
1 BURHANEDDiN TEPSi f 
bulda da büyük bir 

y E JÜBiLE Si 
Bu akşam saat 9 da 

T~LGRA~ T AN. ISTANBUL Tl!LEFON: t4810. 14811, 14111 Sehir Tivatrosu Komedi Kısmında 
SAL t 8 İLKTESRİN 1940 TANEV1 tstanbtıJ Annn Cad No lM AL TiNCi Vll No. 1859 

...... __________________________ ... ____________ ___ 

k ısat Vekili Geldi 
Sınai Müesseselerde 

Umumi istihsal 
acmi GittikçeArtı_11ar 

ROMANYAYA 
Alman Kıtaatı 

Gönderiliyor 

Berlin 1 Kıtaatın 

Yolda Olduğunu 

Teyit Ediyor 

Almanlara Göre 

Bu Hareket, Son , 

Garanti Hükümlerine 
Tamam en Uygundur 

Nevyork, 7 (A.A.) - Transra. 
1 dio Ajansı tarafından verilen bir 
1 tel~afta şöyle denilmektedir: 

Başvekilin lskenderunda istikbaline ait bir lntıba: Bir genç kız, buket veriyor 

........___ 1 Soğukoluk, 7 (A.A.) - Bugün nndaki hurmalıkları gördükten 
t • d• ı •ı• • 1 Başvekil Dr. Refik Saydam sabah sonra geç vakit Soğuk..>luğa dön. 
\f im 1 ngı iZ saat 11 de Valiyi, vilayet Nafıa, müşlerdir. 

1 
Su işleri müdürlerini kabul ede- fKTISAT VEKİLİNİN 

.._ f 1 v rek Amik ovasının batakhğrnm GAZETEMİZE BEYANATI 
•ııpara Or U9UftU kurutulması, vilayet yol işlerini Yurt içinde bir tetkik seyahati 

Parçalamıya 
Çahşacaklar ..........__ ___________ """!'" ______ __ 

~hver devletlerinin . Amerika ve 
tıı \>Yet Rusyaya karşı cephe al
ttı adıkları hakkında teminat ver. 
\> eleri, harbi, yalnız İngiltereye 
.: İngiliz İmparatorluğuDJl inhi
~_t· ettirmek istediklerini gösterir. 
t·llı.aenaleyh, üçler ittifakında ka-
<lrlaşan ve Brenner mülflkatında 
:sasıan ve pH\nları tesbit edilen 
belli taarruz hareketinin hedefi 
~ olmak lAwn gelir: İngiltere4 

~ _tınparatorluğunu p_arçalıyarak 
<lglO.p etmek. 

M. Zekeriya SERTEL 

S on zamanlara kadar Al. 
. ınanyanın funidi ve kararı 

tı. bu kışa kadar bitirmekti. 
il~ bitirmek için İngiltereyi 

:r u.p etmek lazım ve kafi idi 
tı. ıiefa İngiltere mağlup olduk· 
h~llra İngiliz İmparatorluğu 
~iğinden dökülüp dağılacak 
~ih'7er devletleri İngiliz mira
<i'l'a.lıat rahat paylaşabilecek. 

l, 

~tı !naksatla Hitler bütün ta· 
kuvvetlerini İngiltere üze

. t teksif etti. İki aydan beri 
\> e.xnadi bir surette İngiltereyi ·· ;<ian bombardıman etti. Bu 
tı. cihet zarfında istila için lazım 
t~- azırlı:klarmı da tamamladı. 

"-et karaya asker ihracı için 
gı1 . olan nakil vasıtalarını da 
~l); adalarının karşısına getir. 
dt akat istiJ.8. bir türlü başlaya· 
e Çünkü iki aylık hava mu
"ah~.sinden sonra da Almanya 
RiUı llstünlüğünü kazanamadı; 
gu· kuvvetini kıramadı; ve 
sız nıilletinin maneviyatını 
\>vatnadı. Bilakis İngiliz hava 
l'le etleri işgal altında bulunan 
a~e '7e Alman topraklarına 
il. Zlarıru arttırdılar ve Al· 
1/arıın istila hazırlıklarını da. 
liu. l>erişan ettiler. 
h .. 8~beple İngiltereyi istila te. 

tıll~~~ ~uya düşmemiş olsa bile, 
ll 1 hır hal aldı. Aynı zaman· 

a}t ıtl:n bir kış harbine katlan
tı rne.cburiyetini kabul etmek 

a?l ettı. Bunun üzerine Al
ğ!~~ İngiltereyi imha taktiğini 
gilt lttnek lüzumunu hissetti. 
l ereyi islita edemezse, İngi· 

li:r~P1aratorluğunu parçalaya. 
"rrJ.e1· ngiltereye hücum edecek 
ı:ıtet İngiliz İmparatorluğunu 
tıc ltlek ve İngiltereyi bu su. 

t't\ Yere vurmak yoluna sapma· 
lşı ecbur oldu. ' 

e bu zaruret ortaya üçler it. 
111 çıkardı. 

~ F'aşi\t devletin de g~ 
anın el}tzengin imparator!~ •. 

(S'bnıı; Sa: 2, Sil: 1) 
·. 

tetkik etmişlerdir. yapmakta olan İktısat Vekili Hüsnü 
Öğleden sonra refakatlerinde Çakır, dür> şehirimize gelmiştir. Ve

Vali, Komutan, Parti müfettişi kil, kendisile görüşen muharr\fiınize 
ve mebuslar olduğu halde Ek. demiştir k.t 

"- Seyahatim esnasında Turhal· 
verk mevkiindeki petrol arama dakl antimuan madenile ıeker fabrl-
sahasma gitmiş ve buradaki me- kasından ba.şlıyarak MuriU bakır fş-
saiyi görmüşlerdir. letmesini ve Artvlndeki Kuvarshan 

Avdetlerinde İskenderun civa- (Sonu. Sa: 2. Sil: 3l 

Japon Hariciye Amerika Harbe 
Nazırının Müdahale için 

Yeni Beyanatı Hazırlanıyor 

Nazır 11 Komünizmin 
Tahakkümüne Göz 

Yummıyacağız11 Diyor 
Tokyo, 7 (A.A.) - Japonya 

Hariciye Nazın Matsuka, bir top 
lantıda beyanatta .bulun.muş, ü. 
cüzlü paktın aktedılmesinin J a_ 
ponyanın Avrupa harbine gi~e. 
si demek olmadığını söyliyerek 
demiştir ki: 

uAmerika, İngiltere ve Avus
(Sonu. Sa: 2 Sü: 6) 

Bitaraflık Kanununun 

lngiltere Lehine 
Muhtemeldir Tadili 

Nevyork. 7 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Vaşington mu. 
habiri bildiriyor: Vaşingtonda 
gittikçe yerleşen kanaate göre, 
Birleşik Amerikanın daha şid
detli müdahalede bulunması ve 
hatta harbe girmesi içtinap edile. 
m.iyecek bir hal almıştır. 

(Sonu. Sa: 2, Sil: 4) 

Yeni Mani/ at ura 
Fiyatlarının 

Tatbikına .Geçildi 
Listenin lslaha Yeni 

Tarafları Olduğu 

ve Tadile Muhtaç 
Öne Sürülüyor 

(Yazısı ikinci sahifemizdedir ) 

cıBerlinin salahiyetli mahfille_ 
rinde Alman kıtaatının Roman
yaya doğru yolda oldu~u teslim 
edilmektedir. Bu telgrafa naza
ran mezkur krtaat Almanya ta. 
rafından General Antonesko'ya 
verilen ~aranti hükümlerine uy_ 
~un olarak Romanyaya gitmek
tedirler. 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter A
ianı:ının diolornı:ıtik muhabirinin 
salahiyetli mahfillerden öğrendi. 
ğine göre, Londraya Almanyanın 
Romanyaya bazı kıtaat gönderdL 
ği hakkında.ki haberleri teyit e. 
den hiç bir malumat gelmemiş.. 
tir. 

YAHUDİLERE KARŞI 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rador A

jansı bildiriyor: 
Nazırlar Meclisi son beş sene 

zarf.ında gizli olarak Romanyaya 
girmiş olan Yahudilerin kendi 
arzularile iki ay içinde memle. 
keti terkı-tmelerlni emreden bir 
kararname neşretmiştir. Bu mj.id 
det zarfında gitmemiş olanlar tec 
rit kamplarına sevkedilecekler
dir. 
Romanyanın menfaatlerine mu 

gayir siyasi hareketlerde buluna. 
cak olan ecn ebi memleketlerde 
jkamet eden Rumenlerin, vatana 
ihanetle itham edilerek o surette 
muhakeme edileceklerine dair 
bir kanun layihasının hazırlan
masına da ayıca karar verilmiş.. 
tir. 

YUGOSLAVYADA 
Belgrat, '1 (A.A.) - Nazırlar Mec

lisi, neşretmiş olduğu bir kararname 
ile, Yahudi ırkına mensup talebenin 
badema üniversitelere, yüksek mek
teplert: ve yüksek muallim veya mes
lek mekteplerine, ancak kayrtlr balu
nan diğer talebe nisbetinde girebile.. 
ceklerini bildirmektedir, 

RUMEN MUHACİRLERİ 
Bu :reş, 7 ( A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: Macaristandan gelmekte 
oları Z80 Rumen münevverile pesko
pos Popovici'yl hAmil olan bir mar
şanıli: treni 5 Birinciteşrinde Cun
terici'ye vasıl olmuştur. Bunlar, ev
velinden haber verilmeksizin Macar 
makamatı tarafından hemen giyin. 
melerine vakit bırakılmaksızın ve 
hiçbir e~ya almalarına müsaade edil
meksizin evlerinden çıkarılıp trene 
bindirildiklerini söylemişlerdir. 

HAM AFYON 
Satışı inhisar 
Altına Ahnıyor 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden) -
Ticaret Vekaleti, Toprak Mahsulleri 
Ofisi kanununun bazı maddelerini 
de~iı;tlren bir kanun lAyihası hazır
lamıştır, 

Vekfılet, bu proje lle umum! bir 
fayda görmediğinden dolayı, ham af
yon satısını da inhisarı altına alacak
br. Müstahsilin, mallarını teslim et. 
mek ve bedellerini almak için arala
rında mutemet tayinine imkA.n ve
rilecek ve afyon fiyatlarının Ticaret 
VekAletince tesbit olunması temin o
lumıcaktır. 

Projenin muvakkat bir maddesine 
göre, kanunun neşrJ tarihinde, elle
rinde afyon mevcut bulunanlar iki 
ay içinde bu afyinların miktarı hak
kında bir beyanname vereceklerdir. 

Toprak Ofisi, bu beyannameler ü.. 
zerine, afyonları üç ay içinde müba
yaa edecektir. Beyanname vermiyen
ler hakkında kaçakçılık muamelesi 
yapılacaktır. 

Yeni Alman ve ~ovvet 
Konsolosluklan 

Bertin, 7 (AA.) - Stefani Ajansı
nın Berlin muhabirinin bildirdiğine gö_ 
re, Sovyetlcr Birliğinde Leningrad, 
BakQ ve Vladivostok ta yeni Uç Al. 
man konsolosluğu açılacaktır. Bana 
mukabil Koenigsbergde, Viyana ve 
Pragda Sovyet konııoJoslukları ihdas 
edilecektir. 

Seyir halinde bulunan bir harp ıtemisile düşman tayyareleri arasında çetin bir düelle 

HAVA HARBi 
Askeri Vaziyet 

Londraya 450 B M""lAk t . · . renner u a a ınır 
Tayyare ile 5 1 Askeri Sahadaki 
Hücum Y cipddı T at b ıkab Bekleniyor 

lngilizler, Dünkü Hava 

Harplerinde 28 
Tayyare Düşürdüler 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz Ha_ 
va ve Dahili Emniyet Nezaretleri 
tebUği: Bugün bir çok düşman 
tayyareleri İngiltereye hücum et_ 
mislerdir. Londra üzerine ceman 
450 kadar düşman tayyaresi ta
rafından beş hücum teşebbüsü ya 
pılmıştır. Kuvvetli avcı tayyare 
filolarımız düşmana karşı yük
selmişler ve düşman filolarını bo 
zarak dağıtmışlardır. Bu hücum. 
ların yalnız ikisinde düşman tay
yareleri Londra mıntakasına ka. 
dar ilerlemiye muvaffak olmuş. 
lar ve az miktarda bomba atmış .. 
}ardır. 

Şimdi herkes Roma ve Brenner 
mülakatlarmm askeri sabadaki 
tatbikatlarını bekliyor. Şimdilik 
yapılan tahminler şunlardır: 

İngiltereye karşı hava hücum
larına devam edilecektir. Fakat bu 
hücumlarla kati neticeyi almanın 
mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh diğer sahalarda yeni 
muvaffakıyet imkanları aramak 
ve İnıtiltereyi başka cephelerde 
sıkıştırmak icap edecektir. 

Bir tahtnine göre, Almanların 
Balkanlara inmesi ihtimali var
dır. Bir taraftan Yunanistan yo
luyla Akdenize ve diğer taraftan 
Romanya yoluyla Karadenize in. 
mek istemeleri mümkündür. Fa
kat Balkanlarda böyle bir hareket 
bir çok yeni karışrkhklar tevlit 
edebilir. Evvela, Sovyetlerin Bal
kanlarda herhangi bir harekete la
kayt kalacağı iddia edilemez; sani
yen, Yugoslavya ve Yunarustanın 
mukavemetinden korkulur. Bunun 
için Balkanlarda askeri bir hareket 
ihtimali azdır. 

Fakat mihver devletlerinin Ak
deniz, ve Afrikaya hakim olmak 
istedikleri muhakkak görülüyor. 

