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5 KURUŞ 

Bugün dil bayramım kutluyoruz 
Gece Ankara Halkevinde ,-- Mihver devletleri 
.............................................................................................................................. 

Dil BAYRAMI DOLA YISIYLE 
BiR TOREN YAPILACAK 

Bu güZel törene bütün 
Ankara halkı dôvetlidir 

~ Bugün, Türk Dili Kurumu'nun teıiı r::= 
• 5 6 2 ........... as 6 _....., ıedildiği günün ıeki.zinci yıldönümü - ı. 

• dür. Ve yıllardanberi, dil bayramı ola-
Milli Şef'le Meksika rak kutlanmaktadır. Vatanın büyük 

kurtarıcısı Atatürk'ün bizzat kurdu -

Cümhurreiıi 

arasında telgraflar 
Meluib'nm iatikW yıldöniimü müna ~ 

•ebetiyle Reiaicümhur İsmet İnönü ile 
Mekaika Reiıicilmhunı arasmda karıılrkh 
tebrik ve teteklı:iir telrrıflan teati edil -
mittir. (a.a.) 

,. as svsıru:a sos ss s,... 

Mısır 

hudutlannda 
Falih Rıllrı AT AY 

ğu, çalıJmalarını, fani hayatının ıon 
günlerine kadar yakından takip ettiği 
ve Milli Şefimiz İnönü'nün de, cüm
hurreisliğine seçilişinin daha ilk gün
lerinde yüksek himayelerine almak 
suretiyle taltif buyurduğu Dil Kuru
mu, senenin bugününde, çalıtmaların
dan bütün milleti haberdar eder. Bu
gün, Türk milleti biribirinden kıy -
metli iki fırsatı birden kazanmıt bu
lunmaktadır : 

Bunlardan birincisi, öz türkçenin 
büyük kurucularına Atatürk ve İn -
önü'ye ebedi minnet ve tazimlerini 
arzetmek: ikincisi, ıüzel, temiz ve t
henkli dilimi• olan 1UrJsfe ~· 
konuımak .•• 

(Sonu I Qacit H7#adaJ 

C. H. P. Umumt İtalyanlar Libya hududundan Mı
aır topraklarına doiru 90 kilom-:t· 
re kadar içeri sirdiler. Fakat h~nuz İdare Heyetinde 
inailiz tahkimatı ile temaı halmde 
detildirler. Bu hareket~~ bir iı~ili Cümhuriyet Halk Partiıi Umumi 
ltaılansıcı olduiuna ıuphe edıle· idare Heyeti; dün mutat haftalrk 
nıez. Ancak İtalyanlar aon derece 
ihtiyatla hareket edecekler, ve e:aıl toplantısını yapmı§, Parti'yi alfu. General De Gaulle 
İn&iliz müdafaa hattı üıtünde cıd- dar eden mevzular üzerinde müza. 
di muvaffakiyetler kaz~~~a~ıkça, kerelerde bulunmu§tur. DAKAR'DA 
hakiki Mııll' harbine gırııılmıf ol· 
dutunu ilan etmiyeceklerdir. Bizz~t , 

• 
Tayyareci/erden Bn. Edibe, Filo kumandanının tayyaruine 

binerken. Aıağıda : B. Emin Ali Y cuın 

T.ürk Hava ·Kurumu filosu 
Elazığ ve Diyarbakır'da 

Binlerce yurddaş 
genç havacılarımızın yaptıklan 
gösterileri heyecanla takip etti 

Diyarbakır; 25. a.a. - Dün aabah 

1 
Urfa'dan hareket eden Hava Kurumu 
tayyareci ve parqütçüleri 8.30 da Di-ı 
yarbakır'ı gelmit ve tayyareleriyle 
şehir üzerinde dolaşarak konfeti at • 
mışlardır. Gençler tayyare meydanın -
di umum ınuf cttiş Abidin Öz men, kor
lt-..a. wıttı.tlJ"" bq milpviri, va
U. elril ve uJrwt erlrtn ile on binlerce 
halk tarafından kartılanmıtlardır. 
Gençlere refakat etmekte olan Hava 
Kurumu milfettİfİ Emin Ali bu gezi -
lerin gayeai ve havacılık etrafında bir 
nutuk MSyliyerek Diyarbakırlılara, Ku 
rum'a kargı göıterdikleri yardımlar -
dan dolayı teıekkUr etmiıtir. Umumt 
mUf ettit Özmen de, halka, Hava Ku -
rumu'na yapılacak yardımın ehemiyeti 
Ü.Zerinde bir hitabede bulunmuı ft 
bundan aonra tayyareler uçup bqla
mıılar ve parqütçUler halkın alirekti 

(Sona S. inci ••Fl•d•) 

Y uao.ıavya baıveküi B. 
SrJetkovi' 

• 11111111111111111111111111111111111111111111 .. 

uzlaıma sulhü 
1111111111111111 11111111111111111111 

istemiyorlar ................................ 
İngilte~e·ye kaqı mikadefe 

bütün cephelerde deyam ecle<e} 

Harp hem askeri hem de 
siyasi cephelerde 

yapılacak 
Berlln, 25 ı.ı. - Roma rörilımele-rlnla 

nihayete er.mit olmuı münasebetiyle, b-. 
sün Berlin'de salihiyettır bir menba, .... 
iıdald sarih mii$ahıdelerde bulunmuttur: 

Mihver devletlerinin mücadelesinin u .. 
lıtmı payı yoktur. Binaenaleyh bir uzla,. 
mı, bir kompromi sulhu bahiımevzuu ol.., 
maz. lnriltere'ye karıı milcacf'P.leye büttia 
cephelerde devam edilecektir. 

Roma ıörüıme1erinde. tnıiltere'nin eaiı. 
meıl için ehemiyetli meseleler cörilşül • 
mliıtür. Bu sebepten dolayı, yukardaki mll
ıahadelerin tımımiyle a1ı:ılne oları\ yaban. 
cı memleketlerde çıkarılın tecrlibe balon
larının mahiyeti, buıün tımımiyle anlatıl• 
mrı bulunmaktadır. 

Mihver devletlerinin yıptıtı mücadeled• 
(Sonu 5. ıncr '>tıvlada J 

Nafia, Adliye ve 
vekilleri Dahiliye 

İstanbul' da 
lıtanbul, 25 (Telefonla) - Naf1a 

Vekili general Ali Fuat Cebeıoy ve 
Adliye Vekili B. Fethi Okyar bu aa· 
bahki trenle, Dahiliye Vekili B. Faik 
Öztrak da öğle treni ile Ankara'dıuı 
geldiler. 

Adliye Vekili Haydarpap'dan bir 
motörle Bilylikada'daki köıkline git
ti. Vekillerimiz bir kaç gün · ıehri
mizde istirahat edeceklerdir. Dahili· 
ye Vekili Faik Ö.ztrak bugün intihap 
dairesi olan Tekirdağı'na gitmiıtir. 

Roma kaynaklarmdan haber veni· Berlin üzerine yapılan h b 
diline sön, İngilizler Mmr'da har- mu are e B. Serrano Suner 
U mühim kıtalar top}amıılar~ır. Bın bombardımanda 

Yugoslav ekonomi 
sistemi yeni bir 

yola mı girecek ? İtalya aleyhinde 
tezahürler yaplldı 

kadar tanktan olduıu tahmm olun· 

~=-~:.~~ı~:~~n~~;~~·~:~~a!::~~ Alevler 100 Km devam ediyor Berlln'de Hlllervefon 
dı)'en, İtalyan üılerın• ve ılerı kol- • 

~-::nt;::. •tm•kte olmaların- Rlbbenlropla görüctü 
Burada Mııır hükümetinin vazi- m.esafeden Yüzlerce ölü t 

~•tine taalluk eden bir ıarabet var. ve yara l ı var ! 
llülriimet, eter italyanlar iıMtili ~e· go•. rülebıeldıe 
tebbüıünde bulunurlaraa, ıaır ın Londra, 25 &.&. - Hilr franer• ku·Ht· 
kendiaini müdafaa etmek kararında teri umumi kırarrlhı dün ıkpm a111tdaki 
•ldutunu bildirmiıtir; fakat bugÜ· teblli'i netretmlıtir: 
~ kadar iısal olunan yerler, v~~- aJI L.. Halen Dakar'da cereyan eden harekltın 
tiyle inıilizler tarafındaıı tablıye Elektrik santr iri, naYlllll aafıhatı fU auretle teablt edilebilir: 
edilıniı oldujundan, bu harekete te- • 1. - Mlitarekedenberi her an fran11z ba
ca~ manaaı vermediğini de bil· f lbrİklllfl lnglllzlerln hUSUSl tı Afrikuındı renerıl de Gıulle'un mukı-
dİı1nittir. Toprak bütünlü~ü. ve t.e- vemet alyaaeti lehinde tezahür ve bıreket-
C&\'Üaün Mııır için naaıl tarıf edıl· 'hfi 1 h ı~ ter vuku bulmuıtur. Bu tezıhUrle-r öyle 
lllek lbnnıeldiiini münakata et· 1 mam lflnl mll lf 0 VU bir cesamet almııtır lı:I, Vlchy htilriimetl 
~ bize düımez. Diier taraftan Londra, 25 a.a. - Puarteai rlinllnll ulı· vali Cıyla'nın yerine Bol1aon'u tayin ed .. 
ıtalyanlar dahi efer aıkerleri Mıaır ya bağlıyan ıece Berlin ve Almınyı'nın relı: kendialne yalnır frınırs batı Afrikı
-.;.u.. airm/ıterae, bunun ıebe~i ul< böl .. l•dndo np<lm'I ol"' bomba<d'" I ""'" doiil ayru nmondo fmo<a doi• Af· 
bu. arazi içinde inıilizlere teıaduf manlar hakkındı hava nezaretinin latihba- (Sonu .S. ıncı ravlada) 
edılınekten ibaret olduğunu, yokıa (Sonu ·.s. ıncı rmylada) t• hudut mevzilerinin itıali, ne de ,,,. ·~r-
b kenderiye ıehir ve limanının bom- ~ 
ıu•rd1!"an edilmeainde Mıaır'a k~!.f' 
1 ç bır kötü kaıit olmadığını .. aoy: 
~•lctedirler. Hedef, inıılızlen d:"' lutaaından çık~rm~k~~~· • On
it il eonra İtalyan m11afırlıgını? ne 
d •dar uzayacağını kimae tahmın e
tr. fltttea. Çünkü bir defa iatili ta
._~llllanacak olurıa, Akdeniz hak!· 

1>:•ti baknnmdan bin türlü ehemı-
)etı aıla ·• .. t.. iyen Mısır top-'•kl toz go urm • 
I& arını dıtardan gelecek bir iıtı-
.. )'a lcarıı müdafaa etmek külfeti· ... ._ k .. 
til·••tlanmak da, bu memle eh •?,-
h •zlerden kurtarmıt olanlara du-

Cektir 

Jı :!" lh~ntık zevahirinin altmda~i 
d \ ılcati rörerek derhal harbe ~.u· 
'tt a •le •bnek fikrinde bulunan dort 
~-~. iıtif a etmek :aaruretin~e .~8:~
._:t.ır. Bir tebliie l'Öre, Mısır huku· 
....:~ harp ilanı hakkınm zorlan_ma
... !•tenıiyor. Acaba bunun aıan•· 
faaa bİr def•· inailizlerin italya~Jarla 
~ boy ölçüıeceklerini l'örclukten 
--- itir karara yarmak audır? 

' ... ı. 4aci •aP-'• ) 

lapanya dahiliye nazırı B. 
Serrano Suner 

Berlln, 2l5 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Bellhlyettar bir menbadan öğrenlldlfi -

ı göre B. Serrano Suner bugün B. Hltler 
taratından kabul edllmlttlr. l4Ullkat bir aa 
at kadar dev.am etmtıtır . 

••• 
Berun, 28 La. - Stefant ajaııaı blldlrl· 

yor : 
Almanya harfcl7e nazırı B. Fon Rtb -

bentrop, ıalı gUııU İspanya dahiliye ııazın 
B. Suıuıerıe görU,mUıtUr. 

Resmi tebliğ 
BerUn, 2l5 LL - Reamt tebllt: FUhrer, 

bua1lıı ötleye dotru, yanında B. Fon Rtb -
beııtrop da oldutu halde, B. Serrano Su -
Mrl bbul •tmlt ... badl.t ile US1ID bir 

-~llal~ 

Belrrıd, ıs a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Baıvekfl B. Svetkoviç, Belrrad belediye 
reisinin bir dlvetl ilserine Balkan lktıut
çılar toplıntıamda hazır bulunmuı ve 
memleketin iktıaadt meselelerine temaı • 
den uzun bir nutuk aC!ylemittir. 

B. Sveıkoviç nutkunda ezciimlı yuro• 
lav lktısıdiyatmm yeni bir 7ola rirmeei 
lliramı.mdan bahHtmiıtir. 

Her an bir ihtilalden korliuluyor 
Kahire, 25 ı.L - Reuter aJamı blldlrt. 

yer: Suriye'de İtalyan aleyhdan yeni ta .. 

Alman ı•stı•ı',A hllrler kaydedilmektedir. Elmıart ıuet• • 
U linde lntitar eden bir BeJ'l'Ut telrrafmda 

l(Syle denilmektedir: 
üslerine hucum Blltlln Suriye milli teıelrkillleri, memt .. 

ketin nihai uıukadderatının incili• ıı:afert. 

Jevam edı~vor ne batlı oldutunu rös 6nUnde tutarak ita&
U~ ._, nn heyetine kartı açıkça husumet r6ate1'o 

mektedlrler. Her an bir ihtilllden endi .. 

Gemilere ve limanlara 

birçok bombalar atıldı 

eden koı;lıyon pek ihtiyatlı hareket et • 
mektdfr. Komisyon b11ma bir çok tehdit 
mektuplan celmlıtlr ve ba taarruıı:a alo 
rımılrtın korlı:tuklın için rece dıtan çrlle 
mamaktadır. 

Londra, 25 a.a. - Havı nezaretinin iİ- Kudila radyosu tırafmdın haber veril• 
tihbırıt servisi bildiriyor: Sahil müdafaa Hayfı bombardımanı itılyınlırı lı:ırtr .,... 
kuvetlerine menıup tayıreler dün ubah ı huaumetlnl bir kat daha arttırmııtır. 

fSonu .S •ncr '•vfadaJ __ • -----

... 
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Türk Dil Kurumunun 
çok değerli çalışmaları 
Kurum Genel 

Dilmen'le bir 

Sekreteri İbrahim Necmi 

muharririmizin mülakatı 

Dilimizi 
korumak 

yabancı unsurlardan 
nasıl çal ışd iyor ? . . 

ıçın 

Türk Dil Kurumunun değerli i'enel sek- ı da biç bir dofru düıünen muterizin bu 
reterini, yeni binalarındaki odasında ziya- noktada batka tUrlli bir diiıilnce ileri silr
ret ettim. Kurumda, hummalı bir faaliyet düğünü zannetmiyorum. Dilleri ne kadar 
var. Odalardan ardı arasz kesilmiyen dak - ıert n dikenli otura& olsun onların da yil
t ilo tıkrrdılan geliyor. Fakat biliyorum ki reklerinin içinde hılkm bildiii, benimıedi
bu çalışma, arife giiniine mahsuı bir fev - ği kelimeyi kôtil bulmak duyguıu yer bu -
kaHidelik değildir. Burada her o(la, adeta lamaz. 
ayn bir akademi halindedir. Türk dili, bu 
odalarda, tnhlil ve terkip olunur. İşlenir ve 
bu arada yabancI unsurlardan temizlenme -
eine çalışılır. Bu odo.lar tü.r'k dilinin güzel 
eserleriyle doludur. Tilrk alimleri, bura -
larda, ba1baıa vererek büyük milli dava i
çin didinirler. Hulba. burası, bir ilim yu -
vası, fakat iıtigal mevzuu, türk milliyeti -
nin bir unıuru olduiu için heyecanlı bir 
ilim yuvasıdır. 

İbrahim Necmi Dilmen, Atatürk'Un dil -
cilik çahşm{Jarında onun yakınında bulun
mak şerefini uzun müddet muhafu:a etmiş 
bahtiyarlardandır. Bugün, aynı bahtiyarlı
fı, hami reis lnönü'nün teıvik •e lr;tatla -
riyle ışıklandırdığı kurumun genel aekre -
terliğinde devam ettiriyor. 
Kıiçük oda aziz hatıralarla sllılüdür. Bir 

çerçeve içinde, Ebedi Şef etrafında dilci -
lerle toplandtğı ~eniş ve uzun bir masanın 
ba~ında oturuyorlar .. Onun yanında ayııı 

dilciler, Milli Şef'in reisliği altında aynı 

gaye için çalışırken alınmış bir fotograf 
var ... İnkılapçı Re~it Galibi ve Samih Rıf-
atı anıyorum. 

Genel Sekreter: 
- Size ne ıöyliyeyim, dedi, çahımala. -

nmtz hakkındı yarınki radyo konuşmamda 
bir çok malfimat vereceğim. Onun dııında 
ne istersiniz T 

- Ben Ulus okuyucuları için ıizden Ku
rumun sekiz yıllık çah1ma11ndan kııa. blr 
hulasa rica edecektim, dedim. 
Aşağıdaki kıymetli izahat, bu verimli 

mesainin kısaca. hiklyesidir: 

Dünkü cemiyette dil, 
Bugünkü cemiyette dil ! 

- Dil Kurumunun bir ilim ocağı olarak 
her yerdeki akademiler gibi olan çalışma· 
larmdan başka inlullpçı cepheden de dır 
bir rolü olmuştur. Yalnız dilin lfigatini, 
rrameriııi tedvin etmek, filolojisini yap -
mak, hatta etimolojik incelemelerde bulwr 
mak k11.fi değildi. Türklüğün içinde yaşa -
dığı büyük inkdip ile birlikte yürüyecek 
bir hamleYı de aynı Kurumun başarması 
lıi.ı:Imgelmişti. hte ııeçen yıllardaki çe.lıı· 
maların en büyük ~Irlıiı dı bunda topla
nıyordu. 

Münevveri başka dille yazan, halkı baı
ka dille konuşan bir cemiyet millt varlık
tan ayrı yaşıyan bir imparatorluk sarayına 
yarışabilirdi. Fakat varlığını milli kökler
den alan bir ellmhuriyet birliği içinde bu
na imkan yoktu. Onun i)in akademik ilim 
çahımalarını yürütmekle beraber ön plan
da bu lnkilap vazifesini başarmak lazım -
dx. 

İnkılapçı çalıımada ııayeye erdik diye -
mem. Fakat ıannedildiği kadar da muvaf
fakiyetsb: kalciığımız fikrinde değilim. 
Sosyal değişmelerde düz çizgi yoktur. 
Türlü kıvrımlar, aağa, sola, ileriye geriye 
gidişler olur. İş, bu büktilüşlerln en ıonun
da ileri mi, yoksa geri mi gittiğini bul -
maktadır. On iki sene evelki yazılarla bu
cünkilleri mukayese ederseniz geri sitme -
diğimiri, hatti ilerleditimizi açıkça rö -
1'Ürsünüz. 

Diyebilirler ki: bu za.ten tabi? bir ııidi~
ti. Dil Kurumunun çahşmaları olmasa da 
rene buraya varacaktık. 

Belki .. ama, bana öyle geliyor ki, hiç ol
mazsa meseli ~S senede varılacak bir ga
yeye bu sıkı ~alıımalar sayesinde beı altt 
ıenede varmak imkanı elde edilmi&tir. Ve 
böyle bir iıte bu çabukluğu temin edebil -
melı: az bir iı:ı değildir. 

Terimler üzerinde bir miıal 
Üçüncü dil kurultayı ilk ve orta öğre • 

tim terimlerinin pek yayılmıı olanlar müe
tesnı olarak tiirkçeleştirilmeıini kararlaıt
tırmzıtır. Bir kliçUk mi11l: bugtinkil türk 
okul talebesine "müselles" dersem bunu 
sadece ezberler. "triangle" dersem onu da 
sadece ezberler. Fakat "üçgen" dediğim 
vakit bunun hiç olmazsa üçlü bir şey ol -
duğunu anlar. Bizim gibi eski ter·imlerle 
yetiımlşler için bütün bu yeniler korkunç 
bir yadırgama verir. Ama bizim işimiz ken
di neslimiz için ddil, relecek nesiller için
dir; ve nasd olsa bir ne1lin relecek nesil
ler için bu fedakarlığı üstüne alması la -
zımdı. Tilrk inkılap ne1ll bu ıerefi ba.ıka 
bir nesle bzrakmak istemez. Terimler için 
de hiç kusurlu söz yoktur demek istemi • 
yorum. Zaten birkaç defa anket, deneme, 
düzeltme yapılması hep bu kuıurları en 
aza indirmek içindi. Fakat insaf sahibi o -
lanlar yüzde beş veya on kusur için bü
ttin bu ileri hareketi mahkilm etmiye naııl 
razı olurlar?. 

Ôğretmenler ve yazarlar 
- Çahşmalanmzda en yakın yardımcı

larınız k:.im oldu? 
- Bu inkIJap vazifesinde bizim en tabii 

yardımcılarımız türk yazıcıları ve türk 
öğretmenleridir. 

TUrk yazıcde.rıdır: çünkü özlediğimu 

dil yazıya bakim olduiu giin okuyucu kat. 
lesi birdenbire sekiz on misline çıkacak -
tır. Geçen asırda Ahmet Mithat'ın roman
ları nasıl satıldıysa, nasıl okunduysa, hat
tl nasıl okuma. yazma bllıniyenlerin ku -
laktan bellemeleriyle ağızlarda masallar 
haline geldiyıe yeni neslin romanları, ti -
yatroları, yazıları da böylece ıimdild ııibi 
en çok on bin kitap ve otw: bin gazete 
tirajında kalmıyaeak: medeni memleketler 
gibi yilz bin kitap ilci yUz, liç ytiz bin P· 

zete basımına varabile<:ek ve o vakit yaııcı 
hk gerçekten in.anın ömr!inil verebiJeçefi 
bir mnlek olabilecektir. 

Türk öğretmenleridir, çUnldl onlar da 
ilkte biru zahmet çekmekle yarm daha 
lı:Isa zamanda, daha çok bilgileri, kendi ma
nevi yaVTUları olan talebelerine verecek -
!erdir. 
Öğretmen alleai !nkıltp rolünde her 

zahmete katlanarak, hiç kendini esirgeme -
den ileri yürümektedir. Tü.rk ya.zarlar ai
lesinin aynı elbirlifini ıröstermesi en bil -
yük dileklerimizden biridir. 

Geçmise çok baih, yahut ban hi~st H -

beplerle geri dııran Jriiçlik bir u:hk hariç 
olarak yazıctlarm da gittikçe bu yolda yü
rümekte olduklarını ve hele ıençlerln her 
gUn biraz daha ileri atıldıklarını (Örmekle 
hem ıeviniyorum, hem de yeniden ıevk Ye 
ilmit buluyorum. 

itirazlar ümitıizlik Cleğü 
daha çok ümiı veriyorlar 

Bu ıözlerimden zannetmeyinb ki yapı • 
lan itirazlardan üzülmüş veya gücenmlı bu
lunuyorum. Değil saf ve eamimt duygular
la yapılan itirazlar, hatta öyle olnııyanları 
bile inkılap hamlesinin tabii akisler!dir. 
Bunun için bana ümitsizlik değil, daha çok 
ilmit vermektedirler. Eğer hiç ses çzkma -
dan inatçı bir kayıtsızhlr önünde kahnak 
o vakit ldmaeyi allikadar edemedik.,.. ro -
lilmlizü yapamadık diye ilziililrUz; ve bun
da kabahati kendimize buluruz. Her bir 
itiraz haklı ise kusurumuzu tashih için, 
haksız iae hakkımızı daha kuvetle ortaya 
çzkarma.Jı: için bize faydalıdır. Onun için 
büttin muterizlere teşekkür ederim. 

Bandan ıonraki çahşmalarım1zda da hep 

U L U S 

Hava Kurumuna 

Altın yüzüklerini 

teberru edenlere 

gümüı yüzük verecek 
Türk hava filosunu zenginleştir

mek için, bütün milletin elbirliğiyle 
nasıl bir hamiyet seferberliğine çık
tığı göz önündedir. Aylardanberi, ga
zetelerimiz, son nefeslerinde varları
nı yoklarını Hava Kurumuna teberru 
eden veya yaşaması için zaruri olanı
nı ayırdıktan 11onra üst yanını bu ku· 
ruma terkeden vatandaşların isim ve 
resimlerini neşrede ede bitiremiyor -
lar. 

Son bir ay içinde Hava Kurumu ıu
beleri, vatandaşlarımızın daha sami
mi bir teberruunu kabul etmeğe baş· 
lamıştı. 
Kıymetli nişan yilzUklerinin kuruma 

teberru edildiği şayi olur olmaz, bf
ribirleriyle yanı edercesine çiftler 
Hava Kurumu şubelerine akın etme
ğe ve parmaklarındaki nişan yüzük -
lerini çıkararak tUrk göklerinin hiz
metine terkediyorlardı. Bu asil hisle 
şubelere tevdi edilen binlerce kıymet
li yüzük Hava Kurumu merkezinde 
toplanmış bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre TUrk Hava 
Kurumu, vatandaşların gösterdiği bu 
sıcak alakadan daha ziyade cesaret· 
lenerek bu işlerin daha muntazam bir 
şekilde idaresi, yapılan teberruatın 
şubelerden günU gününe merkeze gön 
derilmesi için bir talimatname hazır
lamu~ ve şubelere göndermi§tir. 

Kurum, parmaklarındaki kıymetli 
yüzükleri teberru edenlere birer 4il
çük hatıra vermeği kararlaştırmıştır. 
Bu hatıranın içinde sahibinin adını 
taşıyan gümüı birer yüzük olması e
sas itibariyle takarrür etmiş bulunu
yor. Kurum muhtelif nümuneler üze
rinde tetkiklerle meşguldür. Hava 
Kurumunun bu hamiyetli vatandaşla
ra vereceği bu hatıranın herhalde çok 
zarif bir şey olmasına çalışılmakta • 
dır. 

Teberru edilen bu yüzüklerin kar
şılıklariyle vUcuda getirilecek filo 
da "Nişanlılar filosu" adını alacaktır. 

C. H. Partisinin Ocak kongreleri 
C. H. Partisi Keçiören nahlyeslne 

bağlı Filibe ocağının 1940 11eneai kon
gresi blitUn partililerin iştirakiyle 
tahsis edilen salonda yapıltnıştır. O
cak idare heyeti reisi bir sene zarfın
daki iıtler hakkında izahat vermiı ve 
beşinci kol ile paraşütçüler hakkın
daki musahabesi alaka ile dinlenmiş
tir. Ondan sonra intihaba geçilerek 
ittifakla ziraat enstitüleri genel sek
reteri doktor Kerim Ömer Çağlar 
idare heyeti riyasetine aeçltmlt bu 
içtimadan sonra ocak üyeleri başkan· 
larına candan tebriklerini ıonarlar
ken bu gibi istifadeli içtimaların te
madisini temenni ederek salonu terk
etmiglerdir. 

böyle ltlrular ~nUnde kalmak n MY'lece 
dil çalıımaaım mahdut blr heyetin ddil, 
bütün münevverlerin mUı;terek bir mahsulü 
haline getirmek ümidindeyiz.. 

İnkılap hamlesi haricindeki ilmt ı;e.hı -
malarırruz, tabii, aynı harareti gösteremez. 
Çünkü bunlar her biri uzun didinmelerle 
elde edilecek mahsullerdir. Bunwıla bera
ber •bunlann her biri ortaya. kondukça 11 -

yandırdığı alaka da ara ııra ııazete ve mec
mua ıliturılarına geçmektedir. 

Önümüzdeki yxllar, öyle umarım lııl ln -
krlap i:tlerinde daha çok istikrara doğru 
yüribecek, ilim )ahı;malarmda caha çok 
verimli olacııktır. Bizim ve bizden sonra 
gelecek olanların bu yoldaki çalışmaların
da. en bilyük d.stin.atlar.ı: milletin ıevrl ve 
alaka• ve BUyUk Mim Şoefimizln yUuek 
himaye ve irıatları olacalmda ıUphe yok
'tur. Mim Şefimiz daha ilk &'iinünden beri 
'dil !ileriyle çok yakından Hgilenm.iıler Ye 
'bil yoldaki çahımalam her zaman yük&ek 
'bir teşvik ve himaye ile canlandırmıılar • 
'dır. Kurumun hlmi reittlllini kabul bu~ 
mal.arı dı bunun en kuvetli bir delilidir. 

Bütün tUrk milleti gibi türlı: dilciliği de 
'kendilerine mlnnettardıır!' 

K.Z.O. 

Stadyomda heyecanh 
tenis maçları 

Geçen hafta mUmtaz ve meraklı se)1rct
lerl huzurunda seçmeleri yapılan tenis böl
gesi blrlnclllklerlnln, lSnUmUzdeki cumar
tesi saat 2.30 dan ve pazar 9.SO dan 1t1baren 
döml-flnal ve finalleri yapılacaktır. 

Tek bayanlar döml-flnaUnde yukarı kı
sımda., Ankara şa.mplyonu Jülide Parkan 
ile Fillps karşıla,,a.ca.k. Cazip ve mUesslr 
Stili, teknik ve dUzgUn uzun vuruklarlyle 
temayüz eden §a.mpiyonumuz, eskl bir çift 
oyuncusu olan FUlpse galip relebntrse, 
Adaletin galibi olan Gısa Masara kar§ı fa
vori olan değerli sabık Türkiye şampiyonu 
Bayan KA.zım Çene ile finalde oynıyablle
cektir. Bu iki şampiyonun kar§ıla.şması he
yecanlı bir tenle Mdlsesl olacaktU'. 

Tek erkeklerde dlSml-flnale ertemıcı olan 
dört tenlııçlmlz §Unlardır: Bu turnuvanın 
favorisi Fehmi Kızıl, Ankara ikincisi Ah
met Tandoğan, Semih Ulutürk ve emekdar 
Derviş Çlfııtepe. Fehmi Dervlı ile karıı
l~ıyor ve ıamplyon Fehmi favoridir . .Ah
met Tandoğan - Semih maçına gellnce, 
Ahmetin çolc sert, falsosuz düz ve seri 
teknik vuruşlarına, yüksek oyun taktlflne 
mukabil Semih Ulutürk yUksek milsabaka. 
ka.billyetl, nefes, seyyal bir .ıteı·vıa, ha.emı
mn oyununu bozan li!te bir oyun tarzı ~e
tlriyor. İki muhtelif tenlı mektebini tem • 
sil eden bu değerli oyunculardan Ahmet 
Tan.doğanın da.ha seri oyun tarzına ııans 

veriyoruz. 
Çift erkeklerde ııamplyonluk Kerim Bü

key - Fehmi çitti ile Ahmet Tandoğan -
Fllips ve Derviş - Semih çiftleri arasında. 
Qeklııecektlr. Kerim - Fehmi f&.mpiyon ta
kımı tahminimizce ağır basacaktır. 

