma lt0mlJI -
:Vonuııda ihale gUnU ihale aaatından en geç 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı kanunda 
:V&.zılı ıartıar de.hlllnde vermiş olmaları. 
, :Miktarı: kllo 316000, 814000, 461000, 
•aıooo tahmin bedelleri tim : 107440, 
106760, 146740, muvakkat teminatı Ura : 
8622, 6588, 7557, 7:187, ihale saati : 10 
ıo.so 11 "ı2.ao 

(5538) 15524 

Ahşap garaj yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. A1. Ko.dan : 
li:skiııehlr garnizonunda blr müessesede 

~ap garaj inşası kapalı zart usullyle ek
llltıneye konmuııtur. l{npalı zart usullylc 
'ltsntmesı 26·9·1940 pcrııembe saat 11 de 
tekıaehlr askeri satın alma komisyonunda 
l'a.rıııacaktır. Keşif fennt aartname eksllt
lrıe eartnameırt ve projeleri komisyonda gB· 
l'l1lebUir Ke•lf bedeli 81870 lira 8 ıruruı -
llu-. • " 

lruvakkat teminatı 2852 lira 75 kunııı • 
tur. İstekliler kanunda V/l mUesseseden ala.
C6ltJarı vesaik ve temtnat makbuzlarını ha· 
\>! teıcııf mcktuplannı belli günde saat 10 a 
lttctar komisyon bagkanlığına vermla bulu

lltcaıc.ı ardır. 
({5543) 15529 

2 Pav-Yon yaptırılacak 
li:slcfşehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
~klııehlr garnizonunda tkl adet er pav • 

l'onu fuaası kapalı zart usullyle eksiltme • 
•l 27 - eylUl • 1940 cuma gUnU ıaat 16 da 
~ııltıaehlr A.e. satın alma komisyonunda ya· 
:llacaıı:tır. Keşi!, fennt ıartnıııne, eıuıntme 
llrtnamcsl komisyonda g6rUIUr. 
l{eıııt bedell 53591 lira 78 kuruııtur. Mu

"lllckat teminatı 3929 lira 59 kurllıtur. İs · 
~'klller kanunda yazılı ve inşaat olacak kı· 
1 

dan alacaklan vesaik ve teminat makbuz 
lrını havı tekllt mektuplnnm belll gUn 

'le 8aat 15 e kndnr komisyon baııkaıılı~ına 
~cl'tniş olacaklardır. 1SS3l 

Odun almacak 
~dinıe As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 5320 ton odun kapalı zarf usulü ile 

tltsiltnıeye konmuştur. İhalesi 10/10/940 
ı>cre kt 

vtnıbe günü saat 10 da yapılaca ır. 

o) 
2 "":- Odunun muhammen fiyatı 515760 lira 
~P ılk teminatı 6038 liradır. . 

l - Evıaf ve şeraitini görmek ıstlycn
~~ ~er gün iş saatlerinde illin eden Sa. Al. 
:•syonlarında görebilirler. 

'~ - İsteklilerin belli gün ve saatten en 
• hı . t 

t r ıaat evci resmi vesaik ve temınıı · 
cıtı·r tırı 1 nıektuplarının Edime sanayi kışla • 

ile daki Sa. Al. Ko. ıu verilmiş veya posta 
ıolldcrilmie olmaları. (60S6) 1602! 

ll Yulaf alınacak 
1 11lurbey As. Sa. Al. Ko. dan 

lııı - ı:wiiüü kilo yulaf mukavele ile sa-
11.r •lıııacaktıc. Tahmin edilen bedeli goooo 

Bdır 

a -·Eksiltme 11/10/940 Ta. c:uma glinü 

-1 U L U S 

saat 15 de Umurbey'dı Aa. Sa.. Al. Ko. da 
olacaktır. 

S - Ekalltme kapalı zarf uıul17ledlr. 
4 - Muvakkat teminatı 6750 liradır. 

Muhtelif yiyece~ ahnacalC Patatee alınacak 
UmlJ/"bey A.s. Sa. Al. Ko. dan : 

S - İstekliler bu ise ait ektılltme prtna. 
mesinl her gün .is saatinde komlsyoı:ı.a mü
racaatları. 

6 - Teklif mektupları 11/10/940 tari • 
hinde saat 15 de As. Sa. Ay. Ko. R1. liiine 
vermili olacaklardır. Bu anattcn ıonra ka -
bul edilmez. (60SS) 16027 

Sığır eti alınacak 
B~ykoz As. Sı. Al. Ko. daa : 
Muhammen bedeli 279200 liraya olan al

tı yüz doksan sekiz bin kilo sıiır eti ko -
misyondaki oartnameııl mucibince 14/eylül 
/940 eksiltmeye kl>nulmustur. 

Hepsine birden teklif mektubu verildiği 
gibi yüz yetmiıı üçer tondan ibaret üç par
ça ve doksan sekiz, seksen bir tondan iba
ret birer parça ceman beı parçaya ayrı ay
rı teklif mektubu verilebilir. 

Hepsinin muvakkat teminatı yirmi bin 
dokuz yüz kırk, yüz yctmiı üçer tondan i -
baret parçaların beherinin muvakkat temi
natı beı bin dokur: yüz doksan, doksan se
kiz tondan ibaret parçanın muvakkat temi
natı iki bin dokuz yilz kırk, ve seksen bir 
tona alt parçe.nın teminatı iki bin dokuz 
yüz kırk ve bir tona ait par~anın teminatı 
iki bin dört yüz otuz liradır. 
Şartnameler Sa.. Al. Ko. Ankara ve İzmir 

Lv. Am. liklerinde her giln görülebilir. Ve 
arzu edenlere 14 lira bedel mukabili veri
lebilir. 

İhalesi 2/I.tesrin/940 çar11amba ııünü ı&a· 
at ıs de Beykoz Halk Partisi binaı;ında ya. 
pılncatından stekliler kanunen ibraz ede
cekleri vesikalarla birlikte teklif mektup
larım ihale günü ı;aat 14 de kadnr kornis -
yona vermeleri illin olunur. (5757) 15744 

Kuru soğan alınacak 
Çatalc.a As. Sa. AI. Ko. dan : 
13S ton kuru soğanın kapalı zarf usuliy

le ihalesi 4/ 10/940 cuma günü saat 17 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 10125 lira
dır. llk teminatı 760 liradır. Şartnamesi 
komiıyondadır. lsteklllerln ilk teminat 
mektup veya makbuzlariyle ihale anatln -
den bir saat eveline kadar teklif mektup • 
lariyle beraber Hadımköydeki komutanlık 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (S7SS) 1S746 

Patates alınacak 
Çatalcll As. Sa. Al. Ko. dan: 
210 ton pntatestn kapalı zal".f usullyle 

lhalesı 4. 10. 940 cuma gUnU saat 15 te 
yapılacaktır. Muhammen tutarı on sekiz 
bin dokuz yüz liradır. İlk teminatı bin 
dört yüz on sekiz liradır. Şartnamesi ko • 
mlsyondndır. İsteklllerln Uk teminat mck 
tup veya makbuzınrlyle thale snntlnden 
bir saat evellne kadar tekllf mcktuplarly
le beraber Hndımköydekl komutanlık sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5772) 

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

167~7 

107 ton arpa kapalı zarf usullyle ek
slltmeye konmuştur. Muhammen flyaiı 
6350 lira ilk teminatı 401 lira 2 kunıttur. 
Dıaıeaı 6. ıo. 940 saat 9 dadır. Tallplttln 
muayyen gUn ve saatte teklif mektupla. 
riyle birlikte mUracaaUan. (6836) 16833 

