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Hatay' dan döndü 

Dr . . Refik Saydam birçok 
kimseler tarafından karşılandı 
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Adapazarı - İsmetpaıa yolu üzerinde 
Bolu -Düzce kısmının 
etüdleri ikmal edildi 

İrana giden demiryolunun Ellzığ • Palo 

kısmının İn1&11 70 milyon liraya ihale edildi 
Bqvekil Do tor e ı ay , 

milftOr. 
BqveWJ istasyonda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile Vekiller, 

Çocuklm Reyhaniye'Je BQfoelıUimize çiçekler veriyorlm Elazığdan baılıyarak İran hududu· ı 
na gidecek hattın Elazığ ile Palo a
rasınadki 70 kilometrelik kısmı S mil
yon türk lirasına Haymil infaat limi· C.H.P. Genel Sekreteri ve Parti Umumi İdare Heyeti !zalariyle mebuslar, 

vekaletler rkanı, Ankara fili muavini, merkez kumandanı ve emniyet mü
dürü tarafından ıelAmlanmııtır. Cümhurreiıl adına da umumi kltılp Kemal 
Gedeleç, Riyaaeticümhur bqyaveri Celll Uner ve buauı! kalem mildllrll Sil

reyya Anderiman ha.zır bulunmakta idiler. 

Totaliterler 
karşısında 

Anglo-Saksonlar 
Falih Rıfkı ATAY 

Japonlarla mihver devletleri Sov· 
yetler Birliğini kuıkuland~~!'la.: 
fa aon derece itina ederk, uçuzlu 
pakttaki üçüncü devlet mü~a~~~e~ 
•inden Amerika'nm kast~ıldıgı~ı 
aöylediler, yazdılar. Amer~a dahı, 
paktm kendine kartı 0~.du~~u ka
bul etmekte hiç tereddut gost~e
nıiıtir. Fakat bu tehdit, Amenka
da umulmıyan bir aluülamel ya?· 
Dllfbr: yani, totaliter müvc~delenın 
hedefi, eğer İngiltere maglu~ olur
sa Amerika'yı ihata ve tahrıp et -
ID~k olduğuna, bu pakt, deli.I olar~k 
•lmmııtır; ve bir ıür;ı l~gılter~sız 
bir harbe giritin tehhkeaıne ug~a· 

ı 

1 
Maarif vekili 

AntaJ~ f a.a. - llUtlf VeJdJf 
H~n • Ali Yücel dün tehrimize ıel
mııtır. 

4500 A .• •• ·N ted .ırk•dae JJuaJe edllznlFlr. Pek ya
~ ~da bu laellll tlserlnde fnp faalf~ 

tine bqlanacaktır. Bu hattın Van gö
lü kenarında Tuğ mevkiine kadar o
lan 330 kilometrelik kısmının etüt ha· 
ritaları tamamiyle ikmal ve çizilen 
güzcrgAhı zemine tatbik edilmittir. ASKER.i 

ROMANYA'da 

Bu mikdar sonra 
4 fırka ya ~ıka<ak 1 

Almanlar Tuna yoliyle 
Giurgiuya iniyorl• 

Biikreı, 9 a.a. - Reuter: Perıembe cii
ııi Romanya'ya ıelecek olan alman kıtala
rı, tedricen fazlalaatmlarak dört fırkaya 
çıkarılacaktır. 

İlk alman kıtalarr, tanklarla. hava dafi 
bataryaları ile, tank dafl topları ile ve ha
va cDzütamları ile mücebbes olarak, ha
len Tuna yolu ile apir doiru inmektedir. 

1941 ıeneıi sonlarına doğru Palo'dan 
iti.haren Çapakçur karıııına kadar o
lan kııım üzerinde faaliyete giritile
cektir. 
Diğer taraftan haber aldığımıza gö

re Adapazarı • İametpaıa demiryolu 
hattının Bolu - Dilzce kısmının etüt
leri ikmal edilmiştir. Düzce • Adapa
zarı, Bolu • lametpap üzerinde muh
telif postalar etütlerin ikmali için ça
lışmaktadırlar. Bozöyilk - Bursa, İne
göl - Osmaneli varyantı, Bursa - Mu
danya geniı hattının etütleri devam 
etmektedir. 

Sumucak • Tosya - GUmüıhacıköy
Merzifon - Amasya, Erbaa ve Erru
rum hattiyle Tercan'da birleıecek o
lan kııımın haritalarına da yakında 
batlanacaktı r. 

Cör~il dünya umumi 
vaziyetini anlatıyor 

tine yapllacak 
lnglllı yardımı 

Japonlar kati harekete 
geçeceklerini söylüyorlar 

Tokyo, 9 LL - D.N.B.: Japon matbll&t& 
ve alyut mahtlllert Blrmanya yalUDUD ~ 
çılmaaına dair reamt ID&'lll& haberlııt bQ. 

yük bir allka ile kartılamııtardır. 

Mamafih her yerde aöylenmekte oldutu
na göre, lnlrflta notaaı hiç bir hayret a
yandırmamııtır. Şimdiye kadar bıl hasa 
hakkında reınnt kaynaktan selen hiç bir 
mUtalea Def1'edllmemlftlr. 

Bu sabahki p.zete mUtalealan umumi· 
yeUe, İngUlzlerin bu harekeUntıı bekle• 
mekte olduğunu, Japonya•mn buna h...._ 
lanmıı bulunduğunu ve icabına göre hare
ket edecefinl tıaret etmektedirler. 

Matbuat, Btrıeılk Amerika'nın tetvnd,-. 
le yapılacak bir İngiliz - Amerikan teteb
bllalhıden bahıetmektedlr. 

Tokyo Aaahl Shlmbun p.zetut, Blrman
ya yolunun açılmaaım lngtlta • Amerikaa 
taaruzu ve Uç taraflı pakta k&rfl vurulu 
ilk darbe olarak tavatf etmektedir. 

- kt lngiltere'nin zaferıne -a ansa, .. 1 )'ardım etmek fikri, artık ~n !1'':1 • 
rlt harp aI.,.htarlarma dahı bakım 
obnaia batlamıttır. • d 

. Bu kıta, Glurciu'ya nrdıktan ıonra, Pra-
Romanya' nın td.iminclen •onra vaziyeti ve alman culıerlerinin .hova ve Buzau bölıelerlne ve Bükret cı

• elilik yerlqecekleri petrol mıntalıalan ile Giurgiu yani ulıi tô- varında Tarıoviıte'ye dofru yoluna devam 
ıım biriyle y erköy'ü gÖ•teTİr harta. edecektir. Tarıovlıte'de bir hava ü11ü te- 1 ngiliz Başvekiline göre 

Dakar meselesinin ash 

Bu caaete yazı111na ıöyle devam edtyorr 
Japonya Uç taraflı paktı lm&& etmekle 

ılyaaettnt detttnıea bir aureUe teıblt et
mtı bulundutu cihetle İngtltere'ntn bu tecl
blrtne ıattnaı bir allka göatermlyecektSr. 
Japonya yolunu defiıttrmekllzln hareke
Une devam edecekUr. Fakat İngiltere ~ 
manya yolunun açılmaaım mllteaklp Çan
kayıek'e harp malzemeet vermek ntyeUDde 
ise, Japonya Cuııg - Klııg reJlmlntn d~ 

Amerikalılar, paktın .ımza~~n ae-n 
B. r~· 1 mun•• IOnra, Sovyetler ır ıgı 1 e k . . 

betlerini daha iyi tanzim e~e ıçın 
letebbüılere giriıtiler. Henuz ı:İs
IDen ifta edilmiyen bir anlatma 

1
1 e, 

""d f a an .\ıtlantik ve Pasifik mu ~ a. b" 
İçin in ıltere ile daha ırkı bır ıf ır-
liiinin esaslarmı kurdular. ~e.~~f 
A.ınerika11 ile de bir takım üa ıtı a • 
ları yapmak için müzakereler old~: 
h haber verildi. Singapur da 1 

Q:ıii•terek Anglo-sakson üssü olmur 
hır Amerikan donanma11 Avuıtra • 
t~ imanlarına sık sık misafir ola-

' hr. b h 
Bunun arkasından amerikan a. • 

!'İYe nazın Knox'un her türlü tehdı~
ler-e meydan okuyan nutku geldı: 
~erika'nm ıimdiye kadar asla 
ıa.;p kaybetmediğini söylüyen na
t1P, memleketin, eğer zorlanac~k o-
11ll-aa harbe hazır olduğunu aoyle
lbiıti;. Knox'a göre totaliter cephe
lliaı yolu üstünde en büyük engel 
~lberika'dır; cephenin kastı, A~e
lilca'yı ihata ve tahrip etmektır; 
~•icat Amerika üçüzlü paktın ~or 
~lltına teıebbüsüne hiç ehemıyet 
~erıniyecektir. Nazır, bundan son
~~ beıinci kol mensuplarmm fena
""11 Yapamıyacaklan yerlere tıkıla
'-lclarmı ilave etmiıtir. Mister Ruz-

(Soııa s. iııci HTf 11.da) 

Macaristanda faaliyette 

Ma<ar nazileri 
ıefi yen' nizama 

uymak isliyor 1 
d te 9 a.a. _ (D.N.B.): Oklu 

Bu ap~~ İideri Franz Szalasi, pa • 
ııaç partı~ı il partisinin programını 
zarteıi gün ' 
bildirmiştir: ti programında "'bü-

B. Szalası, par T vatan" ında 
yük bir kKarpatD~çe~~: selahıyetleri
bahsetme te ve ld t k .. bih selahiyetler e e e mc 
?~ mu~acadele edeceğini bildirmekte . 
ıçın mu 

dir. . ezcümle demittir ki : 
B. Szalası, . ~. müfrit sağ ce-
., Riyaset ettıgım t 

nah" haılk partisi, icrayı hükümet e • 
(Sonıı S. iııci ..:r/MaJ 

ROMANYA iŞiNiN AKiSLERi 1 

Alman askerlerinin 
lomanyaya girmeleri 

nasıl karıllandı 
Londra, 9 a.a. - Royter: Taymiı p -

zeteai, ıon haberleri •• Balkanlardaki u
mum! vaziyeti tahlil eden umı bir bapna
kalede t(Syle diyor : 

Roman1&'nm Almanya tarafından l.,..U 
lnıiltere'nln Brenner müllkatı berine 
haberdar edilmlı olduiu vakıaların ilki 
iıe Almanya'nın lnıiltere•ye kartı müca
delesinin çok tethiı edici veya çok mlna
lı icraatını teıkil etmemektedir. 

Keza bu hareketin ne dolu-cenup Av -
rupa11ndaki vaziyet üzerinde mahıtlı bir 
tesir haııl etmekte, ne de inıiliz filoıu ta• 
rafın.dan itiraz ıCStürmez bir aurette tat • 
bik edilen ve ehemiyetl .AJı:denlz'deld son 
hraeklt ile yeniden sabit olan kontrolfb& 

(8 ... '· '-' ~ _._ 

(Sonıı Z. inci u7lllJ.a) 
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1 ngiltere büyük elçisi 

B. Molotof 
ile umumi vaziyeti 

görüştü 
Londra, 9 a.a. - Reuter'in diplomatik 

muhabirinin reaml mahfillerden öfrendifi
ne ıöre Mouova büyük elçiıi B. Stafford 
Crippe ıeçen hafta aonunda B. Molotof ile 
mfll&bt ederek umum! •uiyetl ıörüpntlt
tflr. 

C. H. P. Umumi 
idare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi U -
muml idare Heyeti; dün mutat 
olan haftalık toplantısını yap • 

Parı· • -1~'--d eden llllf, ı altUUl ar • . . . . . ... 
sular G~-..1- 'ak = lngılıa Bqvekılı B. Çor~ıl ın Avam 
L.:..-t. ~ lllÜa .-e e ıc.marMUJd• dyledili nutkun ille 
""'~ , ..... ,_ lııcl ••ı. 

1 meeiyle neticelenecek olan pek kati W.. 
klta ıeçecektir. 

Çörçil muhaf azaklr 
parti ıefi oldu 

Londra, g a.a. - B. Nevil Çember • 
leynin yerine muhafazakar parti şef
liğine bu akpm ittifakla B. Çörçil ıe
çilmiştir. İntihap Londrada aktedilen 
huıuıi bir içtimada yapılm11tır. Bu 
içtimada Lordlar, Avam kamaraıı ha
ları ve muhafazakar partiye menıup 
namzetleri bulunmuşlardır. Parti re
islitine başka namzet göıterilmemit
tir. --

B. Raif Karadeniz 

ıehrimize döndü 
Rlr mUddettenberl tetkik aeyüıatlnde 

buıuıuuı gUmrtlk ve lnhlurlar vekili B. 
Raif Karadentı dUn akp.m1d Tor01 eb
prealyle tehrlmlae dömnU, ve fatuyonda 
vekllet ileri seleıılert Ve doaUan tanı.. 
4'1aqı1Mm•ıtaa. 



FİKİRLER İNSANLAR: 
:-------~····-··-----ı. 

Milli piyangoda Alman askerlerinin 4500 ALMAN ve 

Bir tercümeye dair 
Nurullah AT AÇ 

Zamanımızda bütün tedbir
lerin müıpet bilgilere dayan· 
maaı Jô.znn gelmektedir. Nüfu. 
aunun hakiki durumunu bilmi· 
yen devletler her sahadaki ted· 
birlerini kafi bir isabetle itti· 
haz edemezler. 

SAGLIGINDA cerek memleketinde, 
rerek memleketi dışında bliyilk bir ıöh -
ret ka.zanmxı olan Anatole France, ölü
münden ıonra da unutulmadı i kitapları 

blli okunuyor; hS.ll onu "bUyilk muhar -
r irler" arasında ıayanlar, hatti inceliğin, 

güzel üslılb'un baıhca mlimesıiJJcrindeo 

biri diye ıörenler az dciildir. Yeni ede -
biyat cereyanları üzerinde hiç bir tesiri 
yoktur; fakat doğrusu Anatole France'ın 
biç bir zaman canlı edebiyat üzerinde te
siri olmamıthr. Onun yaıadıiı yıllarda 

Franıa'dı belirmlı olan bilyük edebiyat 
hareketlerini dil•ilnellm: Emile Zola ile 
beraber naturıliıtler, Verlaine ile Mallar
me'den çıkın ıymboliıtler, Andr~ Gide ve 
Jacqueı Copeau ile başhyan La Nouvelle 
R evu• FrançaiJe cereyanı... Bunlardan 
bahsedilirken Anatole Frınce'a her han&i 
bir hiııe çıkarmıya imkln yoktur. Kendi· 
ıi de onları anlamamıttır: Zola'ya taraf .. 
tar olmaıı bedii ıebeplerJe deılil, Dreyfuı 
davaıı yilzündendir; daima tebeııilmle 

yaşamayı ıevdiiinden ıymboliıtler ırasın· 

da iltifat ettifi ıairler olmuıtur, fakat on· 
lar ın asıl endiıelerini kıvramadıiı, onla· 
ra şöyle yukardan baktıiı bellidir. Zaten 
bütün o cereyanların adamları da Ana.toJe 
France'tan daima az çok iıtihfafla bıh .. 
ıetmiılerdir. Faul Vall!ry'nin Academi~ 
Françaı'se'e cirerken onun hakkında ıöy
lediğl nutukta adını bir kere bile zikret .. 
memetf ıadece a.CJJdfimiqu' bir dil kullan
mak arzusiyle dejildir: hiç bir zaman 
Anatole France'ın, memleketinin Maurice 
Barr~s, Remy de Gourmont, Andrl: Gide, 
Cha.rles P~&'UY. Paul Claudel, Paul Va
l~ry &ibi &erçekten ehemiyetli muharrir
leri nazarın.da itibarı olmamı:ttır. 

Halbuki kızı, vaıisi olan noter bir mekte.. 
·be vermiı; orada laza hayli eziyet ediyor .. 
lar. Sylveıtre Bonnard, pek farkına var • 
madan bir ciirilm işliyor: y~i kızı mek
tepten kaçırıyor. Kız henüz kilçUk oldu .. 
iund&n bu işe adliyenin elkoymaıı kabil. 
Çok tükür ki kızın vasiıi edepıiz herifin 
biri imiı; o ıırada para ç.alıp kaçıyor; 

Sylveıtre Bonnard'ın da kızı yanına al -
maıı, kendi evlidı &ibi bakıp kocaya ver· 
meıi kabil oluyor ... İyilik de.ima müki
fatını ı-örür; kanunlar yetim kı:rla.rı kötU 
vuilerden vikaye edecek ve onlan iyi 
kalpli tarihçilerin kaçırmasina izin vere .. 
cek ıurette yapılmamıştır ... Kitabın için
de, yemin ederim ki bundan baıka bir ıey 
yok ... 

Maddi, manevi bütün ener· 
jilerin kaynağı olan nüfusu ta· 
nonak bu itibarla muvaffaki
yetli devlet idareıinin bo.ılıca 
§artlarından biriıi olmuıtur. 

Önümüzdeki üçüncü ıayım 
bize en büyük milli kuvetimi· 
zin durumunu ve onun inkitaf 
ve imkinlarını gösterecektir ... 

BAŞVEKALET 
Iıtatiıtik Umum Müdürlüğü 

İhraç olunacak 

çekirdeksiz üz.ümler 
Çekirdeksiz kuru UzUm ihracının mura

kabesine dair nizamnameye müsteniden 
Ticaret vekAletl bir çeklrdekılz kUru UzUm 
kutusu ile torbaya konulacak salt UzUm 
miktarını tesblt etmtştlr. Buna göre nor
mal ıtandart UzUmlerle bu grupa dahil o
le.bllecek eekllde ihzar olunan ve kutularla 
eevkedllmek tatenllcn husust ttp tizUmler 
için 12,5 kilogram, ince standart UzUmler 
için bu grupa dahil olabilecek ıekllde ih
zar olunan ve kutularla aevkedllmek tıte
nUen husust tip UzUmler için ıı,e kilo
gram, torbalarla scvkedilecek standart ve 
husust tlp üzümler tçln 2!i klloa-raın, tat
bikatta teablt edUen bu aaft aftrlıklar U
zertnden o/c ı nlabetind.e bir tolera.ns ka
bul edtıecekttr. 

Onun ıöhreti edebiyata daha ziyade 
dıştan merak edenler arasındadır. Çünkü 
Anatole France kendisinden evelkilerin 
kurduiu edebiyata hiç bir ıey ilive et
memiş, onu tekrar etmekle kalmış, yani 
hazır karii kütleslle iktifa etmi1 bir mu
harrirdir. Eıerinin anla1ılma11 ıon dere -
ce kolaydı; biti da öyledir. Fakat oku .. 
yanlara, bir takım gayet ince, gayet derin 
meselelerden bahıettiii zehabını verir ve 
böylelikle onların "koltuklarını kabartır". 
Onun romanlarına, bikiyelerine, tenkit
lerine hayranlık &öıterenlerde daima: 
•'Bak t ben ne kadar ince zeki sahibiyim J 
bütün bunları kolaylıkla anlıyorum" der 
a ibi bir bil vardı r. Anatole France ken· 
diler ini aımak istemiyenlerin, yeni fikir, 
ruh, hiı zenıinlikleri edinmiye ,atıı

maktan ziyade kendilerinde zaten mevcut 
olanlarla övilnme7i sevenlerin muharriri -
dir. Münevver k.ariiler arasında da ekse
riyeti bunlar teşkil eder. 

Anatole France reybilifi ile de raibet 
kazanmıştır. Onun muharrirliğe baıladıiı 
yıllarda reybtlik: bUtün Pranaa'yı, belki 
bütün dıinyayı kavra.mııtr; unutmıyalım 

ki XIX uncu asrın ikinci yarısı bir me -
deniyet ıonudur, yani bütün itik.atların, 
müesseselerin, kıymetlerin züılnler Uze
rindeki hi.kimiyetlerini kaybettikleri, mü
nakaıa edildikteri bir zamandır. O devrin 
endişeli, muıtarip, büyük reybileri vardır. 
Fakat Anatole France bunlardan delil -
dir: o, reybilik içinde rahat e.der, &ülüm • 
aer, &üler; ldetl. taaııuplı, taıııubun ver
diii emniyet ve huzur ile reybtdir. Büylik 
kütle, bilhasıa kariiler kütlesi oUphe et· 
mekten pek hoılanmaz; Anatole France'ın 
kitaplarında ıüpheden ıüphe etmemeyi 
öfrenmiı, ona bunun için bailanmıştır. 

Dilinin çok temiz oldujunu ıöylerler, 

İnanırım. Fakat Bossuet'den, Voltaite'den, 
bütiln büyük Franıı:r muha.rrirlerjnden ıon .. 
ra gelmiş bir Franıızın temiz bir dille yaz ... 
mast öyle zor itlerden deiildir. İki türlü 
•uıuh vardır: biri yeni bir oey ıöylemi -
yen, bunun için de öteden beri mevcut 
ıekillerle iktifa edebilen muharririn vu • 
a:uhu; öteki yeni ıeyler cetiren ve bunla .. 
rı söylemiye muvaffak olan muharririn 
vuzuhu. Anatole France'ın vuzuhunun, 
Voltaire'inki ıibi, bu ikinci vuzuhtan oı .. 
duğunu iddiayı imkin yoktur. 

Nahid Sırrı'nın tercümesini aılı ile kar
,ııaıtırmadım; böyle bir zahmete cirmi
ye biç bir lüzum cörmedim. Nahid Sırrı 

franıızc.a bilir, okudutunu anlar ve fra.n
ırıca yazar. Tercümeıinde elbette büyük 
yanhılar yoktur; hatt~ belki ufakları da 
yoktur. Olsa da ne çıkar? Varıın Anatole 
France'ın bir kaç cümlesi de tilrkçeye 
yanhı tercüme edilsin ... Fakat Nahid Sır
rı'nın batkı bir kusuru var: dili akıcı de
lil; tercümesi zor okunuyor, Ki tap tan 
ıöyle celiıi ıüzel birkaç cümle alayım: 

'
1Bu ancak bir ıiıe kadar irtifaa malik 

ve kendisini oraya ıokmak bir hürmet -
ıiılik teşkil etmeıe redinıotumun cebin
de kaybolabilecek mahlQk tarafından bil· 
hassa verilen hissin azamet hissi olması 

garip celebilir ... 
"Goethe'nin mütaleasına nazaran ölme

ie muvafakat etmiş olan enstitüden pek 
miisin bir arkadaşı o gün Marn Kabrista
nına kadar cötürmü1itÜm. Filhakika haya
t! kudreti harikulide olan Goethe, inıanın 
hakikaten istediği zaman, yani son ve ka
t! parçalanmağa muvafakat eden ve heyeti 
mecmuası hayatı te1kil eyliyen bütün ira
delerinin mnuncusuna kadar harap oldu -
iu ıaman öldüğüne kaildi. .. " 

Nahid Sırrı'nın kariğlerine böyle bir 
dille roman okutmağa kalkışması belki bir 
kahramanlıktır ama kahramanhi;ın böyle· 
ıini pek lüzumlu 11ayamayız. 

Yabancı dil bilen memurlar 
i(in açılacak imtihan 

Yabancı dl! bilen memurlar için 
Maarif Vekaletince açılmakta olan 
imtihanlardan üçüncüsü ikinci teşrin 
ayı içinde yapılacaktır. İmtihan bu 
sene de İstanbul üniversitesi ile An· 
kara Dil, Tarih • Cağrafya Fakülte· 
sinde yapılacaktır. 

10 Vilayette köy marangozluk 
ve demircilik kur2u açılıyor 

Maarif Villleti, geçen sene tecrli
bc mahiyetinde olmak ve köyllileri
miıin ufak ihtiyaçlarını mahallinde 
temin etmelerini mümklin kılmak il· 
zere bazı yerlerde marangoz ve de
mircilik kursları açmııtı. Vekilet, al
dığı mlispet neticeler üzerine bu le• 

ne 10 vili.yette bu kuralardan açmağa 
karar vermiştir. 

İhrac olunacak mallara ait 
lisans talepnameleri 

İıtanbul ve t~ınir mıntakı ticaret ınu .. 
dürlilkleriylı ihracat müdürlükler! tarı • 
fından verilmekte olan ihraç liıanılarının 
bundan böyJe tesisatları hükümetçe ıatın 
alınan ıirkctler ve devlet daireleriyle ya.. 
pılan malzeme mukaveleleri ve devlet ob
Jiıasyonları takıitleri ve emsali cibi mu
kaveleler ahld.mına doblokaia tahsiı olu
nacak mallar için lisanı talepnameleri Ti· 
uret Vekiletine verilecek vç muamele 
Veka.tetçe tekemmül ettirilecektir. 

Feci bir kaza 
İzmir, (Huıuıt) - Urla'da yeni mahal

lede oturan Bn. Şükriye Uyıal: evinde 
Şnayder markalı bir tüfeği kurcalarken 
ateş aldırmış, çıkan mermi ile &öi:ıünden 
alır surette yar&lanmıı ve İzmir memle
ket Nıtaneıine nak:ledilmiıtir. 

Konya' da açılan 

hasta bakıcı kursu 
Konya, 9 a.a. - Halkevinde açıl· 

mış bulunan gönüllü hastabakıcılar 

kursu ilk mezunlarını vererek ikinci 
devreye başlamıştır. Kursu bitirenle· 
re merasimle ehliyetnameler verilmiı 
ve bu münasebetle söylediği bir nu· 
tukta Korgeneral Kurt Cebe, kadın· 
larımızı kursta gösterdikleri muvaf· 
fakiyetten dolayı tebrik eylemiştir. 

Ş. Karahi&arda zelzele 
Ş. Karahisar, 9 a.a. - Dün akşam 

saat 7,40 da burada orta şiddette bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yok -
tur. 

fiı~köprü panayiri 
Taşköprü, g a.a. - Dlin burada ıçılmıı 

olan panayır her st,nekinden ziyade raibet 
cörmüş ve ıeniı mikyasta kendir ve bilQ .. 
mum emtia alı§ veriıi yapılmıştır. İki gı.in 
iı;,inde panayıı-a ııtelip ıı:id~nlcrin aayııı 50 
bin klıiye varmııtır, Vili)'etimiı ıne'ovıı· 

Jarı da dün panayırı ziyaret ederek kendir 
ve hayvan pazarlarını ve bJJQmunı emtia 
pavyonlarını birer birer tetkik etmi1ler •• 
panayırda bulunan halk kütlesiyle temas e
derek dilek ve ihtiyaçlarını teıbit eyle ... 
miıterdir. 

