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Antakya ve lskenderun 'da 
tetkikler yaptıktan sonra 

Başvekil ve Ticaret 
Vekili Reyhaniye ve 

Kırıkhan'a gittiler 
ANTAKYA, 3 a.a. _: Batvekil Do~~r R~f!k Saydam, bu sa~ 

eaat 9 da, refakatlerinde Ticaret Vekılı, V&lı, Kumandan, Pau:tı 
Müfettiti ve Hatay mebuılan olduğu halde, Kırrkh~ ve Reyhanı • 
ye'ye hareket ebnitlerdir. Şehrin bütün caddelennde toplanan 
halk, sayın misafirlerimizi aelimlamıt ve alkıılamıfltr. 

ıYeni inkişaflara 
doğru 

lngiliz kabinesinde 

değişi ki iki er oldu 
Fdlih RJlrı AT AY 

Bir bil.ll("ımiz harp var: o bug~ 
Avrupa ve Afrika kıtalaı:m~a Bu· 
yük Britanya imparatorl~gu ıle Al· 
ınanya ve ltalya devletlerı, Aa~a ~·· 
tasında iae Japonya devleti ıle 
Çin milliyetperverleri arasındadır: 
Bir de yeni nizam denen ya.rm~ 
aulh davası var: bu davada tımah 
Amerika, her iki iatila ve hegemo~· 
ya harbinin sayelerine karı•. lngıl· 
tere ile birleıiyor. Bu birleıme, he: 
nüz mukadderat birliği, yani fih 
Jıari, halini almamııtır. Eğer lngil· 
tere tek batına makul bir aulb elde 
edebilecek olsa, Birleıik Devletler, 
kan dökmekıizin ve ağır fedakar· 
lıklara katlanmakaızm, onun neti· 
celerinden iıtif ade etmeği tercih e
deceklerdir. Fakat ya İngiltere 
Franaa'nın i.kıbetine uğrarsa? Böy
le bir ihtimali düıünen amerikalı 
çileden çıkı)'or. Çünkü o zaman Av· 
rupa lutaımda bütün küçük devlet· 
ler, ild mihver devletinin siyasi, aıı· 
kerl& v11 iktı.sadi hükmü altına ;?İre
cek erdir; Afrika, doğrudan doğ-
ruya, cermea •• Roma imparator• 
laklan Avrupaıma bailanacaktır. 
Çin ve Uzak-cloiu Aayaamın birçok 
ülkeleri japon imparatorluğunu tet
kil edecek, Okyanoıı'ta biribirine 
telaki eden bu muazzam kuvet niza· 
1111 ka1111mda, Şimali Amerika, bir 
gün, cenup Amerikaaı ile münaııe· 
betlerini tadil ebneğe mecbur kala· 
a~~ . 

Gerçi Şimali Amerika için tehlı· 
ke yakm deiildir. Ganimetle~i tak· 
ıim etmek, yeni memleketlerı org.a· 
nize etmek, iktıaadi kaynaklan ıt
letmek bir hayli zaman ister. Fakat 
efer bu yeni dünya, totaliter devlet· 
ler ideoloılarmm hayallerindeki eb
at ve kıymeti ile kurulacak oluna, 
umumi tarihte misli ıörülmiyen bir 
kudretin kolaylıkla, cihantümul id· 
dialan bat ıöıterebilir. Amerikan 
kabusu budur. 

Bupa, harp dıımd~, fakat ha~· 
bin talihine tesir edebılecek, ya~ı, 
Avrupa ve Afrika kıtalannda mıh· 
•er devletlerinin Aıyı kıtaamda ' . . 
Japoaya'nm mutlak hi.kimıyet teaı• 
etmesine mlni olmaia çalııan İn· 
ailtere'ye, müe .. ir ol~~ak, yal~ız 
ilıti devlet yardım edebılır: Amenka 
~. Sovyetler Birliii t • • • 

Yeni pakt acaba, yalnız bırıncı 
blüdahaleyi .;.i dütünmüıtür?. O. va· 
lrit Sovyetler Birliiine ait bir ıhtıraz 
lraydı yerine muahedenin madde
~ndeki "üçü~ü devlet" aö~ünü "Şi· 
blali Amerika" kelimeleri ıl~ d.e~ıt
tirınek klfi idi. Sovyetler Bırlıi!ne 
lit ihtiraz kaydmm samimi olduru· 
lla da ıüphe yoktur: uaıen pa~t, 
daha eve), Moakova'ya haber !en~ 
blİftir. Sovyetler Birliği buf!1nku 
""aziyetini muhafaza ettikçe, ~ıhb~r 
devletleri ile Japonya'nm hıç .~~ 
t&zyikına uframıyacafma tereddu 
l>ile edilemez• ancak "üçüncü dev• 
let" tabirinin 'ıümulü üzerinde de 
~•ne o kadar tereddüt edil~ez. 
taalctm Sovyetler Birliği aleyhınde 
0 1up olmama11, buıün için, doğru· 
da11 dofruya Moıkova'nm hareket 
'-"znıa bağlıdır. ... 

Bütün meaele. amerikan kabusu· 
il~ teıkil eden bir totaliter zafer 
llızammm, Moakova'da, eaaaen na· 
•ıJ ll'luh1tkeme edilmekte old'!ğu· 
du,., Moakova, ya üç liderler • nız~
'-'rrıda, kendini tehdit eden hıç :.•r 
~ aönnüyordur; yahut~ bar~= 
h• Yle endieeleri haklı ıo•t~d 
~J ~etice ile biteceJine k~nı~i ::. 

dır ve ya, evelemirde. Şıma :erde• dahi fn2iltere ile birle19rek, 
... ""'o-aakıon alemi ile beyaz ve:~
• diktatoryalar arlllındaki har ın 
~~is~flannr ve buhrar:ı had::: 
~!'• tııı lrip etmefi tercıh ehil" 
L.. dır. Sovyetler Birlifi, burun· 
"'l1* ,.,_. • • • "Pakt· 
•·- •arını aöylemııtır: 
,,.._ haberim vardırı harp daha se-

CSomı 1 bd ıqld.). 

Be Çemberleyn 
istifa etti 

Hırp kabinesi azalarının 

sayısı sekize (ıkarlldi 

BCl§velıalef Lortluğuntlan iafila 
etlen B. Nevil Çemberleyn 

Londra, 3 a.a. - Royter: Bapekllet 
tarafmdan bu sabah netredilen bir teblil, 
Çörçil kabineeinde bazı makamlarda bir 
deiiıiklilin yapılmıı oldutunu bildirmit-
tir. 

Detlıiklitı:ler, fil suretle hulka oluna-
bilir: 
Sabık batvekll B. Nnllle Çemberle111, 

baıvekilet Jortlutundan istifa etmiı ve 
yerine, ıimdiye kadar dahiıt emniyet na· 
sırı bulunan Sir John Andenon tayin o
Junmuttur. İate nazırı B. Hubert Morri
eon, dahili emniyet nuırlrtma ptirilmit-
tir. 

Tediyat kontrolöril Vi'kont Cranbome, 
Vikont Caldecote'un yerine domi~r 

(Soau S. iıJci aa7'ada) 

50 günlük Alman zayiatı 

2081 tayyare ! 

lstilô üslerinde alman 
tahşidatl devam ediyor 

İngiltere tetikte 1 
Londra. 8 LL - Londra gazeteleri pa.. 

sarten secut Berlln tısertnde yapılmıı 0-

ıan sürekli aıunlardaD ve Londramn eve • 

1181 seceki baraj ateılertnln ıtddetinden 
bah1tttlkten sonra hava muharebelertntn 
netıcelertnl sözden secırmektedlrler. 

DallY Teleçaph gazeteıl, &imanların 
İngiltere Uzerlndekl hücumlarında karıı -

1
.,makta oldukları muvatfaldyetalzllkler

den töyle bahaetmektedlr: 
".Alman milleti alatematik bir surette 

harbin kıttan evel saferle neticelenecettne 
tkD• edllmlıtır. Her h&14 HIUer btuat 
kendi.ı 4e toplu bava hUewniarımn mu-

($n• J 1aaı..,t•> 

l:zmir limanında faaliyet 

Gümrüklerde kalan 
mallar tesbit ediliyor 

Bunlar piyasanın 
göre memlekete 

ihtiyaçlarına 
ithôl edilecek 

Konıimentolan bulunmadıiı için ıümrüklerden çekilemiyen veya 
herhansi bir sebeple gümrüklerden çrkarılamıyan mal1ar hakkmda Ti
caret Vekaleti tarafmdan hazırlanarak neırolunan talimatnamenin tat· 
bikı hazırhklanna baılanmııtır. 

VekAlet, ilk lı olarak gümrUk ve liman ---
antrepolarında bulunan bu kabll malları 1 
tesblt etmete b111lamı11tır. Malt müeS1ese
ııeler lle bankalar ellerinde bulunan çektı- j 
mlyen mallara ait koll§lmentoları Ticaret I 
VekAletlne blldirmete b111lanıı1lardır. 

Ticaret VekAleti bu tesblt ııı bittikten 
aonra piyasa ihtiyacını gBz önüne alarak 
tAclre malını çekmesini bildirecek ve ica
bında talimatname ahkAmı dairesinde biz
zat ihtiyaç mlkdarında malı yurda soka. 
caktır. 

Talimatnamenin tatblkatiyle meıgul 

olmak Uzcre Ticaret VekAletl hukuk mU
şavlri B. Ferit İstanbul& gönderilmlıttr. 
B. Ferit oradan İzmtre geçerek blllhare 
..vehr\mize gelecektir . B. F erldin bu iki bU
yllk ithal ve ihraç merkealmtsde yapautı 
tetJctklen ~ Vek&letoe ıtısumıu" J'UI'" 
da 11111 ııarartar alıuoelrt•r. Ba m•~ 
gGmrUklerd• bekll78D Japcıa m..,.u ma
sucatrn 4a oıJEanlacatı ötrentlmift1r. 

İklısal Vekilimiz 
Trabıon'a gitti , 

Rize, 3 ı.a. - İktıaat Vekili HilınD 
Çakır dün aktam Hopadan vapurla 
fClırimize gelmit vilimiz ve mebusla • 
rıınu: bqta olduğu halde hükümet u
klnı Parti ve belediye reiıi ve balan 
tarafından vapurda iıtikbal edilmit • 
tir. 

Amiral Darlan 

Hür Fransa filosu kumandanı 

Amiral Muselier 
Amiral Darlan'ı 

itham ediyor 

Polonya aja111na göre 

Sovyetler alman 
hududuna asker 

ediyorlar tahşit 
Londra, 3 a.a .- Londra'da Polonya is

tihbarat ajın.uıın aldıtı haberlere eöıre, 

Bükreı'e ıelen muhabirler, Polonyı'da. al
man • ıovyet hududunu t~kil eden Buı 
ve San ırmakları boyunca IOVJ'et kıtala

rının tahılt edilmiı oldutunu teyit et • 
mektedirler. 

Polonya ıjınıının verdiii habere ıöre, 

: bu muhacirler, karpıtlaraltı Rütenyuı hu
dudu boyunca da, timdi buna miiıabih bir 
asker tıh~idatı bıılımıı olduiunu illve 
etmektedirler. Burada, kuvetli makineli 
cüzütamlır, ormanlarda ıizlendirnmiı bu· 
lunmaktadır. Karpatlardı bir Polonya MI 

ıehrl olan Worochtı, tanklarla ve motörlü 
kıtalarla doludur. Muhacirlerin ayrıca te
yit ettiilne röre, bir çok aovyet motörlll 
lntaları, Kovno ve Wolhynia'ya rönderil· 
mekte ve buradaki sovyet • alman hududu 
boyunca tahılt edilmektedir. 

Moıkovı'dan Bilkret'e ıılen bitaraf ze
vat, alman tehlikesi balclnnda.ld propa -
ıındanın Sovyetler blrlifinde fazlılaımıı 
bulundutunu teyit eylemektedir. Söylerıdi
iine &'Öre, Sovyetler birlitinin Almanya. 
ya ıönderditi eıyı miktarı uılmııtrr. 

Polonya almanlcırı arasında 
bedbinlik 

Londra, 3 aa .. - Pat Aajnıından : 
Alman zabıtasının ıefi Himler'in or
ganı olan Schwarze Korpı gazetesi 
idarede vazife kabul etmemiı olan al: 
mantarı §iddetle takbih etmektedir. 
Aynı zamanda meşgul araziye yerleş
miş olan alınanların miktarı mühim • 
dir. 

Polonyadaki almanlar araıında bed
binlik hüküm sürmekte olduğu haber 
verilmektedir. Sebebi, Almanyanın 
muzaffer olacağına olan itimatlannı 
kaybetmeleridir. Bunlar, yakında 
memleketi terk mecburiyetinde kala· 
caklarından korkmaktadırlar. 

Nevyork Taymisegöre 

Akdeniz bu kıı 
muharebe 

sahnesi olacak 

Şarki Afrika' dakl italyın 
isleri de cok yıpratıldı 

Nevyork, 3 ı.a. - Nevyorlc Taymlı 
gazeteıl yuıyor : 

"Bütün alimetler Mrdenlzin kıtın 
muharebe l&hneai olacağını göstermek 
tedlr. Mihverin Uç taraflı ittifakla ge
nitlemesi de mücadelenin bUtUn kıt 
devam edeceğini ve İngiltereyi mağ
IQp etmek için alman aakert kudretin-

İktisat Vekili belediyede kendini 
ziyaret eden bir çok rizeliler ve me -
murlar ile memleket itleri hakkında 
görUpnUt ve vaktin geç olmasına rat
men ıehrin muhtelif yerlerini gezdik· 
ten sonra belediye tarafından teref • 
terine verilen ziyafette bulunmuttur. 

Londra, s LL - Hilr Pran• donanma- den fazlı bir 1eye lüzum olduğunu 
ar kumandam &mlral Mmelier, racl1o ile g~ıtermektedir. Hava kudreti, İngil • 
bflttın dflnyaya hitaben eöylemlı olduğu tere 1öyle dunun, Maltayı dahi felce 
tıözlerde, eni Amiri olan lmiral Dırlan'ı uğratamadı." 
"donanmumı Franea'nın teslimini ima et- Gazete ıunları lllve ediyor : 
mit olanların emrine •ermiı oldutu için "Akdenizde muharebe ,eğer bqlar-
en muazzam batbz lılemiı olan bir &mir ta, Hitlerin İngiltereyi mağlQp etmek lktı~t vekilimiz Ege vapuriyle il· 

bahleyın aut 7 de Trab.ıona gitmiıtir. (Soaa 1 IJacll a7'•d•) için yardıma ihtiyacı olduğunu göste
ren bir itiraf olacaktır.,, 

..,, •..............................................................................• . ~ 

~ Yeni Sovyet Büyük Elçisi dün Milli ~ 
E Şef'e itimatnamesini takdim etti E • • • 

Yeni Souyef Büyük Elçiıi Çankaya Köılıüncle 

Londra, 3 a.a. - Deyli Telegraf ga
zetesinin Kahire muhabiri yazıyor : 

"Musolininin doğu Afrikasındaki 
Ana üslerinin mUstemlr bir ıurette 
yıpranması eylill ayı zarfında pek zi
yade ehemiyet butmuıtur. Bugün u • 
mumi karargahın büyük haritasını 
tetkik ettim. Haritanın üzerine çakıl
mıı olan kırmızı batlıklı 32 çivi İngi
liz tayyarelerinin tiddetle dövdüğü 32 
askeri üsle hava üasünU gCSstermek • 
tedir. Filolarımız, sayısız ketif uçuş
ları haricinde bilyük mikyaıta 66 bas
kın yapmııtır. İtalyanın Şap denizin
de baflıca limanı olan A111ap üzerine 
IO balkın yapılmıt ve limanı mermi 

(Sona S. ıncı s.,tıdıJ 

~ taraflı pakttan sonra 

Japon Genel Kurmay 

reisi istifa etti 

Rumen tl~let zimcımJan 
General Anfoneako 

Demir muhafızların 
taşkınlıkları yüzünden 

GI. Antonesko'nun 

endiıede olduğu 

haber veriliyor 
Parti lası iye mi edile<ek t 
Bükreı. 3 a.a. - Reuter: General 

Antoneako'nun, Demirmuhafızlar a
zalarının yapmıı oldukları tqkınlık
lardan endişe etmekte olduğu bildi
rilmektedir. Astra Romano Oil Co. 
tirketinin meclisi idare lzaaından bir 
ingiliz dün gece yarısı hükümete men 
ıup dört kiti tarafından tevkif edile
rek otomobil ile götürülmiiJtür. Şim
di nerede olduğu rnalfun değildir. İn
giliz konsolosanesi tahkikat yapmak
tadır. 

Bu nevi tafkınlıldar ve bilhuea 
Bmau'daki yahudi aleyhtarı nüma
yifler, dün general Antonesko ile De
mi"?uhaf ızlar araaında görü§llleleri 
mucıp olmuıtur. Demirmuhafıslar bu 
t~kıı~lıkların kendi te§Ckkütleri ile 
hıç hır alakası olmıyan pkiler tara
fından yapıldıfını beyan etmişler i" 
de, general Antoneıku bu nevi tal' 
kınlıkların herhalde önüne geçilme. 
•inde ıarar etmittir. 

Demirmuhafızların tefi B. Horiı 
(Soaa J. bcii ••Yi•d•) 

İngiliz hükümeti 
Çocuk kafilelerinin 

sevkini durdurdu 

tnglllz çocuklarını tatırken batınlan 
Clty of Benares vapuru 

Tokyo, 3 ı.L - Ordu genel kurmay 
reiıi Prenı Kanin lıtifı etmittir. Ye
rine sabık harbiye nuırı ve ıimatt 
Çindeki japon orduları baıkumanda • 

.Sovyetler Bi~liği t~rafından Ankara Büyük Elçiliğine tayin edil- nı ~eneral Lugiyana ~~in edilmiıtir. 
mıt olan Ekselans Vınogradof dün saat 16 da m h 'mi Yenı genel kurmay reısı 60 yaşında -
Çankaya kötkü · d ek R · · .. h 1 I a ıuı merası e dır. İstifa eden prens Kanin 76 yaşın. 
bul bu I ne ıı • ~ eıııcum ur ıme~ nönü tarafından ka.. da bulunmakta idi. Resmen bildirildi-
V kT ~ru ~ •; ıtımat mektubunu takdım etmittir. Hariciye ğine gCSre, prensin istifasına sebep 0 • 

Londra, 3 a.a. - Hülrümet, deniz aıın 
memleketlere rönderilmekte olan çocuk 
bfilelerinin sevklerini tamamen durdur
muıtur. Bdyle denizaım memleketlere ço
cuk taıımakta olan vapurların batırılmıı 
olmıu, bunlara harp gcmıleri refakat etı1e 
bile Atlantik denızınde meteoroloj ık şe •· 
itin buıün fena bulunması. yolcu vapur
la~~· tehlikelere maruz bırakmaktadır. 
Bınaenaleyh htikUmet, bütün arzuıunı 
rağmen ooıkun denizler ve fırtınalar mev
simi olan lı:ıı zarfında deniz ıtırı memle
ketlere çocuk ıevkctmek meıullyetinı de· 
":'~te edememektedir. Plinın tatb'kı em
dılilı: tehir ed'lmiı ise de, bund n sa r fı. 
nazar edilmı ş dcğild'r, 2 650 c;• ev
ki yatı icra ed:lmiı bulunm:ıkt dı r . 

Bir çocuh kalilc&i Kara<!o'dc. 

Kınadı'nın ıark ıah'J'nde bir lıman, 3 
ı.a. - İn&'iltere'den yen b r çocuk kafile
ıi relmıttlr. Bıınların 105 ı Birlqık Ame
rib')'a Padvılecelıtır, 

Ebel Y • araçoflu kabulde haz1r bulunmuttur. lan hadiseler, Çin muhasematının son 
lna Vmoaradof Çankaya kötkünde. ıelidren ve 'derk safhasına girmiı olması, Japonyada 

ukerl bir müfreae tarafmdm eelimluva'ftll'. iri / en} yeni bir mlıtr bünyenin tetkili ve Uç 
.,.a.a. ~ taraflı paktın imn edilmiı olmuıdır. 
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Fif erler re insanlar 

•• ec eye 
Nurullah AT AÇ 

ER sanat eseri gibi gUzel tercU· j zen~in1eşt.ir~ceğiz diye di!imizin .. hu-
me de bir mucizedir. Şiirden, susıyetlerını unutmağa, hıç de luzu-

musikiden, resimden bahseden yazıla- mu olm~yan ~kil~~ri :
1
e .~lmağal ~~~ı: 

rın, kitapların şairliği, bestekarlığı, ~ruz yo tu~ .• ku, ırk !r~.~~ e~ıf:J' 
ressamlığı öğretmesi nasıl kabil de- a~~.zen~1f1~ ~ar. e.n. ı ~mıze ı l . e 
ğibe tercümeye dair söylenecek söz- k~. ı ıy~tın .. aky ettırırız,- bu.nun .. çı1n 
1 d ki · · · b. mliterc'ım ede- mutercım, tur .çeye yenı ır cum e 
er e mseyı ıyı ır kl' h · b' "'b' bi t k. . · b' uı;ulü şe ı, ya ut yenı ır tu ır, r er ıp 

mez. Zaten tercilme ın. ır. .' ~t- alırken onun türkçede zaten mevcut 
maz kaideleri olsaydı bı~ kıt~bı _ıkı - cümle şekilleri, tabirler, terkiplerle 
yahut dnha ziyade - mliterc:mın ana ifadesi kabil olmadığına tamamiyle 
dillerine tıplu tıpkısına çevır~bilm;· kanaat getirmelidir. Zaten, böyle u
leri icap. c~~rdi. .Halbuki bir d~lde hır zun uzun düşündükten sonra kabul e
eserin, bırıb:rlerınc belki hiç bır cUm· deceği yenilik, zaruretini okuyucula· 
lede tamamıylc uymıyan, buna rağ • ra da hissettireceği için tabii gözü· 
men bir derecede iyi ve>:a bir der~ce· kUr. ' 
de kusurlu iki tercUmesı bulunabılir. 
1'ercUme hakkında söylenecek sözler, BAZI kimseler bugün bizim pek 
edilecek nasihatler, şiirden, musiki· iyi, ağır eserler aramamız doğ-
den resimden bahseden yazılar, ki- ru olmadığını, halkı veya gençleri 
tapİ:tr gibi ancnlc bir i1aret kıymetin· Avrupa'nın büyük eserlerine yavaıı ya. 
dedir. ~llitercim onları isterse dinler: vaş alıştıracağımı.ıı, bunun için de bir 
fak.at tercüme ederken, yani ydrat:r- takım eğlenceli veya kolay anlaşılır 
kcn, yalnız kendi zevkine, arzusuna, eserleri tercüme ile !Jaglaınamız lazım 
:Uııltlbuna tabidir. geldiğini söylüyorlar. O kanaatte de· 

M UTERClMlN, tcrcUme ettiği ğilim: ?iz bugün mcm.le~ete en ~~.zel, 
i dili i de kendi dilini de kıymc.tmdc asır}ann ıttıfak ettıgı ~

• ese~ nA n '. ~. . .. .. serlerı tanıtmaga mecburuz. En gu-
fyi bı!meıı~ lazım. gel?ıp,nı. so~luyor-ı zellerini, en ağırlarını... Bittabi eli
lar. Bıttabı ... O dıllerı ıyı bılmı.yen ~- mizden geldiği kadar uğraşarak, ter
camın tercUmeye kalkışması ~ır. m!-1- cüme ederek. Tercümede acemilik 
nasebetsizliktir. Zaten onları ıyı bıl· göstermemiz, bazı yanlı§lar yoıpma -
diğine, haklı veya hnks~z ol.ar k, k~- mız affedilebilir; fakat itin kolayını 
naat getirmemiş olan hıç kı':11se mu- aramamız affedilemez. 
tercimliğe girişme,:. Atada bır: "Ben Bizim için iyi olan, ancak bütün 
bunları pek iyi bilmem anın ... " deme- dlinya için iyi olandır. Bir söz vardır: 
tıi, ekseriya sahte olan, bir tevazu e· "Zenginin eskisi, fukaranın yenisidir" 
seridir. derler. Avrupa için iyi olmayan eser· 

Mütercimin r~rntıcı. olması l~zım- lerin bize fayduı olauilcceğini san -
dır. Yani kendısı de bır muharrır ol- mak, bu milleti Avrupa'nın fukarası 
malıdır. Yaratıcı olıı:ıyanl:ır a.rası.nda, saymaktır. Biz ancak en iyiye muh
hiç bir memlekette, bır tane iyı milter- tacız; az iyi olan, kötü olan zaten ken-
cim gösterilemez. . . diliğinden gelir. 

Tercü.me ~t~e~ nı; demek~ır~ Bı: Sözlerimi clü finerek söylerim: bi-
fikri, bır hıssı ılk ıfade edıldıklerı zim en kıymetli ,en gUzel eserlere de· 
dilden başka bir .dil.de: ifa~e .cde.bilm.e~ Ril, orta hallilere ihtiyacımız olduğu
değil mi? Kendı fı'kırlerını, hıslerını nu ileri sürenler bu mi!leti es:ı.-;ındsn 
ifade edemiyen bir kimsenin, başka t.akir görenlerdir. Onlardan hiç bir i· 
birinin fikirlerini, hislerini ifade et- yllik gelemlyeceğine kaniim. 
mest ktı.bil midir? Kendisinin ifade e-
dilecek fikirleri, hisleri bulunmıyan 
bir adam, fikirleri, hisleri ifade etmek 
kabiliyetini nasıl elde etmiş olabtıir? 

TercUme sanatının en bilyilk felA
keti - yalnız bizde değil, bUtUn diln
yada - çoğu zaman, esasen yaratıcı 
olmıyan insanların eline dUşmesldir. 

TERCÜMEDE sadakat elbette 
l@.zımdır; yanlı§ tercUme mU

dafaa edilemez. Fakat sadakat tercU
menin ba§lıCa şartı değildir. ÇUnkU 
hiç blr sanat esednin nsıl kıymeti söy· 
lediği §eylerde değildir; onları söyle· 
yiş tarzındn, şeklindedir. Gerçekten 
sadık olan tercUme, şekle sadık olan 
tercUmedir. Okuduğumuz kitaplarda 
veya karşımızdakinin sözlerinde ~
nayı kelimeler vasıtasiyle kavradığı· 
mızı zannetmek daima yanlııtır: bize 
mfuı~yı, maksadı bahşeden ednı:lır. 
Bunun için mUtercimin vazifesi eda· 
yı tercilme etmektir. Kelimelerin mfi· 
nlisına sadık olmadığı halde edayı sa· 
dakatle veren tercUmeye misal aramı· 
yacağım, bulunabilir; fakat kelimele· 
rin manasına tamamiyle sadık olduğu 
halde fena. yanlış denecek tercümeye 
kendimden bir misal göstereceğim: 
bir gün V erlaine'in: 

Tourbtııonant danıs l'extase 
D'une ıun rol!e et grtAe 

mısrağlarını türkçeye tercüme et
mem lb:ım gelmişti; şöyl~ tercüme et· 
tim: 

Bir pembe, gUmUaı rengi ayın vecdi 
lçlnde 

Sarsar gtb1 rakaarı. 

Ancak bir istiare yerine bir te§bih 
kullandım: "tourbilloner" için "sarsar 
gibi rıksan olmak" ?e~im; fak~t. bu 
caizdir, çilnkil Verlnıne in kendı ıcat 
ettiği bir istiare değildir, frnnııızcada 
zaten mevcuttur, tilrkçede ise yoktur. 
l{elimelerin m~naaına sadık kalmakla 
beraber benim o iki mısrnğımın, Ver
laine'in mıırnğlan ile hemen hiç bir 
al!kıı.sı yoktur, onların havasını ver
mez. Verlaine'i, kendisine belki en zıt 
olan bir alrin, Cennp Şehabettin'in 
dili ile vermek kabil midir? ... 

Her hangi bir tilrk ıairinin, bf r ec
nebi şairden intihal ettiğini iddiaya 
kalkanların ve bu suretle o ı;airi kö
tüliyebileceklerini sananların kulak
ları çınlasın 1 

Kaymakamlar arasında 
nakiller 

Akdağmağdeni kayme:kamı BB. 
Fahri Ahıshalı Ladik kaymakamlığı· 
na, Uşak kaymakamı Feyzi Sorcuoğ
lu Simav kaymakamlığına naklen ta· 
yin edilmişlerdir. 

Emniyet nakil ve tayinleri 
Tarsus ikinci sınıf emniyet fl.mid 

1brahim Göker Cizre emnf yet amirli· 
ğine, İstanbul vilayeti kadrosunda 
Başkomiser Kamil Yeldan Edirne 
emniyet funirliğine, Edirne başkomi· 
serlerinden Şevket Çakın Tarsus em
niyet amirliğine tayin edilmi~lerdir. 

Ticaret Vekaletinde bir tayin 

Ticaret Vekilcti teftiş heyeti kad· 
rosunda açık bulunan ikinci sınıf mü
fettişliğe Türkiye Cümhuriyet Mer· 
kez Bankası milf ettl§lerinden B. Per· 
tev Cıngı tayin edilmiştir. 

Atıcıları dôvet 
Beden 1'.erbiyesi Ankara Bölgesi 

A tıczlzk lhtisas Ku!Ubü Ba~kanlığın
dan: 

ıAşnğıda isimleri ya.zıh arkada§lBrın 
pazar sabahı saat 10 da ntıt cüzdan· 
lariyle birlikte poligona gelmeleri ri· 
ca olunur: 

Nuri Vural, Rebii Garbon, Musli
hittin Mete, Mustafa Rıza İçöz, Mu· 
tahhar Temiz. 

Yedek azalar: Sami Ertanael, Fe
rit Koper, Rahmi İncesu, Mustafa 
Onar, Nimet Selen. 

C. H. P. Bah(elievler ocak 
kongresi izalar1n1 davet 

C. H. P. Bo.hçellevler Ocağından: 

Ocağnruıın yıllık kongresi 12 B. 
teşrin cumartesi günU aaat 16 da ma· 
hallemiz ilk mektep binasında yapı· 
lacaktır. Ocaklıların gelmelerini dile· 
riz. 