Arpa alınacak 
. Edirne As. Sıı. Al. Ko. dııı 

6660 ton arpa kapalı zart usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 7. 10. 940 saat l& 
da Edirne sanayi. kı§ları Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Muhammen fiyatı 499,500 lira olup Uk 
teminatı 24,230 liradır. Evsaf ve ıartna.
mcsl lldn yapılan komisyonlarda ıı ııaat • 
terlndı!'! görll!Ur. İsteklilerin belli gün ve 
saatten en az bir saat evci tekllf mek
tuplarlyle resmi ves1ka ve temlnllUnrını 
s6ı:ü geçen komisyona vermlf veya poıta 
ile göndcrmııı olmaları. (5887) 15835 

Kuru ot alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1150000 kilo kuru otun kapalı zartla. ek

siltmesi 8. 10. 040 saat 11 de yapılacaktır. 
İlk teminatı 2250 lira muhammen bedeli 
sooo liradır. Evsnt ve ıartname blrllkler
de vardır. Teklif mektuplnrının e~lltme 
saatinden bir saat eve! komisyona veril-
mesi. (5844) 115842 

Yulaf alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 

teminatı (17685) liradır. Şartnamesi ko -
misyondadır. lstektllerln ilk teminat mek
tup veya makbuzlariyle beraber Hadım • 
köydeki komutanlık utın alma komisyonu-
na vermeleri. (5935) 15915 

Yulaf alınacak 
Beykoz: As. Sa. Al. Ko. dıın: 

I - .Afağıda ihale gUnU ve ıaati ile 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı 
yazılı iki kaleın yem kapalı olarak 18. 9. 
940 tan itibaren on be§ gUn mliddetle ek
slltnıeye konulmuı:ıtur. 

2 - İsteklllerUı ihale saatinden bir aa
at evellne kadar teklif mektuplarını ka
nuni veslkalarlyle birlikte Beykoz halk 
partisi blnasınl'!akt askl'rl arttırma ve ek· 
slltme Ko, na vermeleri. (:1936) 

Ctnsı: yulnf, Ton: 550, muhammen be· 
deli 35750 lira. muvakkat teminatı: 26'l3 
lira, saati: 15, ihale gUnU: 7. I.te11. 940 

Cinsi: yulaf, Ton 1100, muhammen be
deli: 71500, lira mu\•nkknt teminatı: 4525 
lira, saati: 16, ihale gtinU: 7. I.teı. 940 

15917 

Un alınacak 
Midyat As. Sa. Al. Ko. dan: 
200 ton fabrika unu aşağıda yazılı ııe -

ki! ve zamanda ihalesi icra edilecektir. 
Tallplerln 2490 sayılı kanunun bu hu

sus için istediği §&Altte ve ihs.le saatin -
den bir saat evel zarllnrı vermiı bulun
me.lan. (5939) 

Cinsi: fabrika. unu, mikdarı: 200,000 ki
lo, ekslltme ııckll: .kapalı zart, ekalltme 
yeri: Sa. Al. Ko. da, teminatı: 1800 Ura, 
muhammen bedell 2f000 Ura, ihale tarihi: 
7 !.teşrin 940, Jhale .aatl peroembe 10. 
Teklif mektuplarının vırllecett yer: .Alay 
aatın alma komisyonu (Kı§la binasında) 

15920 

Bulaur ve kuru f asulya alınacak 
Afyon Ko. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 100 ton bulgur v.e 2tl ton kuru !asul

ya satın alınacaktır. 27/9/940 ıüıı saat 15 
da pazarlık suretiyle ihale edilecektir, 

2 - 100 ton bulgurun tahmin bedeli 4000 
lira ve ilk teminatı lOSO liradır. 

3 - 20 ton faaulyanın tahmin bedeli 4000 
lira ve ilk teminatı 200 liradır. 

4 - Şerait her giln Ko. ıörülebilir. fı • 
teklilerin ihale gün ve muayyen saatte t .. 
minatlnriyle birtlkte Afyon Kor Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (5004) 15983 

Kundura alınacak 
Afyon Ko. S.. Al. IC.o. darı : 
1 - 2500 çift kundura satın s.lınacaktır. 

27/9/940 ııiinü ıaat 15 de pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - 2SOO çift kunduranın tahm'fn bede -
li lSOOO lira vı ilk teminatı 1125 liradır. 

3 - Şerait her gtin komlıyonda ıı>rille -
bilir. İıteklilerin ihale rünU muayyen aa • 
atte Afyoıfda Ko. Sa. Al. Ko. na rıdirac:aat• 
ları. (6005) 159&4 

Erat fotini alınacak 
lzmlr Lv. A, Sa. Al. Ko. d• : 

Pazarlıkla aaun alınacak 16457 ~lft ırat 

7110/1940 Pazartesi 
7110/1940 Pazartesi 
7110/1940 Panrteıl 

7/10/1940 Pazartesi 
7710/1940 Pazartesi 
8/10/1940 Sah 
i/10/1940 Satı 
8/10/1940 Salı 

8/10/1940 Salı 

8/10/1940 Sah 
8/10/1940 Sah 
8/10/1940 Sah 
8/10/1940 Salı 

8/10/1940 Salı 

8/10/1940 Salı 

8/10/1940 Sah 
8/10/1940 Sair 
8/10/1940 Sah 
8/10/1940 Salı 

200000 kilo patıtea mukavele ile satın &• 

hnacaktır. Tahmin edilen bedel 20000 lira
dır. 

Eksiltme 11/10/940 tarih ve cuma g\inU 
aut 15 de Umurbey Aı. Sa. Al. Ko. da ya• 
pılac.aktır. 

İıteldiler bu iıc alt eksiltme prtnamesl• 
ni her glln iı saatlerinde Ko. da müracaatla 
tarebilirler. 

Eksiltme kapalı zarf uıuın iledir. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
Teklif mektupları 11/10/940 cuma sün 

ve aaat ıs e kadar Ko. Rs. llğine verllmiı 
olacaktır. 

Bu saatteıı sonra mektuplar kabul edil-
mez. (5993) 16006 

Un al ınaca:k 
lıparu As. Sa. Al. Ko. dan 
270000 kilo unun 6/9/940 günU yapılaa 

kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadı· 
Iİndan 6/9/940 cuma gününden itibaren biı; 
ay içinde pazarhia bırakılmııtır. 

Son pazarhfı 7/10/940 pazartesi giinii 
7apılacalı:tır. 

Unun ıartnamesi lıparta'dı A.s. koinu. 
tanlıiı binasmdaki Sa. Al. Ko. istekliler 
ıartnameyl K. da ıı:örebllirlcr 

Muhammen tutan 48100. 
İlk teminatı 3607 lira 50 kuru3tur. 
İtteklilerin 7/10/940 pazartesi rünü saat 

15 te koml!}'onda bulunmalan. (5999) 
16009 

Tevhit semeri alınacak 
lrmlt Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Pazarlıkla satın alınacak 2000 adet tev • 

bit ıcmerlne talip çıkmadı~ından paı:arhTr 
lzmit As. Sa. Al. Ko.dan : 27/eylul/940 cuma ii,inll saat 10 da kışla
Aşatıda cins miktar fiyat tutllr teminatı yazılı saman kapalı zarf uıullylı eksilt - da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak • 

meye konmu$tur. Eksiltmesi 9/10/1940 stat ıs te İzmit As. Sa. Al. Ko.da yapılacak- tır. 

