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Gençlik parkı 

Gençlik parkının inıaatı devam 
etmektedir. Bu husustaki yazı ve 
resimlerimiz 4 üncü sayfadadır. 
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Dil bayramı 
ıııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııı 

Dün yurdun her 
yerinde kutlandı 
Ebedi Şefin hatırası hürmetle anıldı 

Büyüklere tôzim telgrafları gönderildi 
Birinci Dil Kurultayının açılışının 

sekizinci yıldönlimüne rastlıyan 26 
eylül Ankara'da ve yurdun her köşe · 
sinde dil bayramı olarak kutlanmıştır. 
Ankara'daki tören, sabah aaat 11 ele 
Atatürlr'ün muvakkat kabrine bir ta
zim çelengi konulmak suretiyle başla
mıştır. 

Bu merasimde Maarif Vekilimiz B. 
Hasan - Ali Yücel, Türk Dil Cemiyeti 
Genel Sekreteri B. İbrahim Necmi Dil
men, ve cemiyet azalan bulunmuşlar
dır. Saat 18 de B. İbrahim Necmi Dil
men Ankara radyosunda sekiz yılhk 
çalışmalar hakkında gıizel bir konuş
ma yapmıştır. 

Gece aaat 21 de Ankara Halkevinde 
bir toplantı yapılmı§, birçok büyükle
rimiz ve yüzlerce Ankaralı bu toplan
tıda hazır bulunmuştur. Toplantıyı 

Büyük Türk Amiralı Barbaroı ::..ı.yreddin 

Preveze zaferinin 
• şair Behçet Kemal Çağlar dil inkılabı 

T. D. K. Genel Sekreterı ve hakkındaki gUzel bir konuşmasiyle aç. 
Burdur •aylavı B. lbrahim Necmi mııtır. Çağlar'dan ıonra Halkevi !za-

Dilmen (Sonu 5. inci nylada) 

111111111111111111111111 

çalışmalarının bir bilançosunu !aptı 
yıldönümünde 

B. İbrahim Necmi Dilmen Dil Kurumu 

Birçok yeni ve değerli BÜYÜK TÜRK AMİRALi KAPTANİ DERYA 
• 

eserler ha% 1 yor BA BA OS A YRETTİN 
Türk kuveflerf bir iVii( kahramanlı 402 

Akdenizde büyük bir zafer kaıandllar 
Bir ''imla Kılavuzu,, da neırolunacak ve arakadaıları 

. 1 d.. T" k 0 .1. K sene evel bugün 
Sekizinci Dil Bayramı dolayısıy e un . ur . ı ı . unımu 

Genel Sekreteri ve Burdur saylavı B. lbrahım Necmı Dılme:n An
kara radyosunda bir söylev vermiıtir. 

K1%1lay 
kinin 

alacak 

İbrahim Necmi Dilmen, bu söyleve ilk 
tiirJı: cfm kurultayının 26 eylül 1932 de top
lanışını tasvir ile bııılamıı, Kurultayın Bil· 
7Ük Kurucusu Ebedi Şef ATATÜRK'ün 
hitırasma hürmeten bir dakikalık bir ıü -
kuttan sonra Samih RHat, Dr. Re&it Galip, 
Ccıaı Sahir Erozan, İsmail Müştak Maya
kon, Eııat Sagay, Nuri Conker atlarını da 
l'alunctle anmıştır. Dil çahemalarının dur
ınaksızm ilerlediğini izah eden Dümen, 
bu çalışmalar ve bunların verimleri üze
rinde malQmat vererek dilimizin kolay. 
t>kunup yazılması yolunda ilk büyük ad.a-
ının 1928 de'kl yazı devrimiyle atılmıı ?l~ 1• Jık 
dutunu söylemiı. harrıerimizin ek!iklıt1 Bir milyon ıra 
irnlliınızm kusurları üzerine yazılan yazı-
lardan bahsederek yazı ve imIAmrzın türle kredi tahsis edildi Barbaros'un türbesine geçen ıene konan çelenkler 
kelimeleri üzerinde hiç bir güçlük göster· Bugün Prevue zaferinin yıldönümü günüdür; büyük Türk Ami-
ınediğini fcıaretlcrle anlatılan veya şiveye · k. · 'h · t · 1 .. • " d'ld Memleketın ının ı tıyacını emın ra ı Barbaroa Havreddin'in ve kahraman arkadaılariyle türlı 
uırakılan noktaların hep yabancı ı en . h l~ " 
telınc sözler üzerinde olduğunu anlatmış için hariçten kUi mikdarda ıt a atta leventlerinin Akdeni~de türk hakimiyetini cihana kabul ettirdikleri 
't'e "yabancı sözlerin hatırı için yeni harf- bulunmak üzere Türkiye Kızılay Ce- günün W:erinden 402 yıl geçmif bulunuyor. Preve~e zaferiyle, Akde
ler veya f5aretler alm3.k gibi bir külfeti miyeti emrine bir milyon liraya kadar nia bir türk gölü haline getirilmiı, bu türk gölünde Jolaımağa cüret 
li!.. • .. d'li "zle.:meıi bakımından b"ır kredı' tahsis olunmu ... tur. Koordi - d l .. uınsuz, hatw 1 n ° " s e en er ya akur dalgalara görnülrneie veya kuytu limanlara nğınmı-
:tararıı rrö du'k demictir nasyon Heyeti'nin, Milli Korunma ka-

.. r " " • ya mahkum edilmiılerdi. 
8 nununa tevfikan verdiği bu karar Ve-

İr imlaA kılaAı.mz.u basılmak üzere d k b 1 1 t Barbara• Hayreddin, Preve:u sa/erini, her büyük türk kumantl-ı killer Heyetince e a u o unmuı ur. .... 
'Yeni bir imlli klavuzu basılmak üze:e gibi laik düımana karfı kcuanmııtı. Düıman muharip in•an ve harp 

Olduğunu, Maarif vekillıii ve İstanbul. U· gemi•i itibariyle, türk donanrnawıın bef altı mi•li idi. 

tıi"ersitcsi çalışmalariyle ayrıca transkrıp. Nafıa Vekı'lı' Jrakya'ya gı'ffı' Preveze zaferinin bu me•ut yıldönümü gününde türk amiralleri Bar-
•iYon iearctleri de hazırlandı&ını haber ve- baro• Hayreddin reia ve arkadaılarının, ve ıehit türk leventlerinin 
:,en eenel sekreter, dilimizdehki. Y~~~~c~ hatıralarını hürmetle tci~i:z ederia. 
-vıler ve yabancı kaideler ba sıne • ~ İstanbul, 26 (Telefonla) - Nafıa 
telt, ırap ve fan usulleriyle yapılan ıza- Vekilimiz general Ali Fuat Cebesoy [Preveze zaferini!' 402 inci yıldönümü münasebetiyle Abidin Da-
ftt ve ııfnt terkipleriyle mürekkep sı.fat- bugiln Trakya'ya hareket etti. ver'in güzel bir yazısını 2 inci sayfamızda bulacakımız.] 
1-rın, ırap ve fars söz türetme yo11arıyle 1------- - - -.----- --

S. ıncr savlada) 

- lıQn Ebedi Şel'in mafnevi huzurunda 
14 Aaril Vekili ve 1 iir k Dil KuT'JWll{ er: 

1 

Fransız - 1 ngiliz kıtaları 

Dakar'dan 
çekildiler 

Amerika' da 
yapılan hareketin netice 

vermemesi ademi 

memnuniyet uyandırdı 
IA>ndrı, 26 aL. - B. B. C. General de 

GauUe ile fransnı ve incllis lnlvetlerlnhl 
(So• I lncii u,lada). 

1 Koordinasyon Heyetinde 

Fındık ve amuk 
' 

müslahsilini himaye 
..... 

Ticaret Vekaletine müstahsilden 
doğrudan 

almak İçin 
doğruya mal satın 

krediler tahsis edildi 
Doğrudan doğruya mlistahsilinden 

pamuk satın almak için Koordinasyon 
Heyeti Ticaret Vekaleti emrine altı 
milyon liraya kadar bir kredi tahsis 
etmiştir. 

Hükilmetin fındık müstahsillerin -
den de doğrudan doğruya mübayaatta 
bulunabilmesi için ayrı bir kararname 
ile Ticaret VekAletine iki milyon lira
ya kadar bir kredi daha tahsis edilmi!
tir. 

Pamuk ve fındık müstasillerini çok 
sevindireceği muhakkak olan bu ka -
rarnameler Vekiller Heyetinden çı!< -
mıı ve dünden itibaren meriyete ko -
nulmuşlardır. 

Kont Ciano 
dün Berlin' e 
hareket etti 

Roma, 26 a.a. - Stefani ajanıı bil
diriyor: İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano kısa bir müddet için bu sabah 
Almanya'ya hareket etmiştir. 

Kont Ciano ile birlikte, Almanya
nın Roma Bilyük Elçisi B. von Ma
ckenıen ile İtalya'nın Bel'lin Büyük 
Elçiıi B. Allieri de bu 1abah uat ... 
Jd.r:de Roma'dan hareket eden huıuıf 
trenle Berlin'e gltmitlerdir. 

Fransız Hindiçinisinde 

muhasemat sona erdi 

Amerika'nın 

müdahalesi 
muhtemel 

(inliler de Japon klfalarına 
arkadan taarruı eHiler 

Sinppur, 2e ı.a. - BBC. Britlseh Uni
ted Presı ajansının haber verdifine röre, 
japon kıtaatı tarıfmdın çevrilmemek için 
ıimdi frınıız lntıları Lanpon nehri aa- , 
hillerine dotru çekilmektedirler. 

Viıl'n!n neıretmiı olduğu resmt bir teb
liie iıtinat eyledifi zannolunın difer bir 
habere göre, Hanoi'de jıpon mUfett!ıinln 
milmessilleriyle Hindi - Çini fran111 ma. 
kımıtı ırasında cereyan etmekte olan m!l
ıakerelcr bir itlllflı neticelenerek frınsız 
- jıpon hududundaki muhaıemat nihayet 
bulmurtur. 

Japon yarı reımi mahlülerine 
göre 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi 
Topçuoğlu 

Meclis reisimiz döndü 
Blr mUddeatenberl tstanbul'da bulun. 

makta olan BllyUk Millet Meclisi Relsl B. 
AbdUlhallk Renda dUn ıehrimlze dönmU, 
ve garda k&r11lanmııtır. 

Ba~vekilin nezdinde 
Başvekil Dr. Refik Saydam, dil11 

Roma bilyük elçimiz Hüseyin Ragıp 
Bayur ile Moskova bUyük elçimiz Hay; 
dar Aktay'ı kabul etmittir. (a.a.) 

Amerika'da 

3 7 .500 kişi fili 
askeri hizmet 
İçin çağırıldı 

B. Ruzvelt lngiltere'ye verileceli 
tank ve "uçan kale,, i9ini tetkik 
ediyor. 

Tokyo; 26. a.a. - Yarı resmi bir ja
pon menbaından bildirildiğine ğöre, 
fransız Hindiçinisi hudut hadisesinin 
halli hakkında mahallt fransız ve ja
pon askerf makamları arasında bir an
latma yapılmıı ve çarpıımalar niha . 
yete ermiıtir. 

Amerilıa cü.r.1lıun-eiıi B. Ruzvell 

Amerika müdahale edecek mi ? 
Tokyo, M a.ı. - BBC. Japon hariciye 

nezaretinin aöz aöylemeğe aallhiyetur bir 
memuru, Hindi - Çini meıeletinde birle
ıik Amerika'nın mUdıhıle etmek ihtimal· 
!eri olduğunu kabul etmiıtir. 

Nichi Nichl Chimbun gazetesi, "Japon-
71'nm cenubuna doğru renielemealne mani 
olmak için birlqilr Amerika ile tngi !~ere
nin müttereken ilrtiaadt bir tazyik., yapa. 
caklınndın bahsetmektedir. 

Japonya'ya demir ve çelik 
v~rilmiyecek 

Vqtngton, 26 a.a. - B. Rµzvelt İngil
tere ve cenubi Amerika devletleri mUstes
D& olmak tızere dlter bUtUn memleketlere 
d..Ur 'Ve $•1ik ihracmı yaaalt etm~tir. Ja• 

(Boa s. iaci ••nada) 

Vaıington: 26. a.a. - B. Ruzvelt. 
dün yeniden. milli muhafaza kıtala • 
rından 35700 kişiyi, fili askeri hizme
te çağırmıştır. Bunlar, 15 teşrinievd
de hizmete girecekler ve bir senelik 
askeri antrenman göreceklerdir. 

MaHlm olduğu üzere B. Ruzvelt, 
bundan evel, milli muhafaza kıtaların
dan 60.500 kişiyi daha fili hizmete ça
ğırmıştı. 

Nevyork Herald Tribiine gazetesi • 
nin Vaşingt~n'dan aldığı bir t~lgrofı 
göre, B. Ruzvelt, destroyer mübade•e
sinden sonra lngiltere'ye bir mikdar 
tank ve " uçan kale .. tayyaresi veri•
mesi hakkında yapılan teklifi ciddi su
rette tetkik eylemektedir. 

B. Ruzvelt, cumartesi giinü G"erıe
vich saatı ile saat 19.30 da yeni V:ı • 
~ington tayyare meyd:ı'lının k::şarh 
milnaaebetiyle radyoda bir nutuk ıö~ 
Hyecektir. 
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BİR BÜYÜK ZAFERİN YILDÖNÜMÜ . 

Preveze zaferi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir avuç kahramanla 
• 

Büyük Amiral Barbaros 
Hayrettin zaferi nas il kazandı 

'402 sene evci buııiin, tiirkün deniz -
ellik tarihine bliyUk ve ~anJı bir 

zafer yazılmııtı. Bu kahramanlık destanı
nı tarihin g-öisllne yazan, büyUk Türk A -
mirah Barbaros Hayrettin'dir. 

27 Eyllil 14-38 gÜnÜ, bu kahraman türk 
Amirali, Preve7.e'de, muazzam bir haçlı do
nanmuını mailftp ve perişan etmiiti. 
122 tllrlı: kadırııaaı 1100 harp ve nakliye ge
mlıinden mürekkep olan dilşman donanma
tını nuıl yenmiıti T Böyle bir mucize tah
lil edilemeı; onu y!ikıek maneviyat yara
tır. Barbaroı bu büyük deniz cenıini kılıç 
kuvetiyle delil; iman kuvetiyle lruınmı .. 
trr. Çünkü muharebelerde, mu:nffer olan 
1&71 ve ıillh deiil; intan ve onun yilreti
dlr. Prevae zaferi, bu hı1dbtln en btiyilk 
de11lldir. 

Hadı donanması -------
402 aene evel burün, Barbıroı'ım n · 

mandaeınıdaki tilrk filoıunuıı 7end\i\ hı'b 
donınm111 ıCSyle teıekkül etmlıti : 

Donan mı kumandanı: Almanya impara • 
toru Şarllı:en'in lmirali, Ceneviz dtlk111 
Andrea Doriı, 

Andrea Doria'nm kumandasındaki 52 Ce
tıeviz ataduıası ile bir muazzam. kalyon, 

70 Venedik kadırgası, 10 Venedik kara
lrası (Bu 10 karakarun her birinde 2000 ki
ıi vardı ve o zamanın drednotlan olan bu 
.remilerin bir tanni, yalıuı ba1ını 50 ka -
dırgaya kar§r koyacak kudrette idi.) 

30 Papa kadırgası, 
80 İspanyol kadırga11, 
10 Portekiz ka.dırgau, 
10 Malta şövalyelerl kadırııu, 
49 tane diğer hiristiyan karka. ve barçası, 
Haçlı donarımanın mevcudu 162 ı.nesi 

kürekli kadırra, 140 tanesi yelkenli kıl • 
7on olmalc lizere, 302 harp gemlıine baliğ 
oluyordu, ayrıca nakliye ve lror11n remi • 
!eriyle beraber 600 ıemiyi buluyordu. Bu 
donanmada 110.000 ki§i vardı. 

Türk donanması 
Donanma kum&ndanı: Kanunf Sultan Sü

leyman'ın Kaptan Deryası Amiral Barba
roe Hayrettin Paşa. 

O devrin an meJhur ıemlcilerinden mü • 
rekkep olan katolik donanması karşısında
ki türk donanması, sayı itibariyle çok za.. 
71ftr. Hepsi hepsi 122 gemi idi. Bunlınn 
arasında kalyon Ye karakı gibi bliyi.lk yel
kenli harp gemilerinden bir tane bile yok
tu; hepsi kadırga, kalite, firkata gibi kil -
rekll remilerdi. Tur4ut da 20 levend, yani 
gönüllü korsan gemisine kumanda ediyor
du. 

Böylece 166 (azamt hesapla 366) tilrk 
topuna karşı 2594 düşman topu vardı ki bu, 
01 kar;ıı 11S demektir. 

Tür'k donanmasında kürekçi ve ıemlci
lerden baıka 3000 yeniçeriyı mukabil, bas
lı donanm11ında, remilerin mürettebatın • 
dan ve kllrekçilerinden baıka 10.000 kara 
11lreri/vardı. 

İlk temas 

T Urk donanması 15.000 ealr aldıktan 

ıonra, Adılar deniıinde Venedlk'ı 

tlbl 25 adayı zaptetmiıti. Bar1;aroı, Andrea 
Dor!a'nın Korfo'yu liı yıptıiuu ve Preve11 
hlHini muhatara ettiiinl haber alıncı, 

bulunduğu Airıboz'dan Turgut Reiıi 20 
yollu gemiden mürekkep bir fırka ile uzalı: 
ktıif yapmıya gönderdi. Turııut Zan.ta ı • 
duı sularında 40 ııernilik bir dUeman filo-
11a ıöriince ıerl döndü ve vaziyeti Barba
roı'ı bildirdi. Bırbaroı Preveze'ye müte • 
vıcih bir rota takibine baıladı. 40 ıemilik 
diiımın filoıu da Prevzeye koıarak tiirkle
rin ııelm~kte olduklarını haçli amiraline 
lıaber verdi. 

Haçlılar, zayıf bir kuvetin kahra.manca 
müdafaa ettiği Preveze kalesine girmişler, 
toplan çivilemişlerdi; Barbarosun ııel • 
mekte oldutunu haber ılınca büyük zayiat 
bahaama elde ettikleri kaleyi bırakıp kaç
trlar. Amiral Prevzeye relip de Arta lima
nına girince ilk iti, asker çıkarıp kaleyi 
ve topları tamir etmek oldu. Aynı uman
da, krrlanıııç denilen seri keşif ııemileriy
le düşmanı aradı. Haçlıların Korfoda ol -
duklarıru öğrendiği gibi kuvet ve teı,ki -
Utları hakkında da malumat aldı. 

Andrea Doria da Korfodan kalkıp Prev
ze önüne geldi ve türk donanmasını liman
da muhasara etmek üzere, açıkta demir • 
ledi. Düşmanın geldiğini görUnce, Barba -
roı, bir harp meclisi topladı, bazı kuman
danlar, düşmanın sayıca üııtünlüiü karıı • 1 
ınnda Arta limanından çıkılmaması fikrini 
ileri sürdiilerae de Barbaros bu fikri be • 
tenmedi; denize çıkıp harp etmek kara-rı
nı verdi. 

Haçlı ı!?::ıanma, Prevzeye aııker çıkar • 
r.1;-ı; ;re l:::!;,yi topa tutmıya teşebbüs etti. 
Z6 eylül günü akşam üstü, Preveae bola • 
zmda gemilerden çıkarılan toplarla yapı • 
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CtHİJ.EA.. HAÇl.I 

Preveze muharebesinde Doria'nın üçer de
fa tekrar/adılı ve ona mulr.abil Barbaros'un 
mukabil manevralarla. karşıladıtı ıatdan 

lsola, sokhın uta. 8İdiş Kt:liş manevrası. 
[Türk h.attmın ark.asındaki gemi kalaba

lığı haçlıların Venez;ya kalyonu ile onu sa
ran Turlızt R•iı filoıudur.] 

................................ 
Yazan 

Abidin Daver ...................................................... 
lan muvakkat müdafaa bataryalarını topa 
tutan dilııman kadırralarına kar§ı, Barba -
ros küçUk bir müfreze ıönderdi. Bu gemi
ler donanma Umerasından Murat da ile 
Turgut, Giizelcı Mehmet ve Sadık Relı -
lerin kumaııdaaındı idi. Hsçhlar, bu kUçUlı; 

fakat son derece cüretk~r vo cesur kuve -
tin pervasız hilcumu karşısında demir yer
lerini terkederek ı;ekildiler ve maneviyat 
itibariyle 11ıfxr olduklarını gösterdJler. 

Barbaros düşman gemilerinin kaçışını 

görünce bütUn donamnulyle limandan fır
lıyarak muharebe nizamı aldı; diiıman i
mirali bu meydan olluyuıtı, do•anmasını 

Korfc iıtikametlnde rleat ettirmekten 
başka cevap veremedi ve 26-27 eylül ge -
ıceıini civardaki küçük SeSıSola adası sula
ırında geçirdi. 

Türklerin muharebe nizamı 

B
a.rbaroıı dUşmanın aayıcı l\stUnlü -

ğüne rağmen maneviyatça zayıf ol -

duğunu anlıdıiı için, bütün gıce muhare -
beye hazırlandı. Düşmanın Ythttnlıftnı gö • 
ren t!irk tmirali, ertesi ııün kati neticeli 
bir meydan muharebesi vermiye karar ver
mitti. Donanmayı dört fırkaya ayırdı ı 

1 - Sağ cenah fırkası: Salih Relı, 
2 - Merkez fırkası: Bizzat Barboros, 
3 - Sol cenah ftrkıı.tı: leydi Ali Reis, 
4 - İhtiyat fırkası: Turıu-1. Reiı. 
Barbaroıun muharebe tibiyesi, çok aa-

dı idi: Dütman hattını yarıp dağıtmak ve 
parı;alanan kuvctlcri ayrı ayn mağJO.p et
mek. Bu tabiyenln, sonra meşhur lngiliz 
imirali Nelıon tarafmdan da, dlfer bir 
çok imira.ller tarafından da kullanıldığını 
kaydedelim. 

Turgut Rei11 verilen vazife, icap eder
se hattı harbimizin zayıfhyan turflarmı 

takviye cıtmek ve umanı &elince diltma• 

Bir Avrupa mecmuasında oku
dum: 

"Eski bir hindu efsane$l kadının 
yaratılışını §IJyle tasvir ediyor: 

Biricik tanrı Hakim Twııtrj dün
yayı yaratmıı ve her ıeyi yerli ytr 
rine koymuştu. Toprak, deniz, ay 
ve yıldızlar, güneş ve bulutlar halk
olıınmuştu. Bütün bunların üzerine 
de gök kubbesini yerleştirmişti. 

Sonra Tvaştri ilk erkeği yarattı. 
Fakat ilk kadını yaratmak istediği 
zama11 elindeki bütün malzemeyi 
harcamış ve tüketmiş olduğunun 
farkına vardı. Bunun üzerine derin 
derin düşüncelere daldı. 
Ayın ilk yumuşak kıvrımlarını, 

yerlerde .sürünen otların ince çiz
gilerini, yılanın kıvraklığını, su 
kenarında büyüyen 6Ögüdün nirin
liğini, tarlalarda yetişen çayırların 
parlak zümrüt rengini, ·tüylerin ha· 
!itliğini ve gline~ ışığının neşesini, 
rüzgarın oynaklığını ve bulutların 
temiz göz yaşlarını, renk renk çi
çeklerin yumu~ak kadife/erini, ken
dini beğenmi~ tavus kuşunun guru
runu, kumrunun IJtüşüna ve papa
ganın gevezeliğini aldı. Nihayet 

nın yanlarından birini çevirmek veya ıe· 
risine çullanmıktı. 

Türk lmirıli, ıece, fırkı kumandanları
na ve gemi reiılerine, muharebeye dair ıon 
emir ve talimatı verdi. 

Düşmanın mubarebe nlzımı 

T Urk lmirali, kararını vermiı harbe 

ha:nrlanırken haçlı lmlrali tered -

düt ve karırıızlık içinde idi. Sayıca birn 
tistünlilğüne rağmen, Barbıroıla '4rPıı • 
maktan Adeta korkuyordu. Sabah oldufu 
zaman, üç ıa.at dU1Unüp taıındı; 
(aıkat bir ka.rar veremodi. Nl • 
hayet, Papa filoıu kumandanı Andonio 
Grimoni ile Venedik filoıu lmiraU Ven • 
ıenzo Kappello'nun tazyikiyle, iıtemiye 
lstemiye demir kaldırıp ılmal rota11nda 
hareket emrini verdi, Haçlı donanma ıu 

ni ıamı almıotı : 
ı - Kalyon filoıu ilk hat olarak önde, 
2 - Uç fırkalı kadırıa filosu ortada, 
3 - İhtiyat filo, kadırgaların arkasında, 
Sabahleyin Fıriıka bir riizıir "iyordu; 

yelkenli katolik gemileri, pupadan esen bu 
rüzgarla ilerlemiyc baııladılar. Fakat öğ -
leyin rüzrlr döndü, kalyonlar da hareket -
siz kaldılar, 

Muharebe baıhyor 

8 arbaros diiı;mana doğru seyrederken 

donanmaama tek borda hattında ve 

hilal §eklinde blr muharebe nizamı aldır -
mıştı. Bu nizam, dtlşmanı her iki cenahın
dan çevirıniye miiaaitti. Hattı harp, tlirk
lerin yüksek den.izcililderini ve manevra 
kabiliyetlerini gösteren bir tanda, gayet 
muntaumdı. Barbaroı'un maksadı, dilı • 
mannı kürekli ıemilerl yetiş~eden eve! 
kalyonlarını vurup mağHlp etmekti. 

Türk ırern.ileriniıı ilk •tetini Kondulıni • 
lyero'nun kumanda5ındakl Vcnczya kal70-
nu yedi, asıl ha~h donanmasından ayrı 
dü~müş olan ,,u gemi, düşmanm en büyük 
ve en kuvetU kalyonu Jdi. Türk kadrrıa -
tarı, büyük bir intizamla çalışan kürekçi -
!erin ıayrctiyle, aulan Jararak ilerlediler, 
Oemileroe cil•ler, davullar, dömbelekler, 
nefirler çalıyor, askerler, korkunç cenk 
naireleri atıyorlardı. Venezya'dıki h&çh
lar, tUrklerln rampı edecelclerlnl ea.n•rak 
korktular, çUnkll ra.mpa muharebealnde on· 
lar1 karıı durmanın irnlı:tnıızhiını acı tec:
rübelerlo biliyorlardı. Palrıt kıdırralar, 
Barbaros'un rece verdltl emre uyarık 

rampa etmediler n Venedlk kabonunı bir 
bir iki salvo aavurarık r~ip ıittiler. On
ları takip eden Turrut Relıin fırkHı bu 
kalyonla dövütmeh baılıdı. Dilıman ce
nıiıi çok ıatlam yapılmıı ve rlvıJete rörs 
lcurıun kaplanmıı oldutu için lradırıalırm 
uzaktın açtıkları atcte dayanıyordu. Ve
nedlk kalyonu lle Turrut Reiıln kıdırıa -
!arı ar11ındalrl muharebe Hileden itibaren 
Gcaranltk bHmcıya kadar devam •ttJ. 