(Sonu, Sa: 2. Sü: 2) 

Piyango 

FRANSADA 

Siyasi Nizam 
Otoriter ve 

Sosyal_ Olac.ak 

Baudoin 11 Hezimetin 

Sebebi, Otoritenin 

Çökmesidir.. Diyor 
Bem, 7 (A.A.) - Fransız Ha 

ricıye Nazırı Paul Baudoin, "Lı 
Suisse, gazetesine verdiği biı 
mülakatta Mareşal Petain'iı 
Fransaya vereceği yeni kanum 
esasinin hatlarından bahsedere} 
ezcümle demıştir ki: 

"Yeni siyasi nizamımız otorf 
ter ve sosyal olacaktır. Fransı 
.. hürriyet, kardeşlik ve adalet, 
ülküsünü inkar etmemektedir 
Fransa, kumanda eden bir hükü 
met istiyor. Bütün sahalarda oto 
ritenin çökmesi hezimetimizin e 
sas sebeplerinden· biridir. Devlet 
yenıden kurmak için Fransadı 
bütün içtimai nizamın ananev 
temelini teşkil eden aile ve mes 
lek meflıumlarrndan istifade edi 
lecektir. Fena kullanrlan 'ferdi 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 7) 

Çekildi 

Saat 17 ye kadar gelen rapor
lar, Londranın Cenup ve Şarkın
da müteaddit evlerin yık,1ldığını. 
bir kaç ölü olmasına rağmen za. 
yiat miktarının az olduğunu gös
termektedir. Bu hücumlar esna
sında Castbourne, Douvre, Kent 
Kontluğunda diğer bazı şehirler. 
de tali ehemmiyeti haiz hasar oL 
muştur. Bugün öğleden sonra İn. 
gilterenin Cenubu Garbisine de 
iki hücum tevcih edilmiştir. Ra. 
porları henüz alınmamıŞtır. 28 
düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Tayyarelerimizden 14 ü ka
yıptır. Pilotlardan altısı sağ ve 
salimdir. 
İNGİLİZLERİN H"ÖCUMU 
Dilıı gündüz, İngiliz bombardıman 

<Sonu. Sa: 2 Sn: 7 ı 

8756 Numarah Bilet 60.000, 
92764 Numarall. Bilet de 

20.000 Lira Kazandı 
Bir Sulh Taarruzu 

Hazırlanıyormuş 
Berne, 'I (A.A.) - Mihverin mu· 

azzıım bir sulh taarruzunda buluna
cağını gösteren alimetler V'ardır. Ba
zılarına göre, bu teşebbüs Brenner 
görilşmelerinin neticesidir, 

Basler Nachrkhten gazeteı;inin Ber 
lin muhabirine göre, Alman gazetele; 
"İngiltere ile bir kompromi barışmm 
hangi 5artlar altında mümkün olabile
ceğini,, münakaşa etmektedirler. Bu. 
nunla beraber, muhabir Berlinde ek
seri kimselerin harbin ikinci kışına ha.. 
zır?andıkları kanaatindedir. 

Milli piyango, dün Adana Şe
hir stadyomunda 10,000 i müte
caviz bır halk kütlesi önünde çe
kilmiştir. 60 bin liralık ıkramiye 
8756 numaraya, 20,000 liralık 
ikramiye 92764 numaraya çık
mıştır. Bu keşide<le kazanan nu
maraları sıraya konulmuş olarak 
neşrediyoruz: 

60.000 Lira kazanan N o. 
8756 

20.000 Lira kazanan N o. 
92764 

10.000 Lira kazanan No.lar: 
9029 90667 

5.000 Lira kazanan No.lar. 
14201 23549 98864 16853l 
2.000 Lira kazanan NoJar. 
19414 32630 47394 7830" 
77704 94904 148557 16525~ 
189398 191692 
1.000 Lira kazanan No.lar . 
3672 66889 103409 14920~ 
3977 67054 109843 15442l 
9278 67745 111678 15820{ 

10497 74257 113980 16161( 
14990 75998 114192 16185~ 
16560 77610 116786 16423{ 
17788 78637 117259 164574 
20798 79589 120317 17428: 

(Sonu, Sa: ~. Sü: 5) 

l 



POR: 

Balkan Kongresi 
un Toplandı, Yeni 
Kararlar Verildi 

Oyuncular Şerefine Ziyafet Verdi 
ikinci Balkan Konrresinin tkin

celaai dun Büy{ikadada aktedil-
ir. Evvell Balkan krosundalri pu_ 
tevzii esaslan tesbit edilmiıtir. 
den olduiu cibi i tirak eden dort 
bilrtan yalnız iıçünlin puvan ver

fakat dördiincünun ferdi tasn f. 
derec~ alarak puvanını kcndısin_ 
sonra relene terlı:etmemesi karar

ıtır. Bundan sonra 193!1 o
nda yapılan Balkan rekorlan 
edılmıı ve relecelı: sene Balkan 

.... &&eıında bır de voleybol musaba.. 
7&Pılmasmı mahalb b r federas
isterse bunun kabul edilecefıne 
verilmııtir. 

Gelecek senekı kır kotum ile Bal
o)'11Dlannı tertip etmek sırnsı 

yanındır. Romanya bu iıi ya-
7&calı: vaziyette olurs;t evvelden 

verecek ve Yuıoslavya deruhte 
ir, 
ar murahhası Bulgaristanm da. 

Ballcan sporculuiu camiası için
bulunduiunu ve ilerdeki oyunlara 

eha1 iıtırak edeceklerini beyan 
ı bundan sonra kongre riyaset 

mdan Turkiye Reisicumhuru ile 
ekiline tlzim telgrafı çekilmesine 

ve konrreye nihayet verllm' ıtir. 
rcular diın öfle yemetinl Bıi-

dada yemıller akşam da Valinin 
ine Pork Otelde verdiii ziya

bazır bulunmuşlardır. 
rahhaslar, bu akşam memleketle.. 
trenle donecelderdır. 

KONFEDERASYON REİSİNİN 
ANATI - İstapbul, 7 (A.A.) -

Atletizm Konfederasyonu Re-
18 beyanatta bulunmqtur: 

11 inci Balkan oyunları, orıani. 
unun mükemmeliyeti itibariyle 

evvelkilerin hepsinden ilstün
BiDıaısa dilnyanm içinde bulundu. 
allıkül prtlara ratmen Türlı:lye
S6sterdiii muvaffakıyet. her tür. 

in ve sitayiıin üstündedir.• 
AR MUMESS1LtN1N BEYA. 

Ti - Bulıar mumesslli de deımı
lıi: 

priıtan federasyonu kendi 
tinin bu ıene lıtanbulda tem. 

emedifme çok mUteesaiftir. Bu 
, Türklerle spor l&hasmda bir 

daha temas imkinını lı:açınnıı ol
için azami haddindedir. Ma. 

ruh1UDU%la daima ~anıbaımız
Ba rab, hldiselerden milteesıir 

k daima mevcuttur ve her ıc. 
rajmen Balkan konfederasyonun

rimizi muhafaza edeceğiz.• 
HAN FEL OlN BEYANATt - Or

tomhnl baakanı Bllrban Ftlelr, 
iri: 

Buırlla1ctl ıartlar altrııda mltn takrm
- mUddct meınlekeılcrtndea aJrnlma
.. nletlarln tam formda bulanabllmc-
'dlltlttına derıılı ederek n.e ce hafta
le a1ln de yapılan QYUnlana iki rtıne 

lmHı takarrür etti l ıtlbl, maflObi· 
...a ... ne lıtlralrten ceklnmenln 6nUne 

iç n de ba aeae am mJ tasaıfıa n· 
aarfıauar cdıldı. Son TU:b'ct 

Simdi ingiliz 
hparatorluğunu 

Parçalamıya 
Çahşacaklar 

(Başı 1 ıncıde ı 
teşkil eden İngiliz İm· 

torlugundadır. Ve uçünün de 
i bu imparatorluğu kendi a

da parçalamaktır. Şu hal-
6ç devletin bu imparatorluğu 

ıçin elele vermeleri kadar 
bir şey olamazdı. 

* * ngiliz İmparatorluğu 13,3 
milyon mil murabbaı bir sa· 
ve 500 milyon insanı ihtiva 

• Yani yeryuziınun dortte 
en biraz azı lngiltereye a
Dunya nüfusunun dortte 

İngıltere için çalışmaktadır. 
resmen müstakil sayılan 
ve Irakla Himalaya dev. 
, ve lngıltereye baglı bulu

Portekiz ve Holanda ımpara-
uklan da tlfive edilirse, !ngi. 
Jmparatorluğunun hududu 16 

on mıl murabbaı araziyi ve 
milyon insanı bulur. 
u muazzam İngiliz İmpara· 
ugunun muhim kısmı Uzak 

ve şarki Asyadadır. 500 
on nüfusun 360 mılyonu 
tli, 70 milyonu Asyalı d ğer 

mleke halkıdır. Kanada, A-
alya, Yeni Zelanda ve Ce. 
Afrika dominyonlarındaki 
un yekılnu 20 milyonu geç-

ver devletleri bu impara
ju kendı aralarında şoyle 

un etmek isterler: Afrika 
panın bir mütemrnimıdir. 

aleyh A vrupaya hakim 
an devletler Afrikaya da 
bulunmalıdırlar. Japonya 

Uzak Şarkm tabii hak.imidir. 
Çini aldıktan başka Uzak 

taki İngiliz rnustemlekelerL 
Holanda mustem1ekelerini ve 

a Hind stanı almak ister. 
gıltere Uzak Şarktaki mus
eke ve domınyonlarını tek 
a mudafaa edebilecek hal

değıldir. İngiliz a keri müte
ları ötedenberi bu nokta 

ICC tebelltır cttlli lchı orcaabauoaa altı 
baf ada ikmal :ranırctlnde kaldık. 

T rk atletler aln beyne Uel faaliyet dev 
rnl olan ı ı acnedeabcrl buırllnlıQ dereceye 
vlı 1 olamanırıtık.,. 

VALINlN ZlYA:FETI - Vah n Bclc-
417e Re 1, Ba taa oyun anne lttıralr eden 
Elnı, Yuıoı .., ve T rk aıletlcrl tue ine 
• n ıkıam Parkotelde 150 ki lilı blr alyafeı 
rerm lr. B ziyafette verd ı bir nutukta 
LG f Kırdar e c le de.. ıtir ki• 
"- Balltan aporcu u tattulu bu te· 

mb Te azimli ye da muvaffak olur ıııırmek 
ep l sala bir baz ıc lrU eder 

il n Balkan oyunlanna tlralı • lıı buray 
tadar ıe p b e s(lzel ve he ccanb ...Oaabalra 
uaıları yaıaımrı olman dan dolayı htanbul 
ı hrl nam na ıblere teıeklıDr eder ff IOPo 

atıyı fırsat b terek Balkan ıpcıı- u1an a 
b ndan 10tırakl 07'1nlar içinde munffaklnt 
ıtilerlm.., 

Valinin nutkuna Balkan atletizm konfecle
ruyoaa baıkanı n Yunan de ecesi R nopu 09 

CC'lap Tcrmlıtlr. 
MADALYALAR VERlLDı - Ziyafetten 

10nra, Yuııoıla'I .,. Elen aporcularlle 'Jlrlıkt• 

celea ldarccnere ve U nı:I Balkan konırrcaln e 
ftomaftl'& .,. Bulsaristam temsil eden delen· 
ıere blr batıra madalyası nrllmlı ve m sa· 
bakalara lıtlralc eden u, ekibin lı:aptanlarına 
lı:upalar tevzi cdilml tir. 

Peynir Tüccarları 
itiraz Ettiler 

Peynir tUccarlan Fiyattan Müra
kabe kom!ıyonu nezdınde beyaz pey
nir için tesbit edilen fiyatlara itiraz 
etmi,lerdir. Komisyon bu itirazı red
detm!ltir. 

Kırtasiyeciler, ayın onundan itiba. 
ren illn ed lccek ikinci fiyatları kabul 
etmiılerdir. Bu listede, her nevi kır
tasiye eşyası bulunmaktadır. 

Türk Vatandaşlığına 
Kabul Edilenler 

Ankara, 7 (TAN) - Yugoslavya, 
Romanya ve Bulgaristandan hicret ve 
iltica suretiyle memleketimize gelmiı 
bulunan 1357 kişinin Tiırk vatandatlı· 
iına kabulü haklı:mdaki kararname 
Vek'ller Heyetince kabul edılmiııtir. 

R A D Y O 
BUGUNKU PROGRAM 

1,00 Procram 
8,03 Milılk (PL) 

1,15 Haberler 
ı,so Mil ik (Pi.) 

1,50 Yemek llateal 

• ı2,SO Proııram 

U,33 Şarkılar (Pi.) 
12,50 Haberler 
U,05 Ş rk !ar (Pi.) 

U,20 Mftzik 

• 11,00 Proıtram 
11,03 Mllzık (Pi.) 

l8 30 Konuma 
11,45 Mllrik 
ııı,oo Oda mC..ill 
19,20 Melodiler 
ısı,so Haberler 

19,45 Su 
20, 15 Radyo ıı:azetesl 

20,45 Şarkılar 
21,30 Konu ma 
2ı,4S Orkutra 
22,SO Haberler 
22,45 Orkestra 
2S,OO Dana mllzlfl 
2S,25 Kapamı 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 Ende) 

Ispanyayı derhal harbe soka
madıklarına gore, belki ~imd lik 
Cebelıtankı almak ta bahıs me~
zuu dcfildır. Fakat. Mı ıra ve Sı
mali Afrikaya, yeni Alman ve 1-
talyan kuvvetleri gönderileceğin
den bnhscdıliyor. Hattil bu m k. 
satla Almanya ve ltalyada mühim 
seferi kuvvetler hazırland ·ı söy
leniyor. Bu kuvvetler Mısıra nasıl 
nakledilecektir, b llncmez. YegS
ne imkdn, Sicily d n Şimali Afrık~ 
ya tayyare ile p raşiıt kuvvetlen 
sevketmeleridir. Çilnkiı, Sicilya ile 
Afrika ar:ısmdaki mesafe tayyare 
ile bir saatlik yoldur. Fakat para.. 
ı;uUe Mı ıra veya Şimali Afrikaya 
asker nakil basit bir iş değildir. 
Tayyare ıle asker nakli için evvel:1 
paraşut mı.ifrezelerinin gidecekle
rı yerlerde ıhtıyaçlarım temin e
decek vasıtalara malik olmaları 
Hizımdır. Halbuki Şimali Arriknda 
muhtaç oldukları mal eme ve er-
z kı bulmaları, hatta buralarda 
barınmaları imkan ız gibidir. Bu 
sebeple, tayyare ıle asker sevki_ 
yatı da pek varit görulm yor. 
Maamafıh buaunlerde mlihim 

hareketlere intizar llzım geldıği 
şiiphesizdlr. 