Muhtelitlerde Jülide - Fehmi resmen 
mulıtclit ı;ıampiyonu olmakla beraber, çok 
müteca.nls bir çift teı;ıkll eden Fillpsleri 
maıt!Qp edebilmeleri için klA.slarımn fev -
kine gıkmaları icap edecektir. Bu meyanda. 
Kerim - Odonnel ve Çene - Tandoğan çift
leri de bize hoıt eUrpı1zler hazırlamak lçln 
!mıat kollamaktadır. 

An.karada yetiıımekte olan genç tenlı 
yıldızlarını görmek lıteyenlel', gelecek haf
ta yapılacak olan ikinci kategori maçlarına 
geleblllrler. 

Pazar gllnU yapıla.cak olan final mU -
sabakalan bir çok meraklıyı at yanıların
dan mahrum edecekttr. 

Güreş birincilikleri 
Bölge giiret ajanlığından: 
ı - Evelce ilin edilen gUreı birin

cilikleri bu hafta Halkevi aalonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tartıya cumarteai gUnll saat 1 
de balge gliref Klonunda baılanacak
tır, 

Demlnpor Eskiıehir' de 
teıahüılerle karıl1111dı 

Eskitehir, (Huauıt) - Ankaradı 
millt küme ıampiyonu Fener,bahçeyl 
yenerek Türkiye ıampiyonu olan Es
kişehir Demirspor takımı salı günU 
saat 19.02 de Eakltehire dönmilttUr. 
İstasyonda hUkUmet mümessilleri de 
bulunduğu halde 5000 kişilik ıbir halk 
kütlesi tarafından büyUk tezahüratla 
karıılanan sporcular ıerefine gece 
büyük bir .ziyafet verilmiıtir. 

Sıınıdırgı - Aldıisar spor temaslan 

Sındırgı, 25 a.a. - Akhisar'a git
mlt olan Sındırgı gençleri Akhisar 
gençleriyle yaptıkları atletizm, voley
bol ve futbol müsabakalarının hepsini 
kazanmıglardır ve dün buraya dön -
müşlerdir. 

Tekirdağ' da rrapbık üzüm 
mütbayauı batladı 

Teklrd&A', 26 a.a. - Tekfrdat ıarap !ab
rlk~ı bağcılardan ttzümtlıı ldlosuııu e ku
nıoa aımıya ve küfe datıtmıya baolamıı • 
tır. Balcılar tl;yattan çok memnundur. 

Matbaaların u.yısı teabit 
olunuyor 

Dahlllye Veklleti vilAyetlere blr t!mtm 
yaparak vtlAyet içinde bulunan bUtUn 
nıa.tbae.ların 1ayılari1le bunların vaziyet -
terill1n bildlrilmealıd 1.ıttemlıttr. 

Fransız müstemleke 
imparatorluğu 

26- 9- 1940 

Preveze zaferinin 

yıldönümünü 

kutlama hazırlığı 

1 1 İstanbul, 25 (Telefonla) - Preveze 

Parra anıyor mu • zaferinin ~ıldönümil cuma g~~ü s~at ) ı 10 da Beşıkta§'ta Barbaros turbesın-
On sekizinci asır içinde, Fransa he· de merasimle ~esit edilecektir. M.e:a· 

men hemen bütün müstemlekelerini ı sime kaı;a, den~~ ve hava kuvetlerı ıle 
A k .. mekteplıler, muesseseler ve halk te-

kaybetti. Napolyon, vrupa ıtaıı u- ıekkiillerinden ayrılacak mümessiller 
zerinde talihinin yıldızı parladığı iştirik edecektir. 
müddetçe, Suriye'den, Basra körfe - Barbaros ihtifalinden sonra Abbas 
zinden geçerek imparatorluğunun nü- parkı vali tarafından açılacak, ayrıca 
fuzunu ta Avusturalya'ya kadar uzat- da Beşiktaş hükümet konağının küşat 
mağa azmetmişti. resmi yapılacaktır. 

Fakat, denizaşırı ufuklarda tereı 
süm eden bu emeller Trafalgar bezi • 
metine dayanamadı. Bu büyük deniz 
muharebesinin bitmek Uzere bulun -
duğu tarihi dakikalarda, fransız müs
temleke imparatorluğunun muka<ide -
ratı da taayyün etmiş bulundu. 

Müstemleke imparatorluklarının 
devrüferağ muamelesinin deniz Uııtün· 
de yapılması anane icabı idi. Nitekim 
öyle oldu. Fransa'nın elinde, Marti -
nik, Guadölup, Güyan, Reünyon gibi 
birkaç teselli parçası kalmışt&. 

On dokuzuncu asır, Fransa'ya geçen 
asırdaki bUtiln kayıplarını fazlasiyle 
telafi edebilecek siyasi geniş imkanlar 
bahşetti. 1870 mağlUbiyctini takip e
den yirmi, ylrmibet yıl içinde muu• 
zam bir müstemleke imparatorluğu 
kuruldu. Fransız müstemleke siyaseti 
1904 sonlarına doğru artık son mer
haleııine erişmiş bulunuyordu. 

Versay muahedesi de yeni yeni 11~
veler getirdi. Bilhassa, Suriye ve Lüb
nan mandası "istiklal mürebbiliği" 
yapması ıartiyle Franıa'ya tevdi o
lundu. 
Şimdi hartaya bir göz atalım; Afri

ka' da, Cezayir, Tunus, Fas, Senegal, 
Moritanya, Fransız Sudanı, Nijer 
havzası, Gine, Togo, Daihomey, Ka
merun, Gabon, orta Kongo, Çat, So· 
mali aahilleri, 

Yeni posta pulları 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Posta 

idaresi 20 ilk teşrinde yapılacak nil
f ua sayımı milnasebetiyle Darphane
de 100.000 seri 4 çeşitten ibaret bir 
takım pul tabettirmiştir. Yeni pul • 
lar 10 para, 3 lruruf, 5 kuruş, 10 
kurut kıymetindedir. Bu sene yapı· 
Jacak Balkan olimpiyatları için do 
darphaneye yeni pullar sipariş edil
miştir. 

İstanbul'da peynir 
ve yağ fiyatları 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Fiyat 
murakabe komisyonuna riyaset eden 
vali muavini yemeklik yağ fiyatlan
na konulan narhın piyasa satışından 
yüksek olmadığını söyliyerek demiı
tir ki: 

- Peynir satıgını tetkik ediyoruz. 
Peynir fiyatlarının yükselmesi için 
sebep yoktur. Çünkü peynir evelce is
tihsal edilmiş ve satı~ı evelce yapıl
mıgtır. Binaenaleyh iki, Uç ay evelkl 
fiyatların değişmemesi icabeder. Fi
yat yükselmesine müsaade etmiyece
ğiz. Hint Okyanosunda: Madagaskar, 

Komor, Reünyon Sen Pol, Amster
dam, Croza adaları, 

Hinditsanda, bet tehir (Şanderna· lstanbul'da odun narhl 
gor, Pondişeri, Yanaon, Karikal, Ma-
he.) 

Çin Hindistanında, Koıin,in, An· 
nam, Tonken, Laos, Kamboç .. 

Pasifik Okyanosunda: Yeni Kale· 
donya, yeni Ebridler Tahiti, Markiz, 
Tuamotu, Gambiye, Rapa, KJiperton. 

Amerika'da: Sen piyer, Mikelon, 
Guadölup martinik, Güyyan ... 

Yirminci asır, Fransa'nın kendisi 
de dahil olduğu halde ıbütün Avrupa 
kıtası kadar geniş bu muazzam impa
ratorluğun parçalandıtına mı taılıit 
olacak? 

1870 mağlftblyetini takf p eden mil· 
11 kalkınma devrinde, yirmi yıl için· 
de üçüncü fransız cilmhuriyeti dün
yanın ikinci imparatorluğunu tesise 
muvaffak olmuştu. 

1940 hezimetini takip eden bir iki 
yıl içinde, belki de daha az bir za
manda "Vişi" hükUmeti, asır de
ğişti diye, biltUn bu varlıkları bu de
fa da karada imzaladığı gizli veya a
çık ınuahedelerlc devir ve ferağ mı 
edecek? Benden bağışlamak, sizden 
gidip teslim almak mı diyecek? Yok
sa miistemlekelerl, himaye ve manda 
Ulkelerini silahlarından tecrit etmek 
vazifesini de tarih muvacehesinde ge
ne Vişi hükümeti mi deruhte ede
cek? Her asır içinde ya bir imparator
luk batırıyoruz ve yahut yenisini ku
ruyoruz diye avunarak, yirmi birinci 
asrın tecelliyatına kayıtsız, kayguıuz 
intizar mı edecekler? Bilemeyiz. 

Yalnız şurası da muhakkak kl, kor
kunç bir hezimetin şaşkınlığını henUz 
giderememiş olan Fransa'nın ihtilal
ci, inkılapçı nabzı, bugün mukadde
ratına hakim olanların yorgun ve bez
gin kalbinin ritmiyle atıyor ... 

Böyle bitkin bir teslimiyet ve te
vekkül lels.fesinin on iki milyon ki· 
lometre murabbaı mesahaııı, yetmiş 
milyon nüfusu olan bir müstemleke 
imparatorluğunu korumasına güçlük
le imkan tasavvur olunabilir ... 
Fransız müstemleke imparatorluğu

nun temelleri sarsılırsa, garibi tudur 
ki bu tariht yıkılışın görünüşüne gö
re baltacıları biz.ıat fransızlar olacak
tır. Bu imparatorluğun başlıca Mnisi 

yeniden tesbit edilecek 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Odun 

naııhının yeniden tespiti kararlattırıl
mıştır. Yeni narh yaş, kuru, meşe ve 
gürgen olarak 4 seri üzerinden tespit 
edilecektir. Mangal kömürü fiyatla
rının da bu hafta içinde tespiti muh· 
temeldir. 

Yunanistan' dan 

gelecek otobüsler 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan

bul belediyesinin Yunanistana siparit 
ettiği 4 otobüsün mübayaaaına ait 
muamele ikmal edilmittir. Alınan o
tobüsler ay ıonuna kadar ıehrimiı:e 
gelmi~ olacaktır. Belediye her biri 32 
ki§i istiap edecek olan bu otobüsleri 
Eyüp - Keresteciler hattına tahsiı e
decektir. 

(Jules Ferry) nln vaktiyle franıı• 
mebusan meclisinde söylediği şu ib
ret dolu cümlelere bakınız.. Büyük ' 
devlet adamı ~deta bugünkü elim va
ziyeti tahlil ediyor: 

"Biliyor musunuz ki müstemleke 
imparatorluğunun mukadderatını, in
sanlar, askeri §eflerin azmi veya zafı, 
faaliyeti veya ataleti, umumi valilerin 
zeka ve kabiliyetleri veya iktidarsız
lıktan ve yahut da vazife sahiplerinin 
enerjilerini kaybedivermeleri gibi a· 
miller tayin eder ... " 

Bir de bakınız, günlük hadiselerin 
oyuncağı olmıyan büyük fransız mü
tefekkir ve edibi Paul Valery, daha 
1922 senesinde, vatanı baştan başa, he
nüz zafer ııermestisi içinde çalka
nırken istikbali örten kalın esrar per
delerini hassas parmaklariyle nasıl 
aralıyor, hüzünlü olduğu kadar dil· 
şündilrticü bir tefekküre nasıl dalı· 
yor: 

"Bizler, medeniyet" ler, şimdi bill· 
yoruz ki faniyiz I..." 

İnkılap davasına atılanlar yüz kazanmak 
için beş yüz ister, bin ister. Ortaya atılmx~ 
kelimelerden yüzde onu on beşi tuttuysa 
maksat hasıl olmuı demektir. Hiç birimiz 
o kelimelerin hepsinin tutacatını ~hayyül 
bile etmemiştik. Fakat o yüzde on beşin 
hepıi ortaya atılmadan, kendiliğinden bu 
kadar zamanda tutabilmi:ı olacağını da, 
zannederim ki; hiç bir insaf ıahibi iddia 
edemez. 
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"Büsbütün kaybolmuş, yok olmuı 
bllyük kıtalardan, içinde yaşıyan bü
tün insanlarla, kullanılan aletlerle 
birlikte batan; ita.hl arı ve kanunları, 
akademileri, ilimleri, gramerleri, lQ
gatleri, klasikleri, romantikleri, sem
bolistleri, münakkitleri ve münakkit
lerinin mlinakkitleri ile birlikte asır
ların amansız, merhametsiz derinlik
lerine yuvarlanan imparatorluklardan 
bahsetlildiğini duymuştult. 

Yeni kelimeler bahıi 
Yeni kelimeler bahsi konuşulurken, bu 

mevzu üzerinde zaman zaman matbuatımı
zı işgal eden münakaşaları hatırladım. Ye
ni kelimelerden bazılarının dilde yerleıeme 
diğini ellerine ıllllı olarak alanlar kendi -
lerine kuvetli görünen bu temel üzerine 
binalar kuruyor ve büyük davanın zaferini 
inkara kadar ileri gidiyorlardz. Genel Sek
retere bu yoldaki yazılan ve iddialariyle 
hatmma ııelen bazı isimleri hatırlattım. O 
izah etti: 
"- Yeni kelimeler bahsinde bizim asıl 

rayemiz halk dilinde yaşıyan kelimeleri 
yazı diline sokmak, bunlara belirli mef • 
humlar bağlamak ve llzımgeldikçe bwılır
dan tlirk söz yaratma yollarlyle birletik 
kelimeler yahut mü,taklar çıkarmaktır. 

Bu türlil kelimelerin çofu tut -
mqtur. Ara.da halkça da bilinmez ve 
zevkimize yadırgama verir sözler de ileri 
ıürülmüşıe bunu da i~in çabuklutundan se
len zarurt bir kusur olarak görmek daha 
doğru olur u.ruıcderim. Her halde hiç biri
miz bilinnıiyen sözlerden yeni bir dil kur
mak gibi saçma bir iddiada değiliz. 

Di 1 bayramımız 

8 undan dokuz yüz yıl kadar 
önce Divanü Lfıgat-it-Türk 

kitabını yazan Kaşgarlı Mahmut, 
bu kitabında yalvaç sözll diye §Unu 
söyler: "Türlclerin dilini öğreni
niz; çünkü onların egemenliği uııun 
sürecektir." 

Bugün o egemenliği uzun süre
cek olan ulusun yurdunda o dilin 
bayramını kutluyoruıı. 

26 eylülün her yıl bir dil bayra
mı olarak kutlanması tekJJfi ıair 
Halit Fahri'nin, kararı da birinci dil 
kurultayınındır. Kurultayın üyeleri 
bu kararı o :ıaman Ebed1 Şef'Je Mil-
11 Şef'in huzurlarında alkıtlamıt
Jardı. Buglln bu bayramı kutlarken 
o iki şeften birinin mağnev1 huzu
runda eğilmek, birinin dirik emrin
de yılmadan çalı§mağa andiçmek 
borcumuzdur. On sekiz milyon tür
kün yüreğinde biriken bu duygula
rı dile getirmek için kullanacağımız 
araç da yıJJarcı, asırlarca enderu11 
kubbeleri altında soysuzlaştırılıp 
osmanlıca kılınan dilimizin yeniden 

"za o-

IAN 1~11 IL7'R 
luyor. 
Osmanlıca komfudan iğreti alı

nan ve kuJlandıkça yıpranan, üstil
ne tozlar biriken yarı yabancı bir 
lehçe idi. Dil bayramını kutlıyaD 
bütün türk aydınları, düşünürleri 
o yarı yabancı lehçeden iJz, duru 
türkçeye yol almakta olduğumuzu 
unutmamalıdırlar. 
Şurada, burada hAM enderun ar

tığı bir lehçeyi yaşatmak, h§JA ya
zılarını bedestenlik terkiplerle be
zemek l~evesinde bulunanlara rastlı
yabiliriz. Bunlar, kocamış bir çına
rın son dalı gibidirler. Osmanlının 
ve osmanlıcanın kuruyan gövdesiy
le onlarda devrim yellerine Jr.arıı 
duramıyacak, devrilip gidecekler
dir. 
Şeref destanlariyle dolu bir geç

mişi, şeref destanlariyle dolu bir 
geleceğe ulaştırmak savaşında olan· 
/arın duygu ve bilgilerini anlata
cak bir dilde çerçöpün, kılçığın na
•ıl eri olabi1irP 

Bir ulusun dili de bir ulusun btty· 
rağı gibi kutsaldır. Nasıl bayrağı
nızı yabancı bayrak bezlerini ıiJlciJp 
ekliyerek yapamazsam•, diliniııi de 
el diJlerinden, yat kurallarından 
iğreti alacağınız, s6kUp bozacağı
nız sözlerle bulandıramazsınız. 

Buglln dil bayramını kutluyoruz. 
Her 26 eylül iJz dile, biltlln di • 
le, duru dile doğru gidifimizde ne 
kadar yol aldığımızı kendimiae so
racağımız bir gilndllr de. 

O dilde yemenlsinin kenarına o
ya iıliyen kiJylil kızının yD.reğin
deki duyguları anlatacak kadar iç
tenlik, bir bilginin yeni buJuılar ı
rasında nasıl çalıttığını inceliyecek 
kadar zenginlik, bir kumandanın 
orduları başarılara ulaştırmak için 
vereceğj buyruğun içinde dile ge
len keskinlik ve etki bulunacaktır. 

Dil bayramımızı kutlarken bu 
ülküye varmak yolunda sürekli ça
lışmalarda bulunan Türk Dil Kuru
muna dı sonsus baıarılar dilerJs. 

Mi•illeme-mukabele bümi.il I 

Osmanlıcadan türkçeye geçmiş, 
eski zaman artıklarından bir t§bir 
var: mukabele bilmisil/ içinde arap 
ıarfının çeşit çeşit malzemesi bu
lunan bu tb.biri, birçokları yanlış 
okuyup mukabelei bilmiıil diyorlar. 
Bu yanlışı yapanları ayıplıyacağım 
sanmayınız. Bu yanlıf, bu çapraıık 
tabiri tUrkçenin hazmedemediğini 
ve edemiyeceğini g6sterir. 

- O halde ne yapmalı! mı diyor
sunuıı.? 

Yapılacak ıey basittir. Buna çok 
gllzel ve kolay anlaıılıt bir karıılık 
bulmuştuk. 

- Fa.kat tutmadı/ 
diye itf ru edemezsiniz. Evelki 

gDn Falih Rıfkı Atayın baımaks.le
sinde "misiJJeme" kelimesini gören
ler bunu yadırgamadılar, yanlıı o
kumadılar ve mlnasını anlamakta 
bir dakika bile geç kalmadılar. 
Savaıa giren milletler arasında 

misilleme hareketleri sık sık vukua 
geldiği için, gelin, her glln beı on 
defa o köhne tabiri yazıp da yanlıı 
okunmasına vesile vermiyelim. 

T. t. 

•'Elam, Ninova, Babil... bizler için 
müphem, güzel isimler idi. 

"Bu alemlerin tamamen mahvoluşu 
hatta yaşayışı bile bizler için fazla 
bir şey ifade etmemekte idi. 
"Şimdi görüyoruz ki, tarihin uçu

rurumu herkesi alacak kadar büyük
tilr. 

.. Btr medeniyetin, bir insan hayatı 
kadar çabuk sönebileceğini seziyo
ruz ... " 

Büyük ihtilal Jakobenlerinin torun
ları arasından Fransa'yı kurtaracak 
"bilyük evl§t" çıkmıyacak mı? 

Dönüp dolaşıyoruz. İçtimai hayatta 
(elite) tıazariyesine geliyoruz ... Her
halde mutlak hükümler yürütmemek 
ıartiyle ilzerinde çalışıldıkça, 'düşü· 
nüldilkçe insanı heyecana sevkeder 
engin bir mevzu ... 

Hü11eyin SAMI 
Urla M ebuııı 
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Mısır 

hudutlarında 

Sovyetler Birliği 
ve Balkanlar 

Krasn ja Swesda 

gazetesi Sovyet 
görüşünü izah ediyor 

HİNDİ(İNİ'DE 

MUHASEMAT 

Bugün dil bayramını l 
kutluyoruz 

H·A R BE 
DAİR 

(Başı 1 inci sayfada) (Başı 1 incı sayfada) 

Yoksa, vakitsiz bir müdahale ile, 
Kahire ve diğer şehirlerin hava ta• 
arruzlarına kurban olmasına mÜm• 
kün mertebe mani olmak mıdır? U
zaktan bir şey söylenemez. 

Akdeniz'in, inailiz adalan ile ~i
mali Afrika, Kızıldeniz ve Asya a
rasında iki kapısı vardır: Süveyt ve 
Cebelüttarıkl Mihver devletleri, bir 
taraftan İspanyolları ikna ederek, 
diğer taraftan Mı!ır'ı istila ederek, 
bu kapıları zaptetmek, ve bu suret
le İngiliz donanmasını Akdeniz' den 
koğarak, Avrupa kıtası ile şimali 
Afrika beraberliğini vücuda getir
nıek Akdeniz seyriseferini serbest-

Moskova, 25 La. - D.N.B. bildiriyor ı 
Krasnaja Svesda gu;etKİ "iklnc.I emper • 
yalist harbi ve Balkan devletleri" baıhil 
altında neıırettiği bir makalede cer-eyan • 
den harbin ilk g!inlerinden beri lnglli• • 
fransız emperyaliıtlennin Ballı:an d~vl~t • 
!erini kontrolları altına almak ve «Ptidat 

DURACAK MI l 
Hudut hldiıeıinin 

kapandığı bildiriliyor 

Cümhuriyet devrinde istiklilini bul
muı olan tilrkçenin, daha özlü ve te
miz bir hale getirilmesi Türk milleti
nin hem büyük ideali, hem de biiyUk 
vazifesidir. Bu itibarla idealimize gün 
den güne yaklaştığımızı, o güzel türk
çe diliyle ve zevkle ifade ettiğimiz 
bugün, ayni zamanda milletçe bir he
&ap1atına günümüzdür. 

Fransız 

İngiliz 
harbi mi? 

' k' !eştirmek, Orta ve Yakın-§ar ta 
:mihver politikasını hakim kılmak 
fi){rindcdirler. Böyle bir te§ebbüs 
muvaffak olursa, İngiltere mağ
füp edilmif olmaz; hatta harp 
de kısaltılamaz. Ancak Avrupa 
kıtası hafifler; İtalya geni§ bir 
:nefes alır; Filistin, Suriye ve Me· 
zopotamya yollan açılmı§ ve fran· 
aız sömü .. geleri meselesi hallolu
:nup Fransa tasfiyesi tamamJ~n
nıı§ olur. Jngiliz impar8:t~rlu~, 
böyle bir inki§afın neticelerını derın 
derin düıünmÜ§, ve hazırlıklarmı 
ona göre yapmıştır. Eğer henüz ya
rı pasif bir vaziyette ise, bunun ae· 
bebi Fransa'nın ortadan kalkmıf 
olm~aıdır. Akdeniz ve Afrika mü
dafaası, timdi yalnız lngiltere'nin 
omuzlarına yüklenmiştir. Bu sırada 
Afrika sömürgelerindeki fransızla
!'tn neler dütündükleri de .. merak 
tıdilmeğe değer. Franıa henuz sulh 
fartlarının ne olduğunu bilmiyorsa, 
bunun sebebi imparatorluk Fransa· 
sının ve don~nmasının ihtiyar hak· 
kını elde bulundurmasındandır. B'! 
ıömürgeler yarm bütün kuvetlerı 

, ' -d f ile İn giliz imparatorluğu mu a aa 
-.e taarruzlarına yardım edecek 
mevkidedirler. Mısır istila olunursa 
-.e Akdeniz kapıları kapanırsa, bu 
hak ve onun bütün imkanları da 
kendiliğinden sukut edecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

lngiliı, İtalyan ve Alman 
ticaret filolarının vaziyeti 

İngiltere'nin bütün 

ithalat ve ihraca hna. 

kafi gelecek gemisi var 

dd bakrmmdan sengin olan bu memle • ma e 
1 

• • 
ketleri projelerinin tahakkuku çın yenı 
Atmanya'yı omdan «aldırmak ve Sovyet • 
1 hilcum etmek için elleri altına alma)'l 
ere ed ' 

g!itt!iklerini tebarUı ettirmekt ·~· . 
B niyetlerJ, Balkan devletlerının de • 

mok~ni hürriyet ve lıtikllllerinin ıözde 
müdafaa11 gibi vilzuhıuz bir ılmaya sar • 
mıılardır. Halbuki. bakikatı. bu devletler 
L d ve Pariı umuml karargihlannm 

on ra .. b d 1 
pllnlarında büyük oyunlanrun mu a e e 
aJcçeai rolllnli oynamıslardır. 

Krasnaja Svesda, garp devletlerinin ce· 
nubu ıarkt devletlerini ve heps1n~en evel 
Türkiye, Yunaniıtan ve Romanyayı ma . • 
ruf fikirlerinin tes'İri altındı bırakmalı: •· 
çin .yaptıkları teoebbüslerln teferruatınc 

hika)"e etmektedir. 
Aynı zamanda evell lı:recli vererek, sonra 

da sabotaj yaparak ve her türlü vasıtalara 
müracaat ederek Almanya'nın Balkanlar • 
daki iktısadi mevkiini her ne pahasına o • 
]ursa olsun ortadan kaldırmak istiyorlar • 
dt. 

Muazzam iievletlerın, Balkan devletleri
ne tahakküm etmek için yapt,kları mücade
leye rücu eden gazete Romanya'nın ingi -
liz • fransız garantisinden kurtuldufunu 
tebarüz ettirmektedir. Rumen - Macar ih
tilifı halledilmlıtlr. Almanya ve İtalya 
rumen topraklarının tamamiyetini pran
ti etmiılerdir. Aynı zamanda cenubi Dob
ruca meselesi de bir hal ıuretirıe bağlaıı • 
mı~tır. Bunlar, Balkanlardaki alman muka
bil hücumunun çolı: ııkı bir ıurette yapıl • 
drğrnı göstermektedirler. 

Balkan meselelerinde Sovyetlerin vasi • 
yeti hakkında aynı gazetede olrunduiuna 
göre, harbin tam ortasında Sovyetler mil
c.ıdele esnasında Ballun y&rımaduındı 

sulhun ve emniyetin muhafazuında. kuvet
li bir lmil olımuıtur. 
Krasnajı Sveadı, Sovyetlerin hattı ha • 

reketini kısaca ıöyle tarif etmektedir: 
"Hali hazır harbinde ıulhper"er ~ bita

raf ıiyaaetine sadrlı: olan Sovyetler, Ballııan 
yarımadası için yapılan mücadelenin dıım· 
da bulunmaktadır. Sovyetler kendiıine ait 
ihtilifları mesel& Beaar.bya ihtili.fmı hal
letmi~r." 

KieE mıntakaamdaki 
manevralar sona erdi 
Moskova, 25 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Londn., 25 a.a. _ Deniz ticaret~ nazın 
il Cross deniz ticaretinin bu&ünku vazl· 
}'~tinden • bahsederek ıunlan bildirmekte
dir: 
Almanya'nın harbe cirdiii zaman elinde 

bulunan ticart"t filosunun takriben altıda, 
hatti beste ::ı! . l ya müsadere edilmiş ve~a 
batı rılmııtır. Bu filonun diğer altıda b~r 
ıılsbetlndeki miktan bitaraf limanları il~ı-

Kiev askeri mıntakuında cereyan etmek
te olan manevralar bir taraf lntaatmm di
ğer taraf müstahkem mevkilerine rımumt 
hUcumiyle dlin nihayet bulmuıtur, 

b .. tonaJıca etmiıtir. Yani Almanya ucun 

Hava ordusu ve bir tıanlı: ta'buru ınaneY
ralara htlra.k etmittir. 

Harbiye Hallı: Komiseri Maretal Timo
jcnko bizzat manevraların teakidinl yap • 
mı~tır. 

Amerika ciddi 
tedbirler alacak 

(inliler de Japon üslerine 
karıı taarruza ha11rlan1yor 

Bir akar su, nasıl kaynağında ber
rak ve lekesizse, Tlirk dili de içinde 
doğduğu zaman ve mekinda öyle te -
miz, tertemiz ve güzeldi. Asırlar de
mek olan mecrasında yabancı dil1erin 
zorba müdahalesiyle eğer safiyetini 
kaybetmiş bulunuyorsa onu pürüzle • 
rinden kurtarmak elbette ki bize dil • 
şen büyük ve mukaddes bir iş olurdu. 

Vqlngton, 2:5 a.a. - Jloytet': Fransız 
V!chy hilkilmetl bUyUk elr;lsl B . Hemi 
Haye qafıdakl beyanatta bulunmuıtur : 

Vatanın kurtarıcısı, zengin Türk 
diline gideceğimiz yolu, bundan aekiz 
yıl önce göstermit ve o yolda yürü • 
yenlerin en batına geçmi9ti. İnönü, öz 
Türk dilinin daha o zamandan en a
teşli müdafaacısi idi. Bugün, Türk 
Dili Kurumu'nun bUyük hlıni reisi '1· 

fatiyle, bu yo!Haki çalışmaların başın
da bulunuyor ve daimi tC§vik ve hi • 
mayeleriy1e büyük gayenin tahakkıı
kuna en kıymetli amil olmakta devam 
ediyorlar. 

- Fransa, fransız - japon anlqması ha
ricinde, japon kuvetlerinln Hlndi·Clnl'de 
yapacakları her türlü teıebbUae karıı koy
mak kararındadır. 

Hlndl·Clnlnln bazı noktalarına hUeum 
'etmekle Japonya yapılan anlqmaya teca
vüz etmlttlr. 
İmza edilen muaheaeıere tevfikan Hlndl

Çlnlyt müdafaa etmek husuıundald fran
sız azmi sanılmamııtır. 

Japon kumandanlarının 
biribirinden haberi yok 

Halfong, 2~ a.a. - Royter: CenubJ Çin -
deki Japon ordusu kumandanı General An· 
do, General Nltihara tarafından aktedl .. 
len Hanay anlnııma.ınndan memnun olmadı
ğını bildirir ve bugfln lı;ln karadan, deniz
den ve havadan geniş mikyasta bir fstllA. 
hareketine geçeceği tehdidini ileri sUrer
ken, her halde hl~ klmaeye evelce danıı -
nıadan kendiliğinden hareket etmlııtlr. 

General Nlılhara, General Ando)"&, ha
rekete geçmek için beklemesini blldirmtı 
ve bu hitap, bu ana kadar tesirini göster -
mlııtlr. 

General Nltlhara, halen Haynan ada • 
sına sttmektedJr. Burada seneral Ando ile 
görU,ecektır. 