Karııhklı manevralar 

8 ir taraftan bu mUnfırit muharebe • 

devam ederftrı diier taraftan •· 

ııl büyük kuvetler ar11mdı da mUce.dele 
başlamı1tı. Barbaroı; rüzri.r çıkmadan ba
reketsiı: duran düşman kalyonlarının ar • 
malarıru budamak istiyordu. Buna da im • 
~ va.rdı. CUntıtU yu.kanda da ıı.8yt~dltl • 
miz gibi, haçlı donanmanın ilk hattını yel
kenli bl10nlar teşkil ediyordu; dUıman 

lcadırııaları bunlanıı ırkaaın.da bulunuyor • 

karın soğukluğunu, dağların bal
rında yanan ate~in sıcaklığım, el
masın sertliğini ve kaplanın merha· 
metsizliğini aldı. Bunları ölçtü, biç
ti, ve bir nlspet dairesinde hepsini 
biriblrine karıştırdı. Tvaıtrl bu ha
/itadan ilk kadının kalıbını yaptığı 
zaman vücuda getirdiği eserden ta
mamiyle memnundu." 

••• 
~açların sayııı I 

Post.,kJ saymak en ~ot şıy ola
rak gösterilir ama eloğlu, lnsanla
rın başındaki saç/ırz saymışlar. Bir 
sarışın, bir esmer, bir de kızıl HÇ· 
lı kadının başındaki saçlar sayılmış. 
Sarışın bir kadın başında vustf o
larak 150.000 kıl, kırmızı saçlının 
25.000 kıl, esmerin üe 80.000 ile 
130.000 arasında kıl bulunmuJ. 

Bir akıJJı çıkıp da bu uçları tek
rar aaymağa kalksa, bana 6yle geli
yor ki, rakamlardı bilyülr deği§ik
likler olacak. 

du. Kadırgalar, çala kürek Uk hatta dot~ 
ilerlerken türk kadırgalarının baş toplarr, 
kalyonları şiddetli bir ateı ıltına aldı. 
Bu andan ıonra baılıyan rnanevralan 11ra
aiylo takip edelim : 

1 - Andrea Doria, kadırga.alrı 'kendi kal
yon hattına yaklaşınca, evcli tilrk don.an -
ınası ilo kara aarı;ına ıirmek ve Barba • 
ros'u sol yanından ı;evirip arkasına düg -
mek ister gibi davrandı. Sonra, birdenbire 
enrlne dotru döndil, ıimdl türk donanma
ıını sat cell&htın ihata etmek iııtiyordu . 

2 - Barbaros, Doriı'nm bu manevr11ını 
röriince, o da enııine do~ru döndü; onun 
makıadı da, dü~man kalyon hattının ıol 

cenahından aprak haçlı kadırgalara sal -
dıanıktır. Birbirine muvazi seyreden iki 
taarf kadırııalan ır11ında, .düıımanın 162 
rııemiden müre'k'ltep kalyon hattı vardır. O
nun için kadırgalar muharebeye tutuıtamı
lyorlardır. Fakat biraz ıonra, ka.dırrı hat
larının uçları düııma.n kalyon hattmm ıol 

cenahını aımıya ba11ıyor. TUrk gemilerin
de, kürekçilere tempo veren rümilerln çal
dıkları ıiliıtre denilen dUdüklerin ıslrkla.rı 
ııkla1ıyor; küreklerde foraalar, daha hızlı 
lkiirek atıyorlar. Kıı.dırıııların muharip >er
leri, hUcuma hazır: fakat haçlı lmirah, 
muharebeyi kabul etmiyor, birden dönü -
'Yor; denizci tlbiriyle muharebe hat'tmm 
dhetinl akledlyor. 

3 - Dorla'nın kadırg;ı hattı, her gemi ol
duiu yerde dönerek akı;i rotada, fakat ge
ne kalyonların arkcııınciı ıeyre batlayınca, 
•Barbaroı da kadırralannx aynı ıse'kllde dön 
•tHlrUyor. Her iki kadırga hattı, <>rtalarııtda 
haçlı kalyon hattı olduğu halde, gene bir
tıirine muvazi olara'k Aya Mavro .adasına 
doiru seyrediyorlar. Doria'nın maksadı ilk 
manevrayı tekrarhyarak tUrk kadırgaları -
nın ıol yanını ve arkaaını çevirmektir. Bu 
manevra muvaffak olursa, türk hattı har
bi, kendi kalyonlariyle kadırgalarının ara
sına ııkıııarak periıan olacaktır. 
Şimdi iki kadırga hattı arasında bir yı

rıı baılamıştır. Faka.t tUrk kadırraları, za.
manın en narin ve seri gemileridir. KUrek
çllerlmlzin yarıBI hıriıtiyan forıa. iıe de, 
yarm halil tilrktür. Türkler, bütün kuvet
ler!yle küreklere asılırken gümllerin kam
çrları, foraaların çıplak sırtlarında ıaklı -
yor. Çelik bazular, kıdırgala.rımızı atieta 
uçuruyor. DUıımıın kadırgaları 40 ta.ne fa?.
la ve hattı harplcııi bizimkilerden uzun ol
masına rağmen, narin tUrk gemileri, kalyon 
•lann sağ cenahı sonuna, haçlı kadrrgalar
ıdan evel varıyorlar. Yarışı türkler ka?.:ın
mı-şur. Doria türk hattının arkasına düie
miyeceğini görünce, te'krar hattını aksedi
y<ır. Türkler de aynı manevra ile mukabele 
ediyorlar. 

4 - Ş!md! ikinci manevra tekrar edlll -
yor. Ortadaki düşman kalyonlarının önün
de tlirklcr, arkasında baçlılar, tekrar en -
rlne doğru, yeni bir yarı:ıa tutuguyorlar. 
Doriı'mn bu manevralarını laterseniz sak
lambaç, isterseniz kö~e kapmaca oyunu di
yebilirsiniz. 

Türk kadırgaları, düşman kalyon hattı
nın öniinde, bir eaia, bir sola gidip gelir • 
ken, hareketsiz duran bu gemilerin &·'ltUlla
ırına b'irer salvo savurmağı unutmuyorlar. 

Doria'nm bu manevrası da, daha evelki
lleıı; sibl netlc9lorıiY'Or. Haçlı kadırgalaı:'ı, 

ıurrık hattım engin tara.fı41dalci sai ccnııhın
ıdan çevirmek imkanını bulamıyorlar. Düş
man amirali telcra.r hattı haılbimn cihetini 
ıaklledlyor. Barbaro11 da dönUıyor, ._ziyıet 
muharebenin 3 üncü manevrasının aynı olu
yor. Kadırp hatları, tekrar Ayı Mavro 
adasma giden bir rota üzerinde kürek sal· 
lıyorlar, 

Haçlı kalyonlan, Dorla'ıun kadırgaları 
önUndı bir kalenin ıuru veya bir milıtıh
kem hattın a.iperleri vaziyetindedir. Andrea 
•Doria'nm bu köıe kapmaca oyunundan 
maklıdı, türklerl kendi lralyonlarlyle ka • 
dırraalrı araaına ııkıotırmıktı; uta ıolı 
ridlp ıolmeltle hem tUrk remicilerini yor
mak i•tlyor; hem de rllzrtr çıkmaeınr 

be1diyordu. Bir yandan da kendi kalyonla· 
rında1d topların tUr'k kadırıı.alarını haaara 
"Ufrata.c:atnıı umuyordu. Halbuk.1 tUrk lı:a
dırl'alarınnı topları, daha uzun menzilli 
oldutu için, bu manevralar eanuında hau
ra ujrayan kendi kalyonları oluyordu. 

ı5 - Manevralar yaprhrken akıam yak • 
latmııtı. Bir taraftan da, ufuktan bir bora 
1aklıııyordu. Bırbaroı, düımınm aqam 
karanlığında, rilzgirdan istifade edere'k 
kaçmuı ihtimalini <fUı!lndli. Ve katf ka -
rarını verdi. Bu kahramanca bir karardı: 
Tlirk lmirali, köşe kapmaca oyunundan 
bıkmıııtr, dUşmarun kalyon hattını ortuın -
den yarıp, bunun arkumdalti haçlı kıdır~ 
jia.larınr muharebeye icbar etmek istedi. 

Doriı'nın kadırraları, tlirk hattı harbini 
Aya. Mavro adası ıaarfındaki sol cenahtan 
çevirmek hlilyaslyle o taraaf doiru 11eyre -
der'ken, tilrk kadırgaları blrttenblre haç • 
tı kalyon hattrtıın <lıtüno nldırdılar. Bu 
hattı, merkezind~ bir ,o'k yerlerinden ya -

Ôyle değil mi? Zamanımızda 
hangi kadının saçı sahiden, hangi
sinin ki yalandan sarıdır, söyliye
bilir misiniz? 

••• 
Rom« rahamlan /. 

• 
• 

Harbe aonrsdan giren ltalya'ntn 
resmi harp teb/Jğlerindeki hususi
yet herhalde .si~ln de gözünüze 
çarpmıı olacaktır: "!talya'da bir 
yerden" verilen bu tebliğlerin hep
sinde ayrı ayrı birer numara var
dır. 

Bunun ıebeblni sayıdan, hesap
tan, rakamdan anlıyan bir dostuma 
sordum; §U cevabı verdi: 

- Roma rakamları me§hurdur! ... 
Yeni bir edebiı,at ka(}ga.Bı mı? 

lstınbulun genç, orta yaılı ve 
geçkince edip ve şairleri, yeniden 
kapışmak üzeredirler. Yeni çıkan 
tur/ andı mecmualardan birisinde 

ile Romanya 

ticaret hacmi 
genişliyor 

Ticaret anlaşması dün 
İstanbul'da imzalandı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Türki

ye • Romanya ticaret anlaşması bu· 
gün öğleden sonra Takas Limited ııir
keti salonunda imzalandı ve rumen 
murahhasları saat 17 de hareket eden 
Besarabya vapuriyle memleketlerine 
döndüler. Anlaşmayı imzalıyan dıı 
ticaret umum miidürü B. Servet Ber
kin anlaşmanın esasları hakkında şu 
izahatı verdi : 
"- Yeni anlaşmanın tatbikinden 

sonra Romanya ile ticaretimiz önü· 
müzdeki yıl 36 milyon liraya kadar 
çıkabilecektir. Şimdiye kadar en çok 
10 milyon liraya varmamıı olan tica
ret hacmi bu suretle üç dlirt misli art
mış olacaktır. 

En mühim ihraç maddesi dokuma 
ham maddeleri, ithal edeceğimiz en 
mühim maddede de mayi mahrukat 
olacaktır." 

Mevlud 
Devlet Demiryolları memurlarından ve 

emekll yüzbqı Ahmet Talat Alpan'ın ru
huna ithaf edtlmek üzere 29- 9. 94.0 pazar 
g!lnU öğle namazını mUtee.klp Zlncirll ca
mide mevHld okunacağından merhumu E"e
venlcrle dlndaşlarln teorlti rica olunur . 

rarak ve iki cenahından aşarak bunun ar
kasında saklanan Doria'nın kadırgaları ü
zerine hücwn ettiler. 

Doria'nrn 'kadrrgal.arı hiç beJı:l4m1edik1.eı1 
bu yarm& hareketi karıııında ıaıırdılar, 

boz~una uğradılar ve kaçmıya baıladılar. 
Tam bu uralarda, Dori11.'nın öğledenberi 

beklediği rüzgar da çıktı; fakat bu rUzgar 
değil; korkunç bir bora idi. türklerln hü
cumiyle karma karışık olmuş haçlı hatları
nı bu kible fırtınası büsbUtün perişan et -
mişti. Artık o muazzam armadanın 600 ge
misi birbirini çiğneyerek Korfoya (ioğru 

kaçıyorlardı . 
Andrea Doria, türlder kendi gtmlıini ta

nım.asuılar diye, amiral ııemişinin pupaam
da'ki büyük feneri bile söndürtüp öyle kaç
mıştı. G eoe karınlıtı yollarını Mııran 
ZO kadırga ta 80 mil uzaktaki Apulya kı
yılarına kadar gittiler. Haçlılar o kaadr 
yılmışlardı ~i gemi kaptanları baştan ~ra 
ederek teknelerini bırakıp kaçtılar; ulr • 
landılar. Bir takım ıemller, birbirini vurup 
batırdılar. Fransız amirali Jurien de 1.a 
Gravi~re bile, bıristi:r...,ldı ve ca-l&ldi._. 

gayretiyle haçlıları müdafaa eden kitabın
da, bu kaçış hakkımda. aynen şöyle diyor : 

"Hiç bir kaçış, bu kadar r~zi~ vıt! 
Jcepazece olmamıştır. Asla beklt1nmi
:ven ıanslum, .lıatl' bir ~alır vadetti. 
ği bu mub11rebe meydanının, o derece 
kork.akça ~rki yanrnda, aı11r/arc11. • -
ve/ Kleopatra ile Antu.uı'ın aynı .ta -
batJ.a.n kBçışl.an bir kahramanlık a4 -
de.dilebilir.,. 

Zayiat 

P reveze'de iki ta.rafın u!radı~ı zayi

ata balııahm; 

Düşman donan.masınm zayiatı 60 gemi • 
dir. Bunlardan 29 tanqi 2775 esirle bera
'ber türklerin eline düşmüştür. Haçlıların 
insan zayiatı meçhuldür; fa.Jaı.t hayli bil -
yiik olduğu şüphes!ı.dlr. 

Türlklerin zaybtına gelince, hiç bir gemi 
ba.tmamrştır; hasara uğrayanlar Prevezede 
tamir edilmiştir. İnsan zayiatı 800 yaralı 
ve 400 ıehit olmnk .üzere 12'00 !kiıidir. 

Kahraman Barbaros'un 122 gemi ile 600 
remiye karşı kazandığı bu eşsiz zafer, .Ak
deniz! uzun mllddet bir tUrk gölU haline 
•okmuş ve avrupalılara türklerin denizde 
mağHlp edileme:ı oldukları kanaatini ver -
ml1JtiT. 

BüyU\t TUrk Amirlinln vı llcunıanduın • 
daki kahraınanlarm 402 seno evci bugün. 
latinlerden ve katoliklerden mürekkep haç
lı donanmasma lı:arııx kazandığı bu büyük 
ve tanlı zaferle ebedi 11ir iftihar duymak 
hakkımı:ı ve o yiğit denizcilerimizi ıtilkra.n 
ve hürmetle anma1ı: borcumuzdur. 

27 -9- 1940 

Samsun Halkevi 

üyelerinin gezisi 
Samsun; 26. a.a. - Halkevi mensup

larından 30 kişilik bir grup dün Pa -
paskö'y giderek köylUlerle birkaç ia
at süren bir haspıhal yapmışlar ve köy 

l lüye nüfus sayımının ehemiyetini an
latmışlardır. Bundan b-:ı.şka köy çocuk 

ı 
Jarına Halkevi temsil şubesi tarafın -
dan canlı kukla temsilleri ve H:\lke ·ıl 
bandosu da halk konserleri vermistir. 
Çok unh ve samim1 olan bu geziden 
Halkevliler geç vakit dönmüşlerdir . 

Doğru olmıyan 

bir Maarif haberi 
Maarif VekiJJiğinden : 
Tasviri Efkar ve Vatan gazeteleri • 

nin 25 eylül 1940 tarihli nüshalarında 
Vekillikçe yeni bir talimatname yapıl
dığı hakkındaki haber doğru değlldl~. 

Türk Hava Kurumunun 
tayyareleri Elazığ' da 

Elazığ; 26. a.a. - DUn buraya gelıt 
miş olan Hava Kurumu tayyare ve paııı 
raşütçüleri havanın müsaadesizllğl d0ıt 
layısiyle diln tehir edilmi' olan UÇUf 
ve paraşütle atlama göaterller!nl ba 
sabiıh yapmışlardır. 

Bu hava göııterilerlnl takip etmeli 
için binlerce vatandaş ııahayı doldur • 
makta idi. 

DördüncU umumt miif etti§ general 
Alpdoğan bu veaile ile söylediği blT 
nutukta tayyareciliğin önemi vd bun• 
verilmesi icabeden ehemiyete dair bir 
hitabede bulunmu§tur. 

lzmir'deki Atatürk 
konağı müze oluyor 
lı.mir; 26. a.a. - Birinci kordoncla 

bulunan Atatürk konağının diln bele
diye namına ferağ muameleııi ikmal e
dilmiştir. Belediye burasını Atatürk 
müzeıi haline ifrağ edecek ve tarihi 
vesikaları ve eserleri ihtiva edecek gtı.. 
zel bir müze kuracaktır. 

lzmir • lstanbul 
vapur seferleri 

İzmir, 26 a.a. - Dün tehrimiı-den 
kalkan İzmir vapuru görülmemit bir 
kalabalıkla dolmu-ş fakat liman reisi 
vapurun bö:yl• \.iw )''°ı.,.. l. .. lab .. hğı. 

ile hareketine müsaade etmemiştir. 
Vapur, fazla yolcular çıkarıldıktan • 
sonra bir saat teahhür ile yola çık· 
mıştır. Çıkarılan yolcular dün lima• 
nımıza gelen Kadeg vapuruna bindi
rilmişlerdir. Kadeş vapuru üçUneU. 
posta olarak bugün İıtanbula hareket 
edecektir, 

Muğla öğret menlerinin 
mesleki toplanhlan 

Muğla, 25 a.a. - Muğla öğretmen· 
leri Maarif Müdürünün başkanlığın
da mesleki toplantılarına ba~lam1~
lard1r. Toplantılar bir hafta devam 
edecektir. Bu toplantı vesilesiyle nü
fus sayımı, paraşiltçUJUk ve memleket 
müdafaası hakkında da ayrıca konfe
ranslar verilecektir. 

Ş. Karahinr' da zelzele felaket • 
zedelerine para dağılıyor 

Şebinkarahiaar, 26 a.a. - Büyillc 
ıelze1ede evleri yıkılan kazamız hal· 
kına para tevziatı başlamıştır. 

Çankıra'da bir yankesicinin 
yaptığı İJ 

Çankırı (Hususi) - Camide sabali 
namazını kılmakta olan Bayraklı na· 
hiyesinden ihtiyar bir köylünün en· 
teresan bir şekilde cebindeki 400 lira
sı aşırılmıştır. 

Namazda iken yanına sokulan bir 
kimse kulağına fısıldamış: 

- Paltonuzun arkasında pislik varı 
diye .. sofu köylü namazdan çıkarak 
paltosunu çıkarını§ ve pisliği temiz· 
lerken o adam da yardımda bulunmut 
ve cJ.izdanı el çabukluğu ile alıver • 
miştir. 

Camiden çıktıktan sonra köylü işin 
farkına varmış o yanına gelen adamı 
aramış bulamamıştır. 

İldizim istasyonunda asker tarafın
dan yakalanarak şüpheli görülen bir 
ıahıa villlyete sevkedilmi,, poliı ko
mlııeri Nedim bu şahsı tanımıı ve İs
tanbullu meşhur bir yankesici oldu
ğunu hatırlamı§tır. 
Komiııer Uzerinde arama yapmış. 

aynı içinden, iç do:ıunun uçkurlukla
rından, iakarpininin ökçeleri içinden 
onar, ellişer liralıklar meydana çıkar
mııtır. Sorguya çekilen yankesici 
Trabluılu arap Kimil cürmünü itiraf 
etmiı ve hapsedilmiıtir. 

Bir lokomotif yoldan çıktı 
İzmir; 26. a.a. - İzmir' den Aydın'ıl 

giden marşandiz treni Cumaovaııı İS" 
taıyonunda vagon bırakmak manev -
resi yaparken lokomotif yoldan çık -
mııtır. Gönderik:l tamiı- ekipleri ta • 
mlratı yar-ıışlardır. 
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Afrika'nın 

. karşılaştığı 
TEHLİKE 
Taymis'e göre 

Mısır' da i yan kıt al arana 

Almanlar yardım edecek 

Fransız -1 ngiliz kıtalar1 

Dakar'dan 
çekildiler 

(Bııı Z inci Hy/ıdı) 
Dakır mmtakasındın ,.ırnmtı oldukları 
diln ılı:pm r01men teblll ıdllmlıtlr. 

Ged ı;ekilmo haroketl, ıeneral do Gaıııı ... 
!in franarzlır u11ındı lran dökUlmulni it
temedlğlnl fdıar eylemesi Uıerln• icra e
dllmiıtlr. 

Eııuen lnciliz kırıllyet hUkUmetl, Vlıl 

U L U S 

İsti la üslerinde 
• 

Havı hücumları yüzünden 
Almanlar 60 bin 
kişf kaybettiler 

Berlln üzerine beı saat . 
süren bir akm yapıldı 

Alman ablukasının 

lngiltere1de tesiri az HAR.BE 
DAİR~' 

Dünkü 
umumi 

• 
Londra, 26 a.a. - Mısır meselesi 

hakkında Times diyor iri: 
"Trabluıgarp'te yapılan İtalyan i

leri hareketinin orta ıark kumandan
lıfının tahminind~n evel durduruldu
ğu meydandadır. 

hiiktimetlnin ımlrlerlno Jtaat etmeli Yazife 
telakki eden fran11ılara kartı hlı; bir 11-

man harp harekitmda bulunmak niyeti 
beslememiştir. 

Londrı, 25 ı.a. - Nevyork Herıld Trl
buno gu:eteılno bitaraf menbadan gelen bir 
telgr&f, ingilis hava kuvetlerinln Manı de
nizindeki üslere yapmıs oldukları akmla
rm, &imanları en ıllsido efradından 60 bin 
kişiye mal olmuıı bulunduG'unu bildirmek
tedir. Aynı telgraf, İngiltere'ye taarruz et
mek Uzere donanmaya verilmiş olan emrin, 
bir ıün evel alman hava kuvetlerinin, 187 
tayyare dü~ürülmek 11uretiyle uğradrklan 
hezimet dolıy11iyle, US eylillde iptal edi
mlı bulundutunu da illve e7lemektedir. 

Londra; 26. a.a. - Burada bildiril
diğine göre, Almanya tarafından İn • 
giltere'ye karşı tam abluka ilin edil -
mesine rağmen, bu ayın ilk onbeş gü
nil ı:arfında ingiliz limanlarına, mu -
tattan fazla mikdarda toniH\to hacmin
de gemi girmiş ve çıkmıştır. Bu mild
det zarfında, bütün gayretlerine rağ -
men düşmanın verdirdiği kayıplar, in
giliz limanlarına girip çıkan gemilerin 
mecmu tonilatosunun ancak yilz<le 
2,25 şini teşkil etmiştir ki bu rakkam 
milttefikler için ne kadar emniyet ve
rici ise Almanya için o kadar hayal in
kisarı uyandırıcıdır. 

vazıyet 

Dakar' 1n önünde 

Barınılam=ıt vaziyeti dolayıaiyle 
Sollum'uıı müdafaaıının hiç bir za
nıan ~is mevzuu olmadığı bir haki
httir. İtalyan öncülerinin girdiği 
nııntaka hakikatte ancak Delta'da ve »il vtdiıinde başlıyan Mısır değil
dir. Bununla beraber sahilde yarı çöl 
\re lçerleri çöl olan bu mıntakada sey
}'ar ingiliz kuvetleri düımanı iz'aca 
devam etmitlerdir. Belki de düpnan 
ileri hareketini güçleştiren ve İtalya 
kumanda heyetinde müphemiyet do
furan bu tabiyedlr. Fakat aynı za
nıanda kabul etmek gerektir ki coğ
tafi bakımdan buraları italyan kuvet
lcri için biri sahil boyundan diğeri 
Yayladan geçen iki yoldan istifade e
ditirıe de kuvetlerin geçmesi için bu 
Yollar vardır. Ufak kuvetlerle iae Mı
ıırı iıtlll Umit edilemu. 

İngiliz deniz kuvetlerinin ateş açmaları
na ıebep, bütün ihtarlarının nazarı itibare 
ahnmamıı olm111 ve ıvell hUcwna maruı 
lı:almıı bulunmalarından ibarettir. 

Harekllt esnasında İngiliz ıemllerinin 
mürettebatı aaylatı maruz kalmııtır. İki 
franıız denlultııı ba•ırrlmııtır. Bunlardaıı 
birisi Jrurtarılabilmlıtir. İlk fırsatta bu 
mürettebat Franea'y& iade edilecektir. 

fransa1 da enterne edilen 
siyasi ıahsiyefler Senegnl'in merkezi ve h'emen 

hemen biricik limanı olan 
Dakar önündeki harp nihayet hul
mu§1 ve buradaki İngiliz deniz 
kuvetleri general de Gaulle'le be
raber geri çekilmi§lerdir. Halbu
ki bu hnrekfıt hatladığı zaman 
zihinlerde hakim olan fikir fU 
idi: İngilizler, Von Ribbentrop'un 
Romn'da yaptığı temaslar netice
sinde alınan kararları daha evel· 
den sezmi§ler1 daha atik davran• 
mıılar ve Dnkar•ı ele geçirmek 
için istical cöstermiılerdir. Çün
kü. Dalrn.r Atlantik Okvnnosun
da, Afrikn'mn garbe dofru en 
ileri çıltmı§ kııımıdır. Omitbumu 
vaaıtasiyle yapılan aeyriıefere ha
kimdir. Hint Okyanosundan, A
vuatralya!clan gelen hGtün gemi
Jcr nihayet buraya uğramak meç
buriyetindedirlcr. Uğramasalar 
bile, Dakar'ı elinde tutan bir ku
vet, bütün bu gemileri kontrolü 
altında . bulundurabilir. Bundan 
dolayı, İngilizlerin gerek Afrika, 
gerek Okya.noalar arası ticareti· 
nin §ah damarı telakki edilen bu 
limanı ihmal etmemeleri gerektir. 

Frann'zlara göre 
Vlchy, 26 La. - Havas bildiriyor: İn

gUlz mosu, dün, 20 eylül saat 12 de Dakar 
önUndekl muhasamat& nihayet vermlftlr. 
Fransıa keflf tayyareleri, !~iliz tiloıunun 
cenuba doğTU gitmekte olduğUnu görm~
lerdlr. 

DOnkU çaroamba ııabahı Dakar'da vu
kua gelen harekft.t hakkında franııı.a mı -
kamlarına qağtdakl mnlrunat gelmlıtır: 

Slkln geçen bir geceden ııonra., fransız 
avcı tayyareleri, ııabah ııaat 6.15 te bir 
ln,gllhı tayyareıl dUıUrmUftUr. 

l ngiltere üzerine yapılan hava 
akınları tavııyor 

Nevyork, 26 a.a. - Nevyork Herald Tri
bun gazetesinin hususi mbuhabiri, İngilte
re üzerinde evelki günkü ıllndliz hUcumla. 
rı hakkında mUtaleasını bildirirken diyor 
ki: 

V.ichy; 26. a.a. - Havas bildiriyor : 
Sabık dahiliye nazırı Marx Dormoy, 
sabık maliye nazırı Vincent Auriai, sa 
bık başvekalet müsteşarı Jules Moch 
sabık mebusan hariciye encümeni ikin 
ci reisi Salomon Grumbach, idareten 
İndre eyaletinde Pcllevoisin'de enter
ne edilmişlerdir. 

bir iltisak noktıısı Uzerlne yUksek kudret-
u lnfl!Ak bombnlnrı atılmıştır. 

lngiliz deniz ve hava üıtllnlüğii 
İngiliz filosunun Akde~iz'de ital

Yan filosuna faik ve naklıye kol ve 
kamplarının deniz ve havadan bombar 
dımana maruz bulunması yUzünden 
ıtıünakalatın temini de çok gUçtUr. İ
talyan hava kuvetleri ingiliz hava ve 
deniz kuvetlerine hakim olmadıkça, 
- ki bunun böyle olduğu bel~i ol
nıuştur. - düşman ileri hareketı yap
ıtıak için metodla hazırlanmak .me.c;-1>~
tiyetindedir. Mare§al Gr~zıan~ nı~ 
fikri ibu olması muhtemeldır. Şımdı 
ağır bir surette ilerlemesine rağmen 
fırsat çıkarsa :r.:areşal ?razia!1i'nin 
teıebbüse giriımıyeceğlnı ve gıddet
U bir daroe indirmek istemlyeceğinl 
•annetmemelidir. 

