
, ,------------------------, 
S A L 1 

23 
v l 

TANBUL 
8, 24319 

r 
H ARA ÇÇ I' KAR DE Şi.E R 

Limited Şiı-keti 

M 
• OL 

o 
ÇEŞiT 

B 
., • YENi STf(; 

1 L y A 
E:YLOL 
1 9 4 1 

GÜNLÜK Si,- ASI HALK GAZETESi 
Alınak veya görmek l.stiyenler. salonlarmı bir defa gezmekle tatmin 
edilirler. latanbul. Flnoancılar, Rı:ıapaıa yokUfU No. 69/81/83. 

Tl'l"'f'"'' 220ftn 

Teknik Okullar 
lcin Teşkilat 

Maarif Vekili Dün 
\·.Millet Meclisinde 

I zalıat Verdi 
Meclis, 

Ve 
Bazı Kanun 

Kabulden 
Layihalarını Müzakere 

Sonra ikinci T eşrine 
Tatil Karara Verdi Kadar 

Ankara. 22 (TAN) - Hüku-ı ? Bu işe karşılık olmak üzere 
met, yurdun endüstri faaliyetini 1941 mali yılı düyunu umumiye 
memlektin ihtivacına kafi gele -j Bütçesinden yirmi beş milvon 

Dünkü Mecliste söz alan cek derecede inkişaf ettirme,ğe Sterlinlik kredinin faiz ve itfa 
hat iplerden müstakil grup azmetmiş olduğundan bunun ~ . m"tirettebatı maddesinden 1 mil-

reisi Ali R ana Tarhan let91eve idaresi için lazxm gcleh y·ı.ln 252,539 lira tenzil edilerek 
------------ t~~~ik elemanları. da beraber yer_ M~arif ve Nafia Vekaleti bütçe-

--ı tıştırmek maksadıyle Maarif Y~· lerinin tertiplerine nakledilmiş-
Bulnaristan ı ka.ıetine bağlı olmak üzere bu: tit:· 

":ili "mesleki ve teknik öi!retim müs- .-. İstanbul yüksek mühendis o-

Mu••h•ım te~arlığı,, ihdas etmektedir. Bu kulu ile teknik okulu bina ve 
musteşarlığa bağlı olarak her müstemilatı. eşya.• makine. alat 

A • derece ve neviden mesleki ve tek ve her türlü ders levazxmı dahil 
Hadıseler 1 nik okullar kurulacak ve mev . - olmak üzere bütün hak ve veci-

cutları tevsi edilecektir. : . heleri ile Nafia Vekilliiı;ine ve-

Ar•ıfes•ınded•ır Bu maksatla hazırlanan ka11ıjn rilmiş olan vazife ve salahiyetler 
layihaları bu2ün meclis toola.n- Maarif Vekilliğine devredilrr.iş
tısında Başvekilin teklifi i.iıe .. ri- tir. 
.tlf\ ruznameye alınarak müs~ace- Memlektimizin muhtaç bulu n
liY;Ctle müzakere ve kabul edil - ouğu endüstri mamulatının m ü-
mf~tir. ' (Sonu: Sa: 2: 8 0: 4l 

Alman neferleri, şark cephesinde Sovye·tler tarafından atılan bir köpriiniin yerine yenisini kur -
mak için faaliyet halinde 

Ve İngiliz 
Amerikan 
Heyetleri 
Moskovada --

Times Diyor ki : 
-o-

l Rus - Bulgar 
Mü:1asebatı 

Ger9inleşti 

;:evkalade 
Vaziyetinin 

Ahval 
ilam 

T efsirf ere Yol Açtı 
,___.,_ 

Bulgar Başvekili 

Nutkunda Dedi ki: 

"Komünizme Karşı 

Mücadeleye T abiatile 
iştira k Etmekteyiz11 

Londra. <A.A.) - "Reuterr in 
diplomatik muharibi yazıyor: 

BulR;aristanda istisnai ahval 
ilanı Filof hükfımetinin kar
sılaştığı müşkülatı isbat eder. 
BulJ?aristan mihver ile is bera
berliği yapmaih kabul etmek'e 
kuvvetli müttefiklerinin siyaset
lerine mani olmak mecburivetin 
de kalıvor. Ne Bulı:?ar hükumeti, 
ne de Bulgar millf'ti harbi isti
yor. Fakat arzuları, anane ve 
menfaatları hilafında bir hattı 
hareket takip etmek zaruretin -
dedirler. "Yeni nizama .. iştiraki 
kabul etmiş olmaları itibariyle 
de Macaristan ve Romanyanın 

u~aıruş olduktan akıbettten ken 
dilerini kurtarabilmeleri içm 
pek az ihtimal vardır. Bul,1?ar 
kuvvetlerinin Alman başkuman
danlı,ğı emrinde vazife görme~e 
davet edilmesi de ihtimal d~i
Hndedir. 

Şimdiye kadar yapılan tahminlere 
göre, Almanya Bulgar limanların
dan denız ve hava yo1iyle Kırıma 
asker nakline hazırlanmakta, Bul
gar hiıkumetl buna muvafakat et
miş gorünmektedir. Fakat Kralın, 
Bulgar başkumandan ve erkfi.nı 
harbiye reisinin HiUer tarafmdan 
davet edıldiğine bakılırsa, Alman
ya bu kadarla iktifa etmek niye
tinde değ' ldir. Bulgaristanın Sov
yetlerle dıplomasi münasebetlerini 
kesmesi, hatta harbe girmesi ve 
asker vermesi istenebilir. 

AGkde~1izde r,A~~--k~fİ~~ · emı ere : u·· +· ·ı • 

" Kızılordu Mağlup 
O lursa Nihai Zafere 
U laşmak Bizim İçin 
Çok Gü<i Olacaktır .. 
Londı;.-ı 22 CA.A.) - Reuter: 

Moskova radyosu. Moskova kon
feransına istirak edecek olan In
giliz ve A~erika mümessillerinin 
oraya vardıklarını haber vermek 
~edir. 

Velinimetleri olan Ruslara 
karşı harp etmekten ictinap im .. 
kanını belki bulabileceklerdir , 
fakat bu cihetin kendi yedühti .. 
yarlarında olmadığı da muhak ~ 
kaktır. 

Bulgar milleti, Bulgar hükı'.i • 
metinin mihver lehtan temayühi 
ne rağmen Rusyaya kendi halas
karı ve müsterek Slav ırkında11 
olması sıfatiyle daima min nettar 
kalmıştır. JJl . Zekeriya SERTEL 

Sofyadan gelen bütün ha -
herler Bulgaristanm mü -

hiın hadiseler arifesinde bulundu 
ğunu bildiriyor. 

Amiral Reader'in Sofyada bu
lunması, Mareşal Brauçiç'in tay
yare ile Sofyaya gelip gitmesi, 
Varna ve Burgazda bazı hazırlık
lar yapılması zaten Bulgaristan -
da birtakım askeri faaliyetin baş 
ladığını gösteriyordu. Ukrayna 
cephesinde Alınan ordula.rınm 
ilerlemiye başlaması üzerine Bul
garistanda hadiselerin birbirini 
takip ettiği görüldü. Sovyetler 
Bulgaristandaki bu hazırlığa işa
ret ederek Bulgar hükumetme 
bir nota verdiler. Bulgar hükiı -
meti son günlerde Dobrucaya 
Sovyetlerin paraşütlerle asker 
indirdiklerini iddia etti. Bu ha -
reket karşısında Bulgar hükume
ti ıtedbir almak ihtiyacında bu -
lunduğunu söyliyerek memleket
te bir nevi örfi idare mamısrna 

gelen fevkalade hal vaziyeti llan 
etti. Kral Borisin iki üç gün ev -
\'el Hitlerle görüşmek üzere Al -
ınanyaya gittiği bildirildi. Nıha
yet diiıl de ajanslar Bulgar erıdi
nıharbiye reisiyle başkumanda -
nının d a Kralla beraber Hitler 
tarafından kabul e dilmek üzere 
F'ührerin karargahına hareket et
tiğini haber verdi. Bu mülakatta 
Amiral Reader ile Alman erka
nıharbiye reisinin ve Hariciye 
Nazın Von Ribbentrop'un da ha-
2Ir bulunacağı ilave edildi. Sof -
Yadaki Sovyet elçiliği erkanı da 
Bulgaristaru tcrketmiş buluııu -
yor. 