12 japoo tayyaresi, bugUo Hp.f!oll&' t1 -
zerinde uçm111tur. Allrm tıaretl verilmiı, 
fakat fransızlar ate, açmamıılardır. Japon 
tayyareleri de hiç bir bomba atmadan çe
kllmiglerdlr. 
Fransızların umumt aeferberl1k plhıı BÜ· 

ratle Uerlemektedlr. Diğer taraftan ıtmaı 
m.ıntakalarındaJd çocukların ve kadınların 
tahliyesine de devam olunmaktadır. 

M eıele halloldu mu ? 
Vichy, 25 a.a. - Havas: Hindi-Çinideki 

vut;yet hakkında alınan ha'berJeH .Ore, 
22 eylUI anı.,muım mtızaltere etmıı olan 
General Nltlhara, japon unaurlannın Hln
dl·Ctnl araıııtltne l'lrme:ye muvat!ak olduk
ları Dondgaııg had!seatnt halletmlye mu • 
vattak olmuıtur. Bu surette anlqmıuıııı 

icra mevkllne girmesini rnUmkUn kılacak 
olan ıeraitln vUeut bulaoatı sanılmakta • 
dır. 

H aiplıon .. a ilaraç harekeli 
Tokyo, 26 a.L - StetaDl ajamı bildiri -

yor ı 

Dil bayramını bütün millete kut -
Iarız. 

(Dil Bayramı münasebetiyle, bir muhar
ririmizin Türk Dil Kurumu G~nel Sekre
teri İbrahim Necmi Dilmen'le yaptığı en -
tereeuı bir mülalcatı ikinci sayfamızda bu; 
lacak1111ıı.) 

Bugünkü tören 

Dil Kurumu'nu temsil edecek bir 
heyet saat 11 de Atatürk'ün muvakkat 
kabrine bir çelenk koyacaktır. 

Kurum Genel Sekreteri B. İbrahim 
Necmi Dilmen de saat 18.0S de Ankara 
radyosunda bir konutma yapacaktır. 

Ankara Halkevinde de gece saat 21 
den itibaren bu münasebetle bir top -
lantı tertip olunmuıtur. Teplantıyı 

şair Behçet Kemal Çağlar dil inkıla
bımız hakkında bir konu,..,. ile aça -
cak, Muhiddin Doğan İnözü ve diğe: 
halkevciler tarafından eski ve yenı 

dilden örnekler okunacaktır. 
Bundan sonra aslında Osmantı mü

nevverleriyle Türk milletinin biribiri
n1n dilini anlamaması üzerine tertip 
olunmuş bir karagöz oynatılacaktır. 

Ankara halkı bu törene davetlidir. Di
ğer Halkevlerimi.zde de bu münase • 
betle toplantılar yapılacaktır. 

lnhiaarlar praplrk üzüm alıyor 
İzmir, (Huıusi) - İnhisarlar İdaresi 

trmlr'de taraplık J'&S ilıUm satın almalı: -
tadır. Sa.tın alma memurları hmir'e civar 
nahiyelerd : ki bağlarda alacalı: Y•I üzüm 
bulamadıklarından Ala5ehir ve Salihli böl· 
lelerine gitmiılerdir. Oralarda istenilen 
evıaftı üzüm buldukları bildirilmektedir. 

Dakar harbi 

A frika'nm Atlantik Olc:yanoau 
aahillerinde tıpkı bir diraek 

sibi dıtan ~ıkan Dakar limanı ö
nünde İngilizlerle fransızlar ara
sındaki çarpıtma ve ilansız harp 
hali. devam etmektedir. Dün bü
tün gün iki taraf tiddetli topçu 
düellosu yapmıılardır. İngilizler 
ilk ateı eden tarafın Vichy hükü
nıeti taraftarları olduiuna, akıtı
lan kanların mesuliyetinin bunl)l
ra ait bulundufunu aöylemekte· 
dirler. Öyle görülüyor ki, İngiliz
ler, yürek ıeklindeki Afrika'nnı 
hemen bütün garbe dofru uzanan 
damarlarına hakim olan Dakar'r 
tam manasiyle kendilerine ramet· 
meden, Afrika ticaretinin, Ye 0-
mitburnu yolunun bu ıah danıa
rını, Büyük Britanya adatma bat· 
lamadan oradan ayrılmıyacakla1"
dır. Harp devam etmektedir. O
ran hadisesinden sonra, almanlar 
ikinci defa olarak iki eski mütte
fiki çarpıftırmağa muvaffak ol
mu1lardır. 

. 
Fransa - lngiltere 

Bu, dün beraberce mütterek 

düımana kal'fı ittifak ya
pan, bir siperde harbeden iki eı• 
ki müttefikin biribirlerine kartı 
harp ilan etmelerine bir mukad· 
dime midir? lngilizler bir taraf
tan Dakar'a hücum ederl ... kea, 
almanlar da diğer taraftan f ran• 
sa'yı mı mihver heaabma ittifak
lr ı içine sokacaklardl1"? Bugün 
için bu uzak bir ihtimaldir. Nete
kim franaız hariciye nazll'ı Bau• 
doin da Dakar hadiaesini bir 
harp vesilesi telakki etmiyecefini 
söylemi§tir. Fakat :nasıl Oran ö
nünde İngilizler tarafından fran
aız donanmasına kartı giriıilen 
ıhareketler, iki memlek•t araam• 
da elyast mflaaaebetleria hakıtama 
kadar witmiıae, Dakar hldl ... i· 
nin de franaıs • inwilis miiatalı&el 
münasebetleri baknnmdan mühim 
tesirler husule getirmesi multt .. 
meldir. Vichy hükümeti herhalde 
bundan aonra lngiltere'ye kartı 
harp ilanını derhal göze almasa 
bile, alman galebesine Dakar mO
daf aasiyle daha genit bir mikyaı 
dahilinde hizmet ettifine kanii 
olsa gerektir. 

nın ancak u,te ikisine malik bulunmak· 
tadır. 

Hindistan'da tayyare 

fabrikası kurulacak 

Japon kuvetJeri Halphonga ihraç edil -
mlıtır. 

Çin hükümeli FratUtlyı 
prole•lo elli 

Yayladı yetiıtifi için ceç kemale eren 
Berrama'nm Kozak yaylaaı üzümlerinden 
de mlihimce miktarda siyah üzllm aatın a
lınması düşUnillmektedir. 

CebelüHarık bombard11nanı 
Malilm olduiu üzere bu filonun faaliyeti 

Baltık denizindeki ıeyrilseferle, kaçamak 
•uretiyle yapılan ve ancak Avrupa sahili· 
tıin mahdut bir kısmına münhasır kalan 
diğer seferlerden ibaret bulunmaktadır. 

İtalyan ticaret filosuna relince •.. bu fi
lonun dörtte birinin batırıldıi;ı, musadere 
tdildifi veyahut bitaraf limanlara iltica 
t11editi tahmin edilmektedir. Geri kal.an 
lrı11m anavatandan pek uzak olmıyan 1ı • 

lltıanlara tehlikeli kaçamak ıeferler yap • 
llı&kla iktifa eylemektedir. 

İnıtiliz ticaret filosu hakkında B. Cross, 
1'2 nıalQmatr vermektedir: 

Ticaret remilerimiz bu harp senesi es· 
1laaında dünya okyanuslarında durmak~ızm 
leyrüaefer etmektedirler. Düıman faalıyeti 
lleticesi olarak harpten evelkl ticaret f.1-
loınıızun ancak yüzde sekizini za~i ett:k 
le bu zı.yiatı da fazlaslyle telifi ettık. Mu
..... . . yabancı bayrak '"'Qereler yenı ınıaat ve 

' · tımızm •ltından biıe geçen gemiler, zayıa . 
~lı: fevkindedir ve &imdi esaslı ihtıyaçl~
tıınızı bütün ithallt ve ihracatımızı temın 
ttıneğ~ klfi gelecek kadar gemimiz mev
e,ıttur. 

Bir Sovyet tekzibi 
lroııkova 25 a.a. - Tasa Ajansı blldl • 

!'t}'or • ' 

il l>re~s Telegrapb ajansı, Hariciye Vekili 
· Sarac;oğlunun değlotirilme.sl için Sov • 

>etıer Birliğinin gUya Türkiye nezdinde 
'-rar ettiğine dair Belgraddan bir haber 
l'ayını"tır 

" · ıu 
01 "l'aas ajansı, mAnruıız ve hayal mabSu 
ı an ve Sovyetler Birliğinin diğer mem • 
tltetıertn devlet ıııerlne ve evlAblttarık 
:aııııı lılerlne karıımamak siyaseti ne 
t~at halinde bulunan bu haberi tekzibe 

p ıaıı 
IYettardır. 

~onıanya 120.000 

kiıiyi terhis etti 
tr~İilcreı, 25 a.a. - Romanya'nın asker
tıı •tıi ll:eniı mikyasta terhis etmekte oldu· 
l~o tesrııen teyit edilmektedir. Geçen hafta, 
,._ ·OOo lciıi terhis edilmiıtir. Genel kurma: ••• • 1 . çı 
~, ııraıt için memlekete lüzum u 11 

~~elt üzere orduyu yüzde kırk nisbeti~e 
llılı r terhis etmek ı,in 11llhiyet verıl· 

tir, 

N rk 25 a.a. _ Royter bildiriyor: evyo , . . T 
Nevyork Herald Tribune diyor ki: ıngı ıı 
h"'k"'meti Çin'de yerine milli tayyare fab-u u .. 
rikası inıaatını idare eden tayyare mute • 
hassııı ile, Hindistan'da d~ buna • benıer 
bir fabrika in5a ettirmek ıçln müzakere 
etmektedir. 
M "' tehaı1ıs reçen ay Hindistan'da fab-

u 1 • rika inşasına müsait mahal erı ve tayyare 
in.ıaatmrn inca iıl~ndek~k llaııı.ıac:-a 7W
lilerin kabiliyetlerinı tel ı etmııtır. 

Sivas mebuslarının 

yaphklar1 tetkikler 
S S 25 a 1 - Bütün Sını mebuslan ıva , · · .. 

villyetimiııı iç.inde tetkiklerde . ve munte • 
bipleriyle temasta bulunmak üzere buraya 
relmi&lerdir. Mebuslarımız yarm da k& • 
zalara gidecekler n buraya dönlltlerinde 
muhtelif mevzulu tlzerinde konferanalar 
vereceklerdir. 

Bir çoban sopa ile 

iki ayı öldürdü 
Divrik. (Hususi) -:- Divrigi'nin Ka· 
sar köyünden Velı oğlu Rıza 1937 

~a bir ayıya rastlamıı. uzun bir bo
ğ~şmadan sonra ayıyı öldlirmeğe mu
vaffak olmuştur. 