İki zırhlıdan, iki ağır kruv&zörden ve 
iki torpldod&n mUrekkep lngtılz fllosu, 
ıııı.at 8,30 da ıehrin önline gelmlıtir. Rlcbe
Ueu zırhltsı ve ıahll bataryaları, saat 9 da 

Ya alman gayretinin azaldıtı veyahut 
payitahtı muhafaza eden ingillz hn.va ve 
karı kuvetlerinin müessir surette fazlalaı;
tığı aarih ııurette gözüküyor. Salı günü, al
man bombardıman tayyareleri bilylik mik
tarda avcı ta1yareleri himayesinde olma
sına rağmen, inl)iliz mlidafaaları arasından 
kendisine bir yol açııbilmek için bo:ıuna 
uğra~mııılardır. Yanında 80 avcı bıılunma
ıına raimen, 17 bombardıman tayyaresln
den mürekkep bir grup, ingili:ı: müdafa
alarını geçmeye muvaffak olamamıııtır. 
Huricanlar ve Spit!ireler, bu g-rupu boz
muilardır. 

Berllnln esas hava meydanı olan Tcm
pclho! Uzerlne yapılan taarruz esnasında 
meydanın olmıı.l yarısı Uzerlne bombalar 
ntılmıo ve civardaki garaj dcmlryolları da 
bombnrdıman cdllmlotır. Gece yarısından 

nltı dakika evcl Berllnln doğu b:ınllyösü 

üzerine varan diğer bir !nglllz bombardı -
mnn tayyaresi knra bntaryıılnrının sürekli 
ateoı altında hedefini nramıı.k için bu böl
ge üzerinde tam yirmi dııklkn dola~mııı -
tır. Be,, aydıolıı.tıcı :t'lgek yardımlyle Ber
lin'ln takriben 27 ldlometre oarkmdııkl 

Rudersdorf'ta bir mühimmat fabrikası nl
aan alınmııı ve bombardıman edllml~tır. 
Fıı.brlkada ytuıgın çıkmıııtır. 

Trablusgarp lterl hareketi bUyUk 
bir trtikyasta alman hava kuevtleri ve 
huti kara kuvetleri tarafından tak
\riye edilecek ve Eritrcden Hartum'a 
tevcih edilecek bir hareketle belki de 
kenya'ya daha %iyade nUfuz etmek 
teşebbilıleriyle mUterafik olacaktır. 

Alrika'nın kar§ılaıtığı tehlike 
L İngiltere adalarının istlUisı tehli • 
ııtesi kadar bUyUk blr tehditle Afrika
da karşılaımıı bulunuyoruır. Bazı mü-

lahitlerin sannettiğine göre §İmdilik 
ngiltere'nin istilıisı ikinci plana a

lınm1gtır. Bu maksatla yapılan hazır
lıklar da kısmen lngiltere'nin sair 
rtıenbalarını Mısır mUdafaasına kul· 
lanmasına mlni olmayı istihdaf et -
lnektcdir. 

Meselenin kıranlık manı:araaı bu
<hır. Fakat bizi kuvctlendiren bir ha
kikat vardır. O da adetçe olmıyan fa
lkiyetimizin evsaf itibariyle mevcut 
Ohnasıdır. Orta ve Yakın-şark or~~
ları ~imdiye kadar olanların en iyısı
dir. Ve İtalyanların en ufak bir mil
dahalesl olmaksızın son gilnlerde tak 
~iye edilmiılerdlr. 

Havalarda ingiliz üstünlüğil milna
kaşa edilemez. 
Mareıat Graziani ileri doğru ataca

lı her adımda mUşkUlatla karşıla~a -
tak ve evelkinden daha ihtiyatlı ha
l'eket etmek mecburiyetinde kalacak 
b~Ya kuvctlerine pahalıya malolacak 
tr nıukabil hücumu göze alacaktır. 

\Taziyeti olduiu gibi iÖrmek ve ha
)alc kapılmamak lbımdır. Fakat ni
hai zafere itimat için bUttin ıebepler 
lllevcu ttur." 

licırbın yeni •alhtuı ve lıpanya 
.~onıa; 2!5. a.a. - Stefani ajansı bU

dtriyor : 
• nugünkü ba§makalesinde harbin ye

Ilı bir aafhaya girdltinl kaydeden Gl
~rnale d'İtalia gazetesi, mihver dev • 
ttlcrirıfn kendilerine meydan okun • 
~ını kabule ımde olduklarını ve 
~ıhvcr Avrupa'dan Afrika'ya kolay • 
~la geçebileceği için İtalya ile ~l • 
, .. nya'nın her türlü ingiliz teşebbil -
ı ıı.nde karşılıyabileceklerini beyan ey
ttllektedir. 
~azete diyor ki : 

... . bahitf harp esansında iki emper· 
1~ı~ ·ı lta demokrasiye karşı Almanya ı e 
l> 1Ya'yı yanıbaşmda bulmuş olan İs
h anya'nın, bugUn Cebclilttarık'ta ve 
ı:t~ l\.frikası sahillerindeki menfaat -
"tın· kQ llıilı ı allkadar eden bir hapte mez r 

lll Ver devletlerine daha yakın bulun
..daası tabiidir. Harbin bu yeni safhası 
"'t son safha olmıyabilir. Fakat mih
di t ~afcr yalundadır ve halen yapılan 
\>a~!0tnatik icraatlıı askeri harekat mu
lı;ı. aklyete mUncer olacak olan bir 

'llle teşkil etmektedir . ., 

?::eneral Huntziger kara 
\1· uları kumandanı oldu 

ttd ıchy: 26, a.a. - Bugün resmt gazc
~ el Çıkan 13 eylül tarihli bir emirna
dıı.ıa. le, &i'gcneral Huntziger, kara or-
11t, tı kuınandanlıfına tayin edilmiş-

ateş açmıılardır. "Bevezlerı,, denizaltı ge
misinin hUcumuna utrıyan "Reaolutıoı:ı,. 
zırhlı11, ateı açmadan ıeri çeldlmlotır. t -
kinci ~ırhhya da tam bir isabet vaki ol • 
dutu .anılmaktadır. Fransız avcı ta)·yare
ıerı, bir tayyarı dUoUrmUgtUr. Ateı, ikinci 
zırhlı Ozerlne ayar edllmlıtır. 

Saat 9.30 da lnilllz filoıu çekllmi~t!r. 
Bataryalarımız civarına ingillz obüılerl 

düş.müııtUr. Şehre bir salvo isabet otm!ı -
tir. Sivillerden bazı yanlı vardır. Limana 
da obüıler dii1mü5tür. Rlchelicu'ye bir o
bliı isabet etmltse de huar veya telefatı 
mucip olmamııtır. 
Fransız Amirallik dalreal, %5 eylülde, sa.

at 9.10 a doğru lnglllı Rnolutlon zırhhır
na 'bir torpil .,. (Barham) J1Irhl111na da 
Rlchelleu'nlln 31 lik toplarının 'bir ealvoııı 
isabet cttliini teyit etmektedir. 
Peten hükümeti mihverle iıbirli
ği yapmak iıticlaJını göıtmynr 
Vaşington, 26 a.a. - Reuter: Cebelilt

tarık'a tevcih edilen fransıJ hUcumlan ve 
general de Gaulle kuvctlerinc göşterilcn 
siddetli mukavemet Va~ington rcsmt mah
fillerlıı! hlddetlendirmlı •• frallırs - ame
rikan mUnaubetlerind•lri ıırılnllll art • 
tımuıtır. 

Vaıılnıton mahfilleri Fraı:ı.a'mn ınarwı 
kaldığı mUıkülleri takdir etmekle beraber 
Peteıı hllklimetlntn ahıılmamıı bir tarz.da 
mihverle lıbirliği yapmak btid.atlırmı 
rösterdii! fikrindedirler. 

Dakar'ın de Gaulle'iin kontrolü
ne geçmemen Vtlflngton'da lıof-

nutıuzluk uyandırdı 
Vaılnrton, 26 a.a. - Reuterı Vaılnıton

un resmi mahıflli ıenerıl de Gaulle'iln 
Dakar Uzerine kontrolünü nretmeğe mu
vaffak olamadığından dolayı ademi mem
nuniyetlerini ıl•lemımektedlr. 

Fran•ız hava lnıvetleri dün 
Cebelüttarık'a hücum ettiler 
Cebeliittarık, 2~ ı.ı. - Reuter: Resmen 

bildirildiğine &"Öre, diln bUyük bir franmı 
hava Jnıveti tekrar Cebelüttank'ı bUcum 
etmiştir. HUcum lkl buçuk saat eilrmUıtUr. 

Bir kaç dalıa halinde fransrz bombardı. 
man tayyareleri 800 dsn fula bomba at
mıılardır. Hücuma 100 den fu;la tayyare
nin lttlrtk ıttlll tıhrnln edilmektedir. 
Bombaların çoğu denizo ve kayalann çıp. 
Jale kısımlarını l11bet etmlılerdir. Falı:ıt 
binalara, yollara Ye etki istihkllmlara da 
bir sok bombalar düımilıtllr. Huıuıl ve 
resmt binalar çok haeara uğramıılırsa da 
asker! mevkilerde az hasar olıuuıtur. Li
manda ufak bir remlye l1abet olınuı vı re
mi batmııtır. Ölll ve 71ralılar vardır. Uç 
düşman tayyaresi dllıiirillmüıtllr. Diler i
kisinin de diiımilı olması muhtemeldir, 

Ma rtinikdeki tayyareleri 
Amerika geri ahyor 

Nevyork, 26 a.a. - Nevyork Herald Tri
bune ıazeteslnln Vaıington'dan almıı ol
duğu ve henüz teyit edilmiyen bir habere 
nazaran, franaıı tayyare gemisi Bearn ta.
rafından Fransa'nın tesliminden evcl Mar
tinik'e göndcrilmiı olan yliz tayyareyi ha
va tarikiyle birleılk. Amerika'ya getirmek 
ilzere bir amerikan pılot ırupu yola çıkmıı 
bulunmalı:tadrr. 

İtalyanların Suriye 
hakkında Fransa'dan 

yaptıkları 13 istek 
Londra, 26 a.a. - İngiliz radyosu

göre italyanlar Suriye hakkında 
~:ansızlardan 13 istekte bulunmuşlar-
dır. ı· 1 1 h Bu istekler arasında ıman ar a a-

Almanlar dün 28 tayyare 
kaybettiler 

Londra, 2~ ı.a. - B. B. C. DUnkU havı 
muharebelerinde İngiltere !izerinde 2.8 al
man tayyaresi imha edllmiıtir. Bunlardan 
24 ü ingiliz avcıları 4 il de tayyare dafi 
bataryaları tarafından diiıilrUlmliılerdlr. 

Alman tayyarelerinin ~oğu mürettebatı 
bir kaç kl:slden mllrekkep ıtır avcı tay. 
yareleri idi. 

Alman ve lneılllz tayyare kaybı 7 :n lı:ar. 
ıı ı dir. Pilot zayiatı iıe ılmınlırm aley
hine olarak daha büyülrtilr. 
Düıen 4 inıilis tayyaresinde bulunan 

pilotlırc.lın a Ü 11ğ ve aalimdir. 
Difıı Briıtol'ı karoı yapılan lrt!cwıı ıl

manlara 20 tayyareye mal olmu1&ur, 

lngilizler, almanların LonJra'yı 
bombardıman ettiklerine 

memnun 
Londra, 2~ a.a. - Nevyol\k Herald Tri

bune cazetcslnln Jıfe-P70rlı: muhabiri ıunla
rı :vas.ruaktadır ı 

Londra üzerine dilıen alman bombalın
nın yüzde PS I ıivfl alıaU7e taalHlk eden 
mahallin Uzerine dilımektedlr. Falı:a.t al
manlar hlJA ounu anlamamaktadırlar kl bu 
tarzı hareket halkı bçmafa teşvik etme
dili cibl bUıbUtUn Jnsdırmaktıdır. 

Bu ca•etaıı!n muharriri ıunlan lllve et
nıektedirı 

Burada ban klınıeİer alman tayyareleri
nin Londra'yı bombardıman ettiklerine A
deta memnurı olm&fı me17al bulunmakta.
dırlar. Bu kimseler almaıılır lruvetlerinln 
en büylik kıl!llmı Londra'ya karıı kullan
mala devam ettikçe, t&.J7arı ve mlihiımna
tm imal edildikleri mahallere hücum et • 
mekt•n reri kalıcaklaru:u düsünmektedir
ler, 
Akınlarm ehemlyetl mübalağalı olarak 

r6sterllmekte.dlr. Zira Lonıdra'nm bUy{lk 
bir aahası hasara uirarnamıı bulunmakta
dır. Kırık camlar, hılkm merkezf Lond
ra'dak! binalarda çahımalarını mani teıkll 
etmemektedir. . 

Berlin'de alarm beı •aat •iirdü 
Nevyork, 26 ı.a. - Reuter: Trans radyo 

ajın11nm Bırlln muhabiri, lnılllı hava lnt
vetlerinin peraembe ıeceııl harp batladr
tındanberJ Berlln finri"8 yapılan han bl!
cumlarrnrn en fazla ıllrcnini yaptıldarrnı 
bildirmektedir, Hücum sabah 4 de bitmit
tlr. Al4rrn bcı ıaat devam etıniıtJr, 

Almanlara g6rc Yolnız kulübeler 
hasara ufrcui • 

Berlln, U a.a. - DNB. alanar blldlrl-
70r: 

Bombardımanlar daha da 
ıicl d eti enecek Da~ar1 m vaziyeti 

ROyter ajanııının havacılık muharriri H a -i mtte vaziyet bu idi. fn
yazıyor: 

İngiliz tayyareleri ıon aylar zarfında gilizlcrirt burnsını yabancı 
nımanlnrın lstllA ıımnnle.rı haricinde bom- ve bilhassn düıman nüfuzu altm-
bardımnnlarını Almanyruıın dört köşeaine da bırakmamaları icabediyordu. 
teamll etmıaferdlr. Gecelerin uzamıı.sı bU- Nihayet franaız - alman mütare-
tUn Almanynyı al!ır tayyare! rln tesir SA· kesinden bir müddet sonra, Da
hası altına daha ziyade ııokuyor. Bu hat- J.. :r'Ja bütün Akdeniz. Fransa. ve 
ta, muazzam tnyyarelerlmh:den bıızılan 1-~vrupa arasında Trans. Saharien 
Polonya hududunıı DO kilometre mesafede hava hattı açılınca, birçok alman 
bir noktaya kadar giderek bir elektrik ve italyan "turistler'' inin Dakar• 
santralını bombardıman etmişlerdir. Avcı da toplandıkları ve buraaını nü-
hlmayest. olma.kl!ızın gUndUz yapılmllSl fu:tları altına aldıkları da ıöyle-
mümkiln olan hare1c:!t pek zi,yade tahdit e- niyordu. Mihver turiatlerinin ne 
dllmektedlr. Bunamukabll az uzıık hedef- demek olduğunu Norveç hareki.
ler üzerine orta cesamette bombardıman tı eanasında gördüğümüz için, ln
tayyarelcrlyle yapılan gece harektltı art - giltere'nin bilhassa Nijer nehri 
miiktadır. boyunca ta Afrika'nm içlerine ka-

İngtllz hava kuvetlerlnln bombardıman dar uzanan bir demir,,olunun At· 
harekAtını bu suretle yüzde )'Üz artmakla ]antikte münteha noktaıı olan Da
.B. Çörçll'fn v4dettlğt "memQlUn hlldtın- kar'ın büyük ehemiyetini göz ö
da., harekft.ta müncer olacak taarruz pIA - n;ünden uzak tutmamaıı lazımge. 
nının tatbikine b8{1lıunıı olması muhte- lıyordu. Onun için Dakar önünde 
meldir. çok ciddi muharebeler bekleniyor 

Berlinde ve difer lbilyilk §ehlrlerdek'i ve ve İngilizlerin burasını her ne pa
cıvarlannda.kl askerl hedeflerin pek ya.kın hasma olursa olıun kendilerine 
bir tıtlkbalde daha bUyUk bir ılddctıe ramcdecekleri ümit olunuyordu. 
bombardıman edilmesi beklenmektedir. , 

15 Eylülde kaç alman tayyaresi lngiliz tefsiri 
JüıürülJü? 

Londn, 26 a.L - Fransadakf ing!Hz 
hava lruvetlerl bll§kumandanlığında bu
lunmu§ olan hava generali Bir Arthur 
Barrat, hava nezareti, 16 eylWde aagart 
rakam olarak 186 alman tayyaresinin dU -
ııUrUldU#(lnU bildirmesine rağmen, o gUn 
282 alman tayyaresinin dUıUrUldUğllnden 

emin bulundutunu ıı6ylemlıtır. General 
Barrat, bundan bqka 17 alman tayyaresi
nin de hasara uğrattldığını 114ve etmlıtfr. 

General Barrat, bir tayyare fabrlkuı 
ameleslno hitaben a6yledltJ, nutukta de -
mlııtlr ki: 

"- Sizler, tayynre yapınız. tlat tarafı
nı biu, havacılara bırıılunız.,, 

Almanların dünkü hava laaliyeti 
halil oldu 

Londra, 26 a.a. - Reuter ajansı bil
diriyor: Düşmanın bugün akşamaka 
kadarki hava faaliyeti ihafif bir mik
yasta olmuştur. KüçUk bir düşman 
filosu doğu-cenubundan Londra böl
gesine yaklaJmışsa da süratle tarde
dilrni!jtir. Londra bölgesinde kısa sU
ren alarmlar verilmiıtir. 

DUn aec:e in&'İlİz tayyareleri ıene Ber
tin ilHrine hlicumluını J'lll•rak mahalleler 
ve mücavir mahaller üzerine gelişi ıif:r.el 
bombalar ıtmrılardır. Baıı evler ve kulll
b~ler bcısara uiramıt veya tahrip edil • 
mi~tir. 

Berlin üzerine/eki akın aaatlarca 
ıürdü 

Londra, 26 a.a. - He.va nezareUnJn ıı
t!hbarat ıervfsl, dlln gece saat 22 den bu 
sabahın ilk aaatlerlne kadar fngillz bom
bardıman tayyarelerinin Berlln ve civa
rında mUhlm askeri hedefler Uzerlne taar
ruzlarını devam ettirdiklerini kaydetmek
tedir. 

Hampshire sahili Uzerinde bulunan 
şehirlerle şarka doğru daha uzakta 
bulunan §ehirler ilzerine birkaç hil
cum yapılmıgsa da bunların hiç biri 
b?yük mikyasta olmamış ve mühim 
hır hasar kaydedilmemiştir. Fransız 
sahilindeki uzun menzilli alman top· 
lan öğleden 'Sonra bir saat kadar Dou
vres bölgesini bombardıman etmişler
dir. Bir erkek ve bir kadın ölmüştür. 
Kiel ter•aneaine atılan bombalar 

F akat İngilizler, bütün tah'. 
minleri altüıt eden bir ıür

atle Dakar önünden geri çekildi, 
ler. Bunun için muhtelif aebepler 
ileri aürülmektedir: İngilizlere 
göre hiidiae ıudur: Dakar•da, ve 
garbi Afrika Franaasmda bulu
nan birçok fransızlar1 general de 
Gaulle'e iltihak etmek arzuıunu 
göstermiıler, bunun üzerine hür 
franıızların ıefi bir filo ile bera
ber tehri teılim almak üzere Da
kar önüne gelmiıtir. Fakat bun
dan çok kısa bir müddet evel Pe
tain tarafından Dakar'a fevkala
de komiser tayin olunan Boisson 
mutavaat emrine itaat gösterme
miı, ıehri teslim etmiyerek müca
dele etmeği göze almııtır. Bunun 
üzerine general de Gaulle fran• 
sızlar arasında bir kardeı harbi
ne sebep olmamak için filosuna 
geri çekilmek emrini venni§tir. 
Fakat İngilizler buna rağmen 
bombardımana devam etmiıler
dir. Çünkü aahillerden ateııe· mu
kabele görmüılerdir. Nihayet in. 
gilizler de general de Gaulle•ün 
arzuıuna tabi olarak, eski mütte
fiklerine karıı açtıkları ateıi u
zun aürdürmemiıler ve geri çekil
miılerdir. 

Fransızların tefsiri 

V ichy hükümetinİJl neırettiği 
tebliğe göre, hadise baıka 

türlü inki§af etmi§tir. İngilizler 
sahilden tiddctli bir mukavemet 
gördükleri için ihraç hareketin -
den vaz geçmiıler, niha"'et Queen 
Elizabeth sınıfından 3l.OOO ton
luk Barham ve 35.000 tonluk Re
solution saffıharp gemilerine isa
bet vaki olduğundan İngilizler da
ha fazla zayiata uğramamak için 
geri çekilmiıler. ve Dakar hare
katını yarıda bırakmı§lardır. 

Berlln'ln ıarkındııkl endüstri Mlgeal -
nln göbeğinde kA.fn Kllagenberg elektrik 
aantıralır;ıa bir sa.at zarfında blrlblrlnden 
mUataktı dtsrt hUcum yapılmıgtır. BUyUk 
ıantral Berlln'ln en bllyUk ıına! mUeueH
Jerlno cereyan vermektedir. Santral üze -
rinde pathyıuı bUytik çapta bombalar yıı.ıı-
gınlar tevlit etml§tlr. • 

Londra; 26. a.a. - ;Hava nezaretinin 
istihbarat servisi bildiyor ı 

İngiliz tayyarelerinin dün yaptık -
lan baskın esnasında Kiel tersanesin -
de bulunan Alrnanya'nın Scharnhorst 
kruvazörUnün hemen yakininde bü • 
yük bir infilak görülmüştür. Tersa -
nenin şimal tarafındaki ucuna ve in • 
şaat tezgahları üzerine ilstüste büyilk 
çapta bombalar dUşmilştilr. 

Boulogne'a yapılan bir baskın Uç 
buçuk saat sürmüş ve birçok infilaklar 
hasıl olmuştur. 

va meydanlarının kontrolil ve gemi
lerle tayyarelerin teslimi de va~~ı~. 
Fransızların bu i~tekl~rden . buy~k 
bir kısmını reddettıklerı ve dığer ıs
tekler hakkında müzakereler cereyan 
ettiği bildirilmektedir. 

Tegelaeenln Uç kilometre cenubunda bu
lunan ve evelkl baskınlar esnasında ııtd -
detıe bombardıman edllmlıı olan batı e· 
lektrlk santralı da tekrar bombardıman e· 
dllmlı va bUyUk bir yangın çıkarılmıııtır. 

Berlln'ln merkezine tilkrlben beı kilo -
metre mesafede bulunan Scherbcrg demir 
yollarlyle Berllnln bqlıca mahallerinden 
blri oıaıı Oharlotenburs :rakınıDda mUblm 

Rasıtların ifadesine göre, bu infl
laklardan biri mUthfş olmuı ve bir an 
için bUti.in ıehrl aydınlatmıştır. Deniz . 
üzerinde 75 kilometre uzaktan görüle-' 
bilen batka yan11nlar da ttkarılilllfbr. 

Hadiselerin, iki günlük inkiıaf 
seyrine göre, bu iki tef siıin de 
tam manasiyle, ve yahut kısmen 
doğru olan tarafları bulunabilir. 
Yani ihtimal İngilizler de Gau
lle'ün tavsiyesine ittibi. etmitler 
ihtimal ki bu harekatın muvaffak 
olamıyac:ığına kaniğ bulunarak 
geri çekilmiılerdir. Fakat Norv91 

-3-
c , .. 

Fransız Hindistan'ında 

lngiltere1ye sempati 
Pondiıeri; 26. a.a. - Fransız Hin • 

distanı valisi B. Büron. bugün yaptığı 
beyanatta demiştir ki : 

" - Medeniyetin mukadderatının 
bahis mevzuu olduğu bu heyecanlı an
da, İngiltere, yalnız doıt bir memle • 
ıket değil, fakat bütün sonuna kadar 
yanıbaşında mlie.adcleye karar vermit 
hür insanların ana vatanıdır . ., 

Kıbrıs üzerinde uçan 
meçhul tayyareler 

Nicosi.a, 26 a.a. - Royter : Hüviyetle~! 
tesbit edilemiyen iki tnyynre dün &abah 
Kıbrıs adasının Lamaka mıntıkasında 
Vassilicoa mevkiinln üz:erinde bcı dakika 

1 

uçmu~lardrr. Bomba atılmadığı gibi ate:s 
teati edilmemiı:ıtir. 

harekatmı ve Fransa harbi esna
sında söylenen sözleri hatrrhyan 
dünya efkarıumumiyesini - ha
reketleri doğru dahi olaa - tat
min edebilmek İngilizler için Da· 
kar harekfıtından biraz daha müt
kül gibi olacaktır. Hele mihver 
devletleri, İngilizlerin bu hareket• 
lerini adamakıllı iıtismar ede
ceklerdir. Çüokü onlar zaten eo 
büyük hüsnüniyetlcri dahi, aulni• 
yet teklinde tefair etmeğe ahıık· 
tırlar ve hatta mecburdurlar. 

Hadisenin mahiyeti 

F akat, Dakar'a alman ve İtal
yan unsurlannrn nüfuz et. 

meleri ihmal edilirıe, umumiyetle 
ingiliz tefsiri müaait gibi görün
mektedir. Çünkü ne de olaa İn· 
giltere'nin dünkü müttefikine 
karoı, çok ıiddetli bir harekete 
giriı~miyeceğini kabul etmek ge
rcktır. Ve nihayet İngiltere•nm 
bir harp ilan etmemesinin de sebe
bi budur. Yani. milletlerin ve bil· 
haaaa zayıf olıınlarm kendi mu. 
kadderatlarmı kendilerinin tayin 
etmeai ve hunun üzerinde hiç bir 
kuvet ve hiç bir zorbalığın hi.kinı 
bulunmamasıdır. Fakat bunu. Al
manya'nm mütemadi iıtiliılan al. 
tında bunalan milletlere, bilh81· 
sa en ıstıraplı zamanlannda, an
lat!"a.~ İngiltere için oldukça 
müıkul olacaktır. Fakat bir ta· 
raftan da, İngiltere'nin mağhip 
görünmeyi göze alarak, Dakar
dan ıırf bu prenaipler uğrunda 
çekildiğini aöyliyenler de buluna
caktır. lıte Dakar hidise~i, insa
na hiç bir kati hüküm verdirmi
yen bu gibi dedikodular arasında 
kapanmıft11'. 

Mihrerin gayretleri 
Ş imdi günün en mühim hldl-

aeıi, mihver devletlerinin. 
harbi Akdeniz'e, ve bilha11a Af. 
rika•ya intikal ettirmek huıusuıı. 
da yaptıklan me1aidir. Bu meıai 
ne dereceye kadar ilerlemiıtir? 
Vaziyetten öyle e.nlaıılıyor ki, 
franııs kuvetlerinin Dakar hadi. 
aeıine mukabele bilmisil olarak, 
Cebelüttank'ı bombardıman et
melerine rağmen, mihver devlet. 
Ieri lspanya'yı tam manasiyle 
harbe aokabilmu için epeyi zor
luk çekmektedirler. İspanya belki 
çok yakında harbe girecektir; fa• 
kat ıimdiki halde biraz nub dav. 
ranmaktadır. Von Ribbentrop'Qn 
Roma'd~ yaptıfı temaılar, bugün 
K~t Cıano•nun BerJin•de Y•Pa· 
caiı temaalarla ikmal olunacak
tır. Bundan dolayı. Ribbentrop•un 
Roma'da hayli 8iiçlüklerle kartı
Iaıtıiı hakkında iki &Ün evel yap. 
tığımız tahminlerin yerinde oldu. 
i.unu aöylemek mümkündür. Ak. 
Bı. takdirde neden timdi de Kont 
Cıano. Hitler•in ispanyol diplo
~atı Serrano Suner•Je yaptığı mü .. 
lakattan sonra bir defa daha Al
manya'ya gitmek lüzumuna kail 
olıun? ... 