U L U S 

Talih 
Sıcak ikfimlerdedir 

Milli Piyango 1 İlkteırinde 

Adana' da (ekiliyor 

60.000 lira kazanabilirsiniz 
Havalar ıerlnleyince, talihin kapısı 

da sıcak iklimlere ta§ındı. Mim Pi
yangorwn 7 İlkteşrin çekili§i Adana
da yapılacatkır. Adana feyizli bir 
yerdir. Adana pamuk memleketidir. 
Türkiyeıye servet getiren Adana size 
de servet getirecektir. Dikkat edin, 
bu çekili-şte Adana'da (480.000) lira 
ikramiye dağıtılacaktır. Bilyilk ikra· 
miye (60.000) liradır. (4) liralık bir 
biletle bu ikrnmiyenin tamamını, (2) 
Jiralık biletle de yar11ını kazanmanız 
ihtimal dahilindedir. 

Museviler Türkçeden 
başka dil kullanmıyacak 

İstanbul, 8 (Tcle!onla) - Kendi dini 
bayramları mUnnsebctlylc sinagoglarda 
yapılan bir toplantıda Musevt - TUrk yar
dım cemiyetinin bir beyamınmcsl okun· 
muştur. Beyannamede cemtyet, musevile -
rln en btlyük eefkat gördUklcrl türk vata
nının öz evlfldı olduklarını kaydetmekte, 
:>ıuscvt cıtmıaııının Milli Şefe ve ctimhurt· 
yet hUkUmettne olnn bağlılığını tebartlz 
ettirerek bUtUn Musevileri tUrkçe ~ğrenlp 
konuşmnğa dAvct etmektedir. BUtUn sina
goglarda umumi bir tasviple karııılannn 

tUrkçcden b&ako. dil konuıımıyncaklarına 

bu beyaııne.mc 
ant lçml§lerdlr. 

Uzerine bütUn museviler 

Kar haddinin i:rfmasmı 
talep eden tacirler 

İ!truıbul, 3 (Telefonla) - Oduncular 
teıblt edllen fiyatırırın azlığından elk!yet 
ederek alAkadar makama mUracaat etmiıı
lerdir. Manifa.turacılıı.r blrltğt de bugUnkU 
toplantısında Ticaret Vektılotlnin teııblt 

ettiği fiyatlara fttraz etmtıılerdlr. İstenen 
ııeY ktı.r haddinin nrttırılmruııdır. İtiraz 
ynrın murakabe komisyonunda tAclrlerln 
i§tlrAk edecekleri bir toplantıda tetkik e
dilecektir. İstanbulun kl:lmllr 1htıyacını 
temin ıoinl EUbank'ın dl:lrt tacire devret -
tığı haber vertltyor. Tacirler bir ton ki! -
mUrUn Zonguldaktan. 215 kuruoa değil, 

800 kuruaa getlrUleblleccğtnt ileri sUrerck 
ona göre fiyat t..abtU..ı. .. ..-·~ 

söylemektedirler. 

P. T. T. de nakiller 
Hatay P. T. T. mUdUr muavini BB. zuı

!. Arca.n Man.lııa P. T. T. mUdUrlUğtlne, 

P. T. T. mU!ettııl Celtu Baaar Afyon P. 
T. T. mUdUrlU Utıe, Erzurum P. T. T. mer
kez mlldUrU Ahmet Hamdi Erol adi! tcb -
llgat ıılerl mUdUrlutUne, Kütahya P. T. 
T. mUdUrU Hll.mlt Tunçer de Ankara mU • 
dll.r muavinliğine naklen tayin edilmlgler
dlr. 

• 
Beyoğlu müddeiumumiliği 

ilga olundu 
İstanbul, S (Telefonla) - Adltye Ve

ktııetlnln bir tebliği. Uzcrlne Beyoğlu mUd
delumumUlğl ilga ve b1lnun vulfcsı İs
tanbul mUddclumumlllğlne tevdi edllml!J -
tir. 

Lise ve orta meldeplere girecek 
talebe ha'klunda bir karar 

Maarif VekAleU, talimatnamenin tes • 
bit ettiği yaata bulunan talebe alındıktan 
sonra yer kalırsa bir yao kUçUk ve bir yq 
bUyUk olan ve diğer ııartıarı da haiz bu • 
lunan talebelerin de lise ve orta mekteple
re kayıt ve kabul edilmelerini kararlqtır· 
mııtır. 

Mesut bir evlenme 
Doktor Rıfkı TUYGAN oğlu Mer· 

kez Bankası memurlarından Nihat 
TUYGAN ile merhum Bay ŞllkrU kı
zı Bayan Naciye ERGİ'nin dün An· 
kara belediyesinde evlendiklerini ha
ber aldık. Gen~ evlilere saadetler te· 
menni ederiz. 

Selônik Fuarında ............ , .......................... . 
Elen veliahdl ve 
refikası Türkiye 

pavyonunu gezdi 
Şehrimize selen malQmata ıöre Elen 

vellahdl Alteı Ruvayal Preııa Pol ve re
fikaları SelAntk panayırındakl pa.vyonu
muzu ziyaret etmlılerdlr. Preı:ıa Pol ve re
fikaları pavyonumuzda teohlr edilen muh
telif mnddelerlmlzle alAkadar olduktan 
sonra çini ve halılarımız önUnde bllhaaııa 

durmuıılnr, KarabUk fnbrtkalıırının foto· 
montajı ko.raıeında takdirlerini beyanla 
mt\denler!mlzln yunan ıaııayl faaliyetinde 
oynıyacağl rol hakkında kendilerine veri
len lzn.hntı bUyUk bir alAka ile dlnlemlelcr
dlr. Altes Ruvayal ve refikaları mimar 
Slnan'ın lAyemut ıanat kudretini ifade e
den fotoğraflar önUnde hayranlıklarını be
yan ve pavyonumuzun teknik tertibinde 
ı!lrdUklerl zarafetten dolayı takdlr ve te -
ıckkUrlerlnl ifade etmıııerdlr. 

Türk -·Japon ticaret 

müzakereleri 
HUkUmetlmizle japon hUkUmetl ara

sındaki tıcart mUbadelentn nrttırılması ve 
muhtellt sebeplerle mualldkta kalmış ti -
cari meselelerin halll için japon delegele
riyle delegelerimiz arnsında Hariciye Ve -
ktıletinde mUzakerelere başlanmıştır. MU
znkereler sonunda yeni bir ticaret anlaş -
maaının esaııları tesblt olunacaktır. 

B. Suphi Tanrıöver 

Romanya'ya gitti 
İstanbul, 3 (Telefonla} - Bir müddet

tenberl memleketimizde bulunan BUkrea 
bUyUk elçimiz B. Suphl Tanrıl:lver bu sabah 
vazifesinin baeına dönmek Uzere §Chrlmlz
den ayrılmı~tır. 

Tel muhlekirlerinin 
davası dün baıla ı 

Bonomo kardeşler tel üzerinde fi. 
yat ihtikarı yaptıkları cihetle milli 
korunma kanunu hükümlerine aykırı 
hareket ettiklerinden mahkemeye 
sevkedilmişlerdi. 

Dün saat 16.20 de 2 inci asliye ceza
da yapılan duruşmada belli başlı ~a-
"'ttıtıç • .ı .. n :1~Cl4~ ..... ~a::u h'l1--"l11'<.,ln"'1u 

ifadesi dinlendi. Ali Metin dedi ki: 
- O gün iş dolayısiyle mağazada 

bulunuyordum. Osman isminde biri 
geldi, tel almak istediğini söyledi. 
Mağazada bulunan beyaz §apkalı bir 
adam telin İstanbul piyasasına göre 
fiyatı 120 kuruş dedi, bunu Avram da 
teyit etti ve Osmana dönerek yarım 
ıaate kadar iıstediği teli teslim edece
ğini bildirdi. 30 liraya pazarlık etti -
ler. 

Osman celbinden 30 lirayı çıkarıp 
tezgahın üzerine koydu ve çıktı, git· 
ti. Az bir müddet sonra, sonradan fi
yat murakabe muayene memuru oldu· 
ğunu öğrendiğim lAcivert elbiseli bir 
adam geldi, tezgfihın üzerindeki pa· 
rayı alarak mağazada mevcut ne ka· 
dar insan varsa hepimizi aldı, götür· 
dU. Üst tarafı matum ... 

Suçlu Avrrun ve Nesim Ali Metinin 
lfldesine bir diyecekleri olmadığını 
ıöylediler. 
Duruıma suçluların avukatının 

talebi üzerine hadise günü mağazada 
bulunan ve hidise ile yakından ala
kası olduğu tahmin edilen "Koço" -
nun §ahit olarak dinlenmesi için 11 i
kinci te rin cuma gilnil uat 16.40 a 
talik edildi. 

Hava Kurumunun 
İstanbul kongresi 

tatanbul, a (Telefonla) - Hava kuru
munun İstaııb'ul kongresi bugün toplandı. 
Kurum reisi ŞUkrU Koçak toplantıda, ga
yenin gellri arttırmak olduğunu aöylemlş 
ve gelirin uaaıl arttırılabllecefl hakkında 
birkaç teklif yapmıetır. BugUn seçilen 25 
klşlllk bir heyet bu tekllflerf tetkik ede
rek raporwıu umumi heyete verecektir. 

4/10/1940 

Terfie şayan adliyecilerimiz 

Ad iye Veköle 
ef erle ini ha 

Eylül 1940 sonunda terfi müddetlerini doldurarak terfilerinde 
mahzur görü im iyen adliyecilerimizin Adliye Vekaleti ayırma mec. 
lisince hazırlanan listesinin ilk ıiki kısmını ne~retmiştik. Bugün de 
bu listenin son &nsmını neşrediyoruz : 

9 uncu sınıf hakimlik sınıfına umumisi Hakkı Tunca, Elazığ mUd-
ait defter deiumumisi Osman Nuri Erenler, An

kara müddeiumumi başmuavini HU· 
seyin Sapmazla. Nusaybin Mkimi Fazıl Ertuğrul, 

Erzurum ceza hakimi Halil Lütfi Er
ol, Gediz ceza hakimi Nuri Parkan, 
Karaman hukuık hakimi Cevdet Ka· 
raağaç, Kayseri aulh hakimi Fikri 
Apaydın, Tire ceza hakimi Selami 
Kuzucuoğlu, Nevşehir hukuk hakimi 
Süleyman Çetin, İstanbul ticaret malı 
kemesi fu!:ası Fazıl Uluocak, Turgutlu 
ceza hakimi Arif Özbilge, Şebinkara
hisar azası Fevzi Toınbuloğlu, Fethi
ye Ceza hakimi Naci Nuri Aykun, 
Ordu sulh hfikimi Ali Derinöz, Ordu 
bası Hüıscyin Necati Yücel, Urla hu
kuk hakimi Şerif Kolhan, Nevşehir 
sulh htikimi Kemal Dirik, Ankara İc
ra memuru İzzet Gür, Niğ<le sulh ha· 
kimi Rasim Özkurt, Mucur hakimi 
Hikmet Mamıkoğlu, Milfis hukuk hli· 
kimi Rifat Gözübüyükoğlu, Düzce ce
za hakiıni Celfil TUzer, Alanya ceza 
hakimi Halit Sıtkı Tunçaral, Seydi
şehir hakimi Veli Ünüvar, Ankara 
sulh hakimi Mirsat Yamaç, Bolu azası 
Nafiz Yamanoğlu, Ankara sulh haki
mi Sabriye Orek, Karacabey hukuk 
hakimi Sadi Erten, Adana sulh haki
mi Balıattin Sümer, İzmir sulh haki· 
mi Z. Nimet Yeğin, İstanbul ticaret 
mahkemesi azası Hasan Tahsin Us
tünel, Zara hakimi Nezih Kandemir, 
Edremit ceza hfikimi Adnan Süzmen, 
Midyat hakimi Asaf Günaç, Ankara 
sulh hakimi Abdiilnafi Onat, Uşak 
hukuk hakimi Rifat Korkut, Vakfı· 
kebir hflkimi Rifat Nejat Eğemen, 
Gaziantep azası ~ekeriya Korkmaz, 
Nevşehir ceza hakimi Abdülkadir 
Baytiire, Karadenizereğlisi ceza ha -
kimi Edip Alan, Gerede hukuk baki· 
mi İbrahim Tokar, İstanbul ağır ce· 
za bası Halil Ceysoy, Bünyan hu -
kuk hfikimi Ra~it Alemdar, Bozkır 
h§kimi Nuri Tarhan, Temyiz rapor
törü Hayrettin Genya, İzmir sulh hi· 
kimi Ömer Kaya, Bt\18. hSkiml Emin 
Gebizlioğlu, Saray hakimi Nuri Öz· 
tunç, Tarsus sulh hakimi Kemal Kın
oğlu, Ankara sulh hfikimi Melahat 
Senger, Düzce sulh hakimi Kemal 
Ergin, Simav hukuk htikimi Niyazi 
U.u.c.1.:ı., nu't.a.hlwel~ a'"u.u '-'"'"la.1"' .. "'u. -.ru.h· 

sel, Devrek hukuk hakimi Tahir Os· 
kay, Yenişehir Ceza hakimi Hamit 
Aytunca, İzmir ağır ceza @.zası İsmail 
Öğüt, Ceza ve tevkif evleri U. M. 
2 inci şube müdürü Ali Sakıp GUran, 
Aydın sulh hakimi Fethi Kurnner, 
Nazilli ceza hakimi Şakir Turgut Öz
damar, İstanbul sorgu hAkimi HlisnU 
Aydınlı, Siverek hukuk hakimi Refet 
KAhyaoğlu, Samsun uliye hukuk ba
kimi Tayyar Yasa, Trabzon sulh haki· 
mi t. Necmettin Örgen, Nallıhan ha· 
kimi Mesut Seyhun, Gerze hikimi 
Hamdi Çolakoğlu, Bandırma asliye 
azası Şahbczat Anı§. 

10 uncu derece hakimlik ıınılına 
ait delter 

Gündoğmu§ sulh hakimi Gavvaa 
Turgay, Alucra hakimi Nusret Kaf· 
talı. 

11 inci devre •orgu hakimliğine 
ait delter 

Çölemerik sorgu hakimi A. Fahri 
Sı.ııroğlu, Kilis sorgu hakimi Fev.zi 
Cemil Ceyhan. 

MÜDDEiUMUMiLiK 
SINIFI 

6 ıncı derece müddeiumumilik 
sınıfına ait delter 

Kayseri müddeiumumisi Fevzi Kö
kenöz, Antalya müddeiumumisi Hak
kı Öztekin. 

7 inci derece müddeiumumilik 
sınıfına ait def ter 

Adapazarı müddeiumumisi Nusret 
Tuçer, Burhaniye müddeiumumisi 
Hilmi Çikoğullar, Malatya müddeiu
mumisi Zegi Bilgin, Silifke müddei· 

8 inci derece müclcleiumumililt 
sınıfına ait ele/ter 

Mesudiye müddeiumumisi Abdulla· 
tif Akalın. Midyat müddeiumumisi 
Talat Özberk, Ünye müddeiumumisi 
Hikmet Berker, Çorum müddeiumu
misi Mehmet Kemal Tan, Ba~ilddei
umumi muavini A. Recai Özmen, Kır
şehir müddeiumumi muavini Fevzi 
Altıok, Alucra müddeiumumisi Hay
rullah Şen, Edirne müddeiumumisi 
A§ir Aksu, Mudanya müddeiumumi
si Basri Özkan, İstanbul müddeiumu
mi muavini Salih Sabri Kösebay, 
Artvin müddeiumumisi Hnmtli İyi
gün, Biga müddeiumumisi İsmail Hak 
kı Çağırankay, İstanbul müddeiumu
mi muavini İsmail Lutfi Kaynak, Bo
lu müddeiumumisi Zahit Tor, Andi
rin müddeiumumisi Raif Şükrü San· 
cer, Cebelibereket müddeiumumisi 
Rüştü Kayıkçıoğlu, Zile müddeiumu
misi Hilmi Uluca, Üsküdar müddeiu
mumi muavini Nazif Başar, Sıvas 
mUddeiumumisi Murat Baha Soysal, 
Ağrı ağır ceza müddeiumumisi Ha
mi Kural, Siverek müddeiumumisi 
Abdullah BUker, Kırklareli müddeiu· 
mumisi Mustafa Hızal, İnebolu mtid· 
deiumumisi Hikmet T.Uzel, Niğde 
müddeiumumisi İsmail Zeybekoğlu, 
Sarıkamı~ milddeiumumisi Esat Tev
fik Erpağ, Çeşme müddeiumumisi 
Sauun Gnzioğlu, Kiltah_ya mtiddeiu -
mumi muavini Hüsnü Ozerdem, İs· 
tanbul müddeiumumi muavini Obcy
yit Gilisralıoğlu, Saray müddeiumumi 
si Hikmet Sonel, Burdur müddeiumu
misi Zeki Dalokay, İstanbul müddei· 
umumi muavini Yusuf Cemalettin 
Köseoğlu, Ba~müddeiumumi muavini 
İsmail Ünver, Samsun müddeiumumi
si Ziya Balkuvar, 

9 uncu derece müclcleiumumilili 
sınıfına ait def ter 

Sındırgı milddeiumumisf İsmail 
Nusret 'l'ekin1 Yozgat müddeiumumi 
JUU4V"llll" n.tUJıı;r UCfljClt, ooratıs WUU• 

M OTERCİM her cümleyi alıp: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111 
]eklerde bulunur, dururuz. Ne ya
lan söyliyeyim, bu müşahededen 
sonra ben bütün bu temennilerden 
vazgeçtim. 

deiumumi.si Arif Hikmet Turhan, E
mirdağ müddeiumumisi İsmail Hakkı 
Akman, Başmüddeiumumi muavini 
Besim Ekrem Gökvardar, Manavgat 
müddeiumumisi t. Zeki Obay, Eskişe
hir müddeiumumi muavini Mahmut 
Besim Altıok, Tire müddeiumumisi 
Kemal Berk, Gülnar müddeiumumisi 
Hakkı Yılmaz, Yalova milddeiumumi· 
si Hakkı Talimcioğlu, Söğüt müddei· 
umumisi Şemsettin Demiröz, İzmir 
müddeiumumi muavini Kemal Bet· 
karda, Çal müddeiumumisi Nail Çele· 
bioğlu, Dursunbey mUddeiumumisl 
Cem:l Akdoğan, Vezirköprü müddei• 
umumisi Servet Yener, Sıvas müddei· 
umumi muavini Asım Yazgan, İstan
bul müddeiumumi muavini Cevat Öz
pay, Bolvadin müddeiumumisi N eca
ti Erdoğan, Trnbzon mliddeiumumt 
muavini İsmet Tulay, Adana müddei· 
umumi muavini Şerafettin Gökmen, 
Gönen müddeiumumisi Ahmet Sadık 
Yırcalı, Gümüşane müddeiumumisi 
Mehmet Ali Ö.ıdemir, Ürgüp müd
deiumumisi Muammer Bahşı, İstan
bul müddeiumumi muavini Tahsin 
Okur, İstanbul müddeiumumi muavi· 
ni Edip Ünalerzan, Eskişehir müd· 
dciumumi muavini İrfan Değdeş, An
kara müddeiumumi muavini Fuat Bö
rekçi, Mustafakemalpaşa milddeiumu· 
misi Salih Oyman, İstanbul müddei
umumi muavini Turgut Oktay, Kay
seri müddeiumumi muavini Hayri Er
türk, Denizli müddeiumumi muavini 
Cemil Muhtar Söylemez, Manisa 
müddeiumumi muavini Talat Özpo -
lat, Fenike müddeiumumisi Hamit 
Selekler, İstanbul müddeiumumi mu
avini Mehmet Ziyaettin Yazgan, To· 
kat müddeiumumi muavini Nuri O· 
cakçıoğlu, İstanbul müddeiumumi 
muavini· Fehim Çağıl, Bayburt müd
deiumumisi Hakkı Güngör, Of müd
deiumumisi Tahsin Ceyhan, Van müd 
deiuınumisi Kemal Ömer Yür.ükoğlu, 
İstanbul müddaiumumi muavini Or
han Tığrak, Adapazarı M. U. muavi· 
ni Tevfik Tunçak, Başmüddeiumumt 
muavini Mürüvet Tüzünkan, Ayvalık 
müddeiumumisi Nazmi Baytok, Siliv· 
ri müddeiumumisi Necati Erdem, Bo
lu müddeiumumi muavini Galip Bar
los, İstanbul müddeiumumi muavini 
Sadrettin Berk, Merzifon müddeiu -
mumisi Mustafa Somer, İstanbul müd 
deiumumi muavini Hicabi Dinç. 

Zavallı arzuhalci ! 
"Bunu ben kendi dillmde nasıl 

ifade ederdim? .. " diye düşünmeğe 
mccl·l'rdur; çünkU ıu "tercüme koku· 
su" dediğimi~ şey, okuy nı dııimn ro.· E skidenberi,. şuraya buraya sı-
hatsız eder. İngilizce yazılmı§ olan ğınarak arzuhalcilik eden a-
falan roman, İngiliz okuyucularına damları gördükçe içimclen bir acı· 
yab~ncı bir dilde yazılmış gibi gözü· rna gelir. Onlar okuma yazma bİ· 
kil yor mu? Göılikmliyorsa onun türk· /enlcriıı bir nevi tortusu gibidirler. 
çe terciimesi de Türk okuyucularımı Kalemleri her türlü muharreratı 
öyle gözükmemelidir; yok~ mütercim yazmağa muktedir olduğu. halde 
eserin havnsını gösterememiştir. Asıl onlara bayat belli ba~lı bir işi faz
me tinde bir takım dil aykırılıkları la görmüştür ve onlar toz, güne~ ve 
varsa, miltcrcim kendi dilinde de bun· yağmur içinde eskidım kamıi ka
lan icat etmelidir. İyi tercüme, aslın lem/etini gıcırdatarak imdi eski 
bütün hususiyetlerini gösterebilecek ve tozlu yazı makinelerini tıkırda· 
olem tercilmedir. tarak ekmek parası kaza.nmağa ~a-

Faknt öyle zannediyorum ki bizim lışırlar. 
bugün "tercüme kokusu" üzerinde Bundan birkaç sene önce ate1ye-
fa7.1a durmamız pek doğru değildir. . - d ... Çallı'nın 
Çünkü Avrupa dillerinden tercüme ~ıne uhgrla .1

1gr'ı;n ressalm b. t"blo 
·-· • 1 • d'l' • • b" · arzu acı e mevzuu ır • ettı ,ımız eser erın, ı ımızın unyesı- ~ _ _ .. 

ne de tesir etmesini istiyoruz; türle-{ aptıgını gormuştum. 
çeye aykırı gelen bazı cümle ıekille- Sordum: 
rini de almamız lizımdır. Bittabi bu - Bunlar sana da dokunur mu! 
hw ı s:a gay~t titiz d.~vranm~ız ~:t· fl_~r nedense, ben bu :ıavallllarz gör
tır: tiırkçeyı bazı cumle şekıllerı ıle dukçc pek acırım. 

'#ANl~l IL7'1~ 
Çsliı §U cevabı vermi~I: 
- Ben senden daha !azla al8ks

darım arkırclaş: ben bayata arzuhal
cilikle atıldım. 

Bizim gazetenin dQnkQ sayısında 
!stanbul'dan gelme §6yle bir baber 
vardı: 

"Bu -;abah istediği kadınla izdi
vacına mani olduğu igin Yenica
mide seyyar satıcı Mehmet arzu. 
halci Seyfi'yi 13 yerinden yaralı
yarsk 6ldürmUştlir ... 

Haberi okuyunca köhne bir dak
tilo makinesiyle beş on tane eseri
cedit Jcatıdının üzerine dökülmüş 
kanlar gözümün önüne geldi. 

Bir kadını, kendisini seven bir 
erkekle evlenmekten alıkoyacak ka
dar kudreti olan bu arzuhalciyi Kü
pidon'ua oku verine sevvar satıcı 

Mehmed'in sustalı çakısı 61dürmü~ 
demek. 

- Bir okur yazar daha kaybet
tik! Zavallı arzuhalci Seylil .... 

4y isimleri ! .. 
ÔnQmc!e bit yığın gazete duru

yor. 
- Bunlar kaç tarihli? diye baka

cak oldum. Bir de ne göreyimi' Baş 
tarafında rakam konulan ayın i~mi 
Yenisabah, Son Posta, Haber, Ha
kikat gazetelerinde "Birinciteş· 
rin", Vakit, Son Telgraf gazetele
rinde "I nciteşrin", Tan, Vatan ga· 
zetelerinde "llkteşrin", Akşam ga
zetesinde ise "Teşrinievel" dir. 
Aynı kelimeleri kullanalım, ti· 

birlerimizi birlestireliml gibi di-

- Ay isimlerini olsun, bir tek 
türlü yazalım! demekle iktifa edi
yorum. 

••• 
Perdenin arkaıı ! 

Vakit gazetesi arkada~ım Refik 
Ahmet Sevcngil'in hazırladığı bir 
romanı tefrikaya bsşlıyacağını ilin 
ediyor. 
Romanın ismi tam mevsimliktir: 

"Perdenin arkası". 
Siyasi hadiseler hep perdenin ar

kasında olmuyor mui' Bu bir. 
Bir de ramazan ayında, yani Ka

ragöz mevsiminde değil miyizi' 
••• 

iplik ve pauır ! 

- 1stanbul'da gene iplik ihtiH
rı varmış; iplik buhranı varmış/ 

dediler. 

Istanbul'un kurtuluş bayramı 
kutlanacak 

İstanbul, S (Telefonla) - 6 blrlnclteıı
rinde İetruıbulun kurtulua bnyramı tısren • 
le tesıt edllecektır. 

- Neden? diye sordum. 
- Bazı tüccarlar ipliklerini pa-

zara çıkarmıyorlarmış da ondan. 
- Öyleyse bunların hepsinin ip· 

Iiğini pazara çıkarmalı/ 
T. t. 
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4/10/1940 

( __ As_k_e_rli_k _ba_h_isl_erı_) 
Berlln ü~lü paktına 

siyasi bir bakıı 
Ali Rı:ıa EREM 

Son alman taarruzu karıısında Fransa 
kendini ma~lüp sayarak mütareke diktesi
ni imza edince, Almanya pek ümitlenerek 
bir sulh teklifi daha yapnır5tı. Fakat İn
iiltere bunu reddedince, İngiltere'yi isti
ll hazırlığına ba:ıladı; fakat hunu da 1n
iİltere'nin ıiddetli hava taarruzları kar
ıısında bir türlu başaramayınca, bu sefer 
İngiltere adalarına ıiddetli hava taarruz
larına giriıti; ama bu da lngiltere'nin ha
va dafi ter-tiplerinin ve İngiliz hava ku
Vetlerinin muvaffakiyetli mukabelesi ö-
11.ünde umulan tesiri yapmadı ... 

Difer taraf•n almanların İngiltere a
dasını istili hareketleri ile aynı zamanda 
ba5hyacaiı söylenen ve beklenen Afrika
da İtalyan ta.arruzu ise, o hareket birliği
ni beklemeden 13 eylülde başladı ... Fakat 
bu da daha ilk afızda (Sidi - Barani) ve 
civaı:-ında mıhlanıverdi kaldı .. 

BiltUn bu Mdiseleı:- odasında İngiltere
ilin yeniliıini, pek doğru olarak, kendi ye
llilmesini ve istilasını kolaylaştıracağı 
için, lniiltere'nin müdafaasını kendi mil
dafaası &ibi alan Amedke., tngiltere'ye 
Jardımını ıittikı;e artırmda ba&ladı" 

••• 
O halde, btltün bunların, harbi uzataca-

fını gören, ve bunun da kendiled için hiç 
de iyiye yorulaınıyacağını ıezen mlhveı:
devletleri; ılmdi ne yapsınlar? -

- Harbin ağırlık :meı:-kezinin (kara) 
c!an, (he.va) ve (<!eniz) alanına geçtlğ~ ve 
işin YJpratma harbi ıeklini almak lstıda
dınr aldığı böyle bir demde, işi çabuk bi
tirmek için, hiç olmazsa bu alanlarda A
merlka'nın lngiltere'ye yaptığı ve yapa
cağı yardıma engel olmak veya hiç olmaz· 
&a. bu yardımı azaltmak veya güçle$tirmek 
lazım-. ki İnıiltere'yi daha çe.buk, daha 
kolay maflQp etmek ihtimali çoğalsın .. 

Peki bunu nasıl yapsınlar? -
Burada, mihveı:-cilere karada kuvetli bir 

devletten ziyade, denizde kuvetli bir müt
tefik llzım.- O da olsa olsa, Amerika ve 
İngiltere'den 90nra en kuvetli deniz dev
leti olan ve Amerika'nın da deniz komşu
lu bulunan Japonya olabilir •.• 

O halde japonya'yı nasıl kıu:anmah? -
Japonya'nın İngiltere'den sonra en çok 

çekinıditl iki bUylik devlet var: biri deniz 
komşusu Amerika Birliği.. diğeri kara 
komşusu Sovyetler Birliği ... 

Bu iki devletin ikisi de, Japonya'run Uç 
yıldır taarruz ve tecavüz etme.kte oldufu 
Cin devletine Japanya aleyhinde yardım 
etmektedirler. Her iki devletin menfaat-
1 .... 1 ""' hnl'\.,vıı'nm menfaatleri arasında 
tezatlar Yar ... 

Fakat, mihver devletleri, bıııilnldi harp 
devam ettifl milddetçe, Amerika'ya katlı 
Japonya'ya biç bir yardım yapacak: nzl
Jct ve imkin ı,inde değildirler. 

Çllnlrll a) Almanya'nm da 1talya'nm da 
Amerika ile karadan hiç bir hudut temas
ları yoktur .. 

b) Alman donanması da İtalyan donan-
11!.ası da kendi !im.an ve kara sularında, in
iiliıı donanması tarafından hapeedilmiı ve 
biı:-ibirlnden uııalı Ye biriblrlyle buluftlllk 
iınktnından mahrum ve binaenaleyh hiç 
•lveriıll olmıyan kö«i blr etratejik vazi

Yettodirler. 
Böyle olunca, Japonya'nrn yardımını b-

ıanmak ve bu pa.kıa imzasını koyme.ia 
razı etmek iı;in ona, söz vedlebilecck ve 
•ırası aelince yerine aetlrllebllecek kar
lılık yardım olarak ne vadedilebifüf 

- Vulyet hi' bir tereddüde yer veı:-
ınlyecek kadar açıktır - : :Mihverin bu 
l"ardmı vadi ancak (Sovyetler Birliği) .ne 

karıı olabilir... . 
ÇünkU: (pakt) talci mihver devletlcrı-

nln Avrupa'da kurmak istedikleri nizam 
hareketlerine karşı İnılltere'nin yanında 
ba11ta bir devlet mildahale ederse Japon
}>a'nın yapacaiı yardıma muka.bil bilyilk 
l.ıya'da Japonya'nın kurmak iıted~ği ye
ııı nizama (Cinin) yanında baıkı bır de-v
let müdahale ederse Almanya ve İtalya
ııın ellerinden ıelen yardımı yapacakları 
hakkındaki fıkranın ancak böyle bir- halde 
&nıeli bir kıymeti o!abillr .. 