15 eylülde yaylada koyun!a~ı atlat· 
kt Olan Veli oğlu Rıza, ıkı ayının 

ma a dğ .. .. 
koyun sürüsüne saldır ı ını gonnı:ı-
.. A ların otuz kadar koyunu ol
~~~dü:ı~rini görUnce.' Rız~ eski tec· 
Ubesine istinaden, elındekı çoban ıo

r . 1 ayıların Uzerine ealdırmıt ve 
pası~ e uzun bir müddet uğraştıktan 
epeyıce . . . . d "ldil e 
sonra ayıların her ıkısını e o rm -
w e muvaffak olmuıtur. 
g R a bu mücadele esnasında muhte
lif ;:rlerinden hafifçe yaralanmıttır. 

ÇOCUK KIYMETi onlara 
olan iLGiMiZLE ART AR ! 

Çunktnır, 25 a.a. - Reuter: Cin kabhleıi 
Hindlçinidekl Japon hareketinden dolan 
vaziyeti tetkik için dün ikinci defa olarak 
bir toplantı yapmııtır. 

Bu toplantılar nnasındı alman kararlar, 
sizli tutulmaktadır. Fakat nıuldılını söre, 
Franaa'ya bir protestoda bulunulnılll ve 
Çin hllkümeti, Hindiçinl anlaımuı sebe
biyle vukua gelecek biltün kayıplardan ve 
hasarlardan Fran11'yz meaul tutacdını bil· 
dirmiıtir. 

Japonya, yalnız Çin meselesini aıan katl 
mahiyette bir tedbir ittihazı ile kalma
maktı, hariciye nazın B. Hutı'un da dlln 
ifade etmlı olduiu rlbi birleıilı: Amerika
ya zıt bir ıiyaset takip etmektedir. Tatbik 
etmekte olduiu nihai tazyik, P11ifik deni
zinde bahri üılerin milıtereken kullanılma
" hakkında birleıik Amerika ilı İngiltere 
arasında bir itlllfın akdini tesri edecektir, 

Uzak ıarktan yeni dönen Serippı Ho -
ward gazetelerinin sahibi B. Roy Howard, 
World Telegraph gu:eteıinde "u:ralı: ıark
talı:i '9HİY«in amerikan iıtikbalini, büyük 
Britanya lıııtrbının her hangi bir inkipfın. 
dan daha failla haleldar etmesi mahtemel 
bulunduğunu,, yazmaktadır. 

Ja119n mahfillerine göre 
Tokyo, 25 a.L - D.N.B. blldiriyor: Hı

ciciye N•areti namına söz ıöylemiye aa • 
llhiyettar iahliyet, franaız Hindi - Çini -8uıghay, 16 LL - Tua ajaı:ıaı bildlrl • sindeki J•POD barekltJ berine Amerika )'Or : 

Hükilmetiıi reımt ıa.zeteal olan Centrıl 
Daily Newı, Hindiçlnideki Japon hareke
tini, tnglttere'ye ,,e Amerika blrleılt deT· 
!etlerine bile bile bir hakaret olarak tavsif 
etmekte ve !nriltere'den hemen derhal 
Birmanya yolunu 7eniden açmasını talep 
eylemektedir. 

Çinlil.,. japonlara laarnız 
edecelıler 

Hariciye Naaırının yaptılt beyanat halt • 
Tvangpao gazetesinin )'azdıtına ~re, kında mtit.1lea )'ilrUtmekten kendisini mü.-

cenup kıımı Çin ordusu senellrurmay bal· ttilil •ddettiiini bilclinniı ,,
9 
Fcıaaa ba • 

kanı 28 eylUlde General Chanofuoue, O.. 
neral Tıaltinghai ve diğer kumandanlarla nelye nasın ile Hindi • Çini amanıl ,,alisi 

B. Decoux'nun beyanatmın B. }lull'ün be-
görUfmüttUr. yam.tına en &'\İzel cevabı teılı:il ettilı:lerini Bu içtimada !ransız Hlndl·Clnlslne b&1· 

ilave etmlıtir. 
lıca japon kuveUerinln sevk noktalan o - Japon harek1tının öniine geçmek üzere 
lan Kouangal ve Kouangtong eyaleUerinde 

Amerikanrn ittihaz etmesi muhtemel bu -japonlara karıı genlı bir taarruza geçil • 
lunan tedbirlerden Japon hilkümetinin h& • meslne karar verllmlıtır. Taarruza on Çin 
beri olup olmadıiı " bu tedbirlerin ne 1 fırka.sı fıtlrak edecektir. 
lerden ibaret olablleceli ıorulduiu zaman 

Amerika daha ciddi leıebbüıler aynı 11.hsiyet menfi ıurette cevap vermi& 
yapacak ve fransız Hindi • Clntsindeki hlclilelere 

Nevyork, 2:5 a.a. - Taaa: .Associated taalluk eden haberlerin geç celdiğinl, bi • 
Preu ajaıuıının haber aldığına söre, aell· naenaleyh hali hazır vaziyetin Yuıb olma
hlyettar makamatın kanaati, japonların dığmr, fakat Japon bynıklarıııdan alman 
Hindi-Çiniyi lstllAian Uzer!ne Blrleılk A- haberlere göre muhasemata bitti nazariyle 
merlkanın diplomatik proteatoaundan daha bakılabileceiini ve atet ıkes emri verildiği 
çok kuveUI teıebbUsatta bulunacatı mer - zaman bile baılamıı bir müsademenin dur-
kezlndedlr. durulmasının güÇ olduğunu IÔylemittir. 

Blrleıtk Amerikanın Havai adaları & - Siam da mı İfe ltarııryor ? 
çıklarında demirli olan harp gemilerini Nevyork, 25 ı.a. - Tası: A11ociated 
uzak ıarka göndermesi, Tokyo seffrlnl ge· Cinden aldığı haberlere atfen Hindi • Ci -
rlye çağı.rmaaı ve Japonyaya gidecek olan ni arazisinin aynı samanda Siyam kuvetle
petrol veaalr maddeler Uzerlne ambargo ri tarafmdan da istilbı imkinmı tahmin 
koyması muhtemel bulundutu da trıaret etmektedir. Siyam kıtalınnın fransu: Hin
edilmektedir. di - Çintıi huduftundı tıhılt edilmiı olduk-

ları bildirilmektedir. 
Japonya, birlqik Amerikcr'ya Çinliler, Hokov ıimalindekl mıntakıda 

Çoculı Eıir•eme Kurumu 
zıt bir Iİyaıet fAJkİp etiiyor Rounminc • Haiphonc demiryolunu tahrip 

N~vyork, 25 a.a. - Nevyork Tlmn P· 1 etmiye, japonlar da harp remiterlni Ton· 
zetni Hidiı;lni vaziyeti bakbnda fUD)a- kin koyunda toplamı,. deYam etm~ir • 
n yazmaktadır: ler. 

8 unun ilk akislerini, ilk tesir
lerini zaten derhal söna .. 

fe baıladık. Faa'tan kalkan yinni 
tayyareden mürekkep bir franeız 
filosu, Cebelüttank üstünde UÇ• 

mut ve Akdeniz'in anahtannı aı· 
kı bir surette bombalamııtrr. Bu 
guya, İngilizlerin Dakar hücumla
rına kartı mukabele bilmiıildir. 
Dün de devam eden bu bomhar
dımanlar neticesinde Cebelütta· 
nk'ta oldukça mühim zararlar ol• 
muıtur. Fransız ha-.a filosunun 
hu hareketi, insilizlerle, franua
lar arasında mütarekedenheri, e
Teli bir münaferetle baılıyan, 
illJJllZ Jaarbin bir neticesidir. Ve 
almanlarrn Akdeniz'de icraama 
"Sİriıtikleri büyük hareketin bir 
mukaddimesidir. Çünkü mihver 
devletleri Cebelüttank'a ıaldırt
mat. için lıpanya'yr kullanmayı 
düfiinürlerken talih kartılarına 
Franaa'yı çıkannıttır. Bu aözleri
miade helki izam edilmit taraflar 
ıörülebilir. Fakat Fransa ile 
Almanya arasında Compiegne or
manmda imzalanan mütarekeyi 
hatırlamak lazımdır. Çünkü bu 
mütareke ahkamına göre Franaa. 
nın bütün hava, deniz ve kara ku· 
vetleri silahtan tecrit edilmesi la
zımdır. 

f ransız kuvetlerl 

M ademki fransız kuvetleri ar
tık hareket edemez bir hale 

ıelmişlerdir, o halde nasıl olur 
da, Cebelüttarık'ı bombardımaa 
edebilirler? Ve efer mütarekede 
müstemlek~leri korumak için 
Franaa'nm mahdut bir miktarda 
kuvet bulundurabileceii kabul e
dilmiıae, bunun herhansi teca'VÜ· 
zi bir harekette kullanılacatr tas
rih olunmamııtır. Halbuki Cebe
lüttarık bombardımanı, böyle bir 
hareketin baılangrcıdır. Vp bu. 
nun almanlar tarafından müıaa. 
de edilmeden değil, kıtkııtıbna
dan yapılabilmesine imkb Jek. 
tur. Onun için bütün bu müllha
aalan tö:rle bir cümle içinde top
l•J'&biliris ı Franaa ile .baailt .... 
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lzmir'de bir kahve 

muhtekiri ceza giydi 
İzmir; 25. a.a. - Burada bir kahve 

taciri gümrükten çıkardığı mühim 
mikdarda kahveden on çuvalını tica
ret Vekaletinin tesbit ettiği fiyattan 
fazlaya satarak ihtikar yaptığından 
mahkemeye verilmiştir. 

Afyon'da yoksul mektep 
talebesine yardımlar 

Afyon; 25. a.a. - Halkevi sosyal 
yardım kolu bu ders yılı içinde mele ~ 
teplere devam edecek talebelerden 
yokıul çocuklara sıcak öğle yemeği 
verilmesine karar vermit ve bunu te
min için lüzumlu tedbirleri almı§tır. 

araımda illnıız bir harp baıla
mıttlr. Birinci cephe timdilik Da. 
kar'aa, ikinci cephe Akdeniz'dir. 
Çünkü İngilizlerin Cebelüttarık 
hmbardırnanma mukabele etme
den durabilecekleri pek tahmin 
edilemez. Zaten bu asrın modaaı 
ilansız harptir. Bunun birçok mi
sallerini görmedik mi? .. 

Siyası taarruz kararı 

Gerek Da kar hadisesi, gel'ek 
Cebelüttarık bombardıma

niyle beraber, bu esnada inkiıaf 
eden aiyasi hadiseleri &özden ıe
çirecek olursak, Franıa'nın t i\· 
kındıiı hareket tarzı hakkında 
)'apılan tahminleri haklı çıkara
cak deliller bulmamız kabildir. 
Fon Ribbentrop'un Roma'da yap
tıiı birçok mülakatlardan sonra, 
mihver devletleri ıazetelerinde 
7apılan tefsirler, iki memleket 
devlet adamları araamda karar
lath1"ılan esasların sade askeri 
olmadığmı, belki yakında lngilte
re'ye kartİ ikhsadi ve bilhassa ai
yaıi taarruzlara da geçileceğini 
bildirmektedir. Bunun için, İspan• 
yol Dahiliye Nazırı ve diplomatı 
Serrano Suner'le, Hitler'in dün 
bir buçuk eaat devam eden mü· 
llkatlarmdan çok evel, fransız 
tayyarelerinin Cebelüttarık'r bom· 
bardıman etmelerini, mihYerin bir 
aiyasi taarruzu teklinde telakki 
etmek kabil mitlir? Birkaç gün 
~inde cereyan edecek hadiael .. 
rin bizi bu huıusta daha çok ten. 
Tir edeceiini tahmin mümkündür. 

f vela zahire meselesi 

B u aiyasi taarruzlarm, ve BQ. 

yük Britanya'ya kartı Y•• 
pılmaıı tasavvur edilen büyük ie
tila hareketinin hemen hemen su• 
ya dütmesinden aonra mihveriıa 
tercih ve tayin ettiği yeni cephe
lerde, Akdeniz havzasında, ve 
Afrika'da inkiıaf etmek iıtidadm. 
da bulunduğunu kaydetınedeıı 
seçmiyeliın. Öyle ıörülüyor ki. 
nıihver, harbin uzayacaimı göa 
önüne alarak, evelemirde zahire 
ve iptidai madde anbarlarını te
min etmeii ilk planda ele almıı
tır. lnıiltere'den önce Afrika me
selesinin halledilmesi ve buralar
daki müstemlekelerin taksime ta. 
hi tutulmaaı için alınmıt olmaıı 
muhtemel bulunan kararlar da 
bundan dolayıdır. Cene bundan 
dolayıdtr ki, inıilizler daha atik 
davranorak, Dakar limanmı elle
rine ı-eçinnek istemitle,., V<' al
manlar da bunu vesile ittihaz e
derek fransızlan müdafaaya mec> 
bur tutmutlardır. 

Afrikı ve harp 

H arp, kıt meYaİmi dolayısiyle 
daha sıcak iklimlere, sayfi

yeye tatmmııtır. Afrika bunun 
mihrak noktaaı olmak istidadın
dadır. Zavallı Afrika'nm timdi-
1• kadar talihi, zaten hep baıka· 
lan İçin harbetmekten açılmı§tır. 
Amerika amerikalılarındır, aö
ziyle dünyaya gözünü açan Mon
roe prenıipinin garip tecellileri 
Yardır: bunu aonradan teYaİ et
ınitler, Asya aayalılarındır, demit
ler, Avrupa avrupalılarmdır, de
miıler, Balkanlar balkanlılanndır 
demitler, fakat it Afrika'ya da. 
yanınca, bu prensip "Afrika av
rupalılarmdırl" teklinde ifade e
dilmiıtir. Şimdi bunun da tehdili 
kıyafet ettiğini ve Afrika mihver 
devletlerinindirl" teklini aldığmı 
ıöriiyoruz. Zaten mihver devlet
leri. ta 1938 de Ronıa'da. yaptık-
ları bi1' Afrika konferansmda bu 
kıtanm aralarında taksimi için 
icabeden esaslan kararlathrmıt 
bulunmaktadırlar. Ribbentrop'un 
İtalyan devlet adanılariyle yaplı
iı son tenıularda alınan yeni 
kararlar bu etki kararlann tatbik 
tekline ait olmak lbımgelir. Bu 
vaziyette Fransa da hala müstem
leke İmparatorluğunu müdafaa 
etınek azmindedir. Bir taraftan 
Dakar'ı müdafaa ediyor. Obür 
taraftan Hindiçini'yi müdafaa e
diyor. Hitler Serrano Suner'le ko
nuıurken, Petain de Fas sultaniy. 
le mülakat yapıyor. Fakat ma
dalyanın ters tarafı baıkadır. 

Miimta Faik FENiK 
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Yürek neden zayıflar? 
Bazılarının yürekleri pek sağlam 1 arka Üstü yatınca peyda olur insan 

olduğu halde işlerinde cesaretsiz yüksek yastık olmayınca nefes zor 
gÖriındükJerinden kendilerine za· alır. Bir de kuru öksürük gıcığı ge
yıf kalpli denilir. Kimisine de, mer- lir. Mide daima dolu gibi §işkin, mi
hameti fazla olduğundan yufka yü- I denin sağında bir ağırlık, ayağa 
rckli derler. Bugün aöylcmek iste- kalkınca baş dönmesi, oturunca da 
diğim o türlü yürek zayıflığı değil, ı uyuklama ve karışık, acayip rüya-
maddi kalbin zayıflamasıdır. 1 lar. 

Yürefin dı§arısındaki ve içerisin- Yüreğin zayıflayıp zayıflamadı. 
deki zarlarında, adalesinde iltihap- ğını anlamak için geceleri yatarken 
lardan ileri gelen hastalıkların hep- ayaklarına bakmak iyi bir feydir: 
ai, damar hastalıkları, daha başka ayak bileklerinin etrafında yahut 
uzuvlardaki hastalıklar kalbin za- ı k ı b. k d 

fi 
- .. 

1
.. .. 

1
.. 

1
• 

1 
d aya parma arının ıraz ya ının a 

yı ıgı tur u tur u a amet er en son- • • . 
ra meydana çıkar. O hastalıklarda yatarken hafıf fışlık bulunur ve aa-
kalbin zayıfhyacağını dütünerek Ö· bahleyin kayboluraa yüreğin zayıf
nünü almıya çalışmak hastalığı te- tadığını tahmin, fakat istirahat et
davi eden hekimin işidir. nıenin çok iyi geleceğine kesin ola-

Bir de, belli başlı hiç bir hasta- rak hükmedebilirsiniz 
tık olmadnn yüreğin zayıflaması • 
vardır. Bu türlüsünde yürek zayıf- G. A. 
lığı insanı yatırmadığı için o zayıf-
lığa tutulan kendisini hasta say- inhisarlar U. Müdürlüğü 
maz. işine, gücüne devam eder. Yü- , ---------------
rek zayıflığının verdiği halsizliği 
bayağı yorgunluğa atfeder. En so
nunda yürek zayıflığı ilerler ve te
davi kabul etmiyecek bir hale ge· 
lir. 

Rakı kasaları alınacak 

i nhisarlar Umum Müdıitlüğund~n : 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 

ll/IX/940 tarıhinde muhtelif santilitrelik 
Bu zayıflık bazılarında aile mi- şişelere ait SOOO adet rakı kasasına talip 

rası gibidir. O aileden doğan her zuhur etmediğinden yeniden pazarlığa kon
çocuk zayıf yürekli olur. Yürek 
esasından zayıf olunca, her insanın 
hayatında bulunan. heyecanlar, yor 
gunluklar daha ziyade tesir ettikle
Tinden yüreğip zayıflığı çabuk ar
tar. Kimisinde anadan ve babadan 
gelen bozuk miras doğrudan doğru
ya kalbin adalesi Üzerinde değil de 
ainirleri üzerinde meydana çıkar, o 
vakit gene yürek zayıflar. 

Fakat, çok defa yüreğin zayıfla
masına sebep hormonların ve mide
nin, karaciğerin yahut böbreklerin 
bozulmasıdır. r.ııesela hayalın son
baharma varmış olan bayanlarda 
kadın hayatında pek mühim olan 
bir hormonun iıılemcmcsinden yü
rek zayıflar. Karaciğer İ§ini yolun
da göremeyince gene öyle olur. Mi
desi devamlı surette bozuk olanlar
dan çoğunun yüreği zayıftır. 
Şişman olanlarda yürek yağlanıp 

da adalenin arasına yağ tabakası 
girerse yüreğin zayıflaması tabiidir. 
Bunun aksine, titmanlamak korku
sundan az yemek yiyenlerde, kan
sız olanlarda yürek zayıflar. Kısa 
aözle, vücudun hemen herhangi bir 
uzvunda bozukluk olunca kalp za
yıflıyabilir. 

Onun için yürek zayıflığmın ala
metlerini bilmek, vaktinde hekime 
muayene edilerek ilerlemesine mani 
olmak için faydalı olur. 

muştur. 

2 - Pazarlık 1/ x/ 940 salı ıünü ıaat 15 
de Kabataş'ta levazım ve mübayaat oube -
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden ve İz
mir, Ankara baş müdürlüklerinden parasız 
alınabileceği gibi ı;ıümuneler mezkQr ıu -
bede gorülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin o -
lunıı.n gun ve saatte % 7,5 ~üvenme para -
lariyle birlikte yukarda adı reçen komiı -
yona mürac!18tlıırı. (8986-6017) 15989 

Kanaviçe alınacak 

lnhi.~arlar Umum Müdürlütünden : 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 

10.000 metre yeşil, 10.000 metre beyaz yat
lı kanaviçe kapalı zarf usuliyle ekııiltme -
ye konmustur. 

11 - Muhammen bedeli 62.SOO lira, mu
vakkat teminatı 4687.SO liradır. 

Ill - Eksiltme ll/x/ 940 cuma günü H· 

at 15 te lstanbul'da Kabataş'ta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komi<ıyonunda 
yapılacaktır. 

I V ,_ Şartname levazım şubesi veznesin
den ve İzmir ve Ankara başmüdürllikle -
rinden (312) kuruşa alınabilir. 

V - Munakasaya girecekler mühUrJU 
teklif mektuplarını kanuni vesaikle 'io 7,S 
güvenme paraıu makbuzu veya banka temi

nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale günü eksiltme saatinden bir ıaat 
eveline kadar mezkfir komisyon ba11unlı
ğma mokbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. (8989-6022) 16043 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

Emniyet umum müdürlüğü birinci 
şube memurlarından Sezai Rıza'ya . 

! 

ULUS'un haftalık fnı.nsızca 
nüshuı 

ANKARA 
Bugün çıktı 

İÇİNDEKİLER : 
Bulrar cıı.zetelerlnln nqriyatı 

(Falih Rıfkı ATAY) 
Bir Y-aterln derılerl. 
Yeni linyit madenleı-lmh:. 

TÜRK • İNG1LtZ ticareti. 
tr.mlr Fuarının kıı.panııı. 
Denlson Ros.s. 
Harp hakkında 
Beynelmilel haynt (A. Ş. ESMER) 
XVI. a.ııra alt Ttlrk mlnyatUrlert. 
Yunanistan mektubu. 
Matbuat hlllft..eaları. 
Haziran 1940 da umum lhrıı.catımu:. 

On altıncı asırda macar aerhıı.Uerlnde 
Haftalık radyo programı. 
Bor.sa fiyatları. 

\.. ............................................... . 

1 tal ya' ya giden mektep 

talebesi döndüler 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İtalyan 

talebelerinden 250 kişilik bir kafile 
yaz tatilini geçirmek üzere İtalya'ya 
gitmişlerdi. İtalya'dan bu aabahki 
ekspresle şehrimize dönmüşlerdir. 

Hava 

yapılan 

kurumuna 

teberrular 
Dün aldığım1z haberlere ıöre, Merıindı 

Zekiye Olgaçay, Mualll Olgaçay, Necdet 
Olgaçay, Hasan Gürepikln ve eşi, Şeref 

Genç ve eşi, Guiıınte'P'te Bahtiyar Patpat, 
Hayri Celfi.I Atamer ve eşi, Sillfkede Halil 
Dölek, Nazilli'de Ali Çailıyan evlenme yü
züklerini hava ku.rumuna tcrkeylemitler -
dir. 

Bozöyük'te çiftçiler tarafından kuruma 
884 lira teberru edilmi,tir. Gene Bozö -
yük'te buıüne kadar ba yazılanların aıı.yı -
a.ı 1160 ı bulmuştur. 

Alivre satışlar için 

verilecek lisans 
Ticarn V ekil~tindcn teblif ~ilmiştir ı 

10/ 8 / 1940 tarihindeki mevkii meriyetı 
giren 2113477 ..ayılı kararnamenin sureti 
tatbikına mütedair talimatnamenin 12 inci 
maddesin.de alivre ..atışlara ancak Vek.ilet
çe "Dı, Ticaret Dairesi reisliğince" lisanı 
vcrilccciU taarih edilmiı bulunmaktadır. 

Bu itibarla ancak bu tarıhten eve! yapılnuı 
alivre aatıolara lisanı verileceıiinden all -
kadarların birliklerce tescil edilmiı evrakı 
müıbiteleriyle birlikte Vekalete mürac. -' 
atları bildirilir. (a.a.) 

Ankara birinci ıulh hukuk ha
kimliğinden : 

Çubuk kazasında 329 doğumlu ma -
rangoz Yakup Yıldırım'a : 

Yüreğin zayıflamıya baılndığı
nın ilk ve mühim alameti hafif bir 
yorgunluk üzerine gelen nefes dar· 
lığıdrr. Mes la pek de yüksek olmı
yan bir merdiven çıkınca, yahut kı
sa bir yol yürüyünce, bu hafif yor
gunluk yemekten sonra olursa ne
fes darlığı dnha çabuk meydana çı
kar ve yüreğin zayıflığı daha ziya
de belli olur. 

Dahiliye Vekaleti vekili avukat Gü- Askeri Fabrikalar umum müdürlü-

Nefes darlığından başka yürek 
arada sırada durduğunu hissettirir
se yahut biraz devamlı çarpıntı o
luna, hafif yorgunluktan sonra gö
ğüs üzerine sancı gelirse bunlar da 
yürek zayıflığının alametleridir. Yü
rekte çarpıntı duyulmasa bile ha· 
fif bir yorgunluktan sonra nefes 
darlığı gelince arada sırada kendi 
kendine nabzı yoklamak iyi olur. 
Nabız hızlı hızlı yahut geniş geniş 
Turuyorsa yürek zayıf demektir. 

Yüreğin zayıflığı ilerledikçe ala
metler de az çok ıiddetlenir ve da
ha başkaları da belirir. Nefes dar
lığı yorulmadan, bilhassa geceleri 

zide Alpar tarafından aleyhinize açı- ğü vekili avukat Güzide Alpar tara -
lan 45 lira 79 kuruş alacak davasının fından aleyhinize açılan 17 lira 64 ku
yapılmakta olan duruşma sırasında ııd- ruş alacak davasının yapılan duruı -
resinizin meçhuliyetine binaen tebli • ması sonunda.adresinizin meçhuliye -
gat yapılmadığı görülmekle usulün tine binaen tebligat yapılamadığı an-
141 inci maddesi mucibince ve 20 gün laşılmakla usulün 141 inci maddeıi 

müddetle ilanen tebligat icrasına mah mucibince ve 20 gün müddetle ilanen 
kemece karar verilmiş olmakla duruş· tebligat icrasına mahkemece karar 
ma günü olan 16. 10. 940 çarş.anba gü- verilmiştir. Duruşma günü olan 16. 10. 
nü saat 9,5 da mahkemede bizzat hazır 940 çarşanba gilnU saat 10 da mahke
bulunmadığınız veya bir vekil gönder- mede bizzat hazır bulunmadığınız: ve
tnediğiniz takdirde muhakemenize gı- ya bir vekil göndermediğiniz takdir
yaben bakılacağı tebliğ makamına ka- de muhakemenize gıyaben bakılacağı 
im olmak üzere ilan olunur. tebliğ makamına kaim olmak üzere ila-

(6110) 16087 lan olunur. (6111) 16088 

kendine lüzumundan fazla kıymet veriyordu ? lnsan
lılt davasın.n hallini başkalarına bırakmalıydı. Evelci, 
kendi yuvasını kurmotlı ve onun mesuliyetini yüklen 
rneliyd .. Kararını ve:dı. Hemen ertesi günü Fortun'l· 
ya gitti. N.ındor Müller'den açılan yerde işe başladı 

Giz:ella, kocasının bu hareketinden fevkalade memnu~ 
oldu. 

FİKİRLER ve iNSANLAR : 

EDEBİYAT 
Nurullah AT AÇ 

SANAT eseri, "• joy lor ever", yok? Böyle şeyleri kendi kendilerine 
sırrı tüketilemiyen şeydir. Sev- uyduramazlar mı? ... Zavallılar!'' diyo

diğimiz besteleri dinlemekten, sevdi· rum. Fakat onların beğenmeleri, ha- 1 
ğimiz resimlere bakmaktan bıkmadı- yallerinin kıtlığından değil; onlar da 
ğımız gibi sevdiğimiz şiirleri, hikaye- o manasız şeyleri icadedebilirler ve 
leri, hatta essai'leri de daima okumak- zaten kitapları bunun için beğeniyor
tan hoşlanırız. Tekrar okumağı arzu lar. Kendilerine bir gurur geliyor; 
etmiyeceğimiz bir eser bize bir takım zannederim içlerinden şöyle diyor
şeyler öğretmiş, bizi çok düşündür- lar: "İşte güzel olduğunda şüphe e
mil§ olabilir, fakat _ hiç olmazsa bi- dilmiyecek bir kitap... İstesem ben 
zim için _ gerçekten bir ıanat eseri de bunun gibisini yazabilirim; zaten 
değildir. demindenberi okurken her şeyi önce-

Ancak insanların çoğu hikayelerde den tahmin etmedim mi?" 
yalnız vakayı, essai'lerde, hatta şiir- Son günlerde, meşhurca bir şairi
lerde yalnız fikirleri manayı merak mizin, Necip Fazıl Kısakürek'in 
ettikleri için tekrar okumaktan hoş- Sabır Taşı dlı yeni piyesini okuma
lanrMzlar. Bunlar kendilerinde ıan- ğa kalkmıştım; ancak üç sahnesini o
at ihtiyacını duymıyan kimselerdir. kum.ağa muvaffak oldum, sonra ki
Fakat sanat alemine çok faydaları tap elimden düştü. O kolaylığa, o u
vardır: şairler, hikayeciler onların cuz şairliğe tahammill edemedim. 
sayesinde geçinir. Öyle insanlar mü- Doğrusu acıdım da 1 O şair eskiden 
temadi yen yeni, başka kitap okumak oldukça iyi şeyler yazardı; Ben ve 
hevesindedirler; alırlar, daima alır- Ôtesi'nde ge~çekten güzel şiirler var
lar, şu kadar kitap okumuş olmaları dı. Demek kı sonradan bu ~ad~.r .~a
ile, kütüphanelerinde şu kadar cilt yıfladı 1 H_e~ g:ıruru, _nahve!ı yuzun
bulunması ile iftihar ederler. Sanat den; kendını hıç tenkıt etmıyor, kol
adamlarının menfaati namına onları , lamıyor, aklına ne gelirse güzeldir 
teşvik etmek lazımdır: fakat işte o diye yazmaktan çekinmiyor. 
kadar •.• Hükümlerinin büyUk bir kıy
meti yoktur. Onların yüzlerce ciltten 
alacakları zenginlik, tekrar okumak 
ihtiyacını duyan bir adama iki üç ki
tabın vereceği haz yanında hiç gibi 
kalır. 

Hakiki okumak, tekrar okumaktır. 
İlk seferi, sadece şöyle bir tanışmak
tan ibarettir. Kitabı sanki bir tarta
rız: bize söyliyeceği bir şeyi olup ol
madığını anlamağa çalışırız. Varsa 
bize onu daima, her açışımızda söyli
yecektir; hem de her seferinde hiç 
duymadığımız, yepyeni bir şeymiş gi· 
bi söyliyecektir. Sözlerl eskiyen, ta
zeliğini kaybeden kitap bir sanat ese
ri olamaz. 

EDEBİYAT adamları ara11nda 
eğlenceli bir oyun vardır : 

"Dünyada bütün kitaplar mahvola
cak, ancak on tanesi kalacak. Bu on 
kitabın hangileri olmasını istersi
niz?" 

Bu ıuale cevap vermek daima zor
dur; çünkü ıöyliyeceğimiz on kitabın 
bizim zevkimize uymakla beraber in
sanlık için de gerçekten liizumlu, e
saslı eserler olmasını isteriz. Cevabı
mızda kendimizi aşmağa çalışırız ... 
Elbette, kolay mı? Dünyada yalnız 
on kitap kalacak ve biz o on kitabı 
tayin etmeğe davet edilmi~iz... Bu 
oyunu hemen ciddiye alırız. 

Ben ne zaman bu oyunu oynadımsa 
ıonunda bir hüzün duydum, kendi 
kendimden tüphe ettim. Çünkü dai
ma saydığım on kitabın arasında en 
sevdiğim kitabı, daha doğrusu en sev
diğimi sandığım kitabı da ıöylemeği 
unuttuğumu farkederim. Demek ki 
ben o kitabı gerçekten sevmiyor, ehe
miyetli görmüyor, kendi zevkime ta
mamiyle itimat etmiyormuşum ... 

y AKUP Kadri'nin Yaban'ı ve bir 
resimli mecmua muharririne 

söylediği sözler etrafında koparılan 
gürültU, edebiyat alemimizin ahlakı
nı göstermek bakımından son derece 
alakaya şayandı. Bittabi bir yığın ma
nasız sözler söylendi; hatta o sözleri 
söylüyenler de manasızlıklarını bilir
ler. Yakup Kadri'yi türk köylüsünü 
sevmez diye göstermenin, Yaban'ın 
memleketimiz aleyhindeki propagan
daya hizmet edeceğini iddia etmenin 
ne kadar gülünç olduğunu kendileri 
de bilir. Bunları mahsus söylerler: 
kariğin anlamıyacağını, bu gibi iddia
lara inanacağını sanırlar. Kariğe hiç 
bir hürmetleri yoktur: ona her türlü 
yalanı yutturacak/arından emindir
ler. İçlerinde: "Biz istediğimiz mu
harririn iyi olduğuna herkesi inan
dırabileceğimiz gibi istediğimizi de 
yıkarız" diyenler vardır. Yakup Kad
ri'yi yıkmağa karar vermişler, elbirli
ği etmi~ler •.. 

Ama Yakup Kadri'den onlara ne? 
Yaban muharririni kendilerine bir 
rakip mi sayıyorlar?." Öyle ise yanı
lıyorlar. Onların romanlarını, hikaye
lerini okuyup beğenenler Yakup Kad
ri'yi zaten sevemezler. Yakup Kadri 
onların dili, onların kafası He !tonu§· 
muyor kil ... 

Bunun için Yakup Kadri'nin onla
ra cevap vermek lüzumunu duyması
nı da pek anlıyamadım. Uzaktan ba
kıp gülebilirdi. Belki o hücumlar has
talığı zamanına rastladığı için sinir
lenmiştir; yoksa gülmeği, o adamlara 
yukardan, yani kendi yerinden bakıp 
aldırmamağı elbette tercih ederdi. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 ve 17 ,30 da 

1 

(_R_A_D_Y o____,) 
TÜRKİYE 

--< Radyo DlfUzyon Postalan >
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyotlll 

- --cc Dalga Uzunluğu >----
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 1!46~ Kes./ 20 Kw. T. A. P, 

19.74 m.. 1519~ Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

PERŞEMBE: 2~.9.1940 

7 .SO Program ve memleket ıaat ayan, 
7.35 Müzik: hafif program (Pl.). 
8.00 Ajana haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listeıl. 
82018.30 PHlklarla hafif musikıi pro~& "' 

12.30 
12.3S 

12.50 
13.0S 

mının devamı. 

Program ve memleket ıaat ayarı. 
Müzik. 
1 - Hacı Arif - raat ıarkıı (Haa. 
nmdan çıkmaz halS.). 
2 - Hacı Arif - kiırdili H. ıacku 
(Niçin terkeyleyip ıittin). 

3 - Tahir afa - bicazldr prbı 
(Gö.ıı.lüınü bu tıfh dilbaz). 
4 - Türkü - hicazkflr iarkı: (İmı!o 
rin içinde vurdular beni). 
Ajans haberleri. 
Müzik. 
l - Zeki Arif - suzlnD.k oarkı: (Sev
dim ıevcli ıen güzeli). 
2 - Musa Süreyya - ııuzinilk ıarkıı 

(Sensiz receleı:). 
3 - Hacı Arif - rntt ,arkı: (V:..s la-

• tından gayri el çektim). 
4 - Hacı Arif - mahur sarkı : ( ::- ı
ninle durmak derdinik eyler benı). 

13.20/ 14.00 Müzik: potpuriler (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: konserto (Pl.). 
18.-40 Radyo caz orkestrası (İbrahim ö.,. 

&iir idaresinde). 
19.10 Müzik. 

19.45 

20.00 

20.4-S 
21.15 
21.30 
21.45 

22,.30 

22.45 

1 - Tanburi Cemil - hicaz prlnı 
(Hep sayei vaılın.da). 

2 - Sadettin Kaynak - hicaz tilrkllı 
(Eli gözlerine kurban olduğum). 
3 - Civan - hicaz şarkı: (Bozuldıa 
lanesi Uftadegfi.nın). 
4 - Leon Hnnciyan - karcığar ıar 

kı: (Bilmem ki safa). 
5 - İki halk türküsü. 
7 - Yesari Asım - hüzzam sarin 
(Ömrüm seni sevmekle). 
8 - Yesari Asım - hüzzam ıarkı 
(Ümitlerim hep kırıldı). 
9 - Zeki Duygulu - nihavent ıarla 
(Sabah yıllardanberi). 
Memleket saat ayarı, ve ajans 
beri eri. 
Temsil: en keıkin ıllfi.h. Yazan: K 
mal Tözem. 
Müzik: dinleyici istekleri. 
Konuşma (sıhat saati). 
Radyo gazetesi. 
Radyo orkestrası (ıcf: Dr. E. 
etorius). P. J. Çaykohkl: S ilııe 

