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Vanda Zayiat 
Miktarı Fazla 

Roosevelt' in, 
Nutku Harbe· 
Doğru Atılmış 

Son Adımdır 

1Erciyeşde Şimdige 
Kada,- 192 Olü 

1 esbit Edilmiştir 
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.5 KURU~ 
• ALTINCI YIL 2183 

YAZA Y E D A 
Bu akşam: Saat 6 dan sabah (3) e kadar 

Her istikamete, vapur, tramvay ve otobiıs hazırdır. 

BEBEK BAHÇESINDi: 
Deniz şenlikleri, Japon nağmeleri 

Akrohatik danslar. Tepehaşı saz hey'eti ve rakkaseler 

Amerikanın 
Almanyaya 
Son İhtarı 
Mr. Roosevelt 

Donanmaya 
Emir Verdi: 

-o-

"Müdafaa Su!arımızda 
Görülecek Denizaltı 

Gemilerini Batırmız ! .. 

Cümhurreisi Dünkü 
Nutkunda Dedi ki: 

Roosevdt'in donanma ve orduya 
•erdiii emir, Almanyanm Atlantik ı 
harbine kareı alınmış bir müdafaa 
tedbiridir Bu emirle harp ilanı 
anamda ·bir kılıç sırtı kadar az 
bir mesafe vardır. Bu tedbir A
merikayı harbe ıürükliyebilir. 
Mister Roosevelt bunu da müd
riktir. Almanya ister ve mes'uli~ 
'J"eti kabul ederse harp ilanına da 
hazır olduiuna bild!rmietir. 

Van, 12 (A.A.) - Dün mıntakamızda duyulan yer sarsıntısı
nın Erciyeş kazası dahilinde büyük zararlara sebebiyet verdiği an
laşılmaktadır. Alınan ilk malumata nazaran Erciyeş'in merkez na
hiyesi köyleriyle Kocapınar nahiyesinin 30 köyünde şimdiye kadar 
tesbit edilen ölü miktarı 192 dir. Sıhhi ekipler mahallinde yaralıla
ra ilk yardımları yapmışlar ve ağır yaralıları da merkeı; hastanesi
ne nakleylemişlerdir. 

l\fr. Roosevelt, Amerikayı ziyareti sırasında İngiltmc Kralı ile bir arada 

"Kendimizi Faal Bir 
Surette Müdafaanın 

Sırası Gelmiştir .. 

M. Zekeriya SERTEL 

--1 Timar nahiyesinde bir kaç ev 
, yıkılmış, Çatık ve Tuzla köyle

rinde de bazı binalar hasara u.f!
ıamıştır. 

Ağrı vilayetinde 

ALMAN TEBLiGi 

Taarruzlar 
İnkişaf 

r·········· ................................ , 

İzlanda'ya 
Giderken 

A Amerika COmhurreisinin giln
lerdenberl beklenen dlln gece

ki rnnhJm nutkunu bir İngiliz mu
h rrlıi şu suretle hlllflsa etmiştir: 

"Bir büyük adamın, bir bUyük mil
let namına, bUyük bir mesele hak
.kında söylediği bilyilk bir nutuk,., 

Londra radyosunun spikeri de 
noosevelt'in nutkunu şl>yle tavsif et
rııı tır: Evveltı vur, sonra konuş. 

Ağrı: 12 (AA.) - Dün sabah 
vilayetimiz içinde vukua ~elen 
yer sarsıntıc;ının sebep oldu,gu in 
san, bina zayiat ve tahribatma 
dair alınan ma!Um:ıta göre Tat
noş kazası merkezinde• 7 ev kıs
men harap olmuş ve yıkılmış
tır. Hükumet dairesi de hu yer 
sarsıntısından müteesir olmuş -
tur. 

Halindedir i Bir Amerikan 
i Vapuru Daha 

Gomel'de Yeni 1 Torpillendi 
Bir Hücum İ ,. 

Mister Rrosevelt'in nutkunda te
barüz eden en mUhim nokta, karannı 
Vermiş bir adamın metaneti, sertliği, 
ıızmı ve kudretidir. 

Dedeli nahiyesi merkezinde 11 
ev ve köylerinde 10 ev kısmen 
harap olmustur. Bir V3tandnşı -
mız da ankaz. altıııda kalarak i>l

Hazırlanıyor i Roosevelt 1n Nutku 
! Etrafmda Tefsirler: 

Olnyeper Ne~rınin Bir f A .k Ati t•k Hırn&ida11 -Xnlr Dtik peletö muftiır. Almanya, hai'b n arifesinde A:1m1-
Pada muahedeleri yırbp atarken, şu 
Vl'ya bu milletin hudutlarına tecavüz 
ederken karşısında sulhperver, yu
rnu;,.ak, kendi devrinde sulhun idamesi 
1çia her tnrlU hareketleri müsamaha 
fle görmeye hazır Mister Chamber
lafn•ı bulmuştu, Fakat bu de!a Al
ınanya karşısında yalçın bir kaya gibi 
~oosevelt'l bulmuştur. Mi.~e Roose
veıt müsamaha nedir bilmiyor Tehli
kelerle göı.gözc gelmekten k~rkmu- " 
Yor ve kararını vermiş bir adam sı!a
tiylc temsil ettiği b!lyük milletin 
l'rıcn!aatlerini mOdn!na için çizdiği 
:Yoldan en u!ak bir kaymn,ya razı ol
l'rıu::vor. Yumruğa yumrukla mukabe

• Hasan-Veli köyiir-3" bir ölü, 

Hırvatistan bir yaralı ve Anzun köyünde de 
bir ölü iki yaralı vardır. 

N kt d G ·ıd·--· 1 merı a, an ı 
o a an eçı 191 1 H rb. F-ı 

le ediyor ve bu dafakl nutkundan da 
•nlaşıldıtı Qz.ere, icabında harbe gir
bıekten de çekinmiyor. 

Bu de!ald dava, Mister Roosevelt'e 
löre, artık Amerikanm hayatı dava
::_~. ÇQnk!l denizlerin hürriyetine 
-=av<ız edilmektedir. Alman ve İtal
)'an denlz.altılan Amerikan müda!aa 
IUlarnıa kadar girerek Amerikan ge
~ batınnakta ve Amerikan va
kndaılannı öld!lrmektedir, Amerl-

llt\ menfaatine vunılan ba yumru!• YWnrukla mukabele etmek lAz.ım-
ır, Ve Amerika Cümhurreisi ordusu

tıa '\re donan.muma, Amen"kan milda
taa Stılarmda rasgeleceklerl denizaltı
ları, ihtara Mlzum görmeden, batırmak 
~ vermiştir, 
°da~ Roose-velt"hı Amerikan mO
dir faa ırularmdan kasdettiii mana ne
ıı.!_ ~Bu mOdafaa ırularmın hududu 
.~~ biter? Amerika C!lmhurreisl 
~u tasrih etmemiştir, Yalnız. şimal-
d bu hududun Groenland, ve İzlan-
& ah kadar uz.andığını söylemiş, fakat 
taaı-p hemısterinin öteki hudutlarmı 

Jiıı etmemiştir. Bundan çıkan ?na
~ IUdur ki, Amerika için bütUn At
d tik denlz.i müda!aa sulanna dahilg1; Ve bu sularda Amerikaya gidip 
ne en bütün gemiler Amerikan do
c:run&.!ınm himayesine mazhar ola
da 'k.ttr. İngiltere ile Amerika arasm
bita harp malzemesi taşıyan 1 ngiliz. ve 
Yed l'af devlet vnpurlan da bu hima-

en lstl!ade edecck"tir, 

Sarısu nahiyesi merkezinde 10 
ev yıkılmıştır. 

. . ı a ıne 11 en 
Haber Ver1lmektedır i I ti k Ed k 

Asileri T enkile 
Çalışıyor 

Sultan-Mut nahhesindc bazı 
evler hafif~e zarar Jtı)rmuştur. 
Valimiz zelzeleden mıiteessir o
lan mıntak:;ıla,.n giderek icap e
den yardnn!ann :ılınma ım te
min etnıiştir. 

Berlin, 12 (A A .) - Alman or- i Ş ra ece 

Bosna Havalisinde Kızılayın yardımı 

duları başk!.lmandanlıl{ının tebli
ği: Şarkta hava şartlarına ve a
razi mi}şkiilatına rağmen taarruz 
hareketlerimiz irlki~nf etmekte
dir. 

Gomel'de hazırlıklar 
Ankara 12 (A.A.) - Kızılay Ankara, 12 (Radyo ~azetesi) -

Çarpışmaların Devam umumi merkezinden bildirilmiş- Leningrada knrşı,Alman t:ıarru-
tir- :zu bütün şiddetiyle devam et -

Ettiği Bildiriliyor Erciyeş zelzele felaketi muh- mektedir. Şehirde büyiiklü kii-
Z .. ih 12 (AA ) B U taçları i(;i& bugün merkezi umu- cüklü bir cok yangrn çıkmıştır. 
. ur ' . · · - osna . .s- miden şimendiferlE" 500 cadır Gomel mmtakasmda, Alman-

taşı komiserı, J:Iırvat ~areketın1!1 sevkedilmiş ve başlamş olan nak- lar hemen Gomelin cenup do-'tu
b.aşyca gazetesı ~lan t Ustaşa,, 1: di yardım füı.iyac nisbetinde ta- swıda yeni bir taarruz hareketi 
sun ı gazeteye, ırva çete harbı 1 hakkuk etmekte bulunmt•i;'İur. (Sonu: S•: 2: 80: n 
hakkında beyanatta bulunmuş - -=------=-======-=,...=--=-========ıı====-======-= 
tür. Bu beyanata göre, isyan, hu-
dut yakininda, Hersekle Karadağ 
arasında gözko bölgesinde başla
mış, eski Yugoslav ordusuna men 
sup müteaddit subay ve efrat or
manlara saklanarak civar kasa -
halara taarruz etmişlerdir. 