Muğla'da sel 
Mutia, 9 a.a. - Dün ölle.den ıonra Mut· 

layı ~iddetli ve sürekli yağmurlar yaimıı 
ve bu yilzden husule eelen sellerden dere
ler taımııtır. Mahsul kaldırılmış bulun ... 
doğundan madd[ bir ıarar olmanuıtır, 

Eskişehir' de 
okulu 

bir sanat 
aulıyor 

Eskişehir (Hususi) - Devlet De· 
mlryolları ı,ıetme umum mlidilrlllğil· 
niln Eski~ehir fabrikasında yaptır· 
makta olduğu ıanat okulu tamamlan· 
ınak üzeredir. 29 İlkteşrin'de okulun 
açılma töreni yapılacaktır. Mektep, 
dört senelik ve leyi! meccanidir. Ta· 
!ebenin her ihtiyacı mektep tarafın· 
dan temin edilecektir. Buradan me • 
zun olan talebe Devlet Demlryolları 
cer fabrikalarında be' sene mecburi 
hizmet yapacaktır. Talebe günün ya· 
rısını ders ve sanatla geçirecektir. 
Mektebln sanat şubesi şimdilik elek· 
trik, tesviye, torna, fireze ve maran .. 
gozluktan ibaret olacaktır. 

Son çekilişin 
talihlileri 

Romanyaya girişi . 
nasıl karşılandı ASKERi 

(Başı/. inci sayfada) ROMANYA' d 
teıirini bozmaktadır. Nazi iıgal kıtaları - a 

Mili! Piyangonun 7 İlkteşrin'de 
Adana'da çekilen üçüncü tertip Ü· 
çüncü keşidesinde 20.000 lira kaza· 
nan 92764 numaralı biletin Adana 
birinci orta okul öğretmeni Bay 
Turguda, 10 bin lira kazanan 90557 
numaralı tam biletin Burdur tahri· 
rat katibi Yusuf Ersanlı'ya, gene 
10 bin lira kazanan 9029 numaralı bi
letin de İatanbul'da Parmakkapı 
İpek sokak 23 numarada emekli ge• 
neral Fuad'ın eşi (Nermin Dalay) a 
satıldığı öğrenilmiştir. 

na transit vazifesi &örmU:t olmaıı muhte- (Başı ı. inci sayfada) 
mel olan Macariıtan bitaraflıiını milda • ı ıiı olunacaktır. Prahova, Plösti petrol mer. 
faa. ka~iliyetini '~~~n ka.y~etmiıtir. Ve kezinin bulunduğu böl&edir. Petrol mın.
buna bınaen kendısını eıkısınden daha zf.. takalarına ve petrol borularmın münteha.
yade çenber içinde hiııedemez. Sovyetler 11 noktası olan Giurciu'ya havı dafi top -
Blrliıii filen Almanya ile diier bir mUş • la.rı yerleıtirilecektir. 
terek hudut elde etmiı ve Karadeniz'de bir Tam teçhizatlı alman asker! mütehaısıı 
büyük devletin teessüs ettiğini &örmekte-- cruplarının, romen ordusw:ı.un bütün am1f ... 
dir ki, bu vakıa hoşuna &itrniyecek bir ıey tarını talim ettirmek üzere Giurıiu'ya gel
olmakla beraber ihtiyatlı ıiyasetinde bir meıi beklenmektedir. 
değiıiklik de vukua &etirmemesi muhte • Yukarıda iımi ceçen blitUn merkezlerde,, 
meldir. 

Türkiye uyanıklık lilzumunu her uman
dan ziyade takdir edecektir. Yun.aniıtan 

iıe diktatörlerin tehlikesinden korunmak 

alman k.ıtaları için kıtlalar hazırlanmak: -
tadır. 

Mebusları mızın 

konferansları 
Muı, 9 &.a. - Maraı mebusu Prof. Ha .. 

san Reşit Tankut tarafından halkevi aa .. 
lonunda Türkiye'nin dıı politikasını izah 
eden bir konferanı verilmiıtir. Hatip bu 
konferansında dünya vazi)'eti karııınnda 
Türkiye'nin dürüst ve yalnı.z millt politi
kasıyle doat düıman her taraftan kızan .. 
dığı hürmet ve itimadı Türkiye'nin men .. 
faat ve iıtikllline dokunulmadıkça bu ıulh 
politikasına devam edeceiini aksi helde 
milletin Şefi meclisi hükümeti ve ordusiy
Je her tehlikeyi bertaraf etmiye kadir ol
duğunu, türk milletinin icabında sulh ka
dar harbe de alışık olduğunu söylemiı, 

Milıt Şef'in ve onun hükümcti etrafındaki 
millt birlik ve bütünlüğü tebarilz ettir .. 
mittir. 

Eskişehir, 9 a.a. - Buraya gelen Kon~ 
ya mebusu Muzaffer Göker, gece halke
vinde dünya ahvali kareısındaki durumu
muzu izah eden bir konf eranı vermiştir. 

Samsun, 9 a.a. - Zonculdak mebusu Hı· 
zım Atıf Kuyucak dün hatkevi aalonunda 
kale.balık bir halk kütlesi önilnde memle· 
ketimiıin iç ve dıı politikasını izah eden 
bir konferanı vermiıtir. 

Mektep gemisi 
Giresun' da 

Olreıun, 9 a.a. - Mektep gemlJerlyle bu 
raya gelen yUkıek deniz ticaret mektebi
nin ıon ıınıt kaptan ve çarhçı talebeleri 
iki gUndUr mektep mUesslslnJn oehrinde 
misafir bulunmakta.dırlar. 

Mektep gemisinin burada bulunduğu sı
rada güzel bir tesadut eseri olarak Anka-
~-- Un• u P7--"'°"• .. ,__ "'""'- ••"" 
mektep gemlılıılıı yeııl ticaret mektebi 
mUesslıI merhum Hamit Naci'ye lzateteıı 

"Hıuıılt Naci,. adı verlldiıfl blldlrUmiı ve 
bu karar gerek deniz ticaret talebeleri ve 
gerek ıehlr halkı taralından bUyUk bir 
memnuniyetle karo1lanmı11tır. 

lspartada pamuk ekimi 
İsparta, 9 a.a. - Vilayetin 19 kö

yünde yapılan akala pamuk ekiminin 
iklim ve topraklarımıza uygun geldi
ği görülmüştür. Pamukların birinci 
toplama işlerine başlanmıt ve önümüz 
deki ekiıp yılında akala ekim aaha11-
nın genişletilmesi i~in de lcabeden 
tedbirler alınmaktadır. Pamuk ekimi 
ile metııul çiftçiler gerek miktar ve 
gerek btlheal vaziyetinden çok mem· 
nundur. 

Göçmenlere ev ve 
toprak verilecek 

İzmir, (Huauet) - Urlada göçmen· 
!er için inta edilecek lOÔ evin ihale· 
si ayın 10 uncu glinü yapılacaktır, 

Menemen, Bergama ve Torbalı ka
zalarında yerlettlrllen göçmenlere 
tevzi edilmek üzere vll!yet iskan mil· 
dürlüfil, bu kazalarda bazı çiftlikler
le geniş sahipli araziyi satın almağa 
karar vermiştir. Bu hususta Sıhhat ve 
içtimai muavenet Vekaletinden mü
saade istenmiştir. 

için ye&lne tibiye şeklinin ııkı davran .. 
mak oldutunu isbat etmiıs bulunmakta.dır. 

İtalya, hik'm müttefikinin daima ken .. 
diai için elde etmiye ç'llıetııit bir bölge
de kendiliğinden ş idetli bir teşebbüse &İ· 
riıtiiini, hem de ilk defa olmak Uzer .. 
mü1ahedeye mecbur kalmaktadır. Alman
ya, madunTarı istihfaf eyledij:ini ve 11 .. 

dece kendini mild:ıfaaya azmetmiş olan -
lara hürmet ve rirı.yet eylediğini bir ke • 
re daha göstermiı bulunuyor. 
Taymiı gazetesi, Almanya tarafından İl

eal için ileri ıürülen bahaneyi tetkik e -
derek Romanya'da tevkif edilen ve bazı
ları veya hepıi tazyike ve fena muameleye 
maruz kalan in&iliz mühendislerine karıı 

yapılan ithamları katiyetle reddeylemek· 
tedir. Bu tazyik in hedefi mevkuflart pet-

rol kuyularında baltalama hareketleri 
yapmak istediklerini itiraf ettirmekti. 

Berlin'in teşvikiyle bu hareketleri ya. -
pan veya yapılmasına müsaade edenler 
kendilerine veya memleketlerine hizmet 
ettiklerini zannediyorlarsa ağır bir batı .. 
ya düşüyorlar. Hesapların görüldülii giln 
bütün bunlar hatırlanacaktır. 

Sovyeflerde 
Moskova, 9 a..a. - Royter: Sovyet rad

yosu alman kıtaatının Romanya'ya &irdi • 
ii haberini amerikan kaynaklarını zikre
derek dün &ece vermiştir, Burada bu hu~ 
susta hiç bir tefsiratta bulunulmamalcta· 
dır. 

Yunanistanda 
Londra, g a.a. - Royter: Atina'dan 

Londra'ya gelen itimat olunabilir haber -
tere göre, Romanya'daki alman faaliyeti 
k.arıısrnda yunan aksülimeli, evcil daha 
ziyade korku ile müterafik kendisini e-ös
termiı iıe de timdi tebariiı eden fikir, al .. 
man faaliyetinin akıilllmelinin daha ziya. - -~.. ...... '- _, __ -
ğı merkezindedir, 

Yunanistan, yarın ıg33 ıınıfını terhis e
decektir. Terhiı edilen efra.dın yerinl 1029 
ıınıfı tutacaktır. Bu suretle yeni kıtalara 
modem silahlarla istinas fırsatı verilecek
tir, 

Kahirede 
Londra, P a.a. - Kahire'den Londra' • 

ya l'elen haberlere nazaran. Royter ajansı 
aıafrdaki malQmatı vermektedir: 

İyi haber alan menbalar Brenner top -
lantııınm orta ıark memleketleri i'in 
huıuıt bir ehem1yct aldığını tahmin et
mektedirler. Alman kıtalarınm Romanya
daki f.aallyetlerine ait haberlerin, İngil
tere'nin istila te:.ebbUıilnlin muvaff.aki -
yetsizliie uğramaıı üzerine, almanlan ıik
lct merkezini ıark.a nakletmek hakkında 

niyetlerini teyit ettiii zannolunmaktadır. 

ÇUnkil İtalya harbe girmeden önce de 
Almanya'run erıeç Balkanlara yUrüyeceği 
umumiyetle tahmin edilmekte idi. 

Avrupa harbe bqlayahdanberl bu ihti
mal bariz bir ıurette orta ı:ıark Jnglllz 
bqkumand.anlıtınuı müdafaa plAnlannda 
heıaba katılmıı ve lta!yan ileri hareketi 
de General Vavel'in pll.nlarını hiç btr su
retle deıtiıtlrmemı~tır. 

Orta-Sark'& tevcih edilecek bir alman ta
ttlAsı k8J1ısında fng1ıt:z stratejiatne ait tah 
mlnler tefhtr ed.llemezlerse de inglltz or
dularının İtslyanlara kartı oldutıu kadar 
almanlara kar§ı da hazır oldukları ıııöyle· 

neblllr. 

Bir kaç haftadanberi, Romanya'ya ç:ok: 
büyük miktarda alman he.rp malzemesi 
&etmektedir. 

Bu alman harp rnaJzemeılnin kıymeti 

o derece yüksek bir rakamı bulmuıtur ki. 
romen • alman klirincinin Romanya lehi· 
ne olan bakiyesi tasfiye edilmiıtlr ve bu
ıün Karadeni:ı yolu ile İn&iltere'ye yapıl
makta olan ihracatın dumıasındanberl Al· 
manya'ya petrol ihracatınm faılalıımaıma 
r.afmen, klirinc hesabı Almanya lehine bir 
bakiyeyi ihtiva etmektedir. 

Almanlar petrol mıntakaunı mü 
clalaa etmek ve romen ordusunu 
alman usulleriyle yeti§tİrmek 

iı;in geliyorlarmı§ 
Bilkreı, 9 a.a. - Reuter: Sibiu'd~ Reu. 

ter'e e-elen haberlere göre, Romanya'da ka· 
lacak olan alman nizamı kıtalarınm ileri 
cüziltamları, aon zamanda Macaristan'& 
terke-dilen TrMsilvanya arazisinden ı-elo-

rek hududu geçmiıtlerdir. 
Biraz evel inıiliz elçilifine, romen bari ... 

ciye nazırının imzası ile "bugiln romen a. 
razisinde hiçbir nizami alman askeri bulun. 
madığı" hakkında bir muhtıra tevdi edil
mlı bulundutu öirenilmlıtL Hariciye ııa· 
zl'l'mtn bu beyanatı, harbiye nazın tarafın· 
dan da teyit olunmuştu. 

Dün öğleden ıonra hududu ge,tiil aö:r
lenen kıtalar1n1 tam teçhizatlı -4500 kiıiden 
mürekkep olduğu tahmin edilmektedir. 
Bunlar, Sibiu ve Sigisoara'ya iki trenle 
gelmişlerdir, 

Öğrenildiğine &öre ılmanlar, rom.en ma,.. 

kamlarının suallerine ceva.ben eveti Al -
manyı'run bilhaıs.a ali.kadar bulunduiu 
petrol mıntakasını müdafaa etmek ve aa.. 
niyen romen ordusunu, alman usullerine 
&öre talim ettirmek için 1"elm11 oldukları.. 
nı ıöylemiıtlerdir. 

Gene öirenildiline &'Öre, Oiurciu'da, pet
rol mıntıkasında ve Bazau'da yapılmakta 
olan tahkimat inşaatı hemen hemen bitmiı 
gibidir ve en son model alman hava dafi 
bataryalarının yerleştirilmesi için hazır 
bulunınakta.dır. 

Romen aıkeri tayyare meydanlarının ..... 
nıııetumc•ı 'lSt"D ac Atm ·.can nuaıaat. 

teçhizat gelmiıtir. 

/ngilfa elı;iai vaziyetin derhal 
aydınlatılmasını romen hüküme

tind en talep etti 
Blikreş, 9 a.a. - Reuter bildiriyor: 
İngiltere'nin Bükreı büyük elçfıi ıir Reıı 

ginald Hoare, 11Romanya'nın ıtrıtejik noS.. 
talarında alman nizamt kıtaları camizon· 
lan tesisi hakkında Almanya'nm açrk niye
ti" neticesinde hadi• olan vaziyetin derhal 
aydınlatılmasını, romen hükümetinden ta
lep etmiştir. 

Rumen hükümeti umumt 
mahiyette bazı teminat vereli 
Bükreş, 9 a.L - Reuter: Romanya harı. 

ciye nezareti, İnciltere'nin Bükret elçiıl 
B. Hoare'in vaziyetin. aydm.latdmaıı hık. ... 
kında yaptığı talebe cevap vermiıtlr. Sir 
Regicıald Hoare, Roman7a'ya celen alman 
kıtalarının blr itial ordusunu mu ve yahut 
talim cüzütamlarrru mı teık.il ettiiinl öi· 
renmek iıtiyordu. Sanıldıiına cöre, romea 
hariciye nezaretinin cevabı, u.mumt mahi .. 
yettc baıı teminatı ihtiva etmektedir, 

Petrol enclü.triai ile aliikaclar 
ingUiz tebaası Romanyayı 

terkecliyor 
Bükreı, 9 a.a. - Reuter: 1neiltere'nia 

Bükreı elçiıl sir Reıinald Hoare, romen 
petrol endüstrisi ile ali.kadar bulun.an bil
tün İngiliz tebaasına derhal Romanya'yı 

terketmelerlnl tavsiye etmiştir, 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ali.kadar bUtiln ingillzler, §İmdiden mer· 
kezt petrol mıntakasını terketmlılerdir. 
Bu İngilizlerden 12 kiai halen Blikres'te 
bulunmaktadır. Bunlardan altısı buıün, ce. 
ri kalanı da önümlizdeki pazartesi cünU 
Bükreıt'cn ayrılacaklardır. bahisle: 

Anatole Fr&nce'ın kitapları raibet l'Ör
mliştür ve ıörmektedir. Bunun için onla,.. 
rın ttirkçeye de tercüme edilmeleri tıbil· 

dir. Fakat bu buıustı oldukça milbıliia 

ediyoruz. Buı kitapları dilimize ikiıer, 

Uç.er defa çevriliyor. Bıı kadarına lilıum 

yoktur Birer defa tercümeleri onlar hak· 
kında bir fikir vermek için pekill kifidir. 
Mtitercimlerlmizin frınsızcadan tercUme 
edecekler i kitap mı yok? Tbıirten, Kır -
mızı Zanbak'tan, Sylvestre Bonnırd'rn Ci
nayeti'nden. Cr.ıinqu•bilht'den çok daha 
ehemiyetli olmakla beraber gene tatlı tatlı 
okunabilecek nice romanlar mütercimleri
ni bekliyorlar ... 

Le Crime de Sy/veJtre Bonnırd'ı, bun· 
dan on yıl evel Enver Behiç Sylvestre 
Bonnard'rn Cinayeti adı ile türlcçeye ter
cüme etmieti. Belki bazı yanlııları vardı i 
fakat okuyanları rahatıız etmiyen kitabın 

esasını verebilen bir tercüme ıdi.. ~ahi<.. 

Sırrı o romanı. Sylvestr• Bonnard'ın Cı:r
mü adı ile yeniden tercüme etmiı. Bu mü
nasebetle kitabın fransızcaıını yenlder o
kudum: ilk defı ti çocuklut;umda okudu
ium için hemen hiç bir şey hatırlamıyor
dum. Dojruıu büyük bir şey bulamadım: 
içindeki 1ahıılardan hiç birinin yaıadıiı, 

~erçekten y..t1adr.(1 hiısolunmuy ır, hep -
sinin her hareketi, her ıöıU, bütün vaka-. 
lar önceden pekili tasavvur edilebiliyor. 
Sylvestre Bonnard bir ta.rihçldir; oturdu
iu evin çatı arasında bir kadının çocuk 
doiurduğunu öğreniyor; kadın fakir oldu
iu için ona odun &önderiyor ve bu iyili 
finin muklfatını ıörtiyor: kadtn ıonrı .. 
dan zengin biı adama varıyor ve Syl -
vestre Bonnard'a oldukça pahalı bir yaz
ma kitabı. mukavva bir lclitülc içinde hedi
ye ediyor, Bundan ıonra ikinci bir hiki.ye 
başhyor: Sylvestre Bonnard vaktiyle bir 
lcız ıevermlı, ala.mamıı; onun torununu 
buluyor. kendine evJlt edinmek iıtiyor. 

Çörçil'in esprileri 
8 azı kimseler mizahın, !itile-

nin, ı1tkanzn, cinssın, iyha· 
mın, tirizin, terdit sanatının ağır 
ba~lı bir ifadede, büyük hakikatleri 
anlatan söz ve yazıda yeri bulunma· 
dığına kanidirler: onlar, bunları bir 
nevi soz hokkabazlığı ve kelime 
canbaz!ığı sanırlar. 

'#;-'N l~IJ IL~R 
- Korkuyorum, demişti, elimiz

de kala kala bir muharrirlik kalmış
tı; o da giderse diye ... 

Falihayır / 
Bükreı, 9 a.a. - D.N.B. ajanaı bildiri· 

yor: Devlet reiai General Antonesko Ma
reıal Göring'e bir telgraf ,ekerek yeni bir 
Romanya'run doğduğu ıu anda "bir doıt 
ve asker ıellmımn" ka.bultinü rica. etmiş • 
tir. 

Halbuki yerinde kullanmak, ba
yağılığa sapmamak, belagatli ol· 
mak şartiyle bütün bunlar, bele 
- bir sözün sonunda okuyanın ve
ya dinliyenin biç ummadığı, biç 
beklemediği bir netice gostermek 
suretiyle onu şaşırtan bir sanat o· 
lan - terdit, zaman zaman yazı
nın ve sözün tuzu, biberi gibidir; 
ona lezzet katar; lezzeti a.rttztıt. 

Hele bunları kendinizden olanlar 
için tuz, sizden olmıyanlar için bi· 
ber halinde kullanabilirseniz ne 
mııt 111 kaleminize ve çenenize. 
Bı satırları lngiltere Başvekili 

Çör ;!'in eve/ki gün söylediği nut· 
k,n rıinliyebildiğim kadarını din
Ud <ten geriye kalanını da okuduk-
t nra vazıyorum. 

Bu nutukta ne gazel t§rizler, es
pri kılığına bürünmüı, fakat rakam· 
!ardan örDlmüş belagatli hakikat
ler vardı. 

Başvekil mesela şunları söyledi: 
- Londra'nın yarısını yıkabil· 

mek için bu tempo ile 10 yıl bom
bardımana devam etmek Jbıml 

- Yapılan hesaplara g6re bir ton 
alman bombası bir adamın ancak 
dortte üçünü öldürebilmiştir / 

-Har~in başındanberi 8500 ölü ve 
13 bin yaralı kaydedilmiştir. Hal
buki biz her gece 3000 nlü ve 12000 
yaralı vereceğimizi tahmin etmi~, 
hastanelerimizde ilk tedbir ofarak 
250.000 yaralıya bakacak tedbirler 
almıştık. 

- Düşmanın bir gece içinde de· 
niz üstüne veya denize (gülüşme· 
Ter) yarım milyon insanı lırlatmı 
ya kafi f!emi ve mavna hazırladığı 
muhakkaktır. 

Cörcil'in nutkunda işte böyle ra-

kamlı, belagatli ve sağlam bir takım 
espriler vardı. 

Buna neden !Uzum gordü? diye. 
bilirsiniz. Yıldırım harbi yapmak 
istiyen, onu yapamayınca da yıl
dırma harbi yapan bir düşman kar
şısında bir milletin sinirlerinin bo
zulmadığını da bir hükümet reisi 
başka nasıl anlatabilirdi? 

••• 
Şikiiyet mi, §Ükür mü ? 

lstanbul gazetelerinden birisinde 
fıkra yazan bir zat, son zamanlarda 
türkçe konuşmıya, türkçe okuyup 
yazmıya karar veren musevi vatan
daşlarımız arasında pek az kalem 
erbabı bulunduğundan şik§yet edi
yordu. 

Fakat bilmem bu azlık şikayet e
dilecek bir şey midir? 

Bundan beş on yıl önce zarif bir 
üstadımız musevi dostlarımızın 
türkçeye merak sardırdık/arından 

••• 
Arazi zaptı I 

Konuşuyorlardı; birisi: 
- Fransızlar arazi zaptına baş

ladılar! dedi. Ôteki sordu: 
- Hangi fransızlar? General 

Dögol'ün kumandası altındaki hür 
lransızlar mı? Yoksa Vişi fransız
ları mı? 

- Vişi fransızları. 

- Yal Demek ilk şaşkınlık geç-
ti; elde kalan askerlerini topladı
lar; silahlarına çeki düzen verdiler; 
kumandanlarının iktidarı arttı~· şim .. 
tfi arazi zaptına başladılar • 

!Ik söze başlıyan arkadaşının sö
zünü kesti: 

- Yok azizim, öyle değil. Vişi 
hükümeti polis ve jandarma kuvet
leriyle eski nazırlardan bir kısmı
nın iıgal edilmemiş Fransa'daki 
şahsi emlakini, arazisini zaptedi
yor. 

T. t. 

Mareıal Göring verdiii cevapta Anto· 
nesko'nun tarihin bu kati ıünlerinde bU.. 
yük ıiyast icapları yerine getirmek ıçtn 
vakfı nefs ederek şimdiki cihanşümul ıi .. 
yasetin büytik hidiselerine geniş bir su • 
rette hidim olduğunu kayıt ve bunu rumeD 
milletinin mesut inkipfı için bir faliha • 
yır addeylediğini ilivc eylemiştir. 

Türk Hava Kurumunun 
bü yılki f aaliyeli 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Hava kurumu 
bqkanı B. ŞUkrU Koçak ga.zetectıere ver
dJfi beyanatta bu eene İnönU ve Etlmea. 
gut kamplarında birkaç btn gence hava 
teıkJJAtında vazife alacak derecede yetlı~ 
mek fmkA.m verildlftnl, varidatın geçen 
aeneye nazaran. tkl mtsıt arttıfını, ve ku~ 
rumun halktan gördUtu ve göreceft yar. 
dımlar aayestnde bUyUk itler görmek as
mlnde olduğı. ı söylemtıtir. 

.. 
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(ör~il umumi dünya 
anlatıyor 

yanın ~teki ta.rafma geçmesini rica edece
ğimı 

DIŞ POLİTİKA ............................................ ) 
Çörçil'in yeni nutku 

Bulgaristan' da 
yahudilere karıı 

ıiddelli tedbir 

Yahudiler ne gibi haklardan 
istif acle edemiyecekler ve ne 

gibi iıleri yapamıyacaklard1r ! 
Sofya, 9 a.a. - D.N.B.: Bulgar dahiliye 

nazırı Gabrovskt, gazetecilerle yaptığl bir 
görUıımede, dUn hazırlandığı bildirilen mil
leti himaye kanununun bazı safhaları hak
kında ta!sllAt verml§ ve ezcUmle demiştir 

ki: 

lngiliz Başvekili Çörçil Avam Ka
nıarasının huzurunda uzun bir nu
tuk söylemiş ve Almanya ile İngil
tere arasındaki mücadelenin askeri 
ve siyasi safhalarını etraflı olarak 
izah etmiştir. Çörçil bundan evelki 
nutıkunu söylediği zaman, lngiltere
ye karşı açılan tayyare harbi henüz 
başlamıştı. Aradan geçen müddet 
zarfında vaziyet çok değişmiştir: 
alman tayyare harbi müspet bir ne
tice vermemiş, mihver devletleri, 
neticeyi başka sahalarda aramıya 
karar vermişlerdir. Bu karar netice
sinde Almanya ve İtalya, aralarına 
Japonya'yı da alarak üçlü paktı 
iınzalamışlar, Hitler ile Musolini 
Brenner geçidinde bir mülakat yap
nıışlardır. Uzak-şark'ta vaziyet ye
ni bir inkişaf safhasına girmiş ve 
İngiliz - amerikan tesanüdü kuvet- Bu kanun, sarih surette, ırkı himaye e
lenmiştir. İngiliz Başvekili, kendisi- den bir kanun mahiyetini haiz bulunacak
ne mahsus olan açık lisanla bütün 
bu meseleleri anlatmıştır. 

Çörçil, fngiltere'ye kar§ı açılan 
hava harbinin muvaff akiyetsizliği
rıi istatistiklere dayanan delillerle 
ispat edecek vaziyette idi. Ve bu 
rakamlardan istifade etmiştir. Çör
çil'e göre, İngiltere adaları üzerine 
ahlan bombalar hayli hasarat yap
tnış ve birçok insanın ölümüne sebep 
olmuştur. Fakat ne maddi hasar, ne 
de can zayiatı, mücadelenin netice
ai Üzerine büyiik ölçüde müessir o
labilir. Tahribat bu mikyasta de
vam else bile, Londra'nm tahribi 
için on senelik zaman geçmesi la
zımdır. Atılan bombaların her tonu 
bir insan bile öldüremeıniştir. 
Diğer taraftan almanların yapabil
dikleri tahribat haftadan haftaya 
azalmı,tır ve azalmakta devam et
nıektedir. 