senfoni. 
Memleket sa&t a,.an, ajans ha 
leri: ziraat, esham - tahvilit, :U 
biyo • nukut borsası (fiyat). 
Cazband (Pl.)~ 

23.25/ 23.30 Yarınki program ve kapaıu .. 

Tahran Radyosu 
Tahran radyosunun TUrklye aatıyte 

gramı audur : 
Saat 11 den 18.SO a kadar kısa dal 

19.87 metre l~.100 kilosikl Uzerlnden. 
Be.at 16,-15 den 19.4~ e kadar 80.99 me 

0080 klloslkl Uzerinden. 
Sant 20 den 23 e kadar (8.74ı metre ı 

kloslkl Uzcrtnden. 

Dünyada gerçekten on kitap kal
saydı, bunlar da bir tesadüf eseri o
larak iyi seçilıelerdi, öyle zannedi
yorum ki o on kitabın da kıymeti kal
mazdı; çUnkil güzel eserlerin kıyme
tini meydana çıkaran, öteki eserler
dir. H A S R E T Avusturalya yeni bir 

ZARA LEANDER 
BAZI kitapları okurken kolaylık- 16 ve 19 da sefer fırkası teşkil ediyo 

tarı ~deta gücüme gidiyor: her D • K M elbournc, 25 a.a. - Harp kabinesi 1 
sayı faları, her sözleri beklediğimiz, EN 1 Z ORSAN LA R 1 bir sefer fırkasının te:ıkillne karar vermi 
bizim de pekala yazabileceğimiz şey- ı tir. Bu fırka derhal hareket edecektir. 
l H ~ b' k Gece 21 de er... atta ırço yerlerini alay için kararla Avusturalya'nın ıc!er kuvetl 
zaten düşünmüşüzdür. Öyle kitapları HASRET ve MIKI ı dört fırkaya balii olmaktadır. 1914/lS 

okurken kendi kendime: "Bunları o- ı ~--••••••••••••' bında Avusturalya ıcfer kıtaatı beı 
kuyup beğenenlerin hiç mi hayali kadnn mürekkep bulunmakta idi. 

ediyor musun ? E. ğer, Umit ediyor~ m git r nun yar.ma J 
- Gizella 1 Yine aklını mı kaçırdın ? 
-: Yezit 1 Gitmek istesen bile seni kim g8nderir 1 
Kahkahalarla gülüştüler. Çılgınca kucaklaşıp, öpüJ

tüler. 

Vilmoş, bilyük bir şair, şöhretli bir muharrir olmak 
hususundaki hülyalarına veda etti. Bütün alaka vı 

varlığını işine ve aile saadetinin ihyasına verdi. Kısa 
bir zamanda Rudolf Ravberg'in sempati ve takdirini 
kazandı. 

Bir akşam yemekten sonra karı koca, karşı karşıya 
oturmuş konuşuyorlardı. Vilmoş karısının neşeli ol 
duğunu görünce, Rudolf Ravberg hakkında çoktanb 
söylemek isteyip de çekindiği fikirlerini söylemeğ 

fırsat bildi : 
Yazan: MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONE.Y - 112 - Direktör, bir gün Gizella'ya kocasının mükemmel bir 

iş adamı olacağını ve onu niçin bu kadar çok sevdiği
nin sebebini şimdi anladığını, Vilmoş'un hakikaten 
değerli ve kabiliyetli bir genç olduğunu söyledi. Vil
moş, hakkında gösterilen teveccühten fevkalade mem
nun oluyor ve her gün biraz da.l].a artan bir enerji ve 
hevesle işine sarılıyordu. Ay başlarında maaşını ol
duğu gibi karısının eline teslim ediyordu. Cebinde Gi
zella'nın verdiği birkaç kuruş cep harçlığından başka 
para bulunmuyordu. Çikolatasını, sigarasını ve son za
manlarda içmeğe başladığı purosunu hep Gizepa alı
yordu. Gizella'nın kitaplara ve okumağa karşı olan ar
zusu günden güne artarken, Vilmoş, fikri mesaiden ta
mamiyle aoğuyor ve eline kitap, gazete gibi şeyleri al
mak bile istemiyordu. Akşam yemeklerinden sonra Gi
ı:ella kitaplarını açıp odanın bir köşesine çekildiği za
man Vilmoş da oğluyle oynuyordu. Onun için küçük 
Vili ile oynamaktan daha zevkli birşey yoktu. Akşam
ları iple çekiyordu. Oğluna karşı nihayetsiz bir mu • 
habbet ve hayranlık duymağa başlamıştı. Onun berrait 
kahkahaları ruhuna neşe ve ferahlık veriyordu. Çok 
defa, onun parlak zekasından, olgun insanlara has cid
diyetinden, insanı çeken güzelliğinden karısına uzun 
uzun bahsediyordu. Gizella, kocasının oğlu hakkında• 
ki ıöz:lerini dudaklarında mağrur ve memnun bir t .. 

- Gizella, dedi. İnsan hayatta hemen hemen bütün 
istediklerine irişiyor. Tasavvur edilenle elde olunan 
şey arasın..!a 1J.ıytik fa rklar oluyor. Hayal hiçbir zaman 
lıakikiita u;·ır.uyor 1şte tnnemle l :ıbam bunun canlı oi
rer misalidirler. Onlar, benim müsbet bir iş sahibi ol
mamı arzu ediyOTlardı. Bugün istedikleri olmuştur 

Fakat, onlar yine memnun değiller. Çünkü, onlar, ta
nınmış bir avukat, nüfuzlu bir mebus, hatta biraz dal. 
ileriye giderek bir nazır olmamı bekliyorlardı. Halb 
ki ben Fortuna matbaasında neşriyat servisi şefi ol 
dum Bı.. m~V'ki belki birçok insanlar için bir ideal o 
lahilir Ama, bac;.m benim bu işi kabul edişimi bir su· 
kut telakki edi ;tor. }}"n de istikbalimi biisbütün başka 
tü~lü tahayyüı etmi, "m Şiirle.a:.1 ve pivesler ınl • n· 
sanların kalplclerıl)i fethedeceğimi ummuştum. Meğer 
bu tasavvular da doğmadan ölüme mahkfımmuş 1 ••• 
Hayalimde Gotehe ve Petöfi ile konuşuyordum. Hayat 
beni Rlldolf Ravberg'le maddi meseleler üzerinde mü
zakerelere mecbur etti. Matbaaya bakıyorum. Yüzlerce 
i:l&an sah.ıhtan akşama kadar hummalı bir faaliyet için 
ee yaşı~ı. Ciltlerl? kitap, binlerce mecmua bası,ıyor. 
Ama, ne yazık k; · bunların hiç birisinin zerre kadar e
debi bir k.ymet: ·ok .ur. Hepsi de pa .. a kazanmak ga

yesiyle mexdiWi &ttlrilmiı 11111~.uliL :w. Wii ~ 

romanlar, çıplak resimler ve insanın hayvani hislerini 
i<amçılı y"!n hikayel~:l!ir. Hall.uki: bu makineler H bu 
uemanld.ı ıc: cemıvete çok d:uıa faydah eEerler m::vda· 
na çıkarmak müınkündür. Ama, bu senh Ravberg'inin 
•!"ne gclrr.ez. Ç1ıı!•il, o. yalı:ıız para kd.ı:anmak istiyor 
ve para mUmkün ol 1ıığu kad:ı, çoic pu• toplaı::a~ ht.· 
• t.~iyle çırpınıyor. 

- Vilmoş; yine hislerine kapılarak konuşuyorsun. 
Eğer, Ravberg, iyi bir iş adamı olmasaydı, bu koca mü
esseseyi kuramazdı. Bugün, yüzlerce insan onun saye 
1;inde ekmek parası buluyor ve aile kurmak imkanını 
elJ~ ediyor. Ravberg, senin dediğin gibi, yalnız edeb 
eserler neşrederse, bir seneye varmaz topu atar. ÇUnkU 
oicuyucu :1mi, felsefi ve edebi eserlerden ziyade heyı 
can uynıdıran mevzular ve eğlenceli hikayeler, aşk a 
zularını rtamçılıyan romanlar istiyor. Ravberg'i hak 
sız yere itham ediyorsun. 

- Sen, zaten daima Ravber'ini mUdafaa edersin. O 
na t">7 kond:lrmazsın. \ 

- Ben, hakikatı ıöylerim. 
- Peki, dediğin gi 1,i olsun. 

- Ne ise bunu bırakalım. Gelelim asıl itin ehemiyetli 
tarafına. Sen hayalle hakil •• birbirlerine uymadık-

Ja.nw, ~ li&k Rk ~ıa. lnaanın hayatta daima ha 

yal ıukutuna uğram'ağa mahkCım olduğunu söyledin. 
Aşk hakkındaki hülyalarında da aldandın mı 

- Sen, ner zaman benim sözlerimi başka türlil tef
sir ediyorsun. Bu ·ıaziyet karşısında ıenin yanında ağ 
zımı açma&a ccsıaetim kalmıyacak. Ş:mdi, bunu nert
den çıkarıvf'raun ? 

- Vilmoş, sualimi gürültüye getirmeğe kalkışma. 
Aıkta aldandın mı, aldanmadın mı onu söyle? 
Vilmoş, karısını kucakladı. Dudaklarını hırpalıyarak 

öptil : 

- İşte, sualinin cevabını verdim. 
Gizella, dağılan saçlarını toplarken itlraz etti 
- Hayır, ben böyle cevap istemiyorum. Bana açıkça 

söyle. Sen aşkı başka türlü mü dÜ§Ünmüşttin ? Bundan 
daha tatlı, daha güzel bir aşk hayatı tasavvur edebili 
yor musun? 

- Bırak şimdi bunları, sevişelim. 

- Evelli sualime cevap ver 1 
- Çılgın 1 
- Beni sevmiyor musun ? 
- Bunu hissetmiyor musun ? 
- Seviyor m..;ıun, sevmiyor ml\sun r 

- Sevlyon:m. 

_ - BWa ~ ~ bit ka4t11ı lullJlliit;«llnl ilı'ı:lb kastim.lo dinllyord~ (Sonu vırJ 
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1 ngiliz a razisi üzerine 

yapı lan hava akını 

Mihver devletleri 
uzlaıma sulhü 
istemiyorlar 

DAKAR'DA 
muharebe 

U L U S 

Tokat mebusları 

şerefine ziyafet 

devam ediyor 

Barl in üzerine yapılan 

bombard ı manda 

Alevler 100 Km 

-S-

Alman istila 
üslerine hücum 

deva ı1 ediy or 
(Başı ı ınc • 

Londra, 25 a.a. - Hava ve emniyet ne- (Bası ı' ınçı s.ıyfad•? (Başı ı. tncı sayfada) 
&ar etlerinin bu sabahki mÜ$terek tebliği: bir uzlaGma payı mevcut olmama11, hır us- rikasınm da idaresini tevdie lı:arar vermiı-

Tokat; 25. a.a. - Vilayet içinde top
lu bir halde tetkiklerde bulunmakta 
olan mebuslarımız şerefine dün akşam 
Halkevinde bir ziyafet verilmiş, vila
yeti alakadar eden umumi ihtiyaçlar 
üzerinde görüşmelerde bulunulmu~ -
tur. Mebuslar bugün müntehipleriyle 
temaslarına devam eylemek üzere Re
şadiye, Niksar'a gitmişlerdir. 

mı~safeden 

görülebildi 

erkenden, alınanların işgalinde bu1unan 
Br~st d~nlz tlısUn k:ıreı har kltttn tı ı

muşlardır. Torpitolnrın demirli bulunduğu 
bir nokta ve petrol depolan ile iaşe mnca
zalan üzerine uzun bir bomba 5erıdi bıra
kılmııtır. Şiddetli infilaklardıın sonra dort 
vaz.ih yangın mUşahade edilmıştir Limanın 

üzerinde kalın bir duman ıütunu J a JrüJ. 
miı:;tlir. Alevler sahilden elli kilomet, t me
safeden görülmekte idi. 

Düıman gece büyük Bri tan ya üz: erine taşma sulhu yapılmıyacağı ve İn&iltere'ye tir. 
hUcumlanna devam etmiştir. Eıu .hede~i , kareı mücadelelerde bUtiin cep~elerde de- 2. - Gene temmuz ayındanberi yurtda'° 
Londra teşkil etmekle beraber, lnrıltere - vam edileceği demek, Berlin ııyaat mah- lanndan bazılarını kurtarmak bahanesiyle 
nin diıler bölgeleriyle İ&koçya ve Gaile fillerinde i15.veten bildirildiğine ıöre, bu bazı alman ve İtalyan subayları tayyare ile (Başı 1 inci sayfada) 
tiz:erine de bombalar düşmüştür. harbm yalnız mihver askeri hareketleri i- Dakar'a gitmekte ve oradaki hava üslerinin İzmir' de İncir • üzüm rat servisi şu tafıilitı vermektedir: 

Londra bölgesinin bir çok kısımlarına le def:İl fakat aynı :ı:amandıı ıiyali hareket- kontrolünü ellerine almaktadırlar. Pazartesi ırecesi Berlin Uzerinde kulla-
gelişi güzel yilkıek lnfillk kudretli bom- ler"ı ·ııe de yapılacağı demektir. 3. - Ağustos ayından beri almanların l t • • ~ • nılan yıpratma takti il hakkında bir fikir Sahil mUdafnasına mensup diğer tayya.-

1 f Ç k k 1 SatJA a rinln eVZJl lCJ relerimiz: Zeebrugge'de kanalın ağzı ilzo-balarla yanı~ın bombaları atı m Ştır. ı ·an Roma görü"meleri, bittabi yalnız: as er memlekete nüfuzu kaydedilmektedir ve re- y )' edinmek için bir kaç saat devam eden 
1 •• dü ül il y • d'd rine grup halinde bombalar bırakmışlar-yangınların ekseriıi sürat e son r m $ sahaya inhisar etmemiştir. Daha şım ı en, 1 neral de Gaulle alınanların Da kar yolu ile İzmir; 25. a.a. - Şehrimiz kuru mey bombardıman esnasında akınların takriben dır. lnfilliklar ve alev ıütur.lan şimdiye 

ve bir çok binalarda hasarlar vukuıı gel- askeri rarpıcmıı devam ederken, yeni siya- cenup Amerikaaı için alman hava hattını •·e ı"hracatcılar bir lig~ i dün bir toplantı dörder buçuk dakika fasılalı dalgalar ha-
d b h h " y • k f"d kadar görülmiyen bir vüsat arz:etmiştir. ınlştir. Bu bölııede yeni en azı asta a- si nizamı umumt hatlariyle, en büyük bir faaliyete koymağa hazırlandıklarını öğren- yaparak İngiltere'ye satılacak üzüm !inde yapılmıe olduğunu söylemek 5. ı ir. 

nelere isabet vaki olmuş ve dört hastaha- mesuliyet hissi ile tasrih edilmiştir. Mü- miştir. ve incirlerin ihracatcılarımız ve ihra- Bütlin bombardıman müddeti rarhnda t ay- Petrol ve mühimmat depoları 
nede yangın çıkmı'sa da ıöndürülmüştür. cadelenin hedefini te$kil eden bu yeni nl- 4. - Dakar, batı Afrikası kıyısında bil- yarelerimlz l}ehrin üzerinde münavebe ile tahrip edilrli 

cat müesseselerimiz arasında tevzii i-
1 Bu bölgede ölü ve yaralı mevcut olduğu zamın bariz vasfı, bugünkü lnki,afı anlı- hassa hava hatları bakımından başlıca mev- uçmakta bulunuyorlardı. Tayyarelerim z- Londra, 25 a.a. - Dııily Telegraph raze-

blldirilmekte ise de miktarı henUz belli yan bütlln devletleri ve kendisinde lüzum- kidir. Dakarda yalnız fevkalade modern U- gini görüşmüştür. Üzüm ve incir ima- den bazıhm, bombalarını hedeflerine tam tesinin askeri mubarriri yazıyor: İngilis 
değildir. ıu hayatiyet kuvetleri bulunan bütün mil- akam hava meydanı değil, aynı zamanda lathaneleri bu tevziata göre yapacak- isabetle ati bilmek için, havanın müsaade-

1 
hava kuvetlerinin dUşman istilA üslerine 

Londra IXSlgeai haricinde doğu - cenupta Jetleri Avrupa cemaatinin hukukta müsavi Kuan tayyare meydanı ile bir az içerde Tiı lan imalat için çalışmaktadırlar. sizliğine rağmen, elli dakika kadar uzun yapmakta oldukları hücumların düşmaıı 
az hasar ve inaanca az zayiat kaydedil- izuı ~apmak arzusudur. tskert tayyare meydanı ve Saiiıt - Louiı'- Amerika'ya gönderilecek maflar bir müddet hedeflerinin üzerinde uçmuş- malzemesine muazz.am :ı:ayiat verdirmekte 
miştlr. de iki dane askert hava meydanı vardır. 1 Limanımızda bulunan ve Amerika !ardır. En ağır hücumlar, evelce tesbit e- olduğu kat iyen inkir edilemez:. Nakliye ge-. 

Şimalt Galle'in bir köyünde bir kaç ev Hava Kurumu Bundan baıkı Dakar okyanuıu orta Afrika . . 1 yükletmekte olan Yunan ban- dilmiş olan hedefler üzerine yapılmıştır. mil eri, mııvnalar, petrol ve mühimmat de. 
hasara uğramıs ve pek az ölü ve yaralı istikametinde Nijer'e bığltyan demiryolu- ıdçın 1ma5 1. . b u·· 1. j Potsdam' ve Lehrte istasyonları yakının l poları, rıhtım tesisatı ve saire tahrip edil-
L d' . G 11 ,. d.,,. b b><l d b d b l k d D k ıra ı o ıotıs vapuru ug n nnanı - . ha . b" W . . H 1 . k k d" üdaf ıı;ayde ılmlştır. a e ın ı6er azı v ge- nun a aşın a u unma ta ır. a ar aynı k F k b "h da demıryolu ı;a tarı ıle Moa ıt, est mıştır. er gem nın, gere en ı m aa-
lerinde de bir kaç yangın ve tvlerde bir t a yya rec İleri zamanda telgraf ve telefon irtibatı bakı - mızdan ayn laca tır. a at • azı ı .. ra- Eleetrir ve Klingenberg elektrik santral- ar gerekse ihraç ameliyesi için bir harp 
miktar hasar vuku bulmu,tur. İnsanca za. mından da çok mühim bir mevkidir. catcılarımızın vapur acentesıne mura- !arına seri halinde hlicumlar yapılmıştır. malzemesi hamulesi mevcut bulunduğun11 
Yiat azdır. o· b k 'd S. - Mütarekedenberl hariçle alakası caatı üzerine vapurun hareketi birkaç Bir tayyare West Power santralında bü- da düıünmek dofru olur. Binaen.aleyh, in-

fngiltere'nin batı • ,imallnde bir şehire 1 yar Q 1 r a kesilen fransız batı Afrlkasının ticareti gün daha tehir edilmiştir. yük bir yangın çıkarmı$Ur. Klincberı fi. gi\lz hava kuvetlerinin gece baskınlarına 
de taarruz vaki olmu$ ve yangınlar çıkmı$- (Başı ı inci s;ıylada) felce uğramıı ve bunun neticesi olarak zerine bir tayyare geldiği ramın büyük bir uğrıyan gemi yığınlarının her halde bo1 
aa da hasar azdır, ölU ve yaralı kaydedil- lk 1 arasında muvaffakiyetli at- halk bilhassa ia,ıe bakımından büyük ıstı- Manı'sa' da hııstabakıcı ve yangının şiddetle hüküm slirmekte olduğu- ıemilerden ibaret olmadıklarmı tahmin et-
memietir. la ı österileri yapmışlardır. Hava rap ar çe mııtır. .una ınaen u ı a ıye h imı:ire kursn arıldr nu mu~-ı-,t .. e, etmıştı r ..... oa ıt e e.: trı mek de yerınde olur. Bu vapurların içinde a ış arı ı k · · B b' b h ı· ·· '- .. · · "" b' ı · "'k 1 

Keza bu txslgede bir kır bölgesine de Y § g .1 • ..~ 1 ğ ' · yardım etmek, ve lımanda bulunan malları H lk . d santralında bır tayyaremız beı yangm çı- ldhar edilmio. malzemelerden b:ışka, rıh 4 · h Kurumu tayyarecı en og e yeme ını Manı'sa·, 25. a.a. - Dün a evın e • 
'bombalar dü$mliştür. Fakat ciddi hır aur . d . l ihraç ve avrupah ve yerli ahaliyi iaşe karmıı ve. mUteakiben gelen tayyareler he- tımlarda da bir çok idhar edilmiş malze-
•e insancı zayiat yoktur. tayyarccı arkadaşları arasın a yemııt- maksadiyle kurtarmak liz:ımdı. hasta bakıcı ve hem~ire kursu açılmış- defi derhal tesbit edebilmielerdir. Dlier menin mevcut olması muhtemldir. Şu ne-

Dotu fskoc;yasında bir ıehlr Uzerlne lerdir. 6. - Frıınsız doğu Afrikasının ve bil- tır. Kurs 45 gün devam edecektir. bir t ayyarenin attığı üç bomba yeni yın- ticeye varabiliriı ki, böyle stokları bu ka· 
Yilksek lnfillkh bir bomba düşmil~se de Misafirlerimiz öğleden sonra Hal~- ı hasııa batı Afrikasının aynı ekonomik ıiı- ımlar çıkıırmış ve inrilS.'k maddelerine i- dar uzun müddet irk~ba amade tutmak pek 
ne hasar ne de ölü Ye yaralı vardır. evi tarafından ihzar edilen otomobıl- teme mensup olan "Çad"ın de Gaulle'e il- ıtddetll tevcih edilen bir inglllz bombar _ aabet ederek bunları berhava etmi~tir. Mo- bahahya mal olan bir iı teıkil etmekte-

Diln kaybedilen pilotlarımızdan birinin lerle şehrin muhtelif yerlerini gezmiş- tihakından cesaret alan ahalinin mukave - dımanlyle tekrar başlarnıet.Jr. İngiliz tay _ abit'deki ya.~gmla.r 100 kilometrelik bir 

1 

dir. 
laf ve ulim oldutu sabit olmustur. ler ve geçtikleri yerde halkın alkışla - met fikri mütemadiyen artmıştır. yareler! bombalarını tekrar Rlchelleu'ya 1- mesafeden roriile~ılmekte idi. Denizin bir çok cesetleri fransız aahil-

AJ ma n l•Stl' la" u··s ıe ri riyle karşılanmışlardır. Akşam da or- 7• - General de Gaulle, fransız batı Af- ııabet ettırmlye u~namııılardır. Tayyare E~serlııl elektrık santralı. ~e ha~agazı lerlne atmakta olduğuna dair dolasan şayi. 
d . d b I d" f d b" i ,3 rikasının iktisadi hayatının mütareke ile dafi bataryalarımız bu hücumu pUskUrt _ fabrı~aları olmak üzere Berhn de saır be- ıları da "ÖZ önünde tutmanın do,,.ru b"r uevın e e e ıye tara ın an ır z J - h . d" d fi f ıı· h k 1 • • h r 'h .. "' ı 

• • • ta mıl e ılcn eı;aretten kurtarılması ve bu mUolerdlr. 3 lnglllz tayyaresi dUşUrUlmUıı· e er ng ız ava uvet crının usus ı • ıey olacağı kanaatindeyiz gene bomba 1and1 fet verılmıştır. müstemlekenln alman tarın eline dil~mesine tür. Bir de fransız tayyaresi dfiımllştUr. timamlarına mazhar olmu;lardır. 1 . 

El ,. ~'dakı· go··.terı·ler mani olunmıısı hakkında halk tarafından Hücum saat 13.30 da kesilmiştir. Her iki Hücuma maruz: kalan diğer untrallar Calai• boğazında ke8il bir n& VaJ' Londra, 25 a.a. - Ha\•a Nezaretinin teb- azıg Ch 1 b F d • hff Ih W 1 
cösteril r.n arzunun isafı için, kara, deniz bombardıman neticesinde asker ve siviller ar otten erg, nı ne e ve ilmera-

lttı : Elazığ; 25. a.a. - Hava K urumu tay ve hava kuvet!erinden müteşekkil kıtaatı- ara.ısında bir ı;ok ı:sıu ve yaralı vardır. 24 dorf untratlarıdır. Londra, 25 a.a. - Dün akeam Pas d a 
Calais'yi kesif bir aia kaplamakta, deni.s 
sakin, rök bulutsuz ve yıldızlı, rüzgar ha.
fi! olarak batı şimalden esmekte idi. 

Salıyı ı;arıamba:ra bağlıyan gece, bom - D ı 'd b. h 
Yarecileri ve paraşütçüleri havanın nın ba~ına g~;erek müstemlekeyi İJgale e'·IU!de l:S"'le.ttn sıvıı olarak 65 ölü 225 ya- anz gerstrasee a ır avırazı fabrika-bardıman tayyare kuveUerlmtz, Oııtende, ,, o -1• 

Çok mu··saadesizlig- ine rag-men prog-ram • karar ve•nıs ve hür fransız bahriyesine ralı askerden ve bnhrlyelllerden 120 ölU sında ıiddetli bir infilak vukua gelmi$tir. Dell1llzll, Calals, Boulogne, Chcrburg ve 
Havre da dnhll olmak üzere, dU§manın Is- mucibince bugün saat 11 de Elbığ mensup zır: hların himayesindeki kıtaatiy. ve 138 yaralı tesbit edilmişti. İkinci bom- Bombardıman edilen sair havagazı fab-

d 1 "ctlerdı"r Bacı- le birlikte fransız bayrağı altında ıeyahat bardımanda daha tazın za,1at oldu,..,• mu- rikalan, Neultoln ve Charlottenburı raz-t HA. ll.!!U limanlarına karşı mütemadiyen tayyare mey anına ge mı:r :ıı " ou 

BI • .. . . eden ıemilere rakip olmuştur. hakkaksa da miktarı henUz bclll deg-lldir. haneleri olmuştur. Dün sabahki hava vaziyeti 
ılstematlk hücumlarda bulunmu§lardır. r ta dördüncü umumı mufettış olmak 8. - İnıll"ız: den·ı .. kuvetler"ınden bahse-
" Ok ln!UAklar kaydedllmlı ve yangın ar ı:ı- ·· 1. t"" komutan •ehı"r mu··mc• • .., ) .. HarekaAta Jngı'lı'.,. ku·•etlerı' Spandau'da B. M. W. tayyare motörü 
" uzere va ı, um • ~ 0

• dilmektedir. Bu kuvetler orada yalnız al- fabrikası ve Tempelholf tayyare meydanı 
Londra, 2~ a.a. - Roytc.r: Paa de Ca • 

lala boğazında bu sabah glmıılden ııoğUk 

bir rilzgıtr esmekte idi. Deniz saldndlr. GU
neı buluUardan ııyrıldıktan sonra sema 
berraktı. 

k&rılmııtır. silleri tarafından karşılanmışlardır. manlar tarafından ilhak edilerek kendi iı- devam ediyor da bombardıman edilmi,tir. Simens fabri-
Berlln üzerine yapılan ve evelce bildi • VI h 2" H aa blldlri"or · 

Bundan sonra stadyoma gidilerek sa- tirlkleriyle tatbik edilebilecek her türlü c y, ~ a.a. - av " · kasına tam bir isabet kaydedilmletir. rilmtı olan hücumdan bqka, bqka tayyare Fransız makamlarının tasrih ettiğine g!S-
d babın sekizindl:nberi toplanmı! olan taarruza karoı munzam bir himaye temini cruplarımız, Frankfort • am - der • o er re, 24 eylül ııabahındıınberı Dakara kargı 

d h • ı k lk t al on b"ınlerce halka ve mekteplilere hi- için bulunmaktadır. Bu ise ingilis baıve-clvarın a Finken ard e e tr san r ına, yapılmakta olan harekAt, yalnız lngillz Bir pilotun anlattı klan 
:Magdeburg civarında demlryolu iltisak taben Emin Ali tarafından heyecanlı kili tarafından yapılan taahhütlere tamı- kuvetleri tarafından icra edilmektedir. De 
noktalarına, Hamm ve BrUkaelde ewa ıs- bir nutuk söylenmiştir. Havanın mü- men .uygundur, Bu taahhlltlere ~öre, inci- Gaulle, geri çekildiğini ve harekat tegeb -

Berlin'in merkezinden bir kaç kilometre 
mesafedeki demiryolu tevzi istasyonlarını 
bombardıman eden bir pilot eunlan anlat
maktadır: 

Çankı r1 Halkevi 
•·-o-•arına Gri-ez burnunda top mev d . ı ·- · .... d •• t tlama llz fılosu renera1 de Gaulle lehınde karar ~-1 ~ • " '"' - saa esız ıgı y u zun en para§U a • h h i b' f .. 

1 
k . bUııünU ingUlz kuvetıerlne bıraktığını bil -Zllerfne Ve bir "Ok dU a ta'-"'are mey .. • • veren er ang ır ransız muııtem e C!ı-

" ıım n "" • lan gosterılerı yapılamamı,tır ,dlrmlotır. Bu suretle, 2~ eylUl tarihli Ultı-danlanna hücum elmıııerdlr. :ıı ' nin hlmaycalnl t emin için hür fransı:r ku- inşaatı devam ediyor 
vetlerı· .. ıe t-•·lki mesai edecektir. lıte .. e- matum lnglllz Amlralı tarafından lmzalan-SahH müdafaa ııervtıılne mensup bir tay- " ._,.~ • t 

yaremlz, ıalı alqıarnı Terahelllng açıkla - Yenı" su"nger rekoltesı" neral de Gaulle, Jn taatırun baıında olarak mıı ır. 

Doğruca ıehrln merkezi üzerine ıiderelı: 
aydınlatıcı bir firıelı: yaktık. Mükemmel bir 
ısık huıulc celdi. Bu ıuretle Ilı:! bilyülı: tev
:ıi f11t11yonu ile bu ıehrin imtldadrnca u
zun bir depo hattı görmete muvaffak ol
duk. Bir ra&ıdımız: ıeri halinde bırakılan 
bombaların depoların yanında lnfillk etti
ğini görmüştür. Yangın bombaları iki yan
gın çıkarmı&tır. 

Çankırı, (Hususf) - İnşaatı yarıla
nan yeni Halkevi binasının ikmali i· 
çin, inşaatına süratle devam olun · 
maktadır. 

bu 11uretle rıu:artcai sabahı Dakar'a ingili.1 Franaız amirallığının tebliği rında bir dUıman gemi kaflleılne hUcum v F " ı ilik d ı 
1 lmlral ıemlsl ile değil hür fransız deni:r lchy, 2~ a.a. - raneız .. m ra ı • etmlıttr. Bir vapura Uı; bomba iııabet et - Marmaris; 25. a.a. - Bu sene ya nız 

1 
bil 

1 kuvetlerine mensup bir remi ile gelmiııtir. resin n te B : ınıı ve bu vapur batmaya bqlamıııtır. Marmaris mıntakasında istihsal edile· 
2

.. lül , .... 11 ü 
1 111 

h d 
1 

ku 
De Gaulle kan dölrlilmesine mani olmak 1- .., ey oun • ns- z ava ve en z -Gece hareka.tı esnasında iki tayyaremlz cek sUngerı·n 10 bin kiloya varacagı· ti _, Dak d 11 ahll b ta 1 

Çankırının güzel binalarından biri· 
ni teşkil edecek olan Halkevimizin 
sıva kısmına başlanmıştır. Uç aya ka
dar tamamlanacak t.e içine girmek 
mümkün olacaktır. Yalnız arka kıt
mına eklenen sinema ve tiyatro salo
nunun tamamlanması gelecek yıllar
da kabil olacaktır. Bu halkevi binası
nın tamamlandıktan ve içine girildik
ten ıonra şüphe yok ki Halkevimiz 
çalışmasını daha çok tekasüf ettire
cktir. 

çin karaya fransız bayrağı ile beyaz bay- ve eu, ar a mana, .s a rya arı-
dU,,mU,,tUr. tahmin ediliyor. Süngerciler halen rağı hamil ıilihsız bir motör içinde ınu- na ve Rlchelleu sat!ıharp gemisine ılddet-

sünger avında bulunuyorlar . rahha.ıılarıı:ıı cönderml§tlr. 11 hUcumlarda bulunmuııtur. Dün on sekiz alman 

tayyaresi düşürüldü 
Londra, 25 a.a. - İngiliz Hava ve Da • 

hlıt Emniyet Nezaretlerinin tebllğl : 
DUıman tayyareleri, bugUn Dorcset ııa -

h111ertnı açmıılar ve Bristol'ıı hücum et -
nııııerdlr. Sahil civarına ve Bristol etra -
tına bombalar dll§mUııtUr. Bir miktar ha -
ıar, ll!U ve yaralı vardır. 

İngllterenln cenubu ınrkt mıntakası ü • 
zerinde de tıUI mahiyette bazı dll§man tay
Yare faallyetl olmuştur. Fakat alınan ra • 
Porlar, hasarın ve telefatın az oldutunu 
göetermekted!r. 
Avcı tayyarelerimiz her noktada düşman

l a muharebeye tutuımuılardır. 13 U bom
bardıman tayyaresi olmak Uzc:e 18 dUı -
nıaıı tayyaresi dUıOrUlmUotUr. Bizim beş 
tayYaremiz kayıptır. Fakat pllotıardan Uı:U 
IJl.t ve 1Bllmdlr. 
llii§ürülen tayyareler 23 Ü buldu 

Londra, 25 a.a. _ Hava nezaretinin 
Grenvtch saatiyle aaat 19.40 da neırettiğl 
ttbııt : 
eımdl öğrenildiğine göre, Oı;U 'hava dafl 

bataryaıarı tarafından olmak üzere, 23 
dllanıan teyyaresl dU,UiU!mUıtUr. Evelce 
~boldugu bltdlrllen tayyarelerimlzden 
bırıııı daha d6nmüıtUr. Bu 11uretıe kaybı -
tnız Yalnız dl:Srt avcı tayyaresldlr. BUnlar
'1.\ıı UçUnUn pilotları sağ ve salimdir. 

Cenubi Afrika ha va 

filolatının faaliyeti 
~atrobt, 25 a.•. - Royter - Resmi teb

ll~: Cenubı Afrika hava ıruvetlerl ıayyare
ltrı 22 eylülde Habealııtandn Sclascla • 
tn&ıına tayyare meydanına 10 gün içinde 
Uçuncu de!a olarak muvaffaldyeUe hUcum 
ttnııılerdl r. 

l3UyUk kalibrede bombalar tayyare meY
daıulldaki hedeflere iaabet etml§ ve bir 1 

~Yan lay)aresl tahrip cdllmlııtlr. 
C•nubı Afrika hava kuvetıerlne mensup 

aau- tayyareler de normal kesif uçuııarı 
~aıırnıııardır. 23 eylUlde ıtatyıın tayyareleri 
~ eııya'da biri Wajer, diğeri Tnna dereni 
ıntakaaında iki hilcuma teıebbil.a etmıı -

lerdır. Bu mahallerde hasar oldutu haber 
"erıınıernııtır. Zayiat bir kaç klılden iba · 
l"etur. • 

Alman resmi tebl iği 
~erıın 25 a a. - Alman orduları baş 

andanııgı tebliği : 
~ 4.tnılll hava kuvetlerl cenubt İngiltere u. 
l tnde ~ll~ddlt ke§lf uçuııan yaparak 
oı:ıdranın lıalr mUhlm askeri hedefleri Q

~e bombalar atmıılardır • .AahfordYk • 
Olke- da de -lbt- 0 •0ne • Douv:reıı mıntakaların 

--.-,01ıı teılaab ~p edUmig~. lf 0 ° 1• • 

Mahal11 makamlar halkın arzu • Uç lnglllz tay)'areel dil§UrUlmüıtUr. 
tone - Southampton'da bir tayyare !abrl -
kasına ieabet vaki olmuştur. Haatıngıı, 

Neuhaven ve Brlngton'da liman teıılsatına 
isabetler olmuııtur. GUndUzlln cenubi !n -
gllterede avcılarımız lçln muvaftaklyetıe 

neticelenen müteaddit hava muharebeleri 

auna ratmen de Gaulle'un ultlmatomu -
nu reddetmeıle karar vermiııler ve bunun 
üzerine icap eden emir verilmiştir. Bu ıu
retle de Gaulle'un murahhaılarıru hıl'ıtil 

bulunan motöre ateı edilmeal emrini ver~ 
mek ıuretlyle muhasematın asılması meıu
liyet!ni Dakar makamları Üzerlerine almıı
lardır. Bu murahhııslardın ikisi ağır ıuret
te yaralanmı5lardır. Biraz ıonra ıeneral 

de Gaulle, kıtaatını silaha müracaat edil
meksizin ihraca teşebbüı etmietir, buııuıı 
üzerine Dakar makamları Savoritllll de 
Braz:za, Commandant du Boc ve Comman
dant Don ismindeki fransız gemilerine ateı 
açmıolardır. Bu remilerin mürettebatmdan 
bazıları ölırüı ve bir çokları da yaralan
mııtır. Bunun üzerine fransızlar arasında 
muharebeden içtinap arzuıunda olan de 
Gaulle, kıtaatını ve gemilerini muayyen 
bir mesafeye ı;ekmek kararını vermiıtir. 

7'ransız bombardıman tayyareleri de in