Yoksa; Japonyı'nın bUyilk A•ya'da ~e
lllş!eme ve yeni nizam kurma hareketı.~~ 
tinin yanında Amerika mlldahal~ et:ı~ı 
talı:dirde mihver devletlerinden hıç bırı
llin J~nya'ya filen yardım etmesine bu
..,., . inde - asla "'"nkil vaziyet ve ıartlaı:- ıç 
1ııııctn yoktur. 

Bunun içindir ki, mihver devletleri, b~ 
(üçlü pa.llt) ı har-bin geniılemesine manı 
01rnak ve ıulhun çabuk olmasına hizmet 
llıalaıadlyle yapmış olduklarını resmt a
lızıariyle, ıa.zeteleriyle yaymıı ve yay; 
~kta olmalarına raimen, yarı reım 
])ravda aneteılnin de dediii ıibi, bilakis 
harbin ıeniıılemesine ve ıiddetlenmesine 
>epYeni bir kapı açmııı oldular ... 

••• 
Gelelim Japonya'nın yardım derecesi· 

ile: 

b· Japonya'nm, mihver devletlerine yapa· 
1leceği yardım ne olabilir? 
~ llunu anlamak için, iki tarafın deni? 

"etlerini karı;ılaştırmak Uizımdır... . 
1939 bidayetinde bu devletlerin de:ııl 

~"etleri, reıml yıllık ecnebi istatistikle 
'ile &öre, şöyle idi: 

l. Uçlll pakt devletleri: 
.... ~) Japonya'nın; 10 zıı:-hh, 5 tayyare g~· 
·•ıtg• '"d r 3 gemı-
.1 

ı, 36 kruvazör 5 sahil mu a a . . ltr 
' 124 destroyer ve toı:-pldo. 62 denıza ~ • 

ı3b) İtalya'nın: 4 zırhlı, 22 kruvazor, 
1 destroyer ve torpido, 105 denizaltı .. 

.... 
1
c) Almanyn'nın: 5 zır-bir, 2 uyyare g~

.. , ı· toı:-pı
d 1• 17 kruvazör, 71 destroyer ve 
o, 54 dc::h::h:... 19 

... C) Ceman Ur!U .... kt devletlerinin: 

.. 11"\J "' - ··r S ~ 1• 7 tayyare ıımiıl, 75 kruvas<> ' 
'ıl ~ ınUdafaa ıemiıl, 326 destroyer ~e 
rrıdo ve 231 denizaltııı vardı deınektır. 

B. Suner'in Roma 
temaslart bitti 

Roma mahfilleri 

müzakerelerin 

u ı.; ... 

Demir muhafızların 
taşkınhkları yüzünden 

GI. Anlonesko'nun 

• 
Hür Fransa f Hosu kumandam 

Amiral Muselier 
Amiral Darlan' ı 
ilham ediyor 

Ameriken sillhlınmasının 

aleyhine dahi olsa .... 

B. Wilkie İngiltereye 
yardımı garanti ediyor 

-·-
Mebuslar1mızın 

memlekette 
yaphklart tetkikler 

neticesiuden memnun 

endlıede olduğu 

haber veriliyor (Başı 1 inci sayfada) 

Clevland, 3 a.a. - Cümhurlyet partlıl
nin relsclimhur namzedi B. Wilkie, CleT· 
land'da söylediği bir seçim nu"tkunda, "A· 
merika'yr sulh içinde muhafaza etmek" aa
mini tekrarlamıştır. 

Yer yer konferanslar 

veriliyor ve halkın 
dilekleri tesbit ediliyor 

Berne, 3 a.a. - Roma'dan tsviçı:-e ajan
s:na bildidliyoı:-: İspanyol nazırı B. Serra
no Suner dün aileden IOnnl BB. Muaollni 
ve Ciano ile görU1müştür. İspanyol na.ıırı 
bugün tayyare Ue hareket edecektir. 

Salahiyetli mahfiller, mihver devletleri 
ile İspanya arasında sansasyonel ıeyler 
hazırlanınekta olduğu hakkında inıiliz 
kaynaklarından yayılan şayiaları tekzip et-

mektedirler. 
Aynı mahfHlerde, İlpanya ile olan mü-

nasebeti eri aydınlatmak maksadiy!e Ber
lin'de ba51ıyuak Roma'da nihayet bulan 
müzakerelerde çok memnuniyet verici ne
ticeler- elde edildiği kaydedilmektedir. 

* Roma, 3 a.a. - (D.N.B.) - İspanya 
dahiliye nazırı B. Serrano Suner'in 
hareketinin tehir edildiği haber alın
mıştır. Nazırın cuma günü hareket et
mesi muhtemeldir. 

İtalyan setahiyettar mahafilinin 
bildirrliğlne ~öre, tadhi katt surette 
tesblt edilmemiş olan B. Suner'in ha
reketi siyasi sebeplerden dolayı te
hir edilmemiştir. 

Şanghayda Birleşik 

Amerika ile Japonya 
arasında bir hôdise çıktı 
Şang'hay, 3 a.a. - Blrleıtik Amerika bah

riye makamatı, Augusta imiral gemiılne 
mensup bir neferin, cumarteal günil jıpon 
jandarmaları tarafından tevkif edilerek fe
na muameleleı:-e maruz bırakıldığı için Ja
pon makamatr nezdinde protestoda buluıı
mu~tur. Protestonun metni malllm olma
yıp japon cevabı beklenilmektedir. Bu ce
vap geldik.ten sonra hAdiııenin haUi için 
müzakerata başlanacaktır. 

Bundan yalnız zıı:-hlr, kruvazör ve tay
yare gemilerinin tonajı 1.210.000 dir .. 

II. İngiltere ve Amerika devletleri: 
a) İngiltere'nin: 15 zırhlı, 8 tayyare ge

misi, 65 kruvazöril, 168 destroyer ve tor
pidosu, 54 denizaltısı ... 

b) Amerika'nın: 17 zırhh, 6 tayyare ge
misi, 36 kruvazörü, 206 destroyer ve tor· 
pidosu ve 89 denizaltısı vardı. 

c) Ceman İngiltere ile Amerika'nın: 
3l ı:ırnusı, l4 tayyare cemısı, ıoı kruva
zörü, 374 destroyer ve torpidosu, ve 143 
denizaltısı vaı:-dı .• 

Bu miktardan yalnız zuiıh, kruvazör ve 
tayyare cemilerlnin tonajı 2.095.000 dir. 

(Yerli ve yabancı matbuatta çıkan ra
kamlar biribirini tutmadığı i'1n buı:-adaki 
rakamlar 1939 (Stat~ Maus Yan Buck) 
yıllık lııtatiıı;tik kitabından alınmııtıı:-. 

- Şimdi bu iki tablo karıılaştırılınca, 
görülür- ki: 

a} Amerika donanması Japon donanma
sına nisbetle ıemi adedi bakımından (de
nizaltılar- hariç) % 52; 
Yalnız zırhlı, kruvaz8r ve tayyare ge

misi tonajı bakımından % 53 daha kuvet
li.dir. 

b) Amerika ve lnıiltere donanmaları 
yekOnu da, üçlü pakt devletleri donanma
ları yekilnuna nisb~tle; aemi adedi bakı
mından% 33; 
Yalnız zıı:-hlr, kruvazör •e tayyaı:-e ıe

misi tonajı bakımından da % 70 derece
sinde kuvetlidir .. 

c) Alman donanması, Norveç ve Dani
marka istlll bereketi sırasında en u % 
30 nu kaybetmlıtlr. Mukayese yaparken, 
bunu da yukarıki rakamlardan indirmek 
!izım gelditlni unutmamalıdır. 

ç) Sonra, İngiltere'nln de utradılı u 
zayiata mukabil Hollanda, Norveç ve 
Belçika deniz kuvetlerinin mühim bir kıs
mının inglliz donınmaıı•ile birleşmlt ol
duğunu da hatırda tutmalıdır. 

d) O samındanberi yeni inf& edileıı ae
miler, iki tarafta da olduğundan bu nie.
beti a~aiı yukarı gene muhafaza edebile
ceğini unutmamalıdır •.. 

(Başı 1 inc:ı sayfada) 
Sima'nın teşekkillil tasfiye etmek hu
susunda general Antonesku ile muta
bık kalını§ olduğu söylenmektedir. 

Lejyonlar bükümetin 30 uncu günü
nü kutlamak için pazar günü Demir
muhafızlar tarafından Bükreş'te mu
azzam tezahür-at yapılacağı haber ve
rilmektedir. Bu tezahüratla Demir
muhafızlar, general Antonesku ile 
tam mutabakat halinde olduklannı 
ispat etmek ümidindedirler. 

Eski mabuat ve propaganda müste
prı B. Eugene Ti teanu hakkında tev. 
kif müzekker-esi iatar edilmiştir. 

B. Miller'i siviller tevkif etmiş 

Londra. 3 a.a. - Reuter'in diplo -
matik muharririnin selfihiyettaı:- bir 
kaynaktan öğrendiğine göre, Astra 
Romano petrol kumpanyasının idare 
meclisi azası bulunan ingiliz tı;baa
sından Miller'in Romanya'da sivil §a
hıslar tarafından tevkif edildiği Lon
dı:-ada teyit edilmektedir. 

Rumen polisi şimdiye kadar- bu tev
kif hakkında ademimallımat beyan 
etmişse de İngiltere'nin Bükreş sefiri 
meseleyi tahkik etmektedir. 

Çinliler ve Japonlar 

orasında şiddetli 

bir çarpışma 
Çungklng, 8 a.a. - Kinngsu ve Anhvey 

eyaletleri arasındaki hududun timal kıs
mında Çin ve japon kıte.ları arasında &id
detli muhaı:-ebeler olmuıtur. 

Çin kıtalarr, Hunııtseh ıölünUn cenup 
sahiline bir hllcum yapmışlardır. Muhare
be, bilhassa, Tiençanı'ın ıimalinde şid
detli surette devam etmektedir-. 

Çinliler, japonlara karşı, Nankin'in ce
nubu ıarkisinde de hücuma geçtiklerini 
bildirmektedirler. 

iki İngiliz tayyaresi 
Elen arazisine indi 

Atina, 3 a.a. - İtimada layik bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre geçen 
pazarteai &iinil Girit adaaında Kandi
yaya inmek mecbudyetinde kalan İn
giliz ba.hriyMine menaup iki tayyare
nin mürettobatı Atina civarında ka • 
in Pentelide sağ ve salim bulunmak
tadır. Verilen malfunata göre tayya -
reler italyan haberlerinde bildirildiği 
gibi muharebeler neticeıi olarak de -
ğil, motörde vuku bulan arızadan ve 
benzinin tükenmesinden dolayı inrne
ğe mecbur kalmışlardır. 

ı 
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KUÇUK Dl~ HABERLER .................................................... 
Belgrat, 8 a.a. (Ste!anl) - Yeni alman 

mlmarlıl ıergiıl, ıs iİktegrlnde burada açı
lacak ve 16 1lktegrlne kadar açık kalacak
tır. 

Clermont - Perrand, 5 a.a. - Düşman 
Jı:arıısında firar etmekle maznun bulunan 
sabık :nazırlardan B. Jean Zay yarın aske
ri mahkemeye tevdi edilecektir. 

Simla, 3 a.a. - Uç avcı t•yyare filyosu 
inıaıına klfi sılecek 382.500 ingiliz lirası 
miktarmda bir mehlli tayyare mubayaa 
edilerek lnsllter•'1'9 verilmek Uzeı:-e tah
ılı edilmiıtir. Bu para umumi valinin harp 
malzemesi tahsisatından ayrılmaktadır-. 

Mezkilr ah.i•t ıs eylülde ı.soo.ooo Uıai
llı: llrasından fula bir mikdara ballğ ol· 
makta idi. 

Vqlngton, S a.a. - (Ste!anl): :Mümea
atller mecllıl lle Ayan mecliat, harp temet
tWerinden alınacak Yeııl fevkalade ver~ 
kanunu l&yüıaaını tasvip etrn! 'erdir. Bu 
ıayede seıeclk J'arım milyar, mUt3ıılQp .e
nelerde de blr milyar varidat temıa edile
cektir. 

Belgrat, 8 a.a. - (Btefanl) - Dahlllye 
nezaret!, dUn akşam ne§?'edllml§ olan bir 
kararname ne bUtUn muhacirler teokilAt -
larının ·feshedilerek kapıı.tılmaınnı emret· 
mlıtır. Bunların arıuıı11da İstlrl, Trleste ve 
Gorlzia'nın Sloven muha.clrlerlrıe alt te§ -
kllAt da vardır. 

olmakla" ittiham etmektedir-. Amiral Mu
ı;elier sözlerine .ayle devam etmiJtir: 

Tarihte daima Verdun kahramanı ola
rak kalaca~ zannettiğim için, mareıal 
Petaln hilktlmetinin harek~tr hakkında 

liimdiye kadar en kati bir- ketumiyet mu
hafaza ettim. Fakat Dakar'da hilr Franaa 
donanmasının ve maı:-eşal Foch'un torunu 
üzerine ate:; açmak emrini verdiğinden ve 
bir çok vatanperverleri gayri meşr<l bir 
&uretle muhakeme altına aldırdığındanbe

ri, kendimi söz söylemeğe mecbur görü
yorum. Nefer veya subaylarımın bir ecne
bi devlete satılmııı olduğunu veya mem
leketlerine karşı hareket etmekte olduk
lnrını dilnyada kimse lsbnt edemez. Da
kar'a gönderilmlş olan gemilerle milrette
batına fransızlara karşı ateş açmamak !
~in emir verilmi11ti. Katil olmaktan ise 
zulüm altında ezilmeli tercih ederlz. 

Amiral Darlan' a hitap 
Amiral Dadan'a hitaben amiral Muse

lier 5u sözleri söylemiştir: 

Müttefiklerimize verilmiı olan söze iha
net ederek, donanm.,mız\n hiç yıprn.nma
mııı oldugu ve biltun mürettebatının da is
tillicıları defetmek için miıcadeleye devam 
etıneği arzu ettiği bir zamanda, bu muha
rebeden sarfınazar ettiniz. Bu emre ceva
ben aile ve mallarını terkederek en büyük 
miişküliit içinde, düşmana karıı mücadele
ye devam edebilmek ümidi ile, bahriyeli
lerimizin İngiltere'ye ve Afrika'ya nasıl 
geçtiklerini biliyoruz. İşte B. Frnnçois 
Darlan. bu esıuıdadır ki, bir amiralin işli· 
yebileceği hatanın en btiyUğünU işlemi& ol
dunuz. Sizin bir tek kelimeniz, btitün mUs
temlekelerin donanmaya iltihak ederek zu
lüm altında bulunan ve fak:ıt mağlup ol
mamıı olan Fransa'nın şerefiyle mücade
leye devam edebilmesini temine kafi bu
lunmakta idi. 

Amiral Musclier sözlerine şöyle nihayet. 
vermiştir: 

Afrlka'da dökülen fram. kanma ac·· 
rım. Amiral Darlan'ın donanmasının bütün 
enerjiıini Hitler ve Musolini'nin emirle
rini yerine getirmek için sarfetmiı olması
na da acırım. Dcyaz bayrağın himayesinde 
bulunan subaylara ate$ açmak suretiyle 
franıız donanmasının tar.ihinde kaydedil
miı olan en acı hidiıeye ıebebiyct veren
lere de acırım. 

Bu hareket, mfrtareketlen sonra franaız 
donanma ve fmparatorlufunu kurtarabile
cek olan bfr adımrn 7apmı:t oldufu en al
çakça bir harekettir. Bu adam 11.zrm ge
len cesaret ve ya basirete malik olmadığı 
i~in tarihe "tesllm olan imiral" diye ge
çecektir, 

Almanya'nın 

50 günlük tayyare 

zayiatı 2 081 
(Başı 1. inci sayfada) 

B. Wilkie, kap eden müdefaa tedbirleri
nin alınmasını talep etmiı ve Am~rika biı:-
lqik devletlerinin si!Ahlanmaaı aleyhine 
dahi olsa 1nciltereye yardımı,&aranti eyle
miıtir. B. Wilkie, Amerika birleıik devlet
leri ile Kanada'nın müdafaa.sının koordi
nasyonu ve !itin Amerika ile ekonomik it
birliği lehinde olduğunu aöylemiıtir. 

Amerikalıların müdafaa hazırlıklarında 
çok gecikmi:ı olduğunu söyliyen B. Wilkie, 
amerikalıların, "hazırlanıncaya kadar yeni 
entemaııyonal hadiseler istemediklerini" i
lave etmletir. 

Amerika'dan İngilfere'ye 
Harp malzemesi 

il1racatı gelecek yıl 
3,5 milyarı bulacak 

Nevyork, 3 a.a. - No.tional City Bank 
Of Nevyorlt, neı;rettiği aylık blilteninde, 
ilk harp senesi zarfında İngiliz - amerikan 
ticareti ve İngiliz harp malzemesi muba
yaatı finansmanları h:ı.kkında mühim ra
kamlar vermektedir. 

Birleşik Amerika'nın büyük Britanya 
imparatorlui:ıına yapmıı oldui:u ihracat 

1.790 milyon dolua baliğ olmu§tur. 1938 
senesinde ise aynı ihracat ancnk 1.290 mil
yon dolara vnı:-makta idi. 

İngiliz mallarının birletik Amerika'ya 
vaki ihracatı 1.070 milyon dplara balii o
larak, lnglliz ticaret muvazenesi aleyhine 
olarak takriben 700 milyon dolarlık bir i
çık arzetmektedir. 
Bankanın bültenin tahminlerine ı8re i

kinci harp senesi zarfında ihracat ilç ili 
üç buçuk milyar doları bulacaktır. İtha
lat ise, fazlalaısmakla beraber aynı nisbeti 
muhafaza etmemektedir. BU!ten, hava hll
cumlnrının başladığı tar!htenberi, Avrupa 
kıtnlarında kaybetmiş oldukları piyasalara 
:-· .nen, ing!lizlerin ihracıı.tlırını muhafa
za edebilmelerini kaydı değer bir muvaf
fakiyct olarak işaret etmektedir. Bülten 
yazılarına ıu mlllihazalarla nihayet ver- _ 
mektedir: 

Askeri mtls:ıhitlerin de tasdik ettikleri 
İngiliz milletinin, harbı alman bombardı
manlarının bitiremiyeccğl hakkındaki ka
naati, Amerika'ya itimat vermektedir-. Bir
~eıilr. Amırllta'nm mUdafaa pllnı da her •7 
ıılerın fU:erlne iyi tesirler )'&pmalttadır. 

. 
ispanya harbe girmeğe 

nfyetli görünmiyor 
MMirid, 3 a.a. - İape.nn kaynakluın

dın Berlin'e çcıkilen telgraflar İepan7a'nın 
harbe iı;tirak etmlyeceği hak1kındaki :nok
taina.zarı kaydetmiye devam ediyorlar. 

Costarica aibi bazı merkezi Amerika 
memleketlerinin B. Ruzvelt'den General 
Franko ne:rıdinde lıpanya'nm hartıe rir
memeei için müdahal• etmesi talebinin, 
General Franko'nun lı:end.i isteiiylı har
bin dıtındı bulunması sobebi7le iki f&rin 
müvazi bulunduiuna iıaret edilmektedir. 

ALMANYA'DA 

Bakır eksikliği 
had şekil ahyor 

Tı:-abzon, 3 a.a. - İstanbul mebusu 
Ahmet ŞUkrU Esmer halkevi salonun
da milli siyasetimizin anahtarları et
rafında bir konferans vermiştir. 

AKl-JISAR'da 
Akhisar, 3 a.a. - Vilayetimiz da • 

bilinde tetkik gcziı;i yapmakta olan 
mebusumuz Kazım ~ami Duru Kırka
ğaçtan bur-aya gelmiş ve halkevinde 
dünya durumu ve Türkiycnin dış po
l~tikası mevzulu bir- konferans vermiı 
tır. 

ISPARTA'da 
İsparta, 3 a.a. - Buraya gelen Muğ

la mebusu Hüsnü Kitapçı halkcvindo 
bir konferans vermiştir. Hatip bu 
konferansında Türkiye cumhuriyeti 
hükümetinin hadiseleri daha evclden 
görerek milli menfaatlerimizin icap 
ettirdiği bütün tedbirlerin alındığını 
ve tarihte eşsiz sayfalar açan ve kah -
ramanlığına bütün dllnyanın hayran 
olduğu tUrk ordusunun mükemmeli -
yet ve üstünlüğiinU ve türk milleti -
nin Milli Şefi etrafında ve emrinde 
her fedakarlığa hazır bulunduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 

MERSiN' de 
Mersin, 3 a.a. - Bingöl mebusu Fe

ridun Fikri dün halkevinde verdiği 
konferanıta dünyanın içinde bulun -
duğu vaziyet kaı:-şısında türk milleti
n.in yüksek durumunu ve türk tlı.inyc
sınin her- türlü hadiselere hakim ola
cak bir- kudrette bulunduğunu ve bü
tün milletin Milli Şef İnönünün ve 
meclis ve hükümetinin etrafında tam 
bir imanla mücehhez bulunduğunu i
şaret eylemiştir. 

KIRKLARELi' de 
Kırklareli, 3 a.a. - Şehrimizde bu· 

l~.nan Denizli mebusu Necip Ali Kü
ç.u~a kom.u~a~larla vali, parti müfet -
tışı ve .reısı ıle merkez ve civar kaza 
ve nahıyelerden gelen binlerce din • 
leyici karşısında verdiği bir konfe • 
ransta Türkiyenin dünya vaziyeti kar· 
şısında. ~kip ~ylemekte bulunduğu 
dış polıtıkayı ızah eylemiıtir. 

AFYON' da 
Afyon, 3 a.a. - Konya mezusu Mu· 

zaffer Göker halkevi salonunda ver
diğ! bir konferansta hükümetimizin 
takıp eylediği dış politikayı izah ey-
1~~~~ ve türk ;nilletinin Milli Şef 1-
nonu ye karşı ınanç ve bağlılığını te
barüz ettirmiıtir. 

KONYA'da 
Konya, 3 a.a. - Şehrimize geJmiı 

o!A? ~ebuı;l~rımı:ı dün partiyi, halke
vını, vılayetı, belediyeyi or ve kor ko
mutanlannı ziyaret etmişler bugün 
d~ mUnt.e~iplerle temaı etmek, halkın 
dıleklerı.nı dinlemek ve konferanslar 
vermek üzere kazalara gitmişlerdir. 

Yeni inkişaflara 
doğru 

(Bııı 1. inci sa,tadaJ 

Lon.dra; 3 a.a. - İktisadi harp :nuırı 
Dalton burada söylediği bir nutukta ez
cümle demiıtlr ki: 

Alınanya'da bakır eksikliti had bir şekil 
almaktadır. Ebikliği hissedilen diğer ham 
maddeler, benlm istediğim kadar kıt ol
mamasına rağmen petrol, demir halitaları, 
kau~uk, kurıun ve mensucattır. Almanlar 
bu maddelerin gittikçe ekılkliiini hisse
diyorlar. 

nit bi~ aaf~~>:~ airmiıtfr; pakt Ja
ponya ya buyuk doiu Aayasını ve 
Almanya ile İtalya'ya Avruı:a'YI 
vermektedir; Sovyetler Birliği _ Al
many~ ve ~vyetler Birliği _ İtalya 
ademıtecavuz paktları hu""k" 1 • . um crı-
n~ ~ı~yet bozulmamııtrr; Sovyetler 
Bırlı.ğı baı:ıt ve bitaraflık siyasetine, 
bu sıyaıeh tutmak imkanlan l" d 
k ld w •• dd e ın e 

Dalton bir alman tayyareıinden alınan 
tecrit edilmlı bir- demir tel parçaaından 
batıaederek bunun camdan mamul küçük 
paı:-çalarla tecrit edilmiı olduğunu, eğer 

ılmanların elind-c kauçuk olsaydı böyle az 
müessir vasıtaya müracaat etmJyecekleri 
tabii bulunduğunu aöylerniş ve şöyle de
vam etmiıtir: 

a ıgı mu etre sadık k 1 k 
t 

,, :s • a aca • 
ır. 

Şimdi bu mukayeseden •onra, paktm 
metnine ıöre, Amedka, İngiltere •e 
müttefikleri lehinde harbe ıirersı Japon
ya mihver lehinde: veya Japonya mihver 
lehinde harbe ıirerse Amerika da lnıil
tere ve milttefikleri lehinde har-be glrece
line na.zaran böyle bir hal vaki olduğu 
takdirde Japonya'nın mihvere yardımı, 
ancık kendi donanmasına muadil ve bel
ki de üstün bir Amerikan donanmasını 
Uzak-Şark denizlerinde bailı bulundur-

mak ol&bllir. 
Bu takdirde dahi, Amerika donanma11, 

bir kısmı ile 1nııiliz donanmaıını takviye 
tmek imkanın.a maliktir" 

e k • Bu münakaşadan çı an netıce fU oluyor 

Bombay, 8 a.a. - Reuter: Wardba'dan 
alının bir habere ıörı, Gandi, dün :netre
dilen bir teblille, konıre partiıi b11ından 
aabınızlık ıöııtermemelerini talep etmiş -
tir. 

vatfaldyeUnc inanmıı bulunmakta idi. 
Bu hatası ise kolaylıkla anlqılablllr. Zira 
ingfUz hava kuveUerlnln adeden talk bir 
dUşman karııısında göstermiıs olduklıırı 
hayret verici muva!faklyctıerl tahmin et
mek biraz mU§kUld!I. Alman hava kuvet -
lerının 11 aıuetoıtan 30 eylUle kadar olan 
zayiatı 2.081 tayyareye baliğ olmaktadır. 
Bunların ekserisini de bombaı:-dıma.n tay -
yaı:-elerl teııkll etmektedir. İngiliz hava 
kuvetıerı ise aynı müddet zarfında 057 
avcı kaybetml§lerdlr. Altı hafta devam e
den hUcumlardan Jtonra, lnglllz kuvctlcrt 
vaziyete ilk gUnU olduğu kadar Mklm bu
lunmaktadır. Alman )1lksek kumanda he -
Yetince bu rakamlar maldmdur. İ§te bunun 
içindir ki bu kadar zamandır v&detrnekte 
olduğu latllA lolrıi tehlr etmekteaır. Zira 
latUA. f§l lçln evell bir hava ht'lkimlyett 
temin etmek lA.zım aellr. Mam4flh, mev
simin llerlemıı olmaııına ve dolayıstyle 

harek4tın gittikçe gUçleısmesine rağmen 
gemi tnhfldatı devam etmektedir. Bunun 
içindir ki biz de dalma müteyakkız kalaca
ğız. Fakat alman mUde.taasının mağlQp e
dilmez bir gey ol<luğUnu zannetmiı olan 
alman mllleti, lngllls hava kuvetlerinin 
hUcumları üzerine buglln Berllnderı ço -
cukların tahliyesini der-pi§ etmeğe mec
bur kalmı;,tlr. Hltlerın NUremberg sulh 
kongresi hUlyasının ne zaman tahakkuk 
edeceğini bu mll1et acaba aabıraızlıkla 
kendi kendine aormağa bqlamıyor mu f., 

Almanların inal ettikleri memleketler
den yafma ettikleri petrolü tamamen tB
kettiklerini gösteren deliller mevcuttur. 
petrol fıkdanı abluka ve Ahnanyadald nak
liyat al.ı~ml sebebiyle, almanlar ta.rafın
dan vücuda getirilmiı olan biltün bir halk 
teşkilitı feliketli bir •pana ıebep olabi
liı:-. 

.. Mos~ova'nın tebliiinde iki §art 
cumle~ı v~rdır: biri, "paktı imza e
denleru~ uç kıtayı nüfuz bölgeleri
ne taksım etmek itinde muvaffak 
0!~P olmıracaklarına", ikincisi, son 
cu~led~kı barıı ve bitaraflık siya
sehne aıttir. Görülüyor ki Moskova 
ne uzal~tan kendisine atfedilmek is: 
tenen nıyetleri benimaeıniıtir; ne de 
pakt hakkında tasvip lisanı kullan
mııtrr. ~u tebliğ, belki de, "son de
rece alakadar bir kayrt:ıızlrk" keli
meleri ile hulaıa olunabilir. 

Amerika ile aynı derecede aHika· 
sı.nı, lngilte~e ile eski dava birliği
?ı d~ha genıt v~ faal bir iıbirliği 
ımkanlarına dogru tedbirler ara· 
"!.akla göst~~i.tt!r· Amerika, üçün· 
cu dovlet tabırını, mihver Clcvletlc
r~.nin aöylediği aarahatle, kendi Üs· 
tun~ a!mı§hr; fakat paktı, kendini 
çekındırecek, ürkütecek, Tnailtere· 
den. uz~k~la~tıracnk bir tehlike gibi 
değıl, b~!akıs yaziyetini daha iyi ve 
daha mu9pet ınkİ§af' ettirmeğe ccb
r~den bir tehdit ~ibi telakki etmit
tır. 

:ti: harp genişlerse: mihver devletlerinin 
japonya'ya yardımları a_nca~. Sovyet Blr
!'ğine karşı kar.adan mümkun; fakat A
~erika'ya karsı ne karadan ne denizden, 
h'ç bir yardım imkl.nları yoktur. 

1 
Buna mukabil, japonya'nın mihver dev

letlerine yardımı da, yalnııı Ameri~n ~o
nanmasının, Japon donanmasına bır nıı
bet dahilinde üstün, bir kısmın~ Uzak
Şark denizlerinde bağlamaktan ıbaret ka-

l b·ıecek ve donanmanın bir kısmı ve mU-a ı l . , 
hlm hava kuvetlerlyle de nııltere ye yu-
dım edilebilecektir. 
Paktı; ameli kıymeti bundan ibaret ol

masına rağmen, Uı;lü pakt de~letlerinin 
buna. verdikleri ohemiyet ıösterır ki Uçlil 

kt onu imza eden de\•letle in Amerika 
pa ' B' ı· Birliiinden oldufu ıkadaı:- Sovyetler ır ı-
iinden. Sovyet Birliiinden olduiu. kadar 
Amerika Birliğinden korkularının bır eıe-
ri olsa aerektir-

Nevyork, S a.a. - Lüksemburı ıran: 
dll&esi Charlotte, tayyare ile cama ıünil 
Amerika'ya gelecelrtlr. Ma!Qm olduiu il· 
zere ırandüıesin kocası prens Feliıı: ve al
u çocuh, daha temmuz a7'1 içinde bir a
merikan kı:-uvazörll Ilı Amerlka'ya aelıniı 
buhınuyorlardı. 