üzerinde ısrar etmişlerdir. lngil. 
tere şimdiye kadar buradaki ha
kimiyetini Japonyaya karşı Ame
rika ve Sovyetleri kullanarak 
muhafaza etmiştir.Şimdi Avrupa
da ve Akdenizde buyük ve ha_ 
yati bir harple meşgulken Japon. 
yanın bu fırsattan istifade etmesi 
U1zımdır. 

Binaenaleyh İngiliz İmparator
luğunu parçalamak lç:n Alman
ya ve İtalya Afrikada meşgulken, 
Japonya da Uzak Şarkta İngiliz 
mustemleke ve domınyonlan li
zerfne saldıracakbr. Bu suretle 
İngiliz İmparatorlu unu parçala
maya çaJışacaklardır. 

Mihver devletlerinin Amerika 
ve Sovyet Rusya)a karşı cephe 
almadıkları hakkında teminat 
vermeleri, harbi yalnız İngiltere. 
ye ve İngiliz İmparatorluğuna 
inhisar ettirmek istediklerini gös
terir. 

İşte üçler ittifakında kararla
şan ve Brenner müllkatmda 
esaslan tespit edilen yeni taarruz 
hareketmin hedefi bu olmak la-
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Bana Ka '" 

Yazan: /\ aci Sadullalı 

L i elcrimizde Jutincc de oku. 
nacakmıs ... Bu sayede, li. 

sclerimızdcn diploma alacak de
likanhJnr, garp kiıltiır fılcmıne 

karıştıkları ıaman, dil ve yol bil. 
mıyen rehbersız \C zavallı scy. 
yahlar gibi şa~ırıp kalmıyncaklar 
demektir ... 

Fakat bu iyi karar, tuhaf bir 
teklü doğurdu: Şimdi Ahmet E
min Yalmnn: 
"- Ya, diyor, Osmanlı kültürü 

ne olacak? Papaz kılıklı lntınce 
profe örJeri Iiselerımıze girecek
ler de, abani sarıklı arahi muder. 
rısleri 'c kara külahlı farisi ho
caları kapıda mı kalacaklar .. 

Fakat Osmanlı kültürü ıned. 
reseden az bir tahsılle ~imam~ 
) acn - na göre, Ahmet EminİIL 

hakikı muradı ne olsa gerek? 
Bu sualin altında gizlenen 

)·emyeşil meram olsa olsa şudur: 
"- Medrcsele~in ihyası!,, 
Bay Ahmet Emin, "gayrişah

sı., bir gazete çıkardığını id
dia etti.ine göre, bu parlak Cikir 
gazetesinin sermayedarları ara
sınd:ı kurulmuş bir meşveretin 
fetvasıdır. Bu hesapça, Osmanlı, 
ve Divan edebiyatına, Arap ve 
Fars HsanJanna müteallik kıldan 
ince bir mevzuun miinakaşası da, 
bu gazetenin vaktile el ilanlann
daki liı.telcrle cümleye malum 
kılınan şu maliım sermayedarları 
arasında yapılmış olacak: 

Bay Omınn H nü Son t, Bayan 
İsmet Dlnccl Bay Ahmet Emin Yal
m n, B y Mu t fa Bes m, B y Arll, 
Bayan Nevlur, B y f ı:;met, Bayan Su
zan, B ynn Rebia Ergüven, Bay Der
viş Çellktaş, Bayan Yalman, Bayan 
Faike Şevki Yazman, Bay İbrahim 
Çörel, Bay Ri! t Y lman, Mühendis 
Bay Ragıp, lmar Bankası i
dare Meclisi relsi .Haydar Salih To
par, Kızılay eski umumi kAtlbl dok
tor Hikmeti .. ..... 

Müzakeresi, istişaresi, veya 
münakaşası yapılan mevzula, bu 
zevatın meslek, meşrep ve ihtı
saslan arasındaki tezada göre, 
ben, neticede bir medrese açmak 
kararına vanlmasında şaşılacak 
hiç bir fevkaladelik göremedim! 

Köylere Radyo Veriliyor 
Ankara, 7 (TAN) - Hüldlmet köy

lüyü esaslı şekilde tenvir etmlye kı
rar vermiştir. Bu ma'lı:saUa bütnn 
k8y odalanna ve yeni açılan Halk 
Odalarına mutlaka birer radyo konu 
lacaktır. Bu iıe ilk olarak Doiu vi. 
l~yetlerinden başlanacaktır. 

RAMAZAN: 6 
8 - 10 - 940 SALI 
S D. 

JMSAK 4 26 
Ofle 12 02 
IkincU 15 13 l iFTAR 

Ak,am 
Yatu 

8. D. 

1'I 41 
17 41 
ısı 11 

lktısat Vekili Geldi 
(Başı 1 incide) 

ba ır lzabchaneslni tetkik etttim 
''H tar:ıfta vatandaf}arı daha ·~ok 

ı;;alısmak lüzumunu hissetmiş buldum. 
Yakın zamanlara kadıır cksikliğı 11-

kmtJ uynndırnuyan bazı m ddeler, 
m;ıtezayıt bır ş ddetle kendisınl his_ 
s ttırcn ihtiyaçlar haline gelmiş, halk 
ta bunları temin için gayretini art
ttnnlitır. 

·• uhtclif istihsal milesseselcrln
dek\ tetkiklcrim, bugtlnOn şarU:ırına 
g yrl mu alt tesirler yapan bir takım 
Amıllcr mevcut olmasına ra~men, is
tihs 1 h cmlnln ve evs:ıtının dil me
ml~. biltlk:is artmış bulunduğunu ıös
termlştlr. 

"Ecnebi memlelı:etl~den getirmek 
lhtıyacmda bulunduğumuz parı;aların 
biraz pahalıya da mal olsa kendi a
töl;elcrJmizdc yapılabildiği~ gördilm 

'·1 n b şında ve !cinde olıınlard~ 
c • Jklıklcri gören ve g6steren bir zih
niyet teesils etmekte olmasne terak
ki ve tekcmmüIUn en biıyük Amlllni 
elde etml,, bulunmaktayız, 

"fçlndc bulunduğumuz dünya hL 
cllselcrl kar~ısında hnlkunızın uya
nıklı ı ve nefsine itim dı, denebilir 
ki, hıçb r znmnn bu derece yilkaek 
bir hadde varm mııtır. MllleUn bil
yiık M ili Şef etrafındııki yekpare
li i, t nın h r kö e de kendisini 
go ermektedir,,, VEKİLİ 

TİCARLT 
Anknr 7 (TAN) - Başvekil Re

fik Sayddmla birli te Hataya cttmtş 
olan Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
bugün sehrtmize dönmoştnr. 

iNHİSARLAR VEKİLi 
Mani a, 7 (A.A.) - İnhisarlar Ve

kili Raif Kar deniz şehrimize gelmtı, 
tem lnn sırasında tutlin milstahsll
leri ile gorüşmilştür. Müstahslller ttı
tün atışlarındn tiltün çuvalının sık
letinden !azla dıırıı indirildiği ve çu_ 
valların da iade edilmemekte oldu-
mnı söylemi terdir. Vekil, bu dileği 

muhik örerek tı müstahsil lehine 
brılletml Ur Bu sene ilzUm mnh ulil 
az olduğundan idarenin mübayaa e-
dece ı tUtüplerin Mani dı:ı f lenmesl 
suren ~1"1e iş temini için vlUd 
dile,.in de tetkik edileceğini vaadey
lem!ştir. Vekil bugün vllfıyet maka
mını, belediye, Parti, Hnlkevl ile 
Tüm Komutanını, lsmet lnısnn Kız 
En tltü ünü zlynret etmiş ve millea-
ıben Vnll F ik Tilrel ile Akhfsara 

gltml lerdır. Vekil, bu ak :ım Akhl. 
ardar Manlsaya d5necektir. 

zım gelir: İngiltereyi imparator
luğunu parçalayarak mağlQp et. 
mek. 

TA lf 
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1 Yüksd , Aühendis Mekteb;nde Kabul imtihanlarına Başlandı 1 

8 - 10 • 940 

Ismail Müştak Maya 
İkinci Senei Dcvriyci 

Yan 
Mu tak 'lıJlllPUlwn 
senei de<~,-ıme 
sa:ıl ild bui~aa 

ÖLÜM 

Yüksek Mühendis Mektebinde kabul imtihan~anna 1 r~a Cumhu~reis~mizin oğulları. ?.m.~r ln~n~ de girmış-
tliın başlanmıştır. Bu yıl Mühendis Mektebine gırmek tır. Yukarıkı resımde Ömer İnonu yu ve ımtıhana gıren 
için muracaat edenlerin sayııı 434 tur. Kabul imtıhanla- talebeleri ıöruyoruz_ 

CWnhurıyc• reııkıını ı ta r r er 
ınuallım Ahmet Hıdayct Reel'ı kar 
to• Tallı Tahır Reel u un ve ıztır 
bır ha11alıkıan aonra dlln hayata• 
ıröılennı kapam•ı ve Ferılcöy 

dcfnedılmlıtlr. Kend ac A lah an ra 
lerız 

1\1 E V L U D ·-------------
Şehrimizde 
~kmek Sıkıntısı 
Yoktur 
Piyasada bozuk çeşnili ekmekleı 

bulunduğu, noksan vezinli ekmek s~
tıldığı iddialarının tamamen yersız 

olduğu anlaşılmıştır. Bizzat Vali tara
fından yapılan teftişlerde pek az is
tiınası ile bütün fırınların temiz ve 
ekmeklerin belediye çeşnisine uygun 
has ve pişkin olduğu görülmüştür. 

Artık bir ekmek sıkıntısı mevzuu
bahis de~ldir Şehre her gün yliz ton 
fazla buğday verilmesi yiızünden un 
o'kadar bollaşmıştır ki şimdi fırmcıfar 
satıı yapabilmek için rekabete bil" 
başlamışlardır. 

Hatta francalacılar, bu rekabetin ö
nlinü alabilmek maksadiyle belediye
ye müracaatla francalalık luks una 
narh konmasını istemişlerdir. Fakat 
belediye, francala lliks oldufu için 
francala ununu narhtan muaf tutmak
~a ve narh koyınıya lüzum rönnemek
tedir. 

Fırıncılar bile biribirleriyle rekabet 
edebilmek maksadiyle francala kadar 
has ekmek çıkarroıya başlamı3lardır. 

l\laarifte : 

Talebeye Otobüste 
T enzi!6t Yok 

Maarif Müdıirlüiü otobüslerde tale. 
benin tenzil tlı bilete tabi tutulması
nın teminini belediyeden istemiştir. Be 
lediye, otobüslerin eşhasa ait olınasın. 
dan dolayı tenzilit işind; müessir ola. 
mıyacağmı bild'rrnektedır. 
LATİNCE DERS - Vefa ve Gala

tasaray I.ıselcrlnde yapılması karar
laştırılan Latıncc. tedrisat içln icap e. 
den muallim kadroEU ihı:ar edilmiştir. 
Mudilrler edebiyat kolu~daki talebcle_ 
rin Llitince oğrenmek istıyenlenni tef
rik edecektir. 
KİTAPLAR TAMAMLANDI - İlk 

ve orta tedrisat müesseselerinin henüı 
neşredilmemiş olan Jı:itaplan dün ba· 
yılere verilmiıtir. 

KISA · HABERLER 
INGlL'IEREDE: 

• Dublın, 7 (AA.) - De Valera, bir DU• 
tulr. ıllırlemlı ve dcmlıtlr ki: 

"- Serbeat Irlanda devletinin milli ordıı· 
au, Avrupa anlaamulı4ınnı baılamuından 
evvelki vaziyetine aaurarı 71dl mlıU lı:uvet• 
lenmlıtlr. Bund&n baıka ıaahallı emniyet 
kuvvetlerine, 200 bin klıl gl$nOllQ J'aıılm ı 
ve bunlar, Serbest lrlallda devletinin bit1ra(. 
1 fını a: dafaaya anı! lçmlıtlr ... 

De Valera, Serbeat lrtanda de,ıetlnln, 
m•nıai ne oluraa olıun, mDmkUa oldufu ka· 
dar aOraıla caliha tedarik eylemekte bulııadu
iunu da ılıivc etmlıtlr. 

e Bir Kanada lımaaı. 1 (A.A.) - Anıe· 
rlka Blr1eıl~ devletleri tarafından lnılltereye 
devı edUeıı torplto muhrlplcrinden li;llncU bir 
ırntp, bir Kanada limanına ... armııur. Hemen 
aJ'nt ramaııda, bu torplto muhriplerini teseı· 
lllıa edecek olan :rDderce IqlUs bahrlyellıl 
de bu limana ıretmlstlr, 

UZAK ŞARKTA: 
e VlchJ', f (A.A.) - SIJ'am'm ,Vaılns

tondaki eıcilll!I. Fransa tıe olan ademıtccnlb 
palı:tının fuhl halı:kındakl haberleri vatanla· 
mı tır. Siyam eısiıi ıazetecllere J'•Ptıfı be· 

7aııatta JCamboG'la Luanc Prabanl"m tekrar 
Siyama Ohakmın bir ınıııı mlldafaa icabı Ol· 
duğunu kaydeylemlıtlr. 