İsyan, Hersek'ln diğer bölgele
rinde de yapılmıştır. Askeri te~ 
kilata sahip olan asilerin ellerin

(Sonu: Sa: 2; 80: 4) 

-Aenl<li Haritamı z .... '1 

Ukrayna ve Kafkasya 
BUGÜN DÖRDÜNCÜ SAYFAMIZDA 

inönü Ucus Kampında 
Ingilterenin Vaşington biiyük 

elçisi Lord Halifax 

Vaşington, 12 (A.A.) - Hari
ciye Nezareti, Birleşik Amerika
dan İzlandaya gitmekte olan A -
merikalılara ait Panama bandıra
lı "Montana,, vapurunun torpille 
nerek batırıldığını bildirmekte -
dir. 

8011 nutkwı akisleri 
Londra, 12 (A.A. - Roosevel

tin beyanatı, harbın başındanbe
ri Birleşik Amerikanın aldığı ted 
birlerin, şüphesiz en mühimlerjn 
den ve en şümullülerinden biri -
dir. 

(Sonu: S•: 2; Sü: 6) 

v '.Binaenaleyh Roosevelt'in donanma 
Aetıordusuna verdiği emir, Almanyanm 
rn antık harbine karşı alınmış bir 
il Udafaa tedbıridir. Bu emirle harp 
b~nı arasında bir kılıç sırtı kadı?r az 
k r ınesare vardır Bu tedbir Ameri-
Ft ayı harbe sürUkllyeblllr. M.isttt j 
nı ooseveıt bunu da miidriktlr ve !".P 

Alman Denizaltılar1nm 
22 Ticaret Gemisi 
Batırdığı Bildiriliyor 
Berlin, 12 (A.A.) - "Tebliğ,. 

danya f terse ve mesuliyeUni kııhııl 
~u~ e harp ıl"nma da hazır bulun-

O nu bıldinnl ür. 
natınun !çın Mı ter Roo evelt'in beya
Yct bir ne\•l yarım harp ilanı mah!
t(!d~ h izdir, ve aldığını bıldirdii!I 
111 

r Amerıkanın haroe doğru atıl-
ış on adunıdır. 

• VZ:ur&ı•-

MEKTUP 
Yaza11: Nasuhi Baydar 
Yarınki Türk Hava Kurumunun lnöniindeki kampı, devre sonu ai)layntyle aki gün evvel Jtapanmıştrr. Bu 

münasebetle yapılan merasime dair bir reportajı bugün ÜÇÜllCÜ sayfamızda bulacak!ınız 

Alman deniz:ıltılan şimali At
lantikte Kcrvet ve destroyerle
rin kuvvetli himayesinde sevre
den, ve 40 t:m fazla gemiden 
mürekkep olıın büyük bir düş
man gemi kafilesine hücum et -
mişlerdir. Cülcrce süren çe.tin 
muharebelerrlcn sonra Alman 
denizaltılan 134,000 tonilatoluk 
22 ı,?emi batırmışlar ve ceman 
11 ,000 tonluk dı~er iki gemiyi 
de torpillemişlerdir. Bu iki ı?e
minin de z:ıyi olduğu zannedil
mektedir. 

--, 
SOVYET TEBLiGi 

Lenin9rat 
Muharebesi 
Devam Ediyor 

Sovyet Kıtaatı 
Bazı Yerleri 
İstirdat Etti 

Vaşington, 12 (A.A.) - Cüm -
hurreisi Roosevelt, çok sabırsız
lıkla beklenen nutkunu şöyle -
miştir. Roosevelt, evvela "Greer,. 
hadisesinin, içinde cereyan ett -
ği şeraiti hatırlatmış ve demıştır 
ki: 

"Bu gemi, güpegündüz İzlan
day:ı doğru yol alıyordu ve G o
enla11dın cenubu şarkisınde b r 
mm takaya varmıştı. İzlanda) a 
ait Amerikan postasını nakled • 
yordu. Amerikan bayrağını ha
mildi. Amerikan gemisi hiıvıye • 
t.i, hiçbir yanlışlığa mahal vere· 

(Sonu; Sa: 2; SU: S) 

r·--...... -..... __ - ····~ 

1 Bir Tekzip 1 
Kief Muharebesinde 1 J 

Almanlar 30 Bin 1 Türk Hududunda 1 
Kişi Kaybetti 1 Alman T ahşidatı 

Londra, 12 (A.A.) - Moskova 
radyosu tarafından öğle üzeri 
neşredilen tebliğ: Kıtalanmız 11 
eylül gecesi bütün cephe imtida~ 
dınca düşmanla muharebeye de
vam ctmislerdir. 

Cephelerde son ııaziyet 
Londra, 12 (A.A. - Reuter A

jansının Moskova hususi muha
biri yazıyor: 

Letonya ve Estonyayı baştan 
başa kateden demiryollarma sa -
hip olmak suretiyle Almanların 
Leningrat mıntakasmda büyük 

/Sonu: S•: 2:· SU: 5) 

Haberi Doğru Değil 
Berlin 12 (A.A.) - Alman 

Hariciye Nezaretinin sözcü-
sü, Türk - Rulgar hududunda 1 
sözde Alman askeri tahşidatı 
yapıldığı hakkındaki haber
leri resmen ve katlyyel' tek-

.

! :ıip eylemiştir. Bu şa~·ialar, • 
1 Türk - Alman münaschf't1eri- 1 

ni bozmak n nazarı dikkati ! 
1 1ran ve Suriyede cereyan e ! 1 den hac'iselerden çevırtnf'k 1 
! gayesine matuf şiddetli pro- ! 
! paganda nesriyatınd:ındır. : 
ı ......... .___...__, ........•. _._ .. ! 

- . - - - - -:;;;;;-;. :- - -~ 

LQiiff?#;~I 
•· Tebarüz Ettirmek 11 Hatası 

Yazan: llE#'/1' HALiD 

C ocukluğunu ve gençliginı Istanbulda geçirrniş bir diplo
mat - bir refikimizin yazdığına göre - "Şehrimizin bu

gı.inku türkçesini cidden acınacak halde buluyormuş; hatta delı
kanlılarm , genç kızların muhavereleri llıgat, cümle terkib~ ıe te
laffuz cihetinden tüylerini dike,ı diken ediyormuş!,, Ümit ederım 
ki, tanımadıgım bu diplomat, eski meslekdaşları gibi, sakallı değ l 
dir; zira sakallı olsaydı, sokaklarda ve nakil vasıtalarında bozuk 
tiırkçe işıte işite, yiızünde daima diken seklinde duran kocam 
bir tüy ve kıl yığınıyle, oldukça korkunç bir manzara teşkil ede
cek, kendisini pek fazla tebari.iz ettirmiş olacaktı! 

Bu zatın yalnız tüyleri diken diken olmakla da kalmıyormu 
ışte, şu "Tebarüz ettirmek., sözü yok mu imiş. onu ışitince çıle
den de çıkıyormuş ... Aziz bır misafirimizi, istemiyerek o derece 
azaba soktuğumuza üzülmemek kabil değil. Pakat - yine gazete 
ciye söylüyor - "Çok şükür, Istanbula seyrek geliyorum da tiırkçen 
onun ıdn bozulmuyor!,, Oh, anlaşılan bu sayede, ttirkçesı gıbı 
sinirleri de bozulmaktan kurtuluyor, ayrıca tüyleri de rahat cdı
yor' Münevver zat sözünü şoyle bitiriyor: 

- Boyuna "Tebarüz ettirmek,,! nedir bu? Hatta bu salgın· 
dan Refik Halid bile kendini kurtaramamış. geçen gün bır yazı
sında o bile "Tebarüz ettirıyorum,, diyordu ... Bunu da ben teba 
riız ettireyim! 

İçindeki "bile,, edatlariyle şahsıma bir teveccüh ser.diğ m 
hoş serzenişe karşı diyeceğim ki: Ben de ne yazacağımı şaşırm 
lardanım; arapça kaide itibariyle hatalı, fakat lisanımız için çok 
liızumlu olan bu söz yerine kaç kere "belirtmek., masdannı kul 
landım, tutturmıya çalıştım; bir türlü muvaffak olamadım. Nih · 
y~t gözlerimi yumdum, kulaklarımı tıkadım. ekseriyete uydum 
kurtuldum. Şüphesiz ki, dostumuzun tenkidini esasta haksız bul 
muyorum. Lakin o kabil lisan kusurlarını ve muhavere bozuklu 
ğunu yalnız tstanbula münhasır gibi göstermesine itiraz edece -
ğim. Mesela Ankara ve İzmir bir kordonla mı çevrilidir? Oralar
da bir lisan zabıtası ve kanunu mu tatbik ediliyor? Şivesiz turk 
çe konuşanlar mahkemeye mi veriliyor ve lstanbullular ters yu
züne geriye mi çevriliyor? Hem İstanbul sokaklarında konu~m k 
hakkını bir Adanalı haiz değil midir? Bir Trabzonlu "tebaruz et
tiriyorum,, demiye yeminli midir? Memlekett«: bir_ li~an mese 
varsa bu. umumidir. Yok, kusuru yalnız birinın yuzune vurm k 
"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle!,. kabilinden bir d 
lomatlık icabı ise ona akbm erer ... erer amma bir dereceye kad 

e 

r 
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Tefrika No. 59 

Napoleonun Düşmanları "Adına Napoleon 

Edirnekapıda 
İpodrom 
Yaptırllacak 

Belediye, yapı yollar kanununun 
maddelerine dayanarak Maliye Veka
letinden b:ızı binaların kendisıne dev 

Bu Hafta 
Yapllacalc 
At Yarışları 

At yarışlannın son koşuları yarın 

Profesyonelliğe 

Doğru 
öğleden sonra Veliefendi pistinde 
yapılacaktır Bu hafta yine üç ikili, ) azall: Naci Sadullah 

Denilen Kartal Kuca Dönmüctür Diyorlardı rm'. istemı'jtır . Bu b~nalar . arasmda 
3' :f 11 1 Çaglayan, İmrahor ltotklerı ıle Be-

iki çifte bir de üçlü bahis vardır. "Ben de profeı;;yonel oluyorum ... 
Çifte bahis ler 2 - 3, 4 - S inci ko- Evet, dün akşam böyle soyledı 

"- Hayır, diyor, hekım istemem., lan alimetlerine rağmen, hiç kimse. yaı:ıttakı eski erkanı harb : yeı umu
Ve sizlerı de bana hekım aramaktan Nııpoleon'un yere serileceği ne inamı- miye binası v .... ~ır. 

encderim. Çıinkü bır hukiımdann mıyor. Hatti Selling, o cıinlerde, ıu l Emlak bankasına ait olan harbiye-

şular üıerinde ikili bah'sler 1 - 3 - 5 O rfa, yani 78 kilonun hemen yegam 
inci ko:julaı·ua. üçlii bahis de 3 - 4 - 5 giireşçisi Aclr!an Yurdaer de profes
incı ko(iular üzedııdedir. 