Netice 

D ün~ü hadiselerin inkiıaf aey. 
rıne göre. umumi vaziyeti 

hulasa edersek diyebiliriz ki: AI. 
manya, Büyük Britanya ile yapı
lan harbin normal tekilde uzun 
süreceğini göz önüne a1arak iıi 
h!r ayak evel bitirmek tedbirİeri
nı almaktadır. Bu tedbirler eve
la harbi Akdeniz'e ve Afrika'ya 
g~çirmek, burada bazı ınuvaff a
kıyetler elde ederek. Avrupa ni
zamını kendi istediği tekilde tan· 
zim edebilmek için bazı kararf ar 
almak, ve bu kararlara mümkün 
olduğu kadar fazla Avrupa dev
I:tini İ§tirak ettirmek olsa gerek
trr. 
Vich~ Fransası da, bu kararla

rın t~t~ı~ ı~klini kabul etmekle, 
kendısını ~ıç olmaz.a bir parça 
kur.taracagına kaniğ görünmek. 
tedır. Dakar hi.disesi bunun ne
ti.cesidir. Ve fransız tayyarcleri
nıo Cebelüttal'.ık'ı bombardıman. 
ları da, lspanya'yı, mihver nüfu. 
zuna İnandırmak için tertip edil
miı bir manevra olmak lfıznnge
lir. Bu siyasi hareketlerle bera
ber. askeri hareketler ve mesela 
Mısır hududuna yapılan taarru:. 
da ihmal olunmamaktadır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Gençlik Parl~ındaki havuz İnşaatından bir görünü§ 

GENÇLİK PARKI İNSAATI 

Ankara çok güzel ve 
cazip bir parka kavuşacak 

Parktaki köprülerden biri 
1939 ıencsi bidayetinde inşasına başla -

nan "Gençlik Park" ının mevcut ımklinlar 
nisbetınde ikmnli için uğraşılmaktadır. 

Bundan evelkı bir sayımızda Parka su ge
tirilmesi ıçin "eksiltme,, açıldığını ve te -
ıisatın Karabiıkte imal edilen boru ve 
kunklerle yapılacağını yazmıştık. Takrl • 
ben 280000 metre murabbalık bir arazi ü
zerine inşa edılmekt~ olan bu muaz1.am e
ser 44000 metre murabbalık bir havuzu ih
tıva etmektedır. Zemini betonla döşenmiş 
ıuni bır goliı andıran havuzun içinde iki 
tane ada vardır. Adalardan birincisi bü -
yuk dığerı kT;uktilr. G:ı.zino büyük adanın 
üzerinde kuru~acaktır. Kuçük adaya ise 
ancak sanc\aı veya küçuk kotra ile ynna -
15ılabilecektir. 

Gençlik Parkı için yaptı{iımız tetkike 
nazaran inşaat vazıyetini şu şekilde toplı
yabiliriz: simdıye kadar yapılmış ve ik -
mal cdilmış işler; havuzun zemin kısmı ve 

mevcut plana göre tesbit edilmiş teferru -
atı tnmamen bitirilmiştir. Bundan başka 
havuzun bir kıyısını büy~k adaya bağhyan 
beton köprü inşa edilmiş ve parkın sergi -
evine dogru olan kısmındakı küçük köprU
nün inşıısı da tamamlanmıştır. Havuzun i
çindeki iki adanıl!. da düzeltilmesi ve tah -
didi için sarf edilen faaliyet sona ermiş bu-
1unmaktadır. Parkın içinde bulunduğu sa
hayı çevreliyen dış duvarların inşası ta -
memlıınmıştır. 

Yapılmnkta olan işler: Scrgievinin ya -
nından istasyona giden asfalt yola muvazi 
surette akmııktıı olan İnce su deresi üzerin
de 3 ahşııp köprünün inşası ile uı:raşılmak
tndır. Yapılmakta olan kısımlardan biri de 
Parkın "'Antre" }eridir. Parkın 5 tane ant
resi vardır: Bunlardan ilki Büyük Millet 
Meclisi karşısında, ikincisi 19 Mayıs stad
yomu antresinin karşısında, üçüncüsü Ev -
kaf apartımanınm karşısında, dördüncüsü 

Köprünün altından havuza bir bakı§ 

Bu sıralarda her ikisinin de çocuklarına karşı duy -
dukları sevgi ve gösterdikleri alakada bariz bir müba 
leğa seziliyordu. Çocuğu nasıl giydireceklerini, nası 
6Üsliyeceklerini şaşırmışlardı. Çeşit, çeşit elbiseler 
13pkalar alıyorlar, bir yere gidecekleri zaman saati 
ca bir parmak çocuğun tuvaletiyle uğraşıyorlardı 

İkisinin de nazarında, yer yüziınde Vili'den daha gü
zel, daha sevimli, daha akıllı bir çocuk yoktu. Onu 
mesut etmek, dudaklarında memnun bir tebessüm be 

lirdiğini görmek için çırpınıyorlardı. 

Bir Sovyet gazetesinde 

yanlışlıkla neşredilen 

makale 
1 Moskova, 26 a.a. - Tass ajansı bildiri
yor: Krasnaya 7.vesda gazetesi tahrir he
yeti bugün bir beyanname neşrederek, 

"İkinci emperyalist harp ve Balkan mem
leketleri .. başlığı altıııda gazetenin 21 ev· 
lül tarihli nüshasında B. A viapetian tara
fından neşredilen makalenin tahrir heye~i
nin değil muharririnin şahsi noktainazarını 
ifade ettiğini bildirmiştir. Bu sebepledir 
ki tahrir heyeti bu makaleyi yanlışlıkla 

neşrcdilmi:ı telakki etmektedir. 

Romanya'mn yeşil gömleklileri 

'1ükümeti müşkül mevkie 

sokuyorlar 
Bükreş, 26 a.a. - DNB. bildiriyor: Da

hiliye nezareti neşrettiği bir tebliğde lej
yonerlerin yeşil gömleğini giymiş bazı 

kimselerin hükümeti müşkül mevkie ıoka· 
cak mahiyette harekette bulunduklarını 

bildirmektedir. 

Halk, intizamı bozan bu gibi adanılan 

resmi maknmlara teslime davet edilmiştir. 
Bu emirname, radyo müdüriyetinde ge· 

çcn bir hadiseyi müteakip neşredilmiştir. 

Lejyoner üniforması giymiş tııbancalı 7 
şahıs, radyo mudlirü bulunan eski nazırlar· 
dan B, Crainik'in bürosuna girerek memur
larına yaptığı muameleden şikayet etmişler 
ve mliteakiben liç yüksek memuru kovmuş
lardır. 

Şanghoy'da umumi 

grev ilôn edildi 
Şanghay, 26 a.a. - Reuter: Enternasyo

nal imtiyazlı mıntıkanın her tarafında bü
tün nakil vasıtRlarında umumi grev iliin e
dilmiştir. 

Grevciler, daha yüksek gündelik iste -
mektcdir. Fakat, şayialara göre, bu grevle, 
yabancı idareleri müşklil vaziyette bırak
mak gibi ı;iyasi hedefler güdülmektedir. 

ve beşincisi de serı:ievinin sağında ve so -
fonda bulunmakt_adır. Büyük antre Sergi -
evinin ynnııuJa Belediyeler Bankasının 

'karşısına tesadüf etmektedir. Bunlardan 
başka toprağın tesviyesi, otlardan temiz -
lenmesi, küçüklere mahsus anfiteatr ha -
linde açık tiyatro binası, bilhassa İncesu 
deresinin ıslahı yapılmakta olan işler me
yanındadır. Dere kurutulmayıp, betondan 
kapalı bir mecrayı takiben akacaktır. 

Park dahilindeki yollar 14000 metre mu
rabbaını buluyor. Şimdilik bu yollar kum 
ve çııkıl doşenmck suretiyle y pılmakta -
dır. İlerde betona tahvil edileceklerdir. 
Parkn verilecek su doğrudan doğruya Ba -
rajdan temin ediliyor. Yapılan hesaba gö
re saniyede 180 litre su aktarmak suretiy
le havuz 60 saatte doldurulabilecektir. Kı
şın bu suyun donması ile dünyada misline 
tesadüf edilmiyecck bir "Paten" sahasının 
elde edileceği 5Üphesizdir. 

Ayrıca Serı:ievi yanındaki büyük antre
de ''kaska<l" lar inşa edilecektir. Tamamen 
betondan yapılacak olan bu "kaskad" !arın 
yanındıı Ankara taŞtndan bayrak direkleri 
için sütunlar konacak ve bütün bu antre 
muhtelif renkli ışıklarla tenvir edilecektir. 

Bundan başka muvakkat yollar daimi ha
le ifrağ edilecek, büyük iki camekan yııpı
Jacak bunlardan biri gazino olarak kulla -
nılacak, diğeri nebat ve çiçeklerin yetişti
rilmesine tahsis edilecektir. Sııhanın su -
lama tesisatı, muvakkat köprülerin betona 
tahvili, ince su deresinin beton plaklarla 
kaplnnmnsı, idare binaları, büyük adadaki 
gazino, ve ıkırmızı, beyaz ıüllerin 93nlacak 
olduğu muazzam çardaklar, hep yapılacak 
işler meyanındadır. Sahanın ağaçlandırıl
ması için pek yakında faaliyete geçilecek
tir. 

Trakya köylerini saran Bozırk boğalarından biri 

(_R_A_D_Y _o __,_) 
TÜRKİYE 

1

--( Radyo Dl!ılzyon Postaları >-
TUH.KİYE Hadyosu - ANKARA Radyosu 

- -cc Dalga Uzunluğu >>----

1
1643 m. 182 J{cs./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

19.74 m. 15195 KC1!./ 20 Kw. T. A. Q, 

CUMA: 27.9.1940 

7.30 Program ve memleket saat ayarr. 
7.35 Muzik: plaklardan hafif musiki. 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek af6tesi. 
8.20/ 8.30 Hafif musiki gramının d .. 

vamı (Pi.). 
12.30 Program ve memleket sa.at ayarı. • 
12.35 Mtlzık: Kadınlar küme heyeti. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Mıizik: kadınlar kıime heyeti pro-

izmir'de üzüm ve 1 T k 
'd b k gramının devamı. ra ya a oz ır sıg\J ır 13.20/ 14.00 Muzik: senfonik pro~am (Pl.). 

\ 

1 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Mlizik: hafif melodiler (Pi.) 

. incir. satışları.. .. . cinsi rok inkiıaf ediyor ~::~~ ~~:;~~ ~::a;;iı:;·triosu· ~1. ö~ İ:>.mır; ( Hususı ) - Borsada u7.um fı. ı ~ gur ve ateş böcekleri). 
ya ti erinde kilo başına yirmi para kadar bir 1 Edirne. ( Hususi ) _ Trakya'nın 19.15 Müzik. 
tenezzül vuku lıulmuştur. Bu tenezzül, b ll'b I ' 1. k ki d lı" . ı _ Fnhri Kopuz _ nihavent ıarnı 

l ·· ··ı kt d' ç·· k.. .. .. . e ı aş ı ge ır ayna arın an ırı o-norma goru me e ır. un u uzum pıya- l k b (Hülya gibi 5 essiz süzülüp). 
sası arıldıktnn sonra fiyatlar, birnz ja a.n hay.vancılı .. u sene daha yüksek " b f 2 - Rahmi - nihavent prkı: (Sü-
"'nyri tabii şekilde yükselmekte devam et- ır tas ıye geçırıyor. .. züp süzüp de ey melek). 
miş, vasati olarak kilo başına 3.3,5 kuruş Bilindiği gibi Bozırk ( Plevne ırkı) 3 - Hiristo - rast şarkı: (Çalıma 
yükseliş kaydedilmişti. 9 numara üzüm, pi. diye ötedenberi tanınmış yüksek bir bak efede), 
yasa açıldığı gün 17 kuruştan ~atıldığı hal- 1 ırk vardır. İri, sütlü ve çevik olduğu 4 - Şerif İçli _ mahur şarkı: (Al .. 
de son günlerde 20,5 kuruşa yükselmişti. kadar cer kudretini de göstermekte - marn desti emele). 
Şeh~i~izdeki ihracat. c~l~ri, bir kilo mah: 1 dir. Örnek köylerde eneme ameliyc!'>i 5 - ••••• suzinlk şarltı: (Bir ni,.. 
su! ıçın 7 kuruş manıpu_ııısyon ve nmbalaJ yürürken bunu Büyütme çiftliği ile gihla kapıldım). 
masrafı kabul etmektcdırler. Buna naza - 1 l d . . a· -. 6 - İsmail Hakla • hüzzam prku 
rnn 9 numara üzümün kilosu için dış mem- nan ı aygır eposunun yetıştır ıgı 

boğalarla sergilerle prim kazanmış bo- (Kabil midir hiç). 
leketlere ihraç satış fiyatının 27,5 kuruş 7 B' ş · «atar artık bu''tu''n Trakya'yı sarmış - ımen en - segih şarkı: (Dil-
olmnsı liizımtlır. Aldığımız malümata göre .., de sevda). 
tngiltere'ye ihraç edilecek üı.ümlerimi?. bulunuyor. Bu sayede Bozırk boğalar- 19.45 Memleket saat ayarı, ajans haber-
için yapılan anlaşmada 9 numara Ü7.Üm!in dan başka boğa kalmamıştır. 1 !eri. 
fiyatında 26 kuruş olarak mutabık kRlın • Yalnız burulmuş öküzlerle inekler- 20.00 Miızik. 
mıştır. Bu itibarla ihr:ır;ıtçı\ar, fiyat yük- de sarı kara veya karışık cinsler gö - 1 - Haşim bey - besteniglr şarkıt 
selişi knrşısını.la endişeye düşmeğe başla - .. 1 k d' k' b l · . l k'' (Kaçına mecburundan). ru me te ır ı, son eş yı ıçınc e oy-
mışlardır. 2 M f t lüler onları da kasaplık diye elden cı- - ustn a zzet - bestenigar şar-

Son günlerde kilo başına üzümlerimizde 
görülen yirmi paralık tenezzül, bu itibarla 
fiyatların dii5eceğine delalet etmemekte -
dir. Zaten bu seneki rekolte vn7.iyeti sebe
biyle mahsullerimizin satılmaması gibi bir 
endişe asla mevzuubahis olmamaktadır. Ve 
fiyatlar, daima yükselebilecek haldedir. 
Bunu kaydettikten sonra İngilterc'ye veri
len 5000 ton üzlimün muhtelif numaraları-
nın tesbit edilen satış ihraç fiyatlarını kay
dedelim : 

7 numara 21,5 kuruş, 8 nıunara 23,5 ku
ruş, 9 numara 26 kuruş, 10 numara 30 ku
ruş, 11 numara 35 kuruş. 

İncir satışlarına gelince, bunların ihraç 
ııatış fiy:.ıtları da c;:ok müsaittir ve İngil
tere'ye 5000 ton incir satılacaktır. Fiyat
lar.Borsada ilk satışlara nazaran yüksel -
miştir. İncir rekoltemizin de tamamen sa
tılacağı şilphesiz görülmektedir. 

Silivri' de yeni Mendireğin 
inşaatı tamamlandı 

Silivri, (Hususi) - Silivride inşa 
edilmekte olan 180 metre uzunluğun
daki mendireğin beş altı güne kadar 
inşaatı tamamlanacaktır. Bu münase
betle Silivride bir açılış merasimi ya
pılacaktır. Aldığımız bir habere göre, 
merasimde MünakaHit Vekili Ali Çe
tinkaya'nm bulunması muhtemeldir. 

Pehlivanköy panayırı açıldı 
Pehlivanköy, (Hususi) - Her se

ne bı.ı mevsimde açılması mutat olanı 
Pehlivanköy sonbahar panayırı açıl -
mıştır. Bir hafta devam edecek olan 
panayırımız her yıl olduğu gibi bu 
sene de büyük ragbet görmektedir. 
Şimdiki halde, panayırda hararetli 
hayvan alışverişi olmaktadır. Bütün 
havaliden gelen binlerce halk Pehli
vanköyünü doldurmuştur. Panayırın 
açılışında Kırklareli mebuslarından 

Dr. Fuat Umay'la Hamdi Kuleli de 
hazır bulunmuştur. 

karmakta ve ordu müteahhitleriyle kı: (Gayrıdan bulmaz tescili). 
3 - •••• - hüzzam şarkı: (Bir kon-

çarşı pazar piyasalarına vermektedir. 
Bu tasfiye Trakya'nın Bozırkını en 
iyi dereceye çıkarmakta ve şimdi Trak 
ya köylüsü bu hayvanların gıdasına 

da bir kıymet vermektedir. 

Öğrendiğime göre hemen her kaza 
köylerinde birçok kimseler yonca 
(fik) ve burçak gibi kalorisi çok hay
van gıdaları ekmekte ve bu harekt>t 
gittikçe genişlemektedir. Bir müddet
tenberi köylülerimiz pancar ve buna 
benzer nebati yağların köspelerini de 
bir nisbet dahilinde gıdalarına kata -
rak vermekte ve böylelikle hayvan ta
rını daha iyi ve daha verimli yetiştir
mektedirler. 

Edirne'nin Yolageldi ve Keşan'm 
Enez köylerinde Karacabey harasını\ 

giden ineklerle inanlı inek ahırların-

da 12-15 kilo süt veren bu cins inek -

!erimiz ve gıdasını iyi veren meraklı 

inekçi ve köylüler elinde bu tarzda 

yetiştirilmiıt olanları birer örnek sa -
yılabilirler. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14,30 ve 17,30 da 

HASRET 
ZARA LEANDER 

16 ve 19 da 

DENİZ KORSANLARI 
Gece 21 de 

HASRET ve MIKI 

cai nevres fidan). 
4 - Faiz Kapancı - hüzzam ıarkıı 
(Düklüm biıklüm sırma saçın). 

5 - Hafız Yusuf • suzinak şarku 
(Ncşeyab ctmekde). 
6 - Şükrli Şenozan - suzinak ıarkıı 
(Müptelayı dert olan). 
7 - Hacı Arif - hüzzam prp: (Kü
şade taliim). 

20.30 Konusmn (bibliyoğrafya). 

20.50 Müzik: fasıl heyeti. 
21.15 Konusma (iktisat saati). 
21.30 Rndyo Gazetesi. 

21.45 Radyo salon orkestrası 

Necip Aşkın idaresinde). 
(vfolonid 

1 - Vivian May: kü~ük &yak.kabıca.. 
2 - Cadınan: dört şar'kı. 

' T..-....ı1o-y;- meıı.~~~-

5 - Rubinstein: Feramors operası-.. 
dan Kaşmir nişanlıları dana. 
6 - Frick: Ren sahillerindeki evi,_. 
de. 

7 - Beethovcn: Patetik ıonatmıa 
Adagio kantabilesi. 
8 - Chopin: noktürn. 
9 - Lccocq: küçük dük. 

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

22.45 Radyo snlon orkestrası programın .. 
uevamı. 

23.00 Dans müziği (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ltapanJt. 

Tahran Radyosu 
Tnhran rndyosunun Türkiye satfyle pro

ı;ramı §Udur : 
Saat l1 den 13.30 a kadar kısa dalga 

uı.87 metre IG.100 kilosikl üzerinden. 
Saat lG,45 den 19.4~ ,. kadar 30.99 metze 

9C80 kilosikl üzerinden. 
Snııt 20 dPn 23 e kadar 48.74 metre 6165 

kilosikl üzerinden • 

du. GizcHa, oğlunun kendisine eskisi gibi sokulma
dığını, hatta ondan kaçmak, görünmemek istediğini 

seziyordu. Gittikçe daha ziyade babasına yanaşıyor

<lu. Vilmoş ile Vili'nin münasebetleri, baba ve oğul

dan ziyade samimi iki dost, iki akran münasebetini 
andırıyordu. 

Bir öğle tatilinde Vilmoş odadan içeri girdiği za

man küçük Vili'yi oyuna dalmış buldu. Çocuk, baba 

sının içeri girdiğinın farkına varmadı. Vilmoş, onu 
bir müddet seyretti. Sonra yüksek sesle: 

Yazan: MIHALY FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKUNEY - 113-

Bir akşam Vilmoş, yemekten sonra gene oğlunun 

başı ucuna oturmuş, lıir taraftan saçlarını okşuyor, 

bir taraftan da heyecanlı masallar anlatıyordu. Çocuk 
birdenbire ateşli gözlerini babasının gözlerine dikti. 

Hep o, ruhunu kemiren suali tekrarladı: 

- Babacığım, gelecek kardeş nasıl olacak? 

- Merhaba, küçük çocuk! Diye selamladı. 
Vili, uzun kirpikli iri gözlerini babasına kaldırdı. 

Ciddi bir tavırla mukabele etti: 
- Merhaba, biıyük çocuk 1 

- Nasılsın? 

- Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen? 
- Ben de iyiyim. Bilhassa seni boyle neşeli ve 

aıhatli !;,Ördıigüme çok memnunum. 

- Af erin. Neredeydin? 
- Dairede. Çalıştım. Para kazandım. 

- Hanı para? 
- Annende. O bizim maliye vekilimizdir. 

- Vekil nedir? 

Gizclla, kendini tutamadı. Baba ile oğul arasında 
geçen bu konuşma garibıne gitti. Güldü. Vilmoş, ka
rısının kendisiyle alay ettiğinin farkına vardı. Kızar 
dı. Fakat çocuğa bir şey sezdirmemek için ko11a 
rından yakaladı. Havaya kaldırdı. Yüzünü yüzüne 

yclt1.a~~~k cevap verdi: 
- Vekil, çok büyük salahiyetli bir memurdur. 

Devlet reisi tarafından t!\yin edilen bir adamdır. 

- O halde, devlet reisi seni nicin tayin etmiY.,or? 

.. 

- Çünkü; ben sadece senin baban olmağı tercih 

ediyorum. 

Çocuk bir müddet düşündü. Sonra kaşlarını çata-

rak söyledi : 

- Vekil ol. 
- Öyle mi istiyorsun? 

- Evet. 
- Pek ala, bu akşam seninle vekillik oynarız. O-

lur mu? 

- Olur. 
XXIX 

Yeni apartmanlarına taşınacaklarından bir kaç gün 
evel kiıçük Vili hastalandı. Doktor, dikkatle muaye

ne etti. Merak edilecek bir şey görmediğini, üç dört 
gün zarfında iyi olacağını söyledi. Gizella, çocuğun 
ilaçlarını yaptırdı. Madam Burinka'ya icap eden ta

limatı verdi. Yavrusunun hastalığına çok üzülmekle 

beraber, işini de ihmal etmedi. Gizella'nın bu hare· 
ketine Vilmoş fena halde sinirlendi. Karısını kalpsiz 

Hk ve şefkatsizlikle itham etti. İşini, hasta çocuğuna 
tercih edebilmek için analık hissinden mahrum ol
mak lazım geldiğini söyledi. •irektörden izin alıp, 

evde kalmasını iıtedi. Gizetla, izin a1madı. Kocasını 

teı.kine çalıştı: 

- Canım, neye bu kadar telaş ediyorsun? Ehemi
yetli bir hastalık olmadığını, doktor senin yanında 
söyledi. 

- Ev ... t ama, ç0cuk ateşler içinde yanıyor, 

- Elbet. Ateş, hastalığın icabıdır. 

- Durmadan ağlıyor. 

- Gayet tabii. Bir kaç gün zarfında hepsi geçer. 

Vilmoş, matbaada rahat çalışamıyor, aklı, fikri 

çocukta kalıyordu. Günde bir kaç defa işinden kaçıp 

oğlunun yanına gidiyordu. 

Gizella, direktörün bu vaziyete kızacağından kor
karak, kocasının namına ondan af dileyordu. Kocası

nın oğluyla kendi aleyhine gizli bir ittifak yapmala

rına tı;-bessiimle tahammül ediyordu. Baba ve oğul 
biribirlerinden hiç ayrılmıyorlar, fısıldaşarak konu· 
şuyorlar, onu adeta kendilerinden uzaklaştırıyorlar

dı Vili, hazan endi.Şeyle gelecek küçük kardeş hak 
kında babasından izahat istiyordu. Ne zaman gelce 
nasıl olaca}(, nerede yatıp kalkacak? Bütün bunlar 

merakla soı uyordu. Çocuğun bu suallerinde kıskan' 

lık vardı. Annesini, aükiltları bozmağa çalışan bir 

kimae olarak telakki ettiii her halinden anlatılıyor -

- Güzel, sevimli bir kardeş. ' 

- Fakat nasıl? 

- Nasıl mı? Senin gibi. 

Çocuk hayretle gözlerini açtı. Bu cevap canını sık-
mıştı. Asık bir çehreyle sordu: -· 

- Benim gibi mi? 

Vilmoş, sevgili yavrusunun üzüldüğünü görünce 
onu teskine çalıştı: 

- Tıl:>kı senin gibi olmasına imkan yoktur. Bir de-

fa senden daha küçük olacağı muhakkaktır. Belki de, 

hiç sana benzemiyecek, büsbütün başka türlü bir şey 
olacak. 

Vili, aksi lendi: 

- Başka türlü mü? Biraz evel tıbkı benim gibi 

olacağını söylemiştin. 

- Ne yapayım yavrum, ben de onu henüz tanımı• 

yorum ki. 

- Pek alS, ~imdi nerede? 

-- Şimdi mi? Yolda. 

- Nasıl yolda? 

- Bas bayağı yolda iJte. 

'(Sonu var) 
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Almanya ve i ngiltere 

arasındaki karşılıklı 

hava taarruzları 

Almanlar lngiliz 

sınai istihsalini 

durduramadılar 
Londra, 26 a.a. - iqe nuırı B. Her -

bert Morrlson bugUn blr vll!yet fabrika -
ııında loçllere hitaben s15yledlfi bir nutuk
ta Almanyanın fabrikalarda mesaiyi inkı
taa uğratmak için yaptığı teısebbUslerin 
1imdi,ye kadar ııarih surette akim kıldığı
nı kaydettikten sonra demı,ttr ki: 

"- Şurada burada mUnferit birkaç is
tisna bir tarafa bırakıhrııa. alman tayya
relerinin harp llıtıhımll teJkll!tımıza ver

kert hedeflere ve alman işgali alt~nda bu- dlrdlği hal!ar dUşmanın Umlt ettl!';lnden 
lunan yerlerdeki istilA üslerine hücum et- pek azdır. Bundan başka tehli'ke yakın ol
nıişlerdir. .. ı madıkça mesalyeıı.lert esnasında da devam 

Almanlar, İngiltere'ye karş~ hav.a. hu • için ko.bul ettiğimiz yeni slııtemln tatbi
eumlarına devam ederek lngılterc nın ve kinden bftrl dUşmanın beklediği muvaffa
Galles memleketinin muhtelif noktalarına klyetl elde edcmedl!I AşlkArdır. Bu mu
bombalar atmışlarsa da h~cumun ıiklct vaffaklyet sizin cesaret ve a7.mlnl7. saye
nıerkezi tekrar Londra ve cıvar mıntaka- Binde tahnkkuk eden btiyUl: n~k·rl eheml
larına tevcih edilmiıtir. Londra mıntaka- yeti haiz bir başarıdır . ., 

Londra, 25 a.a. - İngiliz hava ve emnl
Yet nezaretleri tebliği: Dün gece bombar
dlman tayyarelerinden mürekkep kuvetll 
hava müfrezelerimiz Berlin ve Kiel'dc 81· 

amın muhtelif kısımlarında yangınlar çılc- Sivillerin cesaretinden ve sivil müdafaa 
ınıı ve itfaiyenin ve diğer pasif koruma kadroııunun knhramanlığından bahsf'den 
te:ıkilitının seri müdahalesi sayesinde bil- nazır sö7.lerlne §öyle devam etmiştir: 
yük hasar olmasının önUne a;eçilmiştir. Bu .. _ Bombalar dilııerkeo vazife gören ıt
mıntakanın muhtelif kısımlarında evlere falye ve paalt mUdafaa memurları inglllz 
isabet eden yüksek infilak kudretinde bom- j milletinin ytlksck seciyesini lsbat etmiş ve 
baların patlamaslyle de hasar olmu~tur. Ö· yalnız Londra~·a değil, bUtUn memlekete 
lü ve yaralı olduğu haber verilmekttdır. l ıeref kazandırmııılardır . ., 
Zayiatm miktarı henüz maltlm değildir 

İngiltere'nın cenubi şarkisinde b'r ş~bre 
Ye kırlara bombalar dıişmü5tiir. Bazı hasar 
olmuşsa ~a zayiat miktarı azdır. Şi:ndiye 
kadar öğrcnildi{:ine nazaran burada olü 
yoktur. 