Bununla beraber Çörçil, alınan
ların lngiltere'ye karşı ihraç hare
keti yapmaktan vaz geçtiklerine 
kani değildir. Almanya, beş yüz bin 
askeri İngiltere'ye nakletmek için 
18.zongelen vasıtaları hazırlamış bu
lunuyor. Ve fırsat bulduğu takdir
de böyle bir tetebbüse girişmekten 
çekinmiyecektir. Fakat bir milyon 
yedi yüz bine baliğ olan ingili~ o~
dusiyle gittikçe artmakta olan ıngı• 
liz tayyare kuvetlerinin böyle bir 
teşebbüsü önlemeğe hazır olduğunu 
ilave etmiştir. 

tır. 

Kanun, milli hayatı ala.kadar eden Uç 
sahada kendiainl gösterecek hükUmlerl ha
iz bulunmıİ.ktadır. 

l{anunun birinci kısmı, bUtUn enternas
yonal kUIUplerln, cemiyetlerin ve locala
rın dağıtılmasını Amirdir. Bu htiktimden, 
yalnız resmen tanınmış olan ve yahut ilmt 
mahiyette bulunan enternasyonal cemiyet
ler ve birlikler lle siyası veya millt ehe
miyetl haiz olarak tanınan teşekküller 
mü,tesnedır. Bu gibi cemiyetler, birlikler 
ve te11ekUller hakkında karar almak, nazır
lar heyetine alt bulunmaktadır ve her te
ııekkUI hakkında ayrı bir karar alınacak
tır. 

Kanunun ikinci kısmı, asıl ırkla alaka
dar hilkUmlerl ihtiva etmektecpr_ Bu hil
kUmlere göre, yahudl ırkına mensup kim
seler, bundan böyle, umum! hizmetlerde 
ve devlet hizmetlerinde kullanılıruyacak
lar, bulgar vatandaşı oıamıyacaklar, her 
hangi şekilde olursa olsun mecmua, gazete, 
matbaa, sinema, tiyatro sahipliği yapamı
yacaklar, arazi sahibi olmak hakkını kulla
namıyacaklardır. Bu gibi haklar mevcut 
ise, derhal kaldırılacaktır_ Yalnız. yahudi 
ekalllyetınin ihtiyacı olan devletin göste
receği müesseseler bu kayıttan mllstesna
dır. 

Bu kanun htlkmUne göre, yahudl, anası ve 
babası yabudl olan kimsedir. Yahudiler, 
serbest mesleklerde, ancak umumi nüfus<\ 
nazaran yahudi ekalliyetinin nlsbetine gö
re, çalışabileceklerdir. Yahudi alleler, art 
ırkına mensup kadın hizmetçi kullana.mı-

Askeri harekı&t .sahaımdan poli
tika meselelerine geçen İngiliz Baş- yacaklardır. 
vekili, bilhassa Japonya'nm ve la- Kanunun son kısmı, zararlı ve millet 
panya'nm vaziyetleri üzerinde du- için ziyanlı propagandalar hakkında hü
rarak, üçlü pakta ittirak etmekle kümlerl ihtiva etmektedir. Halen mevcut 
japonların Alınanya ve ltalya'dan cemiyetler hakkında ve halka v.ı devlete 
yardım göremiyeceklerini aöylemit- zararlı faaliyette bulunan ~ahıslaP hr.kl.ın-
tir. Çörçil demittir ki: da bir seri takytdat vazolunmuştur 

- Japonya'nın bu üçlü pakta gir- Nazırlar heyeti tarafından ta~v;p <ı•!ıll!D 
mekle temin ettiği istifadenin ma• bu kanun projesi, önümüzdeki topıantısın
hiyeti anla~damadığı içindir ki aca- da parltlmentoya tevdi olunacaktır. 
ba üçlü paktm bazı gizli maddeleri Bulgarlstan'dakl yahudilerln adedi. tak
Jnİ vardır? diye bir aual akla gel- riben 7 milyon umumt nüfus üzerinden 50 
nıektedir. bin kUsur kadar tahmin edflmekt.!jlr. 

Fakat Çörçil gizli mad~elerin ne 
olabileceğini tasrih etmıyerek bu 
noktayı müphem bırakmıştır. An- Alman hükümeti 
cak paktın evela Amerika:Y'.w:'~ bombaladıg"' 1 
•k· ci derecede Sovyetler Bırlıgını 
ı ın .. l . t' 
istihdaf ettiğini açıkça soy emı~ ır. 

İ rlandaya 

tazminat veriyor 
Londra, 9 a.a. - Dublin'den resmen bil

dirildiğine göre alman hiiklimeti Wexford 
kontluğunda Campilenin bombardımanı 
hakkında teessUflerini beyan etmiş ve taz
minat vereceğini bildirmiştir. 

Bununla beraber, pakt Amer!.ka
nm takip edeceği hareket hattı uze
rinde en ufak bir tesir _h1;1sule_ ge
tirmiyecektir. Amerika ~ıhı magrur 
bir devletin böyle teh~_ıt!er .. ~arşı· 
amda boyun eğebilecegını ~ıt el· 
mek, A.merika'yı ve amerıkalıları 
tanımamak tlemektir. 

lspanya'nm takip edeceği h~re. - h l 
ket hattı hakkında Çörçil ka~ı bır 1stanbulda sayım azır ığı 

.. .. 1 memi•tir. Yalnız lngılte.re İstanbul, 10 (Telefonla) - İstanbul'da 11oz soy e " .. .. ıle 
ile ispanya arasında goruşme l sayım günü vazife alacak memur ve kon-
haHedilemiyecek hi~ bir. mes:.:. rolörlerin sayıııı 16 bini buldu. 
mevcut olmadığını soyleını~ ve 'ht' 
lukanın tatbikında lspanya'nın ı w 1• 

kik tmege ka faaliyeti Vatington'da toplanmıt 
yaçlarmı iyi niyetle tet • ~ B ibi görünüyor. ç:ü_nkü bi~ tarafta~ 
hazır olduğunu ilave etınıhştırh. ld u gngı·ı1·z bu·' yük elçısı Am.erıka H.a,rı-

.. 1 d n lspanya'nın, er a e ı -
aoz er e ' , k iye Nazırı ile temasta ıken, dıger 
yakm istikbalde İngiltere yelm ;r!ı caraftan Sovyet Rusya elçisi de A· 
hareket etmek niyetinde .. o .. a ıgı t • • k ümkundur merika hariciyesiyle temasa gırış-

tn;:ag~i?; ita:~7u, ı;irınanya y?lu- miştir. Mosk~va'daki ingiliz. büyük 
· d çılacagını elçisi Cripps'ın de WMolotof ılt; U~'!-n 

nun 17 birinciteşrın e a 'l ç bir görüşme yaptıgı ayrıca bıJdırıl-
hildirmittir. Bu yol, Japonya, ı eum·· •r ektedı'r. 

d b . nl mıya varı ır • m 
arasın a ır a aş B Çörçil nutkunda birçoklarının 
diyle üç ay için kapanmıştı. u 

1
.,_ :nlerı.'nde henüz bir muamma ha-

d b . nla•mıya var· z nJ 
tnüddet zarfın a ır a "! • J on 'nde bulunan Dakar hadisesini de 
ınak mümkün olmadığı gıbı! ap' - ~ah etmiştir. lngiliz Başvekiline 
Ya üçlü pakta girmekle l.ng~lte:;n!:~ öre Senegal fransız müstemlekesi, 
ve Amerika'ya karşı vazıye B' f ür fransızların lideri olan de Gaul
bulunuyor. Bu şartlar altında. dır- le'e iltihak etmek üzere iken, Viti 

Japonya vaziyeti 

vaziyetini 
(Başı 1. inci sayfada) 

kısmını dün neşretmiştik. Anadolu A
jansı bu nutkun mabadını dün vermiş· 
tir. Onu da aşağıya koyuyoruz : 

Uç ay evel, japon hükümeti, Çin'in şid
detli mücadelesi için sevkedilebilecek bazı 
maddelerin meni için bizden Birmanya yo
lunun kapatılmasını istemişti. Çin ve ja
pon hükümetine diplomatik lisanda adalet 
ve hakkaniyete müstenit bir sureti hal bul
malarına imkan verebilmek için bu talebi 
isaf ettik. Bu kabul keyfiyeti için bazı se
beplerin daha mevcut olduğu 5üphesiz ise 
de yukarıda ileri sürmüş olduğum bu mil
him sebep delailim için kafi bulunmakta
dır. Maalesef bu adalet ve hakkaniyete 
müstenit sureti hal tahakkuk etmemiştir. 
Çin ırkını temessül etmek için Japonya'mn 
açmış olduğu mücadele, bütün felaketle
riyle birlikte devam etmektedir. Bu fırsa
tın kaçırılmış olmasına çok müteessifi:r:. 
Fakat bu lierait dairesin.de İngiliz bükü -
meti, Birmanya yoluna mütedair itilafın 17 
birinciteşrine kadar seyrini takip etmesine 
intizar ettikten sonra, bunu nasıl tecdit e
debileceğini de görememektedir. 

Londra, 9 a.a. - B. Çörçil'in dün avam 
kamarasındaki nutkunun devamı: 

Dakar hadisesi hakkında meclise mufas
sal bir izahn.ame vermek niyetinde deği
lim. Bunu hafi bir celse esnasında yapabi
lirim. Fakat hadisatın vüsati böyle bir ha
reket ile mütenasip olmadığı gibi, dilşma
nın gözü önüne dahili tedbirlerimizin çıp
lak olarak konulmasını doğru bulmamakta
yım. 

Bu hareket evelemirde bir fransız hare
keti teşkil etmekte idi. Kati bir netice ve
rebilecek müzaharette bulunmağa amade 
olmaklığımıza rağmen, gerek general de 
Gaulle gerekse bizler, Vişi fransızlariyle 

kanlı bir çarpışmaya meydan vermeği arzu 
etmiyorduk. General de Gaulle'iin Dakar 
fransızlarının ekserisinin hür Fransa ha
reketi lehinde olduklarına dair kanaatinde 
haklı bulunduğuna da hiç ljÜphem yoktur. 
Hakikaten bu kanaatin çok muhik oldu
ğuna eminim. 

General de Gaulle'ün davası hazmedilin
ceye kadar, İngiliz hükümetinin bu davayı 
terketmeğe katiyen niyeti yoktur. Bu da
vayı büyük bir davanın yani "Fransa dava
sı"nın hazmedeceğini zannediyorum. 

Üç fransız destroyer kruvazörünün, Vişi 
taraftarlarının en acr tiplerinden bazıla

riyle birlikte Dakar'a gelmiş olması bütün 
vaziyeti çok aleyhte olarak tebdil etti. 
Bunlar Dakar'a, halkı korkutmak ve ku
vetli sahil bataryalarının müessir bir su
rette teçhizlerini temin etmek üzere gön
derilmiş bulunuyorlardı. 

Fransız gemileri 

Üç tarallı pakt 
Çin hükümetiyle bir itilafa varacağı yer

de Japonya, Almanya ve İtalya ile üç ta
raflı bir pakt imza etti. Bu pakt bir çok 
bakımdan bir kaç sene evelki antikomin
tem paktın tecdidinden ibaret bulunmak
tadır. Birleşik Amerika İngiltere ile Av
rupa diktatörleri arasındaki harbe müda -
hale ettiği takdirde bahis mevzuu olan 
pakt Japonya'yı birleşik Amerika'ya taar
ruz etmeğe sevketmektedir. Bu uyuşma Ja
ponya'nın o kadar aleyhinde ki, gizli şıı.rt

lar ihtiva edip etmediğini düşünmekteyiz. 
İngiliz ve amerikan donanmaları mevcut 
kalmakta devam ettikçe - ki mevcut kala
cakları da şüphesizdir - Almanya ve İtal
ya'nın Japonya'ya nasıl yardım edebilecek
lerini görmek pek kolay bir şey değildir. 

Biz Japonya ile hiç bir zaman kavgalı 
olmayı arzu etmedik. İngiliz ve amerikan 
milletleri 1907 denberi japonya'nın yüksel
mesi için büyük hizmetlerde bulunmuşlar
dır. 

Paktın hedefleri İngiltere'nin politikası, düşman kontro-
lü altında bulunan bir limana gitmedikçe, Bu üç taraflı pakt tabiidir ki doğrudan 

doğruya birleşik Amerika'yı istihdaf et -
mektedir. İkinci derecede olmak üzere de 
Sovyet Rusyaya karşı matuf bulunmakta
dır. İngiliz lisanını konuşan bu iki ırkın 
hiç birisi şiddetli hücumlara karşı boyun 
eğmeğe alışık değildir. Hiç şüphesizdir ki 
garip bir surette tevaziln ettirilmiş olan bu 
beyanata birleşik Amerika'nın göstermiş 

olduğu kabul tarzı, beyanatı yapanlar için 1 
teşvik edici mahiyette olmamıştır. Mama
fih ümit ederiz ki, bariz bir surette göze 
çarpan bu nevi daha çok vah'm vaziyetler
de büyük bir sabır ve ihtiyat göstermiş o
lan Japonya, gene bu sabır ve ihtiyatiyle 
önlemeie muvaffak olacaktır. 

fransız harp gemilerinin hareketlerine ma
ni olmam:ık merkezinde idi. General de 
Gaulle'ün hareketi mevkii tatbika konul-
duğu bir sırada, bu fransız gemilerinin her 
hangi birisinin Dakar'a vasrl olmasına mü
maniat etmenin çok mühim olduğu tabii 
bulunmaktadır. Cezalandırılmış olan bazı 

!ıata ve bir seri hadisat dolayısiyle, ne a
miral!ık dairesi ve ne de hükümet bu ge
milerin Cebelüttarık boğazını geçmek üze
re yaklaşmakta olduklarından haberdar e
dilmişlerdir. -Haber alındığı zaman müda
hale için vakit geçmiş bulunmakta idi. Ha
talar hakkında ise kati surette takibat ya-
prlmalrtadır. 
Bunların Kazablanka'da tevkif edilmele

ri ve orada tevkif edilemedikleri takdirde 
Dakar'a girmelerine mani olmak için der
hal emirler verildi. Bu gemileri orada sı
kıştırmasak dahi, girmelerine mani olabile
ceğimizi ümit ediyorduk. Bu emrin ifası 
için gayr.etler sarfedilmiş ise de muvaffak 
olunamamıştır. 

Mamafih Buala hilr fransrr miistemleke-
sine hücum etmek Uzcre harekete a-eçen 
Vi:ıi kruvazödcrinln yeni plinları akame
te uğratılmıştır. Bu harekete tahsis edilmiş 
olan dört fransız gemisinden ikisi Dakar'a 
avdet etmeğe muvaffak olmuş ve kruva.
zörlerimiz tarafından yakalanan diğer iki
si, ı,ıiddet istimal edilmeksizin Kazablan
ka'ya avdet etmeğe davet edilmiştir. Bu 
ıemllerin ve taıııdıklan tııhslyetlerln mU
nasebetsiz bir surette ıelmelcri, hiç bir 
suretle ingiflz hilkilmetinin kararsızlığın
dan mütevellit bir M.dise teııkil etmemek• 
tedir. Keyfiyet bilhaııaa deniz muharebe· 
!erinde tesadüf edilen bir şanısızhktan J
baret bulunmuıtur, 

Dakar muharebesi 
Dakar'daki muharebe oldukça çetin ol

muştur. Donanmaya tecavüz eden iki Viıi 
denizaltısı batırılmııtır. Bunlardan biriııi· 
nin mürettebatı kurtarılabilmiştir. İki 
franıı% deıtroyerinde yangın çıkarılmtıtır. 

Kruvazörlerden birisine ciddi surette ise.
betler vaki olmuştur. Richelieu zırhlısı da
hi yeni has.arata duçar edilmiştir. İki geml
miz, bir zırhh ile bir kruvazör, muharebe 
etmelerine ve yollarına deva.m eylemeleri
ne mani teşkil etmemekle beraber hasar
uğramı:ılardır. Bu haaarıt münaıip bir u
manda bilyük iktimamla tetkiki icap ettir
mektedir. 

B. Çörçil sözlerine ~yle devam etmit
tir: 

/spanyol vaziyeti 
Son aylar zarfın.da, ıulh ile harp arasın

da sallanan diğer bir memleket daha bulu
nuyor ki, o da İ&panya'dır. İapanya ve İs
panyol milletine karşı daima samimi te -
menniyatta bulurunu~uzdur. Tarihimizin 
şanlı bir devrtıf)inde, ecnebi hhak'-il r:ıüne 

karşı ispa.nyolların yanında mevki almt§ 
bulunduk. Avrupa'da, İspanya'dan daha %i
yade sulha ihtiyacı olan, gıda maddeleriy
le verimli bir ticarete daha fa.ala muhtaç 
bulunan baika hiç bir meıuleket mevcut 
değildir. Biz ablukamızla İspanya'nm ik
tisadi ihtiyaçlarını haleldar eyleıneği arzu 
etmekten çok uzak bulunmaktayı%. Arıu 
ettiğimiz yeıane &ey İıpanya'nın en müt
hiş düşmanlanmızın ia&e edilmesine bir 
münakale yolu teşkil etmemesidir. 

Esası teıkll eden bu ihtiru Jı:aydı dai
resinde, İspanyol menfaatlerine ve İspan. 
ya'nın kalkınma.sına aamlml yardımda bu.
hının.ak arzu,iyle, tetkik etmiyeceğimiz hi' 
bir abluka meselesi mevcut değildir, İspan
ya'nın dahill itlerine mlidahale etmeği ve 
dünkü yakıcı ateşlerin sönmemiıı kıvılcım-
11-nm karıştırmağı hi' bir zaman düşünme
mişizdir. İspanya harbinde olduğu gibi in
ıiliz siyaset ve menafii İapanya'nın vah
det ve istikrntindcn baska bir ıeye müıtte
nit bulunmamaktadır. Bu memleketin Ak
deniz büyük devleti ve Avrupa ailesini i
dare eden meşhur hası olarak mevki ala
cağı cilnil memnuniyetle dcr,p.iı etmekte
yiz. 

Hava muharebeleri 
Bilihare B. Çörçil, avam kamarasııun 

ıelecek celsesinde hava müdafaası hak -
kında umuml bir müzakerenin yapılacağını 
bildlrm i ştl r. 

Bir mebusun, tefrikti% bir ıurette yapıl
makta olan bombardımanlara karşı ne ribi 
tedbir alınacağına dair sormuş olduğu ıua
le B, ÇörçU şu cevabı vermiıtlr: 

Gerek müdafaa gerekse mukabil taarruz 
noktalarından en müessir olduldarınt dU
otindüğümü:r: tedbirleri almaktayı:r:. Plan 
ve usullerimizi tafsilatiyle vermekte bazı 
mahzurlar görmekteyim. 

- Bu son cümle meclil tarafından tebes
sümlerle kar~ılanmı&tır. - • 

HARBE 
DA i 

Romanya 
Öğretmen 
önünde 

R 

[Bu yazıda ismi geçen yerler hak
kında birinci sayfamızdaki haritaya 
müracaat edilmesi.] 

Romanya hadiseleri 

D ünkü yaznnızda Romanya 

hadiselerinden bahseder

ken, "ateş olmıyan yerden du
man çıkmaz!" demiştik. Dün a• 
teş de, duman da görülıneğe baş
lanuştrr. Fakat kıvılcımların he
niiz nereye sıçnyacağt sarih de
ğildir. Almanlar, Romanya'nm 
Transilvanya, Besarabya, ve ce
nubi Dobruca gibi kabuklarını 
soyduktan sonra timdi içini, ol
gun bir halde,kendileri yemekte
dirler. Hitler'in Mein Kampf ki
tabında çizdiği planın Karadeniz 
kısmı tahakkuk etmek yoluna gir
miştir. Kim ne derse deain, R°" 
manya hükümeti nasıl t ·efsir eder
se etsin, Romanya, son hadiseler 
kar§tıunda gösterdiği büyiik zaf 
yÜzünden alman askeri işgali al
tındadır. 

Avrupa müstemlekesi 

R omanya hükümeti, bu İşgali 
belki, hala "mihver ordula

riyle kardeşçe bir işbirliği" şek
linde gösterecektir. Hatta rıva
ycte bakılırsa, bu alınan asker
leri, rumen ordusunu talim ve ter
biye için gelmektedir. Fakat ön
ce 4.500 askerle başlayıp şanra 
t ;ırkaya yani 80 bin kişiye çıka
l dacak olan bu İ§gal kuvetleriy
le Romanya'nın nasıl kardeıçe iş. 
birliği yapacağı, ve bu 80 bin ki· 
şilik eli silahlı öiretmen kafile
sinden neyi, ve naarl öğreteceği 
hakikaten aual olunabilir. MalUm
dur ki, talebe, öğretmenin em
rindedir. O, nasıl istene, naııl 
terbiye ederse öyle yetişir. Kar
deşçe itbirliğine gelince, türkçe
deki darbımesel malUındur: AJ. 
lah kardeti kardeı fakat ke•e•İ
ni ayrı yarabnı.ttrr. Halbuki, kar
deı alman askerleri eve]a, petrol 
mmtak~]Aırına yerlefl!leği karar 
altma alınrşlardır. Onlar bir de
fa Plueşti gibi merkezleri ele ge
çirdikten sonra, izalei §Üyuun çok 
zor olacağı kendiliğinden anlatı· 
lır. 

Romanya' da Alman askerleri 

Romanya'ya göre, filhakika 
alman askerlerinin gelme

.sinden doJayı endiıe edilecek bir 
~ey yoktur. Bir defa mihveri ka
bul ettikten M>nra, onun kendi 
vücudundan, kendi bünyesinden 
geçmesine elbette ses çıkannıya
caktır. Alman askerleri, rumenle
ri talim ve terbiye için gelmekte
dir. Rumenlerin kabul ettikleri 
bu esas, mÜ6temlekenin, alman di
line çevrilmiş bir tercümesidir. 
Afrika'da Natal'i, Ruanda Urun· 
dı'yı, Kamerun'u ele geçiremi
yen Almanya, sömürgeciliği Av
rupa'da tatbik etmektedir. Belki 
bu mülahazaları çok aşın bulan
lar olabilir. O zaman onlara Çe
koılovakya, ve hatta yalnız Slo -
vakya misaline bakmalarını tavsi
ye ederiz. Belki Romanya'nm 
konduktonı da bu misaHere bak
mı~tır. Fakat bu konduktorun e
lindeki katara, makas yanlış açıl
mıştır. Ve nihayet her milletin 
istiklal ve hüriyet telakkisi ken
disine göre değişebilir. 

-anya yolunun 17 birinci ;,eşrın den f ••• • · orta a hükümeti Dakar limanına ranııı~ 
sonra kapalı kalnıası ıçın harp gemileri yollamıştır. Bu gemı· 
&ebep kalmamıştır. ]erin Tulon limanından hareketleri 

O gilzel franıız bahriycııi, r.ransa ve im· 
paratorluğunun alman boyun.duruğundan 

kurtulmasına bir mania teşkil etmekte bu
lunması, talihin pek garip bir cilvesi.dir. 
Dakar hadisesi bize boğulmakta olan ada· 
mın çok defalar, kendisini kurtarmağa ge
len iyi bir yüzücüyü kollan arasında ıı
kıştırarak, beraberinde deni:r:in dibine sü
rüklemesini hatırlatmaktadır, Efendileri -
nin kendisini böyle bir harekete icbar et
mesi mümkün olmakla beraber Dakar h!
disesinin Vişi hükümetini bir harp iliııma 
kadar vardırabileceğini hiç bir zaman dü
şünmedik. 

Çörçilin nutku Amerika'Ja 
memnunlukla karıdandı 

Nevyork, 9 a.a. - B. Çörçil'ln nutkuı:ıu 
bahıs mevzuu eden Nevyork Tlmes gazete
si diyor ki: 

Kardeı(e İJbirliği 
lngiltere'nin Birmanya yolunu aç- hakkında haber geç alındığından 

tnakla Japonya'ya karşı mey~an o- İngiliz donanması bunların Dakar'a 
kuduğu atikardır. Fakat İngıltere· rmalarına mani olamamıştır. Bu
nin bu kararı, Amerika ile ani~~- v:nla beraber, gemiler Dakar'a 
tıktan sonra verdiği anlaşılıyo.r. ti~ ~ rdıktan sonra da de Gaulle ingi
tlaenaleyh İngiltere, bu vazıye ıt donanmasmm yardımiyle fran
bütün tehlikelerini Amerika ile be- : müstemlekesine çıkmıya teşeb
taber karşılıyacaktır. Filhakika ya- 51

•• tmiş ve muvaffak olamamıştır. 
fİngton'da lngiltere ile Anıerıka b~~ç~I bu teşebb~sün İngiliz istih.ba
arasındaki temaslar son günler zar- Ç t teş.J<ilatmdakı aksak!ık netıce
fında sıklaştrrılmıştır. fngilter~'~in ~rnde muvaffak olmadıgını açıkça 
Vaşinaton sefiri Amerika Harıcıye it' f tmif ve suçlu olanların ceza-
Nazırfyle her gÜn müzakerededir. la~~ır:.acağmı bildirmiştir. . 
lngi]jz büyük elçisi, mezun olarak İ T Başvekili mücadelenın ha-
!--ondra'ya hareket etmek üzere hgı b~ ait olan ınuva.ff akiyetle-
ıken, yeni vaziyet karşısında hare- va ~r ~_ne ettirmekte ne kadar açık 
ketini tehir etmittir. Diğer taraftan rı. te

1
. aruzkullanıyorsa, diğer sahaya 

\r . f' · d Ha bır ısan . 1 . · • f t • aşıngton'daki japon se ırı .e .: .t uvaffakiyetsizlık erı ıtıra e • 
rıciye Nazırı Hull ile uzun bır mu- aı kmt d 

0 
kadar samimi davran· 

ı~k T k , ha me e e • k. ç·· ·ı•· a at yaptıktan sonra o yo ya - aktadır. Bunun içindır ı o~çı ın 
t'eket etmiştir. Hariciye nazırını_n ~zleri, öğünmekten. ba~~a bı_r şey 
~llıerika harici siyasetini açık ~~~ ~f1 . diktatörlerın sozlerınden 
hsanla japon sefirine izah ettıgı ;;

11
:i';a.de itimat telkin etmekte-

tahnıin edilebilir. ço 
Mihver politikr .. ına kartı tedbir dir. 

alllıayt dütünen devletlerin politi-
A. Ş. ESMER 

Her ne olursa olsun, fransız milletine 
.hakim olacak şey, girdaplar değil h!disa
tın inki~afı.chr. Fransız milletinin atman is
tilacılarına kar§ı duymakta olduğu gittik
çe büyüyen nefret hislerinin hiç bir eeY 
önüne geçemez. Fransa'nın diğer esir mil
letlerin halasını temin edecek olan ingiliz 
zaferine kareı gittikçe çoğalan yeni ümit
lerinin de hiç bir mey önüne geçemiyecek
tir. Bu gibi bir muvaffakiyetsizlikle gene 
harekete geçmek gayretlerinin zayıflama
sına da müsaade etmemeliyiz. M etodları
mızı tekılmtil ettirip gayretlerimizi bir 
misli arttırmalıyız. Muvaffakiyetsizlikler 
bizi daha iy' mücadele etmeğe sevketmeli
dirler. 