Birinci koşu: Üç yaşındaki Arap yonel oluyormuş, Mılli guıeş ek 'pi-
dın tıpkı cam ıibi şeffaftır. Sızın satırları yazıyor: dekı bazı arsalar da belediyece satırı . miz Adnan \' urdaer'deıı c:ok az evve 

l taylarına mahsustur lştirak edecek- Mersinlı Ahmedı de kaybetmısti Du r hekim aramanız, benim hastalıgı- "- Ben, Nnpoleon'un sonun pek alınacaktır. 
ı butun duşmanlara ifşa eder. Hal- yakın oludufunu asla sanmıyorum. Fatih Hal.kevı için Gazi bulvaı ının 

uki, herkesin kendi vazıfesinı layı- Şayet ben bıraz anlayı'ı olan bır a- Şehzadebaşmda bıten kısmında be
ıyle gorebılmesi içın. benim sıhhat- damsam, sanıyorum ki, iş ortakları tediye tarafından bir hına yaptırıla-

ler: Kuru-;, Süleyk. Melıke. şiıııulsüıı ki hem Mersınlı Ahmet 

e olduğumun bilinmesi lazım!,. ondan ayrılmadıkça. kaz:a ve kader caktır. Fen ve ımir işleri mudurleri 
Ona: onu yıkamaz!., tetkiklere başlamışlardır. 

tk:nci koşu: Dert ve daha yukarı hem Adnan 'ıı:'uı il aer '"Türk gibi ,, dar -
1 yaştukı yerli yarım kan İng iliz at v~ bı meselını ihya ctsınler ve dıinyanın 

· 1 t it d ı · · 1 kısraklarırıa mahsu~tur. Mesafesı Balyanırı 19 uncu kurtuluş yıldönümıi bu sene heyecan a e e ı ııııstır. önunde boyun egdig' medenı kudretı-
t .b ı 

1
1400 metre. ls,tirak edecek ler: Poyrrız, Resmimiz, Balyada yı.pılan merasimden bir in ı aı r:oster yor. mizi mıllı üııiformalariyle temsil et-

-========-..,..========================== Ol~a . Cessur . sınler dıye Avrupa ve Asya kıtaları-!Jçünclı ko;;;u : Üç ve d;ıha yukarı 
- Sır, diyorlar, IUtfen yatınız ba- Fakat pek az sonra, Fransız bayra- 2S bin lira ımrfıyle Kadıköyiinde 

ı .. iının altından Bavyeralılar da uzak- Altıyol aizrndakı Söğütlü çeşme yo-

Vilô.get Duhiıinde 
ki Hubub 1t Miktarı 

1 esbit Ediliyor 

nın hemen biıtiin merkezlerine gön-
yaştaki saf kan Iııgiliz at ve kısrak- derdığimız sııyılı ve seçme Türk peh-- Imkan yok, bu sırada ölüm ha- !aşınca, Hegel de şu satırları yazıyor: !unun yaptırılması da kararlaştırılmış 
larına mahsustur . liv11nlarıdır Ve bız, en kabiliyets'z 

Mesafesi: 2400 metre. İştirak ede-
katen gelse b le, onu ayakta karşı- "- Adınıı. Napoleon denilen kartal, tır. 
maya mecburum!.. kıııa clönmü5tur.,. Ayrıca Veliefend: sahasının ve tren memleket çocuğunun sefalete diişme-

cekler: Dandy, Romans, Konıisarj, sine kıyamamaınız elzemken fıtraten "- O halde, mtisaade buyurun da, , . .. . yolundan sahaya kadar uzanan şoae-
ıç kimseye duyurmadan bir hekim ı . Mayanı ta orduda tıfu~ b~ıı ıoste- nin esaslı şekilde düzeltilmesi için 
e irelım. nyor. Napoleon, bu vazıyeu de go- t,dbir alınmıştır. Koordinasyon he-

Özdemir, Gonca, Mimoza . mii!ltesna sayılması farzolan ve yc-

'- Ha;ır diyorum size. Siz yalnız, riınce, orduıt~u alelacele Ren'in be~i yetine mi.ıı acaat edilerek Edirnekapı 
d kkat edin kı, bu halde olduğumu ne ~rafına gec;ırm.eye. ça.balıyor. O _bır civarında bir ipodrom yapılmasına mii 
ost, ne duşman blç kimse bilmesin!., rıcat hareketının ımtıdadrnca daıma saadet istenel·ektir. 
Bu buhranın geçişinden tam yarım ayak.~adrr. Ve sabahın &aat uç veya o-----

Dordüncü koşu: Saf kan A.rap at kuııu bir dü ,ıneyı bulmıyan gençlc-
ve kısraklarına mahsustur. lştırak c- · ı ·k· 11 d k rımızı ayı ı e oyurma tan ızhar 
decekler: Bora. Tomurcuk. Kıs~et. .

1 
aczediyoruz 

Be,inci koşu : lk: ya&ındakı yerlı A t 
t . k ma ar, y;.ı.m halıs sporculugur 

İng'liz taylarına m:oıhsustur. ştıra Mersinh Ahmet ve Adnan Yurdaeı 
at sonra, Napoleon, kuvvetlerine, dordu?den, ıcece yansına kadar, du- Milli Müdafaa 

eri c;ekılmelerini değil, bilakis, Lay- rup dinlenmeden çalışıyor •. 
edecekler: Demet. Buket. Çohankızı. gıbi bellı ba~lı ~öhreılerinden mah-

ozıg üzerine yürümelerini emrediyor. Alma? prenılerıne celınce. onlar Mükellefiyeti 
akat o anda kendi ordusundaki as- bırer bırer İmparatordan ayrılıyorlar 

Atletizm Ajanlığı rum kalması bundandır. Fakat, bu :kı 
vatandasın en asgan ihtiyaçlarını tat

Ali Rızadı:ın ıııhılal edeıı ıstaııbul min edememek yüzünden profeıyonel 
;ce terin mikdarı, düşman ordusun- ve f>!rer bire; eidip muttefikı~rın u- Kanununda TadilcSt 
Jaki asker r:ııkdarının yarısına in- mumı kaıarıahına dehalet ediyorlar. 

m tir Orada ise, hepsı de. derhal d"Jedik-

Ellerinde Hububat Bulunduranlar atletızm ajanlığına henüz kımse tayin olmaları bilhassa mana bakmundan a-
edil~emiştır. . . _ . · labildiğine acıklı bir keyfiyettir. Çun-

Ankarf!, 12 (TAN) - Milli Mıi- B V ki İstıhbaratımıza gore aıanlıga estı k " b' b d 1 k" . k' 
d f k il f • ' k 27 • eyanname erece er .. . k U iZ Un an an l)'OrUZ 11 ÇUn U a aa mu e e ıyetı anununun ın- uzun sur.at ve yaıı~ mu a~eınet şanı 1 biz bunlara katabileceğimiz dığer m:-
cı maddeııiııın tadıli haklı:mda huki:- pıyonu Onıeı Beı;ım getıı ılecektır. i 11 d k . d 

l'.rt~si gün, Napoleon, bir değirme- !eri affa nail kılmıyorlar. 
ın y nı başmda duruyor: Düş

man mukabil taarruza geçmiştir. Üs
el k Bernadot, Saksonyalıları da, Na

poleon'a karşı harekete cd\:meye ik-
etmiştir Napoleon, bunu öğrenin

ce: 
- Artık bu, alçaklıfın son kerte

dırl,, diye kopuruyor. 
Kendisine sadık davranan bazr Sak

onya zabıtleri, kılıçlarını kırıyorlar. 

O arada, hassa alayı zabıtlerinden bi
ı Napoleona: 
• - Sizın Fransızlarmız, sizin em
nızde ölmeye hazırdrrlar. Madem ki 

Saksonyalılar bize karşı hareket edi
yorlar, biz de onlardan vazgeçeriz ... 

Dıyor, ve atını düşmana doğru sü
ruyor. 

O zaman, bütün muhafızlar: 
"- Yaşasın Kral, cebersin Sakson

yalılar!, diye haykırarak, zabitin pe
ş ne takılıyorlar. 