Ş i mali garbide bir kaç ıchire bomba a· 
ttlmıı ve yangınlar çıkmı$tır. Yar.~rnlar 

Köıeivanof Berlin 

Efçisi oldu 

U L U S 

Dil bayramı 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün yurdun her 
yerinde kutlandı 
Ebedi Şefin hatırası hürmetle anıldı 

Büyüklere tôzim telgrafları gönderildi 

Finlanlandiya' dan 
Norve~'e Alman 
askeri ge~iyor 

İngiliz el(isi Finlindiya'yı 
şiddetle protesto edecek 

Londra, 26 a.a. - Royterin diplomatik 
mulıarriri diyor ki : 

Finlandiya'dan Londra'ya gelen haberler 
yakında mczunen Norvcç'dcn Almanya'ya 
gidecek alman krtalarının alman • fin muh
telit makamlarmın kontrolli altında Fin -
landiya 'dan geçeceklerinin Helsinki'de res
men bildirildiğini teyit etmektedir. 
Aynı zamanda bazı iptidai maddeler de 

her iki istikamette nakledilcceklcrdir. 
İngiliz sefiri l~ay Vcroker, alman 

kıtalıırının Finlandiya topraklarından geçe
rek ıim&lt Norveç'e &:İtmeleri hakkında 
Finlandiya hükümeti tarafından verilen 
milsaııdeyi enerjik bir ıurette protesto et
mek için talimat ılmııtır. 

j Resmt mahfiller bu hareketin bitaraflık 
kanununa ve beynelmilel hukuka sarih bir 
tecavüz te~kil ettiğine harct etmektedir
ler. 

Bulgarlar Dobrucayı 

i,gale devam ediyorlar 

-5-

Fransız H indiçinisind J 

muhasemat sona erdi 

Amerika'" n:in 

müdahalesi 
muhtemel 

(inliler de Japon klf alarma 
arkadan taarruz ettiler 

(Başı 1 incı say/adı} 
ponya bu mrml k etler ara.ııındadır. 

Japon s:yas: mahfilleri 8. Hull'I 
a ... .lyamıyorl ar 

Tokyo, 26 a.a. - DNB. Miyaho Şimbua 
ıazetesine aöre, Amerika birleıilı: devlet• 
!eri hükUmeti, kendisini bütün dünyada 
poHı vazifeıl görmeye mecbur hlısctmci<• 
tedir. 

ıfiratle ıönı.urilııı hştür. 
fngilterı-'nin Gallcs memleketinin biribi

rincicn .:ok •t7'Pk bnzr şehirlerine d~ bom
bala r atılmı!tl•r. Hasar ve zayiat avlı'. 

Sof ye , 26 a.L - Bulıar ajansı bildiri
yor: Kırat imıa ettiğı bir kararname ile 
sabık baıvekil Köseivanof'u Bertin elçili
gine tayin etmiştir. 

ısabe~ kaydedilmiştir. İngllterenln ce
nubu ıııırkl mıntakasında dlA-er muhtelif 
ıehırlerde de, fabrika ve antrepolar tahrip 

Sofya, 26 a.a. - Üçüncü ordu kumandan
lığının dünkü tebliği: Cenubi Dobrica'nın 

Ankara Halkevinde dC. ı.ıctliler E;;e.:; ~:.: 'in hatırasını amyorfor işgali plUnının tatb iki cümlesinden olauk 

Japon ıiyasl mahfillerinde, B. Hull'ull 
Hindiçini hakkındaki beyanatı, anla~ılmaa 
beyanat diye tavsif edilmektedir. Japon Ilı· 
taları, fransrz Hindlçlnislne, imzalanan aa.
'laşma muc'ibince girmişlerdir. Japonya hiç 
bir zaman Amerika birleıik devletlerini• 
muvafakatini almıya ihtiyacı yoktur. Ja
ponya hiç b ir zaman Amerika kıtaıı mes .. 
lelerine karışmamıştır ve Amerika birleşill 
devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustural• 
ya arasında bir askert mukavelename akdi 
takdirinde dahi karıımıyacaktır. 

Amerika birleşik devletleri, uzak ıar11 

mesel elerine kanşmakla JUzumsuz yere ıi· 
nirlenmektedir. 

denizaltı 

faaliyeti 
İngiliz 

remilerinin 
• .ondra, 26 a.a. - Amlrallık dairesinin 

an iaşe gemilerine karşı muvaffak! -
y '" n tlc !enen harekll.ttan bnhseden bir 
l tınde ş.;ıyle denilmektedir: 

"İnglllz deniz kıtalan dUşman donan· 
r.1 sı aramıya ve bu donanmnya zayiat 
verdlrmeğe de\•am ediyor. Denizaltılarının 
muvaffaldyetlerl hakkında bu gemilerin 
akınları tehlikeye dUıtırtılmekslzln tam 
ma!Qm!lt \'erllmcs1ne lmktl.n olmadıtı için 
ılmdl sadece ııu malfımatın verilmesi 
mıimkun bulunmaktadır: H. 49 denizaltı ıc 
mlmlz geçenlerde sekiz l~e gemisinden 
mUrekkep bir dllııman kafilesine hUcum e • 
derek bu kafileyi torpillemlı ve iki torpil 
hedefe ıaabet etmiştir. Tunll ismindeki 
lnglllz denizaltısı da iki dUııman destroye
rinin himayesinde bulunan bUytlk bir lqe 
,.emlslnln tahrip edildiğini blldlrmlııtır . ., 

Almanya ve İşgal 

altındaki yerlere 

yapılan akınlar 
Londra, 26 a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği: Almanya ve M~ limanları tlze • 
,-inde dün gece yapılan ıiddctli bombardı· 
ınanlardan bUtUn tayyarelerimiz salimen 
dönmUşlerdlr. 

Berlln bölgesinde bombardıman tayya-
relerimiz elektrik sııntrallarını. demlryol
larını ve Tempelho! hava meydanını bom
balamııılardır. 

Klel'de de doklar bombardıman edllmlıı· 
tir. 

Osnabruck, Cherburg, llamm, :Mann
haım, nanovr'da emt.la garları bombardı
man edilmiştir. 

Anvers, Flesslngue, Oste.nde, Dunkerk, 
Calats, Boulogno'da mavnalar ve gemiler 
Yeniden bombardıman edllmtııtır. 

Bir ıınhll müdafaa tayyaresi dUn öğle
den sonra deniz üzerinde bir dU,man bom
bardıman tayyaresi dllııUrmUııtUr. 

Çarııamba gtınUntl peroembeye bağlıyan 
sece sahil mUdafııruıına menııup filoları -
mız 'Brest'te petrol depolarını bombardı • 
man etmlılcrdlr. Depolara ateı .. ·erllmlıı 
ve limanda bulunan gemiler ağır hasara ut 

ratılmışur. 

1 ngilix gemileri 

olunmuştur. 

Gece, hllcumlar bllhaau Londraya ya
pılmıştır. Londra'da Taymls'ln iki kıyt!!lın
da ıaııe te11lsatına, liman tesisatına, do~{la
ra ve allolara, yeniden muvatfaldyetli bir 
surette bUyllk çapta bombalar laabet et • 
mlştlr. Fena görUş şeraitine rağmen, bir
çok lnfılll.klar ve bunun neticesinde geniş 
yangınlar mllşahede olunmuştur. 

Düşman, alman 11h·ll halkına karıııı aç
tıtı telhlıı hareketine devam etmlııtır. Al
manyanın ne şimalinde, ne ılmall garb1-
8lnde, ne de Berlln'de, askeri mahiyette 
hasar kaydedllmeml§llr. BunR mukabil , 
alman 111\il halkı arıuıında yeniden ölU ve 
yaralı vardır. Berlln, muhtelit düşman 

tayyareltrlnln hUcumlıırına maruz kalmış, 
takat bu hilcumlar hiç bir muvaffakıyet 
vermemiştir. Birçok bahçıvan mıthallele
rl hasara ufremıf ve birçok kilçilk ev yı • 
kılmıııtır. Hava d!tl bataryalarının iyi nl
ıan alınmıı ateşi, lnglllzlerl, hilcumlannı 
terke mecbur etmlıtır. 

DUn, dUıman ııcklzl Spi tflre olmak U • 
zere 18 tayyare kaybetmlıtlr. Bunlardan 
bir tanesi elma! denizi sahillerinde deniz 
bataryaları tarafından dU,UrülmllltUr. Al· 
tı tayyareml• kayıptır. 

Bir kUçUk denisaltı &'emimi•. blrlal bir 
gemi kafilesine menaup petrol vapuru ol· 
mak üzere, ceman 20 bin tonlltto hacmin
de dl5rt vapur batırmııtır. 

Dün de, lnglllz limanları önUne mayıı 
atılmağa devam olunmuıtur. 

Hlndlçlnl amerlka haberlerine 

Almanların talim görmüı 
mürettebat zayiatı 

Londra, 26 a.a. - Balll.hlyettar mahfil· 
ıerde bugtlnkU alman reamt tebllfi hak
kında ıu tefslratta bulunulmaktadır: 

DUn, adedi Uç pilotu sağ ve ııallm olan 
dört lnglllz tayyaresine mukabil 26 alman 
tayyaresi dU,tlrUlmUıtUr. Buna binaen al
manların pllot ve talim görmUı mUrette
bat itibariyle zayiat nl11bctl !nglllz zayia
tına nazaran bire karıı 70 ten a.& delildi. 

ltalyan resmi tebliği 
1talyada bir mo.hal, 26 a.a. - 111 No.h .. 

ıtalyan tebliği: Şlmaıt Atrlkada, hava ku
vetlerlmlz, gece Eldo.ba tayyare meydanı
nı bombardıman etmlflerdlr. 

Düşmllll Tobruk'u havadan yeniden 
bombardıman etmııtır. Dllıınıanın hareke
ti kara ve denizden derhal açılan hava 
dA!! bataryaları ateılyle gilçleıtırllmlıtır. 
Bir dUıman tayyareııl muhakkak, iki dU,
man tayyaresi dnha muhtemel olarak dil -
'!DÜrülmüıtür. Diger üç tayyare de, düıman 
tayyarelerinin üslerine dönmelerine mani 
olmak Uzere mUdnhale eden avcı tayyare
lerimiz tarafından dU1UrUlmU1tUr. Birkaç 
ev ve aahra ha.ııtahanelerimlzden blr!ııl, 

Sidi Berrani'yi gene 

bombardıman etti 
de- hasara dUçar olmuıtur. bel ölU ve ikisi ka-

İakenderiye, 26 a.a .. -: İngiliz dın olmak Uzere on yaralı vardır. 
iliz makamlarının tebhğı: 

1 
• d DU,man deniz cUzUtamları, Sldl-Barra-

ç h ·ık saat erın e, ı ki ı "1 na bl ar11amba saba ının ı f nl'ye ateı açmıııardır. B r ı u m..._, r 
d :r 'd ınuva -

eniz kuvetlerimiz, yenı en, kıımyona obUa lııabet etmıottr. 
fakiyetle, Seydi-Barrani rnın~aka~ı.~- l Avcı tayyarelerınden mürekkep bir 
daki hedeflere hücum et~ış~.er ~i; snıpumuz, Malta Uzerıne lılr tarruzl keılt 
~ir aeri infilakı müteakip bilyuk b uçutu yapmııtır. Bir tayyarem!z üuUne 
Yangın çıkmıştır. İki saat ıonr'! u . dönmemııtır. 
Yangın hala yanmakta idi. Kızıldenlzde, hava kuvetıertmlz, dU, -

1 pıanın bir l'eml kafilesine hücum etmıı -
Malta'ya yapı an ıır. 

Bir ke11lf tayyaremlz Aden'de, Gloater 

bir ha va akını 
Matta 26 a a - Resmi tebliıi: r .. • td ya 

4'" ' • • b a ~ıınan tarafından tevcih edilen bir av. 
lı~cuınu esnasında bir düşman tayyarHt 
~ıışurütmuı. diteı ikiıl hasarı uğratılmıı· 

r. 

Alman resmi tebliği 
it 8 l'rlln, 26 a ıı.. - Alman orduları baş 
urrıandrınlığmın tebliği: Atman hava ku

;etıert, cenubi İngiltere ve Londra üzerin· 
e ınukabele bllmlsll hareketlerine devam 

•tını11erdır 
• b-

11lt GUndUz, Fllton tayyare malzemesi ta 
l't llaına birçok bomba dUımUş vebu tab-

lta ll'lUhım hasara uğramıştır. 

tipinde dU~man avcı tayyarelerine hücum 
etmiş ve bunlardan bir taneıılnl dllıUrmUt
tUr. Bu tayyaremlz, bunu mUteaklp UasUne 
dönmllştUr. 

sudan'da. Otrub'da dU:tmannı müdafaa 
mevzileri. diğer bir tayyare ırupumuz ta _ 
rafından bombardıman edllmlıtır. 

Keılt kollarımız, Omager'Jn ıımallnde 
Aglar-cJ-Zaeue civarında dUımanı seri 

pUskllrtmUıtUr. 
DUıman tayyareleri, Kenya'da Gura ve 

(Başı 1 incı sayfada) 

larından bazıları eski ve yeni dild'!n 
örnekler okumuşlardır. Bundan sonra 
da, biribirini anlamıyan fakat ayni ce
miyet içinde yaşıyan iki dil, yani ı.Js

manlıca ve türl:çeyi temsil eden Ha 
cıvat'la Karn""Ö?.: konuşturulmuş ve gH
zel bir şekilde tertip edilmiş olan bıı 

oyun halka hem ibretli ve istifadeli 
hem de eğlenceli vakit gecirtmiştir. 

Tonlantt, Muhiddin Doğan 1nö7.ii -
nün heyecanle okudu~u ve günün mev 
zuu olan dil davasını canlandırdığı şi
irinin coşkun bir takdirle dinlenme • 
siyle niluyet bulmuştur. 

Büyüklerimize çekilen telgraflar 
Sekizinci dil bayramı milnaııebetıyle 

Kurumun koruyucu genel batkanı Milli 
Şefimiz CUmhurrclslmlz İsmet İnönU'ye, 
kurumun onursal bıışkanları olan TUrki • 
ye BUyUk Millet Meclisi Reisiyle Başve. 
kile ve Genel Kurmay Başkanına, kurum 
başkanı olan Maarif Veklllne, CUmhurl -

Şair Bchç~• K.c na: Çağlar 
konu§urken 

yet Halk Partisi Genel Sekreterine, Türk k f 1 ·ıd· B · ·1 Dil Kurumunun kurutuıımdan~ri bafkan-ı on eraruı ar ven ı. u vesıle ı e 
lıklannda. &'eııel aekreterllj'inde ve Uye _ temsiller ve konserler de tertip edildi. 
llklerlnde bulunmuı olan zatlara kurum /amir gazetelerinin yazıları 
&'eııel •ekreterllğlnden kutlama ve aaygı İzmir; 26. a.a.. - Bugünkü gazete-
telgratları çekflmlotıır. (a.a.) ler dil bayramını kutlayan yazılar neş-

J.tanbul' daki tören retmekte ve Ebedi Şef Atatürk'ün aç
tığı bu hayırlı inkılabın Milli Şef ln-

İatanbul: 26. ( Telefonla ) - Bugün önü'nün baıkanlığı altında verimli oir 
dil bayramı dolayısiyle resmt binal:ır şekilde devam ettiğini kaydeylemek -
bayraklarla don.atıldı ve bu vesile i:ie tedirler. Bugün uat 18 de bu milnasc
Halkevlerinde törenler tertip edilertk betle Halkevinde bir kutlama töreni 
dil bayramının ehemiyetini anlatan yapılacaktır. 

B. İbrahim Necmi Dilmen Dil Kurumu 
çalışmalarının bir bilançosunu yaptı 

Birçok yeni ve değerli 
eserler hazırlanıyor 

(Başı 1 inci sayfada) I adı altında basımına baslanmre ve birinci 
yapılan ve yalnız d'll d 1 sözler cildin çıkmı, oldutunu, 4-5 cild tutacaac 

o ı er en ıc en 35 b' halk .. .. .. .. k 1 irin bir imtiyaz .. ki' d d't' . . me- ve -40 ın sozunu ıostercce o an 
:r ,.e ın e ı ımızın ıra b . d d "td· ~· · 

rine sokulan kaidelerin artık ölmüı olduk- u eıerın basımına eva~ c ı ta.mı ayrı-
larını bu Yoıdak. ·· 1 d h .. an ca 15 •bine yakın folklor fııl de elde bulun-• ı soz er en enuz yaşıy - . . . 
tarın tek baeına birer kli&e söz olarak alın- duğu~u .. bildırmıı, yurt dııınde.ld türle leh -
m11ı oerektı·g·ı·ni a lat b b kai- çclerı uzerine ttlııt ve etüt 9laralı: otuza • n mıı, u ya ancı k • · • • 
delere yeniden dilde yer vermek istemenin ya ın ~ıer tercilmc edıldıf ını, b~nlar ~ra.-
Arık bir geri dönme ol ğ .. 1 i•ıir. 'lındakı Rs.dloffun lehçeler liiıatı tcrcUme 
~ aca ını ıoy em • . . b. . . . y k d.1• .. lii . .. .. d . . sının ıttığını, a ut ı ı IOZ gunun e 
Yabancı dıllerdcn relen sözler iç1nde '--s 1 lct ld ğ h b d"kt , • . . . . . ..... ı ma a o u unu a er ver ı en ve 

halkın dılınc kadar gırmış olanları dılı1111- Orho h fi i · · h-'-k d Ah t • k d' .. • . n ar er nın menıcı - rn a me 
zın en ı ıca ve turetım kanunlarına ,ere Cevat E • tii •- f b" . . , mrcnıın r ... çe ve ramnzca ır 

benımııeme1<te dıyecck bir ııey ıörmı,en ara•t -1 HU ı N k o ku . .. . ., ırmaıı ı e sey n amı r nun 
Dılmen, turkçenın kendi dil kanunlarına üç c'ltl'k k' ·· .1. 1 ' ·ı • il d 'k 
uymıyan, halkın anlamadıiı, bcnimsente-
di(i sözleri elden geldiği kadar çabuklllk· 
la yazı dilimizin dııına çıkarmak borcuııa 
iıarctle türk dil kurumunun bu yoldaki s•· 
lıımalarını dil anketi, tarama dergiıi, cep 
klavuzu, terimler 11fhalarında izah et -
miı, bunlar üzerindeki itirazlara cevaplar 
vererek yeni yapılmakta olan canlı dil 
sözlüğünü mıijdelemiş, ve "- Türk dilci
leri, türk öğretmenleri, türk yazıcıları, di
limizin özleşmesi ve konuşma diliyle yazı 
dili arasındaki duvarların yıkılması yolun
da, her biri kendi alanında çalıprak ku • 
vetlcrini bir araya getirirlerıe dilimizin bu 
yoldaki ilerlemesi pek çabuk ve pek kolay 
kendini gösterecektir. Bu yolda çalışırken 
her yenilik ilkin bir yadırhma uyandıra • 
bilir. Alııtıfımızdan blr fedtı.kirlrk yapar • 
ken, bunun, yarın okuma yazma bilmez bir 
telı: ferdi bile kalmıyacak olan t.ijıit mille· 
ti ve ıclecek türk nesilleri uğruna yapıldı · 
iını düıünelim. O zaman bu fedakirlıiı.o 
seve ıeve can atarız • ., demiıtir. 

Dilimizin öz haznelerini 
bulmak için • • • 

ı ı es ı tur .. yazı arını ı crı a r u -
ı.en ıonra, Uy~r yazısiyle olan eserlerden 
Kutadıu - Bilığin faksimilerlcri basılmak 
üzere oldufunu, Profesör Raşit Rahmeti 
Aratan bu nerin transkripsiyon ve tereii
meaini hazırlamakta bulunducunu aöylemiı, 
birinci cildi basılan Besim Atal&yın Diva
'n!i LQııt • it - Türk tercümesinin ikinci 
cildi basılmakta v-e endckıiyle fakıimllesi 
de hazırlanmakta olduiunu müjdclerniı ve 
bu tercüme hakkında gazetelerde çıkan ya
zıları birer uyandırma ılbi aldıklarını bil
direrek "Huhanci bir yanlıı Ye kuıurumu 
zu hatırlatanlara darılmayız, onlara tcşek -
kür ederiz,. dcmiıtir. 

Hazırlanan ve basılmakta 
olan eıerler 

ltı .f>!:rn:outh, Portıand ve Southend'de ll· 
he~· teatsatına ve doklara bombalar la& -
t>ıt •tnııı ve ciddi haaarı mucip olnıuttur. 
ut~th önllnde demirli bir h&rP geınlal 

1reııeaa civarında blr a.tkert kas1'18& 

Sololo Uzf'rlne, on yerlinin yaralandıtı 
Adlgaela ıızertne, halk aruında bir ktoı
nln öldUIÜ ve u~ kitinin yaralandıtı Me • 
temma üzerine, bir kl11lnln öldUtll ve Uç 
kişinin yaralandıtı Magi 1lzerlne bombalar 
atmııtır. Bir dU,man tayyare1I dU,Urill

m!lftUr. 
Bir torpldomus, ıoı:atea 4entstnde bir 

dU,ma.n denisaltıtn tarafuadul b&tınlm11 · 
tır. Bu torpido mUrtt~•ew ..,.ı.ı 

ımrtarılımlt& 

Hatip diliaıizin kendi söz haznelerini a· 
ra~tırmalr 70hmdatı:i çalıısmıları geçc:-ek 
Y1lrt lçinde e6s derlemesinden ıe1en iki 
... Mılıl alaD. fttln • derleme dtriiıi 

Besim Atalayın fimdl Tuhfet • üz • Ze
:iye tercümeıiyle utraıtıirnı haber veron 
lbrahim Necmi Dilmen, Hüıeyin Klzım 
Kadri merhumun büyük türk hlıatinin ü -
çilnc!l cildinden 43 formasının basıldıiını 
da müjdeledikten ıonra, bu lQa;at c;atrıma
larının bir tül11ı: lehçeler lQgati ile bir bU • 
yük türk kamusuna dofru yürlimekte ol -
duiunu, taranan kitaplardan bir kısmının 
timdiden baıılacatını, Şc)'bi Divanı fak
similesi bcınlann ilki olıcaiını bildir -
miı, ıramer tberindeki çalıımal&rm ek 
dlHn bnılqtlr-.ll _,... r• ıln 

üçüncü ordu cüzütamları bugün ikinci mın
tıkayı işgal ctmi,terdir. Bu cüzütamlırın 
yürüyü~ü bulıar kıtalan için muzafferane Tokyo Niııi Nişi gazetesi diyor ki: 
b r y '-lr ıı yJ.ş olmu'jt ır. Kıtalarımrz her ta - Amerika birteıik devlet1 cri, japon aiya. 
rafta anlatılamaz tezahiirata hedef olmut- setine engel olmak için çalıırrkcn, bun\lll 
\ardır. ı ~o~urabileccgi vahim neticeleri dÜ$Ünme-

Ct'nubi Dobrica'nın başlıca ıchri olan lıdır. 
Dobricn'da bulgar kuvctlerine karşı yapı
lan tezahürat milli bir merasim mahiyetini 
almıştır. 

1 
İkinci mıntakanın !51ali hidııeslz cere

yan etmi~tir. Ayın ~8 inde üçüncü mıntıka 
iuaı cdilccegi uman üçUncü ordu cüzü. 
tamları yürıiyü5lerine devam edeceklerdir. 

Çekirdeksiz kuru 

üzümlerin kontrolü 

için yeni kararlar 
Ankara, 26 a.a. - Ticaret vekilctinden 

teblii edilmiıtir: 
1. - Çekirdeksiz kuru iizümlerin, ıtan

dard t ipler üzerinden memleketimiz dahi
linde yapılacak aatı&larında, alıcı ve utı
cmrn talebi halinde, ihracat kontrolörleri 
tarafından muayene edilmHİ ve aıuayeae 
neticesi hakkında alikıd.ıırl <ır& bir \·cıı.ka 
Yerilmesi ve bu ıuretle dahili mübayaatın 
emin bir tuzda cereyanına yardım edil
mesi karar altına alınmııtır. 

Satııcağı veya alacağı &tandard tip c;ekir
deksiı kuru üzümleri muayene ettirmek 
istiyenler İzmir ihracat baı kontrolörlü
ğüne milracaat etmelidirler. 

Birlqik Amerika Çin'e ikrazda 
bulunuyor 

Vaşington, 26 ı.a. - Birleşik Amerika 
hükümctl ithalfi.t ve ihracat bankası vası
tasiyle Çin hilkUmetine 25 milyon dolarlık 
bir ikrazda bulunmayı kabul etmi lr. B• 
meblağ son iki sene zarfında Çir;..., yapıl
mıı olan ikrazat miktarını 75 milyona çı• 
kırmıştır. Yeni istikraz Tungstine madeni 
aatışlarlyle itfa edilecektir. 

Amerikan radyosunln bildirdığine ıöre. 
Amerika Birlcıik devletleri hUıkiimeti. teh
like takdirinde, uzak ıarktan 11 bin ame • 
rikan vatandaıınrn tahliycılni orıanize et.o 
mlye hazırlanmalııtadır. 

Dört amerikan destroyeri 
Şanghay'a geldi 

Şanghay, 26 a.a. - Birleşik Amerika14 

nın Aıya filosuna mensup dört de.troyel' 
Tıinırtao'dan buıiln Şanshıy'a selmiıler

dir. Zannedildifine ıöre, bu ıemiler bir 
kaç gün Şanghayda kaldrktan ıonra Manii
le'e gideceklerdir. Bu filotillanın bafkg. 
mandanı lmiral Thomes Hart'nm yarın &
mira! ıemiıli Auguıta'ya ıelmesl belı:lm
mektedir. 

Çinliler japonlara kartı taarrıı:uı 
geçtiler 2. - İhraç edilecek çekirdeksiz kuru U

zümlerden beher kutuda bulunacak safi ü
EÜm miktarının, normal standard Uzüm- Tchounı King, 26 a.a. - Rcuter: Tee:ıı--
lerle bu ırupa dahil olabilecek ıckilde ih- yüt eden haberlere nazaraa Hindi • Çini'· 
zar ve lı:utularla ıevkedilmek iıtenilen hu- ye taarı:uz .etmekte bulunan japon lrıtaau. 
ıusf tip üzümler için 12,S ince standard ü- n~n '.~rılcrıne Kvangsi eyaletinde Çinliler 
zilmlerle bu ırupa dahil olabilecek ıckil- j bır. hucumda bulunmuılardır. Çin gazct .. 
de ihzar ve kutularla ıevkedilmck isten!- lerı kıtaııtın yalnız hududu müdafaa de -
len husust tip ütuın}er için 11,5 torbı.larla ğll, fransızlara. y~rdım etmek üzere bu h• 
ıevkedilecck ııtandard veya huıust tip ü- dudu ge,c;melerını de tavsiye etmektedir, 

zlimler için de 25 kilo olm11ı, tatbikatta l111al edilen yerler 
bıı safi af'._rlıklar üzerinden yüıı:de l tole- •ro1ı:yo, 26 .a.a. - (D.N.B.): Cenubli Çia 
ranı kabulu karar altına alınmııtır. Japon ıcferi heyeti ıefi, japon lntalannıa 

doğru yürümekte bulnnduf-unu, ayrıca 4 
bin fiı ıctiren bir ıcntaka a.n'lceti yapılmıı 
olduğunu IÖylcmiıtir. 