B. Çörçil, "bereket versin adetleri çok 
olmıyaııı" bazı gazetelerin Dakar hadisesi 
ve daha mühim vakalar hakkındaki ten -
kitlerini cerhettikten sonra sözlerine şöy
le devam etmiştir: 
Şimdi meclisten, benimle birlikte dUıı-

B. Cörçil'in hayatında, harpte bulunan 
bir milleti idare eden ııfatıyle bundan gü
zel bir hareketi yoktur: vaziyeti ve atisi 
hakkında mnıete haldkatl söylemek, bun
lar, mUteyakkız ve cesur milletlerin ce
vapsız bırakmadığı seslerdir. Bu ıekil ida
rede hür bir milletin layık olduğu idare 
şeklidir. Ba,,ta bulunan milletine çocuk 
muamelesi istememektedir. 

Birmanya yolunuı:ı tekrar açılmasına ka
rar verilmesi tarih! kıymetinde bir hA.dise
dlr. Bu yolun açılmasımn Avrupada cere
yan eden harple Asyada cereyıı.ıı eden har
bi blrlblriı:ıde eritecek bir hft.dlee olarak 
tahakkuk etmesi fmkAn dahilindedir. HU
kUmetimlzln de bu suretle bundan az ha.
yatı ehemlyeti haiz olmıyan mUhlm bir ka
rar almak zaruretinde kalması varittir. A· 
merika'nın Uzak-Şark'ta bir harekete geç
mesi için yapıla~ak teklif böyle bir hareke
tin İngiltere'ye yardım kablllyetırnlzl ço
ğaltıp azaltması esası Uzerlnden mUtalea 
ed!lmelfdlr. Haktkt oepbe, ".Manf,, dadır. 

Ş imdiki halde 4500 alman as-

. keri, Romanya'da yolda bu-

lunmaktadır. Garanti edilen hu
dut garanti edenler tarafından 
geçilmiştir. Bu askerler evela 
Bükreş'in Üstündeki Plueşti ile 
Bra§OV arasındaki en mühim pet
rol mıntakasına yerleşeceklerdir. 
Sonra Tuna yolu tutulacaktır. 

· Bunun için de bir miktar asker 
Cenubi Dobruca'nın garpte mün: 
teha noktası olan Rusçuk'un kar
şısındaki Yerköy'e yani yeni ta
biriyle Giurgiu'ya yerleşecekler
dir. Giurgiu ile Rusçuk arasında 
akan Tuna'nm üzerinde hem bir 
köprü hem de Bükreş'ten İnen Je
miryolu vardır. Bu demiryo]u 
Varna'yı boylamaktadır. lki gün
denberi yazdığımız yazılarda ita
ret ettiğimiz gibi alınanlar RU&
çuk'un karııımda tam mS.naaiyJe 
bir köprü batı tutmaktadırlar. 
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Amerika'da silôh 

altına alınacaklar 
Vaı;ı.ington, 9 a,a. - B. Ruzvelt, temmuz 

1941 e kadar silah altına alınacak bir mil
yon 4-00 bin kişinin iaşesi için lüzumlu 
1.482.693.636 dolarlık tahsisat kanununu 
imzalamıştır. 

Bu tahsisat ile, kongrenin içinde bulun
duğumuz bütçe senesi için kabul ettiği 
tahsisat mikdarı, 12 milyar dol:ırı geç • 
nıiştir. 

İtalya ticaret nazırı Berline 
gidiyor 

Berlin, 9 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: İktısat Nazırı ve Rayşbank 
müdürü B. Funk'un daveti üzerine, 
İtalya ticaret nazırı B. Riccardi cu-

1 ?1~ günü Berlin'e gelerek birkaç gün 
Ecaktır. 

Köprü başı 

B u köprü ba§ına hava dafi ba
taryaları, tank dafi batar• 

yaları yerleştirilecek ve ayrıca 
burada hava üsleri tesis edilecek
tir. Peki acaba neden almanlar 
tam Karadeniz sahillerine mese
la Köstence'ye, Mangalia:ya ve 
hatta Köstence civarında Mama
ya plajlarına kadar inmek imkan
larına nıalik oldukları halde da
ha içerisini tercih ettiler de 

1

Yer
köy = Giurgiu'da ileri hatlarını 
kurdular? Bu sualin cevabı ga
yet basittir: çünkü alınanlar, ~İm· 
dilik Tuna nehrini ele almak ga
yesini gütmektedirler. Bu takdir
de Romanya'nın kuvetli nehir fi. 
losundan da istifade edecekler
dir. Halbuki, ilk hamlede Kara
deniz' e indikleri takdirde, bura
da yar ve ağyara karşı kuvetll 
bir donanma bulundunnak mec
buriyetindedirler. Seydi Berrani
den Mersa Matruh'a doğru ilerle
~ek istiyen italyanlann İngiliz 
fılosu ka11ısmdaki vaziyetleri 
meydanda açık bir misaldir. 

Giurgiu 

G iurgiu bir merkezdir. Hem 
Tuna'nın hem Karadeniz'in, 

heın de Balkanların hakim bir 
noktası telakki edilebilir. Bura
dan Bulgaristan'ı da rametmek 
imkanları tetkik edilmiı olsa ge
rektir. Netekim alınanlar Tuna 
boyundan Giurgiu'ya doğru iler
ledikleri bir sırada, bulgar ziraat 
nazırı AJmanya'da tetkikat ve 
muhtelif temaslarla me~guldür. 
Ama ziraat nazırının bu i!le ala. 
kaaı nedir, diyeceksiniz, alman
lar, İ!lerini ve politikalarmı kim
seye ~ezdirmemek için, böyle dıt 
poJitika ile alakadar gözükmiyen 
kinıaelerle müzakereler yapmayı 
esas ittihaz etmiılerdir. Şimdi bır 
raya bir nokta koyar da, bununla 
münasebetli diğer hadiseleri tet
kik edersek vaziyeti daha iyi kav
ramış oluruz. 

Bulgaristan ve mihver 

M usolini Po vadisindeki ordu. 
yu teftiş ile meşguldur. Bu 

teftjşe, macar, alman, bittabi ru
rnen, ve nihayet bulgar heyetleri 
iştirak etmiştir. Diğer taraftan 
alman a1ıkerlerinin Rugçuk'un 
tam kar~ısına. yerleşmeğe karar 
verdikleri ve batti. filiyata geç
tikleri bir anda, Bulgariatan bir 
milli müdafaa korunma kaırnnu 
kabul etmiştir. Bu kanunun ye
gane hususiyeti, Bulgaristan'da 
ya§ıyan 50 bin yahudinin aley. 
hinde tedbirleri ihtiva etmesidir. 
Hitler, yahudilere karşı ne yap
tıysa, bulgarlar da şimdi onu ka
bul etmektedirler. İtalya da vak
tiyle, Almanya ile tam ittifak ha
line geçmeden evel aynı yahudi 
aleyhtarı tedbirleri kanunlattır· 
mıştı 1 Bulgaristan da mihverci 
ve tam manasiyle mihver dostu. 
dur. 

Netice 

Fakat unutmıyahm ki, Bulga. 
ristan'ın Sovyetler Birliği i

le hem ırk münasebetleri hem de 
samimi dostluk münasebetleri 
vardır. Bu dostluk, Sofya - Mos• 
·kova hava yolunun açılmasiyle 
beraber küşayiş bu1mu§tur. Dob
ruca hakkındaki. bulgar tezini 
Sovyetler çok tutmuş1ardır. Buna 
mukabil bulgarlar da, daha he
niiz, Besarabya işgal edilmeden 
evel, Tuna komisyonunda sırf bir 
Karadeniz devleti olmak sıfatiy. 
le, ~ovye~lerin bulunmasmı talep 
etını~lerdır. Bu itibarla, bulgar
ların son hareketlcı·i hakikaten 
al~.a ile takibe değer. Çünkü 
henuz Romanya'nrn işgali hak
kında Moskova'dan hir bir ha. 
b h. b. .. er, . ıç ır tefsir sızmamı§trr. 
Bulgarıstan tn.ihverci ise Roman
ya mihver devl~tleriyle hal ve ha
nıur ol~uysa, Macaristan'da, ma
car nazıleri ~efi Szalasi, ucu oklu 
h~ç bayrağını kaldırmağa yelten
dıyse, alınanların kurdukları ha
va üsleri kime kar~ıdır? 
. Sovyetlerin tefsirlerini bekliye
lım. Belki bunun sükut bile ol
ması bir ba&ka tefsirdir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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RESMi TEBLİGLER 
..................................................... 

Afrika'da harp 

na taarruz etmişlerdir. Tayyarclerimizle 
düşman tayyarecileri arasında vuku bulan 
bir hava muharebesinde bir düşman tayya
resi alevler içinde düşmüştür. Tayyarele-
rlmizden birisi üssüne dönmemiştir, 
Şimal Afrika'sında, motörlü kolların fa

aliyeti kaydedilmiştir. 
Muh..ı.rebe tayyarelerimiz Sidi - Barra

ni'nin 70 kilometre cenubunda kdin Bir -
kamsa civarında bir motörlü düşman müf-

Amerika 
ve harp! 

u ~ u s 
......................................................... 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve İmar işleri ilanı 

J Kültürlü ulusların, ileri cemi· i 
ı yellerin hepsinde nüfus i~i daima i 
! ilk planda gelir. Fakat hiç bir ! 
ı memlekette nüfus meselesi Tür-ı ı 

ı _Eksiltmeye konulan iş: Ankara Ha- kiye'de olduğu kadar önemli de-
Nafıa Vekaletinden : ı 

mamöntinde inşa edilmekte bulunan dör - ğildir. 
düncil orta okulun ikmali inşaatıdır. i Bu itibarla devletin nüfus sa· i 

2 - Eksiltme 24/1011940 perşembe günü meselesinin ehemiyetinden doğ- i 

C RADYO ) __ , 
TÜRKİYE 

--( Radyo DlfUzyon Postaları >
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 
---u Dalga Uzunluğu >>----

1648 
31.7 

19.74 

m. 182 Kcs./120 Kw. 
m. 94611 Kes./ 20 Kw. T. A P . 
m. 15191'i Kes./ 20 Kw T A Q 
PERŞEMBE: 10.10.1940 

Kahire, 9 a.a. - İngiliz hava kuvetleri 
tebliği: Bir ingiliz tayyare bombardıman 
filosu, Sidi - Bnrmni'nin cenubu şarkisin
de bulunan otomobillere ve çadırlara hü-
cum etmiştir 

Sud:ın'dan kalkan cenubi Afrika hava 
kuvetleri, 4 teşrinievelde Galabat mınta

k~sında İtalyan av<:ı tayyarelerine hücum 
etmiştir. Bir İtalyan avcı tayyaresi düşü
riilmüş, diğer biri de pek muhtemel ola
rak üssüne dönemiyecek derecede tahrip 

rczesini mitralyöz ateşine tutarak dağıt

mış ve üç muharebe arabasını faaliyetten 
iskat etmiştir. Tayyarelerimizden biri üs-
süne dönmemiştir. 

Cümhurreisi namzetlerinden 
Wilkie f ngiltere'ye yardım 

etmeği tavsire ediyor 

Keşif oedeli: 18609 lira 50 kuruştur. 1 yımma verdiği ehemiyet, nüfus i 

saat 15 te yapı ve imar işleri eksiltme ko- maktadır. i 
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya - i BAŞVEKALET 1 8.00 Program ve memleket saat ayarı. 

1 k ı 8.03 Müzik: hafif program (Pi.). 
pı aca tır. ı İstatistik Umum Müdürlüg~ü 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte- i İ 8.15 Ajans haberleri. 
Doğu Afrikasıııda, devriyelerimiz Erit

re hududunda Sudan süvari teşekkülleri -
ni kaçırmıştır. Şap de11izindc daha evci 
bombardıman edilmiş olan bir düşman ka
filesi hava teşekküllerimi7.den biri tara
fından bombardıman edilmıştir. Bomba j. 

sabet eden bir vapur kafileyi terke<lerck 
ağır bir surette cenup nısıf sahiline doğ
ru uzaklaşmıştır. 

ferri evrak elli kuruş bedel mukabilinde ........................................................ 8.30 Müzik: hafif programın devamı (Pl) 
yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 8.50/9.00 Ev kadını - yemek listesi. 

Nevyork, 9 a.a. - Royter: Cümhu • 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli - ANKARA BELEDİYESİ 12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
riyetçi partinin reisicümhur namzedi lerin 1395 (bin üç yüz doksan beş) lira 71 12.33 Müzik: şarkılar 

edilmiştir. 
B. Wendell Willkie, Bronx mektebin- (yetmiş bir) kuruşluk muvakkat teminat Satılık bisikletler 1. Rahmi bey - müstear şarkı: (Gel ey 
de söylediği bir nutukta demiştir ki: vermeleri lazımdır. saki şarabı tazelendir). Cenubi Afrika hava kuvetleri, düşman 

araz:si ı.izerinde geniş keşif uçuşları yap
mıştır: 5 teşrini evcille Yemen sahilinde 
M~keran'a hucum etmiş olan düşman bom
bardınııın tayyaresinin enkazı Dahlaki a -
çı ki arın da gorülmüştür. 

Ankara Belediyesinden : 
.. _ Bizi yavaş yavaş harbe doğru 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale Belediyeye olan borçlarını ödeme _ 2. Udi Hasan - müstear şarkı: (Gitti yar 

sürüklüyorlar. Amerika Birleşik Dev- günü ol:.ın ı4·lD-l 940 perşembe günü saat diklerinden dolayı haczedilen on dört elden). 

Alman tebliği 
letıerl. reı·sı·ne bı'r sual sormak ve ken- 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz / / 0 . .. .. 3. Arif bey - suzinak ı;arkı: (Beni bizar 

'.:ıisiklet 14 10 194 pazartesı gunu sa-
disinden buna cevap almak istiyorum. mukabilinde teslim e~meleri lazımdır.. / 1 k .. ederken). 

Berlln, 9 a.a. R-::ımı l tebll&: bir yar· B l
. d Postada olnçak gecıkmeler kabul edıl - at 12 1 2 de ayrı ayrı 0 ma uzere 4. Şükrü Şenozan - suzinak §arkı: (Müp. 

u sua ım şu ur : belediye mezat salonunda satılacak -
"Harbe girmemiz hakkında Amerika meı. ( 6418) 16524 tır. İstekli olanlar orada bulunacak telayı derd olan diller). 5 teşrinievelde in~iliz h~va kuvetlerine 

dımcı kruva7.ör, deni?. aşırı bölgelerdi' 
dilşman ttcarPt gemilerine karşı yapmış ol-

d 1 j 12.40 Ajans haberleri . 
Birleşik Devletleri vatan aş arının Yapı ve imar işleri ilanı icra memuruna müracaat eylemeleri. 13_05 Miiıik: türküler. • mensup bombardıman tayyareleri Sudan -

Habeşistan hududunda Gallabat kıılesıne 

hiicum etmişlerdir. Bütün bombalar bina- duğu ımıvaffaklyetli haukt\t esnnsında, ,b ~ Nafıa Vekaletinden : 1. Bedriye Ho§gör • muhayyer türkilı 
bilmecli •i enternasyonal anlaşmalar 1 (6627) 16587 

şimdiye kadıır ceınan 52.000 tonluk vnpuı var mımr ·" Parke kaldrrım yaptırılacak (Güneş doğdu damlara). !ar arasında patlamıştır. 
batırmağa muvaffnk olduğunu bildirm~k- ı \ıVilkie şu beyanatta bulunmuştur : 1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka- 2. Muhayyer türkü: (Ay dog·du batmadı Tayynrelerimizin hepsi bütün bu ha - Ankara Belediyesinden : 
teı.lir. "- İngiltı.:reye yardım etmenin ra devlet şurası binası önünde yapı • ) rekattan üslerine ~"'·men 

*** 
dönmüşlerdir. ı - Otobüs garajına yaptırılacak mı · 

Dünkü glln ve gece znrfınıla alınan hav. Biılesik Amerikanın menfaati iktiza- lacak garaj ve bahçe duvarı inşaatı - k k ld . . b .. .. d 3. Sadettin Kaynak _ gülizar türkü: (So-
lrnvellerl Londra nın ve in,...lliz ndnlnrınıu sında~ olacag-ı kanaatindeyim. Zira, dır. 1 pdarl e ak ırkırr;ı1 ışı on keş glun mt u • · k b ) 

rh .. "' B.. .k B . ,, . ·ık "d f K .f b d 1. 3115 l' 4 k ete açı e sı tmeye onu muş ur. nın yazın ı~a enzcr . 
mı im bolgeleri il7.ıırimle, ıııtık'lbele bilmi- uyu rıta .ya uızım ı mu a aa eşı e e ı ıra uruştur. 2 _ Muhammen bC;deli 2247 lira 50 4. Gülizat türkü: (Esmer bugün ağlamı11) 
sil olnıuk üzl're hlicuııılımn:ı d vaın etmiş hattımızı teşkil etmektcdır. Ingiliz 2 - Eksiltme 11 / 10 11940 cuma gü- kuruştur. . 13.20/ 14.DD Milzik: karışık program (Pl.). 

Kahıre. 9 a.a. - lngiliz genel kurmayı-
nın diin akşamki tebliği: bütün cepheler-

lerı.lir. Birçok şehir, Hımın ve sınni tesisat. milleti yalnıı keneli varlı;,ı için değil ııü saat 15 te Nafıa Vek5leti yapı ve 
3 

_Teminat 168 lira 56 kuruştur. j 18.00 Pr.~~ram ve memleket saat ayarı. 
Alman ya bom ha rd 1 m on r dcnıiryolları, cenubi tnı;iltcrc'd"l<İ tnyyarl aynı zamanda bizim sevdiğimiz yaşa· imar işleri eksiltme komisyonu oda- 4 - Şartname ve keşif verakasını 18.0_3 ~uz'.~:. rady~ caz orkestrası (İbra,. 

de sıikün vardır. 

meydanları ilzerine yapılan hlicıımlar bil· ma tarzını müdafaa etmek için de sında pazarlıkla yapılacaktır. görmek isteyenlerin her gün encümen hım Ö~g~r ıdaresınde) .. 
Londra, 9 a.a. - Hava nezaretinin teb -

liii: Bombardıman ve sahil müdafaa ser
vislerine mensup tayyareler dün gündüz 
Boulogne ve Lorient limanlarına taarruz 

hassa müessir olmu~tur. 7 muhtelif mahal· mücadele etmektedir. Mücadelenin ga 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna kalem·n e isteklilerin de 25 11011940 18.40 Muzık: fasıl heyetı. 
de mutava~sıt ve dahA bliylık çaplarda bom yesi olan, bütün milletlerin, bütün in- müteferri evrak on altı kuruş bedel a ıg~n~ saat 10_30 da belediye en- 19~1-~ Konuşma (istatistik umum mildürltı.o 
balarla hangar ve sı~ınaklarm tahribin'' sanların hür bulunduğu fikir ve mal mukabilinde yapı ve imar işleri reis- ~~:enine müracaatları. ı;u tarafından). 

etmişlerdir. 

Dün geçe başlıca bombardıman taarru
zumuz Bremen ve Vilhelmshaven liman -
larına tevcih ve geniş hasarlar tevlit edil-

lmkfi.n hasıl olmuştur. Alı;ak uçarak, mit- mübadelelerinin mümkün bulunduğu 

1 

liğ.nden alınabilir. (
6559

) 19.30. Memleket saat ayarı ve ajans haber" 
ralyöz ateşiyle yerde bulunan hirı;ok tay- bir alemdir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için 16610 lerı. 
yare de imha eclllmiştlr. Gayemiz, hem kendimizin, hem !n- İsteklilerin (~33) iki yüz otuz üç lira Divar inşaası 19.45 Müzik: saz eserleri radyo saz ıı.. 

Sair hedefleri, cenubi İnglllere'de bulu- gilterenin çok muhtaç bulunduğu mü- (63)_ altmış uç ~ur.uşluk muvakkat Ankara Belediyesinden : yeti. 

miştir. 

Diğer filolar batı Almanyasında, Hol -
landa'da ve işgal altındaki Fransada bü
yük bir bölge üzerinde askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. Bombardıman edilen 
hedefler arasında Hamburg'da ve Gelsen
kirchen'de benzin tasfiye fabrikaları, Ki
el'de bir elektrik ııantralı, Essen'de Krupp 
fabrikası, Hanau'da bir maden fabrikası, 
A msterdam'da Fokker tayyare fabdkaları, 
Mannheim ve Gremburg'da marşandiz gar
ları ve bazı düşman ha.va meydanları var
dır. 

nan kıtaat kararg:\hlariyle, ııınal ve iaşı' dafaa aletlerini ihzar etmektir. Kana-
1 
temınat vermelerı l o;zımdır. 1 _ Olgunlar sokag-ında yaptırıla _ 20.15 Radyo gazetesi. 

merkezleri teşkil etınl~tir. Muhtelif yer- atı·mce her halde harı.ı·n lıarı·cı·nde kal (6592) 16618 20 45 M .. 'k Ah A d. f d u cak istinat duvarı ile esas yol toprak · uzı : met n ıçer tara ın an 
lerde vukubulan tam isabetler bliyUl{ yan· maklı!!ımız lazımdır. Bugün harbe ff. 1 ı t M. h l Bl t. 

1 " Bir memur ve bir tornacı tesviyesi işi on be" ı:rün müddetle a - ut so __ o_arı - . sona. e ... ıc e . ave 
gın ar çıkarmışlardır. Garp sahili mıntııka- gı·ı·mekle lngı.ltercye yardım etmiş ... <ı> ı1 oo M k d 1 t ki 

l 1 çık eksiltmeye konulmuştur. · uzı : ın eyıçı ıs ~ erı. 
sında liman tesi:;aliyle sınai merkezler il· olmıyacağız. Harbe 0 kadar az hazır- a !'naca< 21 30 K a ( h t t ) 
zerine büyük çapta bombalar isabet etmiş· 

1 
b 

1 
k k' h b. 2 - Muhammen bedeli (2384) lira· · onuşm sr a saa 1 

• 
anmış u unma tayız ı: ar ı yap • ı Ankara Nafıa Mfidilrlliğünden: (80) kuruştur. I Zl.45 .Mü.zik: radyo orkestrası (şef: H. 

ttrtııkoçya sahilleri açıklarında bir keşif mı)'.a .kal~a~.ak olursak, ımal_ e_delııle~ Nafıa ınüdilrlUğU garajında istihdam e- 3 - Teminat 178 lira 86 kuruştur. j Ferıt Alnar). . . 
tayyaresi bir i.ngillz ticaret gemisine hil- ce_gımız butun harp malz.cme.sını kendı dilmek tizere imtihanla aşa,!'l'ıd:ıki şerait 4 - Şartname ve keşif verakasını 1.. W. A. Moz~.'.t: sınfonıa ~oncertante, 
cum ederek birkaç bomba atmıştır. llu ge- mı~e hasretmek mecburıyetınde kala- 1 dairesinde 90 lira ayhk iicretli tir tomacı pörmek isteyenlerin her gün encümen mı be~o.ı maJ~r. Keman, vıol~ ve or-
mlde yangın çıkarak evell durmuş ve son- cagız. ı ustası ile 75 lira ücretli bir anbar meıııu- kalemine ve isteklilerin de 25 10 11940 kestra ıçın. Solıstler: A. B. Wınkler ve 
ra yanmağa başlamıştır. İrlıında'nın ~imali Hiç bir vakit diktatörleri yatıştıra- ı ru alınacaktır. cuma günü saat 10.30 da belediye en- ı W. Gerhardt. . 
garblslnde, İskoçya sahillerinden 200 kilo- ca~ bir . harekette bul.unmıya~ağı~. A) Toma.ct ustası için, cümenine müracaatları. 2. M. Moussorgski: Çıplak dağda bir 
metreden fa?:la bir mesafede, bir muharebe Mutecavızler, ırk ve dm zalımlerı, 1 - Tiirk olnıak, nsk!.'rllğlni ve en az (6560) 16611 1 gece. 

Manş denizi limanlarına karşı şiddetli 
rece hücumları yapılmıştır. 