Vlchy, 3 a.a. - Havas: 18.000 ağır fran
ıız yaralısı aerb91 mıntakaya nakledile
cektir. Parlı mıntakası haııtahınelerinde 
bulunan 151 hafif ve 18 muhtelif yarılı 
bugün buraya selecekUr. 

Calcutta, 3 a.L - Böbreklerinden muz
tarlp olan hlrıt Dair ve gramerctal sır Ra
blndranath Tagore ıon derece zA!lyet için
dedir. 

Ottava, 3 a.a. - Amerikan bahriye na
zırı, denisaltılarına karıı devriye ıemiıi 
haline ffral edilmek üzere 15 biiy!ik yatın 
Kanıda bahrly11incı ıatm. almmıı old11-
luna 'blldlnnlftlr. 

Taymıı gaaetui de taarruzun ikinci a
yuu te,kll eden eylUI zarfındaki alman za-

yiatını kaydederken, alınanların binden 
fazla tayyare zayi ettiklerin! ve belkl de 
Uç binden fazla pilot kaybeylemıı olduk -
lanın Yazmaktadır. Bu zayiat birçok tak
tık de#fglkllklerl yapılmıı olmuına raı -
men verdlr1lml11 olduğU gibl zayiatın Uçte 
blr1 de tkl gUn zarfında yani 15 ve 27 ey-
1uı gUnlerı zarfında verdlı:-llmlgtlr. İlk &'ll

rıU 185 tayyare dU~UrUlmUııtUr. Hava ma -
reııaıı B. Barrnt'ın alSylcmlıı olduğU gibi 
fngUlsJer dUşman raytııtının teabltlnde o 
kadar 1nceeleytp ıık dokumaaalar, yuka -
rıkl rakam 232 ye varabilirdi. İkinci güJJ 
almanlar 133 tayyare kaybetnılılerdlr . 
Du,mana bu kadar 8&71at verdlrtrken ln
sWml• ::vahua ıeo .aıot aqı •QnSflerdlr. 

Vakıaları tetkik eden Dalton bu Jcıı Av
rupa'dı heyeti umumiyeti itibariyle a,ırlı: 
olınıyacairru aöylemiJtlr. 

İyi tevzi edildiği takdirde herke.e ye.
tecek kadar yiyecek vardır. Mevzii açlık
lar ise alınanlar gıda madd~erinl pldık· 
lırr veyahut uzakta olmayan hububa.tın mu
tat ıekJlde ı.vziine müsaade etmedikleri 
takdirde vuku bulacaktır. 

lı;ral altında bulunan memlelcetlerde 
açlığa mani olmak için lngiltere'nin ablu
kayı ıevşetmeıl hakkındaki telkinlere ro
!nce, Dalton bu husuıta .ayte demiıtir: 

Nazi teflerinin hu:1unetleri, fena niyet
leri ve diler :nakiıeleri ıebebiyle, milua.de 
edilecek yiyecek maddelerinin nazilerin 
kurHtlarıM. &itme.ine meaıi olacak bi 
blc -1 iMıt .Ulemu. 

5 

Falih Rılkı AT Al' 

Bir İngiliz vapuru İzmir'de 
İzmir, 3 a.a. - İtalyanın harbe iş

tirakindenberi ilk defa olarak Moroe 
a~h ?ir ingiliz vapuru limanımıza gel
~ıttır. Vapur Portaaitten gelmekte • 
dk. Bu.radan mal alacaktu. 
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Dı~ ticaret Tayinleri yapılan 

Kliring hesapları Üniversite ve lisan 
bakiyeleri 

kursu mezunları 

U L U S 

P. T. Telefon Umum Md. 

Demir tel alınacak 
P. T. T, Umum Müdürlüğünden: 

1 - TaahhUdUnU tfa edemenıeslnden 
mllteahhldl nam ve hesabına lW ton 4 
m/m M ton 5 m/m ki ceman 200 ton de
mJr tel açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

M. M. V. Hava Müateıarlığı 

Çelik alınacak 
M. M. V tkiltti Hava. Satın Alma. Ko.: 

OKULLAR 

Talebe kaydı ilanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğün
den : 

4/10 ·:940 

(_R_A _D Y_o_....) 
T U R K t Y E 

--( Radyo Difüzyon Pmıtaları )
TÜRKİYE Radyosu - Al\'KARA Radyo811 
---.. c Dalga Uzunluğu Jo>----

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P, 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. Q 
TUrktye Ctlmhurtyet Merkez Banka.sın 

dan alınan hesap hU1Aı!u1.l1trtnft göre 28 9 
1940 t&rihtodekl klirln5r hesaplan ba.kıye 
lerl 

2 - Muhammen bedt>ll (40,000) 11ra mu
vakkat teminat 3000 lira olup ek!iıl1tnıesl 

Maarif Vekaleti İstanbul Üniversi- 20.10.940 çar,•mba gllnU saat 16 da Anka
tcsinden mezun olanlarla lisan kur- ra Evkaf ap:u-tımanında P. T. T. umum 

l - 214: kalem 2389~ kilo busust çeHk 
kapalı zartla eksiltmeye konulmu§tur. Mu
hammen bedel! (35.000) lira olup !lk te
minat miktarı 2625 liradır. Kapalı zarfla 
eksUtmesl 81. 10. 940 perşembe g-UoU saat 
11 de Hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İdart ve tennt oartoame 175 ku
ruş mukablJlnde her gUo öğleden sonra 
m~zkflr komisyondan alınabtlfr. 1stekllle-

1940 • 1941 ders senesi talebe kayıt mu
amelesi cumartesi ve çarşambalardan maa
da her ıün saat 10-12 ve 13,30-15.30 ara • 
sında yapılmak üzere eylülün birinden bi
rinci teşrinin beşinci gününe kadar devam 
edecektir. 

CUMA: 4.10.1940 
7.30 Program ve memleket saat ayarL 
7.35 Müzik: hafif proııram (Pi.). CETVEL: - 1 -

Tilrklye Cümhurtyet ırerkez Bankasın 
dakt klir1nır hesaplan borcıu bakivPlert ~ 

Men1leket 
Almanya 
D. hesabı 

A hesaplarında.ki 
borc11mıı.ı 

Almanya 
B hf'aabındıık.1 
iti r:ıı.tımız 

Beıc:ı.ka 

k4>11lrıvakya 

F.:ıJtonya 

Finl rıri·ya 

Hollanda 
tsrnnv·ı 
İ"Vt"(; 
D heıııatand11kt 
borcumu7 T ı.. 

İ8VPC: 
A h~~ıtbıoe1R.kl 

alRcağımız T.L. 
İsvl~re 
Lehistan 
Letonya 
NorvPç 
Ruzya 
Yugo11lavya 
BıılgarlRtan 

Yunanistan A. hetta-
bındııkl borcumuz T.L. 
Yunanıetan B. beea... 

Mtkta.r T.L 

27.700 

l9.7Si.600 

2.725.000 17.0~2.6()1l 

672.300 
4i2 000 
33900 
7; ~00 

402 600 
27U.SOO 

2 376 200 

117.200 2.2,9.000 

88.700 

68 300 
419.400 
215.200 
lRl 400 
'7.400 
79.300 

2200 

bındaki alacağımız T.L 28.600 40.000 

-,2"'2"". 3"'50-:-. 4"'00"'° 

CF.TVEL : - 2 -

Muhtel\f memleketlerin merkez bankala
rında tutulan kllring hesaplarındaki 

alacaklarımız 

sundan mezun olanlar ve ehliyetna
melilerden bir kısmını muhtelif mek
teplere tayin etmiştir. Bunları sıra

siyle yazıyoruz: 

Üniversiteden mezun olanlar : 

Fahrünnisa Aycan Kasımpaşa ikin
ci ortaokuluna, Naime Nakay Kandil· 
li kız lisesine. Sabahat Kasay Pertev
niyal lisesine. Samime Koç Beykoz 
ortaokuluna. Feriha Uçankartal Ciba
li ortaokuluna, Süheyl Berkman Da
vutpaşa ortaokuluna. Nezihe Kırtepe 
Ankara üçüncü ortaokuluna, Nigar 
Tezgel Ankara birinci ortaokuluna 
Meliha Yakar Kasımpaşa ikinci orta
okuluna, Vildan Yağcıoğlu Sehremi
ni ortaokuluna. I-Ta1ir1r Rren V;,rl·kiiv 
ikinci ortaokuluna, Habibe Akel. Sı
dıka Okandan. Semahat Berkman Ka
sımpaşa ortaokuluna. 

Ehliyetnameliler : 

Mehmet Kökbudak Yenikapı orta
okuluna, Enis Şerkuy Gelenbevi or
taokuluna, Cihat Tan Heybeliada 
ortaokuluna, Mehmet Afif Kadıköy 
birinci ortaokuluna, Vedia Arnas 
Kadıköy üçüncü ortwkulu Üsküdar 
şubesine, Şehbal Erdeniz Kasımpaşa 
birinci ortaokuluna Nail Mutlugil 
Kabataş lisesine, Rüksan Yücebay 
Yenikapı ortaokuluna. Adile Berk· 
man Çapa kız ortaokuluna. Abidin 
Kısakürek Ankara erkek lisesi }'ar
dımcı muallimliğine ve stajiyerliği
ne. 

.Memleket Miktar T.L. Lisan kurırundan mezun •lar • • . 
Lıtvanya 

ı.taca.rısta.n 

İtalya 

B. beeabındakl 
alacağımız 

TL. 
İtalya A. 
borcumuz 
TL. 

3t7.700 

271.800 
lavtçre malt alacaklar 
İsviçre huw.st % 1.50 
lıviçre hususi % 8.50 
Rumen alacatımız 
87 huau.st hesap 
TL. t6.300 
petrol heıabı 
TL. 814.700 
Rumen borcumuz 
SR huauet hesap 
TL. 307.tOO 
Yent heaap 
TL. 167.000 
Zeytlnya#l bloke 
TL. 50.000 

861.000 

61HOO 

U.800 
11.000 

75.900 
66.700 

2.900 
16.600 

346.600 

1161.1500 
Not: Ruınen kl!rlnglne ithal edilip 

henüz resmeD malları memlekettmtze gir
mlyen TL. 825.200 

Satıı fiyatları tesbit edilecek 

mallar 

Ticaret VekAleU, mensucat, tpıtkler ve 
makaraların ıa.tıe fiyatlarını tesbtt et
mlıstı. VekA.let, bu defa da demir, çuval ve 
derilerin ~atıı fiyatlarını ve A.za.mt ktl.r 
Disbetlertnı tesbit etmektedir. 

Alman bataryaları 

Douvres'a ateş açtılar 
Lon.drı, 3 a.L - Alman bataryaları dün 

ık1am faıılah ate1 açmı1Iar ve Douvres 
lKSlcesine obüsler dilşmil1tür Bazt evler
de bir miktar ha.sar vuku bulmuş ve bir 
lıı:aç kİ$İ ölmüş veya yara.1e.nmıştır, 

İstanbul Üniversitesi lisan kursun
dan mezun olan gençlerin de tayinle· 
ri yapılmıştır. Bunları sırasiyle yazı
yoruz: 

Nurettin Atasaygil İzmir Gazi or
taokuluna, Beraet Hopman Adana 
kız lisesine. Sabahat Türkay İzmir 
kız lisesine, Sal3hattin Scrigül İzmir 
Oazi ortaokuluna. Rükzan Kazancı· 
oğlu Trabzon erkek ortaokuluna, 
Şükran Bakın Antalya kız lisesine. 
!sa Manas Antalya erkek lisesine, 
Cemalettin Padır Diyarbakır lisesine. 
Vedat Güntekin Erzurum lisesine, 
Gündüz Kutlu Eskişehir lisesine, Na
zım Aydın Bolu ortaokuluna, Sümer 
Oktay Gireson ortaokuluna. 

Simav'daki yangın 
fe' fi':e!zedelerine yardım 

30 Eylül gecesi Simavda vuku bu 
lan harikte evleri yanan yurttaşların 
en zaruri ihtiyaçlarına sarfcdihn~k 
üzere Kızılay merkezi umumisi tara -
fından telgraf havalesi ile 1500 lira 
gönderilmiştir. (a.a.) 

Ege bölgesinde zelre!e 
İzmir, 3 a.a. - Evelki gece saat 20.30 

da Dikilide 41 saniye süren hafif ve 
41 ıaniye süren şiddetli iki zelzelo 
olmuştur. Berl"'mada da bir dakika 
ve müteakiben dört saniye süren orta 
şiddette iki. Foı;ada da sima! cenuba 
doğru 5 sanive süren şiddetli zelzele
ler olmuştur. 

Rize maarif müdürlüğü 

Rize Maarif 
Maarif Müdürü 
edilmiştir. 

Müdürlüğüne Siirt 
B. Zeki Ülke tayin 

mUdUrlUk binMıodakl satın alma komla -
yonunda yapılacaktır. rin kanunun iki ve UçUncU maddelerinde 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak -
yazılı bulunan vesatkle birlikte tık teminat 

buz veya bnnka mektubu lle kanunt ve. 
slkalarını hAmllPn me7.kQr glin ve saatte 
o kornlı:ı-yona mUracnat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara evkaf apartı .. 
manında P. T T. levazım tstanbulda yeni 
Valide hn.nında levazım ayniyat şubeı'lf 

mUdürlUklerlnd<'n 200 kuru~ n1ukabillnde 
verllPCektlr. (6342) 16376 

A LEVAZIM AMIRIJCI 

Makarna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa, Al. Ko.: 
1 - Garnizon birlikleri ihtiyacı için 

on beş ton makarna pazarhkla alınacak

tır , 

2 - 1. 10 9~0 tarihinde saat 10 da 
pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin 3 15 
teminat ve mcktuplariyle birlikte Anka
ra. Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6352) 16380 

Mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. At. Ko.: 
1 - Garnizon birlikleri için pazarlıkla 

t5 ton mercimek !atın alınacaktır. 

2 - 8 10 9W s·ıat \S de p'.lz3rhğ1 ya-

ve tekli! mektuplarını muayyen aaattan 
btr saat eveUne kadar komisyona makbuz 
mukabili vermeleri. (5507) 15~44 

Battaniye alınacak 
M. M. VelcSleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Talibi zuhur etmlyen 2500 adet 

battanJye yenld<'n pazarlıkla ihaleye ko. 
nulmuştur ıtuhammen bedeıt 18700 lira 
olup katı teınlnat nıfkdarı 2813 liradır 

PazarlıA"ı ~.10.940 cumarteAI gUnU saat 10 
da hava sRtın alma komisyonunda yapıla
caktır İd•ırf şartnnme evsnt ve nllmunf>l'l"f 
ber gün öğleden •onr., konıisvoncJa goriile. 
bilir. teteltlllerın muayyen glln vt- snrıtte 
kstt teminat ve kRnunt belgelPrl.yle birlik
te komisyonda bulunmaları. (63::0) 16329 

F otin alınacak 
M. M. Vek5leti Hava Sat1n Alma Ko

misyonundan: 
Taltbt zuhur etmty.~n 2000 çift er fotint 

yeniden pazarlıkla ı;ıatın alınacaktı?'. htu -
harnmen bf"dPli 13,000 lira olup katt temi
nat mikdarı 1950 liradır. Pazarlı~ı 7.10.940 
pn.znrteRI saat 11 de hava satın alma ko
misyonunda yapılac.-aktır. İdıırt şartname 

ev~~f ve nümunrsl her glin ö~ledt•n sonrn 
prlacakttr. . ı komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu-

3. - Beher kılosu~un ~uhc!mmen b~- 1 ayyPn glln V<' snatte katt teminat ve ka 
dclı 20 kurustur Taltplerın ,o 15 temı- 1 nunt b("Jg .. Jrrlyle birlikte komisyonda bu
n'1:tlariyle birlikte komisyonıı ntüracaat- ıunmaalrı (6334 ) l6332 
!arı. (6389) 16399 

Tafsilat almak isteyenler mektep 
resine müracaat edebilirler. 

(7821 • 5084) 15061 

Ekmek alınacak 

ida -

Ankara Okulları Satın Alma Komisyo -
nundan ı 

l - Ankara yatılı okullarının 1940 ina· 
n yı.Iı ihtiyacı otan (333000) kJlo ekmek 
alınacaktır. 

2 - İhale kapah znrf usullyle yapıla 
caktır. 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını • yemek lis~i. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif programın deva• 
mı (Pl.). 

12.30 Program ve memleket saat ayarL 
12.33 Müzi'k: kadınlar küme heyeti. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: halk havaları. 
13.20/ 14.00 Müzik: karışık proıtram (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik: radyo "Sving" kuarteti (l. 

3 - tsteklller, belediyece trsblt edil Özgür ve ate;s böcekleri). 
mlş narh fiyatlarından indirme yapmak 18.30 Müzik. 
.,ur~tlyle tt>kllft(' btılunacalclarJır A: -

-4 - Eksiltnıeye ı;ırecekler, 24!JC sayılı 

Icanun hükümlerine u~gun t'>elgelerle ko 
mlsyona bru,vurncakle.rdır. 

ô - Teklif n1ektupları, ihale aaa.Unden 
bir saat önce komisyon başkanlığına vertl
mek A:r.ın1dır 

6 - Mu.vakket teminat 2747 lira 25 ku
ruştur. Teminatın ekRiltme saatinden da
ha önce Ankara okullar nıuhaı:Jebeclliğl 
vecneelne yatırılması lt'lzımdır. 

7 - Eı<slltme, AnkA.rada okullar muha
t b<>cilig-lnde 5-10-1940 cumartesi gUnU l!la
at 11 de yapılacaktır. Cfi824) 15818 

Müsabaka imtihanı 

1. Fahri Kopuz - hüzzam ıarkı: (Sunar 
bir cami nemlu). 
2. Medeni Aziz . hüzzam ıarkı: (Kerem 
eyle mestane kıl). 
3. Mehmet - suzini.k: ıarkı: (Gel ey ta,,. 
rı melek). 
4. Şevki - uşşak şarkı: (Bu dehrin ırerml 
serdinden). 
5. Lemi u:.;sak ıarkı: (Bu imtidadı Ce'Vloı 
rekim). 
6. Refik Fersan • muhayyer prkı: (Bir 
güzel bağından). 
7. S. Kaynak - muhayyer ıarla: (Batan 
gün kana benziyor). 
B:-

Yükselt Mühendis Mektebı Direktörlü- 1. Fahri Kopuz - suzidil ıarkr: (T:flı 
ğüııden : nagimın). 

Şitndlye kadrır mPktrbe kaydedtlmtş olan 2. Ta.nburi Ali .. suzidil ıarkı: (Her bir 
tnll·be adPdl alınacak miktarı tecavtiz et- bakışında), 
mış oldu~u cihetle a.'}ağıdakl günlerde bir 3. Emin Ongan • ıuzidil aaz semaisi. 
giriş miiRebaka lmtihnnı yapılacaktır. 4. Hacı Faik - hicaz ıtarkı: (Ateti suza .. 

B"loıur alınl\cak 
Elbiselik kumaş alınacak 7 Blrlncıteşrin 1940 pn>.orte.ı nı firkat). 

M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko.: Saat 9 dan 12 ye kadar cebir, trlkono- 5. Htristo • isfahan ı&rkı: (Dilştiln ele. 
• ı 10 000 k 1 k lb. l'k k metri mi aşka gönül). Ankara Lv. i\., Sa. Al. Ko.: - . metre ış ı e ıse ı u-

1 _ Garnizon birlik1eri için 40 bin maş pazarlıkla satın alınacaktır. 38500 Saat 14 den 17 ye kadar geometri 6. Ahmet Rasim • usıak şarkt: (Bir hı· 
1. 1 k ı · ·k 5775 ı· 8 Btrinctte•rln 19'0 salı har ister gönül). kilo bulııur pazarlıkla satın alınacaktır. ıra o up at temınat mı tarı ıra- ,, ·1 

2 _ İhalesi 7. ıo 940 saat 15 de An- dır. Pazarlığı 10. 10. 940 perşembe günil Sa.at 9 dan 11 e kadar fizik 7. Halk türküsü: (Kara koyun yayıhr). 
kara Lv. A.. Sa. Al. Ko. da yaptl'.lc'lktır saat 10 da Havı satın alma komisyonun- Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 19.30 Memleket ıaat ayarı, ve ajanı ha. 

d 1 k ıd • f Saat 15,4" den 17 ye kadar yabancı dil berleri. 3 - Pı.fuhammen bedeli 15 kurustur a yapı acA. tır. arı şartname evsa ve .ı 
nümunesi her gün öCleden sonra 195 ku- "Fransızca, İngilizce, Aln1anca,, .ı...ı.45 Müzik: fasıl heyeti. Taliplerin ~ 15 teminatlariyle birlik

te vakti muayyeninde komisyonda bulun-
maları. (6390) 16400 

TAPU VE KADASTRO 

ruş mukabilinde komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir
likte komisyonrla bulunmaları. 

(6400) 16408 

Aiektebe ya?:ılı saat1erdro geç gelenler, 20.15 Radyo ı-azetesi. 
kayıt karnesini yanında bulundurmıyan- 20.45 Temsit. 
tarla kopye kalrm~lz veya mavi mUrPk- 21.30 Konuşma (iktiıat aeati). 
kepsiz gelenler imtihanlara lştlrAk ede- 21.45 Müzik: radyo salon orkestrası (vlo-
mezler. (9303/6365) 16369 loniat Necip Aşkın idaresinde). 

1. Massenet: Manon (müntchibat). 
Kaputluk kumas alınacak Kömür alınacak 2. Joh. Strauos: cenup gülleri (vals). 

Ankara Kadastro Mahkemesinden: M. M. Vckileti Ha.va Satın Almıı Ko.: Ankara Okulları Satın Alma Komisyo- 3. Jose Padouk: macar miIJt havaları fi,. 
Ankara Ziraat bankası tnhvillt şefi Fa- 1 - 2500 metre hava rcrı~ ka.putıuk nundan: 7.erine. 

ik Ok tarafından Ankara'nrn Cebeci Sey- kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. Mu- 1 _ Ankara okullarının l940 malt yılı 4. Josef Lannor: saray balosu danılan 
han ıokak No. 2 de Selma ve Nedim aleyh hammen bedeli (16750) lira olup kati te- ihtiyacı olan (4.320) ton kok kömllrll ve (vals). 
!erine açtığı meni müdahale daviisinın minat miktarı (2513) liradır. Pa:r.arhğı (34c0) ton kıriple kömUrU alınacaktır. A-Iu- 5. Frederiksen: halk meydanı. 
28. 9 940 tarihli duru-ımasrnda dava olu- 12. 10. 940 C. Ertesi aünil saat 10 da Ha. hammen bedel, kok, 2775 kr. kıriple 1s75 6. Becce: İtalyan auiti. 
n-.nlann. f.\t.•-•t.a..h\arnun. ı.-.l hu.tun.. v... -tın ~. kcwni•v.-...ı .. .ı.• .u..a.o • .k•ıu-.tu• 22.30 h-f emlcket aat ayarı, ajana haber• 
mastndnn dolayı kendilerine ilin en davc- ttr. İdari şartname ve evsaf her gün 2 - İhale kapnlı zart usullyle yapıli=" .... ıer • nraaı-, esnanr. tanvrıa-r, xamoıyo • 
tine karar verilmiş ve dı.ırusma günü 7. leden sonra mczkılr komisyondan alıı. <'"lktır. nukut borsası (fiyat). 
11. 940 saat 9 olarak t.ıyin kıhnmtş bu- bilir. 3 - fstekliler, tnhmln edilen bedeller. 22.45 Müzik: radyo salon orkestrası pro-
lundui;und(Ut işıbu gün ve saatte Selma ve İsteklilerin muayyen glin ve s1atte ka- ctPn Jndirme yapmak suretiyle teklifte bu- gram.ının de-va.mı. 
Nedim veya vekilleri mahkemeye gelme- ti teminat ve kanuni belgeleriyle komis- lunflcaklnrdır. 23.00 Müzik: dans müziii (PI.). 
dikleri takdirde usulün 141, 144 üncü mad- yonda bulunmaları. \ 4 - Ek~lltmeye girecekler, 2490 aayıh 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanfl,. 
delerine göre gıyaplarınd1 muhakeme ya- (15401) 16409 kanun hükOmlerlne uygun belgelerle ko· 

Tahran Radyosu pılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere misyona başvuracaklardır. 
ilin olunur. 3952 Kaputluk kumaş alınacak 5 - İlk teminat; 7562 lira 75 kuruştur. 

M. M. Vekileti Ha.va Satın Alma Ko.: 

~----•UGON .. .-~ 

ULUS Sinemasında 

Tahran radyosunun Türkiye saatiyle pro
Temlnatın ekslltme .aaatfnden daha önce gramı şudur : 

1 - 10.000 metre hava rengi kaputluk Ankara okullar muhasebccııı~ı veznesine S t d 
& an 11 en 13.30 a kadar kıaa dalga 

kuma.1 pazarlıkla sa.tın alınacaktır. yatırılması verekllr. 9 87 
"' 1 . metre 1~.100 k1lostkl üzerinden. 39.75() lira olup kati teminat miktarı 

6 - Eksiltme, AnkA.rada okullar muba- SR.at 16,4~ df"n 19.4.6 kadar 30.99 metnı 
5963 liradır. Pazarlığı 9. 10. 940 çarşam-
ba günü saa.t 10 da Hava satın atma ko- aebeclllğ"lndJ 21.10.940 pn.zartesl gUnU sa- 90RO kl1oslk1 t.lzerlnden. 

at 10 da yapılacaktır. Saat 20 den 23 e kadar 48.74: metre 61~ 
2 film birden 

14.30 . 18 

BAKIR DELİKANLI 
GARY COOPER 

16.30 da 

Cehennem mahkumları 

misyonunda yapılacaktır. İdari şartna-
me evsaf ve nümuncsi her gün öğleden 

sonra 2 lira mukabilinde görülebilir. İs
teklilerin muA.yyen gün ve saatte kati te
minat ve kanunt belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. (6402) 16410 

Endüstriyel maliyet fiyatı 
K'°an ASAFKAN 

Maliyet hesaplama.. rasyonel çalışma, 

~--••••••••••••' tegktla.t slatemlerlnl pratik gösterir. Her · 
· •kese lüzumıu kitap. Ftyab 150 kuru;, 

Gece: 21 de Bakir Delikanlı 

(6876) 16387 kilosikl üzerinden • 

ASKERLiK iŞLER 1 
Avusturalya tezgahlarında 

büyük bir faaliyet var 
Şubeye davet 

Ankara As. Ş. Rs.: Melbourne, 3 a.a. - Bahriye nazın B, 
Cameron, yeni Avusturalya tipinden dört 

Ankara yerli şubesinde kayıtlı piyade mııyn gemisinin süratle inşa edildii:ini bil
üstegm. 313 doğumlu İlhami Recai Ut- dirmiştir. Bunlardan ikiıi denize indiril
kun 335 • 10 adresinde bulunamamıştır. mi, bulunmaktadır. 
Mumaileyhin acele Ankara yerli askerlik Kez<a Tribal tipinden iki destroyer >-
şubesine müracaatı. (6382) 16392 vusturalya'da inşa edilmektedir. 

• geldi. Bir kaç gencin çıkardığı yeni bir mecmua var
clı. Belki; onlarla anlaşabilirdi. Hemen temasa geçti. 
Artık, serbest ve rahatca yazı yazabilecek bir yer bul
muştu. Gençler, utanarak, makaleleri için aara vere
miyeccklerini, çünkü; mali vaziyetlerinin henüz mü
sait oln:;1adığını, ileride mecmuaları tutunduğu tak· 
Jirde bu kusurlarını affettirmeğe çalışacaklarını söy· 
ıediler. Vilmoş, onları teselli etti: 

- Ben, diyordu. Bu sahada senelerce tecrübe göt
müş bir adamım. Okuyucu ne ister, bunu elbet de 
aenden çok daha iyi bilirim. Çıkardığım mecmuaları 
her sınıf halk okumalı ve anlamalıdır. Kültürlü bir a· 

darru alakadar ettiği kadar bir arab.ıcının da hoşuna 

gitmelidir. Bir hanımefendi ile bir hizmetçi de aynı 
ıekılde beğenmelidirler. Halbuki; sen, şimdi mecınu· 

alanını ıslah edeceğim, modernleştireceğim, derken 

beni kalabalık bir okuyucu kafilesinden mahrum ede
ceksin. !ş hayatında bu gibi şeyleri her şeyden evci 

düşünmek lazımdır. Yazan: MIHALY FOLDJ Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKQNE.Y -119-

- Rica ederim, dedi. Ben, para peşinden koşan 
bir adam degilim. Ben, ideal sahibi bir insanım. Mak

sadım, cemiyete hizmet etmektir. Benim için, aynı 
ideal uğrunda mücadele eden sizler gibi arkadaşlarla 
tanışmak en büyük bir kazançtır. 