glllz !llosunıı hUcum etmtıılerdlr. Bir tngl
llz kruvazörüne isabet vnkl olmugtur. 

Kruvazörlertmlz, muharebe esoasında, 
(Barham) ve (Resolutton) zırhlılarlyle 

(Kent) tipindeki bir kruvazöre müteaddit 

Diğer hedefler bombardıman tayyarele
rimizi Berlin'in batı • ılttıal ve doğu - ce
nup bölgelerine ıürUklemi;ıtlr. Doğu • ce
nuptaki hedefi büyük bir havagazı fabri
lı:uı, batı - olmal hedefini ille mühim bir 
elektrik santralı teşkil etmekte idi. 
Diğer bir rasıdın raporunda da ıunlar 

yazılmaktadır: olmuştur. 

İrlandıının cenubu oarkt sahillerinde Uç 
1 ın tonluk bir tüccar gemisi bııtırılmıotır. 
Bir bombanın fsabetlyle diğer bir tüccar 
gemisinde yangın çıkmıetır. Şimal kana -
Jının ııımal çıkı§ noktasında diğer bir tüc
car gemisi ciddi hasara uğl'atılmıetır. tn
glltercnln cenup sahillerinde hıırekette bu
lunıuı seri bir hUcum botu bir kıılanın iki 
bin tonluk sllAhlı bir tüccar gemlıılnl ba -
tırmııtır. 

Londra, Llverpool, Cardlff limanları gibi 
mühim aalr RBkcrt hedefler Uzerlne bUyUk 
kuvetıerlc yapılan mukabelebllmlsll hUcum 
tarı gUneı batarken başlamıı ve fecre ka
dar devam etmııttr. Dcmlryolu tesisatı ve 
depolar gibi müteaddit askeri hedeflere 
isabetler yapmıyıı muvaffak olunmuştur. 

DUn gece zarfında dUııman tayyareleri 
Almanyanın oımall garblslnde uçarak Bcr
llne hücum etmek için yeni teıebbUsler 

yapmıılardır. Mildnfaa bataryalarının ıld
deUl nteaı muhaclmlerln hedeflerine vasıl 
olmalarına mA.nl olmuotur. Bir hastane ve 
müteaddit lkametgAh Uzerlne bombalar 
dUşmUatUr. Bu suretle ı;ıkan yangınlar em
niyet ve muavenet ııervleleri tarafından 

aüratle söndUrUlmUştUr, 
DUnkü gün zarfında dUıman, hava mu -

ııarebelerl eıınaaında 18 ve m\.ldafaa batar
yalarının ateııtyle de iki tayyare zayi et -
mtştlr. Dört alman tayyaresi avdet etme· 
mlştır. 

İta lyan resmi tebl iği 
italyada bir mahal, 2:> a.a. - ltalyan U· 

1 ınmt karıırgll!u, 110 numaralı tebliği : 
DUşman hava kuvetlerl Tobruk'a lnttıtı.k 

ve yangın bomb:ılarlyle hücum ederek sl
vll meskenler!, sivil, askeri hastanelere ve 
bir limanda bol! bir gemiye 1Hbetler kay. 
detmlalcrdlr. l:S ölü, 70 yaralı vardır. Do • 
nanma tayyare da!l bataryaları bir dUıman 
tayyaresi dilallinıüşlerdlr. 

Münferit bir dUıman tayyaresi KUfra 
\•ahasına bombalar atarak ı!v!l halktan ba
zılarının yaralanmasına ve hafit rnaddt ha
sara sebebiyet vermtıtır. 

Şarki Afrlkada tayyare filolarımız Ken
yada Boura'dakl dUşman tayyare meydan

"•ke-' tesisatını Wajlr civarında tarını ve ..., •' • 
Zlde bulunan müfrezeleri ve Gallohlr mev 

D•kar'ın açık bir ıehir olduğu hakkında 
alman kaynaklarından çıkan haberlere ce
vap olarak liman ve ıehirdeki ııahil batır· 
yalarının harekatın bidayetindenberf fran
aız kuvetlcri ve ingiliz: gemileri üzerine a
teşi kesmemiı olduklarını kaydetmek kl
fidir, 

F ranaz tekzibi 
Vlchy, 2~ a.a. - Havas bildiriyor : 
İngiliz kuvetıerlnln Dakara hUcumunun 

sebebini, garbt Afrtkadakl fraruıız kolo -
nlslne Almanyanın el koyrouına mA.nl ol
mak teııkll eylediği hakkında lnglllz rad -
yosu tarafından verilen haberler, tamam1Y· 
le aaılııızdır. Fransız hUkümetl, garbt Af· 
rikada asker veya elvil en u!ak alman un
suru bulundugunu en katı aurette tekzip 
eder. 

Yüzlerce ölü ve yaralı var ! 
Vlchy, 25 a.a. - Havaa Ajansı bildiri · 

obüıı isabet etUrml§lcrdlr. 
2:S eyIUI sabah aaat 10 a doğrU, hUcum 

yeniden bqlamııtır. Torpil isabet etmlıı o
lan iki fnglllz zırhlıaında.n birisi, kuvetle 
Yana yatmıı vaziyette, muharebeden uzak
laımıııtır. 

111111111111 

Dakar bombardımanına 

mukabele olmak üzere 

Fransız tayyareleri 
Cebelüff ar1k' a 

hücum eltiler 
Vtchy, 25 a.a. - Havıuı bildiriyor: Fran

ııız tebliği : 
Dakar'ın bir lnglllz f ilosu tarafından 

bombardımanına mukabelebllmlsil olmak 
üzere mUhlm frıınaız hava kuvetı 24 eylül
de aaat 13 ile 15 araaında CebelUttarık li
manını bombardıman ctmlgtir. 

Terse.ne ve kısmen cenup dolma rıhtımı 
Uzerlnıı 45 ton bomba atılmıııtır. Limanda 
bü)'Uk bir gcnıtye isabet olmuş, keelf bir 
duman çıktığı g!SrlllmUıtUr. 

İngiliz datl bataryalarının ıılddeut mu
kabelesine rağmen tayyarelerin hepsi Us -

yor : lcrine dönmU§lerdlr. 
Dakara karoı ynpılaıı dünkU ilk hUcum- B 

da 185 ı:sıu 363 yaralı vardır. İkinci hll _ ombardıman dün sabah da 
cumda zayiat bundan da fazladır. Muzat- devam etti 
terane mukavemet eden Dakarda, cereyan Alge:r.iras, 25 a.a. - D.N.B. bildiriyor 
eden ııtddetll muharebelere rağmen 24 ey- Franaız tayyareleri bu sabah da Cebelllt -
IU!dekl zayiat mıktan bu kadardır. Birin- tarıkın bombardımanına de\·am etmlıler
cı hUcum saat !l.30 dan 10.4~ e kadar de - dlr. Salı gUnU boğazda duran lnglllz donan
vam etmlftlr. Aynı zamanda lnglllz do - maaı cUzUtamları Atıantıkte yollarına de
nanması Dakııra ateı açmııtır. İngiliz do- vam etmektedirler. 

Geldiğimiz daman Berlln'de bir çok yan
gınlar yanmakta ve paraıiltlere batlanmıı 
aydınlatıcı fişekler sehri tenvir etmekte i
di. 

İstihbarat servisi ıunları llhc etmekte
dir: 
Marşandiz tevzi iatuyonlanna yapılan 

hücumlardan maada, Berlin'de Tempelhof 
tayyare meydanı da hücuma tibi tutulmuı 
ve en u bir hanıar üzerine tam isabet 
lı:aydedilmiıtir. 

( B İ BLİYOGRAFYA ) 
"Yeralh lanmızın fethi,, 

Seksen sayfa resimli - yazanlar: 
İsmet Tunı;kaya, Fuat İnceler -
Bnsan: Alll.addlı:ı Kıraı matbaan 

İstihbarat servisi, Almanya'nrn başka Gene cUmhurlyet mUeaııcselcr:lnl tUrk 
bölıelerinin ve !stili. llslerinin de bom- okurlarına içinden tanıtmak maksadlyle 
bardıman edildlilni bildirmektedir. Bou - hareket ettiklerini, ilk kitaplarının mu
loıne'da haııarat olmuştur. Bir remi iize- kaddimeslnde bildiren Jkl yeıı.t imza bize 
rine tam bir isabet lı:ıydedilmiıtir. Gemide Yeraltılanmızın Fethi adını tqıyan gilzel 
yangın ve infilaklar husule relmiıtir. Ca- bir kitap vermıı bulunuyorlar. 
lalı'de gemi ve mavnalar üzerine de bom- Mukaddlmedckl (bizim gibi tc!ekktı-
balar atılmıştır. rUnU, sanatını, felsefesini, lçtlmalyatım 

Almanlar, ztıyiat hakkında aramak ve kurmak yolunda olan, earkııı 
tal•ilat vermryorlar mlstızmlnden ve tevckkUlilnden sıynlıp 

Berlin, 25 a.L _ DNJJ, ajansı bildiri- garbın ıuuruna ve ilmine koşan bir mem
yor: 24/25 geceı;i bir kaç İngiliz tayyaresi lekete en lUzumlu ve en iyi örnek "mUe ... 
Bertin üzerine hücum teşebbüslerini tek- seae ' 'Maden Tetkik ve Arama EnstıtüaU" 
rır et miolerdlr. Müdııfaa toplannm ıid - I dUr) cUmlcal maksatlarını iyice 

0

anlatmak
detli ateıi dilımının nişan ılabllmesine tadır. Bu gençler, yeni TUrkiye nin topye. 
mani olmu~ ve bombaların ekserisi kır- k(llı 1n~asında bııo rolleri !lan yeni ku
lan dilşmü3tür. Müteaddit mahallelerde rumları bir bir anlatmak gayesini giltmck
bombalar ikametglhlara isabet etmlJ ve tedlrler. 
insanca zayiata ıebebiyet vermiştir. Bir j Seksen sayfa lı;inde hUtUn. eUmuıu vı 
hastahane. üzerine yangın bombalan dil,- hizmetleriyle M. T. A. yı gözUmUzün ö
mlle, yangın imdat ekipleri tarafmdan ıön- nUnde canlı ve hareketu belirmiş bulmak
dilrülmüştilr. Zayiat hakkında tafsillt be- tayız. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
nüz verilememektedir. 

Diinkü alarm ifareti 
Nevyork, 25 a.a. - Berlin'den gelen ha

berlere nazaran bu sabah erkenden Berlin
de ılimı iıareti verilmiştir. Alarm üç saat 
sürmüştür. 

Berlin yine bombardıman edildi 

elektrik malzemesinin ekseriyetini ve
ren büyük Siemcns - Halske fabrika
larını bombalamışlardır. 

Burada, iki büyük yangın çıkmıştır. 
Gece yarısından sonra, saat birfle, 

İngiliz bombardıman tayyareleri, Fri
edrichsfelde de Berlin'in büyük elek
trik santralı tarafından transforma -
törüne hücum etmişlerdir. Bu trans. 
formatör, Berlin mıntakasındaki fab
rikaların ekserisine elektrik cercya -
nını temin eden santraldır. Buradaki 
tesisat üzerine büyük çapta bombalar 
düşmüştür. • 

bst ılmallnde Counelna civarında dU,ma.n 
gruplarını bombardıman etmııtır. 

Bir dil§man tayyaresi Dlredaoua Uzerlne 
bombalar atmı§Sa da za,yiat :r• ~ ol • 

~;t.ıı. 

nanmaaına mensup tayyareler Rlchelleu Öğleden sonraki bombardıman 
zırhlıııına ve Umanın mUdataaaını temin Algezlraa, 25 a.a. - (D.N.B.) : Bir ı;ok 
eden •abli bataryalarına isabetler kaydet- fransız tayyare filoları, bugUn öğleden 
mlye gayret ediyorlardı. Ehemlyetll ha - ısonra da saat 14.i5 de yeniden CebelUtta
sar olmamııtır. Ne bataryalara ne de rıka hUcum etmlııler ve kale ye Uman teıl
Rlchelleu'ya isabet olnıamııtır. Batarya - satı Uzerine bir çok bUyUk çapta bomba -
!arımız ve filomuz ılddetle mukabele et- lar atmıılardır. Birbirini takip eden dalga
mlftlr. Bombardıman tayyarelertmhı: de lar halinde yapılan hücum, saat 16 da ha
lıı.glllz !lloauna hUcum etmiılerdlr. Teşhis il devam etmekte Jdl. 
edllmlyen bir lnglllz kruvazörüne bir alır İngtıtz hava datl bataryaları, bir franaız 
bomba isabet ettttl muhakkaktır. Atee 88· tayyaresııı.t dtııürmUşlerdlr. Bu tayyarenin 
at 10.40 de keııllmlı ve sa.at 13 de ıehlr ve mUrettebatı parqüUe atlı)'arak kurtulmut
Uml.ıı.A bb'~111.udeA d!llılı :1'~ ll MhA t1& 

Londra; 25. a.a. - Hava nezareti is
tihbarat servisi bildiriyor : İngiliz 
hava kuvetlerine mensup büyük bom
bardıman tayyareleri salıyı çarşanba
ya bağlıyan dün gece yeniden harbi 
alman hükümet merkezi Uzerine gö -
tlirmlişlerdir. Bu ikinci gece, Ber _ 
lin'in göbeğinde müteaddit askeri he
defler seçilmiı ve yapı1an hücumlar, 
iki buçuk saat silrmüştlir. 

Hilcum, saat 22.30 da başlamıı ve ilk 
tayyareler, ıchrin tiddetli baraj ateıi
ııl aıarak, alman ordusunda kullanılan 

Berlin'in cenubuş:ı.rki m:ntakasın _ 
da bir yüksek fırına isabet vaki olm.:ı 
ve bir yangın çıkmıştır. 

Tembelhof tayyare meydanına üç 
kilometre mesafede kanal üzerindeki 
k öprüye iki aalvo bomba atılmııtır. 



r- -
ViLAYETLER 

Asfalt yol inıaatı 
lstanbul Belediyesinden: 
Taksim-Sıraserviler caddesinin as

falt şosa, asfalt tretuar ve saire inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 
kuruş ve ilk teminatı 3855 liradır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işle
ri genel, hususi ve fenni şartnamele
riy)e proje keşif hulasası ve buna mll
teferri diğer evrak 261 kuruş muka -
bilinde Fen İşleri müdürlüğünden ve
rilecektir. İhale 3. 10. 940 perşembe 
günü saat 15 te daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak 
buz veya mektupları, ihale tarihin -
den 8 gUn eve! Fen İşleri müdürlüğü
ne müracaatla alacakları fenni ehli -
yet ve 940 yılına ait ticaret odası vc
sikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale gUnü ıaat 
!4 • kadar daimt encilmene vermeleri 
Ulzımdır. (8639/5707) 15774 

Yol intaatı 
Zonguldak Valiliğinden: 
1 - Zonguldak vil~yeti içinde 

Çaycuma - Kokaksu - Bartın - yolun
da yapılacak 285,620 lira keşif bedel
li §Osa ve slnai imalat işi kapalı zarf 
usuliyle 21. 9. 940 tarihinden itibaren 
:16 gUn mUddetle eksiltmeye konul • 
mU§tur, 

2 - İhalesi 7. 10. 940 puartesi gU
ııll aaat 11,30 da Zonguldakta dainıt 
encümende yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ,artnamesl ve buna 
mUtef erri evrak daimt cncUmen ka
leminde ve nafia mildilriyetinde gö -
rülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 15175 Ura
dır. 

5 - İşin bedeli 940, 941, 942 yılla
rı bütçesinden verilecektir. 

6 - Eksiltmeye girmek Jatiyenle
rin ihale gününden en az 8 gtin evel 
~onguldak vilayetine milracaat ede -
rek vilayet makamından alınmıı mü
teahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret 
odasından bu yıl içinde alınmıı veıi
ka ve muvakkat teminatlarını yatır • 
dıklarına dair makbuz ve teminat 
mektuplarını ve teklife ait mektubu 
muhtevi 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile hazırlanmı~ kapalı zarfını l . 
hale saatinden bir saat eve] daimt en
cümen reisliğine verilmesi ilAn olu -
nur. (5870) 15805 

TASHIH 
Zonguldak Valiliğinden : 
Ulus gazetesinin 18, 22 eylut 1940 

günlü nilshalarında intişar eden Çay
cuma - Kokaksu - Bartın yolu ilanı -
nın kc§if bedeli 385,620 lira olarak 
yanlış intişar etmiştir. 

Doğrusu : 285,620 liradır. Tashihen 
ilan olunur. (6112) 16089 

Bina· inşaatı 
Urla Nafıa MüdürlülüDden : 
1 - Urfa'da ln$a edilecek gümrlik mu -

hafaza birlilderi atölye binası kapalı zarf 
uıullyle eksiltmeye konulmuı;tur. 

2 - Eksiltme 7/101940 pazartesi gijnU 
aaıt 10 da. Nafıa müdürlüğü odasında te -
ıckkül edecek komiıyonca yapdacıı.ktır. 

3 - İstiyenler' husuli eartname ile pro
je ve evrakı keşfiyeyi nafıa müdürliliün -
de ııörebilirler. 

4 - Bu iıi.n keılf bedeli 17580 lira 4 ku
ruttur. 

5 - Muvakkat teminatı 1183 lira 50 ku· 
ruıtur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az ıekiz g!ln 
evet bu iıe benzer inşaatı başardıklarına 

dair evrakı mlisbiteleriyle birlikte viliye
te müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kasını 2490 sayılı kanuna uyııun olarak ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını ve bun -
la.rla birlikte teminat mektup veya makbuz
larmı ve ticaret odası vesikasını ihale gU -
nn saat 9 a kadar komisyon riyasetine mak
buz mukablllnde vereceklerdir. 

7 - Postada olan recikmeler kabul olun-
ma.z. "8811-5884" 15899 

Pompa alınacak 
Esl:i~ehir Belediyesinden : 
1tfaiyemizde mevcut Opel marka iki ara

zöz için sulama tertibatlı ve yalnız yangxn
\.arda kullandınak üzere iki tane santrifüj 
pomp:ı alınacaktır. Bu işle al!katı müesse
ıelerin eylQl 940 sonuna kadar belediyemi
ze teklifte bulunmaları ilan olunur. 15999 

Yağ alınacak 
lstanbul Belediyesinden : 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zUhrevt 

hastalıklar hastaneleriyle Zeynepkimil do
iumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

13 200 kilo sade ve 1970 kilo tereyağı ka -
palı zarf uııuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
.Mecmuunun tahmin bedeli 19.918 lira ve 
ilk teminat miktarı 1493 lira 85 kuruştur. 
Şartname zabıt ve muamelit müdürlüğü 

kaleminde görülecektir. İhale 11/10/940 
cuma günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
da~ı veıikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazrrlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale g\lnü saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri llzımdır. ''9001l 
-6021" 16042 

Harita yaptırılacak 
Siirt Belediyesinden : 
1 - Siirt vilayetinin 120 hektar ııayri 

ıneskiın kısmmın takeometrik haritaııiyle 

imır sahasını teşkil eden imar plinınm tan
zim i~lerine ait umumi talimatnamenin 6 
ıncı madd,..i mucibince yapılması gerekli 
l"'ıln projenin hazırlanması Nafıa Vekl • 
ietinden tasdikten ıonra aynı tallmatna -
menin 29 uncu maddesinde mez~r olan 

U L U S 

Muhtelif erzak ve saire alınacak 
Edirnt! Maarif Müdürlülünden : 

Azı Çoğu Fiyatı %7,5 Teminat Kırdırmanm 
Cinsi Kilo Kilo Kuruı Sm. Lira Kuruş Tarihi Günü Saati Şakll 
Has ekmek 126300 160000 10 1200 30/IX/1040 Pazartesi 14 Kapalı zarf 
Koyun eti 12700 18000 45 607 50 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Açık 
Sıiır eti 12500 17000 35 1~ 25 ,. ., ,, ,. ,. ,, ,. 
Sade yağ 6900 9300 130 907 ,, .. ,. ,. ,, ,. Kapalı zarf 
Zeytin yağ 3550 5300 60 238 50 ,. ,, ,. ,, ,. ,. Aı;ık 

Pirinı; 7550 11050 315 298 35 ,. ,. ,. ,. ,, ,, ,, 
Toz ıeker 8500 13000 S6 351 ,. ., ,. ,. ,, ,. ,. 
Çay Seyl!n 86 111 500 41 62 ,, ,. ,. ,. ,. ,. ,. 
Kalın tuz 2050 2650 5 50 : 11 ,. ,. ,. ,. ,. ,, ,. 
Kuru ıolan 6000 9.200 6 41 40 ,, ,. ,. ,. ,, ,. ,. 
Un 644 R. 4300 6400 20 96 ,. ,. ,, ,. ,, ,, ., 
Kuru fasulye 5'100 7200 24 129 60 ., ,. ,. ,. ,. ,. ,, 
Salça 830 1sso 25 24 30 ., ., .. ., ,, ,, " 
Sirke 1550 2450 ıs 27 56 ,. ,, ,. ,. ,, ,, ,. 
Yumurta tane 121000 152000 1 50 171 ,. ,. ,. ,. ,. ,, ,, 
Limon tane 26000 38500 5 144 40 ,. ,. ,, ., ,, .. ,. 
Zeytin 1700 2450 40 82 50 ,. ,. ,, ., ., ,, " 
Kqar 1150 1900 70 99 75 ,, ,. ,. ,. ,. ,, ,. 
Beyu peynir 3600 5200 45 175 50 ,. ,, ,. ,. ,. ,. ,. 

Süt 5550 8550 12 76 95 " .. .. .. .. .. H 

Yoğurt 9200 14700 16 176 40 ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,, 
Patatea 11800 17500 9 114 10 ,, ,. ,. ,. ,. ,. ., 
Makarna ve ıehriye irmikli 2050 3400 26 63 30 ,, ,. ,. ,. " " ,. 
Nohut 1300 1900 ıs 21 38 ,, ,. ,. ,. ,. .. ,. 
Sabun 2850 4050 37 124 88 ,, ,, ... ,, ,. ,, ,, 
Soda 2350 3300 10 24 7 5 ,, ,. ,, ,, ,, ,, ,, 
M~e odunu 165000 230000 1 80 310 50 ,, " " ,. .. ,. ,, 

Edirne yatı orta olrutlarının mayıı 1941 ıonuna kadar ihtiyaçları olan oinı ve miktarları yukarıda 7azth 27 lı:alem erzak 
17/IX/1940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle hizalarında yazılı 15ekillerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı zarf
la olanlar için 24!l0 aayıh kanunun S3 ve 34 üncü maddelerine göre teklif mektuplarmı vermeleri ve açık ekalltme ile olan
lar iae aynı kanunun 42 inci maddesine ıöre hazırlamaları, kırdırmanm Edirne maarif mlidürlUğil dairesinde yapılacağı ve 
şartnameleri görmek isteyenlerin pazardan maada her gün Hileden sonra ve cumartesi günleri öğleden eve! maarif miidilrlll -
ğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 15865 

A.n1tar.a Birinci icra Memurlulundan : 

• 

pllnle.rının yapılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15/10/940 salı günü saat 15 
de belediye ulonundı yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılan takeomet
rlk harita, avan proje 'Ye imar pllnlt.rınm 
tanzim iıılnin muhammen bedeli 2.000 lira· 
dır. 

4 - Haritası almacak muhammen yer 
fazla çıktıtı takdirde gayri mukQn kmm 
için beher hektar başına 15 ve meskOn kı-
11m lç.in hektar baıına 30 Ura nrilcce'ttir. 

rasız olara komisyondan verlllr. Taliple
rin muvakkat teminat olan (6715) lirayı 

havi tekllt mektupllll'ını me.ı.ko.r günde 
saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyon
cu olmadıklarına ve bu tıle allkadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret oduı ve· 
sikaslyle mezk1lr gUn ve ıaatte koml.ayo· 
na mUracaatııırı. (68915) llSSISS 

Münakasa tehiri 

Mahcuzen satılmasına karar verilen bir 
adet kamyonun 30/9/940 pazartesi günil aa
at 12 den 13 çe kiı.dar Soğukkuyu'da tamir
ci Servet'in garaJı önünde aatrşı yapıla -
taktır. Teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yilzde yetmiı beııinl bulmazsa 
1/10/940 sah günll aynı saat ve yerde katı 
satı,ı yapılacağından alıcıların aatııı mahal
linde bulunmaları daha faıd& izahat almak 
iıtiyenlerin 939/1224 aaydr dosyamıza mü-

Askeri Fabri1talar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Altn11 Kcnnisyonundan : 

7/10/940 pazartesl gtinil saat 15 te lha • 
leai yapı!acalt illn edilen 142 ton benzin 
yeniden llfi.na verileceğinden 21, 23 ve 25 
tarihlerinde çıkan illnlar hükümsiizdlir. 

racaat etmeleri ilin olunur. 3810 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kalorifer tadilatı yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

S - Eksiltmeye gireceklerin yubrda 
babı! ııeçen talimatnamenin 5 inci madde
ıinde yazılı ehliyeti haiz olmaları sarttır. 
İsteklilerin 14-0 liralık muvakkat teminatı 
havi teklif mektuplarının ihale aaatlnden 
en geç bir aaat eveline kadar Siirt beledi
ye relıliğine ıöndemıit olmaları lllıwnu 
ve postada vuku bulacak te.ahhiirlerin na • 
zan itibara ahnmı7acafı ilin olunur. (9036 
-6069) 16058 

(6113) 16090 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

Ankara'da Bankalar caddesinde Eti 
Bankın tahtı isticarında bulunan Va
kıf binada mevcut kalorifer tesisatın
da tadilat yaptırılacaktır. Keıif bedeli 
4211 lira 20 kuruıtur. 7. 10. 1940 pa -

ANKARA BELEDiYESi 

Yağ tasfiye cihazı alınacak 
Ankara B•lediye:JindM : 
1 - Su iılerl !~in alınacak olıı.n bir adet 

yaf tasfiye cihaıı on beı ıt1n mil.ddetle a
ı;ık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1400) llrıdır. 
S - Teminat (105) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 8/10/940 sah gUnU saat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (5980) 15956 

Filitre kumu almacak 
Ankara Btlediyesinden : 
1 - Su işleri için alınacak olan 50 ton 

filitre kumu on be' gün müddetle açık ele -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2500) liradır. 
3 - Teminat (187 ,S) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve lsteklllerin 
de 8/10/940 aah gilnil saat 10.30 dı beledi
ye encllmenine müracaatları. (5981) 

15957 

Demir boru alınacak 
An1tara Belediyesinden : 
1 - Su isleri ihtiyacı için demir boru ve 

malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 
3 - Teminat 2780 lira 85 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gün encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 1/10/940 salı günü ıaat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları, (S!l751) 16038 

Kazma, kürek aaire alınacak 
Ank.ara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için 11 kalemde 

kazma kürek ve saire pazarlıkla alınacak -
tır. 

2 - Muhammen bedeli (708) lira (20)' 
kuru1tur. 

3 - Teminat 106 lira 23 kuruııtur. 
4 - Şartnamesini görmek lıtlyenlerln 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 1/10/940 ıalı günü saat 10.30 da beledi -
ye encümenine müracaatları. (6038) 16048 

Tuğla ve kiremit alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için 50.000 adet 

tuğla ile 2000 adet yerli alafranga kiremit 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (850) liradır. 
3 - Teminat 127.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her sün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 1/10/940 salı günü saat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (6039) 16049 

26-9-194U 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Aaf alt yaptırılacak 
D. D. yolları satın almak ko. 
Ankara istasyonundaki alttan ge • 

çit şosasının asfaltlanması işi kapalı 

zarf usuliyle ve vahidi fiyat üzerin • 
den eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bede
li 24940 liradır. 

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

3 - Eksiltine 3. 10. 940 tarihinde 
perşembe günil saat 16 da Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesindct 
merkez birinci komisyonunca yapı • 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin teklif mektupları ile bir• 
tikte a'3ğıda yazılı teminat ve vesa
iki ayni gün saat 15 e kadar komisyo
na tevdi etmiş olmaları rn.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun olarak 1870,50 liralık muvakkat 
teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) İsteklinin emsali işleri muvaf • 
fakiyetle ba§armıt olduğuna dair ve-
sika. (5648) 15732 

Öğretmen aranıyor 
Devlet Dem1ryolları Umum MD

dür/11ğ/1nden: 
İdaremizin Eskişehirde yeniden k11 

rulan orta derecede çırak mektebi i • 
çin 1 - Türkçe, 2 • Matematik, 3 • t .. 
bil bilgiler (fizik, kimya, tabiiye) 4-
tarih, coğrafya, yurd bilgisi 5 • jim • 
nastik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin yilksek mektep mezunu ve 
ya orta okul öğretmenliği ehliyetleri
ni haiz bulunmaları llzımdır. 

İsteklilerin Devlet demiryollan 
Zat itleri mUdürlüğüne müracaatları. 

(5926) 15944 

ENSTiTÜLER 

Nazan dikkate • 
Anhr• l:Jmet Paş.a Kız Enstitüsü Ma • 

dürlülilnden : 
Elektrik su tesisatı 

Kayseri Vilayetinden : 
Kayseri'de insa edilmekte olan memle -

ket haıtaneıinin elektrik, ıu ve lağım fn -
ıaatından yirmi bin liralık kısmı kapalı 
zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 15/10/940 günil saat 17 de Keyıeri 
vil!yetl daim! encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrak Kayseri nafıa mildllrltl -
ğiyle daiml encUmende ııörlilebillr. Muvak
kat teminat 1500 liradır. 

Elbiselik kumat almacak 
Gümrük n lnbisarlar VıHJetinden ı:arteai gUnU aaat on beıte Ankara'da Hala.t ve ip alınacak 

İkinci Vakıf apartmanında Vakıflar Ank.ara Bel«liyesinıtlen : 

Enıtitü ve akıam krır aanat okullarım•• 
zunlarmdan bazılarının atölye açarak ıer • 
beıt çalıımak ve bunun için de amelt bilgi
lerin! daha çok arttırmak için okulumuzda 
bir tek!mül atölyesi açılmıı ve kayıtlara 
buaünden itibaren başlan"mııtır. Kayıt eart
ları her zaman mektep idaresinden <Sfren!-

Talipler muvakkat temin.at mektup veya 
makbuzlariyle ehliyet vesikalarını ve 2490 
sayılı kanun biikUmlerine tevfikan hazır -
ltyacakları kapalı zarflarını yukarda yazı
lı saatten bir 1aat evetine kadar makbuz mu 
kabilinde teslim etmeler! lbımdır. Postada 
olan ıecikmeler kabul edilmez. (9044-6070) 

16059 

Kaloriler tesisatı 
Ordu Nafıa Müdürlülünd~ : 
1 - 23359 lira 50 lcuruı keıif bedelli Or

du hilkümet konatı kalorifer tesisatı fnıa
atı vahidi fiyat esası Uzerlnden eniltmt -
ye çıkarılmııtır. 

2 - İhale 18/10/040 cuma ır!lnll ıaat 15 
te Ordu nafıa m!idlirlütll binaamda topla -
nacak komlıyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı nrf uıul!yle 7S -
pılacaktır. 

4 - Bu iıe alt evrakı keıflye ve prope
ler nafıa dairesinde sörülebUir. 

5 - Eksiltmeye ıirebilmelr.: için lste1ı: -
lilerin 1751 lira 96 lruruı muvakka.t temi -
nat vermeleri ve ihaleden en a:a bir hafta 
evel makamı viliyete mürac11tla alacakla· 
rı ehliyet veıikasiyle 940 yılına alt ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri, öbür defa 
da 25000 liralık İl yapmaları ıarttır. 

6 - Teklif mektuplarının lkincl maddede 
yazılı .aatten bir 11at evellne kadar mak
buz mukabilinde komiıyona vermeleri il -
zımdır. Poata ile sönderilecek mektupların 
nihayet uat 15 e kadar ıelmlı olmaları at. 
ıi takdirde postada vuku bulacak recikme
ler kabul edilmiyecektlr. (9045-6071) 

16060 

ASKERi F ABR!KALAR 

3000 Kg. 1 metre veya emaali 
genitliğinde ve aıgaıi ı,5 metre 
uzunluğunda kar keçesi alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Jlüdfirtalü 
Merb~ Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedell (8000) lira olan 
)'llkanda yazılı 3000 Kg. kar keçesi aske
ri fabrikalar umum mtldUr!Ugü merkez 
ıatın alma komisyonunca 1. 10. 940 pazar
tesi gUnU ıaat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname paruız olarak ko
misyondan verlllr. Tallplerln muvakkat 
teminat olan (6000) lirayı havı tekllf 
mektuplannı mezktır gUnde ıaat 115 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinde 
2490 numaralı kanunun 2 ve a. maddele -
rl.ndekl vesalkle komisyoncu olmadıklan· 
na ve bu tele allkadar tüccardan old~la -
rına dair ticaret odan veslkıuılyle mez
k1lr gtln ve ıaatte komisyona mllracaat -
lan. (15SM) 11S84.8 

15 Ton grafit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum JlüdürlUlil 

Mtrkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedell (9000) lira olan 

l:S ton grafit a.skerl fabrikalar umum mü 
dUrlUğU merkez satuı alma komisyonun· 
ca 1. 10. 94.0 pazartesi günU saat 11 de ka
palı zartla ih&le edllecektlr. 8artııame pa-

1 - Veldlet kolcu ve miiıtahdemlerl i
çin (680) metre elbiselik ku.maı açık ek -
ılltme ile satın alınacaktır. 

İn§aat mildilrlilğUnde açık eksiltmeye ı _ Belediye ihtiyacı i~n halat ve ip 