Bütün tayyarelerimiz bu harekattan sa.. 
limen üslerine dönmüşlerdir. 

tayyaresi kıtautıa dolu ve kuvetıı muha- insan hüriyet ve hayatının tahripcile- [ ılk okul tahsilini yapmış olnınk. · 22.30 Memleket saat ayan, ajans haber-
faza altında bulunan bir kafileye bliyük ri ile uzlaşmıya girişmek imkanı yok- 2 _ Toma, pliınye ve freze işlerinde lh- F otin ve getr alınacak leri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo • 
bir cesaretle hücum ederek 20 bin tonluk tur. Her hususta olduğu gibi bu hu - tiı.;ası olduf;lınıı sanat ınıil'sscselerinden al- Ankara Belediyesinden : nukut borsası (fiyat). 
bir nakliye vapuruna birkaç bomba isabet susta da hissiyat ile hareket etmeyip ' dığı vesikalarla tevsik dmek (sanat oku- 1 - Zabıtai belediye memurları i - 22.45 Müzik: cazband (Pl.). 
ettlrmeğe muvaffak olmuştur. Bu gemi realist olmalıyız. Şu ciheti hatırla • lu mezunları tercihan alınır.) çin yaptırılacak 93 çift fotin ile 93 23.25123.30 Yarınki program ve kapanış. 

lngiltere'ye hücumlar durmuş ve makinaları muattal bir hale malıyız ki diktatörler için filiyatın B> Anbar memuru için: çift getre istekli çıkmadığından ek· Tahran Radyosu 
gelml ur laflardan fazla kıymeti vardır.,, ı - Türk olmak, askerliğini ve en az siltmesi on gün uzatılmıc::tır. Tahran radyosunun Türkiye saatı·yıe pr~ 

Londra, 9 a.a. - İngiliz hava ve dalını ş · .,. ~ Alman arazisi ve işgal altında bulunan orta okııl tahsilini yapmış olmak {Ticaret Z - Muhammen bedeli (1116) lira - gramı şudur : · 
emniyet nezaretleri tebliği: bugUn İng11- d 

mıntakalar llzerlne yapılan gece altınları A okulu mewnları tercih edilir.) ır. Saat 11 den 13.30 a kadar kısa dalga 
tere Uzerlne çok yUksekten uçan avcı ve B f •f 2 d 3 T · 8 70 1. d esnllsında inglltı- bombardıman tayyareleri • ayan J e - Şim iye lt:ıdar muhasebe ve nnbar - emınat 3, ıra ır. 19.87 metre 15.100 kilosikl Uzerlnden. 
bombardıman tayyarelerfnden mürekkep Ş hava mlidafaa toplarının şiddetli mukabe- memurluğu lşl<>rindc ~alıştığını tevsilt et- 4 - artname ve nümunelerini gör- Saat 16,45 den 19.45 kadar 30.99 metre 
kl\ı;llk dUşman filoları tararından yeniden leleri dolayıııiyle cldd1 hasara uğramışlar- mek. mek isteyenlerin her gün encümen ka- HG~O ldloslkl üzerinden. 
hücumlar yapılmıştır. DUşman tayyarele- dır. Almanya'nın şimal ve şimali garbi MODEL ŞAPKALARI ile yeni kış- 3 - Ayniyat talimatnamesine bihakkın lemine ve isteklilerin de 15.10.940 salı Saat 20 den 23 e kadar 48.74 metre 6155 
rlnden çoğu Kent ve Essex kontlukların- lık koleksı·yo 15 b. · · t · l f k mıntakasında bazı.şehirler llzcrine diişman nunu ırıncı eşnn- va <ı olıııa . günü saat 10.30 da beledjye enciinıe_z- kilosikl üz · "1"'!----"""'-'""-~-
dan öteye geçememişlerdir. tayyareleri tarafından atılan bombalar. den itibaren Yeni~ehir'deki at.öly ... - - ....... wm-ı~ y-.t'l't '"""''ff ~ öftm'li\.. , ... _ ~r~ır.ı:ua:rı. C0:50IJ -ıı>tn llfllfflllfflllf 

Kent ve Essex kontıuklarındu bazı şe- sinde gösterrniye başlıyacaktır. nüfus tezkeresi, askerlik vesiknın, dox.ru- .1 llfllllllflllllllllll iL blrçok evleri hasara uğratmış ve birkaç b K l l ak - ' -
hirler ve köyler Uzerine bombalar dtlşmilş Juk kfiX-ıdı ve hi.ikilmet tabipliğinden ala- ana yaptırı ac - : 

sivil ölmüştllr. Dü§man muvaffıık olmak- 0 
- N d • kk 

ve tali derecede hasar olmuştur. Haber ve- caltları sılıat raporunu lstidnlarına rapte- Ankara Beledı'yesı·nden •• = azarı 1 ate -
sızın demiryolu ve sınat tesisat Uzerine UGU .. N ••••••il~ 

rllen zayiat azdır. Münferit uçan bir dllş· hUcumlur yapmıştır. ..> derelt 12. 10. 940 tarihine kadar vilO.yete ı - Jandarma mektebi civarına ge- -
man tayyaresi şark sahillnl aşarak Mad- Dun dUşman tarafından zayi edllen tay- m!lracaut edilip Nafıa mlldürlüğünden im- len sel sularını isale etmek üzere yap- _:Osmanlı Bankasından-§ 
landda bir fabrika Uzerine bombalar at- yare mlktan 16 yı bulmuştur. Bunların 12 u LUS Si nemasında tihan günlerini öğrenmeleri. tırılacak kanal işi on beş gün müddet-
mıştır. Hasar a:zdır. Ağır yl\ralı yoktur. b u (6630) 16620 le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye : : 

Cenup sahlllnde bir şehre yapılan hil· si hava mtıhare eleri, 4 de hava müdafaa 2 film birden : 1334,.1918 0105 faizli i•tik- E_ 
toplıı.rı tarafından dUşilrl!lmUştilr. 3 alman konulmuştur. -ıc 0 

cumda. birçok evler yıkılmışsa. da za)oiat tayyaresi üslerine dönmemiştir. 14•30 - l7,30 da 2 - Muhammen bedeli (27321) lira : razı dahili tahviJlerrnin 1 - : 
az~~~dUz blrkaQ düşman tayyaresi Lon· DEVLET KUŞU (50) kur:.ıştur. = Sonteşrin. 1935 tarihinde~ 
dra mıntakasına geçeb!lmlşlerse de az Kanada 100 harp Satılık eşya r}ştur. Teminat (2049) lira (12) ku- :_ tediyesinehaşlanıpibraze-E 
bomba atmışlardır. Zayiat azdır. Birkaç ev SON J A HENİE 

1 
/ _ 

ha.sara uğramıştır. Bir dUşman tayyaresi • • • d • 16,30 • 19 da (Atatürk Bulvarı Tuna apartıma- 4 - halesi 25/ 10 1940 Cltma giinü _ dilmemiş bulunan 36 numa- = 
gem isi 1 nsa e lyor N (8) d 1 k · saat 11 de yapılacagvından şartname· -imha edllmlctır. Avcı tayyarelerimlzden bl· ' · - nı o. e satı ı ev eşyası: yenı ral k ponl mın 1 Sont : " ~ Gu··nahka"rlar Cennetı' ve keş:.f verakasını görmek isteven - : 1 u ar - eı- -ri kayıptır. Pilotu sağ ve salimdir. · salon vo oda takımı, yeni büfe takı- J -

İtalyan tebliği 
Wininpeg, 9 a.a. - Kanada bahriye na- mı ve saire) görmek için perşembe )erin !ıer gün encümen kalemine \ e is- rin • 1940 tarihinde hazine E 

:mı B. Mac Donald, Kanada'nm donanma Gece 21 de ve cuma günleri sabah ondan akşam teklileıin de ihale günü ol.in 25/ 10/ : lehine müruru zamana uğra- E 
için 50 milyon dolar kıymetinde 100 harp altıya kadar mezkur apartmana mü- 1940 cuma günü saat 10 a kadar teklif _ yacağı sozu geçen tahviller : 

Roma, 9 a.a. - 124 numaralı resmi teb- gemisi imıa edeceğini ve deniz erlerinin DEVLET KUŞU racaat. 4036 mektu;J 1 <.rını belediy'! cncumenine _ 
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Son cümleleri bir hayli yüksek sesle söylemiştL 

Kendi ·sesinden korktu. Adeta koşarak kapıdan uzak

laştı. Tuna sahiline kadar yürüdü. Tunanm kenarın
da durdu. Nehrin, coşkun bir hızla akan sarı sularını 
ıeyre daldı. Bu sular, kim bilir kaç insanın ihtirası
nı ebediyen söndürmüştü. Kendisi de bir daha hiç 
evine dönmeseydi ne olurdu? Bir insanın dünya yü
zünden kaybolması ne tesir yapardı? Yokluğunun, 

kendini tanıyan birkaç gişiden başka kimse farkına 

bile varamazdı. 
Sabaha kadar Tunanın kenarında dolaştı. Suların 

akıntısı başını döndürdü. Güneş yükselirken, titriye

rek evinin yolunu tuttu 
Gizella, onu kapıdan karşıladı . Endişe ve merak

tan çıldıracak bir haldeydi. Heyecanla sordu: 
- Bu saatlere kadar nerelerde kaldın? 
- Arkadaşlarla çetin bir münakaşa yaptık. Sonra 

da kafamı dinlendirmek için biraz dolaştım. 
- Vilmoş, yalvarırım sana ... Bir daha böyle yap

ma! 
IV. 

Gizell;ı ne yapa<'.ağını, ne söyliyeceğini şaşırmış
tı Ellerini oğuşturuyor, odanın içinde aşağı yukarı 

koşuşuyordu. Bütün dıvarlara büyük yaftalar yapış· 
tırılmış. halka, seferberlik ilan edildiği tebliğ olunu
yordu. Birdenbire kocasının önünde durdu. Elleriy

le yakasına sarıldı: 
- Hakikaten harbe gitmek istiyor musun? Diye 

sordu. 
Vilmos sinirli sinirli güldü: 
- Benim i~temekliğirrı veya istememekliğim ba

his mevz·•u olur m•ı' Bu ~ibi işlerde bizim mütalca · 
mızı sorarlar mı? Harp olacak, hükilmet huna karar 
vermiş Bizim gibiler icin emre itaat etmekten başka 
yapıl.ıcak bir şev yoktur. 

- IIer halde herkesin gitmesi lazım değildir? Se
nin, karın ve çocukların var 1 Sensiz, biz ne yaparız? 

- Yavrum ne tuhaf düşünüyorsun? İstityen git
sin, istemi yen kalsın mı diyecekler sanıyorsun? Hiç 

böyle saçma şer. olur mu? Vaziyeti niçin kavrayamı-
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yorsun? ... 

- Gitmek istiyenleri götürsünler kafidir. Bak 
sokaklarda binlerce genç harbe gitmek için nümayiş 

yapıyorlar. Sen gitmesen de olur. Sensiz de galip ge
liriz. Sen, burada kal, vazifene devam et. 

- Gizella ,ruhum, çocukluğu bırak. Sonra beni ce-
zaya çarptıracaksın. 

- Ne ceza verirler? 

Vilmoş, öfkeyle bağırdı: 

- Yavrum, vaz geç böyle saç~a laflardan 1 Beni 
asker kaçağı mı yapmak istiyonmn? Yoksa kurşuna 

dizildiğimi görmeği mi arzu ediyorsun? 

- Aman yarabbim, biz ne yapacağız? 

- Emre itaat edeceksiniz. Yapacağınız budur! 

Anladın mı? 

26 temmuz 1914. Macaristan'da umum1 seferberlik 

ilan edilmişti. Herkes, büyük bir intizam içinde va

tani vazifesini yapmağa koşuyordu. Vilmoş, pencere
nin öniine gitti. Sokaktaki heyecanı seyre daldı. Gi

ezlla, kocasının yanına yaklaştı. Başını omuzuna yas 

tadı. Titriyen bir sesle mırıldandı: 
- Demek bizleri terkedip gideceksin, öyle mi? 

Genç adam, asabileşti. Fakat, öf~esini belli etme

meğe çalışarak, karısının saçlarını okşadı. 

- Yavrum, senin bu yaptıklarına baktıkça hayret
ten hayrete düşüyorum. Senin gibi münevver bir ka
dının vatani hizmetin manasını kavrıyamamasına p-

şıyorum. 

Sustu. Kısa bir müddet düşündü. Sonra, genç ka
dını biraz teselli etmek lüzumunu duydu: 

- Hem, dedi. O kadar merak etme. Derhal alıp 
götürecek değiller ya. Evela muayene edecekler. Za
yıfım, sıhatim bozuk, belki de almazlar. 

Vilmoş, bunları sadece karısının kalbine biraz fe

rahlık vermek maksadiyle söylemişti. Yoksa, bütün 
bir dünya ayaklanıp giderken, kendisi Budapeşte'de 

miskin miskin kalmağa katiyen razı olamazdı. 

Halkın heyecanı, onu da sarmıştı. Sivil elbi
seyi çıkarıp attı. Üniformayı büyük bir şevk
le giydi. Sanki; bir kaç haftalık eğlenceli bir seyaha

te çıkacakmış gibi neşeliydi. Kalbini kemiren yeis 
ve ıstıraplardan birdenbire kurtulmuştu. Gözleri par
lıyor, vücudunda müthiş bir gençlik ve zindelik his

sediyordu. Bu yeni kıyafetiyle matbaaya gitti. Doğru 

Gizella'nın odasına girdi. Genç kadın, heyecandan ağ
lamağa başladı. Fakat, erkeğini bu kıyafetiyle eski

sinden çok daha fazla beğendi. Şimdi Vilmoş'un, va

tanını müdafaa ve milletinin şerefini yükseltmek i
çin bu derece heves ve şevkle vazifesine gitmeğe ha

zırlandığını gördüğünden dolayı adeta gurur duyu

yordu. Yalnız, kısa bir müddet için dahi olsa ,onu 
kaybedeceğini düşünerek üzülüyordu. Vilrnoş, cebin

den bir kağıt çıkarıp karısına uzattı. 

- Bu nedirl 

- Biraz evel yazdığım bir şiir. 
Genç kadın, merakla okudu. Cidden çok güzeldi. 

Vilmoş, hararetli bir lisanla harbı selamlıyor, orduya 

sonsuz hayranlığını tebarüz ettiriyo:, bu ordunun 

düşmanları kahredeceğinden bahsediyordu. Vezin, 
kafiye hepsi mükemmeldi. Şiiri, Rudolf Ravberg dı 

çok beğendi. Çıkardığı iki gündelik gazeteye de kon· 

masını emretti. Vilmoş'a dönerek : 
- Aferin, dedi. Hakikaten fevkalade bir şey yaz

mışsın. Buna benzer yazılarını daima beklerim. Pa4 
raya filan ihtiyacın var mı? 

- Hayır, teşekkür ederim. Şimdilik biç bii' şeyı 

ihtiyacım yok. 
Direktör, yanlarından ayrıldıktan sonra, Viln;ıoı 

karısının elini tuttu: 

- Gizella ,ruhum. Bugün öğleden sonra için di

rektörden izin al. Akşam saat altıda hareket edece

ğiz. 

Genç kadın, olduğu yerde dondu kaldı. Dudakları 

titriyor, gözleri doluyordu. Vilmoş'dan ayrılmanın 

mukadder olduğunu anlamıştı. Fakat, daha hiç ol· 

mazsa on beş yirmi gün beraber kalacaklarını san

mıştı. Birden acı bir çığlık kopardı: 
- Nereye?! 

- Sakin ol ,yavrum~ Heyecana kapılma. Nercyı 

gideceğimizi ben de bilmiyorum. Galiba rus hududu

na gidecekmişiz. Bunu da kışlada arkadaşlar konu· 
şurlarken duydum. 

Gizella ,bir çılgın gibi Rudolf Ravberg'e koştu~ 
- Hayrola Gizella? 

- Kocamı rus hududuna gönderiyorlarmış l Bu 
doğru mu? 

- Doğru mu, eğri mi ben bunu nereden bilirim? 
Madam ki; harp var ve madamki; emir vermişler, el
bette gidecek. 

- Sizin bu kadar tanıdıklarınız var. Buna mani 
olamaz mısınız? Kocamın Budapeşte'de kalmasına bir 
çare bulamaz mısınız? Yalvarırım size, bu lUtfu biz· 

den csirgemeyinist - Sonu var -
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Uymak l'sl'ıyor velt'in diktat:ir idarelerine yeni ve 
şiddetli bir hücumu da, bu nulkun 

( 8 1 
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1 
d , &Öylendiği güne tesadüf etmiş, her 

11~1 ıncı sav a a 'k" k k ~ k l" l k l 
J meye muktedirdir ve nasyonalizm ve 1 1 nutu ta pe agır e ıme er u • 
sosyalizm prensiplerine göre bir vatan lanılmrştır. .. .: 
kurmak arzusundadır. Bu telakki Ma- Geçe~ eylulden b.~ eylule ka.dar, 
caristanın yeniden tanzim edilmiş Av- Alngıo-snksonf tde.~a!.'u.~l hllkrekeltınde 
rupaya girmesini mümkiın kılmak i- a ınan mesa e uıunu ece o ursa. 

· b.lh ·· a"ıtt'r hayret etmemek elden gelmez. Bat-
çın ı assa mus ı . 1 ·k l l l h b 

Macaristan, bir ziraat memleketi - 8:ngıç~a amerd a 1 ~r l'.r n1ız . b'r 1 ~ 
dir. Bu sebepten dolayı bir toprak ka- ~~nne v~a 1 e;;o ra~ C:.~t ~~·)r 1

• 

nunu çıkarılması, gittikçe daha müs- ~11 y~pdmad a eyk ta~1
1 

• egık. 1 
_ ~ erı 

1 k • b' h" t !maktadır ıç erın e emo rası erı ten ıt euen• 
t1ac~h v

1
e a~ı 

1 
ır m\ ı~e a_. bir me • lerin yüzde nispeti yarı denecek ka· 

stı sa:. şa ıs ara aı • ususıf . 
1
. - dar çoktu. Amerika 'nın, bu harbi 

sele degıl, fakat umumı men aatı a a- k d ... t"" b 1 k · · 
b

. d' d en ı us une u a,tırmama ıçın• 
kadar eden ır ava ır. ı· d l · ı · · 

1 

. . . e ın en ge enı ve ge nuyenı yapaca• 
Oklu haç part1sının programı, aynı - 1 k t' t ı ~ d 

d M 
. . 

1 
1 gına, meın e e ı anıyan ar, a eta 

zam~n .~· acarıstanın tamamıy e ya- yemin ediyorlardı. Amerika bugün 
hudı nufuzundan kurtarılmasını ta - d h" b"lf""l h t d - "ld" k . . • . a ı ı ıı arp e egı ır: anca 
lep etmektcdır. Dını terbıye, halkçı 1940 eylül sonundaki vaziyeti 1939 
ve milli terbiy~ı:in başladığı ye~d~ eylül sonundaki vaziyeti il~ asla 
nihaye:e er~el~dır. O~lu haç ~artısı, mukayese edilemez. Totaliter cep-

1 muhtelı.f ~ır~s!ıyan mezheplerı ara. -ı henin her türlü tahakküm davala· 
sında bır ıhtılaf çıkmasından pek zı- rına karşı bir Anglo-sakson hare• 
yad.e mü:cessir olacak ve bu .ihtilafın ket birliği~in hemen bütün temelleri 
netıcelerınden bu mezheplerı m~sul 1 atılmıştır. Amerikan sanayii, lngil· 
tutacakt~r. . . 1 tere'ye yardımlarını azami hadde 

Macarı~tan, m~hver devletlerı t.~ra- doğru çıkarmaktadır. Londra'dan 
fından dıkte edılen ve ~alen .vucu~ alınan bir haber, Büyük Britanya 
bulmakt!' olan Av;upa _m~llctlerı ycnı adalarında tatman silahlardan dört. 
hayat n_ızamına ~ır~clıdır. ?klu haç te birinin amerikan olduğunu aöy. 
hareketı, bu vazıfcyı tarnamıylc ya • lemektedir 
pacak vaziyettedir.,, Harp k~ti ve seri k r • 

H .. k ·· ki h · . • a a çarpıfma 
u •umet ve o u aç partısı ları ile bir netice alınmıyacak olur· 

Budapeşte, 9 a.a. - Yarı resmi bir sa, mütemadiyen bol ve yeni maki-
surette tebliğ edilmiştir : neler İmalini zaruri kılan uzun saf. 

Bazı mebusların hükümet partisin- haya girecektir. Bu safha Afrika 
den ayrılmaları münasebetiyle, tefsi- taarruzları haricinde, mih~er dev
ratta bulunan macar siyasi mahfilleri letlerinin imkanlarını gün geçtikçe 
başvekilin daha geçen ilkbaharda gay- daraltacaktır. 
ri_ memnun .azayı partiden ayrılmıya Mihver devletleri en iyi mukave
davet eyle-mı~ olduğunu kaydetmekte- met şartlarını nuıl temioı edebilir
dirler. Açıktan açığa yapılan bu davet 

1 

ler? ilk düıünülen şey, Cebelütta
üzeri.ne. hiç bir ki~se partiyi terket - rık'a hücum etmek, büyük hacimde 
memıştı. Yalnız yıyana hakem kara: z~rh~~!.n~ .ancak bu boğazdan geçe
rından ve Transılvanya hakkındakı bıldıgı ıçın, onları çekilmeğe mec
kanundan sonra İmredy Jaros parti - bur ederek, Akdeniz'de İtalyan do
den çıkmıştır. nanmasına ne' es aldırmak, fransız 

Bazı mebuslar mütereddit kalmakta Afrikaaından istifade etmek, hula
berdevaındırlar. Bu mebuslar vaziyet- sa, Avrupa lutası zır.danının hudut
lerini tasrih etmek için tahriri bir da- tarını hiç olmazsa Akdeniz ıahille
vet almışlardır. Partiden ayrılan me- rinin mühim bir kısmı ve bu sularda 
busların isimleri neşredilecektir. seyrisefer ~erbcstliği ile genişlet• 

Siyasi mahfiller, başka haberlerin mektir. Maatteessüf Akdeniz dahi 
tersine olarak parti idaresinin bu ka- Karadeniz gibi, kaplllı bir denizdir: 
rarı vaziyeti aydınlatmak için vermiş onun da Atlantik ve Kızıldeniz ka: 
olduğunu bilhassa kaydetmektedirler. pıları hakim deniz kuvetlerinin elin
Başvekilin oklu haç partisinin reisiy- dedir. Afrika, mihver devletlerine 
le yaptığı mülnkata gelince, siyasi uzun bir mukavemetin birçok un-
mahfıller bu mülakatın Szalasinin is- surlarını temin edeceğine şüphe 
teği üzerine vuku bulduğunu bildiri- yoksa da, netice gene, cihan har· 
yorlar. Bir uzlaşma, bir teşriki mesai binde olduğu gibi, hakiki sahnesin
vesaire hakkındaki şayialar hayal de, yani makine muharebeleri ile 
mahsulüdür. Zira hükümet oklu haç garpte alınacaktır. 
partisinin teşriki mesaisini istememiş Amcri .a'nın telilkki ve hareket 
ve hiç bir zaman istemiyeceği gibi bir t~rzı . hemen hemen taayyün etti. 
uzlaşmaya da muvafakat etmemekte- Şımdı sıra, son Brcnncr miilakat:n
dir. da, eğer bir tak•ın harr kararları 

Bombardımanlarda 

Berfin halkı 
5 saat 

sığ;nakfa kaldı 

alınmı,sa, onların tatbik aahasını 
ve usullerini görmeğe kalıyor! 

Falih Rıfkı ATAY 

Muhtaç asker 

ailelerine yardım 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Muhtaç as • 

ker ailelerine yardım Hcrini tesbit için 
toplanan komıs;ıon bugun raporunu ha:ı:ır

ladı ve tetkik için daimi cnc:.ımenc ve di. 
Raporda, bir aileye azami aylık yardı:!'! 2S 
lira olanık tcsb lt cdıldi. Kira evlerinde 
oturanlara ayrıca S lira verilecektir. Ai • 
lenin. en buyuı:u için 10 lira, diğerleri be
şer !ıra hesap edilmiştır. Fakat aile S'lyı
s~ ne. olursa olsun ev kirası hariç bir asker 
aılesıne Yardım 2S liradan fazla olmıya • 
caktır. 

Stokholm, 9 a a. - Aftanhlad~t gn~Ptr 

sinin Ber!in muhabiri İngiliz hava kuvet
leri tarafından Bcrlin'c yapılan huc:umun 
en uzununun ve en erken başlıya.nının dıin 
geceki hUcum old.ıığunu bildirmektedir. 
Bir çok berlinliler evlerine dönemeden be$ 
saat sığınaklarda ka.lmağa mecbur olmuş
lardır, Muhtelif dalgalar halinde gelen İn
giliz tayyareleri aydınlatıcı fişekler atmış
lardır. Bir çok inlilliklar işitilmiştir. 
Almanyadaki asker; hrd:-lleT"' ı l~mlndekl Amerıknn ajonsınm B~rlinden 

h.. Öğr ndtğlne göre. Am rlkrılı m11hıh'rl' re 
ucrır~ b"ld" ' ld" • telgraflarınd1 ıngıllz ha,·a b•s' ı ı 1 .... ::ı 

Londra, 9 a.a. - Resmen ı ırı ıği.,,e k ne ad.ır devam t>ttll: nı blld rm •• : rı ve 
göre, ıngiliz bombardıman tayyareleri, sıı- t 

namız edll r. askeri h d fl::-r h3kk"n:!a 
lıyı çarşambaya bağlıyan gece, Almanya '. hiç bir fıklr vl'rmrmelr.ri tebll~ •dilmiştir. 
da ve alman işgali altındaki arazide dok- •• .... uhablrler yalnız askeri olmıyan hed"fler-
lara, endüstri teıisatmı ve diğer mühim d e vukubulan hurnlan, o da propa.gand• 
ıukeri hedeflere hilcumlar yapmıı;lardır. ı .. nezaret nln memurları refakatinde Olmak 

Nev~orıc_ 8 ~ - Ne~ork Syn~cate Uzere ~ıırebileceklerdlr, 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT lLANLARI 

Odun alınacak 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Sığır eti alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 33!1000 kilo ııiır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 76275 ve muvak -

kat teminatı 5721 liradır. 

u ~ u s 
Kuru ot alınacak 

Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 265000 kilo kuru ot. 
2 - Eksiltmesi 2S. 10. 940 cuma günü 

saat 17 de lspartada As. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tutarı 18SSO lira olup teminatı 

Kunı fasulye alınacak 
Kırklareli Aa. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Aakerl evsaf dahlllnde yetml§ be

eer tonluk K. faaulye pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin 12.10.940 cuma günü ıaat 
11 de Kırklareli hükUmet caddesindeki .Aa. 
Sa. AI. Ko. na müracaatları. (6491) 

10/10 1 40 

Yiyecek ve yakacak ah nacak 
Büyükdere Tümen Satın Alma Komi.syonundan : 

1 - 480000 kilo meııe odunu kapalı 

zarfla mUnakaaaya konmuıtur. 

3 - Şartnamesi her glln komisyonda ıö
riilebilir. 

4 - İhalcıi 11/1.teı./940 cuma ıaat 10 da 
yapılacaktır. 

1391 lira 25 kuru$tur. {630S) 115405 

Buğday öğüttürülecek 
Edirne As. Sı. Al. Ko. dan: 

16498 
• 

Odun alınacak 
Hadımköy As. Sa. Al. Ko. dan : 

Aşağıda cinsi, miktar ve muhammen bedelleri yazılı muhtelif yiyecek ve ya • 
kacak maddeleri hizalarında gösterilen tar ih, gün ve saatlerde kapalı zarf usu • 
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme muameleleri Büyükd.ere iskel esi karşı • 
11ndaki askerl anbarda bulunacak olan tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İıteklilerin ıeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye iıti.rik için de ahna.
cak maddelerin miktarına ve ta.hmin edilen fiyata ıöre tutarı olan ve aıağıda 
yazılı bulunan teminat akçelcriyle birlikte komisyona müracaa.-tları ve tekli f 
mektuplarını kapalı zarflar içinde eksiltme saatlerinden bir aaat ev eline kadar 

2 - Şartnamesi Konyada, İltanbul, An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekliler 
oartnameyt Ko. da okuyablllrler. 

5 - İıtcklllerln be!H (Ün ve saatten bir 
ıaat evci zarflarını komisyon Rs. ne ver - 1 - Edirne Sanayi kııılaaındaki A1. Sa. 1 - lOSO ton odun kapalı zarf wıulü ile 

ihalesi 16/ 10/940 çar5amba günü saat ıs de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 21000 lira.
dır. İlk teminatı 157S liradır. Şartname•i 
komisyondadır. 

makbuz mukabilinde vermeleri !Uzumu ilin olunur. {9278/ 15325) 115338 
3 - İlbu '80000 kllo meııe odununun 

muhammen tutarı 16800 liradır. 
4 - eartnllmeslndekl ytlzde 25 mlkdar 

fazlam da dahil oldUğU ha.ide ilk teminatı 
1575 liradır. 

5 - Ekılltme ı 7.10.940 tarihine mllaa -
dit perıembe saat 11 de Konyada A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - İateklller 17.10.940 perıembe ~nu 
ıaat 10 a kadar teklif mektuplarını Konya 
Lv. A. SL Al. Ko. n,,k. na vermeleri. Du 
ıaatten ıonra mektuplar kabul edllmlye-
cektır. (6266) 16253 

Pirinç alınacak 
Eluıt Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon birlikleri aenelik ihtiya

cı i~ln 56 ton pirin~ kapalı zarf uıulil ile 
aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17!120 lira ve ilk 
teminatı 1343 liradır. 

3 - Eksiltmesi 23/ 10/940 çarşamba gil
nü ıaat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pirince alt {Jartname ve evsaf Ko. 
da mevcuttur. Arzu edenler her zaman 
rörebllirlcr. 