Genci sekreter, diller arasındaki ballı • 
lıkları bulmak yolundaki derin bilim araş
tırmalarının önemini ve güçlliğünit anlata
rak Türk - Sümer dili birliii hakkında 
bir eter hazırlamakta ve A'kat ve Sii."tler 
dillerinin 'kartıla1tırm&lı bir endeksinin 
dilimize çevrllme.kte olduğunu bildirdik -
ten sonra Ahmet Cevat Emrenin Hint • 
·Avrupa dilleriyle türlcçe ve Naim Onat'm 
tUrkce ile umi dilleri üzerindeki çalııma
larmı anlattıktan sonra, "- Bu tUrlü bi • 
tim iıslerinin ne kadar uzun ve güç çalıı • 
malarla bqarılacağını anlatmıya hacet ıör 
mü:roruın. Bunun iç.in birden bire ortaya 
konulmuı olan teoriyi hazmedemiyenleri 
hattı hayalt bulanları mazur cönnelldir. 
Onlardan tek dileğimiz, son IÖr IÖyJcn
meden ve bütün deliller orta1a atılmadan 
hükümlerini vermemelerinden ibarettir,. 
demiştir. 

Milli Şel'e ve büyüklerimize 
ıaygr 

Bundan sonra Dilmen, Millt Şefimiz 
Cümburreislmlz İamet İnönünün, kutaai 
baımdaki blnbir devlet ve millet meuale
ıi arasında, dil itini Ye dil kurumunu ök· 
ıilz bıralmıadıfını "cenel baıkanlığrnı ka -
bul ile kurumu ve türk dilcilıii!ni taltif et
tiğini., ııöyliyerck ıonıuz ve yükıelı: aay
gı ve şükran duyıtnlarını anlatmış, kuru -
mul} onuru! baıskaala.rı olan B. M. Mec -
!ili Reiıiyle Baıvekile ve Genel Kurmay 
Başkanına, Kurum balkanı olan Maarif 
Vdriline, Türkiye Büyük Millet Mccli9iy
le Cümhurlyet hükUmetine vı C. H. Par-
1isine teşc1ı.tcilrler etmııtir. 

İbrahim Necmi Dilmen söylevini ıu söz. 
terle bitirmiıtir : 
"- Bu lcada.r yilksek himayelerle ku • 

vetl-enen bir çalışmanın batarılm.amasın.a 

imldn yoktur. Oaun için, hepinizin in&n
awuıı dilerim lı:I ttlrk dili çalıımaları 
lr•ilmiyecek. ölmlyeoee, dalma artacak 
ldehna 1oeitll7ec: .. dl.ima ileri .Wecek -..... 

Hayf ong'a ihrac"1ın bu ıııbah h1diıealz .. 
lara.k nihayete erdiginl blldirme1ı:tedir. 

Japon kıtaatı, hiç bir h!dise vukua ıel • 
mcden, Hanoi'nin ıimali ııarkislnde ktla 
Longson'a girmiılerdir. 

Çinliler caker toplaıyor 
Cunking, 26 a.a. - Hindi • Çini' • 

deıı gelebilecek bir japon taarruzuna ka11-
1ı muntanm krtaata yardım etmelı: üzere 
Yuhna eyaletinde bulunan eli ıilih tutaa 
kimseler a&kere alınmııtır. 

Cin kabineıinin dünkü toplant111ndı har
biye ve hariciye nazırlan asker! ve ıiyalf 
vaziyet hakkında izahat vermiılerdir. u. 
muıniyet itibariyle Hindi • Çini kuvctle
rinin Japonlara karııı mukavemet aöstcr -
diklerine dair haberler, çinliler tarafındaa 
iyi karşılanml.ktadır. Şımdi Hindi • Çin .' . 
yi işgal ettikleri takdirde Çin'e giden Bit. 
manya yolunun japonlar için kesbedecett 
ehcmiyet Çunıkinı'i endiıcye düıürmckt .. 
dir. 

Lisans işlerine dair 

yeni kararlar 
Tlcar~t Vek!letlnden tebliğ t'dllml&ıtır: 

2/ 13477 8ayıh kararnamenin sureti tat
bikine mütedair talimatnamenin ikinci 
maddesine tcvtlkaıı lisans mercii olarak 
kabul ve ııa.n edilen İstanbul ve İzmir 
mıntaka ticaret nılıdUrlUkl erlyle 3018 sa
yılı kanunla teşkil olunan ihracatçı birlik

leri taratından verilmekte olan ihraç ıı. 
sanııları bundan böyle tcslaatları hllkU
metçe satın alınan ılrkctler ve devlet da

lrelertyle yapılan malzeme mukaveleleri 
ve devlet oblll'asyonl:ırı taks!tl,.rl veem. 

saıı gibi mukaveleler ahltd:ııına d"'bloka~a 
tahsis olunacak mallar için talcp:ıamclc:rl~ 
doğrudan do:nıya Ticaret V ekruetlnt 
''dll ticaret dairesi relallj'lne.. verllccctt 
ve ihraç llnnalıı.rına alt muamelelerin dt 
bu daire tarafından tekemmW ettırtıcce11 
HWflÜD. (&.&.) 



r-s-· 
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Londra, 26 a.a. - Polonya hariciye 
müsteşarı doktor Zygmunt Carlinski bu
ıusi bir vazife ile Kanada'ya gitmekte i
ken İrlanda sahillerinden !lOO kilometrelik 
b:· rr.""~afede boğulmuştur. 

Budapeşte, 26 a.a. - Macar ajansı bil
d!ri;-or: Şarkt macar mıntakasiyle Tran
ıih-.ı.nyan.ın mavatana avdeti münasebetiy
le kıral naibi vatana yaptığı fevkalade 
hizmetlerin minnet ifadesi olarak başvekil 
kont Telelri'ye Saint Etienne büyük haçtnı 
,ermiştir. 

Panama, 26 a.a. - Milli meclis ittihaz 
ettiği karar mucibince İspanya'ya Alman
ya ve İtalya'run yanı başmda harbe siiriik
lenmemesi tavsiyesrnde bulunmuştur. 

Tokyo, 26 a.a. (D.N.B.) - Başvekil 

Prens Konoye, bu ıabah imparator tara
fından kabul edllmtgtlr. Başvekll impara
tora, umumi devlet lflerl hakkında izahat 
vermi§tlr. 

Nevyork, 26 a.a. - Amerikan telsiz is
tasyonları, 5800 ton hacmindeki ve Clula
Tir adındaki inglllz gemisinin İrlanda sa
hiline 176 kilometre mesafede torpillene
rek batırılmış olduA'unu bildirmektedirler. 

Roma, 26 a.a. - (Stetanl) - İtalya'da 
yaz saati O ilkteşrlnde gece yarısı geri alı· 
nacaktır. 

Hong. Kong, 26 a.a. - (Stetanl) -
Hong - Kong ııe H1ndlı;Ln1 arasındaki tay
yare ııervlsi Uga edllmiııtir. 

Oıılo, 26 a.a. - Norveç'tekl alman ko • 
miseri kıratın ve hariçteki Norveç hllkll • 
metıntrı hlç bir •lyast ehemlyetl kalmadı
fını, bUtUn siyaıst partilerin de 10.ğvedU -
dlğlnl blldlrmııtır. 

............ 
ÇOCUK KIYMETi onlara 
olan lLGlMlZLE ARTAR ! 

Çocuk Esirgeme Kunımu ..................................................... 

Baltık'ı Karadeniz'e 
bağlıyacak 

kanalln inşaatı 
Helsinki; 26. a.a. - Stefani ajan 

ıından : 

. 
Moskova'dan alınan bir habere göre 

Baltık denizini Karadenl.ze rabtedecek 
olan kanalın inşaatı Dnipere ile Bug 
arasında hitama ermiştir. Dnipere 
Njemen kanalının 2600 kilometre \m 
tidadında olan inşaatına da baıtanıl 

---
mıştır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif alat alınacak 
D. D. Yol.hırı Satın Alma Komisyonun -

dan: 
Muhammen bedeli 36.109 lira olan mub 

telı'I rıybı, lılbıu .-e lre~eler S.11.194 
talı ıünil saat 15,30 da kapalı ıari usul 
ile Aniaradı idare binasında satın alına 

. 
o 
Ü 

-
calctır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 2708,18 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun tayı' 
ettili vnikaları ve tekli/ferini aynı gil 
saat 14,30 a kıdu komisyon reislilin 

. 
n 
n 
e 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 180 kuruşa Ankara v 

Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
e 

(5794) 15851 

Çam gövdesi ve kökü alınacak 
Devlet Demiryolları 10. cu lşletm e 

Müdürlüğünden : 
o 1- İşletmemizin ihtiyacı olan 52 

ton kuru çam gövdesile 4 79 ton kur 
çam kökil odun kapalı zarf uauliyl 

u 
e 

eksiltmeye konulmuştur. 
e• 2- Kuru çam gövdesinin tahmin 

dilen bedeli 10400 kuru çam kökilnü 
tahmin edilen bedeli de 5748 tiradı 
Muvakkat teminat mikdarı 1211 li 

n 
r. 
ra 

10 kuruştur. 

-
a-

3- Odunların teslim yeri Eruzu 
rum darhat, Karaurgan, Yeniköy, Pr 
valtı, sarıkamıı ve Kara istasyonları 
dan herhangi birisi veya bir kaçıdır 

n· . 
Ü 4- İhale 7. 10. 1940 pazartesi gün 

aaat ıs de 10. cu İşletme binasında tn 

teşekkil komisyon huzurunda yapıla 
caktır. Taliplerin mezkftr gün ve sa 
ata kadar muvakkat teminatlarını y 
tırmaları ve 2490 No. lu kanunun 
ci maddesi gereğince tanzim edecek 
leri zarflarını eksiltme saatinden b 
saat evetine kadar komisyona verme 
leri lazımdır. Posta gecikmeleri kab 

Ü . 
-

a-
32 

-
ir 

-
ut 

edilmez • 
a-S- Bu işe gireceklerin kanunun t 

yin ettiği vesikalarını ibraz etmele ri 
lazımdır. 

il· 6- Şartnameler; 10. cu İşletme M 
dürlüğünden, Sarıkamış ve Kars ista 
yonlarından meoccanen tedarik ediH 

s-
r. 

(5830) 158 67 

Öğretmen aranıyor 

Devlet Demiryolla.rı Umum M a-
dürlüğünden: 

ku İdaremizin Eskişehirde yeniden 
rulan orta derecede çırak mektebi 
çin 1 • Türkçe, 2 • Matematik, 3 • 
bii bilgiler (fizik, kimya, tabiiye) 
tarih, coğrafya, yurd bilgisi S • jim 
nastik öğretmenlerine ihtiyaç vard 
Taliplerin yüksek mektep mezunu• 
ya orta okul öğretmenliği ehliyetle 
ni haiz bulunmaları lbtmdır. 

. ' l • 

ta· 
4· 
-

ır 

ve 
ri· 

an İsteklilerin Devlet demiryoll 
Zat işleri müdürlüğüne müracaatla rı 

(5926) 15~4 

' 

U L U S 

..1ııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. --= Acele ve limon bahçesi portakal satılık ---------------------

•Mersinde Ç~şmeli mevkilnde 300 dönUm temizlenmiş arazi için
de be§ yaşında 60 dönUm mahsule yatmış bahçemiz' tirketin 39 sa
yılı karariyle satışa çıkarılmıştır. 

Taliplerin her gtin P. K. No: 143 Mehmet Emin Tez ve Oğulla-

rına müracaatları. 3785 

TARIM LİMİTED ŞİRKETİ 

----------------------------
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•;: 

Buğday kırma ve odun allnacak 
Urfa Gü. Mb.. Tb. Sat.rıı Alma Komisyonu Ba~kanlılından 

Muhammen % 7,5 
Miktarı Tutan Teminattİhalenin nasıl İhalenin 

Cinsi Kilo Lira Lira yapılacağı Giinü Saatı 
B uğday kırma 493500 17274 1296 Kapalı zarfla 30/ 91940 10 pazartesi 
Odun 742000 22260 1670 Kapalı zarfla 3/ 10/940 11 perşembe 

A) Yukarda yazılı dört yüz doksan ilç bin kilo buğday kırma ile yedi yilz kırk iki 
in kilo odunun Urfa'da gümrlik taburu karargah binasında kapalı zarfla hizalarında b 
österilen giin ve saatlerde ihaleleri yapxlacaktır. g 

B) Şartnameleri okumak lstiyenler A. fıkrasında sözü geçen binadaki aatın alma 
k omiııyonunda her gün okuyup görebilirler. 

f 
d 

C) 1ıtekliler girmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat akçesini Ur
a gilmrük veznesine yatırıp vezne makbuzu veya banka mektubiyle ıartnamenin 
ördUncii maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 

i hale saatinden bir ıaat ~el komisyona vermiş bulunacaklardır. 15538 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 

1 3000 Kilo Bulgur 
6000 ,, Pirinç 
1500 ,. Un 
5000 ,, Sade yağı 
1800 ,, Zeytin yağı 
2000 ,, Zeytin tanesi 
3000 ,, Sabun 
1500 ,, Beyaz peynir 
5000 ,, Toz §eker 

SS ,, Çay 
5000 ,, Tuz 

10000 ,, Fasulye 
15000 ,, Patates 
7000 ,, Kuru soğan 
1200 ,, Kuru Uzüm 
1600 ,, Mercimek 
1000 ,, Nohut 
1600 H Şehriye 

Tahmin 
bedeli 

Lira 

1950 
1800 

225 
7000 
1170 

700 
1200 

900 
1900 
330 
350 

2300 
1050 

490 
300 
360 
lSO 
480 

" 

İlk teminatı 
Lira kuruş 

---
146 25 
135 00 

16 88 
525 00 
87 75 
52 50 
90 00 
67 50 

142 50 
24 75 
26 25 

172 so 
78 75 
36 75 
22 so 
27 00 
11 25 
36 00 
---

İhale gün ve saati 

22655 1699 13 14-10-940 pazarteal 
aaat 15. 

l - Yukarda miktarı, cinsi, tahmin bedeli ilk teminatiyle ihale giin ve 
saati yazılı (18) çeşit yiyecek malzemesi Ankara J. Genel Komutanlık bi
nasındaki Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eklliltmeılyle 
satın ahnacaktır. 

' •' 

2 - Bu on sekiz kalem yiyecek malzemesinin hepsinin birden bir istek
liye ihalesi cai.t olduğu gibi (bulgur, pirinç ve unun) bir, sade yağın bir 
zeytinyağı ve zeytin tanesi, sabun ve beyaz peynir bir, toz teker, çay ve 
tuzun bir, fasulya, patates, kuru soğan, kuru üzüm, mercimek, nohut ve 
ıehriyenin de ayrıca bir istekliye ihalesi caizdir. 

1 3 - 2490 sayılı kanunun istek ve şartlarını havi isteklilerin ilk teminat 
muhtevi kapalı zarf teklif mektuplarının ihale gtinil saat on dörde kada r 
komisyonumuza vermeleri. 

4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilir. (6028) 16092 

Kumaş ahnacak 
Yüksek Ziraat EnstltüsU Rekt6rlüğünden: 

1 1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için miktar ve muhammen bede 
ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif cina kumaşın 
12.10.940 cumartesi günü saat 11 de Rektörlilk binasındaki müteşekkil ko -
misyon tarafından ihalesi kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 

-
2 - Eksiltmeye girmek istiyenterin muvakkat teminat ve tekllf mek 

tuplariyle kanunun tayin ettiği vesaikle ihaleden bir saat eveline kadar ko 
misyon reisliğine vermeleri. 

3 - Kumaş numunelerini görmek ve daha fazla izahat ve §artnameqtn 
almak istiyenlerln Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. (6139) 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutan 

Erkek elbiselik kuma§ 
Paltoluk kumaı 
Tayyör ,, 
Manto n 

1200 m. 
345 ,, 
80 .. 

25 " 

650 
750 
725 
650 

Muvakkat teminatı o/o 7,5 dan 834,75 liradır. 

7800 
2587,50 

580 
162,50 

11.130,00 
16117 

Muhtelif lôstik malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Konıisyonu.ndan : 

i 

-Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilmit olan 47 Jı:a 

lem muhtelif lbtik malzeme 4-11-1940 pazartesi günll saat 15 te teahhüdUnü ifa 
demiycn müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile Ankarada idare blnasmda ta 

e-
-

tm alınacaktır, 
Bu iıe girmek iıteyenleriA muvakkat teminat lle kanunun tayin ett.lğl veslkata 

hamilen ekıiltme na.tine kadar komisyonda isbatt vücut etmeleri lbımdır. 
rı 

Şartnameler parasız olarak Ankartda malıeme daireııinden, Haydarpaııada tesellU m 
ve ıevk ııefliğinden dağıtılacakttr. (5793) 158 S6 

Ecnebi malı olduğu takdirde 
Yerli malı olduiu takdirde 

Muhammen bedeU Muvakakt temin at 
18'2'55 Lira 1S'59,8S LI ra 
35046 Lira 21528,45 Ll ra 

Balast münakasası 
D. D. Y. Oçüncii. lşletme MüdürlüğUnden: 

ı. 

ha 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat tem 

natı aşağıda yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. t 
lesi Bahkesirde UçUncU işletme mUdürlüğil binasındaki arttırma ve eksi 
me komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenelerin 2490 aay1lt k 
nunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını· ihale gUnUnde saat 10 
kadar makbuz mukabilinde komisyon reialtğine vermeleri lbımdır. Bu i 
alt tartname ve mukavelename projeleri komi.ıyondan parasız verilir. 

lt· 
a-
a 
şe 

Blast ocakla
rının bulunduğu 
yer Kilometresi Cinsi 

Küskü 
ile yar· 

mala.rdan 
lbale ea&tl 

.u 

İzmir - Bandırma 258-268 
hattı 

İhale Tarihi 
28-9-1940 

Miktarı Bir M3 
at 
tı 

Metre balastın tutarı Muvakk 
Milabı Muhammen Lira Temina 

15000 

Bedeli 
Kuruı 

130 19500 
L 

1462 
K. 
50 

l~61 

VILAYEnER 

Ahır inıaau 
Konya Harası Müdürlü.liJnden : 

• 
Keşl! bedell (20458) Ura (83) kuruş olan 
ek ahın inşaatı 19-9-1940 tarihinden 1 • in 

tlb aren on beş gUn mUddetıe ve kapalı 

z art uııuliyle eksiltmeye konulmuııtur. 

ru 
Muvakkat teminatı (1534) lira (41) ku
ş olup hara veznesine yatırılacak ve ek
tme 4-10-1940 tarihinde cuma günU saat 
30 da Konya hara merkezinde mUteşek

sil 
15. 
kil inşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Proje ve oartnameleri hara müdUrltlğUn 
n ve Konya vllA.yet veteriner mUdtirlUde 

günden bir lira bedel tıe verlltr. 
İatekl11erln teklif zartıarım ve 2490 sa
lı kanunun 2. S. cU maddeleriyle oartna
ede yazılı vesaiki eksiltme saatinden bir 

Yl 
m 
il a.at evel komisyona vermeleri, belll gUn 

saatte hara merkezinde hazır bulunma-ve 
1 arı. (5880) 15831 

K apalı zarf usulile eksiltme ilam 
Yozlat Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan 1§ : 

m 
Yozgat - Maden yolunun 35 tncl kilo • 
etreslnde tnııa edilecek (10476) lira 60 

kuruşluk köprü inşaatıdır. 

il 

2 - Bu işe a.ıt oartname ve evraklar 
unlardır : 

A - Eksiltme eartnamesı, 
B - Mukavele projesi 
O - Na!ıa işleri genel ııa.rtnamesl, 
D - Şose ve köprUler fenni oartnameai, 
E - Husus! şartname 
F - Kegtt cetveli, tahlili !tyat, metraj, 
L - Proje 

b 
isteklilerin Yozgat dalın! encUmeninde 

u evrak ve ııartnamelerl görebllirler. 
3 - Eksiltme 5-10-1940 cumartesi günU 

s aat 10 da Yozgat d.ı.iml enclimeninde ya
lacaktır. pı 

le 
4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekli
rin 785 lira 74 kuruş muvalckat teminat 
ermeleri ve bundan başka fl§llğıdaki ve -
alki haiz bulunmale.rı lA.zımdır. 

v 
8 

A - En az yedi bin liralık yol, köprU 
nşaatı yapmış bulunması, 1 

B - İhalesi tarihinden sekiz gUn evel 
mUracaatla vna.yetten eksııtıneye girecek
erine dair vesika almaları. l 

() - Tekli! mektupları üı;UncU maddede 
azılı saatten bir saat evellne kadar Nafıa 
airealne getirilerek komJ11yon reisliğine 

y 
d 
makbuz mukabllinde verecektir. Posta 
11 
c 

c 
g 

e gönderilecek mektupların nihayet 3 Un
u maddede yazılı saate kadar gelmiş ol -
ması ve dııı zarfının mUhUr mumu ile lyl

e kapatılmış olması şarttır. Postada olan 
eclkmeler kabul edilmez. 

(8635-5706) 15685 

ln,aat münakasaıı 
Manisa Nafıa Miidürlüğündeıı: 

p 

& 

s 

ı - 26127 llra 71 kuruıı keolf bedelli 
Manisa adliye binasının ikmali 1D§aatı ka
a.ıı zart usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 4.. 10. 940 cuma gUnU 11&

t on beıt• Manllıa nafıa mUdUrlllg1l oda.
ında yapılacaktır. 

8 - Proje evrakı nafıa mUdlirlUğUnde 
örülebiUr. g 
4 - .Muvakkat teminat (1959.57) lira· 

d ır. 

e 
il 

t 
z 

15 - İsteklilerin 940 mali yılına ait tt
aret odası vesikasının ve ihaleden en az 
ekiz g1lıı evel fennt ehliyet vesika.sım da 
ekllf mektuplarınızı ı,ıne koymaları ıa. -
ımdır. 

6 - İsteklilerin 2490 numaralı kanuna 

4, 

n 
v 

göre hazırlıyacaktır. Teklif mektuplarını 
. 10. 940 cuma gUnü ııaat on dörde kadar 
afıa müdUrlUğUne makbuz mukabilinde 
ermeleri veya bu saate kadar gelecek §e

kllde posta ile göndermeleri lAzımdır. 
Postada vaki gecikmelr kabul edilmez. 

15896 

Ceza evi inşaatı 
Elizıf Cümhuriyet MUddeiumumiliğin

den: 

1 - Elazığ vlla.yet merkezinde 51076 11· 
ra 36 kuru§ kıymeti muhammenell bir ceza 
evi yapılacaktır. 

.2 - Husus! ve umum! oartname, plô.n 
ve sair evrak ElAzığ cUmhuriyet müddei
umumlllğlnden bedelsiz olarak alınır. 

21 - İhale 11.10. 940 cuma gUnU saat 
16 da Elbığ cümhuriyet müddetumumnt
tlnde yapılacaktır. 

' - l!:kslltme kapalı zart usullyle ya
pılacaktır. Muvakkat teminat 3803 lira 82 
kuruııtur. 

5 - Tekllf mektupları 11. 10. 940 cuma 
gtlnü saat 15 e kadar komisyon reili müd
deiumumiliğe tevdi edllecektlr. 

6 - Bu işi için koordinasyon heyetinden 
karar alınml§ olup yalnız tkt ton beton-
arme demirine fhtıyac; vardır. 16035 

lnıaat milnakaaaaı 
Hatay Nafıa Müdürlüğiindeıı: 

1 - Süveydiye, Fatilr.li, Şenköy, Sıçan
lı, Güzelce, Çengen. Erzin, Sarıkaya mev
kilerfode yapılacak (8) adet Jandarma .h
rakollarımn bir kısım inşaatı kapalı zari 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22. 10. 940 salı günü saat 
15 te Antakyada nafıa müdiirlüğiJ odasın
da milteşekkil komisyoııca yapılacaktır. 

J - lstı'yenler b.usus1 şartname ile pro
je ve evrakı k.eşfı'yeyi (100) kuruş bedel 
mul:abilı'nde !atın alabilirler, 

4 - Bu işin keşı'I bedeli (19943) lira 
(76) J:uruştur. 

5 - Muvakkat teminat (1495) lira (78) 
kuruştur. 

6 - Taliplerin ilıaleden en at !ekiz gUn 
evel bu J~e benzer inşaatı başardıklarına 
da.ir evrakı müsbiteleriyle birlikte vilay~ 
te müracat ederek alacakları ehliyet vesi
kasım 2490 sayılı lıanuna uygun olarak 
bazırlıyacakları teklif mektuplarını ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını 

ibale 6Unil sut 14 ekadar komisyon riya· 
setine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
l.V.40J wıı 

l<ENDiN 

T. İ~ BANKMI 
1940 Küçük 
Cari Hesapla ı-

İKRAMİYE PLANI 

27-9- 1940 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: -

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 .. 1000 .. 8000.- • 
6 .. 500 .. sooo.- • 

12 .. 250 .. - sooo.- .. 
40 .. 100 .. 4000.- • 
75 .. 50 " 

87ri0.- .. 
210 25 l'.i250.- " 

Keşideler: 1 §Ubat, 1 mayis, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

3 kalem yakacak ahnacak 
Marmara Üssü Bahri K. Satınalmal{omisyonundan : 

Tahmint fiyatı Tutarı 

Cinsi Kilosu Kr. Sn. Lira Kr .. 
Motorin 200.000 13 00 26.000 00 
Kalın benzin 25.000 36 80 12.880 00 
Gaz 15.000 22 71 3.406 50 
1- 20. 9. 940 gününde yapılacak pazarlığında talibi çıkmıyan yukarıda 

cins ve mikdarı yazılı Uç kalem yakacak maddeleri yeniden pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2- Pazarlığı 30 eyIUl 940 pazaı-tesi günil saat 14 de İzmit'te tersane ka. 
pısındaki komisyan binasında yapılacaktır. 

S- İ9bu ınaddclcr bir veya ayr• ayrı ~alipl..- ihalo cdileti1Jeceğınde%1 

teminatları ihaleyi müteakip tekarrür edecek bedeli üzerinden % ıs nia. 
betinde derhal alınacaktır. 

4- İsteklilerin bu işle altikadar olduklarına dair ticaret vesikalarile bir
likte muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına müracaatları. 

(9127/6141) 16119 

Fenni malzeme ahnacak 
Maliye Vekaletinden: 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı Toprak Teni talimat>

namesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icrası i
çin aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayaa edilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Prizma 25 20 00 
Çelik geriıt 50 25 00 
ŞakQI 50 00 60 
]alon 100 02 SO 
J alon sehpası 50 03 00 
Fiş 500 00 30 
Mesaha çantası 50 12 00 
Portatif tersimat masası 25 25 00 
Çadır 50 80 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 
Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tirlin 50 02 SO 
Gönye 100 00 90 
Şaffaf minkale 50 03 50 
Tribli desimetre 50 01 50 
Tahta cetvel 25 Ol 20 
Basit pergel takımı 25 15 00 
Alat şemsiyesi 25 30 00 
Yekfrn 1275 

2 - Keşif ebedeli; lı.ı80 liradır . 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 lira 50 kuruş. 