ALMANYADA: 
e Berlin, 7 (A.A.) - Bulıar Zlra~t Na· 

11n Bar;riaaof, Bcrline cebn1$tlr. Berlındc 1 
ııila lı:alacalı: olan Baıırlaaof, lstas)'Oada lrar

ıılanmı ur. 

Amerikada Hazırhk 
(Başı 1 incide) 

Siyast şahsiyetler, ordu, Bah
riye ve hava kuvvetlerine men
sup kimseler arasında şimdi so
rulmakta olan sual: aAcaba har
be girecek miyiz?» suali de~il, 
«Ne zaman gircce~z? .. sualidir. 

Bu, bir his meselesi değil, son haf
talar içinde dünya hMlselerlnln ya
nıttıRı bir vaziyet ve baleti ruhiye
dir. 

Muhabir, Vaşlngtonda ittihaz edll
m .. sl dilşilnülen baelıca tedbiri uy
m ktadır: 

1 - İngiltereye daha büyük bir 
yardım ve bu arada bllhaua bomba 
atmnk için nişan lıletlerlne alt teknik 
esrarın verilmesi, blrlncl sınıf harp 
malzemesinin g6nderilmesl ve antren
man için cenupta buluhan tayyare 
meyd:.nlarmın İngilJzler tarafından 
kullanılması, 

2 - Evvelce lnflratcıların girift 
bir ittifak diye itham edebilecekleri 
bir anlaşmanın bugün Uzak Şarkta 
yapılması lmkAnlan, 

! - .Tohnson kanunfle bitaraflık 
knnunlannın İngiltere lehine olarak 

Yeni Manifatura 
Fiyatlarının 

Nemllzade m rhuın Hamdı ı nd 
kası merhume Nunye HanUDJa ruh 
edılmelr Qzcre {lnllmilzdeki cuma ıt 

naa>uıadar aor.ra Sultanahmet cam ı 
MevlQdu Nebevi kıraat cttır ccdlıı 

buyuran scvaua te1rıflcri rica olun 
Nemlı.ıa 

Açık Teşekkür 

T atbikına Geçildi 
Erdııcan fcliketlnde ayatı kınl 

ra kllııiflnbı birinde iki defa ame 
dalı halde mlbbet neticeye Tanlamıt 
mun qafını btanbul Etfal haataae 
dinaQ'11n profcallr AklJ Şalrlr 8• 
daıa ,..pılaa hlaah amell7at su 
li)oatı adlmUUmkln olan ba a.mc 
bet netlce7e nrdıntmıı olmalıla 

Dünden itibaren yeni manifatura fiyatlar.ı üzerine muamele 
başlamıştır. Fiyatlan Mürakabe Komisyonunun memurları, muhte
lif ma~azalardaki satışlan kontrol etmişlerdir. Ticaret MüdürlüAü 
yeni fiyat listesinin şehrimizde, normal bir surette tatbik edildiğine 
dair Ticaret Vekaletine malUmat vermiştir. 

ala ~lıack llyalratl, Tilrlı dehau 
naıflannı labat eden muaffaklyeti 
rur " UtUıarla 71detme7I bir naile 
AJ'nı saıaaada GOCVfumWI ameliJ'•I 
yakından allkadar olan Dr. Bayan 
Ua Dr. B&J' Jıltınln QTtca t ... 

ıueteala THıta.U. altna lıUcUnııeri 

BiR TVCCARA GöRE =--, ------------

Yeni fiyatıar balı:ltında, bir tn~~r. iskelelerde 
muharririmize f1l m&lilmatı vermıttır: 

blllrı.. 
"- Listede eksik olan çeıitler de 

vardır. Meseli: Pazen denildiii ıaman. H·ıl!!. Yolcu 
Alman, İspanyol, İtalyan pazeni diye 3 
üçe ayırmalı: llzımdı. Sonra ba liıte, 
dışarıdan gelen e3yaya aittir. Yerli 
fabrikaların kumaşları bu liıtede yok
tur. Halbuki bunlar araımda fiyatla
ra yüzde 50 zam yapanlar vardır. 

Eylillden sonra relen mallar listeye 
konulmamıştır. Bunlar için yeni bir 
liste yapılacaktır. Pek tabii olarak, 
harpten sonra gelen mallarm fiyatları 
pahalı olacaktır. Acaba, bir müşteri 
dükkana girdiği zaman, Eylıllden ev· 
vel veya sonra gelen malları nasıl tef
rik edecektir? Bu cihet te hcpüz tayin 
edilm~miştir • ., 

PERAKENDECiYE GORE 
Bir perakendeci de, fiyat listesinin 

şehrin her semtindeki her mağazada 
tatbikinin güç olduğuna kanidir Be
yoğlunda yüksek kiralar ve bu kira
lara göre vergi veren bir mağazanm 
fiyatı ile, sokak içindeki bir mağaza_ 
nm sa~rş fiyatı arasında bir f'ark ol
ması ileri sürülmektedir. 

Hatıra ~elen diğer bir mesele de şu
dur: Müşteri yeni fiyat listesindeki 
çcıitlerin ekserisini bilmez. Mesel!: 
listede pantalonluk keten diye bir çe. 
şit ıosterilmiştir. Halbuki muhtelif 
nevilerde pantalonluk kumaşlar var
dır. Hangi nev'e ne miktar fiyat kon
muştur. Bu nasıl bilinecek1 

Hasılı yeni fiyat listesi, manlfatura 
meselesini kökünden halletmiıı delildir 

Piyango Çekildi 
(Başı 1 incide) 

27910 79825 122059 178354 
35684 80363 122124 181107 
39460 81321 124902 181377 
42358 82543 128852 182777 
42735 84158 129222 186478 
44808 87516 137655 189210 
47620 88790 140545 191966 
55755 90286 144863 192893 
55884 91087 144932 194513 
61246 94685 145522 194651 
62604 97471 146709 197337 
63395 102521 147706 197809 

Diğer ikramiyeler 
Bundan maada sonu (031) ne bl. 

ten 200 bilet 100 er Ura, yine ıonu 
(3bl) ıle biten 200 bilet 100 er lira, 
son iki rakamı (00) ile biten 2000 bi
let 10 ar Ura, son iki rakamı (88) 
ile biten 2000 bilet 10 ar Ura, son ra
kamı (0) ile biten 20.000 bilet 5 ter 
lira, son rakamı (1) lle biten 20.000 
bllet te (4) er lira kazanmışlardır. 

* 60,000 lira kazanan 8756 numarab 
biletin yarım parçası Dlyarbalı:ırda, 
ve dlğeı yarım parçası da Sıvasta 
satılmıştır. 20.000 lira Adana ve An
knrııdn, 10,000 lira Balra, İstanbul, 
Burdurdn satılmıştır. 

Yeni bir piyango 
Y..UU Piyango İdaresi, Cümhurlyet 

Bayramında çekilmek üzere fevkalA
de bir ptyanıo tertip etmfıUr. Bu pl
yanıo 29 Te~inievvelde Ankarada 
çekılecektir. Bu piyangonun en bil.. 
Yük ikramiyesi 60.000 liradır. Aynca 
20.000 liralık bir, 10.000 liralık iki 
ikramiyesi oldutu ıibi, 4 tane de 
s.ooo liralık, 80 tane 1.000 liralık, 80 
tane 500 liralık, 400 tane 100 liralık, 
4.000 tane 10 liralık, 80.000 tane de 
2 liralık ikramiye vardır. Tam bilet
ler (2), yarım biletler (1) liradır. 
Ayrıca 10 tam bileUik ve 10 yarım 
biletlik karneler yapılmıttır. 

Bu piyangoda bir yenlUk olmak 
üzere 48 tane teaelll mUkitatı fhdu 
edllmfıtir Bir biletin blltün rakam
ları büyük ikramiye kazanan biletin 
rakamlarına tevafuk ediyor da, yalnız 
içinde bir rakam defltik ise, o za
man, o bilet (2800) Ura alacaktır. 
800,000 llrabk bilet satıp huılatınm 
492 000 lira11, yani % 81,5 u ikrami
ye olarak datıtılacak. 248.000 llruı 
MllU Müdafaa hava kuvvetlerine ve
rilecekUr. 

tadili. 
4 - İngiltere ve dlfer dost mem

leketlerle ltiIAflar akteclerek 7enl de
niz üsler! tesisi. 

Kalmıyacak 
İskelelerde belı:liyen yolcular ve va· 

purlann istiap haddi iti hakkında De· 
ıdzyollan Umum Müdürü İbrahim Ke. 
mal Baybura dün ıa izahatı vermit. 
tir: 

"- İstiap haddi haJı:Jı:ında 7eni Jı:a. 
ramame henüz çıkmamıştır. Fakat 
meseleyi liman daireleriyle aramızda 
idari bir şekilde hallettik. Bu yeni an
laıımaya göre, bu sabahtan itibaren 
vapurların istiap haddi daha geniı tu
tulduğundan hiç bir iskelede bir yol. 
cu kalmıyacağma kaniiz.,, 

Bir Kadın Kocasını 
Bıçakla Yaraladı 
Uııküdarda Validel Atik mahalle. 

sinde oturan Bahaeddin ile karnı Ra
hime arasında kavra çıkmış, Rahir 
bıçakla kocasını muhtelif yerlerindr 
yaralamıştır. 

GAZİNOYA ÇARPTI - Evvelk1 
akşam, 387 numaralı romorkör sula
rın tesiriyle İstinyede deniz kenarm
da Nikonun ıazinosuna bindinniıtir. 
Musademe neticesinde gazinonun de. 
niz üzerindeki taraçası parçalanmıştır 

Japon Nazırı 

(Başı 1 incide) 

tralya arasında aktedilen tedafüi 
anlaşmanın Amerika ile Kanada 
nrasında aktedilen anlaşmanın 
benzeri olması muhtemeldir.» 

AÇIK TEŞ.~~.--
Yırmı eeaedeaberl mide .,. baraa 

Gekmekte olduiam rahatauhktan ba 
dıfım ,.... lıalmadL En ııilıuet 

Nuruoıımaal7ede doktor B&J' Y alnıp .\ 
erin .,. teda'liaile ,.tna1 slln slbl ~ 
samanda beni :renlden dll07Qa se 
nal,..te kalbcttlflnden dolaJ') l1b11 
ıckldlr n aayıı:ılarrmııı muhterem lt1I 
illaına ta'l&HUtUDIUU rica ederim. 
da Se!Snik mübadillerinden Salise 

TEŞEKKÜR 
BG,.Olr acımuı biazat ıelcrek, te 

ya melı:tupla paJlapn dosıtarımıza 
teıcklı:Ure teesstır1lmllz mini oldufund 
ıazetenia THrtaalle ıeıeklrQrleriaalal • 

llcrham Mustafa Keren j 

Yurttaş:--~ 

Muayyen fasılalarla nü 
yımı yapmak artık medeni 
!arda bir ihUynç ve kaide 
almıştır, Blıde iıçüncü n 
yımımw önUmilzdeki ilkt 
20 incl Pıızar günü ynpa 
Sayan ve sayılanların bu 111 
yüksek ihtimam ve gayret g 
meleri bir medeniyet ve 
d vldlr. 

BAŞVEKALET 

Iatatlstllı Umum M9 
HAYA HAR 

tayyareleri Ostent'I, Calalı. B 
llınanlarına hilcumlar yapını 
Harlingen, Staboren Enl:huıze 
dref'ht, Dcııhelden'de toplu o 
gemi ve mavnalıır bombnrdım 
1llmlştlr. 

"Hali hazırda cereyan eden cihan 
ihtilili Japonya ile Sovyetlerin Uzak 
Şarkta kavga etmesine müsait değilı.!ir Denhclden'de bir iaşe gemis 
Japonya Change - Kai - Chek'e nr. ısabet vAld olmuştur G rb! 
drm eden her devlete muannidane bir vada Delpholz'de tayyare me7 
tarzda karsı koynuya mecburdur. bombardıman edilrniştır. 

Amerikanm hattı hareketi hakkın- I B\. harekAt esnasında Blenh 
da da Matsuoka demiştir ki: pinde bir bombardıman ta 

"Amerikanm İngiltereye yaptıfı bir dUsman avcı tayyaresine 
yardımın şiddeti Altnanyanın İngiliz cdtırek dilşünnüştür Hiçbir 
adalarına yaptığı kesif hilcumla bir. ta:;yaresı zayi ·olmamıştır. S 
tikte artmaktadır. Atlas denizinde tn. hafazı teşkilAtma mensup Hu 
riliı denls ve hava Ualerinin kiraya pi tayyarelerımlz Holanda 
verilmeıile tczahilr eden lnrili.a ve acıklarında sllAblı ikJ dilşm 
Amerikan iıbirliği Pasifikle Hind De- gemisine hücum etmişlerdir. 
nizf ve Cenup denizlerine genitlemek Londra 7 (A.A.) - İngfll 
tehdidini ıöstermektedir .. , Nezareti lsUhbarat Bürosu, 

Uç&zlll paktın, paktı imza edenlerle hava kuvvetlerinin Manş ve 
Sovyetler arasındaki münasebetlere denızlm sahıllerine karşı dün 
tesir etmiyeceği hakkındaki maddey la başlıyarak, bugün öğleden 
zikrettikten sonra Matsuoka, apğıdaki ya kadar devam eden hQcuml 
beyanatta bulunmuttur: kında ap.tıdaki ta!sllfıtı ven 

"Bununla beraber hiç bir zaman ko. 
münizmin Japonya, Manc;uko ve Çine 
tahalı:lı:ilm etmesine müsaade edilmiye, 
celı:tlr." 