Saman .. ah nacak 

tır. Her garnizonun saınanı ayrı ayrı ihale edildiği gibi teminatları ayrı ayn alrna _ Tahmin edilen tutarı 50000 liradır. 
bilecektir. İstekliler her &ün ~artnameyi Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit As. Teminatı muvakkate akçesi 4250 liradır. 
Sa. Al, Ko. larında görebilirler. Teklif mektuplarının eksiltme ıaatindcn bir saat Şartname ve nUmunesl komlsyondıı g8rü-
evel komlıyona verilmesi. (5838) ls.136 lebilir. htekliler kanuni vesika ve temi -
Cinsi Miktarı Piyau Tutarı Teminatı natı muvakkatclerl ile ihıı.le saatinden evci 
Saman 37S Ton 3.50 2BBS 217 Ko. na mlira.caatları. (6000) 16010 
Saman 195 Ton 3,50 6825 512 
Saman 1~5 Ton 3.50 5725 430 
Saman 300 Ton 3,50 ıosoo 788 -IOS3 2S93S 1947 

Kuru ot ah nacak 
fzmit Aı. Sa. Al. Ko. Rs. derı : 
Aiaiıda cins miktar fiyat teminatı yazılı olan kuru ot kapalı zarflı eksiltmeye 

konmuıtur. Eksiltme 7/10/1940 saat ıs te yapılacaktır. Her carnlzonun otu ayrı mü-
1eahhitlıre ihale edilebildiii ıı:ibi teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. İstekliler 
şartnameyi her gı.in Ankara, Eıki•ehir, İstanbul satın alma komisyonlarında göre -
bilirler. Kapalı zarfların eksiltme nııtinden bir saat evtl komi17ona vermeleri. 
Cinıi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı 

Kuru ot 1900 5 94000 712'S 
Kuru ot 7SO S 37500 2212 
Kuru ot 600 S 30000 2250 
Kuru ot 1400 5 70000 5250 

{S442) 15840 

Arpa ah nacak 
Beykoz Aıı. Sa. Al. Ko. dan: • 
AtaA'td• mlkdar, muhammen bedeli, muvakkat temlnatıarlyle ihale ,.Un ve ıaat

lert yazılı arpa ıs cyllll 19f0 tan 1Uba.ren kaııah olarak ekJllltmeye konuımuıtur. 
t.ırteklllertn kantınt vc.ırtka1411YJe birlikte tekili mektuplarını ihale aaatJndu bir 

aaat evellne kadar J3ıfko• Halk Partlal blnaaıııdak1 askeri arttırma vaekalltme ko -
mııyonuna vırmeıerı. (5937) 1691& 
Cinsi :Mlkdan Muhammen bedell Muvakkat te. OUn TL Sa. 

Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

ton 
1100 
1100 
1100 
1100 
1650 

lira 
82500 
71500 
77000 
77000 

107250 

Sadeyağı 
BeyJr.o:ı Aı. Sa. Al. Ko. dan: 

lira 
6375 
•826 
6100 
6100 
ee1s 

8/I.tf.40 10 ıalı 

9/I.tf.t(I 10 i:&:l'I· 
10./I.t.f.IO 10 pel'J. 

12/I.lf.40 10 cumar 
H/I.lf . .O 10 p.erte 

alınacak 
Aıatıda mU!redatı, mlkdan, muhammen bedell ve muvakkat temlnatlarlyle iha

le gün ve saatleri yazılı sadeyağı 16 eylill 940 tan itibarın on ibef st1D nıUddetıe ve 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuııtur. 

63360 kilodan ibaret kısım toptan teklif mektubu verlldıtt gibi 21120 kilo ola
rak üc parça halinde de teklif mektubu verilir. 

lııteklllerin lcanunt veıılkalarlyle birlikte teklif mektuplannı thalt ıaatlnden bir 
1aat evellne kadar Beykoz Halk Partili binasındaki aakert arttırma ve eıc.lltn'lt ko-
misyonuna vermelert. (6938) 1$911 
Cinsl lr!lkdarı Muhammen M. teminatı İhale sün •• tarihi u.at 

kilo bedeli lira 
Sadeyaf 63360 79200 lJ250 9/I.tf. 9•0 cat1amh 115 
Uo parça oldu- 21120 26400 1980 9/I,tf. 9'0 Cartt.nıba 1a 
ğunda her biri 
için 
Sadey., 21120 26400 1980 11/I.tf. 9'0 cuma 115 
Sadeyat 21120 26400 1980 14/I.tf. 940 P. erteai 115 

Düğme ah nacak 
l.rtanbul Lv. ~. Sı. Al. Ko. dan : 

Düğme alınacak 
lıtanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan c 
Dokuz milyon alüminyom düğmesi ah • 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/9/5140 
cuma ııünü saat 16 da Tophanc'de İat. Lv. 
A. Sa, Al. Ko. da yapılacakur. 

Tahmin bedeli 38.700 lira, katt teminatı 
805 liradır. Nlimuneai Ko. da ıörülür. Ta • 
liplcrin betli gtindc Ko. na gelmeleri. 

(6047) 16022 

Sadeyağı alınacak 
Nilde Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: Sadeyağ, kllosu: 45000, M. be

deli: 1526 lira M kuruı, ilk teminatı: SSSJ 
lira 80 kuruı. ihale gUnU 10.10.9ıl0 11a.at 10, 
ihale §ekil: kapalı ,_art, !he.lenin yert: Nif· 

1 - İeteklller ıartnameyt her gtln ko
mlıyotıda g!SrUr ve paruız olarak alabill?l
ler. 

2 - Taliplerin ihale 1aUnden bir u.at e
Tel tekllt mektuplannı ve ilk teminıı.tıan-
m Ko. na vermeleri. (6048) 16023 

Patates alınacak 
Nilde Sı. Al. Ko. dan: 
Cin.el: patateM, kilosu: 80000, ı.ı. bcd .. 

11 4800 lira, ilk teminat: 850 lira, ihale gU

nü: 12.10 . .0 B.ı~. ihalenin ıekll: kapalt 
sarf, ihalenin yeri: Niğde aakerl Sa. AL 
Ko. 

1 - İlteltlller ıa.rtnameyl her gUn ko
misyon blııuında okuyablllrler ve paraaıa 
olarak alablllrler. 

1 - Taliplerin ihale sün vı aaaUndeıa 
bir aut ev.el tckllt mektuplan ve ilk t~I· 
natıarlyle beraber komisyona mUracnat-
ları. (6048) 1602, 

Köprülü sürgü alınacak 
!stınbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1200000 adet köprütn ıilrgll alınacaktır. 

ıtlrı\ltm11l 27/9/940 cuma cünU Hat 14 de 
Tophane lat. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

Tahmin bedeli 26400 lira ilk -tcmlnau 
1980 liradır MuhammebhiO 
1980 liradır. Nümune ve ıartnımeıi ko • 
misyonda ıörülür. hteltlilerin belli ıaat • 
tı komiıyon.a gelmeleri. (6051) 1602S 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Nilde Sı. Al. Ko. dan: 
Cinsi~ K. Uzüm, kllosu: 80000, Mu. be

deli: •soo, ilk teminatı: 860 lira, lhale gUn 
saati: ıo. ıo. 940, !halenin ıekll: kaplı zart, 
ihalenin yeri: Niğde Aı. Sa. Al. Ko. 

l - 1steklller oartnameyl her gUıı ko
mlayotıda glSrUr ve parasız olarak alabl -
lirler. 