Temamının bedeli 
Lira K. 
500 00 

1250 00 
30 00 

250 00 
150 00 
150 00 
600 00 
625 00 

4000 00 
750 00 

1250 00 
125 O() 
90 00 

180 00 
75 00 
30 00 

375 00 
750 00 

Yekiin ll.18Q 

4 - İhale evrakının görUp almak istiyenlerin Maliye VekAleti Milli 
Emlak Müdürlüğilne müracaatları. 

5 - İhale §ekli: Kapalı zarf usuli ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal te tarih: 7. 10. 940 tarihine mUsadif pa " 

:ıartesi gilnU saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlak mildilrlUğüne. 
7 - Teklif mektupları: 7. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren ıs gün içinde Maliye Vekaleti 

Mili Emlak mUdürlüğüne teeslim edilecektir. (5866) 15939 

2 Pavyon yaptırılacak 
KUtabya Tayyare Birlikleri Satın Al. 

ma Komisyonu Başkanlığından: 

1 - KUtahya garnizonunda beher adedi 
25170 lira 85 kuruş keşif bedelU iki adet 
erat pavyonu eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltmesl kapalı zarf usullyle o -
lacaktır. 

s - Eksiltme HS. 10. 940 salı gllnU sat 
15,30 da Kütahya merkez komutanlığı sa
tın alma komisyonu binasında yapılacak
tır. 

4 - Beher erat pavyonunun muvakkat 

teminatı (1000) liradır. 
ti - Keılf, plft.n ve ıartnameslni görmek 

lstıyenler her gün, ihaleye girecek olanlar 
kanunun icap ettirdiği veııatk lle birlikte 
lhalegUnü saat 14,SO a kadar tekli! mek -
tuplaruı.ı makbus mukab11lnde komisyon 
ba:ıkanlığuııı. :ı.~elerl 114.Il .oıwıur. ~6121 

Nöbetci Eczaneler 
.ş 

1/9/940 gününden 31/10/940 akşamına 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 
1 - Yeni eczane 1 12 23 4 ıs 26 
2 - Merkez Ec, 2 13 24 S 16 27 
3-Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4 - İshnbul Ec. 4 ıs 26 7 18 29 
5-Sebat Ec. S 16 27 8 19 30 
6-Halk Ec. 6 17 28 9 20 Sl 
7 - Sakarya Ec, 7 18 20 10 21 
8 ·Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9- Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 

10 - Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
11 - Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

1940 eylül ve 1 inci teşrin aylarınırı 
eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil· 
miştir. Pazar geceleri nöbet alan ecıa· 
ne pazar günü de nöbetçi olarak açık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec· 
zanelerin pazar günleri ihtiyari olarak 

tatil yapmaları kabul edilmi15tlr. 



!7-9-1940 

Devlet Konservatuvar Md. 

Tal ebe alınacak 
Devlet Konservatuar Müdürlütünden 

Ankara devlet konservatuvarma girmek 
için yeniden imtihan açılacaktır. Fazla 
tafsilat için konservatuvar mUdUrlüğUne, 
lise mOdilrlüklerine ve balkevlerlne baı 
\>urulması. (6029) 16015 

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

KITAAT iLANLAR} 

Sığır"eti alınacak 
1zmit As. Satın Alma Ko. dan: 

Kuru fuulya almaca.k 
Edirne Sa. Al. Ko. daıı: 
100 ton K. fa.ııulye alınacaktır. Kapalı 

zarfla ekalltmeıt 9. I.teıırln 940 çarpmba 
gUnll saat 16 da Edirne eakt mt11111yet da
iresinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah • 
m1n edilen tutarı 25000 lira ve ilk temina
tı 187~ liradır. 

Evsaf ve ıartnamesl her gün komla
yonda görülebilir. 

iateklllerln e!SzU seçen gUnde ihale ea
atinden en gco bir ee.t evel teklif mek
tuplarını komisyona verrnlı olmalan IA.-
zımdır. (5987) 115959 

Arpa veya yulaf alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan : 
1800 ton arpa veya yulaf pazarlıkla sa • 

tın alınacaktır. Pazarlıfı 28191940 cumar • 
tesi gilnli saat 12 de Esklıehir mmtaka Sa. 

u ı.; u s 

4 kalem malzeme ahnacök 
!stanbul Levuım Amirlili Satın Alma Komi.!lyonundaa ı 

MJktan Tahmin bedeli Teminatı 

Adet Lira Lira 
840,000 8,860 2~ 1,6 Santimlik çıkrıklı toka. 

l.eso,ooo 8,400 630 s Kö~c halka 
4,200,000 92,400 6870 27 Milimetrelik köprUIU sUrgü. 
8,860,000 157,120 4106 2 Santimll k1lprUlU sUrgü. 

~ukarıda yazılı dl:Srt kaı:m mab:emenln pazarlıkla ekslltml!sl 80·9·1940 pazartesi 
~nU saat 16 da Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. NUmune ve oartna -
mesl Ko.da görUIUr. İsteklilerin kanuni veslkalarlyle belli gün ve eaatte komisyona 
B"elmelerl. (6054) 16057 

7 kalem malzeme alınacak 
lstanbul Tophane Lv. A. Sa. :Al. Komisyonundan: 

Miktarı Tutarı İlk teminatı 
adet Lira Lira Kr. Cinsi 

NAFİA VEKALETi 

Demir yolu İnfaab 
Nalla. Velı:filetlnden : 

Ellzıf - İran demiryolunun birinci, ikin
cJ ve Uçllncll kısımlar in:ıaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuştur. 

1 - Münakasa 4/10/940 tarihine tesadüf 
eden cuma giinli saat on altıda vckiletlmiz 
demiryollar insaat dairesindeki münakasa 
komisyonu salonun-da yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen kesif bedeli 
bc::ı milyon liradır. 

! - Muvakkat tcmln:ıt 191250 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme prtna • 

mesi, bayındırlık işleri genel :ıe.rtnamesi, 
vahidi kiyasii fiyat cetvelleri, plan ve pro
filler, fenni şartname, 91. C numaralı mal
zeme t ipi, telgraf hattı şartnamesi, beton-

.. , 
15.30 da Tlllyet dalnd encümeninde ulf. 
bine ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Taliplerin ihale gUnü mu1yyen saatte 54 
lira 75 kuruşluk teminat makbuzlariyle bir
likte vilayet daimi encümenine müracaat-
lan ilin olnnur. (5589) 15618 

Kanal işi 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 10293 lira 9G kuruştan lbıı.

ret bulunan hakterlolojl mUesscsesindekt 
kanal ı,,ı 3. 10. 040 per§embe günll saat 
l!>,30 da Nafıa komisyonunda lhalest ya -
pılmak lizere kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminatı (772) lira (05) ku
ru$tur. 

122 000 kilo sığıreti kapalı zarf eksilt
ınesfylc satın alınacaktır. İlk kapalı zarf 
eksiltme pazarlığı 30. 9. 940 giinü saat 15 
de Aı. aatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Sıfıretinin beher kilosu için tab· 
ınin edilen fiyat 30 kuru::ı olup tutarı 

57600 lira .muvakkat teminatı 4-32 liradır. 
İstekliler her giln Ankara, Eski~ehir, İs
tanbul ve askeri satın alma komisyonun
da ::ıartnameyi görebilirler. İsteklilerin 
belli gün ve saatinden bir ııaat evci ihtiva 
eden kapalı zarflarını askeri aatm alma 

Al. Ko. yapılacaktır. .. . . 
Evsaf ve prtnamcsl Ko. da gorillebılır. 
İstekll)'egöre bu mlkdar 60 ıar tona ay
ı k suretiyle böllinebilir. Tahmin bede-

2.520.000 
5.040.000 

840.000 
420.000 
720.000 
960.000 

60.480 
12.ti-OO 

arma eartnamesi, betonarme kontrol tali -
4274 SXB perçin çivisi pulu matnamesi, massif köprüler için hesap e-
945 2,5X6 " " " sasları, ahşap köprüler için hesap e • 

İsteklilerin teklif mektupları teminat 
makbuz veya ticaret odası vesikası ve hı i
çin Nafıa müdürlüğünden alacakları ehli • 
yet vcsikalariyle birlikte sôzü geçen gün ... 
de saat 14.30 a kadar komisyona gelmeleri. 

~: ~~OOO liradır. Katt teminatı 15100 lira
dır. İsteklilerin mezkQr ıUn ve saatte tc -

• t makbuzlarlyle komisyonda hazır bu-
mına 1598.5 6.360.000 

3.780 
27.300 
14.400 
16.320 
25.440 

283 50 2,5Xl
2 

" " " ııaslarından mUrckkcp bir takım münaka-
2047 50 Çift dilli palaska tokası sa evrakı elli lira bedel mukabilinde de -
1080 Bliyük yarım yuvarlak halka rniryollar inşaat dairesinden tedarik olu -
1224 Küçük yarım yuvarlak halka nur. 

1908 Palaska tokası için erkekli dişili 5 _ Bu münakasaya girmek istlycnlcr 

Bu işe alt keıif, ıartname ve projesini 
her ıün nafıa müdürlüğilndc görebilecek-
leri .. (5786) 15783 

tunmaları. (6006) 

Palaska kayıtı alınacak 
lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

kapsol referans ve diğer vesikalarını bir lstidaya 
Yukarda yazılı yedi kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 30-9-940 pa- bağlıyarak münakasa tarihinden en ıız sekiz 

Sulfat nikotin alın~ 
Ankara Vilayetinden: 

1 _ Pazarlıkla· 18000 adet palaska kay1::ıı 
zartesi glinil saat IS ten 15,30 a kadar Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. Al. gün evci Vek51etc vermek suretiyle bu iş 
Ko. da yapılacaktır. için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ve

Nümune ve ıartnamesi komisyonda görUlilr. İsteklilerin kanuni vesika- sikayı ,teklif rarflarına koyacaklardır. Mil· 
nakasa tarihinden en az sekiz gün evci ya-

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu
hammen becieli 3500 lira ve muvakkat 
teminat 262,S liradır. 

komisyonuna vermeleri. eatın alınacaktır. . 
(5619) 15587 

Odun alınacak 
Kars As. Satın Alma Ko. dan: 

2 _ Pazarlık 30/eylftl/940 pazartcs1 ıU-
nü ıaat ıs de kı,lada İzmir LT. ~ SL Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

lariyle belli saatte komisyona gelmeleri. (6096) 16102 pılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate 2 - Eksiltme 15-11-940 salı günU 
.saat on beşte Necati bey mahallesin· 
de Saylavlar sokağında Ferah apartı
manında Ziraat Mücadele Müdürlil
ğünde yapılacaktır. 

3 _Tahmin edilen tutarı 21600 liradır. alınmıyacaktır. 

Bir kilosuna tııhmin edilen fiyatı iki ku
ru::ı elli santim olan 700.000 kilo odun ka
Palı zarfla alınacaktır. İlk teminatı 1313 
lira olup ihalesi 29. 9. 940 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 
teklif mektuplarını ihale eaatinden en az 
bir saat evcl Karıı As. Sa. Al. komisyonu-

4- _ Teminatı muvakkate akçesi 162 li-
Sebze kompirimeai alınacak na ıaat 115,80 da Eektıehlr mıntaka Sa. AI. 
lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Ko. da yapılacaktır. 

6 - Münakasaya iştir5k edecek olanlar 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanun\ı ile eksiltme şartnamesi mucibince 
ibrazına meC"bur olduktan evrak ve vcsai
kin mezkQr kanun ve şartnamenin tarifatı 
dairesinde lıazılıyacakları teklif zarflarını 
4/ 10/940 cuma günü saat on bcıe kadar nu
maralı makbuz mukabilinde milnakaııa ko -
misyonu başkanlığına vermiş olmaları Ji • 

radır. 

5 _ Şartname ve nUmuneal komisyonda 
1 - 1500000 paket çorbalık sebze kom- Şartnamesi ve evsafı Ko. da gl!rWeblllr, 

prlmeslnln pazarlıkla eksiltmesi 4.10.940 400 un bölUnerek bir kaç istekliye 1-
Ta. cuma günU eaat 15 te Tophanede Lv hale edilebilir. Tahmin bedeli 54280 llra
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin be- dır. İlk teminatı 8964 liradır. İsteklilerin 
dell 62500 tık teminatı 4376 lira. Şartname mezkOr gtln ve saatte teminat makbuzla. 

3 - Şartname adı geçen müdürlük
tenparasız verilecektir. 

ta vermeleri. (5615) 15589 

Odun alınacak 
Erzincan As. Sa, Al. Ko. dan: 
Bir milyon kilo odunun kapalı zarfla 

eksiltmesi 28. 9. 940 cumartesi gUnü •aat 
11 de Erzincan'da satın atma komleyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
Yirmi bin lira olup ilk teminatı bin be§ 
)'Üz licadır. Evsaf ve ı;artnamcsl garnizon· 
larda vardır. Teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir ııaat evci komisyonda bulun-
durulması llzımdır. (5642) 15603 

Saman alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ıörUlebilıı-. 

6 _ İstekliler tcmlnatlariyle birlikte 
belli ıUn ve saatte komlıyona müracaatla-
rı. (6077) 160155. 

Mekkari örtüıü almacak 
Jzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
z - Pazarllklı 2900 adet mekkiri örtüsü 

satm almacaktır. 
2 - Pazarlık J0/91940 gDn saat 15.JO da 

Juşlttda tzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktlr. 

J - Tabmia edilen tutuı 21200 lira -
dır. . 

4 - Teminatı muvakbte akçesi 174-0 lı-
radıt. 

s - Eksiltmesi ve ailmune•i komİsYon • 
da görülebı1ft. 

ve nUmune.sl komisyonda görUIUr. rlyle Ko. da hazır bulunmeJıı.rı. (6123) 
1stekl11crln kanun! veslkalartyle belll 16108 

saatte komisyona gelmelrl. (6128) 16113 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa.. Al. Ko. daa: 

OKULLAR 

1 - 250 ton ua pazarlıkla ntın alına- Talebe kaydı ilanı 
cakt1r. Pazarlılı 1.10. 940 salı 6ilnU Hat Yüksek Mühendis Mektebı Müdürlüfün-
15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır den : 

2 - Toplu tutarı 50000 lir .. ilk teminatı 1940 _ 1941 dere senesi talebe kayıt mu-
J'/50 liradır. amelesi cumartcıi ve ~aroambalardan maa-

J - Unun evsaf ve şartları kolordunun da her gün aaat 10-12 ve 13,30-15.30 ara -
tekmil garnizonlarmda mwcuttur. unda yapılmak Uzcre eylüliln birinden bi-

4 - lstelr.lilerin tıyin olunan giln -re sa- rlnci te~rinin bc:;inci gilnUne kadar devam 
attc komisyonda bulunmaları. (6080) edecektir. 

16096 Tafsilat almak isteyenler mektep ida -
reelne müracııat edebilirler. 

zımdır. (5789) 15808 

DEVLET ORMAN iŞLETMESİ 

Satılık çam köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Daday re

vir emirliğinden: 

l - Daday merkez deposunda is
tifte mevcut (891) adet muadili (392 -
601) metre mikap çam ve (284) adet 
muadili (72.228) metre mikap köknar 
tomruğu açık artırma ile satılacak -

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
giinde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 iincü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatinden bir saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(5928) 16001 

Tamirat yaptırılacak 
Anhra Valililinden: 
Stadyom ve hipodromda yapılacak o

lan tamirat ııt 14. ıo. 940 pazartesi glinU 
saat 15,80 da vilayet dalmt encümeninde 
ihale.si )apılmak Uzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 5053 lira muvakkat temi
natı 378 lira 98 kuruıtur. 

U2 ton saman kapalı zarf usullyle ek
•ııtmeye konmuştur. Eksiltme IU0.940 sa
at 11 dedir. :Muhammen bedel! 1688 Ura. 
Şartnameal her gün komisyonda görUIUr. 
İeteklllerin muayyen saatten bir saat ön
ceye kadar tekllt mektuplıı.rını Fındıklı

da komisyon reisliğine vermeleri. 

6 - istekliler kanuni vesikalan'yle ve 
teminatı muvaklcateleriyle birlikte belli 
gün ve ııaatte komisyona mUracaatları. 

(6078) 16066 
Un alınacak 

Erzurum Lv. A. Sa, Al. Ko. dant 
(7821-5084) 15061 tır. 

1stekll!erln muvakkat teminat mektup 
veya makbuzu, ticaret odaaı vesikası ve bu 
işe alt nafıa mUdilrlllğUnden alacaklan 
ehliyet vcslkalarlyle birlikte ııözU geçeıı 
gün ve saatte daimi encllmene gelmeleri. 

(6774) 1~7!S8 

Buğday alınacak 

~ma~a Sa. Al. Ko. dan: 
ı - (1,080,000) kllo buğday inamı ka

palı zarf ile ekl!lltme)·e konmuııtur. 
2 - "'Muhammen bedeli (21,600) Ura o

lup muvakkat teminatı (1620) liradır. 
8 - Ekatltmeel 9. 10. 940 çarııamba gU-

1lU saat 15 te yapılacaktır. 
4 - Şartname ııatın alma koml.syonunda 

rörtlleblllr. 
G - İstekliler 2490 ıayıh kanunun 2 ve 

8. maddelerinde yasılı yeııalk \Pe teminat
la blrUkte teklif mektuplanm ihale saa
tinden bir eaat evel komleyona vermlı 
bulunmalan ıtzımdır. (15934) 1~946 

Kunı ot alınacak 
Zrzincaa A•. Sa. Al. Ko. dan t 

500000 kllo kuru otun kapalı zarfla ek -
•lltıneai 8/10/940 sah günU saat 1 ( de Er
&incan'da Sa. Al. Ko. da ,.apılacaktır. 

İlk teminatı 1500 lira olup muhammen 
bedeli 20000 liradır. 

Evaar, ıartname esasları birliklerde var
dır. Teklif mektuplan eksiltme saatinden 
bir ıaat evel komisyona nrilmlı olacaktır. 

(5949) 15943 

Sığır eti alınacak 
lunir Lv. A. Sa. 'Al. Ko. dm t 
154000 .kilo kesilmlı 11ğır eti ihtiyaçı ka

hlı sarf uauliyle ekılltmcye konmuıtur. 
Elcıiltmeal 7/1. Tı./940 gilnli eaat 16 da 

~llada, İmılr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı -
1-tairtır. 
Tabnıın edilen tutan 40810 Ura.dır •. 
Te111inatı muvakkate ak~esl !06l lıradır. 
Şartnamesi Ko. da rörUlcbilir. 
lıteıtlilerin ticaret odasında kayıtlı ol: 

dukıanna dair vesika ıöstermck mccburı
>ttindedirler 

' k f ve Eksiltmeye lıtlrlk edecekler anun -
tl\alırı ve teminat n teklif mektuplarını 
İlıale llatindcn en az bir saat evci Ko. na 

•erınıı bulunacaklardır~ (5950) 159-49 

Nakliyat yaptrrılacak 
G.Jibolu A•. Sa. Al. Ko. daa: 
l'apııacaıc bilumum içecek gtyecek ve 

llı.Uhınınıatın ve eratın nakil tıır eene rnüd-
ltttıe ntllııakaaaya çıkarılmııtır. 
tı !ııalztmentn tıeher ktıosunun nakl1Y• 
htı Wımınt olarak yetmıı bel aantlm 

~e hır erin 25 Itunıetan kati teminatı 2250 
l'adır 

lto İh~eaı 8/l.teı./940 eaat 11 de Sa. At. 
· da Yapılacaktır. (15951) 1159M 

Sade yağı alınacak 
~0A:at As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 ~k -l<loo kilo erlmlı tadeyağı kapalı 0 a· 
tksııtmeye konulmuıtur. 

tı ;:tarı 82400 liradır. Muvakkat temlna-
30 liradır 

tıı.ı · ba tlltıu eıı 9 blrtncltetnn 940 çar1am 

Meşe kömürli alınacak 
Gelibolu A.!I. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla 500 ton meıe kömUrU alına

cak ve ~. 10. 940 tarihinde ııaat 11 de Ge -
llboluda Sa. Al. Ko. da ihale edilecektir. 

KömUrUn beher kilosu muhammen be
deli 6 ıturuııtur. Ve katt teminatı 4500 11 -
rııdır. (6050) 16093 

Un alınacak 
Erzurum Lv. Sa. AI. Ko. dan: 
ı - 250 ton un pazarlıkla aatın alın&· 

caktır. Pazarlığı 80. 9. 940 pazartesi gftDU 

eaat 15,80 da Erzurum SL Al. Ko. da J'&

pılacaktır. 
2 - Toplu tutarı aoo<>0 Ura ilk teminatı 

8750 llradır. 

3 - Unun evııaf ve ıartıan kolordunun 
tekmtl garnlzonlannda mevcuttur. 

' - İsteklilerin tayin olunan gUn ve 
saatte komisyonda bulunmaları. (6083) 

16098 

Kuru ot almacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 2500 ton K. ot pazarlıkla aatın alı
nacaktır. Pazartıgı 3. I.teşrln 940 perııem
be gUnU eaat 15 te Esklıehlr mınte.ka Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 _ 2ııoo ton 150 ıer tondan qa#l ol -
mamak Uzere ayn ayrı leteklllere ihale e
dJleblllr. 

Evıaf ve ıartname1I komisyonda gllrU
Jebtllr. Tahmin bedell 125000 liradır. İllt 
teminatı 7500 liradır. İeteklllerln belli 
gün ve saatte teminat nıakbuzlartyle ko
misyonda hazır bulunmaları. (6124) 

16109 

Kuru fasulya alınacak 
Eılt.işebir Sı. Al. Ko. daıı: 

1 _ 100 ton K. fasulye pazarlıkla eatın 
alınacaktır. Puarlı#l 80. 9. 940 pazartesi 
günU eaat 11 de Esldgehir mıntaka Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 _ 100 ton K. fuulyenln %~ ıer tondan 
qağı olmamak Uzere baıka baıka istek -
lllere ihale edlleblllr. Tahmin bedeli 25000 
llrııdır. İlk teminatı 1875 liradır. istekli
lerin belli g1.ID ve saatte teminat makbuz
lariyle komleyonda hazır bulunmaları. 

(8126) 16110 

Pirinç alınacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.da.n: 

1 _ 200 ton pirinç pazarlıkla satın alına 
caktır. Paııarlı'1 a. 10. 9'0 perııembe gllııU 
saat 16 te Eskiıchlr mıntaka Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Evsaf ve 1artnameel Ko. da ıı!SrUIUr. 

200 ton pirinç elllıer tondan aıa#l ol -

ak Uzere bölUnerek baıka baıke. iııtekmam 
ıııere ihale edilebilir. Tahmin bedeİll 64000 

d İlk teminatı 44M llradır. etekli • Ura ır. 
!erin belli ııUD ve ıaatte teminat makbuz-

·! birlikte Ko. da hazır bulunmaları. 

1 - 250 ton un pazarlıkla eatın alınacak 
tır. Pazarlığı 2. 10. 940 çarıamba gUnU ıaat 
10 da Erzurum Sa. AL Ko. da yapılacaktır 

2 - Toplu tutarı 50000 liradır. İlk te -

2 - Tomrukların ayrıca baş kes -
me payları mevcut ve kabukları ııo • 

ANKARA BELEDiYESi _ yuimuş olup hacim kabuksuz orta ku-

mlnatı 8750 liradır. F otin, getir yaptırılacak 
s - NUmune eveat ve ıartıan kolordu- Aakara Belediyesinden : 

nun tekmll garnlzonlarında mevcuttur. ı - Zabıtai belediye mcmurlan için 
' _ bteklllerln tayin olunan gUn ve ea- yaptmlaca.k olan 93 çift fotln ile 93 çift 

atte komJıyonda bulunmaları. (6081) getir on beı ıün mUddetle açık eksiltmeye 
16097 konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 1116 lire.dır. 
Buğday alınacak 3 - Teminat 8! lira 70 kuru:ıtur. 

Vmurbe7 As. Sa. Al. Ko. dan: - """ • - Şartname .,. nlimwıealnJ ~rmek ls-
1 _ 120000 kilo bil#~ mulca.vele ile t17enlerln herailn eneilmen kalemine ve lı

satın alınacaktır. Tahmin edlleD bedeli telı:lilerln de 4/10/940 cuma cllnU saat 10.30 
19800 Jlradır. da belediye encllmenlne müracaatları. 

2 _ Eksiltme 14.10. 940 Ta. \Pe pazar- (5784) 15766 
tesi gUnU eaat 13 te Umurbey >J. Sa. Al 
Ko. da yapılacaktır. 

8 - İstekl1ler bu iı• &it ekalltme oart
namcsinl her cUıı ıı ıaatlnde komisyonda 
görebilirler. 

' - Eksiltme kapalı zarf uıulU iledir. 
3 - Muvakkat teminatı 148~ liradır. 
6 - Tekllf mektuplan 14. 10. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve saat 1 e kadar Sa. .Al. Ko 
Rs. liğine vcrmiı olacaklardır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil • 
mez. (6091) 16100 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Kuru fasulya alınacak 
:Ankara LevaZim Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan t 

200 ton K. fasulya kapalı zarfla eksilt
mesi 8/10/940 11at 15 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 44000 Ura, Uk temi -
natı !300 liradır. Şartnamesi 220 kuruı 
mukabilinde komisyondan alınabilir. İçin -

Pirinç alınacak de kanun? vesikalar bulunan teklif mck -
Umurbey A.!I. Sa. Al. Ko. dan: tuplarmın aaat 14 e kadar komisyona ve -

l - 70000 kilo pirinç mukavele ile aa- rilmeıl. (5900) 15941 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedell 241500 

ııradır. Elektrik lambası alınacak 
2 - Eksiltme 14-10-1940 pazartcıi ıfhıU ~nkara Levazım Amirliği Satın Alma 

aaat 15 ds Umurbey As. Sa. Al. Ko.da Komisyonundan: 
yapılaca'ktır. 1 - 100 adet 220 vat ve 115 voltluk ma· 

8 - İstekliler bu ııe alt ekılltm• ıart- vi renkte elektrik llmbaaı pazarlıS"ı 30. 9 
namesini her gUn iı saatinde komisyonda 940 1aat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
görebl11rler. da yapılacaktır. 

' - Ekllltme kapalı sarf usuıu iledir Belli ıaatte müracaat edilmesi. 
6 - Muvakkat teminat 1887 lira 50 ku- '608') 16::lıı? 

ruıtur. 

6 - Tcklıt mektupları 14. 10. 940 TL 
puarteıl gün ve ıaat 16 e kadar Sa. .Al 
Ko. Ra. lifine vermı., olacaklardır. 

Bu ııaatten aonra mektuplar kabul edil-
mez. (6092) 16101 

Meşe kömürii alınacak 
Umurbey As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - 1,000,000 kilo m~e k!SmUrU rnuka
vel ile satın alınacaktır. Tahmin edilen be
deli 60,000 liradır. 

20 Araba tamir ettiriJecek 
Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundaa: 
1 - 20 araba tıımlr ettirilecektir. Ara

baların bulunduğu yeri anlamak ve öğren
mek latlyenler her gün komisyona mUra -
caat edebilirler. 

Tekliflerin 30. 9. 9'0 a kadar komleyona 
verilmesi. (6129) 16114 

Şehriye alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komiıyonundan: 

2 - Eksiltme 14. 10. 940 Ta. ve pazar· 
tesl gUnU ııaat l:S te Umurbey As. Sa. Al 
Ko. da yapılacaktır. 