Birmanya yolu hakkmda da nazır 
şunlan söylemiştir: 

"Japonya İncilterenin bu yolu tek
raren açıp açmıyacaftnı alika ile bek
lemektedir. Bertin paktmıfan ıonra in. 
ııilterenin Japon,..ya karıp h3ttı hare. 
keti bu suretle ölçillmüş olacaktır . ., 

AMERİKADAKt KANAAT 
Vaıinırton. 7 (A.A.) - Reuter: Uç 

ıene devam eden bir mUcadele ile Çini 
mallOp etmlye çalqtıktan ve her slln 
tktındl bakımdan daha ı!yade battık 
tan sonra. Japon7anm Uzak Şarkta A· 
merlkanm ıtatUkoyu muhafaza etmiy" 
c:alıtmaaının kendi meauliyeti altınd 
bir hareket oldutunu beyan etmesi, ha 
kilı:ati bilen Amerika J'lilcıelr mahafilin 
de istihzayı mucip olmaktadır. · 

Japonyanın Blrleelk Amerlkada 11-
7811 kanııklıklar c;ılnnaımr tlmlt ettt
li tahmin edlJmektedlr Pakat BahrlJ'~ 
Nann Knox'un eon samanlarda .öy. 
ledili slbl Amerikan ml11etf tehdit te. 
eebbllıferlnl pek liolaylıkla Jı:arph7& • 
cak bir millet delildir. 

Japon78 Btrlqlk Amerika7& teca
vib: edecek olarsa, Amerikan donan. 
munu huır bulacaktır. tnfiradcılann 
tesirlle Amerikanm bd bir vasi)'et al 
mıyacağını limit ediJOn&, harada Ja: 
ponya yanlııs bir hesap YR'Pm1' olur 

dir: 

Bor-bardıman tayyarelerlm 
maide Harlingen'den Boulogne 
dar olıın mıntak da sahil hed 
ve gemtlere hücum etmlşlcrd 
bombardıman tayyaresi bu 
Calais'ye yaklaşırak hücuma 
mıı t.ilyilk kalibrede bombalR 
lu bir halde bulunan elli kadn 
na;ıra dü~rek infilAk etmi 
bomba rıhtım" dil~il tür. 

FRANSA DA 
<Başı 1 in 

yetçUik,. ve "hürriyet,, , he 
lü kollektif gayreti imkAnsı~ 
getırrnckte ve her turlü ü 
~p etmekte idi.,, 

HOR FRANSA tcfN 
Londra, 7 (A.A.) - Hllr 

kuvvetleri umumt karar !ıhınd 
rflen tebl!te göre, mühim 
kolonisi bulunan bilttın y banCJ 
leketlerde ve ezcümle aşrıtıda 
dilen merkezlerde bir hilr Fra 
milli komitesi teşkil edllmıştlr 
tilya, Arjantin, Uruguay Şlll, 
ka, Kanada, Amerika Mısır, 
Afnkası Maurlce ndnsı. 

Diler 20 memlekette hOr Fr 
nm 11111 o.n..J De Gaulle'iln 
komiteler tefltW f~n milme 
bulunmaktadır. 
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Ecnebi 

r Çocuklarda Cinsi Terbiye Meselesf J 
'-·-----

-.. ~~E ~· ı 'Cinsi Terbiye,, Ne 
u .. ··-·-··-··::-r~:n • • • ? 

;--...... ______ .! ekılde V erılmelı . 
&irck: ~ 'e rşı 

lrıUJni aarruz! 
"'zan: Ömer Rıza Doğntl 
ı ~~ate gazetelerinin Alman. 
llltı nn aldıgı haberlere göre, 
e . A.lınan gnzctclerinın hep. 

kttc!n_giltcre llnsvckili Mister 
la llıll'e karşı cıı şiddetli hii
ı-:.da bulunmakta ve bu hü
ı_ n neticesinde "Jngiltcre. 
~end' • te}t ı canını kurtarması içın 
ı•· Çare vardır. O dn Clıur
~ başından hemen ntmak
Ullllnıcktedir. 

e/orcnin lınyntmı, harp hii. 
İlt '!1111 başında bulunan şnh
b tidar ıncvkiinden çckilme

"3 ağlanınk ve bağışlamak, 
kolay anlaşılır bir şey de. 

akat l\tister Churchlll'e karşı 
lUnumi taarruzun sebebini 

h\t ak ~üç değildir. 
e~c~Ul, Almanyamn tecnviiz 

,~e l>.i durdumınyn azmettiği. 
~1hunun için hazırlandığını 

~.Yan ve anlatmaya çalışan 
i0riişlii İngilizlerin biri idi. 

Bn. Nebahat'in Fikirleri 

Yazan: Sevim SERTEL 

Bombanın Verdiği Işık • 
Beklenmiyen Bir Ziyaret 

B ir Ingiliz fabrikasında ge
çen bu vaka İngiliz amele

sinin fedakarlığını göstermek iti. 
barile enteresandır. 

İsmini gazetelerin vermed~ği 
bu işçi çalıştığı cephane fabrikıı
smda bir gece büyük bir itina 
ile.gayet·nazik bır iş görüyordu. 

Işte tam bu sırada fabrikanın 
üzerinde düşman kuşları belirdi 
ve bir bombardımandır ba~ladı. 
Bütün ameleler sığınaklara koş
tulıır. Fakat bizim arkadaş bir 
türlü elindeki işi bırakamıyordu. 
Zira bu takdirde büyiik bir mik. 
tar çeliğin zıyama sebep olacak
tı. Bu ise memleketi için böyle 
sıkıntılı günlerde çok büyük bir 
kayıptı. Bu düşünce ile o hala ö
tede beride bırakılan gayet ::.öniik 
ihtiyat ışıkların altında zorlukla 
çalışıyordu. Tehlike dolayısile di. 
ğer lambalar tamamile söndürül
müştü. 

Bu esnada bir ayarlı bombn 
tavanı delerek yere makinenin 
yanıbaşınn düştü. Malum a bu 
bombalar hemen patlamazlar da 
kendı kendilerine yanar yanar ve 
bır yere vardıklarından bir hayli 
zaman sonra infilak ederler. 

Bu beklenmez misafirin geli
şinden bir kaç saniye sonra fahri. 
kanın hususi itfaiye taburu koşa
rak bombayı kaldırmak istedi. 
Faat hayret içinde cesur Amele
nin şu telifile karşılaştılar: 

- Bırakınız o bombayı yerin. 
de .. Onun ateşinden başka işime 
yarayan ışık yok. Bırakınız da 
ben işimi bitireyim. Bu bomba 
üç dakika sonra patlnyacak. Ben 
işi]lli iki dakikada bitireceğim. 

vel aklından değil, hayalinden bi
le geçiremez. 

lşte tayyare mülaziıni J a. 
kob'un da başına böyle acaip bir 
hadise gelmiştir. Kendisi sekiz 
aydanberi İngiliz hava filosunda 
çııhşınaktadır ve ailesini bu miıd
det zarfında bir defa olsun gör. 
memiştir. 

Geçen gün büyük bir vazife 
ile İngHterenin en cenup kısmına 
doğru yola çıkmıştır. Fakat yol
da ansızın uçağı ateş almış ve 
kendisi paraşütiine sarılarak yere 
inmeye mecbur olmuştur. Düştü. 
ğü yer kısmetine ufak bir köy
dür. 

- Neredeyim? diye sorunca 
aldığı cevap tuhafına gitmiştir. 
Bu isim kendisine hiç te yabancı 
değildir. Biraz düşününce batır
lıır ki bu köyde bir halası otur -
maktadır. Sora sora evi bulur ve 
içeri dalar. 

Aileyi yemek sofrasında bulur. 
EvveUı içeriye paldır küldür gi. 
ren bu zabit onları şaşırtmıştır. 
Fakat biraz dikkat edince bu ya
kışıklı delikanlının senclcrdenbe. 
ri göremedikleri sevgili Jakob 
olduğunu anlarlar. 

O giin orada keyifli bir yemek 
yedikten sonra Jakob karaq~ahla 
temasa geçer ve ona yollanan 
ikinci bir uçakla yoluna devam 
ede,r. 

Fakat ufak bir kaza vüzünden 
bu mühim iş arasında ~en aklın
dan geçmiyen bir ziyareti de yap
maya muvaffak olmuştur. 

BULMACA ı Onu o zaman kaldırırsınız. Askerlik işleri 

~i~lizlerin böyle bir şnhsiye. 
l!lt a~lnnndnn atmalarını bek 
le ~bes olur. Çünkü, muha
~ll tı ancak bu çeşit şahsiye~ 
ltt ~ll~ır ve ancak bu çe~it li. 
~dtnıllctlcri en büyiik imti
~. lltı muvnffakiyetle ı;ıka-

'!i~İlı.ler Mister Churchill'i 
ltı ~dan atınıyacaklnrına gö. 

:iltcre canını kurtaracak 
· 

1
ltrtarmayacak nu? Bunu 

'it er ispat edecek. 
aıı ~· Mister Churchill'e karşı 

ll:l tı taarruz onun İngiltere. 
~111{ evkiinl kat kat sağlarnlaş-
•1ttı~~ İngilizlerin ona biisbU. 

~alannı intnc edecek.. 

4 5 6 1 9 

,................................ 'I 
Denizyolları işletme ı · Nafıa VekCiletinden: 

~ idaresi ilanları 
7 ı.llirinciteşrinden 14 Birinciteşrine kadar muhtelif 
~Uara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
~ ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

rıcltnız hııttına _ Salı 12 de (GUneysu), Peqjembe 12 de (Cumhu-
Q• riyet) ve Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

l'ttıı hattına Sah 18 de (Anl!farta), Cumartesi 18 di (Ülgen). 
'~ııı Sirkeci rıhtnnından. 

it hattına Sah, Perıembe 9.30 da (Uğur) ve Pazar 9.30 da 
tıı~cı (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

•n}'a hattına Pazartesi 13, Salı 9,50, Çar~amba: Perıembe 
Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca 
Cumartest 14 de ve Pazar 19 da (Marakaz). 
Galata nhtımmdan. ıı~ 11clır 

rııa hattına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Mara. 
kaz). Galata nhtmundan. Ayrıca Çarıamba 20 
de (Saadet), Cumartesi 20 de (Konya). Top-

~-r•b hane rıhummdan. 
I lgı hattına Sah ve Cuma 19 da (Antalya), Tophane rıhtı-
rıı,0~ mından. 

A.~.,. hattına Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtımmdan. 

1 
'lık hnttına Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi ıs de 

~rııı (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
l~ir •Drat hattına Pazar 11 de (Aksu). Galata nhtımmdan. 

t ilave poıtaeı Salı 13 de (Kadeş), Perşembe 13 de (Tırhan) . 
~()l'· Galata rıhtmımdan. 

'Vapur sclcrlert hakkında her türlü malCımat a5ağıda telefon nu· 
Cl~ı•t tnaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

1 Baı AcentellOI - Gnlnta nhtımı. Limanlar Umum 
Q''•tıı MCdilrl(lğ{l bln:ısı altında. 

Şube " Galata rıhtımı. Mıntnka Liman 
Reisliği binası• altında. 

• ,. Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42382 

40133 
22740 

(9S31) 

..................... 1 .. BAW•• ............. ~ 

Yapı ve İmar İşleri İlam 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Ankara hamam önünde infa edı"lınekte bulu. 

nan dördüncü orta okulun ikmali in1&atıdır. 
Keşif bedeli: 18609 lira SO kuruıtur. 
2 - Eksiltme 24.10.940 Perşembe eünii saat on beşde yapı Ye imar iıleri 

eksiltme komisyonu odHmda kapalı zarf aıuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ıartnameli ve buna miiteferrl evrak elli kuru~ bedel mu

kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 139S -bin Uç yüz doksan 

beş- lira 71 - yetmi• bir kuruşluk muvakkat teminat venneleri lazımdır. 
S - İstekliler teklif mektuplarını ihale günli olan 24.10.1!140 Perıembe 

günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri laznndır. 

Postada olacak secilaneler kabııl dilmez. 4618-9512 

Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Kabul Şartlan 
Lise öğretmeni yetlıtiren okul,' yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 

dört senedir. Okula ıirebilmek için lise oleunluk diplomasını elde etmiş bu
lunmak ve kabul imtihanında muvaffak olmak llzımdır. 

Namzet kaydı 11 EylQlden 12 Birinci Tetrine kadar Salı ve Cuma ıün
leri yapılır. Kabul imtihanı 14 Birinci Teşrin ıiinü başlar. Daha fazla ma
hlmat isteyenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 
6 kuruşluk pul göndermeleri lazımdır. (8427) 

· Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 
Pakültemldn cotrafya enıtltll.sllne aıaiıda ıösterilen şartlar dahilindcı 

ve imtihanla bir asistan alınacaktır. 
1 a - Taliplerin cotrafya ıubeslnln esas disiplinlerinden lisans imtihanmı 
muvaffakıyetle venniı olması veyahut o derecede bir imtihanı yabancı bir 

1 

üniversitede vermiı bulunması prttır. 
b - Bir ecnebi dilini liyıkile bilmesi. 
c - Namzedin bahis mevzuu olan ilmin bir veyahut bir 1ı:aç ıubesile 

meırul olup olmadıimı tasrih etmesi llznndır. 

l Bu evsafı haiz olan taliplerin 2S/10/940 Cuma giinü tam saat 9 da fa. 
kültede imtihanları yapılacaktır. İmtihan yazılı ve sözlü olacaktır • 

1 

Taliplerin 20/10/940 tarihine kadar fakülte dekanlıima mu.rJcaat etme. 
leri lazımdır. "5857,. "1941,. 