konulmak suretiyle ihalcıi yapılacak- pazarlıklı alınacaktır. 

2 - Bu kumaşlar için 4022 ıtra bedel 
tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı 
301 Ura 155 kuruştur. 

tır. 2 - Muhammen bedeli (756) liradır. 
Münakasaya girmek isdyen mUte • S - Teminat 113 lira 40 kuruıtur. 

ahhitlerln 940 ıeneal Ticaret odası ve-- 4 - Şartname5ini (Örmek lıtiyenlerin 
sikaları Te ugart beı bin liralık kalo- her cUn encllmen kalemine ve lateklilerin 
'rlfer tealsatını fenni ıartnameıtne uy- de 1/10/940 ulı gUnU saat 10.30 da beledi

lebilir. (6076) 16064 

5 - Bu lee ait ıartname her gün Vekl -
let levazım müdlirllliUn.de 11örllleblllr. 

4 - İhale 27 /9/5140 cuma gilnii ıaat 14 
de VekUet levazım mildilrlilğünde kurulu 
satuı alma komisyonunda 7aprlııc:aimdan 
kanun! nııflırı haiz isteklilerin muvalt -
kat teminatlarını VekUet veznesine ntı • 
rarak alacakları makbuzlarla birlikte bel
li ıiin n sa&tte komisyonda huır bulun -

ye encümenine milracaatlırL (6040) 
ğun olarak yaptıklarına dair vesikala- 16050 
rlyle birlikte asgart ihale gUnUnden Memur alınacak 
bir hafta evellne kadar Vakıflar İnıa- Otomobil llstiği alınacak Maliy• VeUletinden: 
at MUdUrlUğUne mUracaat ederek ehli- An.tara Beltdlyesinden : VekAlet merkez teııkilltında ıs. cU d&-
yet vesikaları almaları vo bedelsiz ola- 1 - Belediye ihtiyacı fçln muhtelif • - receye kadar maa§h ve muadili ücretli 
rak verilecek fenni prtname ile iate • batta 24 dıı ve 24 iç otomobil llıtlli ile Uç memuriyetlere alınacakların intihabı içhı 
diklerl malQmatı atmak Uı:ere mi\ra • dıı . .,. ilç iç motoılklet lbtili pazarlıkla 10 blrincite§rin 940 perşembe gUnU blr maları illn olunur. (5514) 15S45 

Zayi - Eirldlr kazumın Yılanlı k61il 
ilk okulundan aldığun ~/1%/!l31 tarih ve 
4 numaralı ıehadetnameıni kaybettim. Y • -
nilinl alacafımdan eakiıln!n hükmll yok -
tur. - mail oğlu Mehmet Korkmaz. 

ahnacalctrr. müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihana 
caatları ve ihale gUn ve saatinde yilz· 2 - Muhammen bedell 4168 Hta 30 lnı - saat 14 te başlanacaktır. 
de yedi buçuktan sıs Ura 84 kuruş ru1tur. Taliplerin 9 birlnclteşrin 940 çarııam-
muvakkat teminat parası ile ihale ko- 3 - Teminat 625 lira ZO kuruştur. ba gllııü meıaı ıaatı ıonuna kadar uae ve 
misyonuna mUraeaat eylemeleri !Hln 4 - Şartnamesini ırörmek lstiyenlerin muadili bir mektepten mezun olduğunu 
olunur. (5902) 15885 her ıt1n encilmen kalemine ve isteklilerin gösterir vesikayı lbra.z etmesi, (6.15 x 9) 

~-~~-------------------~-------~ ~ln~sı~~ııtınllı~U~~b~~" ~afun~OOf~o~a!~rm~m~~nı~ 

Kl·ralık bag"" ve hane. encllmenlne mllraeaatlan, (~041) 115051 de foto~a!lı kabul kartı alması lft.zımdır. 
Müsabakayı kazananların memuriyete 

Vakıllar Umum MIJdürlilğila<leD .A Demir kaynak teli saire alma.cak taytn olunabilmesi için ibrazına mecbur 
Senelik mu- Muvakkat Ankara Belediyeslnden : oldukları veslkalan veealr tayin eartıan-

hammen kirası teminatı 1 - Belediye ihtiyacı için muhtelif de- nı havi broıUr müracaat kalemi tara!ın-
Llra L. K. Cinsi M.ahalteal Mevkii mir kaynak teli ile alS.t ve edevat pazar - dan tettyenlere verilecektir. 

24 1 80 Bagw ve hane Cebeci Balkeriz bağlarında !ıkla alınacaktır. Muayyen zamana kadar kaydını yap.. 
2 - Muhammen bedeli (2078) lira (30) tırmıyanlar lmtıhana kabul olunmıyacak-

Yukarıda evsafı yazılı bağ ve hane teslim gilnilnden 31. 5. 941 gününe kuruıtur. tır. Kazananlardan muktıı.zl vesaiki tevdl 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 3 - Teminat 311 lira 75 kuruıtur. etmlyenlerln tayinleri yapılmıyacaktır. 

İhalesi 5. 10. 940 cumartesi güntl saat (11) de Vakıflar Umum Mildtlr- 4 - Şartnamesini ııörmek iıtiyenlerin (60115) ııs99ş 
IUğU Emlak ve Arazi mlldilrlüğUnde yapılacaktır. 1stcklilerhı mezkllr mU- her gil.n encümen kalemine ve isteklilerin 

de 1/10/940 aah günü ıaat 10.30 da beledl- Tamirat ilam 
dUrlUğe milracaatları. (6102) 16082 ye encümenine müracaatları. (604.2) 16052 

Maliye VeHletinden : 

Pelerin ah nacak 
lstanbul Maarif MüdürlüğDnden : 
Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için satın alınacak apğıda clns ve 

mikdarı yazılı pelerinler kapalı .zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Bu 
plerlnlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601,25) 
liradır. İstekliler bu pelerinlere ait p.rtname ve nUmuneleri İstanbul Ma
arif müdUrlüğü yardire~törlüğUnde görebilirler. Ekailtmentn 11. birinci
teşrin cuma günü saat 14 de İıtanbul maarif müdUrlüğU binasında yapıla
cağı ve kapalı zarfın en geç nat 14 de alınacağı ilin olunur. 
Eıyanın Beherinin muhammen fiyatı 

cinsi Mikdan Lira Kr. Sa. 
Pelerin 6000 ıo 22 50 

(9077/6073) 

Muhtelif sebze alınacak 

Yek<in 
Lira 
61350 

16062 

Aıl:tti Fabrikalar 
Sebzenin cinai 

Umum Jlüdürlillü Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Patlıcan 

Taze faaulye 
Kabak 
Domates 
LAh.na 
Pırasa 

Ispanak 
Semizotu 
Kame bahar 
Kerevl• 

Azaml Beher kllosu 
kilo kur111 

,120 12 
(120 12 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2SOO 
23()(1 
23<K 

8 
8 
8 
a 

12 
15 
15 
15 

Yekfuı 

Ura kunıt 

494. 'o 
494 '° 
B29 60 
194. 96 
184 00 
184 00 
276 00 
B41S 00 
!4:S 00 
84.15 00 

70 00 
8262 36 

Asker thtiyacı tçtn muhtelif yerlere teslim edJlmek ıartlyte yukarıda yazıtı ıı 
kalem taze ıebze 1940 malt ıenesl mayıs gayesfne kadar verUmek Uzere açık ek
ıutme ıuretlyle mubayaa edilecektir. 

700 Havuo 10 

Eksiltme 10. 10. 940 pereembe gUnü ıaat 14. te askerl fabrikalar umum mUdUrlU
tü merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminatı (244.) Ura (88) kuru§tur. 

Taliplerin 2490 aayılı kanunun 2 ve s. maddelerindeki veaalkle koıntayoncu ol· 
madıklanna ve bU tıle &llkadar ttlccardanolduklarına dalr ticaret odası veslkaslyle 
mezko.r ~n ve aaatte müracaatları. (0980) 1G9!4ı • 

Kurtun levha saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için kuroun levha, 

kalay vesaire pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1Z29 liradır. 
3 - Teminat 184 lira (35) kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerln 

her glliı encümen kalemine ve isteklilerin 
de 1/10/940 111t günü ıaat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (6043) 16053 

ZaJ'I - N ecatibey ilk okulunun ıon ıını
fmdan (938) ıeneıinde aldığım taıdilma -
meyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan ea
lıJiıin!ıı kıymeti yoktur. - HUıeyin Tamaç 

Yaptırılacak iş : Temyiz mahke .. 
mesinde yaptırılacak tamirat. 

Sureti ihale : Açık eksiltme. 
Keşif bedeli : 1266 lira 38 kuruştur. 
Teminat mikdarı : 94 lira 98 kuru)'-

tur. 
İhale tarihi ve yapılacağı mahal : 

28. 9. 940 tarihine müsadif cumartes! 
saat 11 de Maliye Vekaleti Milli Eın· 
lak Mildilrlüğilnde. 
Evrakı ke§fiyeyi görmek lstiyente

rin Maliye Vekaleti Milli Emlak Mil
dürlllğilne müracaatları. 

(6074) 16063 

Fenni malzeme ahnacak 
Maliye Vekiletinden: 
2/H177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzl tallmatna

mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası için 
aşağıki fennt malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Miibayaa verilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinıi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
M~ ~ ~ 
Planımetre 25 60 

YekQn 100 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 Ura 25 kuru§. 

Tamamının bedeli 
Lira K'.. 

21250 oo 
2000 oo 
ısoo oo 

Yekftn 24750 

4 - İhale evrakını görüp almak istiyel'ller Maliye Vekaleti Milli Enı 
l!k mUdürlüğüne milracaatları. 

5 - İhale fekli: kapalı %arf usutu ite. 
8 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihine mUsadif çar

şamba gilntl saat 15 de Maliye Vekfiletl Milli Emlak müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine mtisadif pazartesi günil aa -

at 14 e kadar Maliye Veklleti Miııt Emlak mUdUrlüğünde kabul edilir. 
8 - Ma1%eme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 

Millt Emlak mildtırltıfi!ne teallm edilecektir. (.586.5) 15938 



26-9 - 1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Un çuvalı alınacak 
Erzurum Lv. Amirlıği Sa. Al. Ko. dan: 
l - Un koymak üzere kapalı zar! usu

liyle 40 bin adet yeni un çuvalı satın alına
caktır. 

2 - Toplu tutarı 32 bin lira ilk teminatı 
2400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. eylW 940 pazartesi 
günU saat 11 de Erzurum satın alma ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
mevcuttur. Her vakit görülebilir. 

5 - !steklilerln mektuplarını ihale ııaa
tinden bir saat evel komisyona teslim et-
ıneleri. (5572) 1M61 

. Kömür alınacak 
' Elazığ As. Sa. Al. Ko. dan : 
Elazığ garnizonu ihtiyacı için 700 ton 

rekompoze taş kömürli kapalı zarfla eksilt
nıeye konmuştur. Tutarı 16940 lira ve ilk 
teminatı 1270 lira 50 kuruştur. İhalesi 
28/9/ 940 cumartesi günü saat 10 da As. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta;, 
kömürüne ait şartname ve evsaf As. sakn 
alma komisyonunda ve Ankara, İstanbul 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonların -
da görülebilir. İsteklilerin belli giln ve sa
atten bir saat evel teklif mektuplarını ko
ıniayon başkanlığına vermiş veya gönder-
nıiş olmaları. (5S74) 1S563 

Kuru fasulya alınacak 
Niğde A.s. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

\so.ooo kilo kuru fasulya 27/9/940 cuma gil
llli eaat 10 da kapalı zarf usu!iyle alınacak
tır. Muhammen bedeli 42000 lira, ilk temi
natı 3150 liradır. İhalesinin yapılacağı yer 
liiğde askeri satın alma komisyonudur. İs
tekliler ııartnameyi her giln komisyonda 
&örUr ve parasız olarak alabilirler. Talip
lerin ihale saatinden bir ıaat evel komiı -
l'ona müracaatlarL (5S7S) 15564 

Sığır eti alınacak , 
lzmı't As. Sa. Al. Ko. dan : 
294000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt

tnesile satın alınacaktır. İlk kapalı zarf 
eksiltme pazarlıı'i ı 27 / 9 940 günü aaat ıs de 
'I'üm. ıatın alma komisyonunda yapılacak
tır. Sığır etinin beher kilosu için tahmi.n 
edilen fiyat 30 kuruş olup tutarı 88200 lı
ta muvakkat teminatı 6630 liradır. İstek -
liler her gün şartnamesini Eskişehir, İstan
bul, Ankara ve As. satın alma komisyonun
da görebilirler. İsteklilerin belli giln ve H

a.tinden bir saat evel ihtiva eden kapalı 
•arlarını As. satın alma komisyonuna ver-
llıeleri. (5577) 15S66 

Benzin alınacak 
Catalca As. Sa. Al. Ko. dan : 
Çatalca motörlü vesaiti için yüz ton ben

•inin kapalı zarf usuliyle ihalesi 30/ 9/ 940 
Pazartesi günü saat ıs de yapılacaktır. 
Muhammen tutan 35.000 liradır. İlk temi
natı 2625 liradır. Şartnamesi komisyonda
~br. İsteklilerin ilk teminatı makbuz veya 
tnektuplariyle ihale saatinden bir saat eve
line kadar teklif mektuplariyle beraber 
l:la.drmköy'deki Sa. Al. Ko. nunda bulun -
tııalarr. (5578) 15567 

Kömür alınacak 
Çatalca A.r. Sa. Al. Ko. dan ı 
Bin ton sömikok ve iki yüz ton lave kö

llıürü kapalı ı:arf usuliyle ihalesi 30/9/940 
Pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. Sö
ınikokun muhammen tutarı 27.000 lira la • 
"lenin 3000 liradır. Sömikokun ilk temina
tı 2025 lira Iavenin ilk teminatı 225 lire.dır. 
Şartnamesi komisyondadır. İsteklilerin ilk 
\tıninat makbuz veya mektuplariylc ihale 
laatinden bir saat oveline kadar teklif 
l:!ıektup]ariyle beraber Hadımköyde ko -
nıutanlık satın alma komisyonuna verme -
lcri. (5580) (15569) 

Sadeyağı alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko. dan : 
14.500 kilo sadeyağı kapalı zarf usullyle 

tkeııtmeye konmuştur. Şartnamesi satın 
•hna komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
ty. !mirlikleri satın alma komlsyonların
Cladır. İateklller şartnameyi komisyonda 0 -

ltuyabUirler. 14.500 kilo sadeyatının mu
ha.tnnıen tutarı 15.950 liradır. Şartnamesln
dekı % yirmi beı:ı miktar fazlası da 
0ldutıJ halde ilk teminatı 1196 lira 25 lru
~tur. Eksiltme 27. 9. 940 tarihine tesa
dUt eden cuma gUnU saat 115 de Ispıırtada 
'l'Unı. satın alma komisyonunda yapılacak
tı!.'. İsteklUer 27. 9. 940 cuın& gUnU saat 14 

de ltadar teklif mektuplarını satın alma 
ltnınısyonu başkanlığına verecek ve yahut 
!!Stı<iereceklerdlr. Bu saatten sonra verilen 

e Yahut gönderilen mektuplar alınmıya
talı:ttr. Saat ayarı daire saatile yapılacak
ttt. 2490 sayılı kanun hUkUmlerine ve bil
h"-a 82. ncf maddesine uygun olmıyan 
tlıektupların sahipleri eksiltmeye ı,tırA.k 
tttırıtnı1yeccktır. (6581) 15570 

Kuru ot alınacak 
~dirne As. Sa. Al. Ko. dan: 

'I 2000000 kilo kuru ot kapalı zartla ek
~tıneeınde tallp çıkmadığından aynı şart

daıreslnde tekrar ihalesi 3. ıo. 940 sa-
•t 17 <ie yapılacılktır. 
bı lıtthıımmen bedeli 110000 ura ilk te
llı~llatı 8250 liradır. Evsaf ve §eraltlni gör
\ı it lstıyenler her gün ve isteklilerin 
ı elıı •aatten bir saat evel tekli! mektup
'i~nı Sanayi kışlasında Sa. Al. Ko. na 
~l!tnıış veya posta ile gönderml§ olnıala-

. (~803) 15786 

~· Un alınacak 
~0'dYat As. Sa. Al. Ko. dan : 

lı Oooo kilo un 7/10/940 saat 10 da kapa
lııelarfla eksiltmeye konmuştur. Muha~ • 
tl.t11 

bede)[ 24000 lira, ilk teminatı 1800 lıra 
tııanı ·· Ul .. r Ek-'ilt e her ~n komisyonda gor u · 

~ • ~e:ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
•t ıo trıaddelerindeki belgelerle birlikte sa-

na. kadar komisyona vermeleri. (S8ı2) 
15790 

t Sa.ınan alınacak 
lh~l'd:ö.ıa As. Sa. Al. Ko. dan: 

it eJt,ılYa.ç için 350 ton saman kapalı zarf-
"' ı.~~trneye çıkarılmıştır. Tahmin edl -

'""Qel 876() liradır. 

İlk teminatı &tıO lir& 18 k\Jr'Uftm'. 
İhalesi 7. 10. 940 pazarteııi 11aat 15 te 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tekil! mektuplarının ihale aaatlnden 

bir saat evel komisyona verilmesi lll.zım
dır. 

Evse! ve ıeralt eııuls.n 
tekmil garnizonunda mevcut 

(5940) 

kolordunun 
ve aynıdır. 

15898 

Yulaf alınacak 
Edirne As. Sı. Al. Ko. dın : 
575 ton yulaf kapalı zarf usu1fl dairesin

de satın alınacaktır. thai;Si 8/l. el te,rin/ 
940 ıalı giinü saaıt 11 de Edime sanayi .kıt
laımdaki Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Yulafın muhammen fiyatı (44562). lira 

SO kuruş olup ilk t.eminatı (3342) lıra 19 

kuruştur. . 
Evsaf ve şeraitini görmek istıyenler her 

giln iş saatinde iltn yapılan komisyonlarda 

görebilirler. 
İsteklilerin be11i gün ve ıaatten en az 

bir saat evel teklif mektuplariyle res~ ve. 
'k ve teminatlarmı sözü geçen komısyona 

sı a '1 .. d . 1 . ve yahut posta ı e gon ermıı o -
vermııı 

15910 maları ilS.n olunur. (5917) 

Kunı ot alınacak 
Amasya As. Sa. A,1. Ko. dan : • 
300000 kilo kuru ot kapalı zarf ıle ek • 

'it ye konmuştur. Muhammen bedeli 
sı me . 

1 5 1
. 

15000 lira olup muvakkat temınatı 12 ı-

radır. . ... 
Eksiltmesi 11/10/ 940 cuma ~unu saat 115 

da yapılacaktır. Şartname sat~ alma ko -
misyonunda görülebilir. İsteklıler 2490 sa-

h kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı 
~saik ve teminatla birlikte teklif mektup
~arını ihale saatinden llakal bir 11aat evel 
komisyona vermi!I bulu.ıı.ınaları. (S918) 

15911 

Sığrr eti alınacak 
Bandırma As. Sa. Al. Ko. dan: 
38000 kilo sığır eU mübayaa edilecek

tir. Tahmin edilen bedeli 20300 liradır. 
Etln evsa! husus! ııeralt ve teslim yeri 

şartnamede yazılıdır. Şartnameler komis
yondan parasız almabilir. 

Eksiltme kapalı zar! usulfyle ııartna -
mede göııterilen yerde 8. 10. 94:0 salı günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1522 Ura ım kuruı -
tur. 

Teklif mektupları 8.10.940 salı gUnU 
saat 14' ten (dahil) saat 15 (dahil) e kadar 
sa. AI. ıco. da makbuz mukabllinde ve
rilmlı olacaktır. Bu satten sonra mektup
lar kabul olunmaz. 

Şartnamenin " maddesinde fstentlen 
vesikalar muvakkat teminatın konulduğu 
zarf içerisine konulacaktır. (5919) 15912 

• Saman alınacak 
Karaköse A.t. Sı. Al. Ko. dın : 
800 ton saman kapalı zarfla ekıiltıneye 

konulmuştur. Tahmin bedeli 17200 lira.dır. 
İlk teminatı 1.290 liradır. 
]halesi 7-10-940 pazartesi g{lnll ıaa.t g 

da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihale saatinden bir saıııt evel lro
misyona vermeleri lazımdır. Evsaf ve ~e
rait esaslan tekmil aarni:ı:onlırda mevcut 
ve aynıdır. (5942) 15922 

Un alınacak 
Eskişehir Lv • .A. Sa. Al. Ko. daa ı 
300 ton un pazarlıkla satm alına.c:ak+ır. 

Pazarlığı 27/9/940 cuma ıünii ıut 15 de 
Eskiı;ehir mmtaka Sa. Al. Ko dl! yapıl& • 
caktır. . 
Şartname ve evnft Ko. da görUlebıllr. 

Tahmin bedeli 42510 liradır. Katt teminatı 

6376 lira so kuru:ıtur. İsteklilerin belli gün 
ve saatte temin&t makbuzlariyle komisyon-
da hazır bulunmaları. (6001) 15980 

Köprülü sürgil alınacak 
!stanbul Lv. A. S11. Al. Ko. dan ı 
ııooooo adet köprill!i ıUrgtl ahnacaktrr. 

Eksiltmesi 27/9/940 cuma g{lnli saat 14 de 
Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla -

caktır. 
Tahmin bedeli 264-00 lir~ ilk temlnatı 

1980 liradır MuhammebhğO . 

1980 liradır. NUmune ve ıartnameıı ko -
misyonda görUH!.r. İsteklilerin belli saat -
te komisyona gelmeleri. (6051) 16025 

Arpa almacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. d~ ı 
500 ton çuvallı arpanm 10/9/940 sah gU-

.. t 10 da yapılan pazarlığında talip 
nu aaa ı 
çıkmadığından tekrar eksiltmeye konu -

t Bu mikdarın hepılnl birden veya 
muş ur. k1 
küçük küçük partiler halinde verece ere 

de ihale edileb!Ur. 
Toplu tutan 37500 lira, ilk teminatı 281! 

liradır. pazarlığı s;ıo/940 peraembe gllnll 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. dan yapı -

lacakttr. 
İsteklilerin ihale ve aaatinde Sa. Al. Xo. 

da bulunmaları. (5894) 16037 

Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 _ 1000 ton harici nakliyat pazarlık ıu-

retiyte ihaleye çıkarılacaktır. 
:z _ tbalesl 28/9/940 Ta. cumartesi iUnfi 

saat 11 de Erzurum Sa. At. Ko. da yapı • 

lacaktır. 

3 _ Toplu tutan 4000 liradır. Ve kati 
teminatı 3000 liradır. 

4 _Evsaf ve ıeraitleri Ko. da mevcut· 
Her vakit görülebilir. 

tu~. _ İhaleye iıtirak edeceklerin ihale glln 

t . den komisyonda bulunmaları. ve saa ın 
(S992) 115039 

Benzin ve saire alınacak 
Lüleburgaz As. Sa. Al. Ko. dllD : . 

. t vsaf dahilinde ıartnameııınde 
Kımyev e ld 

1 teslim edilmek üzere 15!>42' -
yazı ı yere k'l ı 

. ı898 kilo vakum 750 ı o •ava-
lo beıuın ı kt r 379 kilo gaz pazarlıkla a ınaca ır. 
ın 

1 
~ 2719; 940 gün ıaat 16 da yapı -

Pazar ıırt 16067 
lacakttr. (6079) 

Sarı vakete alınacak 
lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
10000 kilo sarı vaketa alınacaktır. Pa -

zarbkla ek!iltmeııi 2/10/940 çarıamba ,ıt
nU saat 14 de Tophanede Lv. A. Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. + • in 
Tahmin 'bedeli 30000 liradır • .utekhler 

belli saatte komisyona ıelmeterl. (~-85). 
lll069 

U L U S 

Saman ah nacak 
lzmit As. Sa . .Al. Ko. dan : 
Aşağıda cinı ve miktarları fiyatı, tutarı, ilk teminatı ve teslim yeri yazılı olan sa

man kapalı zarf ile utm alınacaktır. Eksiltme 27/9/940 günil 11at 15 de İzmit Aa. 
Satm alma komlıyonunda yapılacaktır .• Her pmlzon samanı ayrı, ayrı müteahhitlere 
de ihale edtlebilir. Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. İstekliler ıartnameyi 
her gün Ankara, İstanbul, Eıkişehlr ve İzmit'te aatm ılrna komisyonlarında görebi· 
tir. tıteklllerin teminatlarını muhtevi kapalı urftarıru ihale gUnü saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri. (5S76) 15565 

Cinıl 

Saman 
Saman 
Saman 
Saman 

Miktarı 

Ton 
2310 
825 
660 

102'3 

Arpa 
Lalapaşa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

"';'iyatı 

ter 
s 
3 
3 
s 

Tutan 
Lira 
69300 
27450 
19800 
30690 

ah nacak 

Teminatı 
Lira 
5198 
1856 
148S 
2302 

800 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuııtur. Eksiltmesi qağıdıı. yazılı gün· 
de yapılacaktır. İııteKlllerin kanunun emre ttlltl tarzda teklif rnektuplannı ihale saa
tinden bir saat evel Hacıumur'da AB. ııatın almıı. komisyonuna vermeleri; evse! ve 
ıartnamesi tadil günleri hariç her gUn ko mlsyonda g!SrUleblllr. 

İhale 

Ciruıl 

Arpa 
Mlktan ton 

800 

Un 

Tutarı lira 
47360 

Teminat Ura 
81152 

GUn 
28. 9.940 

'(5582) 

ve yulaf ahnacak 

Saat 
11 

15571 

Nal ve mrh alınacak 
Gelibolu. A•. Sa. Al. Ko. de : 
1 - 3.250 beyafr n 550 ri:rlm katır 400 

giyim öküz nalı ile 250000 beyrir mıhı 
10.000 düz mıhı 1000 çul 1000 kotan panr
lıkla aatm ıhnacaktır. 

2 - Eksiltme 30/9/940 v• saat 11 de Ge
libolu'da Sa. Al. Ko. da olacalı:tır. 

3 - Katt teminatı 7SO liradır. 
4 - Teklif mektupları 28/9/940 eaat 18 

ze kadar Ko. verilmiı olacaktır. (6008) 
115041 

Palaska kayış.ı aJmacak 
lzmı'r Lv. A. S11. Al. Ko. tbtD ı 
ı - Pazarlıkla 18000 adet palaab kıyısı 

aatm alınacaktır. 
2 - Pazarlrk 30/eyHW940 pıı.zarteai rıtl

nü eaat lS de kışlada İnnir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 2.ı600 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate a.k~eai 162 li

radır. 
5 _;: Şartname ve nflmunesi komisyonda 

görUlebilir. 
li - İstekliler teminatladyle birlikte 

belli (tin ve ıaatto komisyona müracaatla-
rı. (6077) 16065 

Mekkari örtüsti almacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

... 
- I 

Sadeyağı almacak 
l!:dirne As. Sa.. Al. Ko. dan : 
4S ton aade yafı almacaktır. Pazarhtı 

30/eyldl/940 günü saat 16 da Edirne'de e&
lı:I mUşiriyet dairesinde Sa.. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 64SOO ve teminatı 
967S liradır. Evsaf ve şartnamesi her giln 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin sözü geçen 
gün ve ıHtte komisyona gelmeleri. (6082) 

16068 

M. M. V. HavaMüsteşarlığt 

lı elbisesi alınacak 
M. M. Vlekaleti Hava Satın Alm.a Ko • 

misyonundan : 
1 - lSOO takım iş elbisesi pazarlıkla 

diktirilecektir. Muhammen bedeli 7SO lira 
olup katt teminat miktarı 113 liradır. Pa
zarlığı 28/9/~0 cumartesi günü saat 11 de 
hava satm alma komisyonunda yapılacak· 
tır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi her 
&iin öğleden sonra komisyondan alınabilir. 
İıteklilerin muayyen iÜn ve saatte kati te
minat ve kanuni bdgeleriyle birlikte ko -
misyonda bulunmaları. (S79S) ı5809 

2 Elektrik ve telsiz. mühendisi 
alınacak 

Adanı As. Sa. Al. Ko. dan: I - Pazırlı1cla 2900 adet meUlri örtüsü M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko ;ı 
misyonundan : Cinsi mlkdarı :Muhammen bedeli Muvakkat teminat satın alrnacaktır. 

kilo lira lira Kr. 2 - Pazarlık 3019/ 940 gün saat 15.JO da 
Un 720,000 100800 71560 kışlada lzmir Lv. A. Sı. AJ. Ko. da papı -

Eskiiebir hava okulunda öğretmenlik 
yapmıık üzere (Z) iki elektrik ve telsiz mü
hendisi almacaktır. Verilecek ücret mikta
n barem kanununa göre geçen devlet biz • 
metleri varsa bunlar da hesap edilerek tak. 
dlr ve tesbit edilecektir. 

Yulaf 1,500,000 97000 7312 M Jıcaktır. 
1 - Yukarıda ciruı ve mikdarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminat- J - Tahmin edilen tutarı 29200 llrı -

ıarı yazılı iki kalem ttzak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. dır. 

2 - Eksiltmesi 7. 10. 940 pazarteııi günü 11aııt 10 da unun, 11 de de yula!m Ada- 4 - Teminatı muvaikıte ıJ:çe$İ 1'140 li-
na As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamelerl Ankara, İstanbul Lv. A. lerl Ue A- radır. Taliplerin yabancı kadınla evli olmaması 

ve her hangi bir vekilete karşı mecburi 
hizmeti bulunmaması şarttır. 

dana As. Sa. Al. Ko. da her gün görülebilir. 5 - Ehiltmesi ve nümune.sl 1:omis,.on • 
8 - Taliplerin kanunun 2, S. cU maddelerindeki şeraiti haiz olduklarına dair ve- da görülebilir. 

ııaikl hftmil tekllf mektuplarını tayin e~llen saatten en a.z bir ııaat evel kon-.lsyona 6 - lstekliler kanuni vesibl~Jyle ve İsteklilerin evrakı müsbiteleri ve hal 
tercümesi ile mektep şehadetname tasdikli 
ıuretleri ve açık adreslerile birlikte dilek
çelerile n.ihtyet 10/birinci teırin/940 per. 
ıembe akşamına kadar Ankarsda Milli Mii
dafaa Vekaleti hava müsteşarlığına müra-

vermeleri. (5947) 15932 teminatı muvakkateleriyle birWrte belli 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
; 

Havza As Sa. Al. Ko.dan : • 
Aşağıda (:insleri ve miktarları yazılı yiyecek yem ve yakacak maddelerinden yal

nız ye~ekllk tuz ne hayvan tuzu açık eksiltme ile diğerleri karııılarında göeterllen 
gün ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havzada Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Evse! ve şartnameler her gün komisyonda görUieblllr. 
tateklUeı:in !he.le saa.tıerinden en geç 'bir saat evel tekli! mektuplarını komisyona 

vermlf olmaları llzımdır. (6090) · 16074 
Erzakın clnsl :Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Alım İhale gün 
Kuru fasulye 187 T. •8620 Şekll Saati 

gün ve uatte k.omı'.syonı m!Jrıcıatlırı. 
(6078) 16066 

Sığl1' eti alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 339000 kilo BJıitr etj kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 76.275 ve muvalt • 

kat teminatı 5721 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon.da gö
rülebilir. 

4 - İhalesi 11/1.te~./940 curna uat 10 da 

caatları ilan olunur. (5966) 15973 

ANKARA V ALILIGI 

Bina tamiri 
Ankara Valiliğinden: 

8647 Kapalı 14-10-19~0 
Pazartesi yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatten blr 

Husus! idare Yeniı.ıehir tahakkuk va 
tahıı!l §Ubelerlnln l§gallnde bulunan bina
nın 1609 lira 2 kuruştan ibaret ke~if be
delli tamiratı 7. 10. 1)40 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 15,30 da talibine iha.
ıe edllmek Uzere açık eksiltmeye konul
muııtur. 

20400 1680 

12
•
30 ıaat eve! zarflarmı komisyon :Rıı. ne ver -

Kapalı U-lO-l94'0 meleri. (6086J 16070 . Nohut 120 T • 

Kırmızı mercimek 145 T. 29000 

Arpa •560 T. 864'800 

Yulaf 860 T. 28800 

Sadeyağı 
lzmit Sa. "Al. Ko.dan : 

2171> 

2180 

lınacak 

Pazartesi 
16 

Kapalı H-10-1940 
Pazartesi 

17,30 
Kapalı U-10-1940 

Pazarteııl 

17,SO 
15-10-1940 

11 
Kapalı 12.30 

ı _ A.oakıda cins, miktar, f iyat tutan, teminatı ve teslim yerleri yazılı olan sade 
yağı satın alınacaktır. 

2 - llk kapalı zarf eksiltmesi 14-10-lBU gün ıaat 15 de hm.itte Sa. Al. Ko.da 
ye.pılacaktır. 

J1 _ istekliler ııartnameyt her gün Ankara, Eskltıehlr İstanbul ve lımttte Sa. Al. 
Ko.da göreblUrler. 

' - tııtekliler belll gün ve ııaatlnden bl.r saat evel ıhtlva edeıı kapalı zarflarını 
160()7 Sa.. Al. Ko. vermeler!. (6051) 

Ciruıi Miktarı 

Sade Yat Kilo 

" .. 
H •• .. .. .. 

31200 
18000 

6400 
19200 

74800 

Fiyat 
Kuruş 

130 
180 
180 
130 

Tutvı 

Lr. 
40560 
28400 
8820 

2'960 

7.5240 

Teminatı 

Lr. 
sa.o 
17ll5 
6H 

1872 

7291 

5 kalem malzeme alınacak 
lıtanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Mlktarı Tutarı Temlnıı.t.ı 
Adet Lr. Kr. Lira Kr. 

1595,000 4462 ro 334' 69 4X8 ııerçln çivi ve pulu 
2,128,000 ;t256 319 20 20 BUyUk madeni dUğme 