Kapalı zarf usuliyle 500 ton yulaf satm 
alınacaktır. Eksiltme 7110/940 aaat 11 de
dir. Muhammen bedeli 48750 liradır. İlk te
minatı 36S6 lira 25 kurustur. Şartnamesi 
her g{in komutanlık Sa. Al. Ko. da ve lz -
mir ve Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. görüle· 
bilirbllir. İsteklilerin belli g{in ve ıaatten 
bir saat ör.ceye kadar teklif mektuplarını 
Fındıklı'da komutanlık Sa. Al. Ko. na mak
buz karljılıfı vermeleri. (S887) 15878 

fotinine talip ~ıkm&dığından pazarlık 1 
26/EylOl/940 perıernbe ıilnll aaat 15 de 
kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı • 
lacaktır. 

Mlkdarı Tahmin bedeli tık: temlnıtr Cinsi 
Adet Lira Lr. Kr. 

1.972.000 2455 184.87 Küçük Md. dilime 

2 - Taliplerin ihale ıaatlnclan bir ıaat 
ıvel tekli! mektuplan ve tcminaUariyle 
komlıyona müracaatları. 

Yulaf alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarf usuliyle 500 ton yulaf aatın 

alınacaktır. Eksiltme 7/10/940 saat 11.30 
dadır. Muhammen bedeli 43SOO liradır. İlk 
teminatı 3262 lira SO kuruştur. Şartnamesi 
her gün İstanbul K. İzmir ve Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da aöriileblllr. İıtcklllerin 
belli gün ve saatten bir saat önceye kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
ıatın alma komisyonuna vermeleri. {5S88) 

15879 

Odun alınacak 
Kars As. Sa. Al. Ko. Rı. den: 
Bir kilosuna tahmin ecıııen fiyatı 2 ku

ruş 615 .eantlm olan 6000000 kilo odun ka
palı znrna münakasaya konmuıtur. 

İlk teminatı 7875 lira olup ihalesi 

7. 10. 940 saat 15 tedlr. 
Evıat ve anrtnameslni almak lstlyen -

lcr 665 kuru§a komisyondan tedarik ede
blllrler. :Münakasaya gireceklerin teklif 
mekt~ıplnrını ihale saatinden bir saat evel 
Kars As. sa. Al. Ko. vermeleri. 

(5891) 1~882 

Sığır eti alınacak 
Çat:ılca As. Sa. Al. Ko. Rs. den • . 
786 ton sığır etinin kapalı sarf uıuın ıle 

ihalesi 51/10/940 s;arıaınba pati aaat ıs de 

y prlacakur. t 
Muhammen tutan (%35800). liradır. lll 

Tahmin adilen tutarı 106971 liradır. 
Teminatı muvakkate ak~esi 8023 liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko. da rörUlcbi-

lir. 
lıtekliler ticaret odasında kayıtlı ol -

duklarına dair vesaik göstermek mecburi
yetindedirler. 
Pazarlıfa letirllc edecekler kanuni vesi

kaları ve teminatı nıuvakkateletlyle bir -
ilkte belli g{Jn ve ıaatte komisyona müra -
caatları. (S96S) 16002 

Pirinç alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 27000 kilo pirincin kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye konulmuotur. 
Şartnamesi Isparta Sa. Al. Ko. da ve 

İst. Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko, dadır. 1ı • 
tekliler ıartnameyi Ko. tarda okuyabilir • 
ler. 

3 - İobu 27000 kllo pirincin muhammen 
tutarı 8100 11 ra, 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bet 
mikdar fulaaı da dahil olduiu halde ilk 
teminatı 607 lira 50 kr. dır. 

S - Ekı;iltme 14/10/940 pazartesi uat 
15 e kadar teklif mektuplariyle bparta Sa. 
Al. Ko. Bak. verecek ve yahut cöndere -
ceklerdir. 

5 - Bu ıaatten ıonra verilen •• yahut 
&'Önderllcn mektuplar ahnmıyacaktır. Sa • 
at aY.arı daire saatiyle yapılacaktır. (591)4) 

' 16007 

13.195.ooo 2uııo 1979.25 Büyük Md. dilime 
Yukarda yazılı iki kalem düfmenin puarhkla eksiltmesi 30/9/940 pazartesi ıünil aa

at 14 de Tophane'de İıt. Lv. A. Sa Al. K'.o. da yapılacaktır. Nümuneleri Ko. da ıörü. 
lür. İsteklilerin kanunt vesikalariyte belli aaatte Ko. ıelmeleri. (6003) 15912 

Muhtelif malzeme ah nacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aııağıda cins, mikdan, 1h!1e tarihleri ve muhammen ve ilk teminatları ya. 

zıh malzeme pazarlıkla. alınacaktır. 
2 - Şartnamesi lll11lk olarak g6nderllml11tır. 
3 - İhale tarihi 27. 9. 9ıl0 cuma gUrıU saat 17 dedir. 
' - tsteklllerln belll gUn ve saatte kanunt vesalkle Ko. mUracaatıarı. (15995) 

Cinsi llikdan M.bedell Teminatı İhale Ta. Sa. 

Sarı ııabuıııu kösele 
Yumak keten iplik 
Toka 
Kllte 
Balmurnu 
Perçin 

MOO KJlo 
10000 Adet 
15000 Adet 
6000 Adet 

120 Kilo 
150000 Adet 

Lr. K. Lr. K. 
18750 

700 
1200 
600 
17• 
875 

8254 sa 2'7.9.9'0 
euma. 17 

13971 

Arpa veya yulaf almaca.k 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : l Un alınacak 

Esklşt1bir A.s. Sa. Al. K(j, du : 

1 - 1000 ton arpa veya yulaf pazarlıkla ' 300 ton un pazarlıkla aatm alınacaktır. 
satın alınacaktır. Pazarlığı 2/10/940 s;ar • Pazarlığı 30/9/940 paurteıl ıünll ıaat 15 
eamba rünü saat ıs de Eskiıehlr mınta.ka d~ Eskiıehlr mmtaka Sa. Al. Ko. da 71Pt -
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lacalrtır. 

2 - Şartname ve evsafı komiıyonda gö • Şartname ve evsaf Xo • da rörillebilir. 
rütebilir. Tahmin bedeli 40710 lindır. Kati teminatı 

3 - Tahmin bedeli 70000 liradır . Kati 6lo6 lira SO kuruıtur. 
teminatı 9500 liradır. fsteklllerln mezktlr 1atek1Uerin belli rtin ve nattı teminat 
ırün ve Hatte teminat mektuplari1le hazır malı:bulari1le hazır buhmmalan. (6059) 
buhınmalan. (8051) Jeo21 ıeoao 

Aşağıdll cinı ve günleri yazılı ilAnlann 
ihale günleri 10. 10. 940 pCJ'lembc gününe 
uzatılmııtır. (6052) 
Cinai 
•5 ton aadeyat 
80 ton patates 
30 toıı K. Uzum 

ihale günU saat 
10.10.940 10 
10.10.9ıl0 10 
10.10.040 16 

16026 

Sadeyağı alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko. dan : 
17000 kilo sade yatı kapalı zarfta eksilt

meye konulmuıtur. Muhammen bedel 21420 
lira ve muvakkat teminatı 1606 lira SO ku
ruıtur. Eksiltme 1. ilkteşrın. 940 aıılı günU 
ıaat 16 da Sıvas askeri satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her giın 
komiıyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
ıün ve saatte kapalı zarflarını kanunun ta
rifatı dairesinde hazırhyarak ihale saatin
den bir saat evet komisyona vermeJcri. 
Poı;tada gecikmeler mazeret sayılmaz. 
• (S722) 15696 