Adam makul konuşuyordu. 
Teklifini kabul ettiler. Ve o ora
da bombanın ışığında büyük bir 
sükunet ve soğukkanlılıkla işini 
bitirdi ve sonra onu hayretle 
seyreden itfaiyecilere: 

- Size çok teşekkür ederim, 
şimdi onu alabilirsiniz. Acele edi
niz, zira yalnız bir dakikası kaL 
dı, diyerek aşağı siperlere, arka
daşlarının yanına gitti. 

* * Beklenmiyen Bir Ziyaret 

1 ngilteredc hadiseler o kadar 
süratle akmakta, öyle işler ol 

maktadır ki jnsan yarun saat ev. 

Şubeye Davet 
Yerli Eminllnll Aıkerllk ıub .. iııdenı 
1 - HenOz askerlığini yapmamıı 316 ili 

US dahil olumlu muhabere, istlhHm •e ali· 
varl etatr &e•kedileceklerinden toplaıııua g11. 

ntl olan 15·10·940 ulı gllnil ı;aat 9 ela nQ(us 
cOzdanlarllo 111bcde bulunmalan. 

2 - Bu aınıOardan :voklama ıc.,aft ve ba· 
kaya kılar err.tın da &7IU ırtınde müracaat 
etmelerL 

ll - Gtlmlycnlcr hakkında kanuni taklbat 
yapılacalı ilin olunur. 

• Bcyollu Yerli Aıkcrlik 1Ubttinden: 
Şubemizde kayıtlı ve yalnız tlltlln lknml· 

ıre•I alan malili aubaylantan tckaOt ıubesin· 

ce latenllen ve Haziranda cautelerle de lllıı 

edilen iki fotofnıOı cetveli henüz doldurup 
&Ubcyc vcrmlyculcrln tudden vcnndcri ve 
bu cctvcllerden alamıyaulann acele eubeye ec
lerek birer tane almalın ilin olunur. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1, 10. 940 Tarihinde yapılan Mühendis kısmı giriş imtihanları neticeleri: 
1 - Devlet hesabına mühendis krsmı makine şubesine kabul olunanlar: 
101, 182, 229, 233, 270, 469, 524, 561, 61, 120, 129, 162, 203, 271; 273; 286: 

365, 430, 534, 540. 
2 - Devlet hesabına Mühendis kısmı insaat şubesine kabul olunanlar: 
291, 574, 378, 180, 193, 538, 34, 399, 142, 334, 4Sl, 259. 
3 - Kendi hes:ıbına Mühend's kısmı inpat şubesine kabul olunanlar: 
582, 137, 179, 252, 234, 206, 239, 249, 422, 441, 172, 419, 133, 260; 128: 

103; 117; 295: 376. 
Mühendis kısmı inşaat şubesine kendi hesabına kabul olunanlardan arzu 

edenler Devlet Dcmiryollan hesabına mektep levaznru ve giyim de dahil ol
mak üzere, mühendis kısmı inşaat şubesine parasız yaUlı veya mühendis kıs
mı makine ıubesi kadrosundaki münhallere Devlet hesabına ahnab;lirler. Dev. 
let Demiryolları hesabına 14 talebe almacakur. 

. Devlet Dcmiryolları hesabına veya makine ıubesine Devlet hesabına 
girmek isteyenlerin arzuları müracaat sırasına göre is'af oluncaktır. 

4 - Fen memurluiu kısmı giriş imtihanı 9.10.940 Çarpmba aUnü 13at 9 
da yapılacaktır. Mühendis kısmı giriş imtihanlarında muvn{fak olaınıyanlar. 
dan bu imtihana girmek isteyenlerin 8.10.940 Salı günü saat 17 ye kadar bir 
dilekçe ile okula müracaatları. (!1009) 

Siirt Belediyesinden : 
1-Siirt vilayetinin 120 hektar gayrimeskQn kısmının taıceometnıt narıtasi. 

le imar sahasını teşkil eden imar pllinmm tanzim iılerine ait umumi talimat
namenin 6. cı maddeıi mucibince yapılması ıerckli avanprojcnin haı:ırlan
ması Nafıa Vekaletinden tasdikten sonra aynı talimatnamenin 29. cu madde 
sinde mezkQr olan planlarmın yapılması kapalı urf uıulile eksiltmeye ko: 
nulmuştur, 

2 - Eksiltme lS/10/940 Sah glinil saat lS de Belediye salonunda yapı.. 
lacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı takeometrik harita, avanproJe ve imar pllln. 
larmm tanzim iıinin muhammen bedeli 2,000 liradır. 

4 - Haritası alınacak muhammen yer fazla çıktılı takdirde gayrlmes
kan kısım için beher hektar baııma ıs ve mcskfin kısun için hektar başına 30 
lira verilecektir. 

5 - Eksiltmeye ıireceklerln yukarda bahsi geçen talimatn:ımenin S. ci 
maddesinde yazılı ehliyeti haiz olmaları şarttır. İsteklilerin 140 liralık mu. 
vakkat teminatı havi teklif mektuplarının ihale saatinden en geç bir saat 
~vveline kadar Siirt Belediye Reisliiine göndermiş olmaları lüzumu ve pos. 
ta vuku bulacak teahhürlerin nazarı itibare ahnmıyacağı ilan olunur, "9036., 

Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - İşletmemizin Kurtkemeri deposunda teslim edilmek üzere O,ıoxo. 

t5X1,20 ebadında "500., adet, 0,14X 0,20X 1,50 ebadında "500 adet ki cem'an 
"1000,. bin adede muadil "30,. M3. dört köııe kUçuk meşe keresteleri bir ay 
içinde kaldırılmak üzere on giin müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma lS.10.940 Sah giinU saat 15 de Bahçeköy orman fakilltesı 
dahilinde Belgrad Orman İşletmesi Revir Amirliği binasındaki alun satını 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Beher mamfil metre miklbın bedeli "22,, liradır, 
4 - Muvakkat teminat "49,. lira "50., kuruş olup ihaleden evvel revir 

veznesine yatmlacaktır. 
S - Şartname Revir Amirliğinde ve keresteler Kurtkemcri deposunda 

görülebilir. (9463) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
M 3. NE V 1 Muhıımmen Muvakkat Teminat 

Bedeli Lira Kr. 

65 Meşe kofuşu ve yonam111 4075 305 62 
SS Çam koğuşu 3300 247 50 

Atelye ihtiyacı için lüzumu olan cins ve miktar ve muhammen bedellc
rile muvakkat teminatları yukarda yazılı iki kalem kereste açık usulde ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 14/10/940 tarihine rasthyan Pazartesi cünü saat "15., de 
Galata Rıhtımındaki Umum Müdilrlük blnaamda toplanacak olan satın alma 
komisyonuna müracaat ebneleri. 

Sartname her giin s8zli geçen komisyonda 18rülebilir. "!nll,, 

.. 

Söz Açmazı." 
- Hnbcrin olsufı. Seni mat et. 

tim. Pazartesi oku; anlarsın! 
Geçende ~azdığım bir "Tak. 

vim,. de "Türk Yahudilerinde 
bir tek şair, bir tek muharrir 
~ıkmadı.,, demiştim. Refik Halid 
sehhaı knlemile bu söziimü aç
maza düşürdü. Seneleri 5701, 
Türkh ele gelişleri 499 sene olan 
Yahudiler haklundn mübahnse 
yürütmek için Refik Halidle be. 
nim gibi tam kırk senelik arka
daş olmniı ki eskilik arasında bize 
de söz diişsiin. 

Biz Türkiyeli Yahudi de demiş 
olsak ellerindeki pasaport dola
yısile onlar hariçte Türk addcdi. 
liyorlar. Ben bu kelimeyi ihti
snren lmllannuştun. 

(İsnk FereraJ ile (Tekin Alp) a 
gelince; itiraf etmeli ki 499 sene 
zarfında şaır \C ınuhurrır olarak 
söylenen bu iki isım tam mana
silc de\•edc iki kulak kabilinden. 
dir. Beyanda elifi elifine hakikat 
nrnnmnz. 

Tenha bir yer tarif ederken. 
"Cmler top oynuyor!,, deriz. Bu. 
nunln hal iknten i~i saatte olsun 
hır (Rui{Üş IlanımJ la (Yavn 
Bey) in kar~hklı futbol oynadık 
ları ault:şıhııaz. 

Sıkılsam dn: 
- Of! Pntlndım! 
Desem sevgili Refik Hnlid kırk 

senelik aı;kadnşını ı~wubara gibi 
dnrmodnğın olmuş mu sanacak? 
Halbuki bu tabirler onun mucize 
gibi olan yazılarının en snde, en 
giiz.el motiflcridır. 

Jsak Fercrnnm 1\fusevi olduğu 
isminden de bellidir. Fnknt (Te. 
kin Alp) m Yahudi olduğunu kim 
bilir? Ben, bu imzayı esld (Yeni 
mecmua) da gördüğüm zaman bu 
zatı rahmetli (Ziya Gökalp) ID 

oğlu snnınıştım. 
Ilokkabnzlnrda ortaoyunu gibi 

ibda ) oktur. l\luhavcreler yazıl
mıs, ezberlenmiş ve senelerden. 
beri bir hnrfi bıle değiştirllmiyc. 
rek usta Kanarya, Ynscfinoğlu 
gibi sanatkarlar tarafından tek
rnr edilmiştir. l\1uscvilcrin lıazu 
CC\'ftphkJnrmı ispat edecek pek 
çok fıkra bilirim. Sırası geldikçe 
yaznca[.'1'm. 

Ynhudilerimizin fürkçeyi adam 
akıllı öi:;rrenip fıkrn ve mizah mu. 
harrirlcrilc rekabet cdebileceide. 
rindcn hemen şimdiden eııdiseyr 
mahal )Ok 500 sene sonra türkçe 
konuşmaya knrar verdiklerin< 
bnkılırsn mizah muharriri olhıa. 
lnrı için de hiç olmnzsn yedi sekhı 
yüz sene lazım. O 'nkte kndaı 

kim ölür? Kim kalır? 

* Dlln matbaamıza avukat İbr:.>hin: 
Nom, bizzat gelerek Musevi \'atan· 
daşlarımızın iki adet sandığı • 
mııo: kalem erbabını üçe iblftğ etti 
Kendisinin Kalbi Şikeste namlle biı 
mermunsı olqu !Unu ve Mir'at n:ımın. 
,da bl de edebi mecmua neşrettiğin 
söyledi. Fakat görülüyor ya, tektüK:! 

Takvimci 

Eskişehir Tayyare Fabrikas
Geııcl Direktörlüğünden: 
Fabrika teknık muhasebe teşkili.tın 

da çalıştırılmak ı.izere memur alına· 
caktır Evvelce isletme muhasebe iş 
lerindc çalı mış olanların Ticarc 
Mektebi mezunları tercih edilecektir . 
Alınacak memurlara imtiharıda gö 

terecekleri liyakate gore ve 3656 nu 
maralı kanun mucibince 60 - 170 lira 
ya kadar ücret ver 1e ektir Talipler ı 
nihayet 25-10-940 tarihine kad:ı 
Eıkişehtr Tayyare Fnbrıkası Gene 
Direktörlüfüne dilekçe ve evrakı müs 
bitelerile milrncaatlan. "9597,. 

Sıhhat ve İçtimai 
l\Iuavcnet V ckaletinden: 
1 - Çok çocuklu annelere d, ğıW· 

mak Czc:-c kutularile bcraber (20,000, 
adLt madnlya y ptırılacnktır. 

2 - Bunl:ırın tahmın edilen bcd t 
(40,000) lıra ve mu'ialt.at teminat 
(3,000) liradır, 

3 - İş k palı uırf usulile yaptın
lacaktır. 

4 - F. ltm 25 10 1040 cum:ı gfi-
nü saat lo te Ankar d Sıhhat \ 
lçtımn Mu venct Ve A tındc topl • 
nnn hu u i o-n yonda yapıl caktı 

5 - Ş rtn mı: v rtumurtcsı An 
rad Sıhhat \ c İçt m, ı 1u vcnet V -
külcti Hıfzı ıhh İşl r D ıresi Rei 
llgı• ~ ve lst n uld Sıhhat \'C İç· 
~mn1 Mu:ıvcnct Mudınlusunde h(' 
gün görülebilir. 

6 - Talıpkr blr şirk('t ise arttır
ma, ek ıltme ve ıh le kanunu hü. 
kfünlerfne tc\'!i'uın muktazi VC!ai 
tcvdJ etmeleri li'ızımdır. Teminat na
kli. olrı ak komisyonda kabul edilme
di~! için :cm n t mukabili nakit vcy 
tahv!IAt vermek lstlyenlerin daha e\'
\•el müracaatı bunl:ın mal ııwndıt,ın 
tc Um ederek mııkbu1J nnı usule 
z rfııı içerisine koym Jrrı ı zırn ır 

7 ·- Z rfl;ır l<arıunun ll'r ı ı , 
kilde hOıırlıınmış ve tc .., t Jıl s 
at ten bir saat c\ \el h n h l 
mlsyon.ı tevdı C'dilm ş ol l dır, 

8 - Taliplerın m d ya l 
mil:;tcgil \'cy:ı bbyle bir muc 
temsil etmeleri ve bövle bir v k, 
yı !brnz etmcl rl rnzımdır. (9a79) 

Kayıp• btanbul Univer ıtc 
t~bıl'dcn ald f: m 3'H n ::-ıaral " t 
danım kıybenlm Y nlsı alantı 
killl'tn hUkmD yoktur. Tcııço 

Kayıp• Yük arabama ait 3140 nu r 
plU871 kaybeulm. Yenlslni ala a ın 
kitinin hfllı:mU yoktur. Ah O ler 
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lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

TAN 

HAl\l ASTAR, KAPUT, PERDELİK KAPUT 
Gümrük Tarife No. 377 

Komisyonca 
Malın cinai Top 11kletl Tel te1blt edl-

rnetrHI Genıırıaı M2 adedi len flatler ------------------------
Malın cinai 

YÜNLÜ ERKEK KUMAŞLARİ 
Gümrük T.arife No. 106 - 107 

Genlt1101 M Tul 
aıkletl 

Komlsyoncıı 

tHblt odl· 
len flatler 

8 - 10. 940 ~ 

Karacabey HarıDi 
l\1üdürliiğüden : 

Yetiştiricilere bir yardım 
nzerc mUcsscsemiz sun'1 tol! 
lll.boratuvarında gebelik t~tı!Jl 
pı!acaktır. 