Bu mevzu üzerinde bir haylı münakaşa yaptılar. 
Direktör, münakaşadan hoşlanırdı. Nihayet Vilmoş'· 

un fikirlerinden bazılarını kabul etti Bu suretle uir 
anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmaya nazaran, Vilmoş, 
modern mevzularla ata.kalı makaleler, şiirler ve hik3· 

yeler yazacak ve bunlar arada bir mecmualarda neş
rolunacak, ayrıca tiyatro tenkitleri de yapacaktı. Bil
hC1.ssa bu tiyatro tenkitleri Vilrnoş'un vazifesine karşı 
olan alakasını büsbütün kamçıladı. Tiyatrolarda, ten

kit muharrirleri için ayrılan localarda oturup da. göz

lerini ıahneye diktiği zamanlar kendinden geçiyor, 
kalbi sevinçle doluyordu. Çok defa oynanan piyesleri 

beğenmiyordu. Bunları yazan muharrirlerin şansları
na haset duyuyordu Kendisi onlardan çok daha iyi 

ıeyler yazdığı halde. eserlerinden hiç birini sahneye 

koyduramamıştı Anla~ılan iyi ve biivük bir muhar

rir olmak için valn" kabilivet kafi nei(ilıli Aynı za
m~nda tali ve tesr!1iif f"ri,., fif" vard1m1art IS7.ımrl1 Yaz

dı~ı tenkitlerde bundan d• bahsetti Fakat, direktör 
011un b:jylf" g'!'li'\İ giJ;ı:c1 istediği vibi tenkit yazma 

aın• m•ni olılu Rudolf Ravberg, Vilmoş'u bir gün o

da- ~" çağırdı • 

e 

bir tavırla söze başladı: 
- Oğlum, sen daha çok tecrübesizsin. Tiyatro 

tenkidi yazarken felsefe yapmağa kalkışıyorsun. Son
ra, kimsenin bilmediği, hiç işitmediği bir sürü isim .. 
den bahsediyorsun. Yazılarında adları geçen muharrir 

ve şairlerin çoğunu ben bile tanımıyorum. Halk, nere

den tanısın? Öyle hayret!<: yüzüme bakma. Sözlerim
de miibalağa var sanma. Benden daha münevver oku
ı·ucu bulamazsın. Ben, hayatımı kitaplar, gazeteler 

ve mecmualar içinde çürüttüm. Buna rağmen yazı1a
r•r beni alakadar etmiyor. Gothe ve Lessing'leri bı
rak me,arlarında rahat yatsınlar. Shakespeare'e ge

lhce: onun da yaptığı şöhret kafidir. Hele, o frans11 

isimleri 1 Bunlardan tamamiyle vaz geç. Henry Bec· 

que kimdir? .• Hele şu ... Dur bakayım, bulamadım .. 
fT, tamam ... Porto Riche neci oluyor Halk. bunlar 

rf.an ne an1ar? Onlar pivesin mevzuunu merak eder· 

ler Pive! ise bir m;:ıoı;;aldr!n ilı.ırcttir Bunun tenkidin: 

yaparken masalı anlatmalı. güzel veya çirkin tarafla 

rını tebarüz ettirmelidir Okuyucunun istediği bu 

dur. Bir de, hiç bir piyes, hiç bir roman ve hiç bir 
ıiir hakkında kati hliküm vermemelidir. Bunu halka 

kit muhar· 

ririnden daha büyük bir isabetle vermesini bilir. Son
ra yazılarında çok dikkat etmekliğin icap eden diğer 

bir nokta daha vardır. Muharrir, yazı yazarken kendi

ne bir profesör süsü vermemeli ve okuyucuyu cahil 
ve hiç bir şeyden anlarruyan bir insan yerine koyma· 

malıdır. Hiç kimsenin, kendi cehaletini öğrenmek ve 

bir muharrirden ders almak için para vermez. Bu in
celikleri kavrayamıyan bir adam muharrir olmama
lıdır Anladın mı yavrum? 

Vilmoş, başını önüne eğdi. Cevap vem.edi. Bütün 
Lu sözlerden yalnız bir tek şey anlamıştı, O da; Ru 

dolf Ravberg'Je aralarında koca bir dünyanın bulun
duğu ve hiç bir zaman anlaşmalarına imkan olmadığı 
idi. Fakat, ne yapsın ki; ekmek parasını onun mües
°'eses:ndrn kazanıyo du. Binaenaleyh, on'.ı ita:;t etm~· 
ğe, fikir 1 •:-inı ne k"laar ayk1 •• bulurs'il hulsurı kabu1 
~trn;ş gö~ U .. meğt m•c.burdu. Bu insani •.• b;ıkımır:dan 
belki bir su'a.ııu. '·•kat, e..miyetin ko·ıduğu nizam 
'>öyle icap ettiriyordu. Buna, ister istemez boyun eğ· 

mek 13.zımdı. 

Vilmoş, bütün gece düşündü. Ne yapmalıydı? İs
tediği, duyduğu gibi yazı yazabilmek çaresini nasıl 
bulmalıydı? Sabah, çayını içerken birdenbire aklına 

Artık Vilmoş hararetle çalışıyor, durmadan oku

yor ve yazıyordu. Geceleri bir kaç saatten fazla uyku 
uyumuyordu. Yunan trajedisi hakkında uzun bir tet

kik yazdı. Edebiyatçılar arasında "irade, talih, dram" 

isimli eseri derin akisler uyandırdı. !ki yüz kırk say

fa tutan bu kitap basıldığı zaman Gizella, üçüncü ço
cuğunu bekliyordu. Bundan sonra "Modern dram" a• 

dını taşıyan kitabı çıktı. Bu kitap birinciden daha ge

niş bir alaka uyandırdı. Bir çok kimselerin takdirle • 
rini kazandı. Diğer taraftan bu münasebetle Vilmoş'a 

küfredenler ve aleyhinde atıp tutanlar da oldu. ı 

zıları da, uslfrbunun ağırlığından, düşüncelerin çok 

müphem bir ifade ile anlatıldığından, eserin, hazme
dilmesi imkinsız bir alman felsefesinin tercemesin
den başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Mamafih 

Vilmoş, çok .memnundu. Aleyhinde dahi ol,;a, kendi
<ınden bahsedilmesini mühim addediyordu. 

İşte, profesör Viktor Loşonsi, oğlunun bu eserle

rini görüp, hakkında yazılan tenkitleri okuyunca va 
onun fikir hayatında muvaffakiyetli adım•,,ıa ilel'o 

lediğini görünce ona karşı duyduğu darğınlı(' •.• •uttu. 

-Sonu var-
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RESMİ TEBLiGLER 1 
Htııııı rıır ııııııııııııısıııı 

Büyük Britanyaya 

Transilvanya'nın 

ilhakından sonra 

Almanya üzerine yapllan 
İngiliz hava akınl•ında 

şiddetli 

B. Çemberleyn Nevyork Taymise göre/ Atlas denizinde 

istifa etti Akdeniz bu kış Amerika 125 parça 
muharebe gemiden mü.ekkep 

yapılan hava akınları Macar parllmentosu 
Londra, 3 a.a. - Hava ve dahili emniyet ilk toplantısını yaptı 

nezaretlerinin tebliii: Çarıambayı per .. • . B d 3 _ Macar a1·ansı b b ır.ı d'" esaa hu- u apeşte, a.a. 
ıem eye a. ıyan ıeee, uşman b'ld' . H"k"met partisi yaz tati-
cumlarını Londra mıntakasına ve lnıılte- ' ı ırıyor: U u • 
re'nin cenubu ıarkt mıntakuına tevcih et- Iinden sonra, ilk toplantısını yapmıı· 

yangınlar 

çıkarıldı 

(Baıı 1. inci sayfada) 

nazın olmuıtur. Vikont Caldecote iıe, i~ 
tifı etmiı olan Lord Hevvart'ın yerine hi
kimler heyeti ıefi lortlufuna ıetirilmiı
tir. 

Yeni iave nazırı, ıimdiye kadar ticaret 
nazırı olan Andrevv Duncan'dır. Onun ye
rine ticaret nazırlığına da yüzbaıı Olivcr 
Lyttelton tayin olunmuştur. 

miı olmakla beraber, İnııltere'nin diğer I tır. b' tuk söyliyen 
kısımları üzerine de hücumlar yapılmıştır. Bu t?plantıd~ lırk~uVi ana hakem 

İskoı;ya'da iki nokta üzerine yangın Başvekıl Kont e e 1
' k y d · Nakliye nazırı Sir Joh:ı Reith, nafıa ve 

bombaları a;ılmııtır Bu bombalar, az ha- kararını memnuniyetl~d ay ~mış .ve Birkaç güne kadar inşaat nazırlığına ıetırilmlıtır. Bu yeni 
sarı mucip olmuıtur~ Şiddetli infilak bom- Transilvanya'nın !e.nı hen . t~c~r~s- nazırın vazifeleri, ileride neşredilecek bir 
baları da atılmıı ve bu bopıbalar, bir bi- tan'a ilha.kın~n .tarıhı e emıye ını e- 1 ngifizler harbe yeni tip deklerasyonla te bit olunacaktır. Sır John 
nayı tahrip etmıı ve az mıktarda telefata bariız ettırmıştır. d'l . Reith'den açılan naklıye nazırlıl';ına iac, 

• . Macar parlamentosuna arze ı mıı ,.. B b 
aebeblyet vermııtır. .1 a ilhakına müte- t f k ki yarbay mOBre ra azon tayin edılmiştir. 

lnıiltere'nin ıimali ıarki mıntakasına, olan bu Transı vany I. 'h .. a yya re C r 50 a Ca ar B şvekil B. Çurçıl, maliye na:mı Sir 
bir miktar yuksek infilik bombası ve yan- dair bulunan bir kanun 

1 
ayı ası~a ~o- Kin&;sley Wood ile mesai nazırı B. Er-

rın bombaaı atılmııtır. Bir çok yangınlar re, ilhak edilen ~ıl~ım a~İ·f~~ us. ar Londra.. 3 a a. - Lonıdra'da resmen bil- nest Bevin'i ve Sir John Anclerson'u harp 
çıkmıı fakat bunların hepsi ıimdi ıôndıi· meclisinde Başve~ı ı~h te ıd!I uzekrıne dirildiğine göre kuvetli İngiliz bombardı- kabinesine rirmeğe d'lVet etmiştır. Bu su-

'k' l"s'"e ıntı ap e ı ece o- 1 1 · rillmllıtiir Uç ev yıkılmıştır. Diğer bazı her t ı mec ı '.'C •
1 

d'l man tayyareleri, a man arın ışgali altında retle harp kabinesi izilarının adedi, altı-
. · l h slar tarafından temsı e ı e· b ı · ·ı~ l' ı d' .. •-· k "I k b' · · evlerde ve binalarda hafıf hasar vardır. an şa ı d d' • • 

65 
k' . u unan ıstı .. ımıın l!'lnI, u~manın mu- dan se .. ıze çı mıştır. c. arp ıı. ınesının di-

Bu mıntakada ôlll ve yaralı miktarı azdır. cektir. Bunların a e ı az~ı <l ışı- nakalat saflarını, benzin Iabrikalıırını ve ğer bSları, B. Çorçil, Lord Halifa!cs, B. 
Londra mıntakuında bazı yerlere, yeni- den ibaret bulunac?~tır.'. ı~n ank mai Almanya'da nir hedefleri bom~ırdı:nın Greenvvood, B. Attlec ve Lord Beavcr-

den, reliıi ıüzel bombalar atılmıştır. Bu da hükümctin t~k!ıfı uzerıne . ıra etmişlerdir. brooktur. 
"b• • mecJısıne 12 aza tayın e• bombalar, bazı evlere ve dükkinlara hasar naı ı ayan . t b. f 1 Salıyı çarşambaya baglıyan gece zar- B Ç b l ,. l. l . 

ika etmiıtir. Fakat ıimdiye kadar alınan dccektir. Bu tcmsıl t~~zı .h a~a ıy e , fında Berlin uzerine yapılmış olan akın- • em er eyn rn ırzm : erı 
haberler, ölll ve yaralı miktarının yükstk muvakkat olup, norma ın~ a k\ ya~- !ara iştirAk ede-ı bir inı;Jiz pilotu, ıe'ı- B. Çemberleyn'in istifası, ameliyatından 
olmadıtını ve vukua relen hasarın genis rnak irnka.nı hası.) olunca u şe e nı· rin şimali garb iıi'111e bulunsn bir elektrik sonra &;cçırd 6 i iıtırahat devresine raı:men 
mahiyette bulunmadığını bildirmektedir. ıhayet verılecek~ır'. . k k f' • fabrikası iırerine yapılan hücumları şöyle son gunlerde aıhatın n meni yukune ta-

1nıiltere'nin cenubu prkiıinde, bir çok Kanun proıesı, ılha 
1 
e~l ıretı~- anla-tmaktadır: hamm;.ıl ede ed • nı g ren d st1a•ını hay-

aoktalardı yüksek infllik ve yangın bom- <ler doğabilecek ve bey~e ~ı e mu- Borrb:ırdımana son derece müsait rete dıı urmuitur. Jnı;:.lterc h1rbe gird.gi 
baları atılmııstır. Bir kaç 1angın çıkmıı. na ebetleri alakadar ~ylı}:ebılecek o- bir tecc i F kat b:lki de avcılarla iş- z ır.an ba Hkıl bulunana.: m a .ır bir yuk 
fakat ba yınrınlar sliratle ıöndürıilmllştür. lan hukuki meselelcrın alakad~r ~ev- b··li i yao-nıkta olan m ıhi:n projektör ta$ıyarak yoru muştu B Çe~.berleyn şim
Gerek ba mıntakada rerek diğer yerlerde, !etlerle halli için hükümete se ahıyet grupları mevcut bulunmakta idi Rir nok- di 71 yaıındıd r. 
telefat yükaek ddildir ve ıenie mahiyette vermektedir. .. .. . ·~ tad:ı. ıs kadar projekt~>r bir.i d·ı-fardu. No 'lieÇ hareketı hakkında avam kama
biı; bir hasar yoktur. Bundan mada hukume~, yenı de~ı.- Mamafih avcılara tesaduf etmeksir:n pro- rasında C'ereyan eden muzakcre!erın ardın-

Bu hareklt eınasında, bir düemın tayya- yolJarı inşa etmeğe ~e ı.lhak. ~dılen ;ektôr'er'n hlizmclcrinden kurtulm.,·a. dan ba Hkilcttcn istıfa eden B. Çember-
resl, avcılırımıa tarafından diiıüriilmus- arazide münakalatın ınkı~afı ıç~n la- muvaffak olduk ve bombalarımızı attık . tey:ı, B. Ço•çil kab'nesııı3e meclisi hııa 

h . I k bir filo kuruyor 
sa nesı o aca Vaşington, 3 aa. - Bılhriye neT.aretinla 

( Başı 1. ınci sayfada ) 

yağmuruna tutan bu akınlar esnasın· 
da gemiler batırılmıı. tayyareler ya
kılmış. kıılalar tahrip edilmiş, benzin 
depolarına ateı verilmiş ve hanF.arlar 
hasara uğratılmıştır. Bundan sonra ye. 
di ekına uğrıyan hayati ehemiveti ha
iz Gura hava meydanı ve dörder bas
kına maruz kalan Kassala ve Asmara 
gelir. 

I tal yan tayyare kayıplaTı 

dıin ak~am neşrctmiı oldu u beyanata ıö
re, birleşik Amerika donanması, '"yeni te .. 
kilitlandırılmış bir kuvet" vıicuı'la getir .. 
ccktir. Bu kuvet, Pasifikte bulun n mlL
hlm donanmadan maada, Atlantik denızin
de de 125 parçadan mıirekkep bir donan
mayı ihtiva edecektir. 

Amerikan donanmasına mensup olacak 
olan bu yeni kuvet, Atlantik denizinde .. 
lan mevcut olan parçalard:ın ma.da, inşa
ları hıtam bu1dukça bunlara iltihRk edecek 
olan gemilerden mürekkep bulunacaktır. 

Yeniden faal hızmete ahnmıı olan ıeml
lerle donanmacı istimale aalih bir hale 

Afrika heyeti umumiyesi itibariyle, konulan cemiler dahi, Amiral Ellis'in em. 
alınınca, Musolini eylül ayı zarfında rıne ver·ıecek olan yeni kuvete ithal edi
muhakkak olarak 57 ve muhtemel ola- ı leceklerdır. 
rak da 44 tayyare kaybetmiştir. Bu 
rakamlar İtalyanın harbe girdiği gün
denberi kaydettiği muhakkak zayiatı 
214 e ve muhtemel zayiatı da 124 e 
iblağ etmektedir. 
Habeşistanın her tarafında tüten 

yangın dumanları ve alınan hava fo • 
togr:ıfları ita!) anların yerine konml
sı irnk nsız malzeme ve ydek parça 
zaviatını P.Östermektedir. Zira harbin 
bidayeti lclcnberi İtalyan do u Afri • 
k-ısına b'r tek obüs ve bir tek benzin 
v rili girmemiştir ve indliz donan -
m3s• denizlere hakim oldukça da gir
meyecektir.,, 

ltalyan havacılığı 

1 zmi r turistik 
yolları asfaltlanacak 
İzmir, 3 a.a. - Vilayet daimi en • 

cümeni bugün vil5yet dahilinde ya • 
pılmakta olan turistik yolların asfalt
lanma işini ihale edecektir. Bu işia 
muhammen kıymeti üç yüz bin liradır. 
Turistik yolların inşaatını evelce Ü· 
zerine almışken mukavelesi feshedi • 
len Reji Jeneral şirketinin de bu ite 
talip olduğu anlaşılmaktadır. 

Alı-, zımgelen bütün tedbirlen almaga da k d 'dd ı· · f''.k · • 1 ı .... k · ı d k h k uıc Ar a topçumuz ort şı et 1 ın ı.a say- b'rıncı ort u~urıu a.Ju e ere arp a- I..ondra, 3 a.a. - Avrupadaki hava __ ..1111111111111111111111111111111111111111. 

Alman üslerine ve benzin 
depolarına yapılan akınlar 

mezun kılınmıştır. db' 
1 

• • mıştır. ,. b'nc~in~c 5~& olarak kalmı!tı: B. Çember- harplerinden bahseden Taymis gazete = 
Kanun projesi, yeni te ı~ er ıttt- leyn ın ıımı .her zaman Munıh ~e Godes- si, İtalya havacılıgı hakkında da şun- : U"' ı K U" : 

Londra, 3 LL - Hava nezaretinden bu
sün öfleden ıonra tebliğ' edllm tir: 

Kesif bulutlar ve f!'na rüyet şartları 
lnglllz hava kuveUerlnln dlln geceki ha
rekitına halel vermlıttr. Bununla beraber 
filolar Almanyada ve Aimanyanın l§gall 
altındaki arazide kA.ln askeri hedeflere ta-
arnızlanna devam etmişlerdir. Taarruza 
utnY&n hedefler aruında Stettln. Ham
burg ve Bottrop'ta petrol teslsatlyle, Es
aen'dekl Krupp fabrikuı, Kolonyada mar
ıandiz gan, Hamm civarında bir demir -
yolu blrleıme noktaaı ve bazı düşman ha
'V'& meydanlan vardır. Harnburg ve Vll
helınahaven rıhtımlarlyle Amsterdam, 
Rotterdam, Anverı, Fleıııılııgue, Ostende, 
Calaiı, Cherbours ve Gueuant limanları 
,,. bu lfmanlarda bulunan semller de bom
bardıman edllmtıtlr. 

DUn ıahfl kuvetlerine mensup bir Blen
lıelm tayyaremb:. kafllelcriınl%den biri ü
ı:ertne muvafakfyetlla hUcumda bulunan 
bir dUtman tayyare1lnl tahrip eylemtıtır. 

DUn gece bir Hudlon tayyareml• bir 
dtlfman bombardıman tayyareBlni denize 
dUııürmUııtUr. 

İki tayyaremla Ualertne dönmemlıtlr. 

On üç Alman 
tayyaresi düıürüldü 

Londra, 3 a.a. - Hava ve emniyet ne~
retlerinin teblili: Dün ıkJam erken, duı
man uyyareleri, Suues kontluiu sahilin
de bir ıehir üzerine bombalar &tmışlardır. 
Bur evler n dükklnlar hasara uğramıı· 
tır Bir ka~ ölil ve yaralı vardır. Dün ceman 10 dilımın tayyıre11 düıll· 
rillmil~tilr. Bunlardan bir t&neai hava dafı 
bataryal&rr, 9 taneıi de avcılar tarafındın 
duıürülmllıtflr. 

Evelkl (Ün ıece yanımdan evel, havı 
dafl b&tarya,ları tarafmdan bir diiıman 
bombardıman ttnaresinin dllıürillmüı bu· 
lundutu ve pazartesi (iinil öileden aonrı 
hava dafi bataryaları tarafmd&n . Suu~s 
tizerinde iki diitıD•n ıayyareıi tahrıp edıl· 
dili tabit olmuıtur. 

Bir balıkçı gemisi 

üssüne dönmedi 
Lond S _ Bahriye nezaretinden ra, a.a. . . 

teblii ediJmiıtir: Amirallılı:, Recoll ısmın-
deki balrlrı;ı remiıinln reç kaldıtrm ve re
llıiye kaJ'bolmut röziyle bakıldılınr tees-

ıürJe bildirir. • a 
Mürettebatım en yalı:ın akrabasına ııy 

haldrmda ma18mat verilmiıtir. 

Almanlar dün münferit 
hava akınları yaptılar 
Londra, S a.L - tn(iliı bava ve dahili 

tlrıııiyet nenretleri tebliği: 1 le 
Burün dilıman munferit tayyare er 

lb.11btelif hücumlar 1apmııtır. Saat 17 ye 
L d • bazı ma· qdar ıelen raporlar Lon ra nm clı" 
ı._ b !ar atıl ıı-.._11 elerine ıeliıi ruzel bom a 

d - ıostre· 1lı ve muhtelif evlerin yıkıl ııını . 
_ d tahmın e-'-lelctedir. Zararın aıır olma ııı 

dıı- k d' ... e te ır. Cor· 
Taymiı va.diıinde EHen, Kent ve balar 

llouaille1'de muhtelif ncıStalarda bom 
du•mü, .. de ciddi hiç bir b11ar ~~lmila~~ 
tır. Bu mmtakaların biç birinde 0 rv
tıır 

... . • h ıene aynı mın
""' ıranda da bır ıe re ve "Jüm 

talrada d' - kil ilk bir ıehre birkaçı 0 

d ııer ~ ıııar vır-
•recetinde olan muhtelif yar• B 

~r. Bu ıehirlerde evler yıkıl~:::~;;,, ~re 
lı ca hasar azdır. Bir tren~ ~ı ralanmıt
ııcum edılmit ve birkaç kııı ya 

tır. . 
... tanareıı, 

l orı\lnferit uçan bir duıman b·rinde 
ı...Otıdra civarındalı:i lı:ontluklar~an 

1 
~·zıer

uqJuııan bir ıehre bomb• ve ~ıtr~ yo esine 
1' hiic:um ederek bırlı:aç lı:iıinuı olaı 
~lras kitinin de atır ~~~~~ 
-st oıma.. da t&J7&fell ~--

baz edilinciye kadar ilhak edılen ar~- BQ§ka bir p:lotun anl-#fıklarr be•g'de harbın başlamasın~hn bır sene e ları yazıyor : _=-- == 
zide, 20 agvustos 1940 tarihinde tatbı.k ı h ı b ı k ı kt S 
edilmekte olan hukuki ahkamın eskı· Sterkrade fabrikuı üzerine ya!J:nış ol- ve .yaptı 1 seyo at 1 ag 1 ~ acl :r. on 1 "Avrupadaki hava muharebeleri, i - _ _ 

b·ı · · duğu hücumu anlatan diğer bir pilot şun- dahkaya k dar yatı tırıcı bır 5 yaset le- talyan hava kuvetlcrinin mevcudiye • ı =- Ha!kevlerı· ve Halkodal•- : 
'Si gibi tatbikına devam ede 1 mesı I· h d !inden ıel•n her ,.11 yap n• tır ı ..aa -

kt tarı s!:iylemektedir: n e e . - • ·~ · tini unutturmamalıdır. İtalyan hava- : O · · -
-çin hükümete mezuniyet verme e- Fakat bu s yaset m:.ıvaf!ak o'am.ıyınc'l cıl·g·ı bu takdirde orta şarkta almanlar : ergısı : 
dir. Bu topraklar üzer~nde haki~iye- "-Yangın, bombalarımızı attıfımız za- sulh için sarfettı i gayretleri aynı sebat- t • f d t k . d 'J . t" H : BİRİNCİTEŞRİN sayısı çıkta : 
tin değişmesi dolavı.sıyl~ • tatb1k1~a man yangın esasen butıin fddetiyle hü- la harp içın sarfet-neKte teredJut etme- ara ın an. a vıye e ı mış 1 ~· arp - : Türk dili hakkında Namık Ke- : 
imkan kalmıyan ahkam ıstısna edıl· kum sürmekte idi. Uç dort d'lkika sonra mişi. ten eve! dunyanın en kuvetlı havacı - : mal in bazı dil§ inceleri • Prof M : 
mektedir. yuksek infi'iklı bombalarımızı attığımız Maliye ve mesai nazırlarının hlrp kabi- ~ıkl~rı~dan biri telii~l~i .edi.lm~~te ~ • I :E Fuat Köprülü, HRlkevelrlnln ç~hıı~ ~ 

Diyanet işleri nezaretinin bi.r ka- zaman infilaklar husule gelmiit!r. Avdet nesine ithali maliye ve el ene ·n·n m·m an ıta yan tayyar~cı ıgı, şım ıye a- : masında bazı yeni esaslar • Kemal : 
.nun projesine nazaran, yahud! me~- etmek iu:ere bulunurken diğer bir tayya- hamlede oynıyacakları nazık rolıi bır de- dar kayda şayan hır §ey yapmamıştır. : Turan, Ö!UmU mllnıuıebetlyle Sir De- : 
hebi hariç ve ortodoks mezhebı dahı~ re hamulcsini attı. Topçumuz bunlarm fa daha tebaruz ettirmiş bulundu. Ort.a şarktaki hava muharebeleri garp E nisan Ross ve eserleri • Prot. Zeki S 
olmak üzere bUtün mezhepler şeften pat1adıklarını müşahede etmiştir. Yangın- tekılerden hem daha seyrek hem daha : Valldl Toğan, Ortuaman Türk_ ta- : 
tarafından iyan meclisinde temsil ların ıiddeti arttı ve biz yüz kilometre Kabine kuvetlendi a:ı ehemiyetli olmuştur. Fakat, alman : lA.m dUnya.sında din • Prot. A. Mez E 
edileceklerdir. ka.dar uzaklı~tığımız zaman alevler ıiddet hava kuvetlerinin lngiltcredeki mu - E <Almancadan çeviren: Cemal Köprü- : 

Adana ziraat mektebine 
alının talebe 

le yiikaelmekte ve infiliklar da. devam et- Çörçll kabinesinde yapılan detfılkllk- vaffakiyetsizliklerinden sonra, İtal - = IU), Son yazdıklarım "ııllr, • Fethi 5 
mekte idi." lerı hUIAsa eden Royterln parlA.mento mu- yanın müttefikini takviye ve teşvik e· ı: Tevet, Bir beden terblyeııl 'enautUaU : 

Almanlara göre harrirl diyor ki: derek hava faaliyetinin merkezi sikle E esasları - NOzhet Baba, BugtlnkU Al- S 

Adana (Hususi) - Şehrimiz Ziraat 
mektebine girmek üzere bu sene ~z
lerce kiti müracaat etmiı ve bunlar
dan eldeki tllimata Köre, orta mek
teplerden pek iyi ve iyi derecede me
zun olanlardan (48) talebe seçilerek 

Berlin, 3 a.L - DNB. bildiriyor: Bir 
kaç inriliz tayyareai, bu rece de Berlin 
istikametinde bir taarruz yapmışlar, fakat 
bava dafi bataryalarının ateşi ile geri piis
lı:ürtülmilslerdir. Tayyarelerin yalnız bir 
kaçı Berlin'• Yarmrılardu. Bomba aulma· 
mııtrr. 

T elıemmül ettirilmif İngiliz 
tayyareleri bir kaç güne 

kadar faaliyete geçiyorlar 

"Umumt lntıba hUk lmetln takviye e - tini garpten prka nakledecekleri gün : manya'da felsefi cereyanlar • Prot. : 
dlldlğidlr. B. Çembt>rleyn'ln ıııhl vaziyeti· dahi gelebilir. Düşmanı her iki cep - E von Aııter (Almancadan çeviren : z. :5 
nın \•azlteslne taal bir il kilde tekrar baş- hede rnağlüp etmeden evel İngiltere : F.). Deliorman tllrklert hakkında • S 
ıarnuına mUsalt bulunmadığ'ı birkaç za- hava faikiyetini tesbit etmiı olmıya- E ~of. S. S. Bobçev (Bulgarcadan çe- : 
mandır blUnlyordu Böyle mUhlm bir mev- caktır. Fakat eylül ayı düşmanı hiç : viren : TUrkcr Acaroğlu), Kıroehlr 5 
k1 uzun saman bot kalamazdı. Aynı mev- olmazsa bir cephede maflUp etmiye E vl!A.yetlnde - Nahit Sım, Ruya "ıllr,, S 
ktde bulunacak olan B. Andenon lhtıaa imkln ......Uttir.,. : - Ceyhun .Atıf Kan.o, Kıral İdtpua : 
olaa muhtelif tdare Yastfelert d• deruhte J il" _1 • . _ _,. S Sofokıta (tUrkçeden nazma çeviren : 
etmekte .crbeat bulunacaktır. ,.. u; tayyarcuerı 1-.ıyete : C. Kudret Solok), Türk kUltUr tart- : 

Nafıa re tneaat nazın olan eski Britah 
Broadcaatıng müdUrü B. Reltk ıtmdl a -
vam kamarasından lordlar kamaraaına ge
çecektir. Slr Andrev Duncan'ın iaşe neza
retine geçtıı lıe hem aanaylcllerln hem de 
ılyaallerln hoşuna gidecek ve harp levazı
mı imalatına yeni bir hamle verdirmlı o
lacaktır. 

devam ediyorlar : hinden çln kaynaklarına göre ortau- S 
alınmıştır. 

Bunlar seçilirken matematik ve ta
biiye deralerinden iyi derece alanlar 
tercih edilmittir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 3 LL - Resmi tebllt: Alman 

hava kuveUeri dUn bir kere daha Londra
ya ve cenubi ve merke.zt İngilterede aake
rl hedefler üzerine taarruz etmtılerdlr. 

Londrada gündUz yapılan bombardı

manlar ıehrln merkezinde kAln garlarda 
ve Tayınla atzındakl doklarla liman teal
satında haaarlar vukuuna sebep olmU§tur. 

cenubi vemerkezJ İngllterenln bazı ha
va meydanlarında hangarlarla kıııaıara 
tam isabet kaydına ve birçok tayyarenin 
tahribine muvaf!aklyet elvermtıtir. Cenu
bt tngllterenln birkaç limanında ve meae
IA. svansea, Nevguay ve Veymouth'da, sı
nat testııata, antrepolar ve petrol depola
rına atır çapta bombalar dllııerek büyük 
yangınlar çıkmııtır. 

trıandanın batı • cenup ucu açıkların • 
da bir alman muharebe tayyaresi bir in· 
gillz ıll"'plne tam aüratle giderken laabet 
kaydetmtıtlr. Vapur güvertedeki hamule 
yandıfı müddetçe hareketılz kalınııtır. 

Bir denizaltımız ıon seyahati mUdde • 
tınce yekQııu 42.444 tona ballf olan aeklz 
sllflhh dUJman vapuru batırmııtır. Bu au
retıe kaptan Jeniıch iki seter eanaaında 
ceman 92 64' tonluk dUşman ticaret vapu
ru batırmıı oluyor. Diğer bir denizaltımız 
u.ı71 ton hacminde Hlghland Patriot a
dındaki tngtll• alllhlı ticaret vapurunu ba
tırmııtır. 