8 - İsteklUer bu ite aıt eklııtme ıart-
1 - tlOOO ktıo tehrlye puarlıfı 30.9.940 

eaat lli te Ankara Lv. A. BL Al. Ko. de. 
namesini her gUıı 111 satınde komisyona yapılacaktır. 

mUracaatıa g!Sreblllrler. 2 - Muhammen bedeli 1250 liradır. Ka-
4. - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. tı tenıtnatı 187 ııra 60 kuruıtur. (6180) 
~ - Muvakkat teminat 8750 liradır. 16108 
6 - Teklif mektuplan H . 10. 940 Ta. 

pazartesi gUn ve ut 15 e kadar SL Al.Ko. 
Rs. llğlne vcrmtı olacaklardır. TİCARET VEKALETi 

Bu saatten ıonra mektuplar kabul e ------------------

tur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satıı şartna -

mesi Ankarada Orman Umum mil -
dürlüğünde İstanbul ve Kastamonu 
Orman çevirge müdürlükleriyle Da· 
day Devlet Orman işletmesi revir a
mirliğinde görülebilir. 

4 - Tomruklar: çamların m3 mu
hammen bedeli 1200 kuru,1 ve köknar
ların m3 muhammen bedeli 1070 ku -
ruştur. 

5 - 1stekli1erfn % 7,5 pey akçesi 
olan 411 lira 30 kuruşu hamilen 30. 9. 
940 pazartesi gUnU saat 14 de Daday 
revir amirliğine müracaatları. 

(8795/5831) 15801 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Düzce Revir 

Amirlitinden: 

Bolu - DUzce ıoscal Uzerlnde Tatava 
mevkllndeld 1 numaralı depoda mevcut 
(96~) metre ve (892) desimetre kUp mua
dili (1597) adet köknar tomruğıı 4.10.940 
cuma gUnU saat 15 te DUzcede D. Or. ıe. 
revir lı.mlrllğlnde mllteııekkll komisyonda 
açık arttırma ile entılact:ıktır. Tomrukla -
nn bir metre kUpünUn muhammen kıyme
ti 10 lira 50 kul"U§tur. Satı§a alt ıartname· 
ler 1stnnbul ve Bolu orman çevlrge mU· 
dllrlllklcrt, Ankarada orman umum mu. 
dtirlliğll ile DUzccde revir lı.mlrllğlmlze ve 
tomnıklnr yerinde gl:Srllleblllr. 

Taliplerin % 7,5 teminat ve evrakı lA.
zlmelerlyle beraber ihaleden e\'el DUzcMe 
mezkO.r komisyona müracaattan. 

(8711/5747) 15964 

ANKARA VALILIGl 

Açık eksiltme ilam 
Ankara Valiliğinden • 
Ziraat tavuk üretme çiftliğinin noksan

larını:ı ikmali iııi 28/ 9/940 saat 12 de cu
martesi günü Nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 
Keşi f bedeli (5000) lira muvakkat temi

natı (375) liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat mektup 

\•eya rr.akbuzu ticaret odası vesikası ve bu 
he ait Nafıa müdürlilğ!inden alacakları 
fenni ehliyet vesikalariy!e birlikte sözü g~ 
çen gün ve ıaattc komisyona gelmeleri. 

Buna ait ke::ıif ve şartnameyi her gün na· 
rıa müdürlüaünde .rörebilcccklcri. (5571) 

15560 

Buna alt keılf ve ıartnameyl her gUu 
nafıa mUdUrlUğllnde görebilecekleri. 

(6168) 16120 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Kar ba§lığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (47.75) ~ 

ruş olan 50.000 (adet) kar baı;h&ı pazarhk-
1-. münakasaya konmuıtur. Kar başlıkları 
10.000 den aıatı olmamak ıartiyle ayn ay
n taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 7/10 
/940 pazartesi gllnU ıaat lo4 dedir. Taliple
rin teklif edecekleri miktarlar flzerindcn 
kanuni kati teminattan He birlikte ihale 
giln ve saatinde komisyona gelmeleri. Ev -
saf ve ıartnamesi 120 kuruı mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan alı • 
nabilir. (6025) 1604-4 

Pamuk çoıap alıınacak 
M. M. Vekiletl Satıa Alma lComisyo.o 

nundan : 

Beher ~iftine tahmin edilen fiyatı 20.75 
kuruı olan 100.000 çift pamuk çorap pa • 
zarlıkla mUnakuaya konmuıtur. 

İhalesi 7/ 10/940 pazartesi ıünU eaat 11 
dedir. Kati teminat 3112.5 liradır. Evı:af 
ve ıartnamcsi M. M. V. satın alma k()mis -
yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerden ihale eaatin len 1'-o
misyona gelmeleri. Pamuk çorapls.r 25.000 
çiftten aşağı olmamak ıartiyle ay·:'l ayrı ta-
liplere de ihale edilebilir. (60215) 16045 

Semer iskeleti alınacak 

M. M . Vekaleti Satın Alma Komisy~ 
nundan: 

Be.herine tahmin edilen fiyatı 421S ku
nıı olan 15.000 (adet) (u) demirinden ya -
pılmıı tevhit semeri iskeleti pazarhlcla 
mUnakaaaya konmuııtur. 

TcVbit semeri iskeletlerin l.000 er adet 
ten aoa#l olmame.k oartıyle ayn ayn ta.. 
!iplere de ihale edilebilir. 

İhalesi 8. 10. 040 sah günü saat l:i te -
dlr. Katı teminat 8.187,5 liradır. Evsaf ve 
ııartnıı.mesi M. M. V. lıatın alma komlsyo -
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunı.ıtı 
emrettiği belgelerle ihale saatinde komts-
;rona gelmeleri. (60GO) 1609' 

Semer alınacak 

M. M. Veicileti Satın Alma Komisy~ 
nundan: 

Beherlne tahmin edilen fiyatı 85 lira 
olan 500 (adet) tevhit semeri pazarlıkla 
mUnakasaya konmuııtur. 

!arl:> e 16111 
(6126) dilmez. (6093) 16105 

Elbiıe diktirilecek 
Ticaret Vekaletinden : 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valı'liğinden İhalesi 8-10-1940 salı g{inU saat 14 te

clir. Kati teminat 2525 liradır. Evsaf ve 
ıartnamesl M . M. V. satın atma konıtsyo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle Sha,le satı.tinde ko-

Bina yaptınlacak 
Balıktsir Aı. Sa. Al. Ko. daa: 

k t blııa kapalı zarfla 18.10.940 l adet a.s er 
U t 17 de Balıkesir Aa. Sa. Al. cuma gün ll&a 

K da ihalesi yapılacaktır. 
~etlf bedeli 19998 lira 62 kurul olup 

kk t teminatı 1499 lira 90 kul"U§tur. 
muva a 1 1 "rmek fı 

Odun alınacak 
Kars A~. Sa. Al. Ko. dan: 1 - Vekalet müstahdemleri için 4-4 ta • 

1 - Bir klloıuna tahmin edilen fiyat kım erkek ve 3 takım kadın elbisesi pazar-
2 kuruı GIS eantım olan bet milyon kilo o- lıkla diktirilcccktir. 
dunu kapalı zarfla alınacaktır. 2 - Bu iıe ait kumaı VekUctten veri -

2 - İlk teminatı 7576 lira olup ihalesi lecektir. 
1%.10. 940 cumartesi gUnU saat 11 dedir ! - İein tahmin edilen bedeli 470 lira o-

Keıılf bedeli 581 lira 83 kuruıtan ibaret 
bulunan Nallıhan kazaııı hususi idare bina
sının tam.iratı 30/cyJQl/940 pazartesi aünü 
aaat 15.30 da vıliyct daimi encümeninde 
talibine ihale edilmek üzere açık eksiltme
ye konuimuııtur. 

misyona gelmeleri. (6061) 16095 

Bez yular ha.ılığı alınacak 
M. M, Vekaleti Satın Almı Komisyo -

nundan: 
.._t 15 tedJr. (159152) 15951 

c Yulaf alınacak 
tlılJolu As. sa. Al. ](o. dan: • 

'~ ton Ylllat alınacak ve s/I.tet/9'0 
'ltııt ll de a.Hbolu SL Al. Ko. da ihale 

Keılf plA.ıı ısn ıartna.mea n gu • 
nkara. ietanbul, Lv. Sa. Al. Ko. 

tly~~~k~lr Sa. Al. Ko. da gllreblllrler. 
ve Taliplerin muvakkat teminatıarlyle tek 
llt mektuplarım ve kanunun emrettııt ve-

Jd ihale ııaattnden bir aaat evet muka
:: komisyonumuza vermeleri ıarttır. 

tada vald seclkmeJer muteber de -

l - Evı&f \Pe ıartnamealnt 15615 kl1nlla lup muvakkat teminatı 35 lira 25 kuruştur. 
almak lstlyenlerln her .-Un ve mUnakasaya o4 - İhale 1/10/ 940 sah ıünli sae.t 14 de 
glrecklerln de teklif mektuplarını ihale Vekalet zat işleri ve levazım mUdilrlüfün-
aaatınden evel Sa. Al. Ko. vermeleri. de toplanacak olan alım satım komisyonun-

(6122) 16107 da yapılacaktır. 

Un alınacak .5 - İsteklilerin 1940 s-"•!!ne ait unvan, 
ruhsat tezkeresi ehliyet vesikası ve mu -

Eslcişehir Askeri Satın Alma lCo. da.n: vakkat teminat makbuzlan ile birlikte ta-

Taliplerin ihale günü muayyen saatte 
muhammen bedelin % 7,5 fu olan 43 lira 
64 kuru~luk teminat makbuzlariylc birlik -
te vil&yct daimf encUmcninc milracaatları 
ilan olunur. (5588) 15617 

Odun alınacak 
Ankara Vali/ilinden : 

Beherine tahmin edilen fiyatı lriO kut"Uf 
ile olan 1000 (adet) bez yulıır b~lığı pa
zarlıkla mllnakuaya konmuştur. 

İhalesi 30. 9. 940 pazartesi gUnU saat 
10,30 dadır. Kati teminat 225 liradır. Ev
saf ve vartnamesl M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. İsteklilerin ko.nu
nun emrettiği belgelerle ihale 5aatinde ko-

tceıcttr 
b.... 'lııı.. · uh--...,en 
• ~ -ın beher klloeunun m "''" .. 
Gt., 7 kuru, •• k&U temtnatı 4000 ura-

. (~l 16911S 
Pos J.&lı.a 

fildir· (6127} 

l - 400 ton un J>UU"lıkla .. tm alına - yin edilen ııln ve &aatte komiıyona mil -
nsı.Jctı•. Pazarlı&ı 3. I.teı. 8'0 J»el'l•n:ı.bt gü- racaatları. ( 108) 16085 

Vilayet hususi idare ihtiyacı için milba
yaa edilecek olan ve muhammen bedeli 730 
liradan ibaret bulunan 25 ton odun iL 1500 
kilo liıra 30/cyl\11/~0 pazartesi ıünü saat misyona selmelert. (610:>) 1610' 



VAKİT, NAK!TTİ R !.. 
5 Porsiyonluk bir komprime fle (su ve ateıten gayri hariçten hlç· 

bir madde ilave etmeyi düşünm~ksizin ) 15 kurut .nukabilinde 15 
dakika g ibi kısa bir zamanda •engin ve ittihalı bir 1e>fra hazırtıya
bilirainiz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefiı 

biı sorbayı her zaman bulamazıınız. 

BllyQk yardım ve faydası ltiUr olan çorbalık aebre komprime ı 
lerimizin senelerce nefaıet ve tazeliğini muhafaza -:ttığine fa}ıit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK. BEZELYA, NOHUT vesair hububat sehze ve çorba· 

lık komprimelerini kilerinlzde bulundurmayı ihmal etmeyinia. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmit ıe"et gibidir. 
Bilhaua dar Ye ııkı,ık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 

Ye her yerde ııcak bir yemek temini kabildir Bakka!larınızdan 50 

gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

alabilirsiniz. 
Beşiktq : ÇAPAMARKA Tarihi tesisi : 1915 

01U11,tı• tararındllı ta•ı•rt 

ldıleıı llif hnıt u sıUlt 

tblrl .................... 
ınuessır lıır ılaçtır. 

Lezzeti no, oran 

OUINA LAROCHE 
• nıllbnııııll le ..., ......... .................. 
Z•"ıftılc , 

. ku~telall" , 

'•""•• ... •le. 
h•••rneıahll 

•• fteklhet haner•nd• de 
Ooktorlır tırıtınd11t 

m011 ....... ı bir kunıt 

tllcı oıırık ııvıırı 

ldfltnet&tldW. 

VAGONLI idaresinde 

GAR 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

CAZ
ORKESTRA 

MUNTAZAM ve TEMiZ SERViS 
NEFiS YEMEKLER - HER NEVi MEŞRUBAT 

MUTEDiL FiYATLAR 

ZiYAFETLER iÇiN BÜYÜK SALON 
Her alqam meıhur LANTOŞ ( Macar ) ORKESTRASI 

92 ıenedenberl bUtUn dllııyaea tammnıe 

Election Kronometrolan 
Metin, hassas ve garantilidir. 
Yeni zarif modelleri : Ankara. 
da Anafartalar caddesinde 25 
No. Abdülhalim Güngenci ma
ğazasında satılır. Fiyatlar mak
tudur. 

Toptan ılparlıter H R K . Yeni cnn 1331 inci İzmir 
lsln mtırar.aat yeri • • Orl Sokak No. I 

HARTAG.DIREKTORLOCO EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
Bulgur alınacak PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 4. 10. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

Harita Genel Direkt6rlüğünden : 
1- Hrt. Gn. Drk. ğü kıta eratı için 

açık eksiltmeıi yapılan 2300 liralık 
bulgura talip çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 43 üncü maddesine tev· 
fikan eksiltme on gün uzatılarak ye
niden eksiltmeye konulmu,tur. 
2- Eksiltme Ankara Cebeci Harita 

Genel Direktörlük binasında satın al
ma komisyonunda 7. Birinci te,rin 940 
pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

Esas No. Mevkii, Cinu 
882 Mecidiye Mev. Tarla 

922 Mecidiye, Evli bal 
925 Mecidiye, Tarla 
924 Mecidiye, Tarla 
925 Mecidiye, Tarla 
957 Atağı Ayrancı harap 

bağın 14/56 hiaseıi 
1175 Yukarı incirlik Tarla 

Ada panel meHha ll2 

1737 42 4362 

1741 5 4562 
1741 19 3818 
1741 18 1848 
1741 26 1868 
1617 40 ta- 1908 

mamı 

1784 10 5150 

JuymeU deposlto 
654.- 130,80 Kestane Petirin bağına giden yolun 

sağındadır. 
724.- 144,80 Gençoğlu Eminin bağının yanındadır. 
573.- 114,60 Nailenin evli bağının yanındadır. 
277.- 55,40 19 parselin timalinde 
374.- 74,80 Safvetin evli bağının cenubundadır. 
477.- 95~40 Tarla halinde ve 39 parselin yanında· 

dır, hisaeparı Rusuhi'dir. 
773.- 154,60 Şükrü ustanın evinin garbındadır. 

3- Mikdarı eksiltme neticesinde 
teklif edilecek fiyata göre tesbit edi
lecek olan bu 2300 liralık bulgurun 
muvakkat teminatı l 72 lira 30 kuruf -
tur. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIIRMA iLE 8. 10. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

714 
722 

Cebeci 
Ayrancı 

Tarla 
Tarla 

1853 99 
543 77 

2281 
2513 

342.-
5026. -

68,40 
1005,20 Tarla üzerinde Osman oğlu Bekir Ka

raterin 185 taj No. lu evi vardır. 
4- Taliplerin yazılı gün ve saatta 

teminatları ile birlikte komisyona gel-
965 Frenk<Szil Mev. Tarla 1669 90 5290 1323. - 264,60 2 parselin ıarkında ve Hüaeyin Avni

nin evinden değirmen yoluna kadar 
imtidat eder. meleri. (6135) 16115 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Frenk8zU harap bağ 1669 95 4712 1649.- 329,80 90 ve 2 parsel ile yolun çevirdifi ha• 

rap bağ. 
Harita Genel Direktörlüğllnden : 576 22 99 495.- 99,- 1 ve 3 taj No. lu evlerin bititifindedlr. 
1- Hrt. kıtaıı eratı için 23, 24, 25 

eylül 940 günlerinde açık eksiltmesi 694 

Doğanbey Mah. Mescit 
sokağı, Arsa 
Cebeci, Ana 

160 
1853 94 6828 341.- 68,20 Bot arsadır. 

yapılan 2000 kilG sadeyağı, 7000 kilo 
patates, 7000 kilo kuru soğan, 800 ki
lo pirinç, 2500 kilo nohut, 2500 kil" 
kırmızı mercimek, 1500 kilo tuz, 350 
kilo kuru üzüm, 150 kilo salça, 450 ki
lo sirke, 15 kilo kırmızı biber, 15 ki!o 
karabiber, 15 kilo limontuzu, 300 kilo 
telşehriye, 300 kilo arpaşehriye, 600 
kilo makarna, 600 kilo beyaz pcyn~te 
talip cıkmadığından 2490 sayılı kamı-

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlik peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Delllliye mUt-
teriye aittir. 

2- Arttırmaya ittirik edecekler içinde, nıühilr kullananların mühilrlerini Noterden tudik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolannı nisbet dalreainde 
tezyit eylemeleri lazımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği liıere, birinci kısım için 4. 10. 1940 cuma gUnil ve lkincl kısım için 8. 10. 1940 
salı günü saat onda Bankamız satıı komisyonunda yapılacaktır. lıtek1ilerin o gün depozito, bilviyet ci1zdam 
ve iki vesika fotografı ile Emlak s~rvisine müracaatları. (5912) 3751 

nıın 43 üncü maddesine tevfikan ek • ~11111111111111111111111111111111111111!:, 

siltme on gün uzatılarak yeniden ek- : iLK _ ORTA _ LiSE : 
si Jtmeye konulmuştur. E 5 

2- Eksiltme 7. Birinci teşrin 940 : Okul kltaplarınızı ve kırtaslyenlzl : 
- s -pazartesi günU saat 10 da Ankara Ce- : amanpazarı : 

bcci Harita Genel Direktörlük bina • : • • E 
ıında satın alma komisyonunda yapı- : AKAY KIT APEVI 5 
lacaktır. : : 

3- Eksiltmeleri ayn ayn yapılacak 5 ve Yenlıehlrdeki ıubealnden herkes 5 
olan bu erzaktan sadeyağın muham _ 5 gibi siz de temin edebUlrsinlz. 5 
men tutarı (2440) lira. muvakkat temi- E Tel:~ 3833 E 
natı (183) lira patates ve soğanın mu· ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
hammen tutar.ı 840) lira, muvakkat 
teminatı (63) lira, pirinç, nohut, kır - Ankara ikinci ıulh hukuk hi -
mızı mercemek ve tuzun muhammen kimliğinden : 
tutarı (960) lira 50 kuruş, muvakkat Yenişehir'de llkız sokak, 12 No. Ju 
teminatı (72) lira 4 kuruş mütebaki 10 evde mukim Cemal karııı Ayıe'ye : 
kalem erzakın muhammen tutan (806) Ankara belediyesi su itleri müdilr
lira 50 kuruş, muvakkat teminatı (60) liiğü vekili avukat Hüseyin Fevzi Hak 
lira 49 kuruıtur. man tarafından ıu bedeli olarak 722 

4- Tali9lerin yazılı gün ve saatte kuruıun tahsili hakkında aleyhinbe 
teminatları ile beraber komisyona gel- açılan divanın ikametgihınızın meç
meleri. (6136) 16116 huliyctine mebni ilinen divetiye ve 
-------------- gıyap kararı tebliii ıuretile gıyabı • 
.. ••••••••••••• .. nızda yapılan durupna aonunda : Müd 

deabih 722 kurutun mahkeme masraf-

SİSLİ TERAKKi 
Liseıi MüJürlüğünden 

ları ve yüzde on Ucretl veklletle bir
AU:llle ~·ın....,. ~--

kati olarak 20. 6. 939 tarihinde karar 
Esıuı talebe kadrolarımız dolmuııtur. 
Devam eden müracaatlar karfuıın· 

da sınıflarımıza (yeni tubeler) aç. 
mata karar verdik. Kaydolmak t.tl· 
yenlerin acele etmeleri icap eder . 

Zayt - Buq'Urlu ukerllk tube91nden 
aldıtun ukerl terhis tezkeremi u.yt ıt • 
tlm. Yenlalnl alacatımdan eülainln hUkmU 
yoktur. Sungurlu kazası Betpuaar Zil k6-
ytlnden Dervlf otullarmd&D lü1r otlu 
316 doğumlu Haydar Pllln. l880 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -5 PIY ANO TAMiRi S - -5 Akord, elli, lstediiinis pi1ano)'Q Hl- 5 
: nln teslim eden, M. ÖzdL Haraççı : 
5 Kardeıler. Telefon: 1426 1803 5 - -

verilmit olduğu ilinen tebliğ olunur. 

M. M. V. Han Milltetarlıtı 

Benzin almacak 
M. M. VeHl.U Bava Satıa Alma l!o

miıyoaundaa: 

1 - 800 ton otomobil bemılnl puarlıkla 
aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(108.600) lira olup kati teminat mlkdarı 
18360 liradır. (paqrlı11 ı. 10. 940 Alı sU
nll l8&t 11 de hava aatua alma komlB)'o
nunca yapılacaktır. !dar! ye fenni ,.mı. 
meher sUn Gtleden IODH meakQr komla· 
yondan MI kurut mııkablHade alınabilir. 
bteklllertn muayyen sllıa ve saatte katı 
temınat n kanuni belpler17le komlsyOıD· 
da bulunmalan. (6914) 16941 

,11111111111111111111111111111111111111r -------------
ASKERi F ABRIKALAR 

Zayi - Kandıra kuaa merku okulun· 
da 931 senemde aldıtım phadetDameml 
zayi ettim. Yenlalnl alacatımd&D uld.S -
nln hUkmU olmadıtı lllıı olunur. İlhaml 
Bqaran, merJı:es tık okulu son 81Dıf tale
bealnden M No. lu Kocaeli: Kandıra 

DAKTİLO KURSU 
Ta lDcl devrulnl de 9'!50 temtı&tıa 

açtı. Belediye aıruı Hanef Apartıp • 
nı No: t Tel: Sn4 Mü 

ULU S - 21. ıncı yıl. - No. l880 
lmtlyu aahlbl 

lakender Artan 

Umumt Neviyatı idare Eden 
Yan itleri Mildilril 

Miimtaa Fails FENiK 
llU.- lltıdOrO: Nattt ULUO 

UWS Ba....a ANKARA 

29.000 kilo kuru meıe odmıu 
alınacak 

Adnl Fabrilıalu Umum Müdllrlüll 
ICınH:ale Satıa Alma IC.omiıyoaııadaa: 

Tahmin edilen bedeli 680 lira olan 
29000 kilo Luru m.,. oduau ukert tabrlka
ıar Kırıkkale P'UP mOdUrlutll blDuında 
mOtetekldl satın alma kom18)'ommca 12. 
10. 1940 cumartesi stlDl1 ....ı ıı de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. eartname 
paruıa olarak kombyondall vtı11lir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan '3 lira l50 
kurUI Ye 2490 numaralı kanunun 2 ve a. 
maddeelrlnde~ vualkle komisyoncu ol -
madıklaruıa ve bu ıııe al&kaclar tüccardan 
olduklarına dalr ticaret odan nalkutyle 
ıneskar sUn ve saatte komtayona mtlraca-
atlan. ( 8062 > 18081 

Merkezde yapılacak inpat ve 
tamirat 

Aıbrl rabrilıalu Umum MiüllJrlüllJ 
•uıa S•tıa Alma Komi17011uadaa: 

K811f bedeli (1202) lira (66) kurut o· 
lan 7Ukarıda 7uıh lupat •• tamirat u · 
kerl fabrlkalir umum mUdUrlutU merkea 
satm alma komt.yonunca 14 ı..rınııvel 
MO ııuarteat sUDU saat 1',80 ela puarlık
ıa ihale edllecektlr. tartıwn• (81) lrul'UI 
mukablllode lroml8)'0Ddm •ertllr. Taliple 
rtıı muakkat temlDat olan (90) Ura (20) 
kUl'UI •e 2490 aumaraıı kamunua 2 n a. 
maddelwlDdekt 'f91&1111• mnanea sUn ye 
saatte komlayoaa moncaatıan. 

(lllG) 11105 

Dr. Şerif Korkut 
Nilmıme hastanesi .. f operatöril 
Her sllıa haatalarım saat 16 ten 

soma kabul .W. Kooperatif arkuı 
Alt Hami .i.p. iTii 

I• 

Travers alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan mU· 

essesesi müdürlüğünden : 
Müessesemiz sahasında teuim edilmek p.ıtile wsaf ve 

mikdan apğıda yazılı maku traversile normal boy traYen 
satın almacaktır. Talip olanlarm en ıeç 10. 10. 1940 tari
hinde saat 12 ye kadar müeueae müdürlüfüne tekliflerini 
vermeleri ilan olunur. 3813 
Mikdar Eb'adı 
5000 adet Gürgen traYen 2.60 M. boyunda normal 

40 
60 
40 
60 
40 

• 40 
40 • 60 
60 
60 

" •• .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 

cinsten 
Gürıen makas travers boy 4.50 M. 

" " " 4.30 M. 
" " " 4.20 M. 
" 
" 
" " 
" ,,. .. 
" " 
" .. 
" .. 

.. 
" 
" • .. 
" .. 
• 

4.00 M. 
3.80M. 
3.70M. 
3.40 M • --u • ..," •••• 

3.10 M. 
2.90M • 
2.70M. 

5540 Adet. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 
1 

Hesaplannda en qağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

ikramiye pliıp 
' tane 1.000 Ura 

4 taae IJOO llnı 100 tane tlO lira 
4 tane 2l50 llra 120 tane '° Ura 

.O tane 100 lira 160 tane 10 Ura 
Kun!ar: ı mart. ı butran. 1 eylW. ı blrtnclklmm 
OUdmt: bteapları senede l50 liradan q&IJ dUpılyenlerlD 

ikramiyeleri 9' IO ful~&fll' 

-------------·--------------------
S - Şartname lennm pbeaindta Ye 

lnhitarlar U. Müdürlüiü mir, Ankara baı mtldllrllilderiııden aarıa-.. 
-------------- almabileceii sibi nlimuneler mulı.tr .. 

Rakı kasaları alınacak bede rörülebilir. 
4 - İıteldilerin JMArhk isin ta7la • 

lnbiıarlar Umum JlüdürllJlladn ı huıaıa riin ve saatte 9' 7,5 dv•m• ,.ıs 
1 - Şartname ve nllmııneal mucibince larlyle birlikte 7Ubrda aclı pçea kol~• 

11/ız/940 tarihinde muhtelif santilitrelik yona müracaatları. (8986-6017) 1"-1 
ıiıelere ait 5000 adet rakı kaıasına talip 
zuhur etmeditlnden yeniden puarhla kon Zayi - Konya askeri orta okuluna 

yıt evrakımı dUtUrdUm. Bulanları& 
lar umum müdürluttıııde Rqr.t .A 
geUrmelerinl lnaaıılyet namına rica 

muıtur. 

2 - Puarlık 1/z/940 ulı sünll SHt 15 
de Kabatat'ta levazım Ye mtibaysat 1Ube • 
aindekl alım komlıyonunda yapılacaktır. rim. Mehmet Akkq. 1829 

Y eıl Sinema Halk Si11e111• Sus Siıemısı 
aı.ua ve bu pce 
NEŞELi SAHA 

KablreM tufanı, neıe 
ka111&tı. Lucien Barroux 
Bett7 Stockftld. Fran • 
sıaca IÖ•lll 
Seanalar:, H,30 • 18,80 · 

18.80 ve seoe 21 de 
la&t 12,16 t. .aCWI b&lk 
matlDMI Lıınl Budl 

eoc. Bına& 

Yeni mevsim ba:srrlıtı 

dolayralyle birkas sün 
K A P .A L 1-D I R 

Anbn'nm en tık ain• 
muı lllmw pek yalnnda 

aphyor. 