Buğday naklettirilecek 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dın: 
Çuvalı müteahhidine alt olmak üzere 

2000 ton buğday naklettirllccektir. Toplu 
tutarı 70 bin lira ilk teminatı 5250 liradır. 
Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle 30/9/940 
pararteai 11at 15 de Erzurum aatın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. Evsaf ve iart
ları komiıyonda mevcuttur. Her zaman 
16rillebilir. İsteklilerin ihale alin ve ıaa ,_ 
tinden bir ıaat evel teklif rnektuplarını 
koml11ona vermeleri. (56S4) 1S6Zg 

\ 



' 

T e e kaydı 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 

Talebe kayıt ve kabulü 30 Eylül 1940 pazartesi günü akşa. 
mma kadar devam edecektir. 

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

KANSIZLlK 

A . LEVAZIM AMIRLICI 

Şehriye alınacak 
An.kar• Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : • 
33 ton ııehriyenin ke.pah zarfla ıkaiıtme· 

si 7. 10. 940 saat 15 te Ankara Lv. A. Sa. 
Al, Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
8250 lira, ilk teminatı 618 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komiıyonda ıorüllir. İçinde ka. 
nunl vesikalar da bulunan teklif mektup -
tarı uat 14 e kadar kabul olunur. (6899) 

15885 

Tahmil tahliye iti 
Ankar.ı Lv. A. S.ı. Al. Ko. dan : 
1 - 15.000 ton vaıonlardan yapılacak 

tahmil tahliye iıi pazarlıkla eksiltmesi 
27/9/ 940 ıaat 15 de Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk te· 
minatı 1125 liradır. Şartnamesi komisyon . 
da ıorlilür. (5986) 16005 

7 Kalem mutabiye alınacak 
An/cara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komis;yonundan: 
1 - Aoağıda cins vemll<darı Yl\7.llı yedi 

kalem mutablye pa7.arlığı 27. 9. 940 ıııllt 

14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacaktır. 

YATI LI 

YATI Sl2 

H A ·YRİYE LİSESİ 
Sa.raçhanebatmda Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 

Ana • İlk • Orta • Lise 

KIZ 
ERKEK 

Eııkl ve yeni talebenin kayıtları her glln salıt 10 -17 ye kndar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren ba§· 
l&nır. Son ıınıfta fen ıubeııt de vardır. Talebeler mektebin hususi otobüs ve otomo blllyle evlerine nakledilir. 62U 

Telefon : 80547 ==================• 
_K_ız_I Şişli Terakki Lisesi l

1

_e_R_Ke_K 
ANA - lLK - ORTA - LiSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticeleriyle sabittir. 

1- Talebe kaydı, her gün saat 9·18 e kadar Halil Rifat paşa konağında yapılır. 

2-Arzu edenlere, mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderilir. 
3- Kayıt için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

_Y_A_T_I -L-ıl 
Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

6245 

f GüNDOZLO 

ZIR AA T VEKALETi Bursa Orman Mektebi Müdürlüğünden: 
Ecza alınacak 

Z. V. Etlilr. Veteriner Distolajin Libo. 
ratuvarı Müdürlüğünden: 

Bır çok hastfllık
lara sebeb olur. 
Kansızlığı : 

DESCHIHIS ŞURUBU 
2 - .Muhammen bedeli 82050 lira katı Müessesemiz için ııa! ve kllklirtten Ari 

Bolu ve Bursa Orman mekteplerine 
eve lce ilan edilmiş şartlar dairesin-le 
se~ilen aşağıdaki isimleri yazılı tale
belerin ayrıldıkları Bolu ve Bursa 
Orman mekteplerinde 15 birinciteşrin 

1940 gününde bulunmaları ve günün
de gelmiyenlerin ise haklarından vU 

geçmiş sayılarak yerlerine sırasiylt 
yedek namzetlerin kabulü ile tedrisatı 
başlanacağı iHin olunur : 

kullanmakla tedavi 
edınız. 

OESCHİENS ŞURUBU 
zafiyetı gıderır, vü
cuda kan, kuvvet ve 

iştiha temin eder. 
Bütün hastalıkla

rın önünü alır. 

Reçete ıle satılır 

.:!.11ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iı11111 L!:. - ---- ---- Mütaahhitlerin nazarı dikkatine ----- ---DEMİR SATIŞI ---- ------
Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inşa.iye Türk 

Anon1m Şirketi Tasfiye Memurluğundan : 
Sekizinci kilometrede kAin olup glrkctc nlt bulunan ve a.şnğ'ıdn cins ve mUfre· 
dntı ve muhammen bedelleri ve oernlU yazılı eşya peşin para ne açık arttır -
maya çıkarılmıştır. 

----------- ---=F..şyanın cinsi : 
=cubuk halinde dekovil rayı 
=Trnversll konıple ray 

Adet 
)244 

Muhammen tlyRtı 
Beher ktloru 20 Kuruştan 
Beher kilosu 20 Kuruştan 

---) 12 ----=Dekovil raylarına mahsus pl~o. 
=halinde d!SndUren ) 7 Behcr kilosu 

Beher adedi 
Beher adedi 
Beher ndedl 
Beher adedi 

25 Kuruştan 
50 Llradan 
30 Llradan 
20 Liradan 
15 Liradan 

--=saç anbarlı vagonet 
:=uzeri tnhta vagonet 

) 12 
) 6 

----=U'zerl demir raflı vagonet 
=Muhtacı tamir anbarsız vagonet 
=Beheri :; metre uzunluğUnda saç • 

) 13 
l ----=olu# --Beher adedi 15 Liradan 6 -= l - Arttırmaya lştlrnk lc;ln muvakkat teminat akçesi iki yOz liradır. _ 

= 2 - Arttırma Ankarnda Anatnrtalar caddesinde Belediye mezat salonun1n = 
- 27·9-1940 tarihine mUsadlf cuma gUnU saat 14 de icra kılınacaktır. Fada = 

malQmat almak lçln ttı!;ftye memurlarından Belediye Avukatı HU!!eyln = = Fevzi Hakman'a mUracnııt olunacaktır. = 
- s- İhalenin terasını takip eden gUnde ayarı belediyeden muayene edilmiş blr = 
:= b:uıkUlle eşyalar mahallinde tattırılacak \Ye keyfiyet bir zabıt. \•crakastyle :: 
- tesbit edllecekUr. = = •- B!l.!!kUl temlnl ve mahalline g8türmek, tartma, sökme, nakllye, dell!Ulye = 
_ mnsra!lan ve pul bcdcU mtlşterlyc aittir. _ = 5- Yapılacak ve=l rnUtcaklp ihale bedeline göre tahakkuk edecek bedel der· = 
- hal tediye olunacak ve tediyeyi müteakip eşyalar tcscllUm edllmlıı ola - = = cnktır. = = 6- Satılan eşyalar tescllUm tarihinden ltıb:ı.ren be§ gUn lc;lnde mahallinden = 
- kaldırılacak ve tcmlnnt akc;:esl de kaldırılmayı müteakip inde edilecek - = 
- tir. TASI<'İYE MEMURLARI = -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf'i=' 