Bütün bu faaliyetJcr şüphesiz 
ınanasız ve sebepsiz olmasa ge -
rektir. Hitlerle yapılan görü~ıne
leri mühim hadiselerin takip et
tiğini de ötedenberi birçok misal 
leriyle biliyoruz. Onun için Al -
tn.an deniz ve kara kumandanla -
riyle Hariciye Nazırının iştirak 
edeceği bu görüşmeden sonra mü 
him bazı vakaların zuhu runa 
Şahit olacağımız tahmin edilebi
lir • 
Şimdiye kadar yapılan tahmin

lere göre Almanya Bulgar liman
larından deniz ve hava yoluyla 
Kırıma asker nakline hazırlan -
maktadır. Buna da Bulgar hu -
k umeti muvafakat etmiş görıin -
tnek.tcdır. Fakat kralın, Bulgar 

(Sonu; Sa: 3; S U: 7} 

T 1 ı ere ı çın 
aarruz ar ı .y ·r .f 
-~ 1: enı arı e 

ln9iliz Denizaltıları 

ile Tayyarelerinin 
Faaliyeti Hayli Arttı 

-cı-

Avukat Müvekkiline 
Makbuz Vermekle 

it r r -o-C b ı·+ 1Mükellef Tutulacakı 
a yan ar e e I a~ Ankara, 22 (TAN) - Adliye 

rık' a Bir Baskın yaptı ~e~aı~ti avukatı~ ücret t arife. -
sının ızah ve tatbık tarzına daır 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz a
mirallik dairesi tebliği: 

18 eylül perşembe günü or ta 
Akdenizde devriye gezen Akde -
niz filosuna mensup denizaltılar 
kuvetli himaye gemileri refaka -
tinde, Libyaya takviye kıtaları 
götüren bir süratli İtalyan gemi 
kafilesine muvaffakıyetle taarruz 
etmişlerdir. İtalyan gem.ilerinden 
ikisi tah rip edilmiştir. Üçüncü -
sünün h asara uğramış olması 
muhtemeldir. 

JJfuvaffakıyetli hava 

umumi hükümleri tesbit etmiştir. 
Bütün barolar, muayyen ak itler 
ve m uameleler hakkında m ahalli 
rayiçlere göre ne kadar ücret a
lınacağmı tayin etmişler, projeler 
Ankarada müteşekkil: h aysiyet 
divanı tarafından da tetkik edil ~ 
miş ve başlıca üç tipe ayrılmış -
tır. Ücret noktasından üç sınıf 
baro ihdas edilmiş, m erkez ve k a 
zalar arasında da fark gözetil • 
miştir. Avukatların ücr et tarıfe
lerini hakkiyle tatbik edebilme -
leri · için t arifenin başına 25 mad 
delik umumi h ükümler konul -

hücumu muştur. Bu hükümlere göre, her 
Kahir. 22 (A.A.) - İngiliz ha- avukat? . müek~iline aldıgı ücret 

va tebliği: Tra blus mıntakasın - mukabılınde hır makbuz veya al 
da düşman gem iler ine mu va.ffa - mıya mezun bulunduğu m asrafla 
kıyetli t arruzlar yapılmıştır. İki ı rsonu: sa: 2; so: Sl 

(Sonu; Sı: 2; SU: 2) ' --------- -

Akdcniıde h arek atta bulunan bir İngiliz kruvazörünün hafif 
lıava topları ateşe hazır bir vaziyette 

Sovyetler tarafından iğtinam cdi le n Alman toplarından bazı lan 

ALMAN TEBLiGi 

Baltıkta'ki 
Ösel Adası 
Zaptedildi 

SOVYET TEBLiGi 

Ukrayna da 
Muharebe 
Şiddetlendi 

Karadenizde 4 Kief'in Şarkında 
Harp Gemisi Kanh Harpler 

Batırıldı Cereyan Ediyor 
-<ı-

Kief, Bir Harabe 
Halinde Ele Geçti 
Esir Sayısı Artıyor 
Berlin, 22 (A.A.) - Almsn u -

mumi karargahının tebliğinde, 

K iefin şarkında çenber ıçindeki 
düşman fırkalarının imhasına de 
vam edilmekte olduğu haber ve
rılmektedir. Esirlerin adedivle ,l?a 
naim miktart, yine artmıştır. 
Tebliğ, Özel adasınn isgaline 

ve iki İngiliz kafilesine karşı ya
pılmış olan taarruza müteallik o-

' larak dün akşam ve bu sabah nE-ş 
redilen hususi bültenleri telhis 
etm ekte ve ezcümle şunları ilave 
ey ]emektedir: 

K aradenizde Alman tayyarele
r i, düşmanın bir kruvazöriyle iki 
torpido muhribini, bir t ayyare 
gemisini, ceman 25 bin ton hac -
minde 9 ticaret vapurunu battr
mxşla.rdır. Diğer iki harp gemi -
siyle iki büyük vapurda yangın • 
lar s:ıkarılmıştır. 

(Sonu: Sa: 2; S ü: 1) 

-o-

Şehir Günlerce Süren 
Çarpışmalardan 

Sonra Tahliye Edildi 
Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosunun 21/22 ey -
lUI gece yarısı tebliği: 
Kıtalarımız 21 eyllıl günü bü

tün cephe boyunca düşmanla 
muharebeye devam etmiştir. 

Günlerce süren anudanc mu -
harebelerden sonra kıtalarımız 
Kief'i tahliye etmişlerdir. 

Kief , bir lıarabe halinde 
Londra, 22 (A.A.) - Kief'in 

sukutu Moskova tarafından bil· 
dirilmesi üzerine umumi alaka 
şimdi Ukrayna başşehrinin şar -
kında cereyan eden kanlı muha
rebelere teveccüh etmiştir. Bu 
mmtakada KıZ1lordu askerleri ıle 
anavatan muhafız kıtaları cesu -
rane bir dümdar muharebesi yap 
maktadırlar. ı 

Almanlar Kicf'te bir har:ıhe -
den ba~ka bir şey bulamadıkla -

(Sonu; Sa: 2; S il: 5) ) 

Times'in makalesi 
Londra, 22 (A.A.) - Bugün baş 

lıyan "Rusya için tank hafta.<iı,, 
Rın;lara lüzumlu harp malzeme
sinin süratle verilmesi mevzuu 
üzerinde ehemmiyetle duran Lon 
dra matbuatı 1.arafından hararet 
le sclamlanmaktadır. Timcs ga -
zetesi diyor ki: 
"Meşru cüretkarhğın azami 

haddini göstermek zamanı gel -
miştir. Avrupada bizim için Rus
yadan daha kıymetli bir mütte -
fik bulunmaz. Kızılordu mağlup 
olduğu takdirde Alman ordusu -
nun karşısına mukavemet edebi
lecek başka bir ordu çıkannak 
mümkün olamıyacaktır. 

Nihai zafer belki elde edilebi
lecektir. Fakat buna erışmek için 
takip edilecek yol uzun ve zah -
metli olacak, bütün dünya çok 
yorgun düşecek ve Sovyetler mü 
cadeleden mağlUp çıkarlarsa mu 
hasamatın nihayet bulması çok 
uzayacaktır.,, 

(Sonu: Sa: 2; S U: 7) 

, H·---- ' 
'- M E K T ~!.--' 

(Sonu; Sa: 2; 60: 3) 

Bulgar Kralr Borls 

AURORA MUSIS AMİCA 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

H üınanist tedris maarifimizin resmi programına girmiş 01-
duğu için 18.tinceyi artık dilimizin yabancısı sayrnıyabı

leceğimiz fikriyle eski Roma'nın bu meselini yazıma başlık ya
pıyoı:um : Aurora Musis Amica; evet, şafak ilham perileriyle dost
tur. Ilham perileri - yahut Edebiyatıcedide tabırıyle Miilhimeler -
mitoloji'ye göre dokuz kardeşti ve bunlardan Klio hür san'atlerdcıı 
tarıhe. Öterpe musikiye, Talya komedyaya, Melpomene Traked
yaya, Terpilore raksa, Erato, Polimne, Kalyope şiirin muhtelıf 
çeşitlerine. Uranya da yıldızlar alemine riyaset ederdi. 

Lakin, beni affedin; uykudan erken kalkanın zihni açık olur 
demek isterken kadim efsanelerin bugün nam ve nişanı bile kal
mamış mülhimelerinden bahse daldım. Hakikaten, düne kadar 
sanki hepimiz Aurora M usis Amica diyerek bir saat evvel kalkı
yor, bir saat evvel iş başında bulunuyor, bir saat evvel evlerlınıze 
<lonüyor, bir saat evvel uykuya varıyorduk. Ilk kabul olunduğu 
günlerde - iktısadi faydaları şüphesiz olmakla beraber - yadırga
drğıımz yaz saatine pekala alışrmştık da. Kış saati dediğimiz nor
mal saate avdet ederken itiyalarımızı tekrar zorlıyarak sıkılaca -
ğız. Yeni saate nazaran erken uyanacak, sofra başına erken ge -
mek istiyecek, saat yirmi dörtte yatıyor idiysek yirmi uçte uyuk
lamıya başlıyacağız. Fakat, insan inamlmaz bir intibak kabilı' -
tine malik tek mahluktur. Mesela, ata et yediremezsiniz amma 
insana arpa ve hatta ot yedirmek mümkün değil midir? B? se ~ 
heple, kış saati ile de yakın zamanda uyuşacağız .. Fal_<:at kaı_- ın , 
zarar mı edeceğiz? Lambalarımızı bir saat sonra sondurecegımı 
düşünürsek bunun bile şu zamanda başlı başına bır zarar oldu U· 

na hükmedebiliriz; kaldı ki, bir saat evvel uyanmış ?l?Jak da b -
lı başına bir kardır. Onun için, eski Roma'nw meselını tekrarlı~o
rum: Şafak ilham perileriyle doeUur. 
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apoleon, Ben Muzafferiyeti Kazandıktan 