24 Numaralı illn - 29 Numaralı Milli Korunma kararnamesinin birin
ci ve altıncı maddelerinin ve 1 Teş. Evvel 940 tarihli resmi gazete ile neşre
dilmlı olan ticaret vekileti tebliğinin 12 inci maddesinin verdiği saliıhiyete 
istinaden evvelce ithal edilmiı ve halen muhtelif ellerde bulunmu, olan ma
nifatura eşyasının top, paket, erosa, toptancılar ve yarı toptancılar için azami 
ısatıı fiatları aşağıda cösterildiği &ibi tesbit edilmiştir. Perakendeciye kadar 
kaç elden ceçerse cec;sin perakendeciye aatış fiatları listedeki rakkamları hiç 
bit veçhile tecavi.a edemez. (9553) 

Astar 27,45 

•4.75 
21 lııı; 

aa • 
10·72 it JU 

77S 
115 

tıs 

Kostümlük kamga.rn düz topu boyalı 1 145/150 430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
430/ 530 
530/670 
430 / 530 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
480/550 

1.000 
1,250 

YeUştlrlcllerln gebellklertıı! 
ettirmek istedikleri kısrakıart 
rarlarını aşağıdaki şartlar dıı; 
Haray~ göndermeleri: 

[Dünkü sayımızdan devam] 
"BASMA" 

Gümrük Tarife No. ,'/79/ 3 

.. .. .. .. .. .. 
,, Geyik kU!I 

• .. 
• .. .. 

.. .. .. .. 
• 

t5·105 -'0·56 .. " .. .. 
1190 

1280 

1360 

1300 

• ff l!t lf H 1 
• ,, .. " boyalı n 
,. " ., •• ,. II 
.. .. " ipliği .. ·1 
.. .. .. .. .. 1 
.. .. .. .. .. il 
.. .. .. .. .. il 

•• 
•• .. 
" .. 
•• 
•• 

850 
1.000 
1.025 
l.275 

l - Gebelik teşhisi için gri 
cek idrarın kısrağın son sıft 
hinden YÜZ gun sonra aııoı:: 
ması, 

Komlıyonca 

teıblt edl· 
.. .. .. 

42-50 

34·7.5 

15-37 .. 

44 .. 

40 .. 

44 • 

$0 •• 

44 .. 
Sl ,. 

17 .. 

u 55·56 

H-65 it 610 

730 

•so ... 
54 
eo 
61 

r:s 
fi 

Fantazi topu boyalf I •• 

825 
1.025 
l.000 
1.250 

2 - İdrar şişesi iyice kapaıı; 
gQzPlc... ambalaj ynpılmalıdıt. 

3 - Kısrak sahibinin a~ 
ve kısrağın son sıfad tarihi .,. 
ve tahlil Ocreti olan BİR Lira! 

Malın cinai 

" Fransız ağır 
., Alman 
,. satenli Alman 

Gofte fantazi basma 
n ,, I ci 

•• ,. İngiliz .. .. 
., Rus 

Alman kloke 1 el 

.. 
,. preı krep 1 cı 
.. pres krep ll el 
., krep I ci 
., krep lima •e emsali 

Alman Çek diyagonel ve fasoncli 
aiır krepler 
Alman Klclder krep 

h " " ,, çiçekli keten taklidi 
Japon beyazlı ve renkli basmalar 

.. 
n 

.. .. 
basma grafton taklidi 
fular basma ll ci .. .. .. 

,, ,, it " 

!talyan ., ,, ,, 
,. fular basma II ci 

tn~iz ,, ,, ağır 

•• 

tt ,, " .. 
İtalyan ve envaı cömlekllk basmalar 
Alman turing gömleklik 
Rus ve İtalyan satenli pırlanta bas. 
Alman ve İtalyan tobrako adi 

,. " " n 
lnciliz: ve emsali ,. 
Aiır İngiliz tobralkolan 
İtaltan ve Alman telaforta 
Ondina forta ve emsali 
Japon lenet 
Alman ., 

" .. 
Aiır fantezi tonga lenet 
Rus lenet 1 ci 

,,, ., II ci 
.. buma beyazlı 
,. ., poter taklidi 

Rus ıeniı dril 1 ci 
.. .. .. ll ci 
.. zlı ı:ac 

Çama11dık çiçekli lembrik •e emsali .. ,. ve emsali aiır .. ,. 
Çiçekli pike ll ci .. .. I ci 

., ,, afır 
Raı basma kutil .. ,, .. .. 
ltus cftan 

•• hareli 

.. 
.. altı parmü 
• kasketlik 
., caruı 

., (ekstra ekstra) 

11 baııma kareli otaman 
., cakar basma 1 ci 
" .. ,, ll ci 

Çüt yüzlü Alman oevyot vandeldeıı 

Gerıl§llijf 

80 
80 
80 

66 / 70 
66/ 70 
66 / 70 

65 
60 
70 
70 
75 
70 
70 

70/ 75 
70 
so 
80 
65 
70 
70 

M2 
ııkletl 

60 (24") 
70 (28") 
80 (32") 
60 
70 
65 
75 
75 
80 
60 

68/70 
77/80 

80 
90 
70 
70 
70 
70 
76 
70 
75 
75 
65 
80 
73 
73 
73 
80 
90 
80 
70 
70 
80 
73 
76 
80 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
70 
60 
70 

125/140 
155/ 175 

105/110 

Tel 
adedi len flatler 

?2 
60 
60 
38 
43 
38 
50 
28 
40 
38 
35 
43 
40 

• n n ,. " 70 

62 
40 
43 
53 
28 
30 
30 
28 
33 
36 
31 
35 
36 
50 
34 
38 
24 
43 
50 
55 
68 
34 
43 
30 
38 
.. o 
43 
35 
29 
26 
34 
34 
34 
34 
42 
70 
80 
52 
62 
70 
34 
35 
42 
28 
27 
29 
38 
33 
40 
38 
38 
43 
41 
48 
43 
40 

., ,. ,. " orta 80 
Tek J\lzlü Alınan fantezi ıevyot 70 
Percs krep 7 5 
Divetin ekstra 78/80 Aoı 

TÜLBENT, SALAŞPUR, MERMER 
Gümrük Tarife No. 378 

).talın cinai Clenııııaı M2 
aıkletl 

Komlıyonca 
Tel teıblt edl. 

adedi len flatler 

:I'iilbcnt No. 16 
,. No. 20 Icl 
" No. 20 Il ,. 
., Nime / 
.. A marka 
., ,, ,, bam 
• çifte kenar 
•• İskoç altınba, 
.., ,. afır 
•• Malbint dar lı:enar 
.. ,, geniıı ,. 20 li 
., dört kenar 10 li 

Sala§ par 

•• 
•• 
" 

Mcrmet 

f;'\ 
2 • 
2 • 
2 .. 

2 " 
~ Viktorya tarlatan (beher topu)' 

8,60 metre) , 
2 Tülbent malhint geniş kenar 

1« ''* 
O. lh11n Sami 

ÖKSÜRÜK şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
mncıt ve kıznmık öksürükleri 1-
;in pek tesirli Utıçtır. Herkes 
ııllsınAhlJlr 

........... a ........ 
r "\ 
Emlakiş'in ~akvim~ 

Ramazan: 6 Salı 
İftar 17 ,41 • imsak 4,26 ...,,._,,...,....... ... ~ 

EMLAKlŞ, alıcı ve satıcıların 
en büyük rehberidir. 

• .. .. 
:11 

29 
27 .. 
u 
30 

29 .. 
21 .. 
u 
34 

u 

4U 

u 

2:ı 

27 

12 

4S 

20 

21 

20 .. 
2:1 

40 
46 .. 
H 

4.1 

46 
Sli 

şa 

20 
24 

21 

34 

111 .. .. .. 
42 

13 1 O para inç b.rlı:ı 

1$ .. .. 
16 .. .. 

20 1$ " 
1$ 10 .. 
12 .. .. 

1$,5 1$ .. 

15,5 .. 

ıa .. 
.. .. 

.. 
•• .. 
" .. 
" .. 

.. 
" 
" 
" •• .. .. 
•• 

37 20,S 20 .. u n 

" •• 
21 

30 

37$ 

365 

17 20 P. inç farla 

ıa .. .. " 13 21,S " ., " 
36 23 20 P. inç farkı 

47 

50 

40 ince kadar 

30 P. inç farkı 

4 O tan yukarı 
24 20 P. inç farkı 

40 ln~e lr:adar 
ao P. lnç larkı 

40 tan yulr.an 
34 20 P. inç farkı 

40 inçe kadar 

ao P. lııç farkı 

40 tan yukan 
U ao P. inç farkı 

40 ince ka~r 
40 P . inç forltı 

40 tan yukarı 

as u n u 
UOa/rıı 85-90 50-$2 41 

44 75 !O 19 

P2ı/m 95.ıoo 47·48 U 

ıoo " IO· U $$ S!I 

100 .. 1500 

30 40 

28 

27 

285 topa 
20,5 

SİRKECİ 

!" Salkım.söğüt Demirkapı 

~alil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

Sergiyi ziyaret ediniz. 

Bir Yüksek Mühendis 
aranıyor. 

Ankara Posta kutusu 154 
müracaat. 

.. 
Pc~deıtk kaput 

,, 
" .. 
•• ,, 

n 

n ... 
n .. 

.. 
• 

.. 
44 .. 

tO aaııtlm. 200·220 

100 .. 

JIO tf 

120 .. 

uo .. 

140 .. 

.. .. .. .. .. 

• 

PALTOLUK, GANDİ, ACEM: SAKALI 
Gümrük Tarife No. 379 

Malın cinai 

Pantolonluk .. .. .. .. 
,. .. 
., .. 

Satenli kumaı desenli fantezi 
Belçika malı 
Pantolonluk Belçika malı 
SERJ 

•• .. 
,. fasonell 

Gabardin 

.. 
Beyaz ve krem ıandl pantolonluk .. .. 
Acem Sakalı .. 

" 
" .. 

.. .. 
" .. 

.. .. 

2 ,. ,. Çuha kenar ve emsali 
2 " ,. 
2 Pantolonluk dulbdra taklidi 
2 Otoman elbiselik 
2 Trençkot merserize ekstra cabardin 
2 Ekstra cabardin 
2 Elbiselik Kolomba Rus 
2 Haki dril elbiselik 
2 Amerikan pantolonluk 
2 Pantolonluk Belçika İtalyan ve 

2 
2 
2 

emsali fantezi mallar 

" .. .. 
2 .. 
2 Acem Sakalı ekstra 
2 Serj ekstra 
2 Acem Sakalı ekstra 
2 Serj 
2 Ağır Gandi 
2 Ekstra &"abardiıı. 

Getıiılifl 

ua.120 

121-UO 

• -JSl·l40 .. 
•• .. .. 
" .. 

121.uo 

ua. ı40 .. 
1 .. .. .. 

111-120 

ı:u.uo 

US·ı4o 

125·130 
131·140 

140-1 4$ 

140 

1so 

140 

66 

140 
13.75 

140 

140 

.. 
l20·12S 

140 

140 .. .. .. 

Sıkleti Adedi IComıı,.onca tea

bit edilen fiıtlar 

2ıo.220 

2:u.210 

210·230 

235·250 

250.JOO 

200-215 

220-250 

25ı·270 

270·SOO 

• 
2IS·23S 

240·260 

220·240 

250·270 

270·300 

2SO·Z70 

100·330 

220·240 

250·270 

230-25 0 .. 
251 ·270 

230·250 

250·300 

350·'80 
300·350 

11 

71 

as 
100 

110 

ili 

101 
115 

140 
160 

ıao 

us 
140 

00 

100 

110 

115 

us 
170 

160 

180 

90 

u 
91 

102 

110 

130 
12S 

Sl0-325 220 

240·250 15.95 2 ıs 

150.ı60 90.ıoo 290 

2ıo-2SO 

110·190 

172 240 

S6 40 

270-390 70· 7 5 204 

17S 45 40 
190·214 34.35 120 

215·234 52·53 130 

235·240 4S·H 140 
260-SOO 50·53 100 

30l·S3S Si·SI US 

280·290 34·40 105 

230·250 0·44 110 

275·290 42·44 125 

220 .. 100 

275. 290 4S ıoa 

210·290 70-80 210 

KETEN VE ENVAI 
Gümrük Tarife No. 117 

Malın clnal Cienıırıaı M2 
aıkletl 

Komisyonca 
Tel te1blt edl· 

2 Beyaz keten 
2 Empermeabl kete11 
2 Keten roplu!ı: 
2 ,. ,, ve çarşaflık 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

.. .. 
•• ,. .. 
•• 
•• .. 
•• 

" ,. .. 
,, 
•• 
• 
•• 
.. 

.. 
n 

" .. 
" .. •• .. .. .. .. .. .. 
n .. 

2 t• H " " 

2 Kanepe örtüsü halis keten altı 

2 
2 
2 

ve emsali 

•• ., 
n 

2 .. 

•• 
• 
" ,. 

" •• .. .. 
2 ,, ,, " 
2 Fantezi pamuklu keten 
2 Beyaz keten pamuklu kar~ılC 

200 
140 
70 
80 
90 

160 
180 
200 
220 
240 

70 
140 
90 .. 

100 
110 
120 
130 
140 
160 
80 
90 

2 ,, • .. " 100 
2 •• ,. .. ti 120 
2 .. " .. 140 
2 Beyaz nalis keten 100 
2 •• .. .. 120 
2 •• " .. 220 
z Keten çarııaflık ağır mal 180 
2 n ,. ıo 200 

185 
175 

170/190 
180/ 190 
185/190 .. 