Birkaç dilfman tayyaresi ıtmalden ve 
batıdan Almanyanın hudut bölıelerlne ve 
ııgal altındaki araziye nutua etmtılerdlr. 
onıman tayyareleri bomba atmıılarl& da 
bu bombalar askeri veya lktıaadt haaarla
ra sebep oımamıılardır. Bir yerde faallye
unı durdurmuı olan bir fabrikaya taabet 
vaki oımuıtur. 

Berlln U:zerlne llerllyen birkaç lnglllz 

e_. dAfl bataryaları tarafından tar
tayyar "' 
dedllmtıtır. Berlln'ln ılmallnde dlltl batar-
aıarı bir lnglllz bombardıman tayyareat 

y il "•tür Tayyare yanarak dUfmüttUr dili rm- · 
D dUnkU zayiatı altı tayyaredtr. 

oUtmanı 
Yedi aıman ıayyareal kayıptır. 

1 talyan resmi tebliği 
ttaıyada bir yer, 8 LL - İtalyan u. 

k ar-'lnnın 118 numaralı tebllıt: 
mum! ar •- ı bir h ki Afrtkad& dUımanın h ç uar 
ear ttrrnlyen ve in.sanca zayiat ver -husule ge 
dtrmlyen Goura U:zerine yapmıı oldutu a-

Londra, S a.a. - Reuter'in hava harbı 
muhabiri diyor ki: 

Alman havı kuvetleri, zamanı ıeçmiı 
bir vaziyete "(irmek tehlikeıi karıısında
dır. lnrillz ekaperleri, düıürülen alman 
tayyareleri aksamını tetkik ederken, her 
ırün bunun bllrhanlırını elde etmektedir
ler. 

Bundan baıka, alman hava kuvetleri ıe
fi, ıerviıe yeni modeller koyacair yerde, 
eski modeller üzerinde bazı deiiıikliltlerle 
iktifaya mecbur kalmaktadır. 

Almanya'nm halen imal edilmekte olan 
yeni model tayyarelere malilı: oldutu m•· 
Ulmdur. Fakat, bu sahada, inıiliz hava ka· 
vetleri, mahalrkalı: ıarette mühim bir faiki
yet elde etmlıtir. Bir bç ıüne kadar faali
yete reçecek olan tekemmül ettirilmiı ye
ni inıiliz avcı ve bombardıman tayyareleri 
aayesinde, ba faikiyetin idame ettirileceii 
emniyetle ümit olunmaktadır. 

Alman tayyare imalatında 
görülen ihmaller 

Alman tayyareleri U:zerinde ıeliıi ıüzel 
J'lpılmıı deiiıiklikler bilhauı sillhlardı 

n zırhta mütahade edilmektedir. Eksper
lerin bildirdiklerine ıöre, bu tayyarelerin 
fenalıkları, "laalettayln tayyare" mahiyet
lerinde deiildir. Bu tayyareler, askeri tay
yare olmak ııfatiyle zamaıu ıe~miı bir 
mahiyet almaktadırlar. 

Reuter'in bava harbı muhabiri, atman 
tayyarelerinde ıeliıi ıüzel yapdmıı deli· 
ıiklikler hakkında bir çok mi1al verdikten 
aonra, ıöılerine IÖYI• devam etmektedir: 

Bir ekaperin bana dediiine ıöre, kulla· 
nılan malzeme iyidir. Malzemenin itlen· 
meal mükemmeldir. Fakat yapıc:.ılar, te
ferruata fazla ehemiyet vermekte, fakat 
harp tayyaresinin esas vuıflarmı lüzuma 
kadar ehemiyeı atfetmemektedlrler. Ba 
alman tayyarelerinde kullanılan ıunt mad· 
deler, kauçuk ve deridir. Arıda ıırada, a
leminyüm yerine ınaıneıium halitaları kul
lanıldıtı rörülmektedir. Bir tayyarede de 
lüzumundan fazla eıki yq bulunmuıtur. 
Çelik, duralimlnium ve diler esH madde
lerde hiç bir fenalık mevcut deiildir. Fa
kat her halde, alman tayyareleri bahıinde 
milphade edilen H öirenilen her ıey, Al· 
man,,.·nm emniyeti, avcrlarda allrate ve 
bombardıman tayyarelerinde bomba isti· 
abma feda ettliinl teyit eylemektedir. 

ltalya Almanyaya tayyare 
ve pilot mu veriyor 1 

Londra, 3 a.a. - Brltlah United Preu 
ajanaına (Öre, 6000 ltalyan pilotu ve dfler 
lt&lyazı hava mürettebatı almanlann utr~ 
dıklan pilot aaytatuu teıUt için Alman • 
~ sttmııttr. 

Mukavemet edilmez enerjisiyle ve ça
lı§kanlığı ile tamnmıt B Herbert Morri -
son dahili emniyet nezaretinde selefi B. 
Anderaondan daha bUyUk bir tlddetle, 
tayyarelere karıı pasif mUdafaa meıele -
ıtnde, halkın kablllyetlne müracaat ede -
cektlr. 

Domlnyonlar nezuetlne yeni tayin edi
len Vikont Cranborne Uç aene hariciye 
mUsteıarlıtı yapan ve, ttalyan - habeı har
binde hllkUmetln ıtyuetlne itiraz ederek 
B. Eden'le birlikte istifa eden zattır. 

B. Çörçll'ln bqvekllllte tayini üzerine 
muhata:zakA.r partinin ldareıılnl deruhte 
etrnlı bulunan B. Çemberleyn'Jn çekllme
alyle parti liderliği meseleıl kalıyor. Bazı 
klmıeler, baııvekllin harp zamanında her 
iki vazifeyi yapabllecetf hakkında 1Uphe 
etmektedirler. Bununla beraber, parti re
lılltt mUnhal olursa, bqvekll tarafından 
deruhte edllmeııl için B. Çörçll'in ıtddeUe 
tazytk edlldltf de ma!Qrndur ... 

B. Çemberleyn muhafazakar 
parti reiJiğinden de ~ekildi 
Londra, 3 a.ı. - B. Çemberleyn'in mu

hafualdr pırtiıi reiılitinden istifa etti· 
ti haber verilmektedir. B. Çemberleyn'in 
bu kararını bildiren mektup yatında içti
maa davet edilecek olan muhafanklr par
tiye mensup parllmento hllarının parti 
reiıLitine namzet ıöıterilenlerin, ve par
tinin milli teıekklll icra komitesi lzlları· 
nın hua toplıntıımda olcunacıktrr. Top
lantıda müteakiben reiı intihap edilecek· 
tir. 

Preu Aısocition'ı mzaran, B. Çörçil'in 
intıhabı muhakkaktır. 

BerlinJeki telnrler 
Berlin, 3 La. - D.N.B. bildiriyor: Al

man ıiyul mahfillerinde inriliz kabin. 
•inde yapılan deiitiklıkler kimseyi hayre
te düıürmemittir 

İncıliz hülı:ümetlnin bilha•a dıı ılyue
tinde hiç bir deiiıiklik be1denmemelrte
dir. 

Berlln mahfilJeri iqiliz kabinesindeki 
tebedilllerin hiç bir ıuretle Almanyayı &· 

!&kadar etımediiinl beyan etmektedirler. 

tlkametlnde uçtutu ıl!rWmUttUr. 

Havalar bozuk gidiyor kın e1naaında lkl tayyaresi dilfUrUlmUftUr. 
Kenya'da El • Oualc ve Bouna ve Aal&b 
Qzertne yapılan dllıman akm1&n Uç k1ll • 
nlD 61Umlln• v• 9 klflnlD yaraıanmuma 
.. beblyet yerınlftlr. Kaddl b&Ar&t ehe • 

.ı:n17et.Udll'· 

A7Dı ..ıaua sere. Caproni'lerda m11te
fUldl 'blr90Jı ld1cUk fl!olana 41mup S.. 

Londra, a La. - Bu aabah Paa de ea
laiı'yt keaıt bir alı örtmekte ve birkaç 1Us 
metreden llerlal ıörWememektedlr. Bava 
ook 7almurlu ,,. denl:ıı dalgalıdır. Dotu -
flmalclea ... rQ:ııslrda dlti:llflrlllr JOktur • 

Mıaırdaki faaliyet hakkında Taymis : ya'da at cinsleri ve beygir yetııtır- 5 
gazetesinin Kahire muhabiri ıunları : me hakkında malQmat - Prof w. : 
kaydetmektedir : : Eberhard, SO atustoı. Recep Peker. S 

"İngiliz hava kuvetleri keşif uçuı - : Halkevıerı poııtası : Halkevlert ve : 
larına, hem kendi hesabına hem ordu : Halkodalan çalıımalan (ıoıyal yar. : 
hesabına ve hem İtalyan üslerinin : dım ''M. CelAl Duru.,. - Halkevlert : 
bombardımanları için devam eylemek· : neırtyatı) S 
tedir. Baıhca hasarlar Libyadaki Ma- : Ayın H9.dlselert : Btamll'de ilk : 
ravvada vukua getirilmiıtir. Burada E tren. • Mtllf Şet ve gençlik terbiye- S 
bava meydanı hasara uğratılmıı ve : ıl. • Dil bayramı. - EylUllln dıı hA- : 
yerde tayyareler tahrip edilmiştir. E dlaeleri. S 

İtalyan ileri hareketi inkıtaa uğra- : Fikir hayatı : Bir okuyuCUDun : 
mıştır. Kumandanın mevzilerini ve E notları (Roma'dan birkaç hatıra. • S 
bilhassa münakale hatlarını takviye : İki tarih kitabı - Bazı yeni ııtrlere : 
ile meşgul bulunduğu aşikardır. Sey- S dair.) Nahit Sım 5 
yidi - Berrani ile Libya hududu ara - : Blbllyoğratya : Me Govem, Wllll- : 
sında bildiğimiz manada yol yoktur. = anı Montgomery '"The early emplreı = 
Keza yakında geçidi kullanılmaz bir : ot Central Aıia,, ~· Eberhard. • 5 
hale koyacak olan yağmurların yağa- : .Ahmet Kutal Tecer 'KöylU temallle- : 
cağı endi,esi İtalyanları bir yol vücıı- E rt,.. S 
da geti;mek için çah~ya sevket - .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 
mektedır.,, 

MiLLİ PiYANGO 
Üçüncü tertip plinınm üçüncü ve son çekiliti 

7 l lkteşrinde Adana' da yapılacak 
PAMUK MEMLEKETi ADANA SiZiN DE TALllNIZI 

ikramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4.000 

20.000 
20.000 

ACARTIR 
ikramiye miktarı 

Lira 
60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
5 
4 

ikramiye tutarı 
Lira 
60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20000 
80000 
40000 
40000 

100 000 
80000 

U 
44.498 ~ YekUn ~ 480.000 

. çüncü Tertibin bundan evelki çekilişleriı n her birinde (240,000) 
lıra dağıtılmııtı. 7 Birinci teşrin keşidesinndc ( 480,000) lira, yani 

ev'!lkl çekilitlerin iki misli ikramiye tevzi edilecektir 
Büyiik ikramiye (40,000) den (60,000) liraya çıka;ılmıı ayrıca 

(20,000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave edilmiştir. (I0,000) 
liralık ikramiye bir tane fazlalaıtırılmıı iki tane (4.000) lira yerine 
dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (1,000) lıra· 
lar kırktan seksene, (100) liralar da (200) den (400) ze çıkanım ş 
tır. 

Dört liralık tam biletle pl!nda yazılı ikramiyelerin tamamını, ikı 
liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 

• 
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Ankara Lv. Amirliği Sn. Al. 
Ko. nn gönderilen hariç askeri 

KITAAT fLA.NLARI 

Yem torbası saire alınacak 
Erzurum As. Sa. AI. Ko. dan : 
20000 kıl yem torbası 20000 kayı~ yular 

lıaşlıcı 20000 alafranga kaıağı 20000 tımar 
fırçası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 4/10/940 saat 16 da Erzurum 
Aıı. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Yem torbasının toplu tutan 26000 lira -
hk teminatı 1950 lira yular başlığının top
lu tutan 60000 lira, ilk teminatı 4500 lira 
k·şağının toplu tutarı 20000 lira ilk temi -
natı 1500 lira timar fırçasının toplu tuta -
rı 32000 lira ilk teminatı 2400 lira.dır. İste'.ıı: 
lilerin tayin olunan gün ve saatten bir saat 
eveline kadar teklif zarflarını komisyona 
vermeleri. (SS14) 15792 

Arpa alınacak 
Cizr~ As. Sa. Al. Ko. dan: 
107 ton arpa kapalı zart US\ıllyle ek· 

atıtmeye konmuatur. Muhammen fiyatı 

5350 lira ilk temln:ıtı 401 lira 2 kuruştur. 
İhalesi 5. 10. 940 saat 9 dadır. Taliplerin 
muayyen gUn ve suatte teklit mektupla
rlyle birlikte mUracaatınn. (5835) 15833 

Arpa alınacak 

Edirn• As. Sa. AI. Ko. dan 
6660 ton arpa kapalı zart usullyle sa

bn alınacaktır. ihalesi 7. 10. 940 saat 16 
da Edirne sanayi luııları Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Muhrunmen fiyatı 499,500 Ura olup ilk 
teminatı 2ıl,230 liradır. Evsaf ve ııartna
mcsi nn.n yapılan komisyonlarda 111 saat -
!erinde glSrUlUr. isteklilerin belll gUn ve 
sac.tten en az bir saat evel tekll.t mek
tuplarlyle resmt vesika ve teminntlannı 
e5zü geçen komisyona verml11 veya posta 
fle göndennl1' olmalnn. (5837) 1588:S 

Kuru ot alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
750000 kilo kuru otun kapıılı zarfla ek· 

ıntmesl 8. 10. !HO saat 11 de yapılacaktır. 
İlk umlnatı 2250 llrn muhammen bedeli 
!000 liradır. Evsaf ve ıı:ırtnnme birlikler
de vardır. Tekllt mektuplarının eksiltme 
saatinden blr saat evcl komisyona verll· 
mesl. (5844) 158ıl2 

Arpa alınacak 
Tolcat As. Sa. Al. Ko. dan : 
300 ton arpa mevzu ile kapalı olarak ck

•lltmeye konulmuştur. 
Bedelinin tutarı 19500 lira olup muvak • 

kat teminatı 1482 liradır. 
İhalesi 9/1. el Te./940 ı;arvamba günü sa.

at 16 dadır. 
Taliplerin nilmune ve şartnameyi görmek 

ilzere her gUn komisyona müracaatları. 
(5963) 15971 

Buğday nlmacak 
Bornova As. Sa. AI. Ko. daa : 
1 - 1110 ton yumusak ve 765 ton sert 

buğday kapalı zarfla mUnakııs:ıya komnuı;
tur. İhalesi 12/1.Tı./i40 cumartesi günil 
aruıt 15 de yapılacaktır. Yumuşak buğdayın 
kilosuna 7.75 s:ıntim ve sert buğdayın be • 
her kilosuna 8 kuruı 75 sııntim fiyat tah
min edilmietir. İlk teminat 8898 liradır. 
İstekliler teklif mektuplarını sert buğday 
iı;in ayrı yumu~ak buğday için ayı fiyat 
teklif edeceklerdir. İııteklilerin ihale saa • 
tinden bir aaat cveline kadar İzmir'de Bor
nova Aı. Sa. At Ko. da müracaatları. 

(6094) 16075 

Odun alınacak 
Kars As. Sa. AI. Ko. dan: 

l - Bir kilosuna tahmin edilen tiyat 
2 kuruıı 65 santim olan bcıı mllyon kllo o
dunu kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 7875 lira olup ihalesi 
12. 10. 940 cumartesi gUnU saat 11 dedir. 

3 - EYsal ve gartnamesinl 665 kuru§ll 

almak lstıycnlerln her gUn ve münakasaya 
gtrecklerin de teklif mektuplarını lhnle 
saatinden evel &ı. Al. Ko. vermeleri. 

(6122) 16107 

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

1 - 120,000 kilo pirine Diyarb:ıkır As. 
Sa. Al. Ko. ca 12 blrlnclteorln 940 çru"!lam
ba günll saat 11 de kapalı zartla eksilt· 
meye konulmuııtur. 

2 - l\tuhnmmcn tutarı 31200 lira olup 
teminatı 2340 liradır. 

3 - Tekllt mektupları eksiltme saatin· 
den bir saat evellne kad:ır kabul olunur. 

(6131) 16127 

Kömür alınacak 
Eskişehir As. Sıı. Al. Ko.dan: 

1 - 2550 ton sömlltok veya KarabOk 
k5mUrU kapalı zart usullyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Kapalı zartla eksııtmest 15 blr!nciteıı • 
rln 940 salı gUnU sruıt 16 da Eskleehlr mın· 
taka Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna • 
m"BI ve evsafı Ko. da g5rUleblllr. 

Sömlkokun tahmin bedcll 70890 muvnk· 
kat tC'mlnatı 4794 lira 50 lruru:ıtur. 

Karabtık kömUrUnUn tı:ı.hmln bedeli 
75225 lira muvakkat teminatı 5011 lira 2S 
kunı~tur. İsteklllerin kanunda yazılı ve· 
saik ve teminat mal:buzlarını havi tekli! 
mcktuplannı ihale saatinden bir saat evel 
Ko. n::ı vermiş bulunmnlıın. (6199) 16180 

Et alınacak 
Tire AS'. Sa. Al. Ko. dan ; 
ı - 60000 kilo sığır veya keçi eti kapa

Jı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 
2 - İhalesi 15/ 10/940 anlı günü saat 10 

da Tire alay kararafilıı binasında yapıla -
caktır. 

3 - Bu mikdar sığır veya keçi etinin u
mum tahmin bedeli 13800 lira, muvakkat te 
m·'latı 1035 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların ek -
siltme gunıi saatinden en ı:eç bir saat eve
line k:ı dar teminat ve teklıf mektuplarını 
Tire /\s. Sa. Al. Ko. vermiş bulunacaklar
dır 

S - Evı;af ve şartnamesi Ankara ve İs • 
tan 'lul Lv. A. İzmir ve Tire As. Sa. Al. Ko. 
me•'cuttur. İstekliler müracaatla okuyabi-
lirl•rr. (6191) 16173 

Un alnıa.cak 
Umurbey As. Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 500000 kilo un mukavele ile satın 

ıılınacaktır. Tahmin edilen bedel 7~ 11 • 
radır. 

2 - Eksiltme 15.10.940 Ta. ve ıalı gU· 
nU saat 15 te Umurbey Aıı.Sa.Al.Ko. da ya 
pılaco.ktır. 

8 - İsteklller bu iııe ait ııartnnmeleri 

her gUn iıı santindn Ko. da görcbillrler. 
• - Eluılltmc lurpalı .zarf usuUyledlr. 
5 - Muvakkat teminat 5625 liradır. 
6 - Tekllt mekitupl.ıın 15.10.9:10 salı gU

nU saat 15 e kadar Sıt.Al.Ko.R.!ı. verllmlıı 
olacaktır. Bu santun sonra mektuplar 
kabul edilmez. (6204) 16185 

Sığır eti ali.nacak 
Umurbey As. Sa. AI. ·~ dan: 
ı - 400000 kilo sığır e mukavele ile 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
lOsooo liradır. 

2 - Eltslltme 15.10.940 Ta. ve anlı gU • 
nU snnt 15 te Umurbey As. Sa.\Al. Ko. da 
yapılncılktır. 

3 - 1steklller bu işe ait cks'lltı.ne ııart • 
n:ımeslnt her gtln tıı saatinde Kl'l. da gö -
reblllrler. 

• - Eksiltme kapalı zart urullyJa11r. 
5 - Muvakkat teminat 8100 lire.art. 
6 - Tekllt mektupları 15.10.940 \salı 

g(}n sııat 15 e kadar Sn. Al. Ko. Rs. vert.\ -
mlf' olacaktır. (6206) 161tr-., 

Arpa ve yulaf naklettirilecek 

Süloğlu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - İstanbul Derince ııilosundan muh • 

telif birliklere 2000 ton arpa ve yulaf 
nakledilecektir. Teminatı 4500 liradır. 

2 - İhalesi 9/ 10/940 çarşamba gilnü sa
at 11 de Süloğlu Sa. Al. Ko. da yapıla -
ca.ktır. (6304) 16313 

Un alınacak 
Eskişehir. Sa. Al. Ko.: 
l - 400 ton un pazarlıkla satın alına

calttır. Prumrhğı 15. ıo. 940 cumartesi g{l· 
ntı saat 11,30 Eskl~elılr mıntaltn Sa. Al. 
Ko. da Jtlpılncnktır. 

2 - Evsnt ve ıı:ırtnamcsl lmmlsyonda 
görl.lleblllr. Tahmin bedeli 58800 liradır. 

İlk teminatı '190 liradır. tstekUlerln 
mezkQr gün ve saatte teminat makbuzla
rlyle komisyonda hazır bulunmalan. 

(ti350) 16355 

T e\·hit semeri alınacak 
!stanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 6 p:ıreadan ibaret başlık paldum 
kolan, gliğüsUlk, ip yulıır sapı ile beraber 
2000 adet mamul tevhit scmrl alınalaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 17.10.940 pazartesi 
gUnU snat 14,30 da Tophanede !at. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. de. yapılacaktır. Teminat bede-
11 86400 llrn llk teminatı 5570 lira numu
neleri Ko. dB glirUIUr. lstrklllerln kanunt 
veslkalnrlyle belU s:ıatte I<'.o. ne. gelmele-
ri. (626'1) 16Ul 

Odun alınacak 
Bolayır As. Sıı. Al. Ko.: 

Bolayır askeri Sn. Al. Ko. 122, 1200, 
1200, 1800 ton olmak ve gösterilecek yer
lerde teslim edilmek Uzere ceman 5400 ton 
odun pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlıktan 7. ıo. 040 Ta. pazartesi aa

at 14 de Gel\boluda Bolayır A.8. Sa. Ko. da 
ynpılacs.ktır. (6360) 1636' 

Kuru ot ve saman alınacak 
Bolıyıt AS'. Sa. Al. Ko.: 
500, 400, 200, 400 ton olmıık Uzero ccman 

1500 ton K. ot pazarlıkla alınacaktır. 
Pıı.zarlıklar 7. ıo. 940 pazartesi saat 16 

dtı Gellbolu'da Bolayır A.8. SL Al. Ko. da 
yapılacaktır. Bolayır As. Sa. Al. Ko. ca 
göm.erllecek yerlere teslim edilmek oartıy
le 900, ton sııınan pazarlık& satın alınacak
tır. Pazarlığı 7. 10. 940 Ta. pazartesi ıaat 
ll de Gellboluda Bolayır Aa. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (6358) 18362 

Erat fotini alınacak 
İzmir Lv. lı... Sa. Al. Ko.: 
1 - 16457 çift erat fotini pazarlıkla 

H tın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 8. 10. 940 salı cilnU sa

at 16 da K15lada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 115199 lira
dır 

4 - Teminatı muvakknte akçası 7S10 
liradır. 

5 - Şartnamesi ve nUmuneıi Ko. da 
görUlilr. 

6 - İsteklilerin Ticaret odasında ka· 
yıth olduklarına dair vesika cöstermek 
mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlığa Istidik e1ecekler kanu
ni vesikalarını ve teminatr muvaklı:atc
leriyle birlikte ihale saatinden evet ko
misyona müracaatları. 

(6363) 16393 

iş elbiselik bezi alınacak 
Çanakkale As. · Sa. Al. Ko.: 
1 - 25000 metre iş elbiseliği bezi il· 

tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 8. 10, 94-0 sah günü ta· 
at 10 da yapılacaktır. 

3 - Bezin muhammen bedeli 30250 li
ra olup muvakkat temln:ı.tı 2343 lira 75 
kuruştur. Taliplerin Sa. Al. Ko. na mU-
racaatlan. (6384) 16394 

Sabun alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko.: 
1 - 150000 kilo sabun pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 9. 10. 940 çarıamba ıU

nü saat 15 de Kııltıda İzmir Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı 5287S lira· 
dır 

4 Teminatı muvakkate akçası 3894 
lira. 

5 - Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
6 - İsteklilerin Ticaret odasında ka

yıtlı olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarhia iıtir&k edeceklerin ka
nuni vesikaları ve teminat mektuplariy
le birlikte ihale ııaatinden evel Ko. na 
müracaatları. (638S) 16395 

~u ~ u s 

Kuru ot ah nacak 
!zmit &. Sa. Al. Ko. R•. d~n : 
Aıağıda•Cİ.nll miktar fiyat teminatı yazılı olan kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. Eksiltme 7/10/1940 ua.t ıs te yapılacaktır. Her carnizonun otu ayrı mü
teahhitlere ihale edllebildili gibi teminatları da ayrı ayrr almabilecektir. İstekliler 
şartnameyi her gün Ankara, Eskişehir, İstanbul satın alma komisyonlarında göre -
bilirler. Kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evel komisyona. vermeleri. 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminatı 
Kuru ot ı900 5 94000 712S 
Kuru ot 750 S 37500 2212 
Kuru ot l500 5 30000 2250 
Kuru ot ":1 1400 5 70000 5250 

.. (5442) 1584-0 

Saman ahnacalC 
!zmlt its. Sa. Al. Ko.dan : 
A:ıağıda cins miktar fiyat tutar tem.inatr yazılı saman kapalı zarf usuliyle eksilt -

meye koımıu1tur. Eksiltmesi 9/10/1940 saat 15 te İzmit As. Sa. Al. Ko.da yapılacak
tır. Her ıarnizonun &amanı ayn ayrı ihale edildiği gibi teminatları ayrı ayn alına -
bilecektir. İstekliler her aün 1artnameyi Ankara, Eski5ehir, İstanbul ve İzmit As. 
Sa. Al. Ko. larmda görebilirler. Teklif mektuplarının eksiltme Hatinden bir saat 
evet komisyona verilmesi. (S838) U836 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutan Teminatı 
Saman 375 Ton 3,50 2'885 217 
Saman 195 Ton 3,SO 6825 512 
Saman 165 Ton 3,50 S725 430 
Saman 300 Ton 3,50 10500 788 

1053 25935 ı947 

Muhtelif yiyecek ah nacak 

Un alınacak 
Bol ayır, As. Sa. Al. Ko.: 
1 - Evsaf dahili SOO ton un Bolayır'a 

teslim suretiyle pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 7. 10. 940 pazartesi saat 15 
do Gelibolu Bolayır As. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. (6393) 16403 

Un alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - ı20000 kilo undur. 
2 - Eksiltme 25. 10. 94-0 cuma giinil 

saat 15 de laparta.da askeri Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4/10/194C 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Hava kompresörü alınacak 
D. D. YoTiarı Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 56SO (beş bin altı yüz 

eli:) lira olan bir adet hava kompresörü 
12/11/ 940 salı cünll 11aat 15.SO da kapalı 

zarf usulü ile Ankara'da idare binasında sa
tın almacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 423.75 (Dört 
yilz yirmi üç lira yetmiş beş kuruş) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

S - Tutarı 204-00 lira olup teminatı vesikaları ve tekliflerini aynr gl.in saat 
1530 liradır. (6394) 

Kuru ot alınacak 
Isparta Aı. Sa. Al. Ko.: 

16404 14.30 a .kadar komicyon reisliğin~ verme 
!eri lizımdır. 

1 - 265000 kilo kuru ot. 
2 - Eksiltmesi 25. 10. 940 cuma aünil 

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

3 - Tutarı 18550 lira olup teminatı 

1391 lira 25 kuruştur. (6305) 1640S 

Anbar inşası 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te 
sellüm ve sev1t ııefliğinden dağıtılacaktır. 

(6014) ~ 16159 

Tahmil ve tahliye işi 
D. D. Yollıırı Satm Alma Ko. dıın: 
Evelce ekslltmesl gazetelerle UA.n edil 

mlo olan ve talibi zuhur etmediğinden 
mUnakasası yapılamıyan Derince liman 

Kayseri As. Sa. Al. Ko. dan: tahmil tahliye lr,ıl bu dcta yeniden mUna 
1 - Knyseride yapılacak bir anbar ve kasaya vazedllmi;Jtlr. 

el 3-,kama ve hal4nın muhammen bedeli 11 ameliyeden ibaret olnn ve 86084 lira 
23582 lira 51 kuruııtur. Temınatı 1768 Ura 98 kuruıı muhammen bedelle ve 2~ 
69 kuruştur. ton nıuhs.mmen mo.nlplll.ııyon tonajlı tah 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv mll tahliye lı;ıl bir sene müddetle ve kapa.-
A. Sn. Al. Ko. da r,örUlUr. 1ı zart usullyle eksiltmesi ynpılacaktl?' 

Corum As. Sıı. Al. Ko.dan: 3 - ihalesi 17.10.940 perııembe ıaat 16 Her ameliyenin beher tonu kaçar kuru§& 
1 - Aşağıda cine ve mlkdar, muhammen bedel ve ilk teminatlarlyle ihale gi.ln da kapalı zarfla yapılacaktır. yapılabileceği oartnnmeye merbut liste-

.ve saatleri yazılı yedl kalem )1yecek, yem ve yakacak kapalı olarak eksiltmeye 4 - İstekliler kanuni vesaik ve temi - sinde gösterilmiştir. Münakasa 15. 10. 940 
konmuştur. natıarlyle belli gUn ve saatte komisyonda tarihine rııstlıyan salı gUnU saat 11 de 

,Eksiltmeler! belli edilen gUnlerde Çorum ordue\•lnde Ko. da yapılacaktır. Şart- bulunmalan ve ::artlarda teklif mektup- Haydarpaaa gar binası dahilinde birinci 
nameler her mesai gUnUnde Ko. Rs. ne mUracaatla g6rUleblllr. larını ihale saatinden ldakal bir saat evcl l11letmo komisyonu taratından yapılacak 

İste.klllerln muayyen günlerdeki vaktinden bir saat evel kanunun tarltl dairesin· Ko. na vermiş bulunmaları. (6397) 16407 tır. Taliplerin 2773 lira 87 kuru§ muvak 
de zarflarını Ko. Rs. teslim etmeleri. ltilOO kat teminat ile aynı gUn 11nat 10 a kadar 

Cinsi Mikdarı Muhammen be. Muvakkat te. İhale i:Un aaat Arpa alınacak komisyon kalemine tekll! mektuplarım 
kilo Lr. Kr. Lr. K. vermeleri ldzımdır. Bu lge ait ııartnameler 

200000 40000 3000 15.10.040 10 Lüleburgaz As. Sa. AI. Ko. dan: Ankarada II. incl l§letme mUdUrlUgündeD 
Sığır eU 
Pirine 
Bulgur 

"025 O 1 - 6$96 ton arpa ezmesi kapalı zartla İzmlrde VIII. inci ialetme müdürıuıı.ııft 15000 " 377 14·1 ·940 lO eksiltmeye konulmu§tur. Tahmin bedell " 6 
.... 