Sonra Milleti Hakem Yapacağım, Diyor 

Et ve Yakacak 
Fiyatları 

indirilecek 
--0-

y apılan Tetkikler iyi 
Netice Verdi 

ımdı Parls bir işgal panı- ı buıılara ra&mcn M re&alları. kav&aya 
de Bu şaşkınlık dev c n- devam etmenin muıbct neticeler ya-

adeyc k kı ac k kurnazlar. rat bılecct ne kandıramıyor: T1 Dü
c le t rcyccektir ve elbette k ben de ıllı: cmarclerı belirmı, olan 

mlar ba ı ıtrctl muvaffakıyet- hoşnutsuzluk, ıımdl artık aırlmaz bir 

Kasapların narhtan fazla et sattık
ları naza i dıkkati cclbcttıiındcn be
lediye ve murakabe komlıyonu bu iti 
ele almı !ardır. Kasaplar, toptancı
lardan pah lıya et aldıklarını iddia et
mektedirler. Toptancılar ile canlı 
hayvanın pahalılıimı ileri ıurmckte
d" rlcr. Mezbahada yapılan bir toplan
tıya müralcabc komiıyonundan iki iza 
ıle Erzurum ve D yarbakır ticaret o
dalarından birer mume111l de iıfrak 
etmıı toplantıda bu i• etrafında e
ıash tetkikler yap1lmııtır, Neticede 
Munakallt Vekilctinin hayvan nakli 
lçıR her türlü kolaylıiı ıoıtcrdlil, 
hayvan fiyatlarmın da ıdd a edıldiiı 
ıibl pahalı olmadıfı nla •lnıuıtır. Bu 
netıce uzenne lcomiıyoıt m •alr .. bc 
kontrolunü ' ddctlendirmcie karar ver 
mi•tir. Yarından ltı1'aren her cun top 
tan satıı yerinde bir murakabe me
muru bulundurulacaktır Bu memu
run raPorl rı ıunü ıunıinc tctlı: k e
dilecektir Bundan baıka kontrolôrlcr 
muttcrı &ibl kasap dukklnlarından a
hı veri• yapacaklardır Her hanıl bir 
kasabın narht n fazla et ıattıfı co
rulurıc derhal tccziycsınr. ııdılecck
t r, 

ana ak rdır Bu arada belki, engel halinde karııııına dilcılmlıtir, 
n1 rn Franıada ıktıdar ıahlbı Napoleon Marcıallarını ıkna etmekten 

mu k ndur F kat sonra, umidıni kcılncc, onları huzurunda nc
k devresı geçip de, m llet z ketle uzaklaıtırıyor ve yalnız Jı: lın

h kim olunca ne yapacakla ? ca ycnı b r plin du,unilyo O, kolor-
e o aman hcpsı de paldır kul- dul rının hesabım çok lyı yaptıfma 
e ki yerlennc. hatta bctlı: de d ha kanıdir, Hcsaplannda yanrlmadıim

er çukura yuvarhnacaklardır 1., dan cm nd r. Vazıyeti asla ilmıts:z bul-
muddct susuyo Dışler'n n &•- muyor Fakat yalnız kal ımdan bır kaç 
iı duyuluyor. Bır aıaiı, bir saat sonra, Kolcnkur'u ça ırıyor ve o
do ıyor Sonra birden du up. na el yazıs ylc yuılmı, bir lcagıt u-
c ko u maya devam ed yor: zatar k: 
Demek bcnım s 1 anatı tcrkct- "- Buyurun, alın, coturun dıyor, 

.... ,. .. ,ıın cnıyor? Buna mukabıl, ıstifanamcm budur!., 
o&lum:ı ver lccekmiş ha? Ga-

on ar bu taleplerde bulunmalı: cil
ıo ter kcn benım el mm ltın

l 50.000 ukcr bulunducunu ıı
-Hu.vunar. Ve b lmıyorlar iri, bu as

hcpsı de çoşgun yureklerl 
ha)'kıra benden Parısc uze-

yurümcmi istiyorlar. 
.Muz ffcrıyctin bende kalacaıını 

&o•ıercccktir. Ben, muz ffe
ka a dıktan sonra, mılleti ha

t y n cdecei m. Tahtımdan da 
F an ızl r beni kovdufu t k

e ınece& ın Çunlı:u o taht, o muh-
ve c hıl ıcf ile in dciil, aııl 
ı mıllet nin mal dır! , 

a kattc, Napolcon, tahtından oıı
h c feragate im dcdır Fakat bu 
ket ke dis ne zorla yaptırmaya 
maları ızzcti nefsine ve askerlik 

runa dok1a .uyor: Kopuruıü bun
ır. Hazmc,4cmcdıii •ey, ıaltanat-
azalı:I malC dcgil, baıkaların 
arma ram olmaktır. 

Vlba Napoleon'un askerleri ve senç 
lerı bakıkaten imparatorlarına 

~ .. tdıkt lar. Onun emr ndc olmclctcn 
!Jl1•açınıyacakları d muhakka'ktır. Pa-

Ma etallar da aynı vaziyette de-
1~9iildiır Bilik ı, onlar İmparatora mu
lllll .. tlilltirl r. Ar lannda sıJ:li içtımalar 
JZ49'1apıınaktadırlar. Vakıa onlar henuz 

mon un hattı hareketinden habcr
lmu11 de& ldirlcr. Fakat onlar da 
eon u ya ı yolda bırakmak içın 
p b rer fı Ht ve bahane ara

Pll•••ı:aaırlar. N tek m Kolenkur'un ce-
am1ı:ıncııen b r ciln ıonra NaPoleon'un 

bymetlı kumandanlarından ile; ta-ı 
'14mı:ııraı, Ud o Lofevr, ve Ma1cdonald, 

leona, tahttan vu&ec;mesinln fay
ını kemalı hürmetle uyıp dok-

e karar ve ıyorlar. 
Bu karar tatbik olununc , Napolcon, 
e 1 e bermutat bır aüru toplu ıı

tınlmı bulunan hantalarını on
s tcrlyor du manlar nın ne ko
r vuıycttc bulunduk! mı uzun 

drya anlatıyor, kendi elındcki kuv
e n mıkda nı bıldlnyor fakat 

O boylccc istifancmcı ni veriyor Fa 
k t cmınd r k , bu fcraıat. muvakkat
tır ve o, çok yakında t htını yeni
den ele ıcc;ıreccktlr Bu kanaati, lı
tıfasını verdiii andaki azımkir ha
lındcn bcllıd r. Scıinden bellidir. 
Nazır, İmparatorun eliyle yazdıiı 

h.tıfanamcyı okuyor: 

"- Muttcfik devletler, Avrupada 
min tcıkil eden n, İmparator Napo
sulhun tcc11uı ve takarrürunc yeıine 
lcon olduiunu ılan cttılclcr: ıçin hıt 
ve peymanına sadık bulun n İmpa
rator Napolcon, vatanı ın hayır ve 
selameti uırunda, tahttan inm ye, 
Fransayı, hatta hayatı bılc tcrketm ye 
hazı dır, Ve bu s urlarla, bunu bız
zat beyan eder! .. 

Komu ve odun fiyat ve uuılarrnı 
tetkik eden murakabe memurları he
r>üz donmcmı,ıcrdir. Alınacak rapor
lara gorc komur fiyatlarınd ın yıı mi 
para ve odun fiyatlarından da yuz 
kuruş kada tcnz 15.t y:ıpılacafı umul
nıaktadır. Mu kabe komisyonu yerli 
komurlcrın kayıklarda yalnız pcra -
kendc olarak kıloıunun altı kuru•• sa
tılmasını kararlaştırmııtır Şchrimlz-

Kolcnkur, bu aatırları huzünhi b r de bu ıcne hiç bir ıurctle odun ve 
&esle okuduktan ıonra, Napoleondan, komıir 11kıntısı hi11cdllmlyccektir, 
bu derece "!ühım bır vazıfcyı gormck Kafi mıktarda ıtoklar yapılmııtır. 
i n, kcndısıne, İmparatorluğun ik: Bugundcn aonra ıctirilccck kömllrlcr 
büyuk zabiünı de tcdık ctmcs:nı iı-, ıhuyacrn fazluını tqlı:il cdcct\nden 
t yor. fiyatların kendılıfindcn bir mılı:tar i-
İmparator: neceii umulmaktadır, 
"- Peki, d yor, Marmon ile Ney'i 

&lrn. .M rmon, ben m en cık' ıılih 
rkadaşımdır. 