,. .. 
• .. 

360/390 
300/380 
165/190 
220/ 250 

180/200 
•• .. .. .. .. 

165/ 175 
220 

• • .. 
165/175 .. .. 
175/ 185 .. 

2 .. .. " 220 " 

adedi 

45 
58 
28 
22 

22/ 30 .. 
45/52 

•• .. 
,, 

16 
17 

34/38 
40/ 48 

35/ 40 .. .. .. 
,, .. 

25/28 
60 

•• 
n 

" 65/70 .. .. 
58/65 

n 
n 

2 .. .. " 240 .. .. 
YÜNLÜ KADIN KUMAŞLARI 

Gümrük Tarife No. 106 - 107 

len flatfel' 

330 
200 

95 
108 
150 
260 
300 
345 
370 
405 
150 
250 
145 
150 

95 
102..SO 
110 
117.50 
125 
140 

150 beher 
1,25 san. 

tim 
1.25 .. 
1,25 .. 
1,25 .. 
1,62,5,. 
1,62,5., 
1,62,5,. 
405 
450 
495 

540 

Malın clnıl Genııııaı M Tul 
ııkletl 

Komlıyonca 

teıblt edl· 
len flatlır 

Mantoluk velur ve frize 
,. ,. I 
•• .. il 
ti .. nı 
,. frize I 
" .. il 
,, ,. III 

Spor mantoluk 1 
., ., II 
" .. lll 

Şenkoton vclar I 
,. .. I1 
.. ,. ın 
n spor 1 
" .. II 

Tayyörlük ve pardesiilük I 

" .. .. .. .. 
Ropluk l 

" II 
•• III 
,. IV .. I 

" il 
,. brode 

.. 
• 
•• .. .. 

2 _ Mantoluk Kid .. .. 

n 
,. III 

1 
il 

.. m 

" 
•• 
" 

l 130/ 140 
•• .. .. 
" 
" 
" 
" 
" n ,, 
" n .. 
,, .. 
n .. 
" 
" • 
• 
" .. .. 

90 .. 

560/650 
250/550 

•• .. 
" • 
•• 
n .. ,, 
•• ,.. .. .. .. 

300/350 .. .. 
350/ 420 .. .. 
200/300 

• .. 
" 135/200 .. 

1.400 
1.200 
1.000 

800 
1.200 
1.000 

800 
1.200 
ı .ooo 

800 
750 
650 
500 
600 
520 

1.000 
800 
650 

Galatasaray Lisesi karşısı No. 
184. Telefon : 49010 

Sabıp •e Ncpi.yat 111Qdllr!lı Emtn UZMAN 
Guctcclllk •e NcırlJ'at T.ı.s .• TAN Alatbaaaı 

,, kara kül 
Kaşa (M2 140/150 - Tel 22)", 

130/ 140 
130 
120 
130 
80 

250/350 
450 

!520/550 
400 

112/120 

1.100 
950 
750 
800 
650 
550 
450 
250 
180 
800 
580 
625 
380 
140 

•• ., ,. I • • 
.. .. .. il .. 
.. .. .. il 
.. fpiiii •• l 

.. .. 
,, ., " ~l .. 
,, ,, .. il 

" 
" tt " il .. 

Kostümlük Steichıam diiz top. boy. I 
" .. .. .. .. •• 11 .. 

,, •• ,. ipliği .. I •• 
U 11 .. H ,. il .. 
•• ., Fantazi topa boy. 1 .. 
,, ...... ,.il .. 
.. ·•• ,, ipliği boy. 1 ,, 
" .. •• •• # il 

Pardesiltuk ,, I 
.. .. 

,. •• II •• 
Paltoluk ,. 1 n 

" " II .. 
Velur (Montanyak) I " . 

.. .. n .. 
•• .. 111 .. 
,. ,. iV .. 
" .. v .. 
.. ., arıır pamuk I .. 
'' ,. ,.. ,, II " 

" 
" .. .. 
,, .. .. 

580/680 .. 
1000/1250 

•• 
•• .. 
•• 
" 
" •• 

850 
1.000 
1.300 
1.325 

950 
1.100 

700 
500 

1.100 
900 
725 
600 

1.350 
1.150 
1.300 
1.075 
1.200 
1.050 
2.250 
2.000 
1.soo 
1.400 
1.350 
1.000 

750 

KOSTÜMLÜK KUPON 
Giimrük Tarife No. 106 - 107 

Malın clnıt 

Kostümlük 

u .. .. 

I 

n 
1 

ll 

Gcnltllğl 

'45/150 

'• .. .. 

Komisyonca tesbit 
edilen flatler 

4600/5500 3/3,10 met
resi 

4000/4500 
4100 /4500 

3500/4000 

.. 
2.50 

,, 
.. .. 

TERZİ LEVAZIMI 
YÜNLÜ PAMUKLU SOF VE SERJ VE TELALAR 

Gümrük Tarife No. 379 • 380 

Malın cinai 

Jüt tela Yürek marka 

Adi tela 
Jüt tela 

" ., 
Krl tela ekstra 

,. ,. I ci 
,. "n,, 

Sof ıerj 
,. .. I ci 

Kıl çıkmaz II ci 
,. ,, I ci 

Jaket cepliii I ci 
" .. Ilci 

Dril İspinato 1 cl 

" .. n .. 
Kol astarı 1 ci basma veya 

" .. n ci 
.. .. nı,. 

" n iV" 

ipliği boyalı 

2 Palto astarı satrançlı 
2 ,, .. • 
2 Yaka telası 
2 Kıl kol astarı 
2 Kıl tela jüt pamuk 

2 ,, " n '' 
2 Mer1erize ceplik 
2 Keten •• 

Genlıllöi 

70 

55 /60 
75 
70 
80 .. .. 

140 

46 

" 100 .. 
58/60 .. 
100 

" 
" .. 

130 .. 
60 

98/ 100 
60 
80 

M2 
aıkletl 

260 

200 / 220 
280 

.. 
240 .. .. 

150/ 190 .. 
120 

110/140 
150/ 160 
130/140 
105 / 110 

•• 
100/120 
120/140 
105 / 120 
110/115 
175/180 
170 / 185 
225/230 
150/165 
280 / 290 

.. 
.. 155/ 175 

70 155/165 

"İPLİK" 

Malır. clnıl 

Vater Ecneı,; .. .. .. • 
•• .. .. , . 
" .. kasarlı 

•• n .. 
• • n .. Elvan kc. 2.500 
.. 

Ekstra .. 
,, .. 
ti 

•• 
ti .. 
•• .. .. 
•• .. .. .. .. 

•• .. 
•• .. 
" ,. .. .. 
n .. .. .. .. .. 

• • 

Kasarb .. 
•• .. .. .. .. 

,. Elvan .. .. • .. .. .. q. 2.200 

•• 
Tire .. 

" 

,, " " 
,, Kilcillük .. .. •• .. 

,, ,. ,, 
ıf&". 1.soo İpliği beyaz; 

•• .. .. .. .. .. ... .. .. .. 
,, Sarı .. 

n .. 
.. .. .. .. .. 

.. 2.250 .. 
•• .. 
" 

.. .. 
•• 

n .. 
• .. 
•• .. .. 
" " " ,. 

.. 

Not: Emery kalite af iplikleri için 
pakette 100 kurut zam, 
Tire Kasarh Ecnebi kc. 1.500 

Kc. 1.60. Tire Elv. Ecnebt 

, 
Bursa Belediye Riyasetinden : 

No. 

4 
6 
8 

12 
14 
14 
20 

4/ 14 
20 

4 
8/10 

14 
15/ 16 

20 
22 
24 
28 
32 
18 
20 
22 
24 
28 
30 

6/ 10 
14 

6/ 10 
12/ 14 
4Jl0 
12/ 3 
14/ 3 
16/ 3 
4/ 14 

16/ 12 
20/ 12 
24/12 
40/ 12 
50/ 12 
60/12 
70/ 12 
80/ 12 
90/ 12 

100/12 
90/ 9 

100/ 9 
100/ 6 

24/2 
(28/3 
(24/2 

Komisyonca 
Tel teablt edl· 

adedi 

130 
42/ 50 
30/38 
75 / 85 
25/30 .. 
75/ 80 
45/50 

len flatlel' 

32 ("'o 15 
pamuklu) 
22 
40 

155 
122 
103 
245 
275 

95 
105 
58 
50 
24 
23 

78 
70 
60 
50 
84 
82 
40 
95 
37 
so 
54 
37 

Komisyonca 
te1bit edL 
len flatlel' 

400 
410 
425 
500 
600 
700 
770 
590 

1.300 
500 
700 
875 

1,000 
920 
950 
980 

1,250 
1,275 

620 
630 
6·10 
650 
730 
770 

1,200 
1,320 

670 
725 
400 
410 
420 
440 
400 
410 
420 
480 
730 
870 
925 
9!;0 

1.100 
l.450 
1,550 
1,500 
1,550 
1,700 

!130 

650 

•• He bitlikte gönderilmesi ııı. il 
(93,, 

S ·· . B k B" 1 ~:tc ~ ·• umer an ır e~ 

İpliği ve Dokun1'0 1 
Fabrikaları l\füesseses~ 

Bursado kain Merinos fa~)\ . 
sahasmdıı bir muhavvile metJ"'~ç 
ons. inş& ettirilecektir. Keşif~ "'Y 
l!l88,57 liradır. Bu inşaata ati · 
zarfla eksiltme. 21,10,940 1' ' 
günü saat 15 de müessese ın &' 
de tc.plnnacak eksiltme ko~.tl 
ca ynpılacaktır. Kapalı zarW· 
gün saat 14 e kadar müess~t 
kCJ"Jne tevdı olunmalıdır. 1Jıı' 
teminat miktarı 298,29 lirndJl'6 
nameyı almak için her gün 
sonra müessese veznesine ısı 
ediJır İı;Urak edeceklerin K• 
lu b~da 5, cl katta mQcss~ 
kez.lıırı mQracaaUnrı. ~ 

Ağrı Def terdarlığın.d' 1 

1 - Ağrı Vilbeti merkezııı 
edilen hükQmet binasının ba~ 
şaatı 44327 lira 38 kuruş bedeli 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
mıştır. 

2 - Bu işe ait ,artnamelet 
rak şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi, 
b - mukavele projesi, ~ 
e - Nafıa işleri şeraiti uuıv 

ve yapı işleri umumi fenni linr 
d - Sıhhi ve elektrik tesi5'ı: 

namesi, 

1 e - Hususi şartname, 
f - Metraj eedvcli bülAsııl 

silsilei fiyat cedveli, ~ 
g - Proje ve teferruatı ift 

bu şartname ve evrakı iki ~ 
iki kuru5 mukabilinde Ağrı 
Defterdarlığından alabilirler. ,. 

3 - Eksiltme 23.10.940 çı 
günü saat ıs de Vilayet Defte! 
gında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
yapılacaktır. 

5 - Ekı;iltmeye girebilmeııi 
tcklilcrin 3324 lira 50 kuru:ı rnll 
teminat vermesi, bundan baek• 
daki vesikaları haiz olup göst 
lazımdır. En asafı 40 bin Iirf 
gibi işleri bir defada yapmış ol 
na ve bu gibi su ve elektrik ~ 
yapnuş veya yaptırmış olclll 
dair vesikaları bir istidaya ba~ 
ihale tarihinden en az 8 gün ~· .' 
\ayete müracaatla alacakları ! 
vesikası ve Ticaret Odasına kBr 
duklarına dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukard' 
cü maddede yazılı saatten b ir s" t . 
vcline kadar Ağrı Vilayeti Def1 

lığına getirilerek eksiltme kotıl' 1llda 
re"sliğine makbuz mukabilinde t<J.i 
cektir. gn 

Posta ile gönderilecek me ltj 
nihayet iiçüncü maddede yazil1 ı 
kadar gelmiş olması dış zarfın~ li 
mumu ile iyice kapatılmış bU:uAI e 
lfizımdır. Postada olan geciknıel l'e 
bul edilmez. (9580) ~ 

bhıı! 

mu\•aıra~ olmıü şartt.Jı • 

Belediyemiz Elektrik İşletmesinde 27 beygir kuvvetinde bir elektro mo
tör açık arttırma ile satın almacaktrr. 

e) Fııhrikıtrr tııçt••• Uıahtıöd 
uı.nn" 11 etmrmcJ.. v• buıuı: l<fa 
mnsr ... na• kendil .. ,.,,,,. 1111 ClJmıı' t tr" 
icc;teklilerlr bıı rtllrkç.o n,. rrıeit' tıt· 
hııdctn:ımeleri \'(.> ooruervlıılerll' !'U tEı 
llktE- fııbrika gen(·) dır~Jo-.tôl-Sa l't 
mürncaııtlan. !__,, lıı~ 
Kayıp r hunbul Rmnl.nt madllll \it 

ılldıtımız 24 !1•!1411 tarih YC Sl•UOŞ7 • 
Muhammen bedeli 500 liradır. İhalesi 17/ 10/940 Per,embe günü saat 

15 de Belediye Encümeninde yaprlacaktır. İstekli olanlar motörü görmek için 
Elektrik İfletmesi Müdürlüiüne ve ,artnameyi cörmek için her iş günü ve 
saatinde Belediye Mubasebe~ine ve ihale günü Belediye Encümenine müra. 
caatları ilan olunur. "9503,, 

ikamet te.z~crc-mi kavht'ttim. 'V f'rıt~•"1 
tımdan ealıblntn hllkmll ,,attıı•. J{ 

Hac11hmrt mai.alin• Ury2'odo sok•l1 

Yunan tcbaoın<IDn Marbn~l .. c lrı•ı 

''i t>t"1 ln 