5 - İsteklilerin belli gün ve ihale sa -
&tinden evcl teklif mektuplarını Ko. na 
Termlı veya ıöndermiıs olacaklardır. 

Her han~i türlü recikmelcr mazeret ka-
bul etmez. (6438) 16433 

Kuru fasulye alınacak 
!stanbul Sa. Al. Ko. dan: 

1 - MUnakasa gUntlnde istekli c;:ıkma

dığ'ından tekrar kap:ılı zarfla mUnakıuıa. -
ya. konulan ıcnelik 800 ton K. tcunılyenln 
münaka.sası 23.10.940 gUnü ımat 11 de ya-
pılacaktır. • 

Muhammen bedeli 188000 liradır. İlk 
teminatı 1410 liradır. Şartnamesi her gUn 
Ko. da görUlebtllr. 1stekUlcrln mezkQr 
gün ve saatten bir saat evel teklif mek
tuplarlyle Fındıklıda. komutanlık Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (6430) 16425 

Sadeyağı alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 2'800 kilo crimlı ııa.dcyağl kapalı 
aartıa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 84720 ve muvak
kat teminatı 260' liradır. 

3 - Şartnamesi her gün Ko. da görille
btllr. 

' - thaıeaı 16.10.940 çarvamba gUnU 
ıaat 15 te komutanlık binasındaki Ko. da 
yapılacaktır. 

6 - İıteklilertn belli gUn ve ıaa.tten 
bir saat evel zartlarım Ko. Ra. ne verme-
leri. (8261) 16249 

Pirinç alınacak 
Elazıf Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Elazıi birliklerinin senelik ihtiya.

cı için 60 ton pirinç kapalr zarf usulü ile 
eatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19200 lira ve ilk 
teminatı 1440 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26/10/ !140 cumarteıi 
eaat 11 de Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pirince ait şartname ve evsaf Ko. 
da mevcuttur. Arzu edenler her ıün ıö • 
rebilirler. 

S - İsteklilerin belli ıünde ihale ıaa
tinden bir saat evet teklif mektuplarınİ 
Ko. na vermeleri veya göndermeleri 11 • 
aımdır. 

Her hanıi türlil gecikmeler mazeret ka-
bul etmez. (6436) Hi431 

Ot alınacak 
H avz.ı Sa. Al. Ko. dm : 
1 - Aşaftda cins ve milcdarı yazılı yem 

maddesinin hizasında gösterilen giln ve sa
atte Havza satm Al. Ko. da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesi her ıtün Ko. da 
cörülilr. lateklilerln ihale saatinden bir 
aaat evci tekli{ mektuplarını Ko. na ver -
aılş olmaları. 

Erzakın cinsi: ot, mlkdarı: 3150 ton, tu
tarı: 189000 lira, mu. teminatı: 10700 lira, 
alım ıekli: kapalı zarfla 21/ 10/ 940 pazarte-
ai saat 10 da. (6260) 16248 

Kömür alınacak 
İzmit Sa. AI. Ko. dan: 

1 - 216 ton kırlblekömUrU kapalı zıırt 
ekıı!ltmeet ile satıo alınacaktır. 

melerl. {6086) 16070 

Sade yağı alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Blrltkler ihtiyacı için 120000 kilo 
aadeya#ı pazarlıkla ıatm alınacaktır. 

2 - Sade yağının beher kilosu 125 kuruıı 
tur. Tutarı 1:'.iOOOO liradır. 

8 - İhalesi 14.10.940 çaroamba günü 
ıaat 11 de Çanakkale Sa. AI. Ko. da yapı
lacaktır. 

' - İsteklileri ihaleden bir saat eve! 
teminat akc:elerl olan 8750 lira ve veslka
larlyle komisyona müracaatları. ( 6440 ı 

16435 

Makarna alınacak 
İııtanbul Sa. Al. Ko. dRn : 
1 - İstanbul Kamutanhğı Sa. Al. Ko. 

dan kapalı zarrta münakasaya konularak 
istekllsi çıkmıyan 600 ton maknrnanın bir 
ay zarfında pazarlıkla alınma~rna karar 
verilmiştir. Pazarlığı 18/ 10/940 gün saat 
11,30 dadır. Muhammen bedeli 147000 li
radır. Şartnamesi her gün Ko. da görüle -
bilir. İstcklilcrln be11i gün ve saatte ':'o ıs 
teminatları ile beraber Fındıklı'da. komu
tanlık Sa. Al. Ko. ruı gelmeleri. (6479) 

16467 

Beyaz peynir a)macak 
lzmit As. Sa, Al. Ko. dan : 
1 - 44000 kilo beyaz peynir kapalı 

zarf eksiltmesi ile alınacaktır. 
2 - İlk kapalı eksiltmesi 14/ 10/ 940 gün 

saat 15 de As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - 44-000 kilo beyaz peynirin beher 
kilosu için tahmin edilen fiyat 60 kuruş 
olup tutarı 26400 lira, muvakkat teminatı 
1980 liradır. 

4 - İstekliler her giln şartnameyi An· 
kara, Eskişehir, İstanbul ve lzmit'tc Sa. 
Al. Ko. da ıörebilirler. 

5 - İstekliler belli giln ve na-tinden 
bir saat evet ihtiva eden kapalı zarfları
nı Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (15433) 

16428 

Anbar rnşası 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan: 

l - Kayserlde yapılacak bir anbar ve 
el yıkama ve hallnın muhammen bedeli 
23682 lira 61 kuruştur. Temınatı 1768 lira 
69 kuruştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. SL Al. Ko. da görillllr. 

8 - İhalesi 17.10.940 perşembe saat 16 
da kapalı zarfla yapılacaktır. 

' - İsteklller ka.nunt vesaik ve temi -
natlarlyle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ve zarflarda teklif mektup
larım ihale aaatlrıdeu lbk.al bir •ant ev<:l 
Ko. na vermiş bulunmaları. (6397) 16407 

Un alınacak 
Maraş As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 600000 kilo un kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmu$0tUr. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dadır. 1ıtekliler prtnaıneyi 
Ko. da görebilirler. 

3 - Muham~en tut.arı 84,000 liradır. 
4 - İlk teminatı 5450 liradır. 
S - Kapalı zarfla c'kliltmesi 16/ 10/ 940 

çn.rpmba gUnU ıaa.t 16 da Maraş'ta ıubay 
gazinosunda Aı. Sa. AL Ko. da yapılacak
tır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını en ıon 
115/10/940 çarpmba ıünü ıaat ıs e ka.dar 
Ko. na göndermeleri. (6268) 162S5 

Buğday kırılması 
Samsun A.s. Sa. Al. Ko. darı: 

1 - 7200000 kilo buğday kırılması ka -
palı zartla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bcdll 8'960 ve muvak
kat teminatı 6372 liradır. 

8 - Şartnamesi ber gUn Ko. da görille
blllr. 

' - İhalesi 16.10.940 çarsamba gUnU 
aaat 10 da komutanlık blnaınndakl Ko. da 
yapılacaktır. 

:S - İsteklllerln belll gtın ve aaatten bir 
saat evci zarflarını komisyon rellllttne 
vermeleri. (6258) 162.(6 

Kırmızı mercimek alınacak 
Sivas As. Sa. Al. ro. cfan : 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 21.10.940 1 - Garnizonun 83 ton kırmızı merci • 
gUnU saat ı:ı te Sa. Al. Ko. da yapılacak - meli kapalı zarfla ekıiltmeye konulmu:ı -
tır. 

3 - Kırible klSmürUnlln beher tonu lçin 
tahmin edilen fiyat 17 liradır. Tutarı 36720 
lira muvakkat teminatı 3454 liradır. 

4 - İstekliler her gün ııartnameslnl An
kara, Esklııehlr, İstanbul ve İzmltte Sa.. 
Al. Ko. da göreblllrler. 

5 - tsteklller belli gün ve saatinden bir 
ıaat evet ihtiva eden kapalı zarflarını Sa. 
Al. Ko. na g elmeleri. (6506) 16:113 

Un alınacak 
Ka.yııerl Sa. Al Ko. dnn: 

1 - 5000 ton un nıevzuatiyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli 725000 liradır. Katı t e· 
mlnatı 61\MO liradır. 

2 - Yukarıda yazılı 5000 ton un toptan 
bir müteahhide ihale edil eceği gibi her 
on bet gtlnde bir 100 t on teslim edilmek 
ın.rtıyle ayrı ayrı mUteahhltlere de ihale 
edilebilir. 

3 - Taliplerin ihale edilen un mlkdar
larından ve tekli! ettikleri fiyat üzerin
den teminat alınacaktır. 

4 - İateklilerin taahhüt ettiği mikdarlar 
tçln ayrı ayrı mayıs 90 nihayetine kadar 
mııknvele aktedeblllrler. Ve bu lsteklllere 
bir sUhulet olmak üzere unlar gösterilecek 
y erlere t eslim edilebilir. 

~ - Şartn!..-ne ve evsafı her gUn !struı
bul, A:nka.ra Lv. A. de Kayseri, Niğde, 

Mersin. İskenderon Sa. Al. Ko. da görU!Ur. 
e - İhalesi 16.10.940 çareamba. günU ıa.-

at 17 dlr. .(6M5) 165{4 

tur. 
2 - Muhammen bedeli 18260 lira ve mu· 

vakkat teminatı 1369 lira SO kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün Ko. da görüle -

bilir. 
4 - İhale 15/ilkteşrin/940 saat 16 da 

Ko. da yapılacaktır. 
S - İsteklilerin belli gün ve uatte ka -

pah zarflarını Ko. na vermeleri. (620S) 
16186 

Sadeyağı alınacak 
ErzinC'\'Jn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
2SOOO kilo sade yalının kapalı ı:adla ek

siltmesi 16/ 10/ 940 çarşamba gilnü saat 11 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25000 lira olup 
ilk teminatı 187S liradır. 
Şartnameai komisyondadır. Taliplerin 

tayin edilen gilnde Ko. na müracaa.tları ll
.ıımdır. Teblil meoktupları bir ıaat evel 
verilmek llzım.dır. (6219) 16277 

Nohut alınacak 
Erzunım As. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - S7600 lı:ilo nohut kapalı zarfla ek -

siltmeyc konulmuştur. Eksiltmeııi 17110/ 
94-0 per~cnı'be günü saat 11 de Erzurum As. 
S .. . Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 7200 lira ilk teminatı 
S40 llradır. 

3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatten 
bir saat evellne kadar teklif zarflarını Ko. 
na vermeleri. (6272) 162~!1 

Al. Ko. nu tarafından 9000 ton bulday ka
palı zarf usulü ile öğütüleCC'ktir. İhaleııl 
21/ 10/ !140 gün ve saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Dtlğday öğtltmeslnln muhammen 
bedeli 157,500 lira olup ilk teminatı 9125 
liradır. 

3 - Evsaf ve $Craitini ıörmek istiyenler 
her gün tıı saatlerinde ve isteklilerin de 
belli gün ve saatten en az bir ıaat evet te
minat mektuplariyle vCtilkalarınıa ıözil ıe-
ç Ko. na vermiş olmaları. (15267~ 

İsteklilerin ilk teminat mektup veya 
malobuzlariyle ihale aaatlnden bir ıaat e -
vellne kadar teklif mektuplariylc beraber 
Ko. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (62S9) 16247 

Tımar fırçası alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan: 

Un alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 

162S4 1 - Aııağıda cins ve mlkdar ve muham
' men bedel, katı teminatı yazılı tımar fır-

9ası pazarlıkla aatın alınacaktır. 

1 - 120000 kilo undur. 
2 - Eksiltme 25. 10. 94-0 cuma günü 

ıaat 15 de Ispartada askeri Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tutarı 20400 lira olup teminatı 

1530 liradır. {6394) 16404 

Pirinç ahnacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko dan : 
1 - 63600 kilo pirinç kapalı zarfla ek -

tiltmcyc konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 19080 lira olup 

teminatı 1341 liradır. 

3 - thı.lesi 11/ 1. Tş.1941> cuma saat 15 
ie Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her giln komisyonda gö
rülebilir. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
ıaat eve! Ko. Rıo . ne zarflarını vermeleri. 

(6087) 16071 

Pirinç alınacak 
Isparta As. S11. Al. Ko. dın : 
ı - 27000 kilo pirincin kapalı zarf usu • 

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Isparta Sa.. Al. Ko. da ve 

!st. Ankara Lv. A. Sa. Al, Ko, dadır. İl · 
teklilcr ,artnameyi Ko. !arda okuyabilir -
ler. 

2 - Şartnameyi her gün Ko. da ırörebl
llrler. 

S _:_ İateklllerln belll gün ve saatte ka
nun! veıalk ve katı temlnatlarlyle birlik
te Ko. na mllracaatıarı. (644:1) 

Cinsi: tımar tırçaııı 
Mlkdnn adet: 17144 
J.\.IuhRmmeo bedeli 16286 lira 80 kuruş 
Katı teminat 2H3 llra 2 kuruş 
İhale Ta.: H .10.940 
Saat: 17 

Arpa alınacak 
Erzincan Aı. Sa. AI. Ko. dan 

16440 

1 - Aıkeri ihtiyaç için alrnaca\ 
1000000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Eksiltmesi 26/ 10/ 940 cu • 
martcsi gUnü ıaat 11 de Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80000 lira olup 
ilk teminatı 6000 1lı.ıdır. 

3 - Evaaf ve şartnamesi birliklerde 
vardır. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını 
eksiltme aaatinden bir eaat evci Ko. na 
vermeleri. {6484) 16472 

Sade yağı alınacak 
Isparta As. Sa. AI. Ko.: 
1 - 12200 kilo aadcyaiıdır. 

3 - İşbu 27000 kilo p!rlncib muhammen 
tutarı 8100 lira, 

2 - Ekllltme 25. 10. 940 ıaat 16 da 
Iapartada As. Sa. Al. Ko. da yapılacak

bcı trr 4 - Şartnamesindeki yilzde · yirmi 
mikdar fazlası d'a dahil olduğu halde 
teminatı 607 lira SO kr. dır. 

ilk 3 - Tutarı 152SO lira olup teminatı 

S - Eksiltme 14/ 10/ 940 pazartesi saat 
lS e kadar teklif mektuplariyle llparta Sa. 
Al. Ko. Bt1k. vere~ek ve yahut ıöndere -
ceklerdir. 

6 - Bu ıaattcn ıonra verilen ve yahut 
gönderilen mektuplar alınmıyacaktır. Sa -
at ayarı daire eaatiyle yapılacaktır. (SS194) 

115007 

Saman alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 842000 kilo ıaman kapalı zarfla 
ekslltmeğe konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 21050 ve muvak
kat teminatı 1579 liradır. 

3 - İhalesi 1:1 blrlnciteırın 940 ıalı sa
at 15 te komutanlık binasındaki Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belll gün ve ıaatten bir 
saat eve! znrflarını Ko. na vermeleri. 

(6222) 16205 

Buğday alınacak 
Bornova A.s. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1110 ton yumusa.k ve 765 ton ıert 

buiday kapalı zarfla münakasaya konmuı
tur. İhalesi 12/1.Tt./040 cumartesi rünil 
saat 15 de yapılacaktır. Yumuıak bufdayın 
kilosuna 7.75 11ntlm ve eert buldayın be -
her kilosuna 8 kuruı 75 aantim fiyat tah
min edllmistir. İlk teminat 8808 liradır. 
htekliler teklif mektuplarını ıert buiday 
için ayrı yuınuıak buiday lı;in ayı fiyat 
teklif edeceklerdir. İııteklilerln ihale ıaa • 
tinden bir ıaat evetine kadar İzmir'de Bor
nova As. Sa. Al. Ko. da mUracaatları. 

(60!14) 115075 

Bulgur alınacak 
Elazıl Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Garnizon birlikleri aenellk ihtiya

cı olan 103 ton bul~ru kapalı zarfla H • 

tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16480 lira ve fllı: 

teminatı 1236 liradır. 
3 - Eksiltmesi 23/10/!140 çarp.mba ıii· 

nü saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Bulıura alt ıartname ve evaaf ko

mlıyonda mevcuttur. Arzu edenler her 
zaman görebilirler. 

S - !ıteklilerln belli ıünde ihale saa
tinden evcl teklif mektuplarını Ko. na 
vermlı veya göndermlı olacaklardır. Her 
hangi türlil gecllcmeler mazeret kabul et-
mez. (643S) 16430 

Un alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 000 ton ekmeklik un 25.10.940 cuma 

gUnU 1Bat 11 do Beykoz halk partiıi bina
sında Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla ıs.tın a
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 6000 liradır. 
8 - Evsaf ve ıeraltl her ~ı:ı mezkQr 

Ko. da görilleblllr. 
4 - İsteklilerin belll gUn ve saatte Ko. 

da bulunmaları. (6494) 16501 

Arpa alınacak 
Elazıl Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Birllklerln senelik ihtiyacı lı;in 342 

ton arpa kapalı zarf usulil ile eatın ahn.r.
caktır. 

1143 lira 75 kuruştur. (6396) 16406 

Sığır eti alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 220000 kilo 11iır etinin kapalı zarf

la ekılltmesi 25/ 10/ 94-0 cuma ıilnil saat 
15 de Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

2 - İlk teminatı 37!15 llra olup mu • 
hammen bedeli S0600 liradır. 

S - Evsaf ve ıartnameıi birliklerde 
vardır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme aaatin
den evel Ko. na verilmlı olacaktır. (6427) 

'l....ul2 

Dikim evi inşası 
Sıvu Sa. Al. Ko. Bık. dan: 

1 - Sıvaa'ta kapalı zartla dikim evi 
yaptırılacaktır. 

2 - Fennl ıartnamesi ve keşti Ko. da 
mevcuttur. , 

8 - İhale 25.10.940 cuma gtlnU Sa. 16 
da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Muhammen keılt bedell '0200 lira 
86 kuruı ve muvakkat teminatı 8016 lira· 
dır. 

~ - İateklllerln zarflarını kanunun 
tarltah dairesinde hazırhyarak belli g\ln 
ve ıaatte Ko. na vermeleri. (6,41) 16436 

Pirinç alınacak 
Niğde Alı. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinai: plrln9 
Klloıu: '0000 
){. Bedeli: 1'200 lira 
İlk Te.: 106:1 lira 
İhale ~nU: 23.10.9'0 çarıamba Sa. 18 
İhalenin ıekll: kapalı zart 
İhalenin yerl: Nifde Aı. Sa. Al. Ko. 
1 - İıteklller ıartnameyl her gUn ko • 

misyon blı:ıaaında okuyablllrler. 
2 - Taliplerin thale gtlnUnden bir ıaat 

evel teklif mektuplarlyle ilk teminatları 
Ue müracaatları. (6428) 16,23 

Kuru fasulye alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cln.1i: K. taııulye 
Kilosu: 150000 
Muhammen bedeli: '2000 
İlk teminatı: 8150 
İhale günU: 18.10.9'0 Saat: 18 
İhalenin ıekll: kapalı zarf 
İhalenin yeri: Niğde Aı. Sa. Al. Ko. 
1 - İlteklller ıartnameyl her gün ko

misyonda paraaız olarak alablllrler. 
2 - Taliplerin ihale ıaatlnden bir ıaat 

evel teklif mektuplarını ve llk temlnatla.
rlyle beraber Ko. na müracaatları. (6437) 

16482 

Arpa alınacak 
Samsun As. Sı. Al. Ko. dan: 

1 - '80000 kilo arpa kapalı zarfla ek
ıııtmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 20420 ve muvak
kat teminatı 1:132 liradır. 

8 - eartnamesi her gün Ko. da görUle
blllr. 

4 - İhalul l:S birlncıteırın 940 aalı ~
nU ıaat 10 da komutanlık blnaaındald Ko. 
da yapılacaktır. 

G - İıteklllerln belU gün ve ıaatten bir 
ıaat evel urflarım Ko. na vermeleri. 

16204 2 - Muhammen bedeli 26505 Uran ilk 
teminatı 1987 Ura 87,S kuruıtur, 

S - Ekıiltmeıl Z2/10/ Sl40 ulı ıUnU ıa.-• . 
at ıs de Sa. Al. Ko. dairesinde yapılacak-

Saman alınacak 
Edime Sa. Al. Ko. dan : 

ur. 
4 - Arpaya ait ıartname ve evsaf Jı:o • 

misyonda mevcuttur. İıtiyenler her za • 
man göreblllrler. 

Saat Eksiltme tarih Teminat Muhammen Mikdarı Alınacak 

ve günü akçeai tutarı kilo maddelerin 
Lira K. Lira cinai 

ıs 17/10/ 940 perıembe 8700 1115000 290000 Sıf:ır eti 
.. .. 
" 
" .. .. 

22/ 10/ !140 ıalı 

.. 

.. 

!1870 
7590 
5340 
600 
52S 
8715 
15S7 
832 

131600 
101200 

71200 
8000 
7000 

11680 

329000 
2S3000 
178000 
400000 
3SOOOO 
584000 
438000 

" 

.. 
Odun .. 

• .. 
Toz ıeker 

15.30 
16 
16.30 
17 
17.30 
18 
18.30 
ıs 

lS.30 
16 
16.30 
17 
17.30 

.. 
" 
" .. 

.. .. 
H 

1110 
1350 
115SO 
1S56 25 
1312 50 

8760 
11100 
14800 
18000 
22000 
20750 
1'1500 

30000 
40000 
45000 
55000 
83000 
70000 

.. 
Sabmı 

" Gaz 7&fı 
H 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Havza As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Aşağıda cinsleri ve mikdarları yazılı yiyecek ve yem maddelerinin hizala 11 

rında ıösterilen gün ve saatlerde Havza Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla ih..tleleri ya • 
pılacıktır. Evsaf ve şartnameler her gün Ko. da ıörülcbilir. 

İsteklilerin ihale saltindcn en rcç bir 11at evci teklif mektuplarını Ko na vermlı 
bulunmaları lhımdır. (6236) 16243 
Erzakın cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat alım ıekll 

Pirinç 
Makarna 
Sıfır eti 
Saman 

104600 kilo 
109 Ton 
364 .. 

2030 .. 

Lira 
43!132 
337!10 

131040 
60900 

Sadeyağı 
lzmıt Sa. Al. Ko.dan : 

teminatı 

3295 
2535 
9828 
4S68 

lı:apalı zıırfla 18/ 10/ !140 cuma ıo 
.. .. 

19/ 10/ !140 cumartesi 
.. 

ah nacak 

17 
10 

11,JQ 

l - Aııağıda clns, miktar, tlyat tutarı, teminatı ve teslim yerleri yazılı olan •ad• 
yağı satıo alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zart eksiltmesi 14-10-1940 gün ıaat 15 de İzmitte SL Al. Ko.da 
yapılacaktır. 

3 - İsteklller ıartnameyl her gün Ankara. Esklıehlr İıtanbul ve İzmltte SL Al. 
Ko.da göreblllrler. 

4 - İstekliler belll gün ve saatinden bir ıaat evel ihtiva eden kapalı zarflarını 
Sa. Al. Ko. vermeleri. (6057) lt:OM 

Cinsi Miktarı 

Sade yağ Kilo 
.. .. 31200 
.. .. 

.. .. .. 
18000 
6400 

19200 

74800 

Fiyat 
Kuruı 

130 
130 
130 
130 

Tutan 
Lr. 

40560 
2340') 
8320 

24960 

7:1240 

Teminatı 

Lr. 
8040 
1755 

624 
1872 

7291 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Havza As Sa. Al. Ko.dan: 
Aıatıda clnaleri ve miktarları yazılı yiyecek yem ve yakacak maddelerinden yal

nız yemeklik tuz ile hayvan tuzu açık ekalltme ile dlferlert ka.reılannda gösterilen 
ırUn ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havzada Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Evsaf ve ıartnamcler her gün komlıyo nda görUleblllr. • 
İsteklilerin ihale aaatıerlnden en ıreı: bl r eaat evel teklif mektuplarını komlıyona 

vermiı olmaları l!zımdır. (6090} 1607' 
Erzakın cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Alım İhale gün 
-n;.....,.. ıı;,..W)'• .L"DT ... 'M!OllV 1'8KU O..Ou 

Nohut 120 T. 20,00 

Kırmızı mercimek 14:1 T. 29000 

Arpa 4560 T. 364800 

Yulaf 860 T. 28800 

86i7 Kapalı 1'-10-19'0 

1630 

2175 

183'2 

2160 

Pazartesl 
12,80 

Kapalı 1'·10-19'0 
Pazartesi 

16 
Kapalı H-10-1940 

Pazarteal 
17,30 

Kapalı l'-10-1940 
Pazarteel 

17,30 
16-10-1940 

11 
Kapalı 12.30 

İnşaat münakasası 
Merzifon As. S... Al. Ko. dırı : 

1 - Gösterilecek yerde 1 garaj ve Uç pavyonun kapalı urfla apfıda g<Sıterlldl
li surette münakasaya konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi Merzifon'da Kolordu blnaaındakl Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve keıılf raporları her ıtün Ko. da rörillebillr. Ve 157 ile 144 lnı

ruı mukabilinde iıteklilere verilir. 
4 - İsteklilerin bu itlerin ehli olduklarına dair lı:anunt veslkalarlyle teklif mek

tuplarını ekıiltme saatinden bir saat evci Ko. tealim etmeleri mocburidir. 
Postada valı:i gecikmeler muteber def ildir. (6237) 16244 

Cinai Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira K Lira K 

Garaj inşası 31370 03 2352 76 
3 pavyon inşası 28776 5S 2158 25 

Elcalltme 
15/ 10/ 940 
15/ 10/ 940 

glln 
Salı 

" 

sa.at 
11 .. 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Edirne As. Sı. Al. Ko.dan : 
1 - Aıağıda cins ve miktarları yazılanlar kapalı zarfla alınacaktır. İhaleleri JD • 

dlrnede eaki MUılrlyet dairesinde SL Al. Ko.da. yapılacaktır. Evsaf ve ıartnamelert 
her gün Ko.da görüleblllr. 

2 - İsteklilerin ı!SzU geçen gtın ve ıaatıerden en geg blr ıaat evel teklif mektup. 
larını Ko.na vermtı olmaları. (5998) 16040 
Clnılerl Miktarları Tutarları Teminat İhale a11ıı ıaatl 
Koyun etl 8562:1 Kllo 17812,50 1336 1'-10-1940 Pazartesi 

Makarna 72 

K. fuulye 219 

Nohut 

Sabun alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan 

Ton 

Ton 

Ton 

1 - Askeri ihtiyaç için senelik 90000 
kilo ıabun kapalı zarfla ekıiltmeye konul
muıtur. Muhammen bedeli 361100 liradır. 

Şartnamesi Ankara, İata.nbul Lv. amlrlifl 
ve Kırklareli hilkümet caddesinde t8 • 
kert Satın Alma Komlıyonunda me • 
ıal ıamanlarında Mr (Ün ı!Srillebllir. 