"- Falt:\t Marmon burada dcııl 
Sirl 

( Arka11 var) 
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1 RADYO 
tıUGUNKU i'KOGKA!\1 

o 
ı Z 30 Saat ayart 
12 31 T r e pllklar 
12 45 'Haberler 
13 10 M k (Pi) 
IJ 00 T rku ph ·lır 

o 
11 OOProının 
11 03 Or estra 

19 JO Haberler 
ı9 00 Şarkılar 
1945 eb ı 

zı ıo Oda musı ı 1 
21.30 Konutma 
ZI 45 Kil 1 rlcr 
22 30 Haber er 
2J 45 Caıbant ıPI) 

3 00 Kapa 

Antika ihtikarı 
Bcyoflunda bir mataradan ıatın 
lınmak iıtcnılen bir tabloya evveli 

ık yüz lıra iıtenllmi• ve biru ıonra 
350 liradan apfı verilemlycceil söy
lcnmiıtır. Alıcı, fiyat mürakabe büro
suna ıtklyctte bulunduiundan zabıt 
tutularak Jı:omııyona vcrılml tir Ma
g za 1ahibı, bu ııbi cıcrlcr n antıka 
olduiunu ve her saat kıymetinin de
ğışcccfini ıddıa etmektedir. Muraka
be komııyonu ılk defa boyle bir hi
dısc ile lcar,ılaımaktadır, 

ALTIN FY!ATI - Bir altın 2Ş,SS 
kuruttur Bir ıram altın 354 kuruı
t n satılmııtır, 
._.._.~ 

Hedef mi• Devre uymalı için J'enl bir 
ıll ya ılJP!Ak\ r Pura va ekAtı ıı )Java 
unımunı verlnen % bu cıycye bır ın ev· 

vel ulıtmık imkanını kuınmı olı ıiız, 

GECE GELEN HABERLER 
Rus • Bulgar Müna· 

sebatı Gercıinleıti 

lran Kabinesi 
Kuruldu 

Eski lran Şahının 
Bütün Serveti 

Müsadere Ediliyor 
- Yeni !ran 

nea c~ B ıveldl Füruc Harun 
Ht nde teıckkül etmlıtır, Süheyli, 

ye Nuırhtıru muhafaza et -
~ıılıt~ıdir 41 

alci ,ahın bütün ~rvetirıe 
el kontlu 

A kara 22 (Radyo ıazeteıı ) 
Şahın emriyle eıkl Şahın men
e ıayrlmenkul bütün scrvetıne 

yet ed.ilm •tir Eıkı $ahın harıçte 
n ı memleketlerde ve bılhass 

1a11"mıerıkada m h m miktarda pa ası 
d Bu paralar ıle eakı Şahın za~ 

"11 .. .,aıııında z rar ıorcnlcrin zar rları 
ınıı.-ı~•ıu•n olunacaktır Fakat bunlann 

o dutu soylcnmcmcktcdir 

Mihverin Yeni 
Bir Teşebbüsü 
Papa'nın Tavassutu ile 

Sulh imkanları 
Araştırılmakta imiş 1 

r o-

te-

Bcrlin 22 (A.A.) - Yarı remmi bir 
k ynalı:tan bıldırılıyor: 
Sovyctlcrın Bulıanııtana karşı yap 

t.klarr mııtcmadı şantaj teşebbüsleri 
m\lnascbctıylc aiya1i Alman mahfıllc

Ak d enizde Gemilere r:ndc. bu mcmıeıcet etrahndakı tnsi-
Jj propa1anda11na ipret olunmakta-

T a a rruz lar dı~utun bunlar, kaba blr yalandan iba 
( Baıı 1 incide> rett!r Türk ye üzerine yurüyccciine 

lk 1 kl dair Bul&aristana atfcdılen niyetler 
ye enlı batırı J?l~Ş. ağır yu u gıbl Bulcaristanm Boiaılardan ıe-
bır tıcaret gemısı tutuşturulm~. n:iler ıcçırmck için İtalya ıle bir ıcy
bır duıman muhrıbıne de muvaf-, ıer yapmak ıstediii idd aları da ya-
fakıyetle taarruz edılmıstir tandır. 

Cebelitarık'a bakın i Buradaki mUtalca şudur ki, Inıilt•-
Roma 22 (A.A.) - 1talyan amumi renin Türk.iyede tes r yapmakta menfa 

Jı:arartılhı a5ajıdalcı huıusi tebliiı atı vardır. Eier Ankaradaki tnııliı 
neırctmııtlr: büyük elcıllti bu huıuıta Turkiyeyc 

Krahyet donanmasmın hususi harp ıuaJler aormuı ve Turk hukılmeti de 
tcknclcrı Cebel tarık limanının le kıs I Eoıaıların muhafızı olduıunu ve 
mına cırerck 10 b n tonluk b r petrol muhafızı kalmak azmınde bulundugu 
r•mıı nı 8 bin to luk d gc b r l'Ctrol 1 nu açıkça ııoylemış sc Alman Han
ıcm11 nı cephane yuklu 6000 tonluk bır I cıyc Nczaretı ncak şunu kaydedcbı
\'apuru batırmıtlar ve harp m lıcmcsı 

1 
lır kı, İngilız r dyosunun tclmıhlcrı 

yuklu 12 bın to luk b v puru cıd- ı l;clkı de Almanyayı iıt hd f etmiyor 
dı h sara uiratm !ardır Bu sonuncu lmanyaya atfcd imek ıstcn len nıyct
vapur kayalara oturmmı olduiu !cın 

1 
ıen 1nı lızlcrın bcılcy p be lcmedik-

z pa uiramış addedılcbılır lerı sualı hat ra &clmcktcdır. 

TAN 

Felô.ketzedelerin 1 Basra Yolivle 
• Nakliyat 

Aylık //ı.tıgaç/arı Tekrar Başladı 
1 emin Edilecek Amerik0yasaları 

Av Derısı Alıyor 
İngilızlcrin İranr işgali uzcrlnc, 

Yanıından çıkanlara yiyecek daiftılırk"'n 

HHra limanındaki ticari işler dur -
muştu. Şehrimızdeki nakliyat miıcı
sclerine Baidattaki ajanlanndan ge
len haberlerde Basra Iımanrnın son 
günlerde yine ticari nakliyata mıis ıit 
bir hale geldiği bildidlmittır, Bu 
ajanlar eskisine nisbctlc B&1raya, A
merikarı vapurlarının daha sık ve 
muntazam bir surette sC'fcrlcr yaptr
gını da bildırmektedırler, mem -
lr.ketımizlc Amcrıka arasındaki ticaıi 
munasebetlcrin mkişafına sebcbıyet 

~ermesi itıbariyle, piyıısada ehcmmı
yctlc telikkı cdılmcktedır Son gün
lerde Amcrıkan firmaları av derileri, 
ve kuru meyvclcrim.ıze karıı alika
d:ır olmuşlardır Bu sene av derılcri 
.ırasında en ziyade tavşan derisi rag
bct ıormektcdir Şehrimizdeki Al
man fiı maları da av derisi piyaaa11n
da tetkiklere ba51am19lardır 

Muddeiumuml muavinlerinden Tah- ı niye, 3000 çamaşır ve 300 elbisenin 
sin Oı"lur, Fatih kaymakamı Rebll ve tcvziinc de baılanmıştır. 
diicr alikaldarla belediye mühendis- Vali ve belediye reisı doktor LCıtfı 

iaşe Müsteşarının seyahati 
iaşe muste&arr Şefik Soyer, E&c 

mıntalı:asrndaki tetkik seyahatinden 
Ankaraya donmü:ıtür. Milıtcşar ya
kında şark vilayetlerinde tctkık se
yahatıne çıkacaktır. 

leri dün Fener yanıın yerinde lrcıif Kırdar bu huıusta demlııtir ki: 
yapm"lardrr. Yanımda timdjlik hiç "- Yangın felikctzedclerinın ra
bır kaıt ıoriUmemiştir. Şüphe al- hat.ini iyi buldum. Hcpı;ınin ıaşcsinc 
tında hiç klmıe yoktur. yardım ediyoruz, Yarından sonra Kı

Patrıkhanc kap111nın çok ıcç açıl
dıiı ve yancının bu yuzdcn büyudu
ğti haberi asılsızdır. Sadece kapıcı 
D mitri &ıirültudcn ııaıırdıfını, her 
taraf duman içinde olduiu için a
rı htarları bulamadıimı soylcmiştir. 
Yanım yerine dun saat 12 de vah 

ve: belediye rciıi Dr L(itfl Kırdar 
ııtmlt ve harllı:zcdclerle tcmaılarda 
bulunmu, ve iıteklerini ıormu,tur. 

Harlkzedelcre yollanan 500 batta-

MAARİFTE: 

ilk 
29 

Okullar AJln 

unda A,ılıyor 
Orta tedrlaat ınlleue•elerlnde derelere 25 

eırlGI per .. mbe ı nll ant 1.10 da ilkokullar 
da da 2t ,,.ıGlde baılaaacalıtır, 'Bu oene kıd· 
rolar tamım olclufu lcln J'•niden lltreımcn ve 
yırdınıcı lltretmen tı,.in edllmi,.ecelıılr. 