ASKERi FABR!KALAR 

5000 Kilo don yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlulü 

Merkez Satırı Alım Komısyonundıın : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
5000 kilo don yağı askeri fabrikalar umum 
müdurlüğü merkez satın alma komisyonun· 
ca 4/10/940 cuma günü ıaat 14 te pazar 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin nıu 
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerındekı ve· 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve b.ı İS· 
le alikadar tüccardan oldµklarına dair ti • 
caret odası vesıkasıyle mezkür gun ve sa • 
atte komisyona mliracaatları. (5855) 15825 

142 Ton benzin alınacak 

Askeri F11brikalar Umum 1't1üdürlulu 
Merkez Sarın Alma Komisyonundan: 

29.000 kilo·kuru me§e odunu 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Kırrkkale Sarın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 550 lira olan 
29000 kilo l.uru metse odunu a.ekert fabrika· 
lar Kırıkkale grup tnüdürlUğU bina.sındı 
mUteşckldl s:ıtın alma komisyonunca 12. 
10. 1040 cumartesi gUnU saat 11 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
llplerln muvaltkat teminat olan 43 lira 50 

kuru§ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
mnddeclrlndekl vcsıılkle komisyoncu ol· 
madıklıırınıı ve bu lııle alO.kadar tüccardan 
oldııklnrınn dair Ucaret odası vc.ısiknslyle 

mezlrll.r gUn ve sııatt:e komisyona mllraca· 
allan. (6062) 1G031 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekalcıi Hava Satın Alma Ko • 

teminatı 1070:i liradır. Her kalem ayrı ay- tetraklörUr dl:I karbon ile saf jelAtln alı. 
rı taliplere ihale edlleblleceğl gibi bu nacaktır. Kimde ne mlkdar mevcut ise 
mlkdarlardan daha nok11an teklltlt•r de ka· mllesgesemlze mtiracaatları ıııı.n olunur. 
bul olunur Şartname ve numuneler ko· (ri929) 15888 
misyonda görUlUr. l:>997) 1600 

Cinsi Mlkdar 
Çul 1000-0 
B .. 11,.me 
Kolan 
Yular mauap 
Yem torbası 
MekkA.rl urıanı 
Glbre 

6:>00 
10000 
10000 
10000 

6000 
10000 

Köhne fot in ıatııı ' 
An/cara Levuım Amirlili Satın A/m11 

Komisyonundan: 
1 - 180 c;lft köhne fotın satılacaktır. 

Pazarlığı 26. 9. 9.(0 ııı.at H te Ankara Lv. 
A. Sn.Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bedl'li 4:i liradır. Fo· 
Unlerln bulunduğu yer komlıyonda öğre · 
nlllr. (6044) lG020 

Ozalit kagıdı alınacak 
An/cara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 75 ıenislik ve 10 metre uzun.tutunda 

200 top ozalit kllğıdı Pazarlı~ı 26 9.940 sa
at 15 de Ankara'da Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen be<leli 164 lira, kati te -
minatı 35 liradır. Şerait komisyon<lan öi -
renilir. (6045} 16021 

DAKTİLO KURSU 
75 ınct devresini de %00 tenzllltıa 

açtı. Belediye sıruı Hanef Apartma . 
nı No: i Tl'l: 3714 86-&3 

Ankara asliye mahkemesi tica

ret dairesinden : 
Denizli'nin Ermeni mahallesinden 

hacı Gazar oğullarından tacir hacı Ar
tin oğlu ve halen adresi meçhul halcı 
Serkis. 

Konya'da 69 No. lu hanede mukim 
Rifat vekili M. Kemal Olgun tarafın
dan hazinei maliye ile aleyhi';ıize ika
me olunan davanın muhakemesi ıo -
nunda : 

OKULLAR 

Talebe kaydı ilanı 
YübeJ: Mübendıs Melr.ıebı Mudur/ÜğÜn· 

den : 
1940 • 1941 den senesi talebe kayıt mu· 

amelesi cumartesi ve çar:ıambıılardan maa· 
da her ıün saat 10-12 ve 13,30-15.30 ara . 
sında yapılmak üıere eylülün birinden bi· 
rinci te:ırinin beşinci gününe kadar devam 
edecektir. 

Tafsilit almak isteyenler mektep ide · 
reıine müracaat edebilirler. 

(7821-5084) 

ANKARA V A LlLl Cl 

Ahır intaatı 
Ankara Valiliğinden : 

15061 

455 Ura (87) kuruş bedeli keşifli vilbe· 
tımiz damızlık aygır deposu buğa ahırının 
ıskıra tertibatı 26/9/94-0 perşembe cünii 
saat 15.30 da vilbet daimi encümeninde 
paı.arlıkla ihale&i yapılacağın<lan isteklile· 
rin ke~i! ve ıartnameyi görmek ü.ı:ere vi -
liyet veteriner müdürlüğüne müracaatları 
ve adı ıeçen ıünde encümende bulunmala-
rı llln olunur. (5967) 15925 

Sulf at nikotin alınacak 
Anhra Valilifinden: 

1 - Kapalı zarf uıuliyle bir ton sulfat 
nikotin .atın alınacaktır. Muhammen be· 
deli 3500 lira ve muvakkat teminat 262,5 

liradır, 

2 - Eksiltme 15/11/940 uh günü &aat 
on beşte Necati bey mahallesinde Say· 
lavlar ıokağında Ferah apartmanındn Zi· 
raat mücadele müdürlüğünde yapılacaktır. 

S - Şartname adı geçen müdürlükten 
parasız verilecektir. 

4 - İateklilerin teklif mektuplarını te
minatlariyle birlikte muayyen ıünde 2490 
Hyılı kanunun ı inci ve 3 üncü maddele· 
rinde zikredilen vesikalarla eksiltme saa
tinden bir saat önceye kadar komisyona 
vermeleri. (5928} 16001 

Müddeabihden 479 lira 38 kuru~un 
emvalinize vazti'ilyet bulunan hazinei •••ııılı•••••••••••• 

Dr. Korkut Şerif maliyeden tahsiline ve ziyade iddia · 
nın reddine ve mahkumunbihe 12. 7. 
937 tarihinden itibaren senevi % S he
sabile faiz yürütülmesine ve adresini· 
zin meçhul bulunduğundan ilanen teb 
liğat ifasına karar verilmi~tir. 

İlam, tebliğat makamına kaim olmak 
üzere iUin olunur. 3797 

ARLON 
Elmas ve pırlantalı ~aatleri gelmiştir. 
Satış yeri Ankara Yeni Sinema aiti· 
şiğinde Lonjin maiausıdır. Fiat 
maktu ve elverielidir. 3709 

Endüstriyel maliyet liyah 
Kenan ASAFKAN 

Maliyet hesaplama, raayon,el çalışma, 

Niimune hastanesi şef operatörü 
Her ~n hıuıtalarını saat 15 ten 

ıonra kabul eder. KooperaUt arkası 
Ali Nazmi Ap. 37M 

NAF IA V E K.«\LETI 

Yapı ve im ar itleri i lanı 
Nafıa V e.Uletinden : 
1. Eksiltmeye konulan l:ı: Ankara ls· 

metpaıa kız enstitüsü binası tamiratı ııı· 

dir. Keşif bedeli 7029 lira 40 kuruıtur. 
2. Eksiltme 2.10.1940 çarıamba günü sa· 

at 16 da nafıa vekileti yapı işleri ve imar 
iıleri eksiltme komisyonu odasında açık 

ekıiltme nıuliyle yapılacaktır. 