84000 8400 630 18.-10.940 10 68970 liradır. İlk teminatı 4598 llradır. den, Haydnrpa§ada liman mUtettl~llğin-
'50000 8250 619 17.10.940 10 t den parasız olarıık alınır. (8952/ 6016) K. fasulye 

Arpa 
Ot 

19200 
Eksiltmesi lG.10.940 tarihinde saat 11> e 115998 480000 lıl40 l8.ıo.94o lO L!lleburgaz As. Sa. Al. l{o. do. yapılaco.k-

Odun 
27:5000 8937 oo 611 19.10_940 10 t ş rtn sı h .... n k 1 d .. B l ak ır. a ame er 6 wn om syon a gu - ez a ınac 

1200000 18000 13:50 21.10.940 10 

Arpa ah nacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.: 
Cinsi Kilosu M. Bedeli Lira 

Arpa 
mevzuatiyle 
Arpa 
mevzuatiyle 
Arpa 

200000 ı3500 

200000 13500 

İlk teminatı Lira Kr. İhale giln sa.at 

ıoı2 50 11. ıo. 940 ıs 

1012 50 11. 10. 940 15 

mevzuatiyle 200000 13500 1012 50 11. 10. 940 ıs 

İhalenin ıekll İhalenin yeri 
Pazarlıkla Nitde As. Sa. Al. Ko. 

ı Yukanda yazıldıtı cibi bir veya birkaç' istasyonda asgari 200000 kilo olarak 
kısım kısım veya heyeti umumiyesini birden teslim etmek şartiyle ihale edile
cektir. 

2 - İstekliler gartnameyi Niğde As. Sa. Al. Ko. da okuyablllrler. 
3 - Taliplerin ilk teminatlariyle beraber komisyona ihale &'ilnlinde müracaat-

larL (6379) 16389 

Buğday 
Niğde A.$. Sa. Al. Ko.: 
Cinsi Kilosu M. Bedeli Lira 

Buğday ~ 
mcvzuatiyle 
Buğday 

mevzua tiyle 
Buğday 

mevzuatlyle 
Buğday 

mevzun tiyle 
Buğday 

200000 

200000 

200000 

200000 

17000 

17000 

17000 

ı1000 

alınacak 
İlk teminat 

Hepsinin 
teminatı 

S400 lira 

İhale giln saat 

11. 10. 1140 15 

ıı. ıo. 940 ıs 
ı ı. 10. 940 15 

11. 10. 940 15 

mev:ı:uatlyle 200000 17000 11. 10. 940 ıs 
İhalenin eekli İhalenin yeri 
Pazarlıkla Niğde A.a. Sa. Al. Ko. 

ı - Bir veya birkaç {ıtasyonda aspr! 200 ton olarak kısım kısım veya heyeti 
umumlyesini birden te.llm etmek ıartiyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler gartnameyi Nilde As. Sa. Al. Ko. da okuyabilirler. 
3 - Taliplerin ilk teminatlarlyle beraber komisyona ihale cününde müraca-

atları. (63SO) 16390 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Süloğlu Sa. At. Ko.: 
AşağJda clnt ve miktarları yazılı 7 kalem yiyecek, yakacak 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur 
ve yem maddeleri 

Eksiltme &'ilnleri ve saatleri hi:ı:alannda göıterilml:ıtir. 
Ekliltme Sülo,lunda Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. 
Cinai Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat Olln ve ıaat 

Ton • Kr. Sa. Lr. teminat 
2475 
ı4175 
8310 

Peynir 
S. Eti 
Odun 

60 55 33000 22. 10. 940 10 
22. 10. 940 11 
22. ıo. 940 ıs 
22. 10. 940 ı6 

Z4. ıo. 940 10 
2-4. 10. 940 11 
24. ıo. 940 ıs 

S25 36 189000 
SS40 2 110800 

Arpa 
Saman 
K. ot 
Yulaf 

6970 8 S92450 44333 
3300 4 Balya ı32000 S>900 

18037 
2SSO 

ı6391 

3700 6,50 240500 
400 8,SO 34000 

(15381) 

Ar?a, yulaf aaire alınacak 
Bolayır, As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 85 ton ıaz, 800 ton yulaf, kimye

vt muayene ile 2S ton sadeyafı, 800 ton 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 7. 10. 1140 pazartesi günU sa
at 16,30 da Geliboluda Bolayır M. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

(6386) 

inşaat münakasaıı 

Eskişehir As. Sa. Al. Ko. dan: 

396 

1 - Esklşehirde bir müeBSesede mot6r 
ve makine atelyest blnnsımn inşası kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konmuııtur. 

Kapalı zart usulU ile eksııtmeııl: 16. 10. 
040 çlll'§runba gUnU ıaat 16 da Eııklıehlr 
mıntnka As. Al. Ko. da yapılacaktır. Ke
ııtt, eksiltme, ve fenni husus! ınrtıınme 

genel tartne.me ve projeler komisyonda 
g5rUleblllr. Keşif bedeli 58953 lira 46 ku· 
ruttur. Muvakkat teminatı '197 lira 67 
kuruıtur. Teminat makbuzlarını havı mek· 
tuplarını bir saat evel Ko. Ra. vermlf bu-
lunmaları. (6387) 16397 

Sade yağı alınacak 
Isparta As. Sa. Al. Ko.: 
1 - 12200 kilo se.deyağıdır. 
2 - Eksiltme 25. 10. 940 saat 16 da 

Ispartada As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır 

3 - Tutarı 1S250 lira olup teminatı 

1143 lira 75 kuruttur. (6306) 1Wl6 

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

1 - Erzurum teıılimi 97200 kilo sade 
yağının ihale gi.lnU ola.n 23.9.940 pazarte
si günU talip çıkmadıtından tekrar pazar
lığa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 8.10.940 salı gUnU ıaat 11 
de Erzurum Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

S - Evsat ve ıartnamesl Sa. Al. Ko. da 
mevcuttur. 

4 - Her vakit görillebtllr. 
Toplu tutarı 188080 lira ilk teminatı 

10206 liradır. 
5 - İsteklilerin muayyen gün ve ıant

te teminatıarlyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (6388) 16398 

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

1 - Esklgehlr ıranıizonundaki kıtaat 
tçln 66 ton pirinç kapalı zart usullyle ek
slltmeye konmugtur. Kapalı zart usuıu ile 
eksiltmesi 19.10.940 cumarteai günU 11aat 
12 de Eski§ehlr mınto.ka Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Evsat ve gartne.mesl Ko. da gl:lrUIUr. 
Tahmin edilen bedeli 21780 liradır. 

ilk teminatı 1883 lira 50 kuruııtur. İs· 
teklllerln ticaret odaaında kayıtlı olduk -
larına dair vesaik ve teminat makbuzları 
lle teklif mektuplarını belll &'tin ve saat
ten bir saat eve! saat 11 e kadar Ko. baa
kanlığına vermtı buiunacaklardır. 

(8892) 16402 

rUleblllr. Tckllt mektupları belU gUn ve D. D. Yolları Satıa Alma Komisyon~ 
ıaatten bir saat evel ıcomisyon bnokanlığı· dan : 
na verilmlı veya posta lle g6nderllml11 bu- Muhammen bedeli 49SO (dört bin doku 
lunacnktır. (6391) 16401 yüz elli) lira olan 1100 metre krem renk 

bez 14/ 10/ 940 pazartesi gilnü ıaat ıs de 

ASKERi FABRiKALAR 

Tabip, sıhiye 
memuru allnacakhr 
Askeri Fabrikalar Um. Müdürliiiünden: 
Kırıkkale'de istihdam edilmek Uzere bir 

açık eksiltme usulil ile Aııılı:ara'da idare bi 
nasında satın alınacaktır • 

Bu iııe rirmek 1istiyenlerin 371.25 ilı; yU. 
yetmiı bir lira yirmi beı kuru1) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen aynı gün muayyen saa-o 
te kadar komisyon reisliğinde bulunmal& • 
rı liizımdır. 

Şartnameler ve bez nlimuncsi Anb.ra'da 
malzeme dairesinde göriilebilir. (6032) 

16160 

tabip ve iki &ıhlye memuru alınacaktır Toprak kazma81 alınaca.Ji " 
Kendilerine 3656 .ayılı kanun hükümlerine D. D. Yolları Satıa Alma Komİ$YOnU'll-
göre ücret verilecektir. daa: , 

lıteklllerin ellerindeki vesika ve hal ter- Muhammen bedell 60.000 Ura olBD 
. ~cUmeıhıi lıtidalarına baitlıvar.a__k lllJlum mü~ 1 s0t11\ .......... _..., 'tıınni\ ..... +__...,.. ı. •• _ 
dUrlüğe mürncaatlnn. (6174) 16233 

142 ton benzin alınacak 
Jtskerl Fabrikalar Umum MUdürlüğiı 

Merkez Satıa Alma Komisyonundaa: 
Tahmin edilen bedeli (62540) lira olan 

142 ton benzin asker! fabrikalar umum 
mUdUrlUğU merkez satın alma komiıyo
nunca 18.10.94.0 cuma gi.lnU ıaat 14,30 de. 
kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname 

(2) lir" (12) kuruı mukabilinde komls· 
yondan verlllr. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (3877) lirayı havi tekllt mektup
larım me;ı;kflr gUnde ıaat 18,SO a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2400 numaralı kanunun 2 ve 8. maddele -
rlndekl vesalkle komisyoncu olmadıkls.n • 
na ve bu lııle alil.kadar tUccıfrdnn oldukla -
rına dair ticaret odası vesika.siyle mez
kflr gUn ve saatte komisyona mUracııatıa-
n. (6114) 16288 

Kınkkalede yaptırılacak inıaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlillü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Ketılt bedeli 18200 lira olan yukarıda 
yazılı inııııat askert fabrikalar umum mU
dUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 
18. 10. 9ıl0 cuma gUnU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (91) 
kuruıı mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvnkkat teminat olan (1365) 
lira), havi tekllt mektuplarını mezk(lr 
gUnde sa.at 14 e kadar komisyona vermele
ri ve ltendllerlnln de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerlndeld vesalkle muayyen 
gün ve saatte ltomlsyona müracaatları. 

(6182) 16280 

7 baş koşum beygiri alınacak 
Aslı:t'rI Fabrikalar Umum Müdürlüğü. 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Beherlne 250 llra bedel tahmin edilen 

7 bil§ kol}um bey"1r1 askert fabrikalar u • 
mum müdUrlllğU merkez satın alma komis 
yonunca hayvanlar görUlerek heyetçe 
takdir edilecek bedeller Uzruinden pazar
lıkla satın alınacalttır. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
18.10.940 cuma gUnU saat 14 te bnyve.nları 
beraberinde olduğu halde mezkQr komla· 
yona mUracaatls.n. (8817) 16326 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

130.000 kilo zeytinyağı 
M. M. V. Deniz Levazım S.atrn Alma 

Komı"syonundllı11 : 
ı - Tahmin edilen bedeli "75400" lira 

olan "130.000" kilo zeytinyağının 2S/ ey -
lQl/940 tarihindeki kapalı zarfla eksilt -
meslne talip çıkmadığından St1birincl te~ 
rin/94-0 salı &'Üllil saat 16 da pazarlıkla ek
ıiltmeai yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 5020 lira olup &artna
mesl her gün komiıyondan 377 kuru., be
del mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte belli gUn ve sa
atto Kasımpaşa'da bulunaıı koml1Yona 
müracaatları. (6246/ 917•) 16300 

mıuıı 115.11.40 cuma günU ıaat 1'5,80 da 
kapalı zart usuıu ne .Ankarada idare btna.-
sında satın alınacaktır. 

Bu ıııe girmek tstıyenlertn ( '250) lira
lık muvo.kkat teminatla kanunun tayin et
tiği veslkalan ve teklffierinl aynı gün sa.
at H,30 a kadar komisyon reislltine ver• 
melerl ldzımdır. 

Şartnameler (800) kuruaa Ankara v• 
Haydarp~a veznelerinde 15atılmaktadl?'. 

(6183) 16239 

Soğuk liava dolabı nlmacaJi 
D. D. Yolları Satın Alma Komiayonuzı. 

dan: 
Muhe.mmen bedeli 2030 (iki bin otua) 

llra olan 4ı adet soğuk hava dolabı 10. 10. 
940 salı günü saat 115 te kapalı zart uıru • 
llyle Anknrada idare binasında ıatın alı -
n:ı.cnktır. 

Bu tııe girmek lsUycnlerln 152,215 (yll.9 
elli lkt Ura yirmi bea kuruo) liralık mu -
\'o.kkat teminat lle kanunun tayin ettJBf, 
vesikaları ve teklltlerlni &):'Dl gUn saat 
l 4 e kadar komisyon reisllAliıe vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler parnsız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden dağıtılacaktır. 

(6132) 16240 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Kanaviçe alınacak 

!nbisarlar Umum Müdürlüğünden t 
1 - Şartname ve nümunesl mucibince 

10.000 metre ye;ıil, 10.000 metre beyaz 7ai
h kanaviçe kapalı zarf usuliyle ekllltme • 
ye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 62.SOO lira, m~ 
vakkat teminatı 41587.50 liradır. 

III - Eksiltme 11/ x/940 cuma günü H• 

at lS te İstanbul'da Kabı:ıta&'ta lcvaınn •• 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname levazım ııubesi veznesin
den ve İzmir ve Ankara başmlidilrlilkle -
rinden (312) kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühUrlU 
teklif mektuplannr kanuni vesaikle % 7,5 
rlivenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapnh zarfla
rını ihale günü eksiltme saatinden bir saat 
eveline kadar mezkQr komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri llizım-
dır. (8989·6022) 16043 

LiSELER 

Nazarı diklr.ate 
Ankara Erbk lisesi müdürlügUnden: 
Ankara erkek lisesi tedrisata yeni bl • 

ne.da 10 tc§l'lntevel pel'§cmbc sabahı saat 8 
de açılacaktır. Ancak bu tarihte talebeler 
yeni binaya geleceklerdir. 

10 teorlnteveı 9'0 tnrihincı kadar erkek 
llıeıi muamelatı eski erkek lisesi blnwıın· 
da yapılacaktır. Kayıt muıunelesl gene 
eski erkek llscai binasında her gUn eıı.&t 

14 ten itibaren devam edecektir. (6(09). 
18'11 



4/10/1940 u u u s 

Peşin para ve açık arttırma ile 23Birinciteşrin1940 tarihinde satdacak emlôk 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. Adapazarı şubesinden : 

Banka 
K. No. 

1 

Tapu No. 
Sahife Cild Tarihi 

122 132 30/ 3/1935 

Mevkii 
Adapazarı Bakırcılar çarşısı 

Nevi 
Kargir bir mağaza 
milştemilatı 

Hisse 
Miktarı 
)'amamı 

Hududu 
Sağı, önü yol, solu Çilingiroğlu 
Beryos mağazası, arkası Haliı 
dükkanı. 

Muhammen 
Kıymeti 
TL. 
3000.-

Teminat 
Akçası 

T.L. 
600.-

105 61 21 22/ 8/ 1932 Çarık uru Değirmen 28/ 42 
Hi11e 

Canibi yemini tarikiıım, Canibi 
Yesari değirmen bendi, arkası 
Bozoğlu Hasan tarlası, cephesi 
tarikili.m. 

600.- 120.-

26 20/ 9/1933 Hendek Dereboğazı mahallesi İki dükkanı havi 
kagir bina 

Tamamı Yemini H. Mehmcdin kahvesi, 
Yesari H. Ahmet dükkanı, arka
sı Hacı Mehmet dükkanı, cephe
si tarikifim. 

3000.- 600.-
106 94 

'112 10 27 22/ 8/1935 Hendek, Yeniköy, Tarla 2 
4708 M. 

'1/2 
Hisse 

Şarkan dere, şimalen Cerrah A
li vereseleri garben tarikiam, ce
nuben Fatma tarlası. 

100.- 20.-

135 22/. 4/1935 Adapazarı Tıcılar mahallesi Hane ve bahçe Tamamı Sağı Saraç Ahmet usta hanesi, 
solu Hacı Cumalı Ahmet hanesi, 
arkası Hatice ve Emir Ali hane 
bahçeleri önü tarikifun. 

4500.- 900.-
114 

'132 

' UJ. 

149 

1.56 

159 

160 

J61 • 

64 

' 44 153 13/ 4/1937 

30 153 24/ 5/1937 

9/ 6/1930 

30/. 3/1,.933 

- 30/ 3/1933 

46 45 28/ 4/1938 

32 162 27/ 12/ 1938 

31 l62 27/12/1938 

;415 "" ]62 31/12/1938 

Adapazarı Erenler caddesi 

Adapazarı Papuççular mahallesi 

Düzce Şerefiye mahallesi 

Düzce Çilmi köy Çay mevkii 

Çilminin Hatip köy "(Düzce)' 

Dilzce, Camlikebir mahallesi, İs
tanbul caddesi Zahire pazarı 

Adapazarı İstiklal mahallesi. 

Adapa~arı İstiklat mahallesi. 

Adapazarı Papuççular mahallesi 

Üç oda bir sofalı 
ahşap ev 

'.Barla 

Kargir tahtani iki 
dükkan ve bir kah
vehane ve fevkani
ainde altı oda zah
rında ahşap hane 
ve ahır. 

Tarla 

Tarla 

Kargir kırathane 

Kozhane ve 
müştemil§.tı 

Bahço 

Arsa 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

.. 

,, 

Sağı camii şerif avlusu, solu ta -
rikiam, arkası mezarlık ve Veh
bi tarlası, önü tarikiam. 

Şarkan Meto Hüseyin bahçesi, 
garben tariki ve Hasan Hüseyin 
ve İsmail tarlaları, şimalen Ah
met Cemal ve Mustafa hane ve 
bahçeleri, cenuben Emir Ali oğ
lu İsmail tarlası. 

Yemini çarşı tariki, yesari mu -
kaddcm Raufun nalbant dükka
nı halen Rauf tarafından inşa 
olunup Yusuf Ziyaya ferağ o -
lunan Trabzon oteli, arkası Ha
cı Kara Mustafa evlli.tları Fer -
hat ve Mansur ve Maksut dük -
kanı, cephesi kazaya giden şose 
yolu. 

Şarkan Hiz Hasan zade Hakkı 
tarlası, garben Uzun oğlu Molla 
Mehmet bini Abdullah tarlası, 
şimalcn tarikifun, cenuben Hen -
dek. 

Şarkan Celfö oğlu Ali Cemal 
bini Ahmet tarlası, garben Hen -
dek, şimalen sarı Ömer oğlu Os
man bini Ömer tarlası, cenuben 
tarikiam. 

Sağı İstanbul caddesi, arkası bu 
mülkün evclce istifade ettiği hu
susi yol, solu bu miilkün istifade 
ettiği hususi yol, önü umum yol. 

Sağı Ankahane, ve bahcesi, solu) 
Hamidin Müfrez fabrikası, ar-) 
kası bahçe, önü yol. ) 
Şarkan Karancı ve Todor bahçe-) 
si ve Haralambo bahçesi, gar -) 
ben Kalender oğlu Nalfimi Ma-)' 
deni ve Eleni hanesi ve Eftim-) 
ya hanesi, §İmalcn Luksanda) 
hı:ıne ve bahçesi ve yol, ccnuben) 
kozahane ve Harir fabrikası ve) 
bahçe. ) 

Sarkan Mutaf Hasan' veresesi 
Hasan hane bahçesini fasleden 
tariki has, garben tiltüncil Os -
man oğlu hane bahçesi, şimalen 
Salih oğlu Abdullah müfrez ar
sası, cenuben senet şirin diğer 
bahçesi. 

400.- 80.-

400.- 80.-

15000.- 3000.-

100.- 20.-

500.- 100.-

2500.- 500.-

6500.- 1300.-

200.- 40.-

1'-Yukarıca mevkii ve liu'dutları yaz•Tı gayri menkuller peşi:ı. para ve açık arttırma ile ve l:iu hususta tanzlm edilmiş bulunan şartnamesine tevfikan satılacaktır. 

2 _Satış şube binasında 23 Birinciteşrin 1940 tarihine tesadüf eden çarşam'oa günU saat onda toplanacak olan banka satış komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 

3- Arttırmaya iştirak edecekler içinde mlihilr kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri şarttır. .... 

4 
Artt a i tirak edecekler teminat akçalarını (Nakit, Devlet tahvtli, Banka teminat mektubu olabilir) m~ayyen gün ve saatinden evel satış komisyonuna tevdi etmeleri ve bUviyet 

- cüzdı:;:;a:::ıı ;,anlarında bulundurmaları lazımdır. Müzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtıği takdirde taliplerin dipozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri la • 

zımdır. 

5 
_Fazla malQmat almak ve şartnamesini görmek isteyenler şubemizle Bankamızın Ankara ve İstanbul şubeleri mUdürlüklerlne milracaat edebilir! er. 

15 
_İşbu iHinda yazılı gayri menkullerin mUzayedesine iştirak edenler şartnameyi okumuı ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. • 3950 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE ~.:.10. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK~ 

Ada parsel mesaha M2 kıymeti 
Esas No. Mevkii, Cinsi 654 

T 1 1737 42 4362 .-
882 Mecidiye Mev. ar a 

922 
925 
924 
925 
957 

ğ 1741 5 4562 
Mecidiye, Evli ba 19 3818 
Mecidiye, Tarla 

1741 
l8 1848 

Mecidiye, Tarla g:! 26 1868 
Mecidiye, Tarla 1617 40 ta- 1908 
Aşağı Ayran~ı ha:ap mamı 
bağın 14/56 hıssesı lO 5150 

1175 Yukarı İncirlik Tarla 1784 

724.-
573.-
277.-
374.-
477.-

773.-

depozito 
130,80 Kestane Petirln bağına giden yolun 

tıağındadır. 
144,80 Gençoğlu Eminin bağının yanındadır. 
114,60 Nailenin evli bağının yanındadır. 
55,40 19 parselin şimalinde 
74,80 Safvetin evli b2ğının cenubundadır. 
95,40 • Tarla halinde ve 39 parselin yanında-

dır, hissedarı Rusuhi'dir. 
154,60 Şükrü ustanın evinin garbındadır. 

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

...._ 1853 99 2281 
714 Cebeci Tarla 2513 543 77 
722 Ayrancı Tarla 

96S Frenközil Mev. Tarla 1669 90 5290 

968 Frenközü harap bağ 1669 95 4712 

576 
22 99 

Doğanbey Mah. Mescit 
160 

sokağı, Arsa 
1853 94 6828 

342 . 
5026.-

1323. -

1649. -

495.-

341. -

68,40 
1005,20 

264,60 

329,80 

99,-

68,20 

Tarla Uzerinde Osman oğlu Bekir Ka
raterin 185 taj No. lu evi vardır. 
2 parselin şarkında ve Hüseyin Avni
nin evinden değirmen yoluna kadar 
imtidat eder. 
90 ve 2 parsel ile yolun çevirdiği ha -
rap bağ. 
1 ve 3 taj No. lu evlerin bitişiğindedir. 

Boı arsadır. 

Cebeci, Arsa 
1 Yazılı emUik peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye milş-

• · e mesaha arı 
1- Yukarıda mevkılerı v 

694 

teriye aittir. . . d mühür kullananların mühiı~rini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
2- Arttırmaya iştirak edecekler ıkçıdnde~ kıymeti ger:tiği takdirde, taliplerin depozltolarını nisbct dairesinde 
.. ·1 bedel mu a e .. 

tlluzayede sırasında ven en 
tezyit eylemeleri ıazımdır. ·~· . b. ·nci kısım için 4. 10. 1940 cuma günü ve ikinci kıaım için 8. 10. 1940 

"ldıgı üzere, ırı t kJ'l · ·· d • h'' · ·· d 3- İhale yukarıda gösterı k • onunda yapılacaktır. ste ı erın o gun epozıto, uvıyet cuz anı 
• satıı omısy 3751 

1la]ı gfinü saat onda Bankamız k S rvisine müracaatları. (5912) 
"e iki vesika fotografı ile EınHi e 

. _ Ankara belediyesinden aldıtımı Zayi Kuleli askeri lisesinden 937 se-
z nd 316 ıene- Zıı.yı alr bisiklet plakamı kaybet- neıinde s;ıkartmıı oldutum lise diplomamı 

· ayi - Mülkiye mektebi en Ye- (~CJ27) n~~·: alaca~ımdan C91tlsinin hUk- zayi ettim. Yenlıini çıkartacafımdan et· 
lldc aldığım diplomamı kıı.ybettlın. ı-"" tım. Yenısını 5 kisinin hllkmii ""oktur. 

l\lıj • . • . hiiknlil o ...... - 1 

tı nı alacağımdan eskııının mü yoktu54r. Vedat Tul•.7 39'9 Yllzba,ı Faıuk TUrkell 
iı •llln olunur. ddlı 59 · 

Yahya otlu Ahmet Rasim Tekir 

iş Bankası memurları yardım birliğinden · 
Münhal bulunan idare Heyeti azalıklarına seçim yapılmak üzere 

Birliğimiz Umumi Heyetinin 24-10-1940 perıembe günü saat 16 da 
Türkiye İ§ Bankası Umum Müdürlük binasmdaki dairei mahsusnsında 
toplanmasına karar verilmİ§tİr. 

Azaların toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur. 3951 

Dr. Raif Barbaros 
Dahili hastıı hklar mUtehaHm 

Muayenehanesini Yenişehir Ata
tilrk bulvarı, Yenişehir eczanesi sı
rasında Gilven apartmanında 1 nu
maralı daireye nakletmistir. 
Tel: 6595 3945 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Komprime makineleri hakkında 
ilan 

Sıhat vıt içtimai Muavenet Vekiletin
den: 

964 numaralı cezacılar ve eczaneler hak
kındaki kanunun 26 ıncı maddesi muci
bince tertibatı saydnlanlye yaparak top -
tan satan ldboratuvarlar ve lmnlAthaneler 

DEVLET ORMAN İŞLETMESİ Sıhat ve İçtima! Muavenet Vekft.letlnln 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lşletmesı' Düzce Revir 

Amirliğinden: 

Bolu - DUzce ııosesl Uzerlnde Tatava 
mevkllndckt ı numaralı depoda mevcut 
(670) metro ve (~) desimetre kUp mua
dlll (1066) adet köknar tomruğu 14.10 940 
PllZnrtesı gUnU eaat 14 to DUzçcde devlet 
orman 1 lctmcsl revir Amirliğinde mUte -
§ekkll komisyonda açıl< arttırma lle satı -
lacnktır. 'l'omrukların bir metre kUpUnUn 
muhammen kıymeti (10) lira (50) kul'UI -
tur. Sntl§n alt aartnruncıer İetanbul ve Bo· 
lu orman çevlrge mUdUr!Uklerl, Ankarada 
orman umum mUdilrlUğtl ile DUzcedc re
vir Amlrll~lmlzde ve tomruklar yerinde 
görllleblllr. 

Tallptcrı ı yUzde '(,~ lemlnııt ve eırraln 
lftzlmelerlyle beraber ihaleden evel DUz -
cede mezkQr komlıyonn mUracnaUarı. 

(8710/5746) 16878 

mUso.adeılyle aı:ılmıık ltızım gelir. 
Bunlar meyanında komprime ve ampul 

yapan lmnltıthanelerln de aynı suretle mu. 
sade almalan ltızım geleceğinden bu ac
kllde mUstahzar yaptıkları halde olmdlye 
kadar mUsnade almamış olanlar 1940 se -
nesi ikinci te~rln nihayetine kadar bulun
dukları mahallin en yUksek sıhl a.mlrlne 
bir beyanname vererek ıma!Athaneıcrlnln 
bulundutu yeri ve kullandıkları komprime 
ve ampul dolduran maktnelerlntn adet ve 
kabiliyetlerini ve yaptıklıırı mUstahı:e.rla

rın isimlerini ve nıha:ıtnnme tarih ve nu-
maralarını blldlrmelldlrler. 

' Bu Dekllde bcyo.nnamc lle mUracnat e-
dilerek kanun hUkUmlerlne tevfikan mUsa
adeal nlınmıyan komprime ve ampul tma
lAthnnclerlnln verilen mUddct bittikten 
sonra çnlı§mo.larına izin verllmlyeceğl ı -
lAn olunur. (6'08) 16412 

... , 

ANKARA BELEDiYESi 

2 Otomobil alınacak 
Ankara Beledıyesinden : 
1 - Belediye İ!;in alrno.cak olan iki ce>

naze otomobili ikiıi bırden veya ayn ayn 
olmak üzere on bes ı::ün müddetle ve kn.
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 

3 - Teminat 675 liradır. 

4 - İhalesi 11/10/94-0 cuma günü &ant 
11 de yapılıcıfından ~ırtnamesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen knlemine ve 
isteklilerin de ihale gUnU olan 11/10/940 
camıı günil saat ona kııdar usu!en teklif 
mekıuplıınnı belediye encümenine verme-
leri. (6011) 16011 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Beledı'yesinden : 
ı - Mezhabnda yaptırılacak tamirat I• 

şi on bcı gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 2828 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Temlnııt 212 lira 14 karuştur. 
4 - Şartname ve ke~if cetvelini g6rmck 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 11/10/940 cuma günii saat 
10,SO da belediye encümenine müracaatla-
rı, (6012) 16012 

Cam alınacak 
An.kara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı i!;ln alınacak olo.n 

490 adet muhtelif ebadda cam on be~ gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 796 lira 94 k:u
ru!jtur. 

3 - Teminat 59 lira 77 kuruştur. 
4 - Şartnamcsınl görmek istiyenlerin 

her gün encümen. kalemine ve isteklilerin 
de 11/ 10/940 cuma günil BBnt 10,30 da b&
lcdiye encümenine müracaattan. 

(6013) I601S 

Şosa yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Eski Akbny ve yeni SUmc.r sokağı
na yaptırılacak ııose ıııt on beıı gün mUd
dcUc açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - :MuhıımmcıJ bedeli (24,2) lira (l~) 
kuruştur. 

3 - Teminat 183 Ura 16 kuruııtur. 
4 - Şartname ve keıJif cetvelini görmek 

ısllyenlerln her glln encümen kalemine ve 
isteklilerin de ıı. 10. 040 cuma gtlnU saat 
ı0.30 da belediye encUmenloc mUrac:ıUa -
rı. (6036} 16018 

Satılık yer 
Ankara Beledıyesinden: 

1 - İn!SnU mahallesinde l::'ilt> ada 3 par
selde bulunan belı1lye matı 2:1 metre mu -
rabbaı yol fnzlaın ımtılmıık üzere on beş 
gUn mUddeUe açık arttırmaya konulmua
tur. 