İlk teminatı 2767 Ura 50 kuruıtur. İhale
ıl 28/ 10/ 040 pazarteıl günü ıaat 17 dedir. 
İıteklllerin kanunt veıaik ve evrakları ile 
birlikte muayyen rün ve ihaleden bir u
at eveline kadar teklif mektupları ile Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (6606) 1659!1 

Odun alınacak 
Kırklarell Aı. Sa. Al. Ko. dan 

18720 

MOOO '050 

1836 

10.30 
14-10·1940 Pazartesi 

12 
14-10·19(0 Pazarteat 

16 
115-10·1940 Salı 

11 

radır. İlk teminatı 2486 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 28/10/ 940 pazarteai gtlnü saat 

16 dadır. Evsafını Ankara, İstanbul Lv. 
A. tikleri ve Kırklareli hükümct cadde -
ıindc Aı. Sa. Al, Ko. da mcııai zamanların
da her giln ıörebllirler. Taliplerin elle -
rlndekl veaikalarlyle muayyen ıün •e ıa.

atten bir 11at eveline kadar te.lcllf mdt • 
tuplarlyle müracaatları. (6605) 16508 

Ekmek alınacak 
Kırıkkale Aı. Sa. Al. Ko. dan 
Clnıi: ekmek, mikdarı: 70380 kilo, mu - • 

hammen bedeli 7741 lira 80 kuru$ , ilk te • 
minatı: S80 lira 64 kuruştur. 

1 - Kırıkkale ukerl ıanat liıeslnln ih
tiyacı olan 70380 ekmek 28/ 10/ !140 pazar
tesi günil ıaat 14 de kapalı zarfla eksilt
meyle alınacaktır. 

S - İııteklllerln belli ıün ve ihale 1& -

atlnden bir ant evel teminat mektupları
nı Ko. na vermeleri veya ıöndermeleri 
llzımdır. Her hangi ıeclkmeler mazeret 
kabul etmez. (6434) 115429 

ı - 1290 ton aa.man pazarlıkla alına -
caktır. İhalesi 1S/ 10/ P40 1&11 cUnü ıaat 
13,30 da Edirne etki mUtiriyet dairesin -
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin e
dilen tutarı 2S800 ve teminatı 3870 Ura • 
dır. Şartnamesi ve evsafı her gün komiı -
yonda ıörillUr. İateklilerin ıöıU geçen 
ıünde lı:omlıyoaa mUracaatları. (65!18) 

16591 

1 - Aıkert ihtiyaı; için 19SO ton ıürgen 
odunu kapalı zarf uıutu ile eksiltmeye 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 33150 11-

2 - !eteklilerin 580 Ura 64 kuruotan i· 
baret bulunan teminat ve ve11ikleri ile 
Ko. n& müracaatları. (6625) 16607 
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Kereste alınacak 4 - Eksiltme müddeti 3. 10. 940 ta-
Muhtelif yiyecek alınacak 

Krrklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Birliklerin ihtiyacı için aıağıda cinı ve 

mikdn.rı yazılı yiyecek maddeleri 11/10/ 
04-0 cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte Emek ote-
linde Ko. na müracaatları. (6624) 16605 

Cinsi Mikdan 
Bulgur 9300 
Yemek tuzu 10600 
Şehriye 6800 
Pirinç 15700 
Sığır eti 
Zeytin 
Soğan 

Nohut 
Makarna. 
Patates 
Fasulya 
Mercimek 
Üzüm 
Şeker 

Peynir 
Sabun 

38000 
2200 

17500 
9300 

28200 
20400 
15450 
10000 
6530 
2350 
3100 
9400 

Kilo 

" .. 
,, 

" ,, 

" ,, 

" ,. 

" 
" ,, 

" 
" ,. 

Süt ve yoğurt alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aı. hastanesi için aşağıda cins ve 

mikdarr, fiyatı, tutan, teminatı yazılı olan 
ıiit ve yoğurt açık eksiltme ile satın alı -
nacaktır. 

2 - İlk açık eksiltme pazarlıiı 23/10/94-0 
cünü saat 15 ile Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. İstekliler &artnameyi Eıkifiehir, İstan
bul ve-lzmit'te Sa. Al. Ko. da görebilir -
ler. 

3 - İsteklller belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (6603) 16596 

Cinai 
Süt 
Yofurt 

Mikdarı Fiyatı Tutan Teminat 
Kilo K LT. Lira 
9000 15 1350 102 
9000 17 1530 115 

Yulaf alınacak 
Çanakkale Umurbey Aı. sa. AL Ko. 
1 - 600.000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 37./500 llradır. 

2 - Pazarlık ve ihale 17. 10. 940 tarihi
ne mllsa.dlt persembe gUnU saat 15 de Ça
ıı&kkale Umurbey As. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - !etekliler bu l§e alt evsaf ve şart
larını her güıı Jıı s:ıatındıı. komisyona mll
racaatıa görebilirler. 

' - Eksiltme pazarlıkla.dır. 
~ - Muvakkat teminatı 2812 lira l50 ku

ru§tur. Taliplerin evraklyle birlikte ko
misyona mUraca.o.tıarı.. (6597) 16590 

Kundura alrnacak 
Çanakkale Sn. Al. Ko.: 
1 - 8.000 çift er kundurası 12. 10. 940 

cumartesi gUnU ~aat 10,30 da pazarlıkla 
aatın alınacaktır. Kn.U teminatı 10.330 11-
rn. 

2 - Taliplerin mezkfır ve saatte Ça
ııakkale Sıı. Al. Ko. na mllracatıan. 

(6604) 16597 

Arpa alınacak 
Erzincan Sa. .AI. Ko. : 
ı - .Askeri ihtiyaç için alınacak 1000 

ton arpa kapalı zarfln eksiltmeye kon
mu§tur. 

Eksiltmesi SO. 10. 940 çarsamba gUnU 
saat 11 de Sa. .Al. Ko. da yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 80.000 lira olup 
Uk teminatı 6.000 liradır. 

8 - Evsaf ve ıartnamesl birliklerde var
dır. 

' - Talip olanların tekllt mektuplarını 
eksiltme sn.atlnden bir saat evel komisyo
na vermeleri 10.Zımdır. (6601) 16594 

Kuru ot alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko.: 
ı _ 1496 ton kuru ot pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. İhalesi Edlrnede eski mUşlri
yet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

!hale gllnU 18. 10. 940 cuma gUnU ııaat 
11 dedir. Evsaf ve aartnamesl her gtın ko
ınlsyonda görUleblllr. Tahmin edilen tuta
rı S2.280 ve teminatı 6171 liradır. 

Evsaf ve aartnıımesl her gUn komisyon
da gllrUleblllr. 1steklllcrln aözll geçen 
cUnde komisyona gelmeleri. 

(6~96) 16589 

Koyun eti alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. B§k.: 

cın1ı Miktarı kilo 
Koyun eU 
Jduhrunm n 
Lr. Kr. 

6000 00 

15.000 
İlk teminatı 

Lr. Kr. 
4:SO 00 

1 _ Kırıkkale askeri sanat lisesinin ih-
tiyacı olan 15.000 kilo koyun eti 28.10.940 
pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zarfla a-

lınacaktır. 
2 - !eteklilerin teklif mektuplarlyle 

birlikte komlsy~na mUracaaUarı. 
(6626) 16608 

Kuru sovan alınacak 
İzmit Sn. Al Ko • l • .. ""0 ki o 
ı - Garnizon ihtiyacı için 94.,,, 

kuru soğan kapalı zarfla eksiltmesi ile sa· 
tın alınacaktır 

2 - İlk kap~lı zart ekıııtmesl 25.ıo.940 
cUnU saat 15 de sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - OUK>O kilo kuru soğanın beher ki
losu için tahmin edilen fiyatı 6 kurut o
lup tutn.rı 5670 Ura muvakkat teminatı 
Iİ26 liradır. 

ı - İstekliler ııartnameyl her gUn An· 
l:arn, Eskişehir, İstanbul ve !zmit'te Sa. 

.\1. Ko. da görUleblllr. 
4 - İstekliler belli giln ve saatinden 

bır saat evel ka.pa.lı znrllıırını Sıı. Al. Ko. 
lla vermeleri. (6602) 16595 

Nohut almacak 
tdlme Sa. Al. Ko.: 
l - 100 ton nohut pazarlıkla satın alı

hllcaktır. !halesi Edirne eski mUşlriyet da-
1reefnde Sn. AI. Ko. da 15. 10. 940 salı gU
tıU sıı.at lG,30 da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutn.rı 18.000 ııra ve te· 
mınatı 2.700 liradır. 

İsteklilerin sözU geçen gUnde komla~ 
tıa gelmeleri, evsaf ve ııartname her gUn 
'komisyonda görlllebllir. (6600> 16593 

Yulaf veya arp~ alınacak 
Söke Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 495000 kilo yulaf ve yahut arpa 

l&tın alınacaktır, Yulaf i~ tahmin e4i • 

len bedeli 34650, arpa için tahmin edilen 
bedeli 32175 liradır. 

2 - Yulaf ve arpa evaafiyle teslim ma
halli ve ııartları şartnamede yazılıdır. Şart
namesi Ankara, İstanbul Lv. A. le Söke 
As. Sa. Al. Ko, da parasız olarak görülür. 

3 - Eksiltmesi 28/10/940 pazartesi gü
nü Söke postahane saatiyle e1aat 11 de Sö
ke garnizonunda Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulii iledir. 
5 - Muvakkat teminatı yulaf için 2599 

arpa için 2414 lira. 
6 - Teklif mektupları 28/10/940 pa • 

zartesi günii 11aat 9 dan 10 a kadar da~il 
Sa. Al. Ko. da makbuz: mukabilinde verıl
miş olacaktır. Bu saatten son:s. verilen 
mektuplar kabul edilmez. (6607) 16600 

Kuru fasulye alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : . 
1 - Garnizonun senelik ihtiyacı içın 75 

ton kuru fasulya kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 18000 
lira ve muvakkat teminatı 13so liradır ... 

2 - Eksiltmesi 23/101940 çarşamba gu
nü saat 11 de Adana As. Sa. Al. Ko, da 

yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. A. Sa. 

Al. komisyonlariyle komisyonumuzda. her 

glln görülebilir. . 
3 - Taliplerin vesaik ve teklıf m.ektup-

lariyle tayin edilen saatten en az bır sa 
at evet Ko nn müracaatları. (6599) 

. 16592 

DEVLET ORMAN lŞLETMESt 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re • 

vir Amirliğinden : 
1 ..... Büyük düz bölgesi katiyatından or-

da Mancarcı deposunda istifte mev -
man . A 464 t 64-4 adet muadili 706 metre mıkap 
cu - k 
desimetre mikap köknn.r tomrugu açı 

arttırma ile satılacaktır. . 
2 - Tomruk.lar soyulmuş olup hacım 

orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 _ Tomruklara ait satış şartnamesi 

Ankarıı'dn orman umum müdürlüğünde 
Ankara, İstanbul, Zonguldak orman çe -
vlrge müdüriükleriyle Karabük devlet or
man fıjletmesi revir S.mirliğinde görıilebi-

lir. 
4 - Tomrukların muhammen bedeli 

"11" lira "31" kurustur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 pey akçesiyle 

17/10/94-0 perfjembe günü saat "15"' de 
Karabük revir merkezine mürııcaatları. 

(9530-6531) 16534 

SIHA T VE iÇTiMAi M. V. 

Komprime makineleri hakkında 
ilan 

Sıhat ve !çtimat Muavenet Vekaletin
den: 

964 numaralı eczacılar ve eczaneler hak
kındaki kanunun 26 ıncı maddesi muci
bince tertibatı saydalanlye yaparak top -
tan satan lft.boratuvnrlar ve lmaH\thaneler 
Sıhnt ve İçtimai Muavenet VckAletlnln 
mUsnııdeslyle açılmak lAzım gelir. 

Bunlnr meyanında komprime ve ampul 
yapan lmn.lAthanelerln de aynı suretle mll
ıade almaları !Azım geleceğinden bu ııe
kJlde müstahzar yaptıkları halde şimdiye 
kadar müsaade almrunııı olanlar 1940 ııe -
nesl ikinci teorin nihayetine kndn.r bulun
dukları mahnllJn en yllksck sıhl Amirine 
bir beyanname vererek fmalft.thanelerlnln 
bulunduğu yeri ve kullandıklan komprime 

ı 
ve ampul dolduran makinelerinin adet ve 
kabllJyetıerlnl ve yaptıkları müstahzarla
rın !simlerini ve ruhsatname tn.rlh ve nu
maralarını bildirmelidirler. 

Bu ackllde beyanname ile müracaat e
dilerek kanun hUktimlerlne tevfikan mllsa
adesl alınmıyan komprime ve ampul lma
lD.thanelerlnln verilen mUddet bittikten 
sonra çalı~malarına izin verllmlyeceği i -
llln olunur. (6408) 16412 

ANKARA VALlLlGl 

Elbise yaptırılaca!t 
Ankara Valiliğinden: 
Husuııl idare odacıları için yaptırılacak 

muhammen bedeli 899 llradan ibaret bu -
lunan 29 takım elbisenin lhıı.lesl 21.10.940 
pazartesi gUnU saat 15,30 da vllAyet dal -
mı encUmenlnde icra edlleceltl cihetle ta
liplerin muayyen glln ve saatte 67 lira 42 
kurooluk teminat makbuzlnriyle birlikte 
daimi encümene ı,ıartnameslnl görmek ve 
fazln tatsllAt almak lstıyenlerln de ihale 
gllnllne kadar encümen kalemine müraca-
atları lltın olunur. (6511) 16483 

Kiralık dükkan 
Ankara Vnllllğlnden: 
Husust idareye ait Bn.nkalar caddesin

de Kızılbey sokağındaki IS ve 22 No. lu 
dllkkAnların ııenellk ıcarına talip zuhur et
mediği cihetle 7.10.940 tarihinden itibaren 
bir 8 y zarfında pazarlıkla lhalaei icra e -

d!lecektir. 
Taliplerin bu mllddet znrfındıı. par.arte-

sl ve peroembe günleri saat 1'5,30 da te
mınatlarlYle birlikte vllfıyet daim! encU

ıne mUracaatıarı nan olunur. (6512) 
men 16484 

Köprü tamiri 
Ankara Valiliğinden: 

uıraehlr Balgat iltisak yolu 
Anka.TR - on " • 

ki Batgııt köprUsUnUn tamiri işi 
Uzerlnde . d 

0 artesl ~unu saat 111.30 da a-
21.10.94 paz 1 ak U ere pa 
imi encUınende !ha.lesi yapı m z -
zarlığa konulmuştur. 

Ke ır bedeli (1606) lira (51) kuruş mu-
vakka~ teminatı (120) lira (50) kuruştur. 

!eteklilerin muvakkat teminat mektup 

akbıızla ticaret odası vesikası ve 
veya m 11. t 
nafıa mUdUrlUğUnden alacakları eh ~ e 
veslkalarlyle birlikte eözU geçen gUn ve 
saatte daimi encUmcne gelmeleri. 

Bu lışe ait keşif ve enrtnameyl her gUn 
nafıa mUdUrlUğUnde görebilecekleri. 

{651'l l6'86 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Vfıliliğinden : 
Ankarada Cebeci devlet konservatu

varı binasında yapılacak olan çatı ve
sair tamir işi 15/10/1940 salı günü sa• 
at 15 de nafıa müdürlüğü komisyonun 
da ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (3000) lira muvakkat 
teminatı 22 lira (50) kuruştur. İstek -
!ilerin muvakkat teminat mektup ve -
ya makbuzu ticaret odası vesikası ve 
bu işe ait nafıa müdürlüğünden ala • 
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
sözü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilecekleri. 

(6628) 16588 

ASKERIFABRlKALAR 

t 5000 kilo kuru fasulye alınac1lk 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 3600 lira olan yuka

rıda yazılı 15000 kilo kuru fasulya 21110/ 
940 pazartesi günü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
komisyondnn verilir. Muvakkat teminatı 
270 liradır. Taliplerin muvakkat teminat
lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki ve komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle meşgul tüccardan olduklarıns 

dair ticaret odası vesikasiyle birlikte mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (6340) 16349 

8000 Kg. bir kaynamış bezir yağı 
2000 Kg. iki kaynamrs bezir ·-a~ı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü 
Merkez Satın Almn Komisyonundan : 

' I ahmln edilen b"dell ı 6000) llra olan 
8000 Kg bir kaynamış ve 2000 Kg. iki kay
namış bezir yacı askeri fabrikalar umum 
nıüdürlÜğl' merkez satın alma komisyonun
ca 21 / 10 9 J pazartesi gün!i saat 16 da ka· 
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız olnı ak komisyond~n verilir. Tali pi e
rin muvakkat teminat olan (495) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezk<lr günde sa· 
at 15 şe kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin ele 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 mnddelerin<ieki vesaikle komisyoncu 
olmadıklama. ve bu işle ali.kadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika· 
siyle mezkGr gün ve snatte komisyona m!i· 
racaatları. (6341) 16350 

200 Kilo domuz kılı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum M;inürlüğü 

Merkez Satın Alma Ko'lı:syon ından : 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 200 

kilo domuz kılı Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 22110/940 sah günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
liplerin muvakkat teminat olan (225) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olma -
dı~larınıı. ve bu iıle al5.kadar tüc:c:a.rdan 
olduklarına dair ticaret odası veslknsiyle 
mezkQr gUn ve saatte komisyona mUra • 
cantlıırı. (6Sıs) 16489 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlülil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
42 metre miklbı 2,50: 3,SO x 0,25: 0,35 

x 0,11 :0,12 M. ebadında dıı budak kalası 
verilemediği takdirde. 84 metre mikabı 

2,50: 3,50 metre tulUnde ve 0,30: 0,50 M. 
kutrunda dı' budak tomruğu. Bu da veri
lemediği takdirde: 70 metre miklbı 5,00 
metre tulünde ve 0,30: O,SO M. kutrunda 
dış budak tomruğu olabilir. 

Ebad ve miktarı yukarda yazılı kereıte 
Askeri Fabrikalar umum mUdllrlüğil mer
kez satın alma komisyonunca 14110/940 
pazartesi gtr.nil saat 15,30 da &!;ık eksilt -
me ile ihale edilecektir. Kalas için beher 
metre mikiibma 60 lira tomruklar için de 
beher metre mikabına 45 lira bedel tah -
min edilmiştir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 283 lira 50 kuru~ ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin.deki ve
saikle komlayo:ıcu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar t!l:ccardan olduklarına dair 
ticaret odau veııikaaiyle mezkQr giin ve 
aaatte komiıyona mUracaatlan. (6583) 

16616 

ŞiRKETLER 

Yüksek Ziraat tahsili 
yaptırılacak talebeler 

Tür.iriye Seker Fıbrik.sları Anonim Şir -
keti Umum Müdürlüğünden : 

Müessesemiz tarafından Avrupa, Ameri
kada ve memleketimizde yiiksek ziraat tah
sili yaptırılmak üzere aşaftıdaki ıeralt da
iresinde talebeler alınacaktır : 

Talip olanların en geç 1/11/194-0 tarihi
ne kadar Ankarada ıirket umum müdür -
lUğiine mektupla müracaat etmeleri ill.n 
olunur. 

1 - İstenilen vesaik t 

a) Kendi el yazısiyle tercllrnel hal vera
kur. 

b) Her deraten aldıjp notları gösterir 
musaddak liso olgunlu\:: vesikası, 

c) Nüfus te:ı:kercsl sureti, 
d) Sihat raporu, 
f) İki boy iki bilıt olmak üzere dört kı

ta fotograf. 
e) Askerlik vaziyetleri. 
2 - Talip olanlann yaıı 24 den fazla ol

mıyacaktır. 

3 - En iyi liu olgunlu~ derecesi alan -
lar arasından intihap edilecek olan taliplo
re, çiftlikleıimiı:de bir sene ameli tatbikat 
yaptırıldıktan sonra gösterecekleri kabili
yet ve umumt vasıflara göre Avrupa veya 
Ameriknya gönderilecek veya Ankarada 
yüksek ziraat enstitüsünde tahsil ettirile -
cek olanlar tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir ıene amelt tatbl -
kat müddeti zarlında ıtajyerlere Ti. 50.
(Elll) llra aylık ücret verilecek ve ayn
ca ia~e ve ibateleri temin edilecektir. 

(6S2l) ıo"o 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Bulgur alınacak 
Ankara L~azım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - 170 ton bulgurun kapalı zartla ek

siltmesi 17.10.940 saat 1:5 te Ankara Lv. 
.A.. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bcdelt 25500 lira ilk te
minatı 1912 Ura :SO kuruştur. Sartnamesi 
128 kuru~ mukabilinde komisyondan alı -
nır. NUmunesl de görUlUr. İçinde kanunt 
'Ve ticaret odası V>CSikası da bulunan teklif 
mektupları saat He kadar kabul olunur. 

(6231) 16279 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - 80 ton kırmızı mercimek kapalı 

zartla eksiltmesi 16.10.940 saat 15 te An -
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 16800 lira ilk te
minatı 1260 liradır. Şartname ve numune
ler Ko. da görUIUr. !~inde kanuni vesika
ları bulunan teklif mektupln.rı snat 14 e 
kadar kabul olunur. (6232) 16280 

Makarna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 75 ton makarnanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 18.10.!140 saat 15 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - ?ıllıhammen bedeli 22500 lira ilk 
teminatı 16S7 lira 110 kuruıtur. 

Şartname ve nUmı.ınesl Ko. da görlllUr. 
İçinde kanunt ve tlcıı.ret odası vesikası bu
lunan teklif mektupları saat 14 e kadar 
kabul olunur. (6217) 1627fı 

Ranza alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - A5keri tevkifhane i!;in 10 tane ran

za pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Nümunesinin tevkifhanede görüle

rek pazarlığı için taliplerin teminatln.riy
le birlikte 14/101940 tarihinde Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na mlıracaatları. (6576) 

16617 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

lnşMt münakasası 
M. M. VeUl11ti Sırın Almı Ko. : 
Keşif bedeıt 94.979 doksan dört bin do· 

kuz yUz yetmiş dokuz llrn 69 aıtmııı do
kuz kuru~ olan Eııkl§ehlrde yaptınlacak 1l 
adet inşaat kapalı zartla eksiltmeye kon
muştur. Eksiltmesi 18. 10. 940 cuma gUnU 
sıı.at 11 dedir. İlk teminatı: 5999 lira olup 
şartnamesi 475 kuruıa komisyondan alı

nır. Taliplerin muayyen saatten bir saat 
evellne kadar zar!larını M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na ıermeleri. (6345) 16353 

Elektrik ve kolorif er ustası 
aranıyor 

M. M. Vdfletindtn : 
ı - MllU Mlldafaa veka.letl daire mU

dUrlllğUne lmtlhanla bir elektrik ustası ve 
blr de ltalodfer ve su ustrun alınacaktır. 

2 - ımtıhruıla alınııcak bu ustalara eh
tıyeUerıııe gllrc, ttloklrlkı:tye 62 - 7:S ~o 

kalorifer v~ su uıtruıına 84 - 126 lira ücret 
verilecektir. 

3 - A§ağıdakl ıartıarı haiz olan tstek
Ulcr ilişiğinde pollı tahkikatı ve tabip 
r .poru da bulunan istidalarını nihayet 10 
Blrtncltqrln 940 gllnU akşamına kadar M. 
M. V. daire mlldUrlUğUne vermlıı olacak
lardır. 

Kabul rııı.rtları: 
a) TUrk olmak ve ecnebi kadınla evli 

olmamak. 
b) On aekJz yaşını bltlrmlı olmak ve 

1158) ya,ından yukarı olmamak. 
c) Medeni haklardan mahrumiyet ce

zıulyle mahkQm veya devlet lçln muztr 
te§kllAtlara mensup olmamak. 

d) İyl ahl~ cshabından olmak ve hay
ılyet ve namusu muhl fiillerle ve aleııt
lak ağır hnpls veya o derece cezayı mUa
telzlm bir mı ile ml\hkQm olmamak. 

e) Sarı hastalıklara müptela. olmamall 
ve vazifesini muntazaman t!aya mani ola
bilecek bedeni ve aktı arıza ve hastn.hk
larla malQl bulunmamak. 

(6346) 1635~ 

Telsiz telefon cihazı alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo -

nundan: 
Hepsine tahmin edilen tıyatı: 11150 lira 

olan blr çift telsiz telefon cihazı açık ek
siltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 22.10.940 
ııah ~U sn.at ıı dedir. İlk teminatı: 86 
lira 25 kuruş olup evsaf ve ııartnamesl ko
misyonda görUlllrı Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmıı.la-
r(. (6374) 16385 

Dinamo alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komiııyo -

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 10875 li

ra olan 25 adet dinamo kapalı ı;arfla ek -
siltmoye konmuıtur. Eksiltmesi: Zl/10/940 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk temina
tı: 815 lira 63 kuruı olup evsaf ve şart -
namesi komisyonda ıörülür. Taliplerin i
hale aaatinden bir uat evellne kadar zarf
larını M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri 

(6370) 16416 

Saç alınacak 
M. M. Vektıletl Satın Alma Ko. : 
Ke§if bedeli 1340 lira 30 kuruş olan 2062 

kilo galvanizli oluklu ııao pa..zıı.rlıklıı. satın 
alınacıı.ktır. Pazarlığı: 12. 10. 940 cumar
tesi gUnU saat 10,5 dndır. Kıı.U teminatı: 
202 lir olup aartnamesl komisyonda gö
rUIUr. Tallplerın muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6610) 16601 

Ruberoit alınacak 
M. M. Veuıetı Satın Alma Ko. : 
Keşif bed~·ll ııo:s lira :SO kuruş olan 9~ 

top Ruberoıt pazarlıkla ııatın alınacaktır. 
Pazarlığı: 12. 10. 940 cumartesi gUnU saat 
11 dedir. KaU teminatı: 166 lira rılup tıart
oamesl komisyonda görUlUr. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. J{o. da 
bulunmalıı,n. .(CICllll 18802 

M:. M. VekAletı Satın Alma Ko. : rihinden itibaren on beş gündür. 
Keşif bedelt 8.893 lira 07 kunış olan in- 5 _ Eksiltme 18. 10. 940 cuma güni.i 

faat için kereste pazarlıkla satın alına- saat 16 da Zonguldakta Amele Birliği 
caktır. Pazarlığı: 12. 10. 940 cumartesi gU- salonunda birlik faal heyeti tarafın
nll ıaat 10 da.dır. Katı teminatı: 1259 lira 
olup ~artnamesl komlsyondl\ görtilUr. Ta- dan yapılacaktır. 
Uplerln muayyen vakitte M. ıı. v. sa. Al. 6 - Talipler eksiltme şartnamesini 
Ko. da bulunmalnn. (6612) 16603 mukavele projesi ve bu işe ait diğer 

bütün evrakı 3 lira bedel mukabilinde 
Muhtelif yağlar alınacak Zonguldakta Amele birliğinden teda-

M. M. Vektıletl Sn.tın Alma Ko. : rik edebilirler. 4004 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4220 lira 

olan 400 kilo moblloll A, 200 kilo mobJ
loll AF, 2Cl0 kilo moblloll ARC, yağlan 
orijinal ambalajlı olarak ve 10.000 kilo 
benzin döklim halinde olmak tızere pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazıı.rlığı: 18.10.940 
cuma gUnU saat 11 dedir. Katı teminatı 

(638 lira) olup ııartnnmeııl komisyonda gö
rUlUr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(6613) 1660, 

Hur_ç alınacak 
M. M. VekAletl Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 950 

kuruıı olan 1700 tane hurç 14 Birinclteşrln 
9·10 pazartesi gUnU saat 11 de Ankara"da 
M . .M. V . sstın alma Ko. da pazarlıkla iha
le edllere~lnrlen lst ı".lerln 2422 lira 50 
kuruşluk katı temlnatıarlyle birlikte pıı.

zarlık giln ve saatinde mezkQr komisyon-
da bulıınmalım. (61188) 16615 

ViLAYETLER 

Sicim nlmncak 

Halkevi binası inşası 
M. Kemal Paşa C.H.P. ldare H~ • 

yeti Reisliğinden : 
1 - 7567 lira 97 kuruş keşif bedelli 

Mustafa Kemal Paşa kazası mevcut 
Halkevi binasının bazı aksamının hed
miyatı ile islahı ve 19335 lira 1 kuruş 
keşif bedelli gene halkevi binas~nın 
yeni kısmı inşaatı kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22/ 10/ 1940 salı güni.i 
saat ıs de Mustafa Kemal Paşa Cüm
huriyet Halk Partisi idare heyetinde 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
Projeler, fiyat cetvelleri C.H.P. Ge-

nel Sekreterliğinin fenni şartnamesi • 
dır. Talipler bu evrakı Cümhuriyet 
Halk P3rtisi Bursa vilayet ve Musta
fa Kemal Paşa kaza idare heyeti re • 
isliğinde tetkik edeceklerdir. 