OKULLARDA TEPTll NETICELS:RJ -
Cieçea den yılında bUtUn olıullardı yapılan 
tcftıtelrın neticeleri alAlıadarlara blldlrlhnl , 
a ona ak ,..nı tedbirler için direlıılmr nrll • 
ınlıılr Maarif Velılleılnln tebllflne ıllre; dın 
yılı ı,ınde J'apılan muhtelif teftlıler aonunda. 
tenıulilı, lnılıaın ve terbiye balııınından 4 lı 
ıenln 'ok iyi aanat, yapt Ulta, akıaın anaı 
olıullarınon da iyi olduiu ı!lrlllmUıtOr. Buı 
okullarda dera lcvaıımı ve lıltaphana mtvcu 
dunun iyi muhafaıa edllmedill ınlaıılm ,ur 
Oirtı enlerin devam ı .. ırlnln ,.alntı iki lıc 
de pek iyi, dlitrlerlnd• la• iyi •• orta dere· 
ccde olduiu tcoblt editmlıtir. Otretaıenlerln 
lhmalı yllıllnden 7 UH den aaaıl deldıırul · 
madılı lllrGlınllttllr. Talı\M dcvam l4larlıdn 
lıontrolQ vı takibin yalıııı iki llııede pclı i)'~ 
14 lt1ede ve 1 llfntfllH .... ıu Ue 14 ertao
lıulda iyi, S lıte, 1 ortaokulda dı artı, dıt•r 
okullarda da fena oldufu lıarr4edllmlıtlr. 19 
okulun da J'Olılamalannı Ufula dalrcalnd9 Jl'•P 
ınadıtı anlııılmııtor. 

Teknik Okullar 

lfl n Teıldlat 
(•atı 1 tnolde l 

hiJn bir kıamını yurdumuzda is 
tıhsal ve imal etmek lüzumu et 
rafında aeçmiş senelerin tecrü 
beaıne ve içinde blundu~umuz 
hal ve şartların bu tecrubeleri 
tamamıvle teyit edici mahiyette 
bulunmamasına dayanılarak vur 
dumuzun endüstri faalivetıni 
lJ{!k yakın bir zamanda bugünkü
nün on misline cıkarmak ve en
dı.istri hayatının memleketimiz
dr tesisi ile beraber buun iş
letme ve idaresi icin lazım li(e -
len teknik elemanlan da bcra -
her yetistirmek zaruri o1du~u 
nPt'""<:ino vanlmı<:hr 

M ecli•teki müzakereler 
Yiık ek Muhcndı Okulu ile Teknık 

Okulunun Manrı! Vekaktıne devre
d lmeslne dair olan mazbata butlın 
Buy k Millet Mecl mdtP müzakere 
edılırken muhtelıt hatipler oz lmış-

1 rdır. Mılli Mudafaa eı <'Umenl rel i 
General KAum Sevüktekin mevzuu 
bahl lAylhayı Yükaek ren melttepls
rınln acıtmasına bir başlangıç olarak 
telftkkl ettiflnl söyliyerek hükllmete 
le kkUrlerınl blldirmlştµ-, 

Mü t kıl ırup reıs vekıli 'RAn Tar.:' 
han, huk!ımetln teknik ötretlm isini 
ehemmiyetle ele , lmış bulunduğunu. 
bunun ~erck ıktl adi bakımdan, ge
r k M llı Mud lııa bakımından büyük 
1 ehemmiyeti ha z oldugunu tebıı
ı uz <'ttırrn ve hukıimetl tebrı et
m t r 

D ıhıı •>ıra kur uye gelen M , rıf 
Vck il Hasan Ali Yücel, bugun tak
d m cdll<'n lfıylh:ı 1 rm esaslı \ e büyuk 
hır proiramın tahakkuku ıc n haıır-
1 nına mahıyetınde olduğunu söyle
mi \edemi tr ki 

"N ııl ki biz Turklyede ilk öfre
tlm davasını halletmek ic;in ve yuzde 
yUz halletmek için uııbit ettifUmlz 
program ve o proıramı tahakkuk et
t recek kanunu ıene böyle hazırı yı
cı l"vıh tarla huzurunuza getlrml tik. 
Buıtiln de vaziyetimiz aynidir. Bu 
program alAkalı VekAletlerce tetkik 
Pdilmektedir ve tetkikat yakmda bite
cektir. Şımdıllk taalak halindedir, 
Kat'Oeştıkten sonra prensipleri ve 
metotları tesb t edilmiş oldulu için 
kanun halıne ıelebllecektır. Ve umu
yorum, Teşrınisanl devresinde huzu
runuza sunulabılecektır. Bu hazrrlılı 
yapabilmek içın evveli Maarıf Vekl
letl te kılAtı içerslnde b"ze teknik ve 
mf' lekl uzuv olmak üzere Vt!rllmlş 
te klllıh ~en şletmek leap edlynr. Ka
nun lA' lhııl rından biri bu «enl,lf'me
' ht v:ı eder Kanun Javıh11l11rından 

ın · 1. bu ıı n· )emenin istilz m t
ı dı ol rı içine alır. Bunun b{ıt-

e k. nunu ı1e devlet memurl::ırı mn
larınm te\ hıdı ve teadU\ilne daır o-

l n nunlarla alfıkalı olan kısımı rı 

nlay, Erzincan feliketzcdcleı ıne ya
pıldıgı gibi, bunlara da birer aylık 
iaşe ve mcıkcn bedeli olm:ık blr mık 
t;ır nakdi yardım yapacaktır. Bu su
ı etle yangın fclakctınc uırıyan va
tandaşlarımız daha iyi bır şelcıldc ba 
ıınmak ımkinını bulacaklardır. Yan
gm emnasında hiç bir ,cyın çalınma
dıtı ıörülmuştur, Bazı kıymetli et
)'dnın ve kıymetli tabloların yanım 
etna1mda kayboldufunu hic; zannet -
miyorum ... 

o 

Dil imtihanı için 

Müracaat E denl e r e 

Dair Bir i zah 
Ankara, 22 (AA.) - Maarif Veklllı ınden 

teblııi ohınmuıtur: 
3656 ve 3659 eayılı kanunların 3 Uncu mad 

deleri hQkllmlerlne ıröre yapılan dıl lmtih~n . 
ları iGln Vekıllıiımoze vlkı olan mOrıcutları.n 
ıısıılüne uyırun olarak yapılmasını temin raak· 
aadlyle ıu noktaların tavııblne lüzum aörGI • 
m ıtur: 

1 - Yaban ı dıl imtıhınına ırirmelı: ıstl . 
yenler ı,ın menıııp bulundukları Vekllet veva 
mUu eselerln zat ııcıllerinı tutan •aırcltrın 

Bugün Ramazanın biridir Bu gece- ve unzım olunacak talepnameltrln; icra Ve 
den itibaren buyuk camılcrde, milli killeri HeHıreıının ıo.ıo 1040 tırlh ve 2/14Sl7 

aayılı kararnıem$lne batlı örnete tamamen 
an'anelcrimlzdcn olan mahyalar lcu- uY1un oh1111 lhnndır. 

Bugün Ramazan 

rulacaktır :ı Inıtıhına aırmek ııuyenlcrın !ıulruld 

t f va lyetlerlnın bu mtlhana a rmlye mil aıt b 
ıtanbulun muktelı selatin camile- ıunup bulunmıdıt nı tetkık ve tayin ede ek 

rınde, oile ve ikındi namazlarını makam men up b lundukları daırc veya m 
Ü k. d l k · 1 e•ıeselerdtr Maarıf Vekılhiı aadece 11te h 

ır. tea ıp crs am ve ursu vaız erı elrin imtıhanlarını uıulünc tevhkın y.ıpmak 
t;ırafından halka vaiz vcrılecck ve ca- ve netıcelerı n'mzetlerın mensup old.ıl J~rı 
milerde mukabele okunacaktır nı kama b ldırmclıle mUkelleltlr. 

a - Vınlıı nıra ek •k unzım olun n ta 
lstanbul muftliluğu, camilcrdt' vaiz le nameler, u ul ne ıevhkan hazırla ;ıları 

\erecek olanların liste!llnı hazırlamııı- ıcln aıt oldukları nııkamılra iade olunur, bu 
yU den accıkccek muracut ar dık ue alırrna . 

tır, 4 Talepnamclerın mayıı devrol 1 ti 
Bu liıtcyc nazaran Patıh camıindc hanları '''n ı ılA ıo nlun aruında ve ı 

. tc r n dcvruı ımtıhanları ıcln de 1 1 aı bı 
12, Beyazıtta 11, Ycnıcamıde 12, Li- rır.cıteırln aruında vckıllıAlmlıc ı!lnllcTılmd 
lelıdc 3, Eyilptc 7, Nuruosmanıyedc 1 .re postaya vuilmıı olmuı lhımdır. llu 
3, Şehzade camıındc S, Aksaray Va- t ;;!';~r k!~~n~:. yap lacak mürı aatlu mu" 

lidc camıınde 5, Sultanselım camiın- s Do ru tan ım edılerelı: vaktinde n 
~e 4 kişi vaiz vereceklerdir. dcrllmış olan ıalcpnamelerın Murıf Vck • 

. . . tuıce kabul edılml, odu u hakkında v it ı 
Toprak mahsullerı ofısı borclt, sı- ıı.ıiıılen a,.rıçf t•blııat yapılmaz, ılıılı nam . 