S. Eksiltme :ıartnamesi ve buna mütefer· 
rl ~vrak 35 kuruş bedel mukabilinde yapı 
ve imar işleri reislitinden alınabilir. 

Bursa Orman mektebine seçilenle • Bolu Orman mektebine seçilenleri• 
rin i~imleri : 

!hsan Kunt 
Ahmet Hilmi Akçay 
Safi Ceylan 
Enis İsmail Omay 
Süleyman Civelek 
Ali Erkmen 
Sabati Gürgün 
Muzaffer Saygılı 
Ahmet Öz 
Hilmi Mıhçı 
Hasan Bilbaşa 
Ömer Faruk Özata 
Sabri Etçi 
Ahmet Eşen 
Mehmet Çevik 
Fuat Olcay 
İbrahim Cesin 
Rüstem Alparslan 
Kamil Arıcan 
Ali Kasapoğlu 
Recep Kaymaz 
İhsan Tükel 
Cengiz Tunçer 
M. Nihat Baltacıoğlu 
lli.iseyin Basmacı 
Süleyman Soylu 
Adil Uygun 
Niyazi Yılmaz 
hmail Akın 
A. Kazim Artuç 
Abdullah Bölük 
İbrahim Mete 
Mehmet Sırrı Çelebi 
Muzaffer Tan 
Mehmet Kelebek 
Hakkı Küçüksileli 
Orhan Baki Ortaç 
Recep Savan 
Muzaffer Çetinkaya 
Rifat Eren 
Müfit Alper 
Salahattin Yazar 
Aliiettin Benal 
Şükrü Göksel 
Cemal Cingi 
A. Riza Ünay 
M. Kemal Köseoğlu 
Şerafettin lşılay 

Satahattin Özden 
İbrahim Akar 

isiııılerz : 
Eskişehir Necati Özdemi 

Mut Abdullah Iş1koğlu 
Simav Necip Süreyya Cebeci 

Çatalca Harun Turan 
Burdur Hasan Delikli 
Ayvalık CeHilettin Tüfekçi 

Tokat Mehmet Özcan 
Silifke Salahattin Aydın 
Çorum İsmail Doğan 

Elbistan Osman Nuri Ümekkan 
İspar:a Şevket Erişen 
İnebolu Veli Demiöz 

Turgutlu Ahmet Gülünay 
Burdur Hikmet Tırmandı 

Karacasu Osman Öskal 
Gebıe Abdullah Işık 
Bursa Veli Çakar 

Zonguldak Salih Gündoğdu 
Ş. Karahisar Hamdi Öcal 

Kırklareli Şevki Altuna 
Çatalca İsmail Ak 
Divrik Fahri Turan 

Akhisar M. Kemal Bulut 
Gölcük Osman Güney 

Biga Ahmet Ergin 
Develi Zühtü Sönmez 

Biga M. Bahattin Yücedağ 
Daday Burhancttin Sizinkan 

Elbistan M. Ali Atakal 
Burdur Ali Çeliköz 

Bozüyük Cevat Akgün 
0:-du İzzet Elver 

Kastamonu Osman Yaşar 
, Geyve Rifat Çakırlı 

Bolu M. Necdet Savaşkan 
Isparta Ruhi Cöbek 

Adapazarı Zeki Pelisen 
Çorlu Raşit Ünal 

Akhisar Ali Çeviktürk 
İnegöl Haydar Özkan 
Yalvaç Satahattin Günaydın 

Fatih Behçet Erdem 
Ordu t. Hakkı Burgucuoğlu 

Kırklareli Cavit Fırat 
Çanakkale Ömer Fevzi Özbek 
İstanbul Y. Nihat Tekin 

İzmit A. Nazmi Doganbilger 
Üsküdar M. Kemalettin Başara 

Tire Mehmet Kutay 
Kiitahva Sıtkı Arık 

Trabzon 
Elbistan 
Giresun 
Giresun 
Tarsuı 

Van 
Keşan 

Elbistan 
Bayramiç 

Bursa 
Niğrle 

Tarsuı 

Burdur 
İnebolu 
Isparta 
Göl:sı.ı 

Tarsıı~ 

Mazgirt 
Yal va~ 

Ankara 
Tarsut 
Bartin 

Turguthı 

Osmaneli 
Artviıl 

Burhaniye 
Fatih 

Tekirdağ 
Gelibohı 

Karaman 
lstanbul 

Btgt 
Orhanel 
Çoru~ 

İstanbul 
K. EreyıJ 

Burs' 
Teferuıf 

Adapazarı 

tlnyf 
'Onyı 

Karaca.bej 
Bartill 

Çata le• 
1stanbu

1 

Konyl 
Sinof 

Samsu~ 

Bur~ 

Çankıı1: 

An.kara asliye birinci hukuk 
mahkemesinden : 

MÜNAKALATVEKALETlj 

Koyunpazarında Konyalının kah -
ve:.iııde Ulucanlar mahallesinde SS No 
lu evde Mehmede: 

Benzin alınacak 
Münakalat Yeki/etinden : 

1 - Vekfilet otomobilleri için (2747) lt 
ra (25) kuru& muhammen bedelli (550) ti 
neke benzin 3/ 10 940 perşembe günü aııJ 
(15) de levazım mlidürlüğündeki komi• 
yonca açık cksilunesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (206) lira (.f 
kuruştur. 

3 - Şartname parası:ı: olarak verilir. İf 
teklilerin kanuni vesikalariyle mezk\ir ~ 
ve saatte bulunmaları. (6033) 16017 

Tahmin edilen bedeh (52540) lira olan 
142 ton benzin Asltcrt fabrlkalar umum 
mOdUrlllğU merkez satın alma komlsyo· 
ııuncıı 7. 10. 940 pazartesi gunU sat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Ş'll"tnnme 
(2 ı llrn (12 ı lruruş mukabilinde komis· 
yond:ın vertllr. Taliplerin mU\'ftkkat temi 
nnt olan (3877 ı lirayı havi teklif mektup· 
lannı mczkftr gllndc saat 14 e kadar l<o · 
misyona vermeleri ve kendılerının de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele· 
rlndekl vesalkle komisyoncu oımadıldarı 
na ve bu ıııe aı~adar tUccardan oldukla· 
nna dair ticaret odası veslkaslylc mezkQr 
gUn ve saatte ~omlsyona mürncnatları. 

misyonundan : 
1 

_ 2500 adet battaniye puarlıkla &atın tl'şklla.t alstcmlerlnl pratik gösterir. Her -
alınacaktır. Muhammen bedeli 18.750 lira kese lllzumlu kitap. Fiyatı 150 kunıı 

4. İıteklilerin bu i:ıe ıirebilmeleri !~in 
-527- beş yüz yirmi yedi lira .21. yirnıi 

bir kuruıluk muvakkat teminat vermeleri 

An.kara Cümhuriyet Müddei 
:ımumiliğinden : 

Ankaranın Akbaş mahallesinde Da· 
racak sokak 7. No. lu evde karınız Şc-
fika Akman tarafından aleyhinize açı
lan boşanma davasının duruşma günü 
olan 12. 9. 940 tarih ve saat 9 için ila
nen yııpılan davetiye tebliğine rağmen 
mahkemede. bulunmadığınızdan davacı 
Şefikanın talebiyle ve on gün müd -
detle Ankarada çıkan Ulus ve Adana
da çıkan Türksözü gazeteleriyle ila -
nen gıyap kararı tebliğine karar veri
lerek muhakemenizin muallak bulun
duğu 12. 10. 940 saat 9 da Ankara as· 
!iye birinci hukuk mahkemesinde bu - Ankara Samanpazarı Yeniyol No. 