Çok geçmeden, genç bir zabit, a
t ı dort nala koştur.arak cer'ye ge
lıyor, ve imparatora, Saksonyalıların 

el erinden almmıı bir "Kartal" ı ge
u ıyor. 
İmparator, bayraftnı kendisine ge

tırerek ayaklarına kapanan bu gene; 
zabtti alnından Öperek: 

'
1
- Elimizde, diyor, böyle kahra

manlar oldukça, bizım kazanamıyaca
gımız tek zafar yoktur!., 

Fakat, harbin ikinci günü Napo-
feon tam 60,000 adam kaybediyor. 
İmparator o zaman mecburen, Ber

tiyeye, ricat emrini yazdırıyor. 
Ertesi sabah, duşmanın ilerlemesi 

ehiıde kargaşalıklar uyandırıyor. Fa
k t hezimetin bu, artık çok bar.iz o-

"- Sefıller, diyor... Sıiındıkları met meclice bı"r kanun proJ"es"ı ver- 'Fiyat murakabe lı:omiıyonu dün top l kararın mahiyetı mevcut huhubatın A 1 . 1 f · d t c l ı:a er en anlıyoruz ı, spor a ama-• 1 t etızmı uzun ı;ene er ne sın e e - ·· l"k ' h d'I . k 
kapıda, mustahak oldukları muamele- miıtir. Mezkur madde mucibince tah- laııarak vilayetin talebi üzerine v•- hak•ki miktarının anlaşılmasından i- riibe ~tmıs olan Ömer Besimden h- I tor u ı ı.:a ~.1 met1 müm un olmı-

Napoleon onlardan bahıederlren: rlre tabi nakil vasıtalarını batkaları- ti.yet hudutları içinde mevcut hubu-1 barettir l tanbul bölgeıı;inirı istifade edeceğini ü- ı Yd~ln ktenıız al tıkra ar aras~ defne-
c;ok iyi bir muamele .. ördüler. Bü- I h .__ · b' bat miktarının te.blt ettirilmesine ka- C' l l l d . a· 1 me te, mem e etın amator sporcu-• na ıatan ar veya er .... nıı ır se- uva sa • " a lll l mıt e ıyoruz 
tıin bu prensler, cılız herıflerdir On- heple elden çıkaranlar köylerde ihti- rar vermiıtir, Hububattan: buğday, ~ ..,, · l B k .. l lar kadrosu her giln biraz daha da-
lara, maaıesef, şayanı esef tarzı ha- yar meclisıerine. kasabalarda mım arpa, yulaf, mısır, çavdardan murek- Topr;ok orısi tarafından çuva1cııar- Galatasaray ı o sor er raımakta~ır . . 
reketleriyle kabili telif olmıyan bir · daf ı. 11 r· t k · 1 kep olan vemeklik ve yemlik madde- dan kiıllyietli mıktarda ruval satın a- G 1 b k k Ankaı a Bu gıdışle spor da bır tıcaret va-mu aa mu,.e e ıye ı onıısyon arı- J ~ a atasaray o ı; ta ımı h 1 • • d • 
ıeref bahşediliyor. Onların, kibirden, na bildırmeie mecburdurlar Bu mec- ler fçin beyanname iıtenilecektir. El- lınmıştır. Ofis çuvalların mubayaa muhteliti ile karşıla&mak üzere, mu- ~ıt:~ı . ~ ın\ gır~_rse 1~~ be' millı be-
büyı.iklük taslamaktan, zevk ve safa- ._ · t' 1 b kk d lerınde yüz kilodan fazla hububat bu- faturasına yuzde on be3 kar ilave - allimleri Necminin riyaseti altında e ımızın te evvun etli&• ırer mabet 

h k vurılye ıkty~~mıyaFn kart ab ın la bceza lunduı·an ıc' o"ylu' çı'ftrı' esnaf tu" ccaı· sayılması lizım gelen stadyumların dan ibaret olan ü ıımdarlıklarının ven me e,.ır a a unun a era- • ~ . , , ıiyle bedellerini ödemek istemiştir. diın ak~Rm Ankaraya hareket etmiş- b . 
muhafazası. ancak tebealarının kcını b .. k"lAt k ı J c;itflik sahipleri, yarımcı, depocu de- Bu takdirde çuvallar ofise 110 kuru- lerdı' r. Takım Ya .. ar. Bahadıı·, Nuz- ırer pazar olmaktan hıç bır farklan er, muayyen muş u a a maruz a a- . . . . . ' . .. kalmıyacak demektir 
pahasınadır!,, 1 rak nakil vasıtalarını satan veya el gırmencı ve hu_kmi .t>~hsıyet~ere ;ı.ıt şa mal olacaktır. Çuvalcılar bunu het, Muhtefiem ve Mehmetten ibaret- • 
Karaılallllan iaUflsizlikler den çıkaranların ne kad;ır mtiddet zar ~uesııeseler. ıları tarıh nden ıtıbaren kabul etmemişler ve her çu,•ala !40 tir. M UTEFERIK: 

~ ~ fında bu değişiklıği bildirecefi kanun- b~r hafta muddetl~ mevcut mallarını kuruş ıstemi~lerdır Husule gelen ih- T . M"" b k J 
Na~ole~~·~n f~dakar anası Leti-

sıa, şomınenın yanına oturmuş, 

Mayanı;'dan gönderilmiş bir mektup 
okuyor. Bu mektupta oilu ona, Luı 
nezdinde tavassutta bulunmasmın şe
raitinden bahsediyor. Zavallı Letisia
yı sarsan şey, o mektubun bilhassa 
şu cümlesidir: 

(Arkası var) 

'~ RADYO 
BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Proırranı 
7.U Müsilı: (Pi.) 
7.4S Habrrl r 
8 .00 Muzık (Pi ) 

o 
IJ.30 Program 
1J.3J Şarkılar 
13 45 llaberltr 
ı 4.00 Şarkılar 
14 JO Bando 
15.1.S Dan~ mi ıfi 

o 
18.00 Program 
l ıt. 03 Fuıl aaıı 

ı 8.4 O Car orkestra"' 
IQ.00 Konu~ma 
19. ıs Caı orkestrası 
19 30 Haberler 
ı !) .4 5 Serbest 
19 SS Po~revclr 
20 ı 5 Radyo caıetni 

ı 20.45 Eski şarkılar 
2 l.00 7.iraat takvııni 
21.10 istekler 
21. 45 Xonqma 
22. 00 Orkestra 
22. 30 Haberler 
22 . ~5 Orkestra 

da mukayyet olmadıgı için takıbat b!rer bey~nnnm~. ti~ bulundukları Y.e- tilaf fiyat miirakabe komisyonuna bil CfilS USa a a an 
yapılmamıştır. rı.n en buy~k mulkıye memuruna bı~- dirilmi,tir. Komisyon çuvalcdaı;ı da- İstanbul . Ankara ve İz.mır tenisçı- Defterdarllk Bazı 

Bu maddenin tatbikatıncl:ı göriil'!n dırcccklerdır. Bu bey~nnam~~e~. ~~- vet etmiş. fakat ofis miimessilleri gel len arasmda buıün ve yarın Moda 
mahzuru önlemek için bu mecburi- ~~~ette t?planacak _ve ıa,e mudurlu- med'&iııden meselenin tetkiki ıele- deniz kliıbii kortl.ıı.rmda müaabakalar Binaları Tamir 
yetin zamanla tııhdidı lüzumlu gôriil- gune venlerek tasnır olunacaktır. Bu cek toplantıya bıraktlmıştır. yapılacaktır. ı 

müştür. Layihada bu müddet on giın 1 • ,,. • • 1 Ettiriyor 
olarak tayin edıım~ktedir _ •1 htıkar Suçundan 5 Kuduz Yakalarına Emnı·yet T 1 - 1 ayın erı Defterdarlık bazı malıye bınalarını tamir M.. t hd 1 . K r ti . cttınnıyc karar vermiştır Bu tam ırat içın ayn 

u~ a. eme. rın. ıya e en ı Kici Takip Edı·ıı·yor Karşı Tedb•ırler Ankara 12 (TAN) _İstanbul em- ıan 40.600 1ı~•.nın 2a,so 1ıra11 deftcrdartı 
1 B 'f • . ... . . bına t:ımn tamırı , 1433 hıa~ı llocapa a mnl2-
ÇID yem ır Karar 1 niyet miıdurhicilne Başvekllet arşıv ye tUbcslnirı tamırl, 26J6 lira ı Xadıkoy ma-

Balıkpazarında TcytıııyajtTnın kılouınu ııo İt b l b l d' h d ti d h' _ mudıirü Klimıran Çakruk, emniyet mü hyc: ubc11nın tamirı .7.i47 !ırası da Kadır. ca 
Ankara, 12 ('l'AN) - Re m i \ e hu- kuru•a &a tan hir bakkal ile pahalıya ampul . ı; ın ~ ~ e ıye U u arı a .. . . •. İ b l 

1
. k talebe yurdunun ıamırı ıçın sarledılcce tor. 

• d •atan bir dukUııcı hakkında ta kibata lıa1lan imde munferıt kuduz vakalarnıa te- dur muavınlıgıne &tan u po ıs me .- 'l amirler- ıs E"yluldcn •onra baılanac•klır. susı aire \'P mıicsse eler mu tahrlcm x ~ g ~ . . . mı,ıır. o~hısardan 5rhrımıze eelrn ıiıccarlara ı;ı,ıdı.if edilm;ııtir Bilhassa Taksim tebi müdurü Ahmet Demir, pobs BEDAVA SU:NNET Sürınctcl Avnı T r 
lerının kıyafetlcrı, ordu ıııc•ısuplnrı- noban fatura vererek fula para alan bır N'. t M k · 'h 1 . d k " ' kt bi müdürlüirıine Ankara emni- can foku allelcrın çocuklarını meccanen 5 ün 
nın kıyafetlerine benzcnukte oldugu kumaşçı murakabe büro~una ıhbar edilmiıtir. ışan aşı, aç. a cı et enn e, ev ?.- me e ,. . w net etmek ,,ın bir sılnneı duğllııu ıcrtıp et 

• • • T tün ıı:ıımruğünde uncu Danyal çuvalı on be\ pek ve kedılerınde kuduz olanlar go- yet müdür muavini Necati Buharıoglu, nıiştir. Silnnct du11:Unll ayın yırmlncl ıılln 
Mılli Mudafaa Vek.ıletırıce yapılan 

1 

]iraya satılması icabeden unun çu,•alını yir· rülmfüıtür Ankara emniyet müdur muav'.nliğine Çenberlitaua Atık Alipa a camıi yanındak 
tetkiklerden aııl;ısılmıştır Vekalet bıı mi hır Jıraya s•ttıiından dolayı mliddeiumu. · · İ . '"d" lü ti .. Ü .. Aıle bahçesinde yapılacaktır. 
b 1