mitci tatlıcı ve makarnacılara yalnız •etlere, lmııhanlara alınacaklar huıuıu m .. n 
' eup bulundukları mOca• ae1er tarafından, yu 

Ramuan •yına ~haua olnı11k Osere k••ıd. bıh edlkn r ra Vcklllcrt He,,.,tl k._ 
normal ıhtıyaçlannın bir misli fazla rarnımc ındc ıcsblt olunan ıeklc ıcvfıkon b 1 

k . B R dırılir un verece tır. u sene amazan pı- 6 _ ınıtlhınlarm yapıalcaiı ıarıhl•r, vak. 
desi çıkarılmryacaktır. tinde rad)'O ılc ve: ııaıetelerle bl dır lcc lırlr. 

vardır. 'Oçüncil kanun, Yüksek Mü
hendis Okulunun ve Tt•knık Okulunun 
Maarıf Vekfıletıne d \ rinı, dordilncil 
kanun d bu y pılnıı ol n 1tenl lc-
menln lstll7. ım ctt ğl p r yı htı\ 

eder. 
Huzurunuza ıelrnı' olan bu dort ka 

nundur, Şimdı muzakcrc edılcıı yuk
Hk mühendll ve tckn k okullarının 
r.taanf Vekiletınc devri kanun liyı
hı.ııdır, Memleketımızc çok dc&crlı 
fen adamları yetıştırm15 olan yük
Hk muhcndıs okulunun ve teknık o
Jrulunun Maarif Vekaletine dcvrı me 
ıclcsi tcknık ve mesleki öğretimi bir 
bütün olarak mütalca eden hıikllme
tin bu butilnü bir ele vcnneıu ve 
Maarif Vekiletbin vazıfclcrl araıın
~ ıorme1indcdir. 

İlk oirctım için ''dava,. dedım, tek
nik oıretım ıçın "dava" diyoı um, ha
kıkaten bunlar Turk mıllctının h lası 
davalardır, Turk mıllctı, Mılli $eh
mln soylcdliı ılbı ıcrek umum[ tcr
lııyc meselesinde ve geı ek lhtıaaı ve 
mcılek dava1mda dalma pr 111nda 
Juond11ıne otretici bir ınaan bula~ak
tır. Ve bu, bir hoca olacaktır Bız 
~ ne kadar evladı varsa kcndisıne 
bu hocayı ııondcrmck azm.ndc ve ka
raruıdayrz, Her it sahibinin karşısına, 
nıarancozluk öfrcnmck istiyorsa ma
r.mcoı ötretıcl, dcmırcılik oirenmek 
iLtlyona demircilik oirctlci, hanı! 
ihti111ı yapmak istiyorsa ona oiretlcı 
bir hoca, yetıımiş bir adam bulup 
ııondermek davaamdayız ... 

Mecllı, bu izahattan sonra kanunu 
kPbul ctmıştlr. 

Meclisin bugünkü toplantısında Er
:ıuı um ve Erzıncan belediyelerine 3 
nıılyon 300,000 lıralık ıkrazda bulu
r.ulamsına, İlrca iskele ve Palamutluk 
h:ıttıııın satın alınmasıııa ve bu hat
tın ışletılmesınc aıt kanun lay halarınr 
muıakcre ve kabul cdımi,tlr, 

Evvelce çıkarılmrt oan 25 mil7on 
l:ralık tuarruf bonoıu haddinin 50 
milyona çıkarrlma11 hakkındaki Jlyl
hanın muıalı:eresl sırasında Maliye 
\ <'kıli izahat vcrmiı, bunun üıerıne 
kanun müıtaceliyet kaydı Uo mma
kcre ve kabul olunmuıtur, 

Büyük Millet Mecliıl, ikınc1 te,ri
nın birinci cunü toplanmak !bere lç
timma nıhayet vermiıtlr, 

Sovyet Tebffğl 
<••ıı 1 lnolde) 

rını itiraf etmektedırler. Bu da 
Budienny'nin • yalnız kıtalanni 
muntazam bır ıurette ıerı çekti· 
gini delil, ,ehtrden aivil halkı da 
tahliye etmiye muvaffak oldu -
gunu 10atennektedir. Bunun için 
pek buyuk hazırlıklar yapıldıtı 
ve Kief miıdaf ilermin pllnlar 
tertip ederek kat'i netıceyı şehrın 
şarkında ıstıhsal etmeyı umıt et -
tiklerı anlasılmaktadır. 

Müthif muharebeler 
Londra 22 (A,A.) - Egcr Alman

ların, ded klcri &ıhı, Azak denizi sa-

Avukatllk Ücreti 

içi n Yeni Tarife 

(Batı 1 incide) 
ra karşılık bır masraf lıstesı ver
nıekle mukcllef tutulmaktadır. 
Davanın ikamesinden veya ce

v.ıp layıhasının teatısınden v. ya 
murafaadan evvel muda(aayı de
ruhde eden avukat davanın t.una
mı için bu tarifede yazılı ucrctı 
alacaktır. 

D avaya müteferrı layiha ve -
ıaıre mı.italaalar için ayrı ücret 
alınmıyacaktır. Davaya başlan -
dıktan sonra mtidafaanın deruh
de edilmesı halinde evvelce alı -
nan ücret bu dava ıçin tarifede 
)'azılı ücrete mahsup edilecek -
fo Memurıyet sanatına nazaran 
teıuyız mahkemesınin ucretle mu 
ttc·Jlef oldugu davalarda ucr ~ t, a
sıl ucrete yuıde ellı zam ıle ta -
vin olunmakta ve ancak vol ve 
ıkamet masrafı hariç şımendifer 
ıkinci mevki yemeksiz, masrafı 
buna dahil bulunmaktadır. 
Divanı Alide rüyet olun cak da

valarda tarıfenın uç mı 11 ücret alın:ı
cakhr. 

Tcmyızden baıka bir dav nm mu
d faa ve tak bi !çın yolculuia çık
mak mecburıyetınde kal n avuk t 1-
kıncl ınıf yemeksız tren t: rlfe i ü
zerinden yol ma rnfı al c tır. 

Muayyen t rıfesı olmıy n nakil va-
ıtalarıyle ey ıhatte cız met 'e 'det 

d hıl ol nak uzcre k 1 metre vey de
nız nııh b ı ınn otu kuru m r f a
lacaklardır. Bu ıeyahat nı ı CI ı 
hakıız çıkan tar fa tahmil edılecek
tlr. 

Bu tarifede yazılı ücretler harıcin
de avukatı ıfaar kendisine a t i ler 
için ayrıca ücret ve masr t lstemiye
cekt r. 

Müekklllne veya hasmına yazacağı 
mektup, telefon muhavereleri iki ki
l~etreden uzak mesafe icln yazıha
neden mahkeme veya daireye araba, 
tramvay, otobüs, otomobil ve vapur 
fü.retlerlnl lıtemlyeceklerdir. Ancak, 
kanunen lüzum olmadrlı halde mü
ekkillnln talebi üzerine çıkarılan ya
zı 1Uretlerinden ayrıca ücret alına
cak ve bunun hesabında adliye harç 
tarifesi uaı ittihaz edilecektir, 

hllerlne .armq oldııklan doina iae Kı 
rımı Ruıyanın 1Alr akumından ayır
aırtlardır, demektir. Ve Roıtof'u tah 
rip otmiı oldaklar1 ıaretinde iddia
da bulunabilirler 
Almanların Kief'in öte1inde ilerle

mele devam etmit olup olmadılı:IJrı 
nıaldm deilldir, Fakat bu mrntaka u
urlnde mut hı• muhaı ebeler yapıl -
nıakta olduiu muhakkaktır. Smolensk 
ve Lenınırrat mmtaka laı ında harekat 
yapılmakta olduiu da maliim deiıl
dır 
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M aarif Vekaleti 

T adilat Kararında 

Yapmalıdır 
Yazan: Naci Sadullah 

Maarıf Vckilcunın karan var: 
Talebeler lk derse, saat tam 

•ekızde başlıyacaklar. 
Vakıa, bir ucundan obur ucuna, her 

h ngi bir vasıta ·ıle, veya hatti ha
zan yaya olarak, on beş daklkavla 
yarım saat araırnda varılacak şehir
ler. bu Jı:ararm tatbılc edilmesine mıi
maıtGr. Fakat mevcut şartlann ~n
safla ve d kkatlc goJ:dcn geçırilmcsi, 
İstanbul şchrının bu karardan ist sna 
olunmasına kifid r kanaatindeyim, 

Diışunulstin ki, i1lcmedi1i cundcn 
t.cr. 'tuncl'', ancak kulhanllerin me
cazı manada &cçcbıldiklerı bir yer
dır . 

Diışunülıiın ki otobüı, bazı eemtlcr 
ıçın, vaktiyle yaka ıılktircn zaqırtraı 
hası etle aranılan bir hatıradır. 