2 - Muhammen bedeli l2:S liradır. 
3 - Temlno.t bedeli 9,38 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstlyenlcrln 

her gUn encUmen kalemine ve ısteklllerln 
de 11. 10. 940 cuma gUnU saat 10,30 da be
lediye encUmcnlnc mUrııcantları. (6037) 

16019 

Gaz yağı alın cak 
.A. nkara Belediyesinden: 
1 - Su işleri için alınacak olan 

277 adet büyük teneke gazyağı on be§ 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1073 lira 
37,5 kuruştur. 

3 - Teminat 80 lira 50 kurustur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 15. 10. 940 salı günü sa 
at 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları (6137) 16128 

T envira't tesisatı yaptırılacak 
Ankıra Belediyesinden: 

l - Cumhuriyet bayrımında ıebird• 
yıptırılacak donanma tenvirat ve tesisatı 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3152 lira 50 ku
ruştur. 

J - Teminat 236 lira 44 kuruıtur. 
4 - Şartnımesini ve keşif cetvelini gör

mek ı'stiyenlerin her gun encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 8.10.940 salı günü H• 

at 10,JO da belediye encümenı"ne mürnca -
atlan (6366) 16381 

KAZALAR 

Satılrk krom cevheri 
Fethiye Malmüdürlütünden: 
İhnleslnln aı:ık arttırma lle SO. 9. 940 

pazartesi gUnU yapılacağı Ulus ve Vakit 
gazetelerinin 14, 17, 20, 23 cy!Ul 040 ta
rihli nUshnlarında ll~n olunan hazin ye alt 
ve Domuzalanı mevkilodckl 36, 46 dere -
celi 2800 ton krom cevherine talip zuhur 
etmediğinden lh:ılesl 10.10 9'10 perııembe 

.ı;UnUne bırakılmı,.,tır. 

Muhammen bedeli beher tonu 250 ku
ru§ hesabiyle 5750 llra ve muvakkat temi
nat 430 llra 25 kuru§tur. Taliplerin mu
vakkcı.t teminat makbuzu veya sair vesai
ki ne ihale gUnl1 olan 10.10 940 pcrııembe 
gUnU sııat l4 te Felhlyc hUkUmet konağın
da mlitcııekldl komisyonda h!lzır bulun
maları ve §artnnmcyl görmek lstlycnlcrln 
Fethiye malmUdUrlUğfuıe mUracaalları lltm 
olunur. (9352 6410) 16414 

ENSTiTÜLER 

Talebe kaydı 
Gazi Terbiye Enstitıisü Direktörlüğün

den: 

Gıızl terbiye cnstllUsU riyaziye, tabii -
ye ve musiki ııubcl rlne yeniden leyli er -
kek, beden terbiyesi ıubcslnc de kız tnle
be alınacaktır. 

Yll§lnn yirmi b §I geçmemi§ ve lise ol
gunluk diplomasını haiz olanlarla öğret -
men okulu mezunlnrından tallp olanlaruı 
hUvlyet cüzdıuılan, dlpl mnları ve 8 to -
toğratlo. blrllkte 16 te~r ntevel 1940 saıı 
günU ensutilde yapılnc k lmtlh ıda hazır 

bulunma.Jarı ilAn olıwur. (6378) lG388 
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KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Etibank umum nıüdürlüğünden : 

Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mÜ§terinin ve
aaitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
satıldığını bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank 
Telefon No: 2012. 

Ticaret 
2717 

Servisi, 

Nal ve mıh alınacak 
Jando.rma Gn. K. Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı Eksiltme tarihi 
Lira Lira Kr. 

700.000 
15.000 

adet nal mıhı 
ıiyim at nah 

7.000 525 00 21. 10. 940 pazartesi sıı.at ıs 

11.250 843 75 zı. 10. 940 pazartesi ıaat ıs 

Cinsi, miktarı, tahmi• bedeli, ilk teminatı ve eksiltme cün ve Sl\ati yukarıda ya· 
ı-ıh mıh ile at nalı Ankara J. &'Cnel K. binasındaki J, satın alma komisyonunca ayrı 
ayrı kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır 

Nümune ve ı:ırtnameleri her ıün adı geçen komisyon ile İstanbul Jandarma mu
ayene komisyonunda görülebilir. Şartname parasız verilir. 2490 sayılı kanun şartla
nnı ha;z olan isteklilerin ves'!.ik ve ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf teklif 
mektuplarını eksi!tme zamanından bir saat eveline kadar komisyonumuza vermele-
ri. (6375) 16386 

Toptan siparişler H R K . 
için müracaat yeri • • o rı 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

f'PnPdf"nb.-rl bfltiin dllnyaca tanınmıı 

Election Kronometroları 
Metin, hassas ve garantilidir.· 
Yeni zarif modelleri : Ankara· 
da Anafartalar caddesinde 15 
No. Abdülhalim Güngenci m>· 
ğazasında satılır. Fiyatlar mak
cudur. 

Yeni gün 1331 inci 

Sokak No. 3 

. 
lzmir 

Memur alınacak 

u t u s 

ViLAYETLER 

Yol yaptırılacak 
lstanbul Belec/Jyesinden : 
Halkalı • Nalbantçeşme • Hadımköy il

tisak yolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 109,4-07 
lira ve ilk teminatı 6720 lira 35 kuruştur. 
Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri &e
ne!, hususi ve fenni şartnameleri, proje ke
sif hulisalariylc buna müteferri diğer ev • 
rak 5 lira 47 kuruş mukabilinde nafıa mü -
düdüğünden verilecektir. 

1hale 9·'10/ 940 çarşamba rünü saat 15 de 
dairni encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gün evci naha 
müdürlüğüne müracaatla alacakları feı:uıi 

ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesi 4 

kalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatt 
çcvresi:1de hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar daimi en
cümene vermeleri lizımdır. (8934-5973) 

15974 

Ceza evi inşaatı 
Sıvas C. Müddeiumumiliğinden: 

Sıv~ta yentd•!n yap1lncak ceza evi in
şaatı kapalı zarf usultyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

1 - Münakasa 14. 10. 940 tarihine tesa
dU! edrn pazartesi gllnU saat 15 te hUkU~ 
n1et konağı dahilinde C. müddeiumumlli
ği odR."ltnda toplanacak olan adıtye lnıjnRt 

eksiltme konıiMyonunda yapılacalttır 

II - Bu inşaa t ın n1uhamn1en ke~if 

Elektrik su tesisatı 
Kayseri Viliyetinden : 
Kayaeri'de inşa edilmekte olan memle • 

ket hastaneainin elektrik, su ve llğım in .. 
şaatından yirmi bin liralık kısmı kap.ah 
zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Ek
siltme lS/ 10/ 940 günli saat 17 de Kayseri 
villyeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrak Kayseri nafıa mildürlil -
ğiyle daimi encümende görülebilir. Muvak
kat teminat 1500 liradır. 

Talipler muvakkat teminat mektup veya 
makbuzlariyle ehliyet vesikalarJnI ve 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazır • 
hyacakları kapalı zarflarını yukarda yazı
lı saatten bir saat evetine kadar makbuz mu 
kabilinde teslim etmeleri lizımdır. Postada 
olan 1recikmeler kabul edilmez. (90-4-4-6070) 

16059 

2 Pavyon yaptırılacak 
Kütahya Tayyare Birliklerı Satın Al -

ma Komisyonu Başkanlılından: 
1 - KUtahya garnizonunda beher adedi 

25170 lira 85 kuruş keşit bE'delll 1kt adet 
erat pavyonu eksiltmCye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usullyle o -
ıacaktır. 

3 - Eksiltme 15. 10. 940 sah giinU sat 
15,30 da Klltahya merkez komutanlığı sa
tın almtı. komisyonu binasında yapılacak
tır. 

4 - Beht•r erat pavyonunun muvakkat 
teminatı (19001 liradır. 

O - Keşif, pıtı.n ve şartnamesini görmek 
tatlyenler hf"r gUn, lhn1eye girecek olnnlar 
kanunun icap ettirdiği veıutlk ile birlikte 
ihalf"gllnU saat 14,30 a kactnr tekli! mek -

bC'd r ll 5·1573 lira 36 kuruştur 
tuplarını makbuz mukabilinde konılsyon 

rrı - ~luvakltat temln:ı.t 6036 lira 68 
başkanlığına vermeleri na.n olunur. 16121 

kuru .. tur 
l V .. Bu işe alt evrak şunlardır; nıuka- Eksiltme ilanı 

vele projesi, eksiltme şa.rtnrl.mesl, bayın- Siirt Delt.rrdo.rlığ1nd.1n : 
dırlık lşlC'rl genci şartnamesi, !enn! şnrt- 1 - Kurtlan kazası hükümet konağının 
na ıne, mesaha cetveli. 14933 lira 79 kuruş bedeli keşifli ikmali 

tst~kliler mezkOr evrakı Sıvns, İAtan~ in.$aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
bul, Ankara C. müddetumunılliklerinde nulmuştur. 
gor bileccklf'rdir. 

V - ?.it\nakasııyfl girmek tsttyenler re. 
ferans ve dlP,·C'r veslkal11.rını bir istldaya 
bathlıtrak nli..l n ııl<'asa tarihinden en az 
sekiz gtin evci vill\yet makamına vtrmek 
ı;;uretiyle bu it için ehliyet vesikası iatlye
ceklt'r ve bu vesikayı teklif zartlarına ko
yı.:ır P.k 1'lTdır. 

2 - Bu işe ait :.artnamc ve sair evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartn<ımesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i~leri genel şartnamesi, 
D - Vahidi fiyat listesi, husu'i şıartna -

me, keşif huliıası ve cetveli, 

Elektrik ve kolorifer ustası 
aranıyor 

M. M Vekalrtinden: 
VI - ~ttlnakassya l~tlrAk edt"Cek olan

~Illll llUda!aa Vrk.\l l· tl tekaüt tnbesın~ lnr ı-tflO numaralı arttırml\ ve eksiltme ve 
de açık bulunan licretlt bir vnzi!!" il nle - lhnle kanunu ile ekslltn1e şartnamesi nınci
mur ah.nacaktır. 3656 eayıh kFtntı11da ya -

E - Yapı işleri umumi ve fenni şartna
mesi, 

F - Projeler 

zılı ı,artları haiz olrı.nların 7 llkh"'ı'"tll 040 
M. M. Velt.31ttinden : pa.zarte~ı günü saat 14 te yapıla "'nk lmtl-
1 - l.tllll ?r1Udafaa vek~letı daire mU- handa .hazır bulunmak Uzere evt[lln nıil~ -

dilrlutüne lmtlhRJtla bfr elektrik ustası ve bitelcriyle birlikte M. M . V. tekl':'' t ı•..ıbe
bir de ka.luı1ter ve su ustası alınacaktır. sine müracnat etn1eleri UM olunur. 

2 - İmtihanla alınacak bu ustalara eh- (6348) 1~378 
Jlyetlert:ıe göre, elektrikctye 02 • 75 ~e 

kalorifer V\! su ustasına 84: - 126 lira Ucret 
vertıecektlr. 

3 - Atatıdak1 ıartıan hah~ olan tstek
ltler 111ş1ğ1.nde polis tahkikatı ve tabip 
r .poru da bulunan istidalarını nihayet 10 
Birtnclteşrln 940 gUnU akfamına kad~r l'I . 
M. V. daire mUdUrlU,tüne vermlw olacak· 
lardır. 

Kabul ıartlan: 
a) Türk olmak ve ecnebl kadınla evli 

olmamak. 
b) On ıeklz yaşını bltlrmlş olmak ve 

(68 l yaşından yukarı olmamak. 
c) Medent haklardan mahrumiyet ce

•asiyle mahkOm veya devlet lçtn muzlr 
teıkllAtlara mensup olmamak. 

d) İyi ahlAk eahabından olmak ve hay
ılyet ve namusu muhi !llllerle ve alelft
lak atır hr.plı veya o derece cezayı mUs
teizlm bir fUI ile mahkOm olmamak. 

e) Sart baatahklara mllptelfı. olmamak 
ve va.zifestnt muntazaman ifaya mani ola
bilecek bedent ve akli arıza ve hastalık
larla malOl bulunmamak. 

(6346) 16354 

Yastık kılıfı alınacak 

M. M. Veli.Jeti Satın Almı Komisyo 
nundan: 

Beher tanesine tahmin edtıen !lyatı 4.1 

kunış olan 65 bin tane ya.atık kıhfı 8 bl -
rinclteşrln 940 eah .UnU saat 11 de Anka
rada M. M. V. Satın alma Ko. da pazarlık
la satın a.lınacatından ısteklllerl.n 3997 11-
ra 00 kuruıtuk kati teminatları ile birlik
te pazarlık glln ve saatinde mezkO.r Ko. 
da bulunma.la.rı. (6328) 16374 

Yular başlığı alınacak 

M. M. Vekileti Satın Almı Komisyo 
nundan: 

Beherine tahmin .. dilen ttyatı (160) yüz 
aıtmıt kurut olup mUteRhhit nam ve •H 

aabına a~ık "eiuılltme 1'e aaı.ırı ,·h ıar~ı#'ı i
lan edilen J 000 adet he7.yular t.~hğına l -
hale günü talip çıkma· 1 ığındRn tekrar açık 
eksiltme He münakııaayı konmuştur. İha -
lP.al JO 10. <ı.s.ı• pe~"""'mb ... gUnU saat onda
dır İlk teminatı (1'20) ıra.dır Şıırtnaıne1-i 

?.-f !'.f. V antın alrra ı.···rrl!'yonı.ında gfir!l 
lilr . tııtt>'<'llerın k!P'•Ut:.'l:J enı.4ettl~i b( Jı,; ,~ 

lerl• ihRle aaat•r.ııie J{o nıt. geln1~lrrt. 

(6329) 1~375 

Y a?ı makinesi alınaca1< 

M . M. VekAletı Satın Alma Komisyo 
nundan: 

Beh:-r adndinf' tahmtn edilen fiyatı yüz 
on lirıı ohın yirmi Uc t:tne portAttf yazı 

Ihlamur çiçeği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan: 
BC'hf"r kilosuna tahmin- edilen tlyntı 

(250 t kuruş olan iki bin kilo ıhlamur cı -
çeğl :?l birinci teşrin 940 pazart' -;ı gUnU 
saat 11,:5 ta Ankara.da ~l. M. V. Satın al
ına komleyonunda rut.7.arhkla ihale t:dile -

ceğtnden isteklilerin yedi yUz elli ltralık 

katı terninatlarlyle birlikte pazarlık gün 
ve saatinde rnezkQr komisyonda bulunma
ları. (6349) 16379 

Sundurma münakasası 
M. M. Veklileti Satın Alma Komisyo -

nundan: 
Keşif bedeli 3122 lira ~~ kuruş olan 

sundurma acık eksfltmeye konmu~tur. Ek-
11lltmeal: 23. 10. 940 çarşamba gUnü saat 
10 dııdır. İlk teminatı: 234 lira olup gart
namesi 16 kuruşa komisyondan alınır. Ta
ltplerln muııyyen vakitte ?ı.I. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunnıaları. (6371) 163R2 

Kaldırım inŞaatı 
M.M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-

nundan: 
KPıl! bedell 4956 Hra 93 kunıı olan 

kaldırım fn§aatı ekl!llltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi: 23. 10. 940 ~ararunba gUnU sn.at 
11 dedir. İlk tf'mlÔatı: 371 lira 77 kurut o
lup şartnamesi 25 kunışa komisyondan a -
tınır. Taliplerin muayyel vnkltte lı.!. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunma.lan. (6:372) 

16383 

iç ve dış lastik alınacak 
M. ltf. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan: 
1-!{'p~tne tahmin edllen tlyatı: 6810 lira 

olan 18 X 600 eb•dında 50 dış, 400 iç IA.s -
tık pnzarlıkla satın alınacaktır. Pazar1ı$tı 

11 10.040 cuma günü saat 11 dedir. KaU 
ten1lnatı: 1022 lira 25 kunış olup ;tartna
mesl komisyonda görtilllr. Taliplerin mu-
11.yyen vakitte M. ?ı.'I. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (6373) 16384 

Telsiz telefon cihazı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo 

nur.dan: 
Hrpsine tahmin edtlen !lyatı: 1150 lira 

olan bir ~lft telsiz telefon cihazı a~ık ek
slltn1eye konmuıtur_ Eka.lltmeaı: 22.10.940 
e:'!.h gUnil saat 11 dedir. İlk teminatı: 86 
lira 25 kuruş olup evsaf ve şnrtnamest ko
misyonda görfilUr. Talipl.-.rln muayyen va
kitte ?tol. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmB1a-
r(. !6371) 16385 

Satılık hurda çinko 
makln ıı:inin 21 birtncitt'ı,rin 94.0 pazartesi . . . • 
gilnl! saat on bird• Ankarn,ı. Al. M . V ••- Ulus Basımevınde bırıkmış o -
tın •im• kom••»onun~• p;e<ortıktn th,l• ı lan hurda çinkolar 10 10 1940 
edilec•ıt•nd•n ıst•kltl rtn üç >11ı yetml§ perşembe günü sabah saat 10 da 
ctotmz buçuk ttrahk kati t•mlnat ve vere- açık arttırma suretiyle aatılacak-
cekteri makfn+-lrrden birer numune ile bir- T 1. I . .. · ·· 
tikte azarlık gUo ve saatinde mezko.r ko- tır. a ıp erın muessesemıze mu -
mlsy!da bulunmaları. t03HI 16377 racaatları ilan olunur. 
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= Memurlar kooperatif ıirketi = . ---- Ortaklarının odun ihtiyaçlarını taksitle 

- temin etmektedir. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

bince lbra?.ına mE"cbur oldukl~rı evrak ve 
vesaiki me?.kOr kanun ve şartnan1enin ta
rlfa.tı daire!linde hazırhyacakları tekltt 
zarflarını 14. 10. 940 piıze.rtest gUnU saat 
l:! e kadar numaralı makbuz mukabilinde 
münakasa komi9yonu başkanltg-ına vermiş 
olmaları lQ.zımdır. (6030) 15997 

Yağ alınacak 
lstrınbul Belediyesinden ; 
Haseki, Ccrrahpaşa, Beyoğlu ve zührevi 

hastalrklar hastaneleriyle Zeyncpkıimil do
ğumevinin yıllık ihtiyacı ıçın alınacak 

13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereya&ı ka -
pah ıarf usuliyle ekailtmC'ye konulmuştur. 
Mecmuunun tahmin bedeıt 19.918 Ura e 
ilk teminat miktarı 1493 lira 85 kuruştur. 

Şartname zabıt ve muameJıit müdürlüğü 

kaleminde görülecektir. İhale 11/ 10/940 
cuma günü saat 15 de daimt enci.imende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret O· 

dası vesikalariylt' 24-90 numaralı kanunun 
tarif&tı çevresinde hazırhyacakları teklif 
mektuplarını ihale günü ıaat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lizımdır. "9009 
·6021" 16042 

Harita yaptırılacak 
Siirt B~lediyesinden : 

1 - Siirt viliyctinin 120 hektar gayri 
meskOn kısmının takeometrik haritasiyJe 
imar sahasını teşkil eden imar pli.nının tan
zim işlerine ait umumi talimatnamenin 6 
ıncı maddesi mucibince yapılması rerekli 
avan projenin hazırlanması Nafıa Vekl -
}etinden tasdikten sonra aynı talimatna • 
menin 29 uncu maddesinde mczkUr olan 
pli.nlarının yapılması kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15/10/940 salı günü ssat 15 
de belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılan takcomet
rik harita, avan proje ve imar plinlarının 
tanzim işinin muhammen bedeli 2.000 lira
dır. 

4 - Haritası alınacak muhammen yer 
fazla çıktığı takdirde gayri meskiln k1s1m 
için beher hektar başına 15 ve meskÜ'l lın

sım için hektar basına 30 lira verilece'l.;tir. 
5 - Eksiltmeye &ireccklcrin yuk"rda 

bahsi geçen talimatnamenin 5 inci madde· 
sin.de yazılı ehliyeti haiz olmaları ıarttır. 

İsteklilerin 140 liralık muvakkat teminatı 
havi teklif mektuplarının ihale saatinden 
en geç bir ıaat evetine kadar Siirt beledi· 
ye reisliğine göndermiş olmaları lüzumu 
ve postada vuku bulacak teahhürlerin na .. 
zart itibara ahnmıyacağı ilin olunur. (9036 
·6069) 16058 

Kalorifer tesisatı 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - 23359 lira 50 kuruş keşif bedelli Or. 
du hlikümet konaiı kalorifer tesisatı inşa
atı vahidi fiyat esası üzerinden eksiltme -
ye çıkarılmıştır. 

2 - 1hıle ıs110 1 94-0 cuma &iinü saat 15 
te Ordu nafıa müdürlüıiü binasında topla • 
nacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle ya -
pılacaktır. 

4 - Bu i!Je ait evrakı ke!Jfiye ve prope. 
!er naha dairesinde ıörülcbilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istek -
lilerin 1751 lira 96 kuru1 muvakkat temi -
nat vermeleri ve ihaleden en az bir hafta 
evet makamı viliyete müracaatla alaca.kla
rı ehliyet vesikasiyle 940 yılma ait ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri, öbür defa 
da 25000 liralık iı yapmaları 1arttır. 

6 - Teklif mektuplarının ikinci maddede 
yazılı saatten bir r.aat eveline kadar mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri li -
zımdır. Posta ile ıönderilccek mektupların 
nihayet saat 15 e kadar gelmiş olmaları &k
ıi takdirde postada vuku bulacak ıecikme
ler kabul edilmiyecektlr. (9045·6071) 

ıooeo 

İsteklilerin ihale gününe kadar Siirt def
terdarlığı ve nafıa müdürlüi;ü ile Naha 
Vek.S.letinde bu evrakı görebilec'°klcrdir. 

3 - Eksiltme 14110 '940 pazartesi günü 
saat 11 de Siirt defterdarlığında müteşek -
kil komisyonda yapılacaktrr. 

'4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
terin bedeli keşfin o/0 7 buçuğu olan 1120 
lira 4 kurU$luk teminat mektup veya ban
ka makbuzunu ve bundan başka liakal iha
le gününden bir hafta evet bu iş için Siirt 
viUiyetinden alınQttŞ 940 mali senesine ait 
ticaret odası ehliyet vesikasını kapalı zarf 
usulü dairesinde zarflara koyarak ihale gü. 
nünde komisyona tevdi eylemesi mecburi
dir 

5 - Teklif mektupları yukarda adr ge -
çcn komisyon riyasetine getirilerek mak • 
buz mukabilin.de verilecektir. Postada vu
kua gelecek• gecikmeler kabul edilmez. 
"9206 • 6282) 16269 

ANKARA V ALILICJ 

Bina tamiri 
Ankara Valililinden: 
Husus! idare Yenişehir tahakkuk ve 

tahsil ıubelerinin i§gallnde bulunan blna
n1n 1609 Ura 2 kunııtan ibaret keşif be
delli tamiratı 7. 10. 940 tarihine rasthyan 
peroembe gUnU aaat ı~,30 da talibine lha4 

le edilmek Uzere ~ık eksiltmeye konul
muştur. 

Te.Itplerln ihale günU ve muayyen sa
atte muhammen bedelin yUzde- 7,5 tu olan 
120 Ura 68 kurugluk teminat makbuzlarl· 
le blrltkte vtıa.yet daimi encU.menlne keşif· 
name ve ıartnameslnt görmek istlyenle· 
rtn de keza ihale gUnUne kadar daimi en
cUmen kalemine müracaatları 11 n olunur. 

(5799) 15860 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Vali/ilinden: 
Keılt bedel1 630 Ura 41 kuruştan lba. 

ret bulunan BA.IA. kazası kaymakam evinin 
tanı1rat ihalesi 14.10.940 tarihine rasthyan 
pazarte.si gUnU eaat l~.30 da vi1Ayet dai
mi encümeol.Dde yapılmak Uzcre açık ek· 
slltmeye konulmuştur. 

Taltplertn muayyen gün ve aaatte 47 Ur 
ra 29 kuruoluk teminat makbuzlariyle bir
likte vllAyet dalmt encilmenJne, §artname 
ve keşl!nameslni görmek isttyenlerin de 
dalmt encümen kalemine müracaatları 1-
ıan olunur. (6244) 16237 

Öğretmen Memduha'ya 
Ankara Vali/ilinden: 

Kütahya merkez Barbaros okulu eAkl lllt-
retmenl olup açıkta sıra beklemekte bulu
nan ?ılemduha Ankara merkez Etlik ilk o
kulunda münhal bulunan öğretmenliğe ta
yin edllmlıttr. Adresi malOuı olmıyan ve 
vl1Ayetlmlze de müracaatta bulunmıyan 

mumalleyhln va:r.İfeelne derhal başlamadı
fı. takdirde hakkında kanunt muameleye 
tevesaUl edllecett tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere i!An olunur. (6407) 16411 

ULUS - 21. inci yıl. - No. bMb7 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı lda.- Eden 
Yazı işleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müesseıe MUd\lrll : Nqlt ULUO 

ULUS Baamıevi ANKARA 

4/10/1940 

ANKARA PALAS 
PAVYON 

CUMARTESi AKŞAMI 5-10-940 TARiHiNDEN iTiBAREN 

FRED GARDEN Orkestrası iştirakiyle 
SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE AÇILACAKTIR 

Fenni malzeme alınacak 
Maliye Vek8/etinden: 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı Toprak Tevzi talimat
namesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icrası i
çin aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 

1 - Mübayaa edilecek Beherinin fiyatı Temamının bedell 
Lira K. 
500 00 

l250 00 

levazımın r:i nsi Adet Lira K. 
Prizma 25 20 00 
Çelik şerit 50 25 00 
Şakul 50 oo 60 
Jalon 100 02 50 
Jalon sehpası 50 03 00 
Fiş 500 00 30 
Mesaha çan tası 50 12 00 
Portatif tersimat masası 25 25 00 
Çadır 50 80 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 
Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tiri~ 50 ~ 50 
Gönye 100 00 90 
Saffaf minkale 50 03 60 
Tribli desimetre 50 Ol 50 
Tahta cetvel 25 Ol 20 
Basit pergel takımı 25 15 00 
AHit şemsiyesi 25 30 00 
Yekun 1275 

2 - Keşif ebedeli; 11.180 liradır. 

30 00 
250 00 
150 00 
150 00 
liOO 00 
625 00 

4000 00 
. 750 00 
l250 00 
l25 00 

90 00 
180 00 

75 00 
30 00 

375 00 
750 00 

Yeklln 11.180 

3 - Muvakkat teminat miktarı: 838 lira 50 kuruş. 
4 - İhale evrakının görüp almak istiyenlerin Maliye Vekaleti Mili! 

Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 
5 - İhale şekli: Kapalı zarf usuli ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal te tarih: 7. 10. 94-0 tarihine müsadif pa • 

zartesi günü saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne. 
7 - Teklif mektupları: 7. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğüne kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Maliye Vekaleti 

Mili Emlak müdürlüğüne teeslim edilecektir. (5866) 15939 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1ı. 

~ DAKTİLO KURSU ~ -: 76 ıncı devresini de % 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma ve· : 
: rilir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. Belediye sırası Hanef : 
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Ankara dil ve T ari - Coğrafya 
Fakültesine talebe kayıt şartları 

Ankara Dil ve Tarih. • Coğrafya Fakültesinden: 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine ta.lehe kaydına eylülün 26 inci gft. 

nU başlanacak ve birinci teorin sonunda nihayet vertlecekUr. Fak.Ultede tedria °'" 
lunan zümreler aunlardır: 

TUrk dil ve edebiyatı 
Fra.n~1z dil ve edebiyatı 
İngl1tz dil ve edebiyatı 
Alman dil ve edebiyatı 
Arap dil ve edebtyat1 
Fara dil ve edebiyatı 
Rus dil ve edebiyatı 
KJAelk filoloji 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
SUmerolojl 
Sinoloji 
Hindoloji 
Hungarolojl 
Antropoloji ve Etnoloji 
Coğrafya 

Hititoloji 
Talip olanlar bir tstıdaya lise ve olgunluk diplomalarını, &§it Blhat raporlanm 

bağhyarak salı ve cuma gUnlert 11aat 9,30 dan 17 ye kadar Fakülte Dlrektör1Uğünı 
mUracaat etmeleri 10.Zımdır. (5978) 15977 

Kiralık bağ ve hane 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik mu- Muvakkat 
hammen kirası teminatı 

Lira L. K. Cinsi Mahallesi Mevkii 
24 1 80 Bağ ve hane Cebeci Balkeriz bağlarında 

Yukarıda evsafı yazılı bağ ve hane teslim gününden 31. 5. 941 gilnilnı 

kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
İhalesi 5. 10. 940 cumartesi günü s2at (11) de Vakıflar Umum Müdür

lüğü Emlak ve Arazi müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkQr mU.. 
dürlüğe müracaatları. (6102) 16082 

Pelerin alınacak 
lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri ıçın satın alınacak aşağıda clnı ve 

mikdarı yazılı pelerinler kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu 
plerinlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601,25) 
liradır. İstekliler bu pelerinlere ait şartname ve nümuneleri lstanbul Ma
arif müdürlüğü yardirektörlüğünde görebilirler. Eksiltmenin 11. birinci
teşrin cuma günü saat 14 de İstanbul maarif müdürlüğü binasında yapıla. 
cağı ve kapalı zarfın en geç saat 14 de alınacağı ilan o'unur. 
Eşyanın Beherinin muhammen fiyatı YekOn 

cinsi Mikdarı Liro Kr. Sa. 
Pelerin 6000 10 22 50 

(9077 /6073) 16062 

Lira 
6135C 
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Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Bugün bu gece 

ŞANZELİZE 

Tarihi anların 

panoraması 

Sacba Guttrı ve 
Lucten Baroux 

Searuılar: H,80 - 18,SO • 
18,30 ve 21 da 

BugUn bu gece 

Hintıtıer geliyor 

Muazzam macera 

Birinci devre 

Seanslar: H.30 - 16,30 · 
18,30 ve 21 de 

12,15 ucuz matine 

İkl qk arasında 

BugUn bu gece 

SON ÜMİT 
Baş Rollerde : 

Jean Gatıln -

Arlctty - Julle& Berry 

Seanslar: 12 • 14: - 16 -
18 ve gece 20,30 da 

Sümerın tesisatı tamam
landı. 