. . d 'd. i l ' .' ! k d mi lıı::e vcrllını1tlr. B b b ' [' stanbul emnıyet mu ur ı. uç ııcu YF.Nf BıR POSTA SUBESI - Sirkeci ıı:• 
cnzer ıgın or ~ ıs P ı ıı n ıının ,ın Nuruosınanıyedc kunduracılık yapan Yer • uı.~un se.,. ı say ıyeye _gottirülen şube miıdiırıi Burhanettin Tıizün ı.,-1 rıııda yı:rıi Itır ı oaı~. 'relı:raf, Telefon ıub , 

maht.urlar tevlıt edebılC'Ccgııı ı dıı-ıu- vanı ıki lıroya ••trlmuı lazımıclen bır lıut11 ev lropeklerının oralardakı kuduzlu tanbul emniyet miıdürlıiğü üçurıcJ şu- ~~~~ııı~~: ~!rıt~ut~~~~':ıahıı~;b!~"harıfc~a~~e: 
nerek ordudan gayri tcşekklil 'liC mu- civiyi alır lira.ya •attıtından tevkif edılnıı.'ıir. l sokak köpekleri tarafından ıımılmakta be mudürlüiüne İ•tanbul viliyet hu- i•lerı, telgraı, trlefon nıuhabcratr yapılmak 
eS!=:CSclcr nıensuplar1nm krvafeUcrjnin SURIYF. YAPAKLARI - •r'7e Y•ııak • olmasıdrr. k k · 1 · "d" · T f'k B ı tadır 
b b . l b, t , d • k l 'ld !arından mühım bir parti JChrimi•e ıttıınle. . . . . ~ 111 en mu ~r~ .. e~ 1 .. ar u, em- RltKTOR KAMPTA - Universite Rekt6r 
,ti enzer ıgı t r ara~ C Cl'e şc -.ı C ret. tran'ıı ambarlarına konulmuştur Yerli Mevsım dôlayısıyle ı;ayfıyelerdf'n nıyet umum mudurlugu dorduncu şu- Ccmıl Bıl el ılün Umve,.,,ııe kampım zıyare 
tes.bH ve tanzimi maksadiyle yeni bir 1 labrıkalarımrz bu yapaklarla allkadar olmu' 

1 

şehire avdet bıı~lııdtğt için bu ev k6- be :müdürlüğüne t11tanbul emıı;yet ftl\İ- ctml~ıir. Talebenin ıııhht durumu ile men 
k · h 1 t L ,. 'h lıeler dr {iyatca anlaıamanuşlardrr. Bır Türk k · • b' k k .. . . S 1. h K k . ol:ııu~. yemek va 1yctini &lirden ı:ccinniı, ta 
arıun prnJesı azır amı.ş ır. .ıyı a firm•., bu malları ıs.,;çre fabrikaları hnabı· pe lerının ır rsmı uduza aşılan- dur muavını n a attın or ut tayın lehe m ımcssıllerindı:n kampa aıt iühat al 

Meclise verilmiştır. n11. •arın •lmıştır, · m" olarak şehire dönmektedirler. olunmuşlardır. mıştır. 

GECE GELEN HABERLER 
Amerikanın 

yaya Son 

Alman- t Hırvatistan, Asileri 

ihtarı Tenkile Çallşıyor 
Sovyet Tebliği 

(Basta raf ı incide ı 
kuvetler tahşit ettiklerine şüphe 

lzlanda'ya Giderken 

(Baş uırafı ı incide) 
Bu kararın, denız kuvvetleri -

nin müvazenesi üzerinde, lehte 
ve hayati bir tesir yapacağı, İn -
giliz refakat gemilerinden bekle
nen _gayreti azaltacağı ve belki 
de, Ingiliz harp gemilerini, baş -
ka taraflarda çalı:jınak üzere ser
best bırakacagı sôylenmektedir. 

Al'?'an Tebliği 
(Basta rafı 1 ıncıae) 

için hazırlığa başlamışlardır. B 
böl~cye Almınlar muazzam ku 
vetler toplamaktadırlar. Bu ha 
ber mevsuk menbalardan da te 
vit edilmektedir. Makina 

Ellerinde 

Yağları 
mezdi. İşte o sırada bir Alman 
denızaltı gemisinin taarruzuna ug 
radı ve Almanya, bunun bir Al -
man denizaltısı oldugunu tasd ık 
etti. 

Makine 
SaÇtt 13 Bugün 

Beyanname 
e 

Vermek 

Yağı Bulunduranlar 
Kadar Vilayete 
Mecburiyetindedir 

1 Alman propagandasına 'e Aınc 
rikan Obstrüksyoncularının ter -
cihan yapmakta oldukları tahmi
ne rağmen Amerıka muhribine, 
onu batırmak maksadiyle, haber 
vermeden, ilk olarak silah ';ltmak 
sertliğini gösterenin Alman deni
zaltısı olduğunu tekit ederım. 

Ankara ıı (AA ) - Tıcaret Velı:ilctin -
d tcb ı ed mi tir: 

l&tanbul vıllyetı hudutları dahlllndelci her 
nevi makıne yağları a1agıdakı esaslar daire

' de beyana tabl tutulmu~tur. 
1 Petrol ofısi, askeri bırllkler ve devlet 

a rmayui ile ıtletılen fabrikalar cllerindekı • 
1 m una olmak üzere tllccar Teya tüccar 

ya her ıahıs yedinde mcvcuı makine yağ 
1 r mecmuu hır tenekeden ( 16 lı:ilolulı) r ... 
la oldu u takdırda beyana tabi tutulmuıtur. 

2 - Beyannameler 13 cylCıl l!Hl cumarte· 
i ıri!nil •Ut 1 S c kadar mıhallın en bO)'(lk 

m kiye memuruna makbuz mukabilınde vcriJ. 
m ı bulunacaktır. 

S - Beyannamelere malı:ine yağlarının han 
&ı tarıhte ve kımden mObavu olunduıı:u. mık· 
tar ve cınsi, nıübayaa tarıhi ve fiyatı yazıla· 
c ktır. Beyanname munderecatının tcvsiki icap 
e ıği takdırde evrakı mOsbıteler talrp vuku· 
a a der al aallhlyetli makama verileccl<1ir. 

4 Beyanname verenler bir hafla müd • 
ılctle mallan tlzerlnde herbansl bir tasarruf 
ta bulunmıyacaklardır Bu muddetin hita -
m ndan evvd, mallarına el kondırğu teblij! 

Roosevelt, Sovyet 

Sefiri ile Görüştü 
Va ıngton, 12 (A,A.) - Sovyet 

Ru y e!ıri Ouman ky, rlyaı:ctl cum
hur sarayında bir buçuk saat Roose
\ lt ve Cordell Hull ile göriişmüııtiir. 
Z nnolunduguna gote Oumansky, 
mevcut harp malzemesinin acilen 
Ru yaya gönderılmesi tcıvsiyesinde 
bulunmu!:tur, Ru yanın Amerıkadan 
almakta olduğu harp malzı.>mesi bede
l 1 tc vlye edebilme-;i için Amerika 
h ikümetı tarafmdan Sovyet hükCıme
tıne ı razda bulunması meı::elesinin de 
ıorü ulmüş oldugu söy cnmektedir. 

* Va 'ngton, 11 (A.A.) - Cordell 
Hull Sovyet Rusyanın Va ington el
çı i Ouman ky ile yaptığı bir müzake
reden sonra gazetecılere demiştir ki: 

"Sovyet Rusyaya gidecek olan Bir
le 'k Amerika heyeti, zannederim Cu
ma veya Cumartesi gu:ıiı Moskovaya 
h reket edecektir.,. 

Sovyet sefiri dönüyor 
ila ington, 12 (A.A.) - Roosevelt 

bugiln Amer kad ki Rus teknik heye
tın in başlıca azasını kabul etmiştir. 

Heyet nzası Reisicumhura Sovyetler 
Bırliğ'nln Amerika sef'rı Oumansky 
tarafından takdim edilmiştir. 

Haber alındığma göre OUmansky 
yakında Rusyaya dön~k ve hük\ı
wıetıne Amerikanm yardımı hakkında 
muf 1 malumat verecektir 

edilmedifi takdirde, alJkadarlu malları liıc
rindc aerbesıçc tasarror hakkını haız olacak· 
!ardır. 

5 Gerek sanayi mUeaııesclcı inin çalışma· 
lannın ve gerek kara ve denız nakıl vasıta • 
tarının aeyrOıcferlerfnin inkitaa uıı:ramamur 
i,in beyanname vermit olın alil<aderl H pet
rol oliıi umum mlldUrlUgündcn •lıcakları mU 
ıaade Lızenne ıı:unlilk sarfıyaılarını istihlik 
edebilecelı:lerdir. 

6 El konan makine yaiları dei!er fıyatı 
mukabilinde petrol ofisı unıum mildUr Uğunce 
mübayaa edılccektir Değer fıyatı. ınalırı nıen 
eıne ıı:orc, petrol ofi•in mUrakabe1ı altında 

.hilen oatr~a ar.olunan ayni cıns yağların el 
konduğu bildırilen ıı:llndeki fiyatlarının ayni 
olacaktır 

7 - Beyannameleri alan mahallin en bO· 
yOk mlilkiye amiri hu beyannameleri peyder
pcy derhal petrol ofisi umum mudürlügilne 
makbuz mukabilinde teslim edecektir. 

1 :Mallarına d kondutu, mahallin en 
bUvOlc mulkıye amiri tarafından alikadarlara 
tebliğ olunıca ı ve değer flvatı mukabilbcle 
derhal petrol ofl.ı umum müdürlüfünc t .. limi 
b ldırılecektır. 

ltalyada Dahili 

Vaziyet Karışıkmış! 
Zürib 12 (A A.) - Romadan gelen 

bir telgraf ltalyadcı vaziyetin endişe 
verici olduğunu gostermektedir. 