Ve dutunülıun lri, bır takal bul
mak, cuzdanlarından bonlmot tapa 
7.enıinler için bılc, kaVUfulmaıı mUt
kul bir saadet~ir, 

Bu ıartlar içinde, bir kıt ubahı 
b r talcbenın, evi ile mektebi aruın
d ki mesafeyi apbılmck - ki ba me
saf c nakliye vcaa tinin busündeıı cok 
n cbzul aayıldriı ıüalerde bıle, soz 
korkutacak derecede uzun olabilir
yordu, - Sırat köprüıünü seçmekten 
d ha kolay bır külfet delildir. 

Ve bu arada unutulmum iri, bir ta .. 
lebcnin saat sekizde mektebinde bu .. 
l:.ınabılmek tein, yatafından çılı:mıya 
mecbur oldugu aaat, horozların bile 
sabahı mujdclcmedıklcrl zamandır k", 
onun adına "&unduz,. demek bilo 
nıutküldur. 

Bu itibarla, hiç delilse lıtanbııl 
&ehri ıı;ın, derse baılama saatinin hiç 
dcgilsc yarım saat ileriye alınması, 
Maarif Vekil etinin münakapya ve 
tercddude bılc meydan bırakmadan 
kabul edebılcccği derecede maldll ve 
zaruri bır harekettır: Akai takdırde. 
kcndılennı ın afsızca yoracailllll2 ta .. 
lcbcler, uykularına bile doyamamıı ba 
lunacakları .çin, dcrıhanclere, tıpkı 
b ı er ... yatakhaneye girer &ıbi esnıye 
csnıyc &irccekleı clir. 

4 10 

Bu l gar i sta n 

M ühim Hadiseler 

Arifesind e d i r 

(Baıı 1 incide) 
baskumandan ve erkanıharbıye 
rcısının Hıtleı' tarafından havet 
edıldıgıne bakılırsa, Almanya bu 
kadarla ıktıfa etmek niyetinde 
değildır. Bulgarıstarun Sovyetler· 
le dıploması munuebetlerını kes 
mesı, hatta harbe gırmeai ve as .. 
ker vermesi istenebilir. Belki de 
son günlerde birkaç kura efradı· 
nı sıhih altına alan Bulgar hükıl 
metinden ordusunu Alınan ba .. 
kumandanlıgının emrıne verme • 
si ıstenecektir. 

Bulgar hükümeti Almanyaya 
karşı cıdden muşkül bır vazıyet • 
tedır. Bedava kazandıgı toprak• 
!arın tavızl olarak Almanyaya 
arzı hizmete mecburdur. Fa • 
kat Bulgar halkının ve Bulgar 
ordusunun Sovyetlere karfI cep
he alınmasına taraftar olmadıgı 
muhakkaktır. Almanya Bulıaria· 
tanın bugtinkü velinimeti ıae, Rus 
ya da dünkü velinımetıdır. Bul
gar hükümeti bu ıki hinıisi ara
sında bır çıkmazın içındedir. Al· 
manyamn tazyikı ıle Bulgar hü· 
kümetinin kabul edebileceği va
zıyet halkın hoşnutsuzluğUnu da
vet edebilir hatta Bulgaristanda 
dahıli bazı hadıselere sebebiyet 
vercbılır. 

Onun ıçın Bulgarıstanın da • 
hılı ve harıcı bır takım mühım 
hadıseler arifesinde bulunduğu • 
na hukmetmekte hata yoktur. 

l n g iliz v e Ame r ikan 

H eyetler i 

( B•tı 1 incide) 

Amerıka parltimentoaunda 
v ıınaton, 22 (A.A,) - Reia Roo

sevelt tarafından kongreden yeni tah
sl at talep edılme 1 münasebeUyle 
parlAmentod yenı mücadelelere in
tııar cd lmektedlr. 

Reis Roosevelt'ln Sovyet Rusyayı 
6dünç verme ve kıralama kanunundan 
istifade ettirmek ıçln altı mılyar dolar 
talep ettıfl, konıre azalarmdan bir 
çoklarının Sovyet Rusyanın ınhızamı
na muhakkak naJ:ar yle bakarak Bır
le lk Amer k nın Ru yaya kredi aç -
m k uretıyle fen hır ış yap C'R ı k -
n t yl bu k l!'dllert• ıddl'tl 

bulunduk! rı m lômdur. 
Ru kredı t 1 b ne müte ilik 

1 ınento müzakereleri e naııınd 
R me eltın bUy k ü killi 1 
r dele etme mec ı ı 

tahmin ed im ktecür 
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Alman • Sovyet 1 

Harbi Etrafında 
A lmanyanın harbi bir an e\•vel 

bitirmek istedigini ve Sovyet
lerin zararına olarak İngıltere ve A
merıka ile bir anlaşma yapmak, bu
na muvaffak olamadığı takdirde 
Amerikanm İngiltercye bilhassa So\·
Yetlere muessir surette yardımına 
rnani olmak i~in büyük gayretler sar
fettigini gösteren bir çok al~metler 
Vardır. 

Yeni 1 alimatname · FiyatlarL 

AVRUPA BU KJŞProj.esi Etrafında 
1 Bazı Düşünceler 

-b--
Ticaret Vekaretince 

T esbit Edildi 
Ankıın. 22 C A..A,) 

tebliğ cdılmı~ur: 
Ticaret Ve'<lleıi;,de 

NE YiYECEK? Geçenlerde hazırlanan futbol tali- ı tfp veya kıta değiştirme halinde 
matnamesi proje~i merkez istişare he- beklenecek müddet yoktur Buna mu
yetince tasdik ed!llnciye kadar, ne kabil müessese gençlik klüplerin!n bi
suretle hareket edileceğini gösterir bir rınden diğerine geçen genç diğer klüp 
emrin, bölge beden terbiyesi mudiır- !erdeki gibi beş sene bekliyccektir. 
lüğilne gelmesi üzerine klüpleri he- Bir talebenin mektep degiştirmesi 
men hararetle itiraz eder görüyoruz. sportif işlerin ne kadar harıcinde ise, 

ı - Halen memleketin mayi mahrukat ih 
tiyacının hemen ldi.:nilcn ı ktndcrun depola 
rından t<"min edilmesı ve 11ak1l Ucretlcriy,ı 
barı verıı:i ve ruımlerlo arttırılmıı bulunma 
dolayısiyle gaz vağı, benun ve motorınln a 
zami fiyatlan 29 sayılı koordinasyon kara 
rına dayanılarak yeniden tesblt cdılmit ve 2. 
eylill ıg41 tarihındcn itibaren tatbik mcv Londra kaynaklarından gelen bir 

habere göre; Bulgar krulındım sonra 
l'lulgar ordulan b~ kumandanı ve 
genelkurmay reisi Hitlerin kararga
hına davet edilmişlerdir. Yapılacak 
ll'li.ızakerelerde Ribbentrcıp, Amiral 
Raedcr ve Genl'ral Braııtschitsch de 
lıi.iZır bulunacaklardll". Ayni kR'-"rıak
lara ~öre, Almanya Bulgaristan· t:;ov
Yetlcre karşı harbe teş\'İk etmekte
dir. 

Son haftalar içinde, Ukraynadaki 
Alman tarnızunun inkişafı ile müvazi 
olarak Amerikada infiratçılarm pro
rıagandalıırını siddetlendirdikleri göze 
Çarpmaktadrr. 

Stefanl ajansının verdiği bir habe
re göre: Roosevelt'in kiralama ve ö
dunç verme kanunundan Sovyelıcı·i 
de istifade ettirmek maksadiyle kon
ID-eden isteyeceği 6 milyar dolarlık 
Yt?ni tahsisatm '\'eritmesine azadan bir 
~ngu şiddetle mu ha lef et 12deceklerdir. 

Demokrat partisinin lideri de: Al
hıan denizaltılarının taarruzlarına ma
ruz kalan gemilerin kaçak eşya ta
şrdıklıırını ve Amf'Iika sularının dı
şında batırıldıklarını söyliyerek, A
ıııerıkanın Roosevelti takip ettiği tak
<lırde mücadelenin hadcinde kalma
sına imkan olmadığını beyan etmi~
tır. 
Ajanshırın verdikleri diğer h~er

lc:re göre, Kief'in Almanlar tara!ın
dan işgali ve Don havzasınm tehdit 
altma girmesi Amerikada büyük he
:Yecan uyandrrmı~tır. Bu vaziyet kar
şısında, muhtelif siyası ııahsiyetler 
ınutalealnr yürütmektedirler. 

Gazetel<'nn ekserisi So\'yetlerin en 
<"ok ve en yakın tehdit altında bu
lunan memleket olması dolayısiyle A
ınerıkanın vııkit kaybetmeksizin bu 
ırıemlekete en iyi tayyare ve tankla
ı ının çok mikdarda Ye sürat le, -buz-
1 rla kapanıncaya kadar Vlfıdivostok
t n \ c bilhassa İran yolu ile- gönde
rılmesıni ısrarla j~tenıektedirler. 
Dıger bazı gazeteler de: Gönderile

cek hıırp malzemesinin Almanların 
elıne dilşmesl \·e bir çok yerlerde ol
duğu gibi İngilizlerin aleyhine kul
lıınılması tehlikesinin mevcut olması 
dolayısiyle harp malzemesinin yalnız 
i ngilicreye gönderilmesini t:l\'siye et
ınektcdirler. İnr.;iltere bu malzemeyi 
harekatın sevk ve idaresi bakımından 
en faydalı gördüğü ;ıekilde kullana
cak ve tevzi edecektir. 