(5329) Hı 92 

TASHİH - Askcr1 Fabrikalar s:ıtın 

alma komı.ısyonuna aft 142 ton bem: n alı· 
nacağı hakkında ve 21 • 23 9. 940 tarihli 
nUshalarımızd:ı çıkan ilanda muhammen 
bedelin (62540) lira olm~ı ltl.7.ım iken 
sehven (524501 Hrn olarak g!l :tcrllmiştlr. 
Tashih olunur. 

llaç alınacak 
Aııker1 Fabrikalar Umum MudürlüğİJ 

Merk z ~ ır:ı 11/ma r,,,,, ,ır f n · 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muavenet 

ınndır,;ı ıhtıyacı ıçın ılaç mub3yaa edıle· 
cektır. Tal plcrın şartnamey almak uzere 
her gun o leden sonra askeri fabrıkalar U· 

marn ı;;ıudur lığu bınıısı dahilın<!ekı sandık 
mlidürfuğüne mıiracaatl rı. Pazarlık 9 Te 
evci 940 günü saat 15 de mezk\ir müdıirliik 
te mütetekkil komisyonda yapılac;ıktır. 

(6031) 16016 

olup kati teminat mikta ·ı 2813 liraaır. Pa· 
znrlı{:ı 27ı9 940 cuma gunli saat 11 de ha • 
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari şartname evsaf ve nümunesi her cün 
ôğleden sonra komisyonda göriılebilir. İs· 
teklılerın munyyen gün ve saatte kati te -
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko -
misyonda bulunmaları. (5913) 15942 

Benzin alınacak 

M. M . Vekaleti Hava Satın Alma Ko· 
mısyonundan: 

ı - 300 ton otomobil bcnzlnl pa7.&rhkla 
satın alınacaktır. :Muhammen bedeli 
(108.600) lira olup katı teminat mlkdıı.rı 
13360 liradır. (pnzarhğı ı. 10. 940 salı gll· 
nU saat ıı de hava sn.tın alma komisyo
nunca yapılacaktır. İdarl ve !ennl ıııartnıı.· 
mcher gUn l:lljledcn sonra mezkQr komla -
yondnn 543 ı'Curuş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin muayyen glln ve saatte kaU 
t mlnnt ve kanunt belgeleriyle komisyon! 
d:ı buhınmnlan (59l4 ı lf>943 

Zayi - 24. 9 . 940 salı gllnU Ham mönU 
cı varında bir cüzdanla içerisindeki lkamet
gAh kllğıdl ve pasaportumu kaybettim. 
Bulanlann lmanlyet namına Hamamı:snu 
polis rnerl<e.zlne teslim etmelerini rica • -

1 
derim. CUzdanım bulan kimseye para he· 

1 diye edilecektir. Salih Ahmet 1798 

Üçüncü Noter 
Kanunun verdlğl sl'llhlyete istin&· 

den menkul ve ga~Ti menkul malla -
n tdare etmek U:ı:ere bir servis tesis 
ctmlt olduğullu muhterem halkııııı:ı:a 
ar:ı:eder. 

uıuiı Me;ı.·danı Koçakh&n 
Telefon: 1247 3716 

U L U S - 21. tm:I yıl. - No. 6877 

lmtiyu sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
M:Ueaaeae MUdUrU : Nllllt ULUO 

ULUS Bamnm ANK.ARA 

lizımdır. (5594) 15707 

F inik e aulh h ukuk hakimliğin
den : 

Finikenin Sarıkavak köyünden Yu
nus oğlu Ramazan Orhanın ayni köy
den Kolak Ahmet karısı Dudu ve rli
fakası aleyhlerine açılan gayri men -
kullerin taksim davasından dolay müd 
deyhaleyhlerden Dudu'nun birçok ara
malara rağmen bulunmamasından hu
kuku usül muhakemeleri kanununun 
142 inci maddesi mucibince ilanen teb 
liğat ifasına karar verilmiı olduğun -
dan adı geçen Dudu'nun muhakeme -
nin muallak bulunduğu 21. 10. 940 pa
ıarteıi günü saat 9.30 da Finike sulh 
hukuk muhakemesinde hazır bulun -
manız aksi takdirde gıyaben devam 
olunacağı ilan olunur. (6063) 16032 

Zayi - Kırıkkale askeri ıaant liıeslnden 
almış olduğum 1934 -1935 senesi oru mek· 
tep ıehadetname suretini ve 21-12-938 de 
aldıfım 9. cı aınıf tasdiknamesini kaybet -
tim. y enlıinl sıkartacafımdan ukiılnln 
hillrmll }'Oktur. - Ri:u otlu 1332 doğumlu 
Necati Y&lmKSz tetanbııl saaa 

lunmanız veya musaddak bir vekil gön de Artuva Çiftlik kazasından Abd'2f. 
dermeniz lüzumu H. U. M. K. nun 142 rahman oğullarından Süleyman oğl 
ve 401 müteakip maddelerine tevfikan Ahmet Öçal'a : 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere 3. 8. 940 tarihli istidanızla vaki ınU 
ilanen tebliğ olunur. (6067) 16033 racaatınız üzerine 25 lira ücretli A~ 
~llllllllllllllllllllll lll lllllllllllll!:_ kara Cezaevi 3 üncü sınıf gardiyanl 

ğına tayin edilmiş olduğunuz Ankt 
- PIY ANO T AMiRi E adliyesi encümen reisliğinden bildiri 
: Akord. cilft, istediğiniz piyanoyu evi· E miştir. Gazete ilanı tarihinden ititıl 
: nize teslim eden, M. Özgül. Haraççı : ren bir hafta zarfında vazifeye baştı 
: Kardeşler. Telefon: 1426 3803 =ımadığınız takdirde müstafi addolııtı 
':11 11 11111 1 11111111111 111 11111111111111ır cağınız ilan olunur. (6068) 16oJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_./ 

~r:==============================================~~ 

Yeni Sinema 
Buglln ve bu gece 

Gençler sev:ıılyor 
Ne~c ve Kahkaha 

Baş rollerde: Levls Sto· 
ne ve Mickcy Rooney 
İlAveten: Çlngeneler 
ban 

Seanalar: H,30 - 16,SO -

18,SO ve ~ece 21 de 

Ha ık Sineması 
Buglln ve bu gece 

İki tlllnı 

1 - Arscn Lupcn'ln 
dl:lnUşU 

2 - Yabanl atlar kralı 
Seanslar: 14,30 • lG,30 

18,30 gece 21 de 
Saat 12,15 te .ıcuz halk 
matinesi. Lorcl Hardi 

Çocuk Hırsızı. 
Türkçe el:l:ı:IU 

Sus Sinemas ı 
Bu gece 20,30 da 
Herkesin kadını 
B~ rollerde : Vlctor 

Francen, Vera Koreı:ıe 
GUndllz: 12 - 14 • 16 -:e 

ıs seansında 

Racanın Hazineleri 
TUrkçe sö:ı:lU 

Bq rolde: 
Ramon Novarro 

el 

d 

it .. 
h 
• 
" ı. 
b 
h 
ı 