Alman bir telıratta Muısolininin 
dahili vaziyeti tetkık etmekte oldu
iu ve Cenov;>, Spezia ve Svona va
lileri de dahil olm::tk üzere endüstri 
mıntakalarmda bulunan on valiyi da
ha kabul ettiği bildirılmektedir. 

Cenova amelesinin memnuniyetsiz
lifi dolayisiyle Mussolini Cenova a
melesi ve gemicileri tarafından çok 
okunan 11 L .. vora gar.etes: muharrir
lerinden Branlottl'yi kabul etmiı;tir 
tı Lavora nisbeten müstakil bırakılan 
yegine İtalyan gazetesidir. 

Mrl. Petain Amerika Büyük 
Elçisi he Görüştü 

Vıchy, 12 (AA ) - Amerlka bliyOk elçlşl 
amiral Lcahy, mare§al Pctaine ıarafuı•lan 
kabul edilmı~tır. Amıral, Taylor ile mlllikatı · 
nı mOtcaklp l panya oeyahalinden döoütlln . 
denbtrı mare~al ile ılk defa olarak ıllrüımek 
tedir. Siyasi mahafilin temin tttif;ne &örc 
1.miral tarafından iki gün evvel talep edılen 
bu mü!Akat yirmi beş dakika devam etmiı; ve 
yalnız umumi mah 30ette •iyui vaıi,.etin ret· 
kikine ınhlsar eylcmi)tir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara 12 (AA.) - İcra Vekilleri 

Heyeti bugün saat 16 d aBapelril Dr. 
Refik Saydam'ın riyasetinde haftalık 
mutat toplantılarını yapm13tır 

Bu denizaltı gemisı, o sırada, 
Birleşik Amerika hükumetinin 
kendi müdafaası içın elzem oldu
gunu bildirdiği sularda bulunu -
yordu.,, 

Cümhurreisi Roosevelt, bun -
dan sonra, cenup Atlantiğinde 
torpillenen "Robin Mor,, hadise
sini hatırlatmıştır. 

Müteakiben, 1941 temuzunda, 
bir Amerika zırhlısının, şimali at 
lantikte, bir denizaltı tarafından 
takip edildiğini ve denizaltmın, 
taarruz vaziyetine girmek üze -
re manevra yapmıya çalıştığını 

söylemiştir. Cümhurreisi, en ni -
heyet, Panama bandıralı "Sessa,, 
yük gemisinin ve Kızıldenizde, 
Si.iveyşten iki yüz mil mesafede 
"Steel Seafarar,, yük gemisinin 
batırılmasını hatırlatmış ve de -
miştir ki: 

"Bu hadıııelcr karşrmda. biz Ame
rikalılar, sük(ınetimizi muhafaza edi
yoruz. Münferit bir vakrıy1 izam et
mek, yahut haşin bir hareket kar:jı

sında parlomak büyük bır mıllde ya
kışmaz. fakat bu gibi bir vaknnın 
münferit degil, belki umumi bir plfına 
dahli oldugwıu gösteren bedahat kar
şı~ında, bu hııdiscleri rızımsrımak, ma
zur görülebilecek bir cinnet olur ... 

Cumhurreisi, bundarı sonra, Al-
tnan plfınının, denizlcrile mutl::ık bir 
murakabe ve hlikimiyet temini oldu-
ğunu ve bu zaferi kazarıdıktnn sonra 
Almanyanm ikinci merhale olarak. 
Birleşik Amerikaya ve garp nı~ır '/i
reslne, cebren hakim olmak istlye
ceğlni söylemiştir. 

Roosevelt, garp nısıf küresinde bile 
bazı ::ıksnını ıhti\'a cclen geniş Okya
nus satıhlarıııın abloka Altına alın
ması lfızım geldiğini, hiç bir geminin, 
batrrılmak tehllkes!ni göze almad<ın 
oraya gldemiyeceğinl, Alman hükü
metinin, kağıt üzerinde beyan etmiş 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Roose\Clt. cenubi Amerikanın muh
telit memleketlerinde vukua gelen 
hadiselere de temas ederek, Alman
yayı "Yeni dünyada istinat noktaları 
ve köprii başları,. viicudc getirmeyi 
istemiş olmakla itham etmiştir. 

Ba•tıu ,., yoktur. 
de isarct cihazları vardı. Bunlar Leningrattan gelebilen haber -
müstahkem mevziler işga} ediyor lcr, bu şehrin bazı mrntakalarrn 
lardı ve mitralyözlerle, agır ve da çok faik düşman kuvvetlerine 
hafif tüfeklerle ve birkaç ufak kar~ı muharebeler yapılmakla ol 
piyade topuyla müsellahtırlar. 

1 

ci~ğunu bildiriyor. Maamafih hat 

Amerika A tla11tik 
muharebesine fiilell 

Asilerin umumi karargahı Sır- ta bu ınıntakalarda dahi Ruslar 
bistan gibi görünüyordu. Ağus- mukabil taaruzlara g0cmislcr ve 
tos sonunda Bosnalı asiler, Mag- mevkileri tayin edilmiyen btr ta 
laj ile Dodol arasmdaki başlıca kım yerleri istirdat eylemişlerdir. 
dcmiryolunu kesmiye muvaffak Almanlarm Schluessılburg'ıı ıldık- i!jtirak ediyor 
oldular. Maglajdaki demiryolunu hırmı tP~it edi~i habPrler yoktur: Rus- Londra, 12 (A.A. - Reisicüm-
posta telgraf ve telefon tesisatı- lar. Lcnıngrat ıle mm·as·ılayı temın e- h R ,. k İ 

. den demiryolu şebeke ınin ellerinde ur oosevelt ın nutku gere n-
nı kısmen tahrıp ederek orada b 1 d " .. 1.. 1 . ı giliz dominyonlarında gerPkse k d · h ·:1. • tl . . k d l u un ugunu soy uyor m. _ 
en ı ltA~m~ erını ur u ar ve Leningradın cenubundaki müclafaa Mısırda ve Felemenk Hindistanın 

y~karıda ~ık~ı geçe~ beyanata meHiled çok kuı•vetlid;r. Almanla- da son derecede miisait bir şe -
gore bu hukumet dagıtıldı. rın h.edefle~i La~oga ı::ülı~ istıkanı.ctin- kilde kar~ılanmıştır. 

Beyanatta Hırvatların, Rpsnalı asi- de bır tazyı~ h,ırekc;tı !.ıpmak \ c bu Beya7. sımıyda ittihaz edilen karar-
lcrlc Karadağ ve Sırp Asilerini birbir- suretle ı:ehrın su ıhtıyacın_ı daralt- ların, Amerikanın Atlantik muhare
lerinden ayırmaya muvaffak oldukla- makt_ır. Bundan başk~. L~nı.ngrat :- besine bilfiıl iştirakin:n bir mukad
rını, bununla beraber, Bosnada ç:ırpış- lektrık cereyanını ~abıı ol .ır"'k temın demesi addolunınaktadır. Amerikan 
nıaların devam ettillni ilave etmekte- eden V~lk~ov ~ehrıne vara_rak buı·a- donanmasının nezareti altına girecek 
dir. ı da tazyık ıcral'lı~le :ıehtı ~ıyadım da olan müdafaa mmtakasının ıcnişletil-

Asiler, Bosnada, Zeniza ve Vareş mahrum etmek ıstemektedırlcr. mesi İngiliz donanmasının işini geniş 
maden ve sanayi mıntaknl<ınm işga- . ~aha cenu~ta. şava.nı. na.zar ol~n bl~ mikyastu kolaylnştıracakhr, 
le teşebbüs etmişlerdir. ınkışaf da Vılkıe;ukı. 1~~ 1 ~_ametındekı Amerikada efkarı umumiye, infirat-

Gn7.et~. Hırvat askerlerinin pusuya mu?arebe.lerl~ te,terril~ıdur. Bu .ha- çılar müstesna, nutku "yl karsılamıa
düşiirüllip öldürülmeleriyle neticele- rekat, Psıkov dan Lenıııgrada ~ıden lardır Burada herkes Amerikanın 
nen hır takım hadiselerm bir listesi- başlı(':ı Alman ~ıuv::ıs:ıla yollarn;a ilerde' ittihaz edeceği tarzı hareketin 
ni neşrelmektedir. k:ır~ı Rus ~u.ka~ıl.. tanrru~unun bır Alrnanyanııı tarzı harel<etlcrine baglı 

Bundan sonra Cilmhurreisl, ittiha
zını tasa\'vur ettiği tedbirlerden bah
sederek şu söz.leri söylemiştir: 

"Hiç bir şiddet \•e Jhafe hareketi: 
l - Harp malzemesi sevki, 
2 - Gemilerimizin açık denizde 

serbestisl. 
Noktasmm teşkil ett!Jl müdafaa 

surlarımızı sapasağlam muhafaz.a et
mekten bizi menedemez. 

Kılı kırk yarmıyalım. Şimali ve 
cı>nubi Amerikanın On\lnCU taarruz
d:ın sonra mı, yoksa yirminci tyrruz
dan sonra mı kendilerini mildafaaya 
bıuılamaları icap ettiğini düşünmiye
lim. Kendimiz] faal surette müdafaa 
zamanı hali hazırdır. 
Amerikanın, müdafaası için hayati 

ehemmiyeti haiz telAkki ettiği sular
da, Amerika ıemllerf ve Amerika tay 
ya.releri, ilk darbeyi mütearrız ıeml
lcrln indirmesini artık beklemiyecek
lerdir. 

Karakol gemilerimiz, tayyarelerimiz 
-yalnız Amerikanın değil, müdafaa 
sularımızda ticaret yapan herhanıi 
memleketin- bütün ticaret gemilerini 
himaye edeceklerdir. 
Müdafaamız için hayatı ehemmiyeti 

haiz denizleri himayeye karar vermek 
bir harp hareketi değildir. Hareketi
miz, sırf tedafüldlr. 
Şu andan itibaren, Alman, İtalyan 

harp ıemilerl, himayeSi Amerika mü
dafaası için elzem olan sulara ılrdlk
leri takdirde bu hareketin bütün 
muhtemel muhatarası 'kendilerine ra-
ci olacaktır., 

başlangıcı gıbı gorunmektl'dır. bulunduğunu bilmektedir 
Merkez cephesinde Mnreşal Timo- · 

('enko'nun yapmakta olduğu ta.ırruz Halifax'ın bir nutku 
geniş bir mikyıısta devanı P.tmekte
dir. Vaziyet memnuniyetbahş tclAkki 
edilmektedir. Almanlar bir muddet 
evvel bu cephede biraz geri çekilmiş
lerdir. 