4 - Taliplerin eksiltmeye iştirak e-
debilmeleri için 2017 lira 72 kuruş mu• 
vakkat teminat yatırmaları ve ihale • 
den sonra bu teminata bir misli zam-

1 stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: mı ile 4035 lira 44 kuruşa iblağ etme• 
İdaremiz bendi ye ihtiyacı için 16800 , leri ve bu işi yapmıya ehliyetli olduk

kilo sicimin alınması kapalı zarf usu- ı larına dair vilayet makamından ve 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 1940 senesi ticaret odasına kayıtlı ol-

Eksiltme 16. 10. 940 çarşamba saat l dukları hakkında maham ticaret oda-
16 da B. postahane binası karşısında !arından vesika göstermeleri ve üçiin
Valde hanının ikinci katında idare- cü maddede yazılı eksiltme evrakını 
miz umumi depo muhasipliği odasın- ! okuyup kabul ettiklerini imzalamala
da toplanacak müdürlük alım satım t rı. Usulü dairesinde hazırlıyacakları 
komisyonunda yaplacaktır. zarfları ikinci maddede yazılı eksilt-

Beher kilosu muhammen bedeli 123 me saatinden bir saat önce Parti idare 
kuruş, hepsinin 20664 lira, muvakkat heyeti reisliğine imza mukabilinde 
teminat 1549 lira 80 kuruştur. vermeleri lazımdır. 

Taliplerin olbaptaki şartname ve İnşaat ihale tarihinden itibaren dört 
mühürlü nümunesini görmek ve mu- ay içinde ikmal ve teslim edilecektir. 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere Postada vukubulacak gecikmeler 
çalışma günlerinde B . postahanede kabul edilemez. 3990 
mezkur miidürlük idari kalem leva -
zım kısmına. eksiltme saatinden bir 
saat eveline kadar 2490 No. lu artır
ma, eksiltme ve ihale kanununun ta -
rifatına göre hazırlamaları Hizım ge
len mektuplarını, 940 senesi için mu
teber Ticaret odası vesikası, muvak
kat teminat makbuzu veya banka mek 
tubu, teklif mektuplarını havi olarak 
B. postahanede alt katta posta mua • 
vinliği odasında bulunan komisyon 
reisliğine No: lu makbuz mukabi -
linde tevdi eylemeleri. (6165/6190) 

16163 

Eksiltme ilam 
Siirt Delwrclarlığından : 

1 - Kurtlan kazuı hükümet konafrnın 
14933 lirn 79 lruruı bedeli ke:ıfili ikmall 
in:ıaau ka~lı zarf usullyle eksiltmeye ko
nulmu:ıtur. 

2 - Bu i:ıe alt şartname ve sair evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Vahidi fiyat listesi, hususi tartna. 

me, ke~if hulasası ve cetveli, 
E - Yapı lılerl umumi ve fenni şartna

mesi, 
F - Projeler 
İsteklilerin ihale ıününe kadar Siirt def

terdarlılı ve nafıa müdürlüğü ile Nafıa 
Vekfiletinde bu evrakı görebileceklerdir. 

3 - Eksiltme 14/10/940 pa:.artesi giinü 
saat 11 de Siirt defterdarlığında müte~ek -
kil kGmlsyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye rlrebilmck için istekli
lerin bedeli kesfin % 7 buçuğu olan 1120 
lira 4 kuruşluk teminat mektup veya ban
ka makbuzunu ve bundan ba,ka llakal ihn.
le gününden bir hafta evet bu iş için Şiirt 
vilayetinden alınmış 940 mali senesine ait 
ticaret odası ehliyet vesikasını kapalı zarf 
usulü dairesinde zarflara koyarak ihale gü. 
nünde komisyona tevdi eyleme11i mecburi
dir. 

5 - Teklif mektupları yukarda adı ıe -
çen komisyon riyasetine getirilerek mak -
buz mukabilinde verilecektir. Poıaada vu
kua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
"9206 - 6282) 16269 

At sahiplerinin nazarı dikkatine 
Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Yeti~tiricilere bir yardım olmak ü

zere müessesemiz suni tohumlama Hi
boratuvarında gebelik teşhisleri ya
pılacaktır. 

Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis 
ettirmek istedikleri kısraklarının id
rarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde 
haraya göndermeleri: 

1 - Gebelik teşhisi için gönderile
cek idrarın kısrağın son sıfat tari
hinden yüz gün sonra alınmış olma
sı, 

2 İdrar şişesi iyice kapanmalı 
ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adresi 
ve kısrağın son sıfat tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan BİR liranın şişe 
ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

(9353/6411) 16448 

Kap lı z rfla eksiltme ilam 
Zonguldak 1 mele Birliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Zongul
dakta amele birliği hastanesi yanında 
su ve elektrik, çamaşırlık ve mutbah 
ve sıhhi tesisatı havi (betonarm~ de
miri malzemesi birlikçe verilmek şar
tiyle) çama~ırhane ve mutbah ve poli
kilnik in~antıdır. 

2 - Keşif bedeli 23257 lira 14 ku-

Köprü inşası 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 
Tokat - Niksar yolu üzerindeki 

(11662) lira (93) kuruş bedeli keşif
li ve tahsisatı muvazenei umumiye -
den tediye edilecek olan Hamidiye 
köprüsü inşaatının 2-10-940 tarihin -
den itibaren 20 gün müddetle kapalı 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

İhale 21-10-940 pazartesi günü saat 
14 te Tokat Nafıa dairesinde yapıla
caktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu
vakkat teminatlariyle ehliyet vesika. 
tarının ve teklif mektupları ile bir
likte ihaleden bir saat evel eksiltme 
komisyonuna tevdi edilecektir. 

Bu inşaata ait keşif ve projeyi gör
mek istiyenlerin Tokat Nafıa daire-
sine müracaatları. 16621 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Mahruti çadır alınacak 
M, M. V. Hava Satın Alma Ko. dan 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 300 adet 

mahruti çadıra muayyen günde talip zuhur 
etmediğinden yeniden pazarlığa konulmuş
tur. Muhammen bedeli (24.900) lira olup 
katr teminat miktarı 3735 liradır. Pazarlı
ğı 16/ 10/940 çar~amba günü saat 11 de ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdart ve fenni şartname her gün mezkur ko
misyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel
geleriyle komisyonda bulunmaları. (6557) 

16555 

Telefon malzemesi alınacak 
M. M. Vektıletl Hava Satın Alm11. Ko.r 
Şağıda cins ve miktarı yazılı telefon 

hattı malzemesine ihtiyaç vardır. 
25. 10. 940 tarihine kadar hava mllste

§o.rlığ'ına fiyat ve teslim mllddcttnl bildi
rir tekllt verilmesi. 

100 adet 6.5 m. uzunluğunda ağaç direk 
100 adet 3 No. deve boyunlu porselen 
fincan 

• 5. Km. 3. m/m kutrunda galvanizli de
mir tel 
100 .M. galvanizli bağ teli. 
Not: Deve bO)"\ınlu fincan ile galvanizli 

demir tel dahn ufak ebatta olabilir. 
(6587) 16614 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahke -
mesinden : 

İstanbul Cihangir Kumrulu sokıı.k Kum
ru apartımanı bodrum kat No. 2 de Mus
tafa oğlu Sait Pekıen'e: 
Ankara'nın Samanpazarı caddesi Ulusan 

matbaası yanında 79 No. lu evde karınız 
Zaika Pekuen tarafından aleyhinize ikame 
olunan ihtara müstenit boşanma davasının 
dava arzuhali ve davetiyeıi ikametgahı -
nırm meçhul bulunması hasebiyle tebliğ 
edilemediiinden H. U. M. K. nunun 143 
üncü maddesine tevfikan duruşmanız için 
muayyen olan 21/10/ 940 ı;aat g iı;in ilanen 
davetiye tebliğine karar verildiğinden ber
mucibi karar mezkQr gün ve muayyen sa
atte Ankara asliye birinci hukuk mahke -
mesinde bulunmanız ve yahut musaddak 
bir vekil göndermeniz lüzumu davetiye 
yerine kaim olmak üzere mezkur kanu -
nun 183 ve 398 inci maddelerine tevfikan 
ve on gün müddetle ilan olunur. (6415) 

Za)1 - Anl<ara emniyet mUdUrlUğllndeıı 

n.ldığım ikamet tezkeremi zayi ettim. Y&-

ruştur. nlslnl alacatımdan eskisinin hllkmti Yok-
3 . tıı- teminat 1744 lira 28 kuruş- tur. 

tur. "°66 .Almaı:ı taba.asından İrmo. He.ıre.1ı 



Yavrunuz saadetinizdir ... 

• • • 
Ooun gürbüz ve sıhhatli yetitimi; tabiatin tıpkı bir yavru gib; 

sinesinde yetiıtirdiği saf ve normal gıda ile mümkündüı. Her annt 
tabiatin insanlara bahıettiği bu kudret gUzelliğinJc.n istıfadeyi geri 
bırakmamalıdır. 6266 

ÇAPA MARKA 
Müatahzıratında bu hana tamamen mevcuttur. 

Betiktq : ÇAPAMARKA. Tarihi teıiıi · 1915 

Kumaş ahnacak 
YDksd Ziraat EnstitfJsfJ Rekt6r/Dlünden: 

1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için miktar ve muhammen bedel 
ile muvakkat teminatı apğıda yazılı dört kalem muhtelif cins k ımaşın 
12 10.940 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasındaki müteşekkil ko· 
misyon tarafından ihalesi kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek fatiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mek· 
tuplarlyle kanunun tayin ettlll veal1de lha1eden blr -•...un. kadar- llıo
misyon reisliğine vermeleri. 

3 - Kumaı nilmunelerini glSrmek ve daha fazla izahat ve şartnamesini 
almak iıtiyenlerin Enıtitil daire mildl1rllltune milracaatlan. (6139) 
Cinai Miktarı Fiyatı Tutarı 

Erkek elbiselik kumat 
Paltoluk kumaı 
Tayyör • 
Manto 

1200 m. 
345 .. 
80 .. 
25 • 

650 
750 
725 
650 

'Muvakkat teminatı % 7,5 dan 834,75 liradır. 

DİŞ MACUNU 

7800 
2587,50 

580 
162.SO 

11.130,00 
16117 

ACızdakl mikropları temizler. di•lerln sıh· 

hatını muhafaza eder. 

Her yerde O E N T O L dlf macununu arayınız. 

Ankara dil ve Tarih · Coğrafya 
Fakültesine talebe kayıt şartlan 
Ank•r• Dıl v• Tuıb Colral7• F•kulınındcın: 
Ankara DU ve Tarih Cotratya FaktUtealne talebe kaydına eylUIUn 21'> inci gil· 

aO bqlanacak ve btrtnct teertn aonunda nihayet verilecektir. FakUltede tedrlı o
lunaa zümrell!r ıunlardır: 

Türk dil ve edebiyatı Felsefe 
P'raD8ız dil Ye edebiyatı A.rkeolo;ft 
tngtllz dil ve edeblntı SUrneroloJI 
Alman dil Ye edebiyatı Sinoloji 
Arap dtl ve edebl:vab Hindoloji 
Fan dil Ye edebl:vatı Hunprolojl 
Rua dil ve l!deblyatı Antropoloji ve Etnoloji 
KIAalk filoloji Coğrafya 

Tarih Hititoloji 
Talip olanlar btr t.tldaya llM ve olpnluk dtplomalannı, qı ıııhat raporlanm 

...,Jıyarak ııah v• cuma gllnlerl ıaat 9.30 dan 1'1 ye kadar FakUlte nırekUSrlUftln" 
mUncaat etmeleri IAzımdır c ft978 l 11'>977 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Etibank umum müdilrlüğünden : 

Buiday Saloıu yanındakı Kok depomuzdan, mütterinin Ye· 
aaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
aatdJıimı bildiririz. 

Miiroeaol yeri: Bankalar cadcleai, Eti Bank Ticaret Serviai, 

Telefoa Noı 2012. 3916 
1 

u ı; u s 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 5-10-940 vaziyeti 
AKTI F 
KASA: 

Altın : San kıtoa-ram 
Banknot 

'71814,636 

Ufaklık 

DAHtı.ııı-:Kl MUHABİRLER ı 

Türk Llraııı 
HA f{İÇ'l ~h. I M lJHABİKLER : 

Altın · ~arı kilogram ~.349,992 

Altına tahvili kabil ııerbeat dövizler 
DIA"er dövizler ve bo~lu kllrtna 
baklvelert 

HAZlNI• 1 AHVll.J,J!:f{f : 

O ruhte edı evrakı nakdiye kR!'fıhıtı 
Kanunun 6 8 ıncı maddelerine tev· 
flkan hazıne taruJından vakı tediyat 

SF.:Nl';l>A 1 C'ltZDANJ : 

rıcıtrl dt Ot tler 
~8HA.M v., l'AHVlLAT CÜZDANI : 

A l>t'ruhte edilen evrakı nakdlyenın 
karşılıAı esham ve t&hvtıAt Clti· 
bari kıymetıeı 

8 Serbest esham ve tahvııa.t 

AVANSLAR : 
Altın ve dvvtz Uzertne avllll8 
TahvılAt Uzertne avana 
Hazineye kıaa vadı::lı avana 
Hazineye 38/')() No hı kıı.nuna .!{öre açı. 
lan altın karışılıklı avana. 

Hİ8~h;()AKLAH : 

MUHTELİF: 

TAPU VE r\ ADASTRO 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Muhafız • 
lıgından : 

Lira 

101.012.889,54 
9.820.901 ,!50 
2.194 688,78 

220.9M,67 

T.ft25.l 92,41 
38.114,58 

20.240.544,99 

158 748 663,-

19.391.484,-

259.642 437,05 

47.212 976,93 
8.277 Uô7,57 

8.035,93 
7.808 722,-
6.650000,-

49.400 000,-

YEK(JN 

Lira 

113.028 479,82 

220.9M,67 

27.803 851,98 

139.357 079 •• 

259.642.437,05 

~.490.034,!50 

63 866 757 93 

4.500 000, 

22.251.902,89 

G86.16J 478.84 

Satılık çimento 
Kuçuk l::vler Yapı Kooperatıfinin 

İnşaatından art'.ln takriben 2350 tor. 
ba çımento açık arttırma ıle satılıia 

çıkarılmıştır. 

Çimentolar her gun inşaat mahal· 
ıınde goriılebılır. 

Taliplerın 12. birincitcşrin 940 
cumartesı günıi saat 16 da belediye 
karşısında Kınacı hanında şirket 

merkez;nr mıiracaatları 3978 

1 PAS 1 F . 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ : 

A.dt ve fevkalAde 
Huauııt 

TEDAV0LOEKİ BANKNOTLAR: 
Deruhte edtlen evrakı nakdiye 
Kammıın 6 8 inci maddelerine tev· 
flkan hazine tarafından vaki t:Pdlyat 

Lira 

6.188.666,13 
6.000.000,-

158.748.1'163,-

19.391.484,-

Deruhte edl evrakı nakdiye baklyeat 139.357.079.-
Kan:ıılı.ı:tı tamamt>n altın olarak llAve-
ten tedavOle vazedilen 17.000.000.-
Reeskont mukabili 11Aveten tedavüle 
vazedilen 212.000.000,-

HııztnPye yapılan altın karşılıklı a-
vanıı mukabllt 3902 No ıu kanun mu· 
clb1ncP ııavetl'n tedavüle vazedilen 

MEVDUAT : 
Türk Llraaı 

Altın · Saff Klır 18 915.841\ 

88!50 No lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 

AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUN AN ALTINLAR : 

Safi Klır 

oövtz l'AAHHÜDATI : 
Altına tahvili kabil dövizler 
DiA'<'r dövizler ve alacaklı kllrln,ı 
baklyt'Si 

MUHTELİF: 

-.-
69.311.380,06 
26.606.649,07 

51.643.228,22 

8494,74 

29.433.482,20 

YEKON 

Lira 

Uı.000 000.-

12.lob.\.vJ, 13 

868 3P)j 079 

95.918.029,11 

51.M!.228,ıt 

29.486.976,N 

118.617.499,40 

886.161.478,8' 

== 1 1'1'mmuz 1~314 tarihinden tttharen : tı.konto haddi ~ 4 Altın llzertDe &'\raDI 1't 1 

Un ve Ekmek fiyatlar1 
Belediye Reisliğinden : 

Saraykoyunde Ynzıba ı mevk'inde Hacı 
İbrah'm o •lu Ömer ve Recep çavuş tarla
lrı ve yol ıle mahdut (20) dôn"m m kda
rındaki Çakıroglu Ömer'ın fevt nden oğ
lu Osman'a ıntıkal rden tarlanın tasarruf 
hakkının tesbıti içın tayin olunan 26 10 
940 tarihıne müsadif cumartesi &ıinu ma
halline tahkik memuru conderilececinden 
bu yerde alaka ve ilişiğı bulunanların mu
ayyen &ünden evel Ankara tapu sicilli 
muhafızlıgına veya aynı günde mahallin
de tahkik memuruna mıiracaatları ilin o-
lunur. 4063 

Zayi - 462 numaralı motosiklet plAkası 
zayi olmuştur. Yenisini nlacağımdan hUk
mU yoktur. 

Buğday fiyatlarında teabit edilen yükselme ve piyaumna 
kafi miktarda sert buğday gelmemesi dolayısiyle mı ve ek -
mek fiyatlarınm yükseltilmesi zaruri görülmüt olduğundan 
10 10 1940 perıembe sabahından itimaren ekmek (12) ve 
fırancala ( 15.S) kuruta çıkanhnııtır. Toptan ve perakende 
un satıı fiyatlan qağıda aynca göıterilmiıtir. 
Sayın halka ilin olunur. 

UN SATIŞ FIYA TLARI 
Değirmenlerde QUlNA LAROCHE 

Terkibinde Kırmızı Kınakına 
Kili Renkli Kınakına 

Sarı Kınakına 

gibi en mUkemmel Uç . K.naıu
nentn teksif edllmtş eriyebilen 
tıUWn unsunan bulunan nefis 
v• lezzeti hoş bir tarap 

hU16sasıCl•r. 

YENi MEVSiM İÇiN 
Kqkol, yaka, kolye, brot, çiçek 

yün ve parfUmörl çeıltlerlmlz geldi. 

(tEYLAK) 

111111111111111111111111111111111111111111 

AN KARA PALAS 

PAVYON 
Her akpm sayın müıterilerimize 

açıktll' 

12. 10. 940 cumarteıl akıamından 
itibaren 

GOROLMEMIŞ FEVKALADE 
PROORAM 

lSPANYOL YILDIZI 

NA Ti MORALES 
ve GİTARİST 

ANGELO FERRARA 
Zenci Akrobat 

LILO JOHNSON 
ve tanınmıt 

JAZZ ŞARKICISI 

LAWRY LAWRENCE 
Masalarınızı tutunuz 

111111111111111111111111111111111111111111 ------.1 
Y A Y L A l(ıldı 

YENiŞEHiR 
ATATÜRK Bulvannda 4067 

Cebeci Demlrllbahc;e No. 45 
Harun 4064 

DAKTiLO KURSU 
76 ıncı devresini de % 50 tenzilat
la açtı Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera. 
tıfi karşısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiii daireye müracaat edil· 
mesi. Telefon: 3714 . 3982 

-------
.~- .. ~ .. - . - - -- -- - . 

NAKİL 
Arar Lisan Okulu, Daktilo ve Ste
no kunlan, memurlar kooperıtlfi 

ka1"1111nda 1. inci noterin tahliye et
tiii apartımana taşındı. Ti: 3714 

lmtiyu aahibt 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı lılerl Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeaııeu llUdtlrü : Nqtt ULUC 

ULUS Baaımm ANKARA 

Birinci nevi un 
Ekstra fran. un 
Ekstra eknra un 
İkinci nevi D. H. un 

Çuval 
Krı. 

940 
1045 
1095 
750 

Uncu ve 
baldmUanla 

Çuval Kilo 
Krt. K11-
96S 18 

1070 1725 
1120 17.75 

775 12.25 

= MOBİLYA İMALATI iLANI § 
= -5 TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRtKALARI MOES- i 
5 SESESI MODORLOCONDEN : 5 - -: 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mobib-a imalltı ! 
: vahidi fiyat üzerinden ve kapalı zarf usuliyle ekailtme7e konmuıtur. 5 
: 2. - İşbu imalatın muhammen ketif bedeli 18.605.- liradır. : 
: 3. - Eksiltme evrakı S.- lira mukabilinde Ankara'da Sümerbank muame - S 
E lit ıabe9inden, İstanbul'da Sümerbank ıubesinden ve Karabilk'te Tilrki7e D• : 
: mir ve Çelik Fabrikaları mlleaıesesinden alınabilir. S 
: 4. - Eksiltme 14/10/l!MO pazartesi sünii ıaat ıs te Karabiik'te Tflrki7e : 
: Demir ve Çelik Fabrikaları miie•esesinde yapılacaktır. 5 
_ S. - İstekliler teklif e•ralu meyanına 1imdi7e kadar 7apmı1 olduktan bu : 
;kabil itlere, bunların bedellerine, hancı Bankalarla muamelede balundaJr.. § 
: larına, Ticaret Odaımda kayıtlı olduklarına dair vesikalanm koyacaklardır. -
E 6. - Muvakkat teminat miktarı 1.395.38 liradır. $ 
: 7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale rflnll saat 14 e : 
E kadar Karabük'te Türki7e Demir ve Çelik Fabrikaları müesseseai muamellt i 
: şubesine ma~uz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile cönderilen teklifle - : 
E rin nib~et ihale saatinden bir ıaat eveline kadar celmiı ve zarfların kanuni 5 
: ıekilde kapatılmıı olmaaı lizımdır. Postada nki olabilecek ceciJrmelerden : - -: dolayı müessese mesuliyet kabul edemez. : 
: a. - Bu imalitı müeaseae taliplerden dilecHiiıre nrmek ·ve yahut mtlsaba- : - -: kayı hükümsüz aaymakta tamamen ıerbelttir. 3159 ; 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi" 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
lzmir Lise ve Orta Okullar Satın Alma Komisyonu Baıkanlığıadaa : 

Muhammen 
Tutarı İlk teminat 

lhtiytc:ın cinai Kilo L. K. S. Lira Kurut Eksiltmenin şekli 
Birinci nevi ekmek 257150 11 75 2264 45 Kapalı zarf 
Koyun eti 35700 45 • • 
Dana eti 26400 30 1798 815 " • 
Sade yağı Urfa 25185 1 38 1888 87 • .. 
Pirinç Tosya 30150 35 • • 
Kuru faaulye horoz 23850 215 1921 66 • • 
Nohut 7850 14 • • 
Toz teker 21000 37 " ,, 

Komisyonumuza ballı kız erkek liıeai ile Buca orta okulu panıiyonunuıı kız muallim, sanat okulu ve 1Cısı1çul• 
lu köy enstitüsünün 1940 mali yılı yiyecek ihtiyaçlarına ait cinıi, miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ile eksilt
me ıekli yukarıya çıkarılmıttır. Eksiltmeler 25 Birinciteırin 1940 cuma günü saat ıs de Gui Bulvarında mektep • 
ler mubuebeciliğinde yapılacaktır. 

A - Eksiltmeye girecekler prtnamesinde yazılı yiyecekleri kül halinde veya ayrı ayn her okul namına fiyat 
teklif ederler. Eksiltmeye ittlrak edecekler eksiltme saatinden bir uat evetine kadar kapalı zarflannı imza mu
kabilinde komisyon batkanlığına tevdi edeceklerdir. 

B - Eksiltmeye iştirak edecekler cari sene ticaret odası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Teminat makbu• 
ı:u ile ticaret odası vesikasını ve teklif mektubunu 2490 sayılı kanunun hükümleri içinde zarflarına koymalarl 
bunlara ait prtnameler her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. (4167/6455) 16491 

Y Eli Sinemada 
Bu gece aaat 21 de 

KANATLI KADI~'LAR 

B•f Rolde: Büyük Cıuı'ı yara
tan ALİCE: FAY 

88.al: H.30 16 30 18 30 da 

ı Türk gençUflnln bavacıhk· 

ta 1'.unlelerl 

2. Son yeni Fcm JU111Al 

3. Atk Fırt.maaı 
Dorotlq Luıoıu 

HALK Sinemasında 
BugUıı Bu Gece 

Senenin ilk muvatfaklyetl 

8ERLOK HOLM'.ES 

(Kralın bazinesi)° 

Türkçe ııözlU baıtan bqa 
heyecan fllmt 

Beaıuılar 

H.30 • 16.80 • 18.30 ve 21 de 

saat 12.lft te ucu• matine 
IİKAL OTELİ 

Sus Sinemasında SOMER Si-.asıada 
1940 - 1941 mevalmlntıı 

ilk programı 

BugUıı Bu Gece 

Buyük mUY&ffaklyet ft1m1 

ESPANYOLİTA 
T APTIÖI:M KAD.IN 

Beynelmilel ıölıretl bala 
Baı Rolde: Vlctor Francen İllrlPERİO ARGENTİNA'mn 

Seanslar ıaheaerl 

Beamlar 
H. - 16. • 18. • ve 20.80 da 12 - H.80 • 16.80 - 18.80 • 11 dr 

FlyaUar J'lyatıar 

Balkon: IJO Kr. Salon: 80 Kr. Balkon: ao Kr. Salon: 11 Kr 