l\95,000 13387 60 1004 06 KöprWU sürgü 
IS9:S,OOO 10412 M 780 94 Köprüsüz 11UrgU 

'680,000 14500 1087 M Kesme katıca 
Yukarıda yazılı belJI kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 80-9-1940 pazartesi 

güııU 11aııt 14.80 da Tophanede İstanbul Lv.AıtılrUtt ııatın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Ntl.m.unelerı komisyonda görWUr. İsteklllerln belll ıaatte Ko. mUracutııı.rı. 
(6053) 16055 

4 kalem malzeme ah nacak 
lıtanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Miktarı Tahmin bedeli Teminatı 
Adet Lira Lira 
840,000 8,360 252 1,5 Santimlik çıkrıklı tokL 

1,680,000 8,400 630 8 K!5şe halka 
4,200,000 92,400 5870 27 Mlllmetrellk k!SprUlU sUrgü. 
8,360,000 67,120 il06 2 SanUmlt köprülü ııürgU. 
Yukarıda yazılı dört kalem malzemenin pazarlıkla ek811tmeııl 80·9-1940 pazarteei 

günU saat 16 da Tophane İıst. Lv. A. sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. NUmune ve ııı.rtna -
meal Ko.da görUIUr. İsteklilerin kanuni vesikalarlyle belli gün vı saatte komisyona 
gelmeleri. (6054) 16057 

Un ahnacak 
Nilde A$. Sı. Al. Ko.dan : 

Clnııl Kilosu 
Uıı mevzuaUyle 220000 
beraber 

:M. Bedc;ll 
8{600 L. 

İlk temlnıı.t 
2598 L. 75 K. 

İhalenin ııekli İhalenin yert 
Pazarlıkla Niğde askert Sa.. Al. Ko. 

thaıe gün s. 
•-10-1940 15 

ı - Yukarıda cine, miktar, muhammen bedeli Yazıtı un pazarlıkla alınacaktır. 
2 - İstekliler pazarlık gUn ve 11aatinde ilk temlnatıarlyle beraber komisyona mU -

racaatları. 

8 - Şartname komisyon blnıuıında her zaman okunablllr . . (6088) 16072 

Gaz ve ot · ahnacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan 
Aııatıda clııa ve miktarları yazılanl8l' pazarlıkla satın alınacaktır. İhaleleri Edir

ne eski Mti§irlyet dalreslnde Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 
Evsaf ve ııartnamesi her gün komisyonda görilleb!Hr. İsteklllerln söztl geçen gün· 

de Ko.na gelmeleri. (6089) 16073 

Clnılorl 

Gu :vatı 

Kuru ot 

Mlktarlatı 

77 Ton 

1496 Ton 

Tahmin edUen 
tutarları Lr. 
20020 

61'11 

'l'emina.tıarı 
1ll01 

80- 9-1940 P.teırt 17 

Pirinç alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. d11.n : 
1 - 63600 kilo pirinç kapalı zarflıı. ek -

siltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 19080 Ura olup 

teminatı 1341 liradır. 
3 - İhalesi 11/1. Tş./940 cuma ıaat 15 

de Ko. da yapılacaktır. 
4 - Şartn.a:mesi her ırUn komiıyond& rö

rülebilir. 
S - İsteklilerin belll ıiln ve ıutten bir 

saat eve! Ko. Rs. ne zarflarını vermeleri. 
(6087) 16071 

Buğday alrnacak 
Bornova A$. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1110 ton yumuşak ve 765 ton sert 

buğday kapalı zarfla münakauya konmu1-
tur. İhalesi 12/1.Tt./940 cıımartesi ıünli 
ıaat 15 de yapılacaktır. Yumuşak buğdayın 
kilosuna 7.75 santim ve ıert buidaym be -
her kilosuna 8 kuruı 7S aantim fiyat tah
min edilmiştir. İlk teminat 8898 liradır. 
htekliler teklif mektuplarını sert buiday 
için ayn yumuşak buğday fçln 11? fiyat 
teklif edeceklerdir. İıteklllerin ihale ıaa • 
tinden bir nat evetine kadar İsmlr'de Bor
nova Aı. Sa. Al. Ko. da müracaatları. 

(6094) 11507$ 

Sadeyağı alınacak 
Konya As. Sa. Al. Ko. daa : 
ı - 12.000 kilo aade yağmm 19/eylt\1/940 

perşembe günü yapılan ikinci pazarhim -
da talip çıkmadığından ü~üncü defa pazar
lığa btrakılmtştır. 

2 - Evsaf ve huıust ıartlan Ankara, tı
tanbul, Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. 
İstekliler okuyabilirler. 

S - U~iincli puarhtı 27/eyldl/940 cu • 
ma ırllnU ıa.at 11 de Konya Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - Muhammen tutarı 15120 liradır. 

S - İlk teminatı 1417 lira 50 kuruıtur. 
6 - İsteklilerin. pazarlık günfi olan 

27/9/940 gtinU teminat mektuplarlyle bir
likte mezktlr Sa. Al. Ko. hazır bulunmala-
rı. (6097) 16077 

Taliplerin ihale gUnil ve muayyen sa
atte muhammen bedelin yü:ı:de 7,5 ğu olan 
120 lira 68 kuruşluk teminat makbuzlari
le birlikte vllAyet daim! encümenine keşif· 
name ve ııartnameııinl görmek istiyenle
rin de keza ihale gUnUne kadar daimt en
cümen kalemine mUracaatları ilAn olunur. 

(5799) 15860 

Sulf at nikotin alınacak 
Ankara Valililinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton sulfat 
nikotin aatxn alınacaktır. Muhammen be
deli 3500 lira ve muvakkat teminat 262,S 
liradır. 

2 - Eksiltme 15/11/940 salı günü aaat 
on be~te Necati bey mahallesinde Say. 
lavlar ıokafında Ferah apartmanında Zi
raat mücadele müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Şartna.me adı geçen mlidürlükteı:ı 
parıı.ııız verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını te
minıtlariyle birlikte muayyen günde 2490 
aayıh kanunun Z inci ve S üncü maddele
rinde ıikredilen vesikalarla eksiltme ııaa
tinden bir saat önceye kadar komisyona 
vermeleri. (5928) 16001 

MÜZELER 

Dört kulübe yaptmlaca.k 
An.tara Etnolrafyı Müze$İ Müdü:rlülüıı. 

den: 
Ankara Etnografya mUzeııi için dört n!S

betçl kulUbeııl yaptırılması açık ekslltme
ye konulmu,tur. Ke§if bedeli 1000 lira. 
muvakkat teminatı 715 liradır. İhale 1 teo -
rint evel 1940 ealı gUnU öğleden sonra saat 
14'.SO de. Etnoğra!ya müzeslndekl koml.s -
yonda yapılacaktır. Taliplerin, bu işi yapa
bilecek1erine dair Ankara nafıa müdUrlü • 
tunden alacakları vesika ile ticaret odaaı 
vesikasını ve Ankara mal sandığına yatır
dıkları muvakkat teminat makbuzunu ko -
misyona. göstermek mecburiyetlndedlrler. 
Resim ve ııartname her gUn mUzede görtl
ltblllr. ( 5845) 115623 

Beygir çulu ah nacak 
lzmir Lv, A. Sa. Al. Ko.dan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı beıı kaleın beygir çulu ayrı ayn ııartname ve 
pazarlıkla ııatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 28 - eylUl - 1940 cumarteıl günü eae.t 10 da Kııılada !znılr Lv. A. SL 
Al. Ko.da yapılacakbr. 

8 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecbu • 
riyetındedlrler. 

4 - Pazarlığa tıtı.rak edecekler kanunt vesikaları ve teminatı muvakkatelerlyle 
birlikte ihale saatinden blr ııaat evel komlsyona mllracaatları. (6095) 16076 
:Mlktan Ciu Tahmin !iyatı İlk teminatı 
10000 Çul 155000 4:000 
10000 ,. MOOO , {000 
10000 ,. MOOO 4000 
10000 ,. MOOO 4000 
10000 .. 65000 4000 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dın : 
1 - Aııatıda cins ve miktarları yazılanlu kapalı zarfla alıns.caktır. 1ııe.Ieleri m -

dirnede eskl MU11iriyet daireılnde Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Evsaf ve ıartııamelerl 
her gün Ko.da görülebilir. 

2 - 1ııtekl1lerln sözü geçen gün ve saatlerden en geg bir saat evet tekli! mektup. 
ıarını Ko.na vermlıı olmaları. (6998) 16040 
Cinsleri M:iktarlan Tutarlan Teminat İhale gUn saati 
Koyun eti 81562ıl Kllo 17812,15() 1386 H·l0-1940 Pazartesi 

'12 Ton 

116 Ton 

Nohut 1ü 

18720 

4050 

1836 

10.30 
14-10-1940 Pazartesi 

12 
14-10-1940 Pazartesi 

16 
15-10 1940 Salı 

ıı 
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IYANGO 
Üçüncü Tertip planının üçüncü ve aon çekili~i 7 tlktetrinde 

Adana'da yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, sizin de talihinizi ağartır. 

İkramiye ikramiye miktarı ikramiye tutarı 
Adet Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5 .000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 J o 40.000 

20.000 5 100.000 
20.000 4 80.000 , 

44.498 Yekun ~ 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evelki çekilişlerinin her birinde (240,000) 

lira dağıtılmıştı. 7 Birinci teşrin keşidesinnde (480,000) lira, yani 

evelki çekilişlerin iki misli ikr amy e tevz ed ilcektir. 

Büyük ikramiy e (40,000) den (60,000) lir ay a çıkarılmış ayrıca 

(20,000) liralık ikinci büyük b ir ikramiye ilave edilmiştir. (10,000) 

liralık ikramiye bir tane fazlalaştırılmış iki tane (4,000) lira yerine 

dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (1,000) lira

lar kırktan seksene, (100) liralar da (200) den (400) ze çıkarılmış

tır. 

Dört liralık tam b iletle planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki 

liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsinız. 

Muhte!if yiyecek ve yakacak alınacak 
Kılıs Gumru-k Muhafaza Taburu Sa.un A ima Komisyonu Başkanlığrndan : 

Erzakın F..rzakın Muhammen ;Muvakkat 
Cınal mıktan bt'dcll teminatı 

Kilo Lira Ko. Lira Kş. 

Arpa 120000 6600 495 
Bulgur 6000 600 4!) 
Sade ya~ 8000 3i50 281 25 
Kuru 
fıuıutya 6000 
Nohut 3000 
Kuru 
I! A°llD 4000 
Kırılmıo 

Mer cimek M-00 
Gaz yağı 4000 
U n 0000 

1200 
300 

ı ·o 

600 
1100 

12000 

90 
22 00 

12 

45 
82 w 

900 

Ekslltm 
Tarı hl GilnU 
10-10-1940 Perşembe 

10·10-1940 Perşembe 

10-10-1940 Perşembe 

12·10-1940 Cumartesi 
12-10-1940 Cumartesi 

12·10-1940 cumartesi 

12-10-1940 Cumarteıııl 

14-10·1940 Pazarte~l 

14-10-1940 Pazartesi 

e n l n 
Saati Cinsi 

9 Kapalı 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Açık 

9 Kıpah 

Koyun, 
Keçi, 
sığır eti 25000 7!)00 :162 50 H ·l0-1940 Pazartesi 9 Kapalı 
Odun 700000 11900 892 00 16-10-1940 Çarşamba • 9 Kapalı 
Kuru ot 900 O 4500 837 00 16-10-1940 Qaıııamba 9 Açık 
Sııman 70000 H OO 10!) 16-10-1940 Çarpmba . 9 Açık 

A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılılS ka lem erzak, yem, yakacak odun eksilt· 

meye konulmu~tur. \ 
B - Şartnameleri komisyondadır. G6ril1Ur, ve alınabilir. Eksiltmeler tabur ka -

rargtlhında komisyonda yapılacaktır. 
C - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarım ticaret odası vesika • 

lanm getirmeleri. 
D - Kapalı zarfla ekslltmeler için yu karıdakl vesikalarını teklif mektııplarını 

havi kapalı ı:ıırflnrını ekelltme saatlerinden bir saat evci eksiksiz komisyon başkan
lığına makbuz mukııblllnde vermiş olmaları, ekelltme saatlerinde de komleyonda ha
zır bulunmaları il~ olunur. (9046) 16061 

TAPU VE KADASTRO 
-------------------------------

Tapuda kaydı bulunmıyan bu gayr 
menkul hakkında 14. 10. 940 pazartes 

i 
i 
-günü mahallinde keşif ve tahkikat ya 

Tapu tescili pılacağından bu yerde bir hak iddi a 
Çankaya Tapu Sicil Muhalızlığın - eden varsa ellerindeki vesikalaril e 

dan : Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığına "e -
-

Abdi paşa Çiftliği civarında Sultan ya tahkik günü mahallinde bulunacak 
pınarı mevkiinde şarkan Abdi paşa memurumuza mtiracaat etmeleri lüzu 
çiftliği arazisi, şimalen asfat yol, gar- mu ilan olunur. (60.34) 16046 

Kah alôka 
Ahiyakup mahallesinde Akalın fırınında 

şerikim bulunan HüsnU Demirel ile 15 ey
HU 1940 tarihinden itibaren ortaklıia niha

zidcn olması dolayısile hazine namına yet verdiiimi muhterem müıterilerime bll
tcscili Defterdarlık tarafından talep ı diririm. 
olunmaktadır. • Akalın fırını müsteciri Niyazi Gönen 

ben Balgat yolu, cenuben Ömer Bay -
koç ve Şemsettin Baykoç tarlalal'ile 
çevrili tahminen 150 dönüm mesaha -
sında Çayır ve hali arazinin Devletin 
hüküm ve tasarrufunda bulunan ara-

u ı; u s 

P. T. Telefon Umum Md. 

Benzin alınacak 

Anlara P. T. T. JlüdtJrlülUad~n : 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar itleri ilanı 

Nafia Vekiletinden : 
Vesaiti nakliyemizin ihtiyacı olan 2800 ı 1. Ekıiltmeye kanuulan it : An -

eneke benzin kapalı zart u.sullyle ekmlt- kara'da Yapı Usta Okulu karıısındaki 
meye konulmuştur. &ahada yapılacak Bölge Sanat Okulu 

t 

Muhammen bedeli 1.070 lira muvakkat t"l 1 • · t d a o ye en ınşaa ı ır. 
t emlnat 10!)!),25 liradır. Buna alt ıartname K 'f b d 1. AASlO 1. 

97 
k 

mUdUrlllğUmOz kalemlndl'n alınabilir. • eşı e e ı "'"' ıra uruştur. 
Ekııııtme 30 eylül 940 pazarteeı &1lnU aa- 2. Eksiltme 4. 10. 1940 cuma günü 

llt 16 de F.vkaf apartmanın birinci katında saat 16 da Nafia Vekaleti Yapı ve 1-
bulunan mUdllrlUğUmt1% mubayaa komi• - mar İşleri Eksiltme Komisyonu oda
yonunda yapılacaktır.. sında kapalı zarf usuliyle yapılacak -

İsteklllı>rln o ;ilnU ıııuıt 1' e kadar art - tır. 

ırma eksiltme kllilununda yazılı veaalkle 3. Eksiltme ~artnamesi ve buna mü
emınat makbu7.lannı havı mUhUrlU teklif teferri evrak 2 lira 23 kuruş bedel mu
mektuplarını komisyona tevdi etmeleri, kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli • 
poıtada vaki gecikmenin nazarı ltlbare a-
ınmıyacağı ıııı.n olunur. ğinden alınabilir. 

t 
t 

ı 
(5697> 15680 4. Eksiltmeye girebilmek için istek-

1 O Makinist alınacak 

1 

P. T. T. Umumi Müclürlüğündrn 
İst1U1bul ve Ankara'da bir müddet ıtaj 

yaptırıldıktan ıonrı lüzum görülen mahal
ere tıyin eı.lilmek üzere ve mü!lab:ıka İm· 
iham ile 10 makinist alınacaktır. t 

ı 

Taliplerin sanat okulundan mezun olma
arı ve memurin kanununun 4 üncü madde
inde yazılı evsafı haiz bulunmaları lazım

dır. 

s 

Müsabaka imtihanı 15/ 10/ 940 tarihine 
nıüsadif sah rünli İstanbul ve Ankara mü
dürlüklerinde saat (10) da yapılacaktır. 

Taliplerin 10/ 10 940 tarihine müsadif 
perşembe gilnü akşamına kadar Ankara ve-

1stanbul P. T. T. viliyet müdürlükleri-) 

ne istida ile müracaatları ilin olunur. 
(6035) 16047 

KAZALAR 

Fen memuru aranıyor 
Dikili Bel~iyesinaen : 
Aylık 75 lira maaşlı inşaat işleri fen me

murlu11:una ihtiyaç vardır. Talip olanların 
bu hususa ait evrakı mlisbiteleriyle Dikili 
belediyesine müracaatları ilan olunur. 

16000 

Harita yaptırılacak 
Avanos Belediyesinden : 
Açık eksiltmeye konan iş : 
1- Avanos kazasının imar planına 

esas teşkil eden halhaıır haritasile 
münhanili haritasının alınması işidir. 

2- Haritası alınacak saha tahminen 
(35) hektar meskun ve ( 45) hektar 
gayri meskundür. 
3- Meskun kısmın hektarı yirmi ve 

gayri meskun kısmın hektarı (15) lira 
olup işin tutarı 1375 liradır. 

i 
4- Eksiltme 23. 9. 940 gününden 

tibaren 15 gün olup 7. 10. 940 güni\ 
belediyede toplanacak encümende ya
pılacaktır. 

s- Muvakkat teminat 103 lira ız 

kuruştur. 
6- Münakasaya iştirak edeceklerin 

ticaret odasında kayıtlı ve bu gibi i,. 
!eri yapabileceklerine dair ehliyet ve
!İkası ibraz etmeleri. 

7- Daha fazla izahat almak istiyen
lerin Avanos belediye riyasetine ve 
Kırşehir nafia müdürlüğüne milraca -
atları. 23. 9. 940 

115091 

Atrı len Memurlulundaa : 

Ağrı hazinei maliyesine maamasraf, re -
sim ve faiz 1937 lira 82 kuru1 vennlye 
borçlu olup mahalli ikameti meçhul bulu
nan eski inhir.arlar memuru ve aslın Trab
:ı:on'un Tuı:Juc;eıme mahalleainden Eset ot
lu Hilıeyin Hilsnll'ye tebligat icra edileme
diğinden hukuk muhakemeleri uıulli kanu
nunun 141 inci maddesi mucibince illnen 
teblibt yapılmasına karu -.erilmiı oldu -
tundan iıbu illnın netrinden yedi elin zar • 
hnda borçlu Hüseyin Hilıınil'nün Ain icra 
dairesine müracaatla borcu ödemediU ve
yahut borcun tamamına veya bir kısmına 
itirazda ve mal beyanında bulunmedığr tak
dirde borcu kabul etmiı addedil~ceğl ve 
hakkında icra ve iflls kanunu hUklimleri 
tatbik olunacatı ilan olunur. 3814 

lilerin (3338) üç bin Uç yüz otuz sekiz 
lira (32) otuz iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafia Vekale . 
tinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etme • 
leri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün ~
vel bir istida ile isteklilerin Nafia Ve
kaletine müracaatları ve dilekçelerine 
en az on beş bin liralık bir iş yaptık· 

!arına dair işi yaptıran idareden alın· 
mış vesika raptetmeleri muktazıdir 

Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye • 
ceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını iha
le günü olan 4. 10. 1940 cuma günü "a· 
at on beşe kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kahul e-
dilmez. (5696) 15773 
• 

DAKTİLO KURSU 
7~ lncl devreelnl de %1'i0 tenzlltltla 

açtı. Belediye sırası Hanef Apartma 
Ot No: • Tel: 8714 8643 

TiCARET VEKALETi 

Elbise diktirilecek 
Ticaret Yeki/etinden : 

1 - Vekllet müstahdemleri için « ta -
kım erkek ve 3 takım kadın elbisesi pa:ı:ar
lıkla diktirilecektir. 

2 - Bu iıe ait kumq V eklletten veri -
lecektir, 

3 - 11in tahmln edilen bedeli 470 lira o
lup muvakkat teminatı 35 lira ZS kuruştur. 

4 - İhale 1/ı0/940 aah sllnU aaat ı4 de 
Vekllet zat lelerl ve levazım mUdilrlUtiln-
de toplanacak olan alım satım komisyonun
da yapılacaktır, 

5 - İsteklilerin 1!}40 ıenesine ait unvan, 
ruhsat tezkeresi ehliyet vesikası ve mu -
vakkat teminat makbuzları ile birlikte ta,.. 
yin edilen gün ve aaatto komisyona mü -
racaatları. (6108) 16085 

S_RD 
Tayyare 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllQmum 

makine

lerde 
İsviçre 

mArnQIAtı 

8 R O Rulmanlarını ıruııanınız 
Deposu: Galata Karak!Sy Palas hanı 

kartıeında 8t No. İBRAHİM TAŞ
CIOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Tel~af: TAŞKOL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 21 -9 · 940 vaziyeti 
AKTiF PASiF 
KASA: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

DAHfI,OEKİ MUHABİRI,ER 

TUrk Lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

71.814,536 

Altın : Salt kilogram 0.349,992 
Altına tahvili kabil serbest d!S\"lzler 
Diğer dll\"lzler ve borçlu kllrtng 
bakiyeleri 

HAZİ.·E TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye k!U'Oılığı 
Kanunun 6 8 inci maddC'ler lne tev
flkaıı hazine tarafından vaki tcdlyat 

SENEDA T CUZDANI : 

Tlcart senetler 
ESHAM ve TAHVİLAT CUZDANI 

A Denıhte edilen evrakı nakdlyenln 
karşılığı esham ve tahvlUı.t (iti
bari kıymetle) 

B · Serbest esham ve tahvllo.t 
AVANSLAR: 
Altın ve dövtz nzertne avans 
Tahvllllt Uzerine avans 
Hazineye kıea vadeli avans 
Hazineye 3850 No ıu kanuna göre ~ı· 
lan altın karşılıklı avans. 

HİSSEDARLAR : 
MUHTEL!E ı 

L1ra 

101.012.889,M 
15.121.082,50 

2.171.450,17 

1.165.527 ,35 

7.525192,41 
38.802,15 

Z0.033.247,76 

158 748.563.-

19.810.196,-

255.236.034,80 

47.501.376.93 
8.277.057,57 

5.988,76 
7.808.722,-
9.045.000,-

43 000 000.-

Lira 

118.305.422,21 

1.165.527,35 

27 .597.242,32 

13M38.367,-

258.236.034,80 

55.778.434,50 

59 859.710,76 

4.000.000,-
20.429.958,47 

685.310.697,41 

SERMAYE: 

İHTİYAT .AKÇESİ : 

Adi ve fevkall.de 
Hutusl 

TEDA VüLDEKİ BANKNOTLAR ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
KMunun & • 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat 

Denıhte edl. evrakı nılkdlye bakiyesi 
Kar~ılıjtı tamamen altın olarak iHl.ve
ten teda\1lle vazedilen 
Reeskont mukabili tulveten tedavüle 
va7.edllen 

Hııdneye yapılRn altın karşılıklı a
vanıı mukablll 3902 No. lu kanun mu
cibince llAveten tedaville vazedilen 

MEVDUAT: 
Tllrk Lirası 

Altın : Sat! Khr. 18.911\,843 

~ No.lu KANUNA GÖRE HAZİNllYE 

AÇILAN .AVANS MUKABİLİ TEVDt 
OLUNAN ALTINLAR : 

86.71fi,458 

DÖVİZ TAAHHÜDATI : 
AIUna t&hvlll kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı ldlrlna 
baklyeat 

KUHTELİJ' ı 

Lira 

6.188.666,15 
&.000.000,-

lfil. 7 48.1168,-

19.lU0.19&,-

189.438.867,-

11.000.000.-

209.500.000.-

-.-
72.157.039,42 

26.606.649,07 

8.859,77 

28.733.401,74 

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,10 

365.938.367,-

98. 763.688,49 

51.643.228,2'2 

28.736.761,51 

113.039.986,04 

685.310.697 ,41 

28-9-tNd 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze iizüm aatm 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAVAK. Telefon : 653~ 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Karyola alınacak 
M. M. Vdileti Sıwn Alma Ko.: 
Beherlne tahmtn edilen fiyatı (42) kırk 

iki lira olan 400 adet altlı UsUU karyola ka
"palı zartla mllnakasaya konmuştur. İhalesi 
:28. 9. 940 cumartesi güDU saat on birdedir. 
İlk teminatı (1260) bin iki yUz altını§ lira
dır. Evsaf ve ıartnamesl M. M. V . satın al
ma komisyonunda gllrllleblllr. lsteklllerln 
ihale gün ve ıaatından en ı:ız bir saat evc
llne kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (0503) 1Mi43 

Maki·na yedekleri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Sıhiye deposunda mevcut yuğurma ve ka

rııtırma makineleri ile hamur teknesi için 
liste mucibince yedek parçala r yerlerine 
monte edilerek işler bir va?.İyette teslim e
dilmek ııertiyle 30 1eylül 940 pazar t esı gü
nü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın al
ma Ko. da pazarlıkla satın alınııcalrtır. 

Hepsine 1180 lira fiyat tahmin edilmiştir. 
İsteklilerin 177 liralık kati temlnatlarr ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. (5872) 15898 

Portatif çadır direği ve kazığı 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo -
nund.1n: 

Behuine tahmin edilen fiyat 18 kuruş 
olan 600.000 adet portatif çadır direği ve 
beherine tahmin edilen fiyatı 10 kuruş o -
lan 600.000 adet portatif çadrr kazığı pa
zarlıkla münakuaya konmuştur. !halesi 
28.9.940 cumartesi günü saat 11 dedir. Ka
ti teminat 19.300 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 840 kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. lstek
liluin kanunun emrettiği belgelrle ihale 
<rutinde Ko. na gelmeleri. (5982) 16004 

Kar batlığı alınacak 
M. M. V.ekileti Satın Alma Komisyo-

nundan : . 
Beherine tahmin edilen fiyatı (47.75) ku

ru1 olan 50.000 (adet} kar başlığı pazarlık
la münakasaya konmuştur. Kar başlıkları 
10.000 den aşağı olmamak şartiyle ayrı ay
rı taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 7/ 10 
/940 pazarteı;i ıünü saat 14 dedir. Taliple
rin teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
kanunt katt teminatları ile birlikte ihale 
ıün ve saatinde komisyona gelmeleri. Ev • 
1Bf ve ıartnamesi 120 kuruş mukabilinde 
M. M. V. aatın alma komisyonundan alı -
nabilir. (6025) 16044 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komisyo

nundan : 

Beher çift ine tahmin edilen fiyatı 20.75 
kuruı olan 100.000 çift pamuk çorap pa -
.z:arlıkla münakasaya )ı:onmuştur. 

İhalesi 7/10/ 940 pazartesi gUnü saat 11 
dedir. Katt teminat 3112.5 liradır. Evı:af 

ve ıartnameıi M. M. V. ıatın alma k"lmis -
yonundan alınabilir. İsteklilerin kı\nunun 
emrettiği belgelerden ihale na tin len l<o
miıyona gelmeleri. Pamuk çorapl0.r 25.000 
çiftten aşaıir olmamak 1artiyle ay ·ı ayrı ta-
liplere de ihale edilebilir. (6026) 16045 

Yulaf a)rnacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo

nundıın : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6.25 

kuruş olan 200 ton yulaf pazarlıkla müna -
kasayı konmuştur. 

Jhalesi 27/9/ 940 cuma günü saat 14 dedir. 
Katt teminat 1875 liradır. Evsaf ve şart -
namesi M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatinde komisyona gel -
meleri. (6103) 16083 

Buğday alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (7) 

kuruş olan 45 ton sert ve 60 ton yumuşak 
buğday pazarlıkla münakasaya konmuı • 
tur. 

İhalesi 27/9/ 940 cuma ıünü ıaat 15 de -
dir. Kati teminat 1102,5 liradır. Evsaf ve 
ıartnamesi M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatinde komisyona 
gelmeleri. (6104) 16084 

ULU S - 21. lnd yıl. - ~o. ö87!ı 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdar~ Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUessese MlldUrO · Naşıt ULU(; 

ULUS Basımevi AN KARA 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

7 Kalem mutabiye almacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma 

Komısyonundan: 

l - Aşağıda cins vcmlkdıı.rı yazılı yedi 
kalem mut~blye pauı.rltğı 2i. 9. 940 sant 
H te Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. 

2 - Muhnmmcn bedeli 82050 lira kaU 
teminatı lOiM liradır. Her kalem ayn ay
n taliplere ihale dllebileceği gibi bU 
mlkdarlardan daha noksan teklifler de ka
bul olunur. Şartname ve 
mhıyondn görUlUr. {5997) 

Cinsi 
Çul 
Belleme 
Kolan 
yuınr mansap 
Yem torbası 
.Mekkô.ri urganı 
Glbre 

nUmuneler ko-
1600I 

lılikdar 
10000 

6500 
10000 
10000 
10000 

6000 
10000 

Çuval alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sırtın Alım 

Komisyonundan : 
l - 3000 çuval pazarlıkla ekailtmeai W. 

9 940 saat 15.30 da Ankarada Vr. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira kati • • 
minatı 540 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (6046) 16054 

Muhtelif sebze ve meyva 
alınacak 

Ankara Levazım Amir/ili S.tııı Al• 
ma Komisyonundan : 

l - Aşağıda cins ve mlktan yaı:tlı Nb
ze ve meyva pazarlığı 27-9-1940 11.At 15.30 
dn Ankara 'Lv. A. Sa. Al. Ko.da yapıla • 
caktır. 

2 - İsteklllenn belU vakitte !Co.a mQ. 
rncaatlan. (6098) 1&071 

Cinsi :Miktarı klle 
Kavun 1280 
T. Bnmlye 60 
Yeşil biber 100 
Taze kabak 
Ayva 
Taze biber 
Bamya 
Semizotu 
Armut 
Şctlall 

Elma 
T. UzUm 
Kavun 
Prasa 
Lahana 
Ispanak 
Kabak 
Bıınıya 

T . uzum 
Elma 
Armut 
Erik 
Ayva 

Çay alınacak 

640 
•SO 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
400 
400 
•OO 
400 
250 
%50 
fi()() 

400 
!00 
soo 

Ankara Levazım Amir/ili Satm Al,_ 
Komisyonundan : 

1 - 1000 liralık çay pazarlıtı %7/Sl/940 
saat 15,30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 150 liradır. NUmun9 
komisyonda ~örülür. (6099) 16079 

Pamuk alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ald 

Komisyonundıın : 
1 - 800 kilo pamuk pazarhft 27/91940 

saat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da.,.,. 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 320 lira kati te ' 
minatı 41 liradır. Numuneler Ko. da cör&-
lür. (6100) 16080 

Yazı maki nası almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alml 

Komisyonundan : 
1 - Muhtelif tip yazı makinesi alma ' 

caktır. Taliplerin adet fiyat marka ve e•' 
safı havi tekliflerini 28/ 91940 tarihine ita' 
dar Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na bildir I 
meleri. (6101) 16081 

Ankara birinci sulh hukuk h.r 
kimliğinden : 

İstanbul Kaptan İbrahim oğlu ma ' 
hallesinde Atmez çeşme sokağında st 
92 numaralı evde mukim Adnan OıO' 
kay'a : 

1 Maliye Vekaleti vekili avukat QO' 
1 zide Al par tarafından aleyhinize aç 
' lan 13 lira 55 kuruş alacak davasını~ 
yapılmakta olan duruşma sırasında a~ 

l resinizin meçhuliyetine binaen teb~ • .t 
ğat yapı amadığı görülmüş ve usultV'. 
141 inci maddesi mucibince ilanen' 
20 gün müddetle davetiye tebliği!\ 
karar verilmiş olmakla duruşma gül\ 
olan 16. 10. 940 çarşanba günü saat 1 
da mahkemeye bizzat gelmediğiniz ~ 
ya bir vekil göndermediğiniz tak<W 
de muhakemenize gıyaben bakılacsl 
tebliğ makamına kaim olmak üzert ~ 
Hin olunur. (6109) 160~ 

·Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Bugün 14.30 dan itibaren 

NEŞELİ SAHA 
Kahkaha tufanı, neşe 

kaynağı, Lucien Barroux 
Betty Stockfeld. Fran -
sızca sözlü 

Yeni mevsim hazırlığı 

dolayısiyle birkaç gün 
KAPALIDIR 

BugUn ve bu gece 

Herkesin kadını 
Baş r ollerde: Vlctor 

Francen, Vera Korerı• 

Seanslar: 14,SO - 16,30 
18.30 ve gece 21 de 

Saat 12,15 te .ıcuz halk 
matJneeı. Lorel Hardl 

Çocuk Hırsızı. 

Ankara'nın en şık sine
ması Sümer pek yakında 

açılıyor. 

Seanslar 12 - 14 - 16 • 
ıs ve gece 20.30 da 

Sümer Sineması aile 
sineması olacaktrr 

~=========================================~ 