Daha cenupta Dinyepropetrovsk'un 
sukutundan sonra Almanlar ıılındiye 
kadar aşağı Dlnyeper nehrini cebren 
ıeçmeye muvaffak olamamışlarsa da 
burada vaziyet biraz karanlık gibidir. 

* Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) -
Merkezde 320 kilometre geni~liginde 
bir cephe üzerinde ba lıyan Sovyet 
mııkabıl taarruzunun muvaffakıyetle 
devam ettiği ve Almanların rıcat et
mekte olduğu Sovyetler tarafmdan 
bildlrlbnektedir. 

Alman mahaf!U de bu mukabil ta
arruz hareketini kabul etmekte, fakat 
bu taarruzdan Almanların değil Rus
ların zayiatla ve zararla çıktıklarını 
iddia etmektedirler. 

Kiel etrafında 
Moskova 12 (A.A.) - Ukrayna 

cemiyetinin sekreteri Liıenko, bucün 
Pravda cazeteıinde çıkan bir maka! e
•lnde yalnız aiu•toı ayında Alman
ların Kief'i ı:aptetmek için yaptıkları 
teoebbüısler esna•mda 30.000 den faz
la zayiat verdiklerini yazmaktadır. 

Afutos ayı içinde cereyan eden mu 
harebelerde 44 iincü, 95 inci. ve 290 
ıncı Alman piyade fırkaları bozgu
na ufratılmıştır. 

Londra 12 (AA.) - Cenubi !ngil
terenin bir hava m~ydanında bir nu
tuk irat eden tnıilterenin Va,ington 
sefiri Lord Halifax, Reisicümhur 
Roosevelt tarafınlan söylenen ııut -
kun 1nıilizleri her halde ıeniı mik
yasta teıçi edecefini ııöylemiı ve de
miıtlr ki: 

''Bu nutuk Amerikanın bize yapma
ca hazır buJunduiu ameli yardımın 
yenı bir delilidiı Her ne olursa ol
sun Amerika halkının Hitlerin dün
yaya tahakküm etmek arzusunun ta
hakkukuna :nini olacağından ve onu 
Reiııcümhurun dediği gibi, lütfü ile 
yaıamaia muvafakat etmiyeceğ:nden 
katiyyen eminim.,, 

I nf iratçılara. göre 
Desmoiiıeı lowa 12 (A.A.) - Al

bay LindbeıC' "her şeyden evvel 
Amerika,. komitesinin tertip etmiş ol
duiıı bir mitincde bir nutuk :rat e
derek fÖyle dem:ıtir: 

"Amerikayı harbe doğru ıevkeden 
en mühim ü, crup vardır. İngilizler. 
Yahudiler ve Rcoıevelt'in idaresi ... 
Llndberıı, ~unları illve etmiştir: 
Ba ııruplarla direr harp tahrikatçı 

larımn maksattan, •anlardır: 
Evveli: Amerikanın müdafaası mas 

lı:esi altmda Amerikayı yabancı bir 
harbe hazırlamalı: 

Saniyen: Bizi farlrma varmadığı-
mız halde adım adım harbe sürük
lemek; 

Salisen: Bizi harbe icbar edecek bir 

Aşagı Dinycperde Almanla 
bir noktadnn nehri doğu istik 
metinde aşmışlardır. Nehrin ·· 
biir tarafında bir köprü başı 
de etmişlerdir, Berlin tarafınd 
bildirilmekte olan bu habe 
Sovyet mahafili de teyit eyle 
mektedir. 

Şimal cepl{esinde 
Berlin 12 (A.A.) - "D.N.B. 

Şark cephesinin şimal mıntak 
sında Alman kıtalan son ~ 
ler zarfında cereyan eden şiddet 
muharebeler neticesinde ehem 
miyetH yeni muvaffakıyetler 
zanmışlardır. 

Alman kıtalan, Sovyet kuv 
vetlerinin anudane mukavemet 
ne rağmen düşmanın müsta 
sahra mevzileri önündeki m 
yin tarlaları arasında kendiler 
ne bir gedik açmağa muvaf 
olmu~lardtr. 

Bu mıntaknda Alman ordusunun b 
clızütamı 9 ve 10 EylCıl günleri cer 
yan eden muharebeler esnasında d{i 
manın 6700 maylnlnl tahrip etmis 
kullanılmaz bir hale getirmiştir. 
Dilşmanm sahra mevzileri ile dlğ 

bazı mahaller işgal edilmiştir. Rwıl 
bu mıntakada 12 hücum arabası ve 
top kaybetmişlerdir. 

Macarlar cep~ye yeni 
kuvvet gönderecek 

Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) 
Macar Naibi Hortinin Hitleri ziya 
ti hakkında '!.\rihver kaynakları hiç 
şey söylememektedir. F!!kat alm· 
haberlere göre ziyaret, Almanya 
rafından Rus cephesine daha fa 
Macar askeri gönderılmesl için ya 
lan müracaat üzerinedir. Macarist 
nın silah altında yarnn milyon ask 
ri vardtr, Ft}kat, fiili olarak Rus ha 
bine 50 - Gb bin kişi iştirak etme 
tedir. Almanya evvelce de böyle 
t31epte bulunmuş, Macaristan r 
olmamış. Genel kurmay başkanı ç 
kilmişti, 

Şimdi, Hitlerln Amiral Hortl 
konuşmasındı:ın sonra Macarların ce 
heye daha fazla kuvvet gönderec 
beklenmektedir. 

takım hadiseler çıkarmak. 
Yalnız "işı- y:ı.ramağa klfi,, ha 

selerin çıkarılması işi kalmı,tır. 

hadiselerin birincisine bir nazar 
fedelim. Bu hadise, Amerikan 
letinin tasvibine katiyyen arzeclıl 
mtş olan bir ~lan dahilinde vu 
gelmiştir .•. 
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iHTiRA ILANI 
"Dokuma fitilleri için çekme ciha

zı,, hakkında alınmıı olan 20-8-1936 
günlü ve 2149 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fille konmak üzere ahe
re devrüferal veya icar edileceğin-

. . den talip olanların, Galatada İktısat 
Muha~en bedel m~vakk~t tetnınat ve miktarları aşağıda yazılı ıki hanında Rdbert Ferri'ye müracaatları 

liste muhteV'lyatı muhtelıf çelık 27.10 941 pazartesi tünü saat 15 de ka- u· 1 
palı zarf usulü ile Ankarada ıdare binasında satın almacakta. -----· -----.-----. · 1 an o unur 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat te- , • D İHSAN SAMİ 
minat ile kanunun tayin ettiti v~tkalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 r. . . 
de kadar Komisyon Reislltine vermeleri lAznndır. BAKTERIYOLOn 

Şartnameler ~ kun11a İdarenin Ankara ve Haydaıı:ıasa veznelerin
t!e satılmaktadır.ı 

~hanı men Juvakkat 
bedel teminat 

Llllte No, Malzemenln lırnl •lktar L. K, L. K, 
--.-, ı Muhtelif hususi çelikler 25740 19385 - 1203 88 

1 Kanallı 'P Kanalm susta 84000 14800 - 1980 00 
celiklerf 

,'1984) 

• * ...-' fatasyonlanmızdan Sam ~ Hama ve temdidi demir yollan şebeke
afnde Şam, Trabluqam, Samah ve Nasip istasyonlarına ve frak demir 
70llan şebekesinde Batdat - Tel köçek kısmJ.ndaki bütün istasyonlara 
n bibnukabele bu istasyonlardan istasyonlarımıza Tam vaıon yükü ha
linde ve bazı. şarUarla dotru nakliyata başlanml§tır. 

lda~ize ait mesaf:?ler için tam vagon yükü ücretleri, dabill nakliyatta 
o1dutu gibi tarifelerinde tayin edilen asgari mikdarlardan az olmamak 
)laydiyle hakild sıklet üzerinden hesabedilir. Yalnız diğer demir yol 
fstasyonlşrmdan iatasyonlarmuza gelecek esas tarifeye tabi hamulelerden 
bu uprl siklet kaydı aranmaz. Diler demir yollarına ait mesafeler için 
tam vagon yükü llcretleriyle; Suriye ve cenup demir yollarında frakla 
alAkalı nakliyatta (5) tondan ve Şam - Hama ve temdidi demir yolla
nnda 10 - 15 tonluk vagonlar için (5) ve 20 - 25,4 tonluk vagonlar için 
(8) ve 25,4 den fazla tonluk vagonlar için (16) tondan az olmamak ü
zere bak.ild siklet Ozerinden hesabedllir. 

İpek kozası Suriye ve Cenup demiryollarmda tonaj kaydına tAbl de
IDıdlı'. Dotru nakliyatın hangi istasyonlardan kabul edileceğine, ücretle
rhı ne suretle tediye edileceline ve diüer tatbik şartlarına dair' isteni
lecek fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur 

' , - ""(6538 - '.8101> 
_:•~ ' . 

' -, Yerk8y istasyonunda otel ve yatakhane blnalan inşaatı kapalı zart 
asuliyle ve vahidi fiyat Q:ıerinden eksiltmeye konmuştur. Bu ~tb dii

pme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir, 
ı - Bu tein muhammen bedeli (78000) lirada, 

.,.- 2 - İstekliler bu ip ait ııartname vesair evrakı D. D. Yolları An
kara veznesinden (390) kuruş mukabilinde alabillrler. 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilltı, frengi 

noktat na:ıanndan (Wassennan 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 

hastalıkları tethisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilAtı, Qltra mikroııkopf. hususi 
aşılar tstihzart. kanda Qre, se
ker, Klort\r, Kolleııterhı miktar
lannm tayini. 

Dtvanyolu No. 113. Tel: 20981 --
I"' Sahlık Konak 

1 
Sultanahmette Bahçeli ve neza
retli Apartıman olabilir. 

j Müracaat, Tel : 24010 - 60558 

Fenni 8Unnetçl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beıiktaı Ertı 

Apartmanı. Telefon 

44395 - Evi : Suadiye 
İstasyon yanı, 

Türkiye İş Bankası A. Ş. Müdü~ 
lüğünden: 

15 Eylı11 1941 pazartesi gününden 
itibaren g!şelerimizin aşağıdaki saat
lerde muhterem müşteıilerimize açık 
bulunduğunu arzederiz. 

Her gUn: 9,30 - 12; 14 - 18 
Cumarteıl gUnlerl: 9,30 - 11,30 

'11JJ6 
0Yetl11h 

•YlltU'ltafltn 
o81H/8v,.: 

Keşif B. tlk'T. 

{ 11111'10 
titJrl 

3973, 05 284, 47 BakırkiSyde Kartaltepede Gençler caddesinde Y'llPtırı
lacak beton bordür ve 1J011e inşaatı. 

7817,.76 586, 33 Beşikta&ta Spor caddesinin nihayetinin tevsii için ya
pdacak toprak hafri, duvar hedmi, merdiven. dUV8!, 
kaldıran vesaire inşaatı. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Ke•if ve şartnameleri zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebUir. İhale 22-9-941 Pazartesi günü 
saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye fen il
leri müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet ve 941 yılma ait 
Ticaret odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi EncQmende 
bulunmalan. (7880) 

Talebe Allnacall 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Zonguldak'ta leyli ve mecca.nl olarak açılrnıtı bulunan maden tek

nisyen mektebinin Birinci teşrin 1941 de başlıyacak ikinci devresi i-
çin namzet kaydedilmektedir. . . 

Mektebin biri nazari diğeri amell olmak ilzere ıki sQmestre ay-
rılmış dört senelik tahsili varda, 

Mektebe en az orta okul tahsilini. bitirmiş olanlar almdıtına ve 
tahsil müddeti dört yıl olduğuna g6re, me:ıunlan 3656 sayılı kanunun 
3 Qncü maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebilecek derece
de tahsil görmüş saydacaklar ve lise mezunlarından bir sene fazla 
okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır . 

Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin Zonguldakta ml!'l!kör mek
tep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lüzumu llAn olu-
nur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, • 
2 - İyi hal ve ahlAk sahibi oldu~nu tevsik etme\. 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malöl olmamak, bünyesi maden ocak

larında amelt çalışmaya müsait bulunmak (Sıhhi muayene Zongul
ta yapılacaktır.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip-
loma 1'eya vesikalarını ibraz etmek, 

5 - Aagarl 16 ve azami 25 ya,ını bitirmiş bulunmak, 
6 - Dört adet vesika fotolratı vennek. 

il 
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TAN 
lfkragna,J<qfkaaaa 
MİKYAS ı:e,000,000 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlar 
I - Evvelce eksiltmeye konmue olan (10.000) adet bira~ tım 

namesi değiştirildiğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye komnuetu 
Çivisi idaremiz tarafından verilecektir. 

il - (10,000) adedinin muhammes bedeli (42,474) liradır, % 7 
muvakkat teminatı (3186) liradır. 

III - Eksiltme 19/9/941 Cuma gQn11 saat 11.U de Kabatqta Leva 
zım subesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

: V - Şartname sözü geçen fUbeden ve İmtlr, Ankara Basmfidüı 
lüklerinden (213) kuruı mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye girecek!• (2500) ve (5000) adet için de teklifte bı.ı 
lunabileceklerine göre mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle tekll 
edecekleri miktar üzerinden 3 7,5 güvenme parası makbuzu veya bıın 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflann ihale günil eksilt 
me saatinden bir saat evveline kadar mezkdr komisyon baekanlılDl\ 
makbın mukabilinde vermeleri lAzımdır. (8032) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
ı - Zabıta memurlan için a:r:ı 1.000 çofu 1.200 takım maa kaskeıı 

kışlık elbisenin dikili isi 29.9.941 Pazartesi günü 15 te kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Diktirilacek elbiselerin yalnız kuma11 umum mtidürli11Qmilzde1 
verilecek, diğer bütün levazımı müteahhide alt olacaktır. 

3 - Kasketiyle birl.Qde beher takım için 750 kiıruş fiyat tahmh 
edilen elbiselerin nümune ve şartnamesini görmek isteyenlerin umurc 
müdürlük satrn alma komisyonuna milracaatlan. 

4 - İsteklilerin 675 liralık teminat makbuz veya banka mektubun\ 
ı muhtevi teklif mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 3-4 üncü maddelerin· 

da yazılı. belgelerle birlikte eksiltme günü saat H e kadar komisyons 
ı vermeleri. (6571-8133) 

24 Eylfil 1941 akşamına kadar müracaat eden namzetlerin 25 
Eylfil 1941 de Zongulclakta hesap, hendese, cebir ve Türkçeden yazı
lı imtihanları yapdacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt ve ka-
bul edileceklerdir (6535 - 8100) j lstanbul Nafta Müdürlüğünden 

16.9.941 Salı günü saat 15 te tstanbulda Nafia Müdürlüğü e)(siltm< 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel komisyonu odasında (2880.05) Ura keşif bedelli İstanbul Erkek lisesi 
tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

. , 
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1 1 tm 1 
• U M••d•• ... .., •• d Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, husus! ve fenni şart· 

Ş t! e eri mum U Ur UC'JUn en nameleri. proje keşif hülAsasiyle hl;lıı.a müteferrl diğer evrak dalresindt 

SilAhtar fabrikası ır.emur ve müstahdemlerine silAhtarda İdarenin bi- görülecektir. ; 
lA ücret tahsis edeceği yerde yemek ihzar ve temini pazarlığa konul- Muvakkat teminat (217) liradır. . 

1 isteklilerin en az bir taahhütte (2000) liralık bu işe benzer f& yap• 
muştur. t Eksiltme 18 Eylül 1941 Perşembe ,ı:ilnil• sa.at ıo da Metro Hanında 1 tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden stanbul Vi· 

Muvakkat teminat 100 liradır. vel almmıe ehliyet ve 941 ydına ait Ticaret Oduı vesikalartyle ıelme• 
İsteklilerin muvakkat teminatlarını İdare veznesine yatırarak mez- leri. <

757
8) 

toplanacak komisyonda yaptlacaktl l !Ayetine müracaatla eksilhµe tarihinden tatil ırQnleri hariç (3) gün eY. 

kOr gjln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilAn olunur. 
ıBu işe ait sartname ve mukavele projeleri Metro Man 4 üncü kat " 

Levazım Müdürlüğünlen paraSlZ olara\t alınabilir. (8040) 

3 _ Eksiltme 2.10.941 tarihinde Pe ..... mbe günü saat 16 da Ankara- KAYIP: Somerbank yerli mallar aprarla • •..- .,. nadan aldı ılım 4015 numara it hesabı rarl, 

Claca .,.Da.pdDa'ca~~. n Yol dairesinde toplanacak merkez. birinci komisyonun- ylln!O karnemi kaybettim. Yenisini alacai!ım- Gum·· rük· ler Muhafaza Sa .... n Aı.u dan hOkmU kalmamı,tır. Gellboluda yukan -- Ti 
çar,ıda sı No. tüccardan Kiton ve Yuda Le· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile on Kandlyotl. 

biT'llkte aşalJda yazılı teminat ve vesaiki _ayni gUn saat {15) e kadar KAYIP: Istanbul ıcyrllseferindcn aldıılım ~in·wersa·te Rektor·· lü.CJll ... ··nden.· Alma Komisyonundaa 
]U)ınisyon retsUline vermeleri lAzımdır: 247ı takai aayıh pl&kanu zayi attlm ,..ııialni} - \1 

a _ (15150) Ura1ık muvakkat .teminat. alacafmıılan esklalnln hllkmü ııoktur. HUrrl:vıı - - · 1432 Ura muhammen bedelle '1660 takım dikflecek erat tc ~aşın .. 
b _ 2490 sayılı kaıuuQın tayin ettiji vesrtcaJş.r ne 'l)u işe ibahsu. • t.i Ebediye caddesi ı ı 7 ıı lılarko Hanaael .......... - 41 yılı aşterlJk dersinden ilanale ka.la,n nomuJ ve anormal nın 15-9-941 Pazartesi IOnit uat 115 t.e pa:ıarlrlı :rapılacaktlr. eartna ... 

~:' . .Jlt.ilnuıık Gsm'e Milnakallt Veklletindetı alınmış ehliyet vesiltası. ehliyet Sahip ve Nqriyat müdürü Emin krz talebenin ikmal imtihanlan 15 Eyl(llden ıs :Sirinclteşrine kadar ya- mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalan ve 1115 liralı!C 
•-=~-üaım....JCllL.!lih~a~le!...;tarihln~~~d!!en!!!._.!!en!LJuz~ııe~;!ı,.,&iıll...!w~.RlıuistiB!Sdl!aı..Jlil!.e.JM~ü:.--1.....lliZM~~A~N~,_!G~az!!!e~te~c:!!ili!!!'k~•~e~N~et!!n~·ya~t_JlJP~da~ca~lın~dan~~a~l~At~a~d~a~rlan~~n~b~~l!!-~pı~ü~d~d~et~iç~ind~e~taliın~·~~ta~b~uru~~k~o~m~u~ta~nl~ığı~-~jilk~~tem~i~n~at~m~ak~b~u~z~la~r~i:V~l~e~Galata - Mumhant .. _caddesiııcle_64 numaralı l.,.,,.,'"'"'. ""~"'' 