Bu mutaleada bulunanlar: Açık
t.,n açığa İngiltereye yardım aleyhin
de yapılcıcak propııgaııdahırın rııües~ir 
olmıyacağını düşünerek, netice iti
bnriyle yıne lııgiltereye faydalı olal:ak 
olan yardıma kurnazca mani olmaya 
~alışırlar. 

Bu menfi propagandalara muk:ıbıl. 
buguıı Londrada ba~lıyan ''Rusya i
<;in tank haftası, münasebetiyle mat
buat: İngılterrye, Avrupada So\yetler 
den daha kuvvetli bir müttefik bulu
namıyacagını \'E' Kızılordunıı"'n nıağı'up 
('fiilcfıgl tnkdirle hiç bır ıru,·,·etin Al
nwn ordul:ırına kar~ı mukavemet e-

Harpten evvel, beynelmilel 
Roma zır af. t enstitüsü, Askeri mütehassısların d edi· 

dünvanın bugday mahsulü ği gibi malzeme harbi hii· 
hakkında, bütün dünyayı ten- tün ı;iddetiyle devam ediyor. 
vir etmekte idi. Harp yü- Bütün Avru pa endüstrisi, 
zünden bevnclmilcl ml.inase- sark ceııh~sine malzeme :ve· 
betler, rabıtalar bozulduğu tiııtirmekle rnesguJ ... Aeaha 
için Roma ziraat enstitüsünün hu faali~·ctin yamha!-iında, yi· 
dünya buğday istihsalatı hak - yccek maddeleri istihsalatı 
kında maliımat elde etmesine de ne ,·aziyettedir? Bu kış A\'· 
imkan kalmamıştır. Esasen im- rupa ne yiyecek? Bu suallere 
kan olduğunu farzetsck bile ne cevap vermek u;ın, dünya 
faydası olacak? Bir tarafta bol gıda meselelerinde birinci 
miktarda yetişen buğday mah- planda kalan. buğday vaziye· 
sulünü, diğer bir tarafa naklet- tini tetkik etmeği fa;\·dah 
meğe imkan hasıl olamadıktan bulu yoru z. 
sonra! .. Halbuki harpten evvel ============= 
yüzlerce vapur Amerikadan. Av 
rupaya, buğday m üstehliki olan 
memleketlere bu,ğday nakletmek 
le meşguldü. Şimali ve cenubi A
merikanın buğday anbarlar sa
yesindeı Avrupanın buğday bu'h 
ram hissetmesine imkan yoktu. 

,,..... Yazan:--, 

1 Hüseyin Avni 1 
..... ·------··--·-----·-·····--. 

Bugünkü abluka sartları altında, Jer, çünkü kendi dahili istihlak
Avrupanın bilhassa mihver Av- lerine pek fozla gelen bu binler
rupasının bir kilo Amerikan buğ ce ton buğdayı, nereye satacak
dayından istifade etmesine im- lannı düşüüyorlar. Eğer harp, 
kan kalmamıştır. Bu yüzden har daha uzun sürerse, Amerikan 
be ,girmiyen İsvec. İsvi<;reı İspan buğday müstahsillerinin önümüz 
va gibi bitaraf veyahut harp deki sene bu kadar buğday ekme
dışı memleketler bile yiyecek sı- lerine •~ebep yc:ktur. Bu muazl
kıntisına maruz kalmaktadırlar. zam bugday ovalarına ilk defa 

İşgal altındaki memleketlere olarak dahili istihlak için huğ -
~elince. buralardaki vaziyet hak 1 day ekilecektir. 
knda yine bitaraf kaynaklardan Cenubi Amerikada da, buğday 
cıkan haberlere itimat etmek bolluğu vardır. Bu memleketler 
lazım ... Bu haberlere göre Yuna- daha ziyade ziraat memleketleri 
nistanda ağır sanayi amelesine olduğu icin dün harbinden. şi
tahsis edilen ekmek miktarı .ı?Ün mali Amerikaya nisbetle daha 
de 20 grama kadar çıkarılmıştır. cok müteessir olmuştur. Cü°:kü 
Ağır işlerde c;alışanlara ayrılan Birlesik Amerika ve Kanada In
miktar bundan daha aşağıdır. gilter eye yardım etmek icin. bü 
Yunan istandaki iaşe vaziyeti, tün sanayiini harp sanayiine tah
diğer memleketlere nisbetle da- vil etmis1erdir. 
ha feci bir vaziyette olduğu için Evvelce sık spor otomobili va
bu memleket beynelmilel .sı:ıda pan fabrikalar, şimdi tank yap
yardımından istüade etmistir. mak suretiyle endüstriyi idame 

Un ve buğd:ıyları. nefis ek - etmek imkanlarını bulmuşlardır. 
mekleriyle meşhur olan Roman- .F'akat B e r ezlya kahve miistah
yada vaziyet. Yunanistana nis - silleri için vaziyet •böyle değil -
betle d aha iyidir. Evvelce de y.a- dir. B u müstah sillerin ellerinde
zıldığı gibi, Romayada buğrlay ki kahvelerin pek az miktarı dış 
ekmeğinden tasarruf etmek icin, ınemlektlere sevkedilmektedir. 
en maruf lokantalarda bile haf- Arjantindeki deri müstahsilleri 
tada bir kac gün mısır u11undan de ayni vaziyettedir. 
yapılan, mamalika denilen ve Asyada buğday vaziyeti, Ame 
ekmek yerine kaim olan bir ye- rikadan farksızdır. Japonyada, 
mek yenilmektedir. Hasılı Av- Korada buğday mahsulü vac;atın 
rupanın h er tarafında mevcut fevkindedir. Cinin ekseri kısım 
olan gıda buhranı, gittikçe ken- rnda buğday istihsal edilmediği 
disini hissettirmektedir. için, bu memleket için söylecek 

* * * 
de'"?lyeceğıni ve ?,u suretle nihat :za- B ir taraftan Avrupaoa yıye-
ferın pek uzun surecek ıstıraplı mii- cek buhranı d evam eder-
cadclelerden sonra pek giiçliıkle temin [ ken. diğer taraftan, ellerindeki 

bir şey yoktur. Amerikalılar se
r:elerce, Çini buğday müstehliki 
yapmak için büyük gayret sar
fetmişlerdi. Fak at Çin köylüsü, 
Amerikan buğday sermayedarla
rının propagandalarına kulak 
asmıyarak. muhfazakar bir iti
yatla pirincten ayrılmamışlardır. 
Böyle yapmakla isabet de etmiş 
ler . Çünkü buğdaya alışan Cin
lilere. şimdi Amerikadan buğday 
.. evketmek de mühim bir me
~ele olacaktı. Tabii J a'J)on harp 
,gemileri buğday yüklü .gemileri 
tevkif ve müsadere edecekti. 

edileceğini yazmaktadırlar. buğdayı ne yapacağını düsünen 

Su'h l·~t. J" memleketler vardır. Bunların 
h ıma 1 : basnda .şimali Amerika bulun -

--------- maktadır. Mesela Birleşik Ame-
Rooscvelt'ın mümessili olan ;\f. rikanın ilkbahar bu,ğdav mah-

Taylor ile Vatlkan arasında rc- sulü 674 bin tondur. Bu miktar 
reynn eden muzakereler hakkında ye- b ı 
ni gelen haberler. l\Iihverın bir sulh ,11;eçen seneye nis ete fazladır. 
bıraruzuna teşebbü" ettil.!I hissini v<'r- Kanadaya gelince, bu memle 
ıııektedlr. kette buğdH:V anbarları, siloları 

Londra mahafili bu müzakerelerin buğdayla doludur. Bu yetişmi -
h'ıahiyeti hakkında şu mütoleaları yü- "ormuş gibi mahsul e:eçen sene
rutmelctedirler: ye nisbetle vüzde 25 de fazladır. 

ı - Vatikan, Rooı.;evelt'in Hitlerizm F a k at Amerikan müstahsilleri 
ne uzlaıima esasına müstenit bir sulh bu, bolluktan memnun değildir
nıüzakeresine -bilhassa Hitlerlzm ile 
nıücadele eden Sovyet Rusyanm ma
neviyatmı bozabileceği şu sıralardn
girişmeyi knbul etmiyeceğine kani ol
duğu için, sadece iligal altmdaki mem
leketlerde Hristiyanlığın himayesi me 
selesi görüşülmüştür. 

2 - İtalya krajı. muhal!llıııatın dur
durulması te<>ebbüsiinün Roosevec1t 
t::ıraf'.ından nasıl karşılanacağmı Tay
lorrlan öğrenmesini Papadan ı-ica et
tıı i:ş!ir. Kral, İtalyanın tamamiyle Al
ınan boyunduruğu altına girmesine 
Yahut İtalyad<ı ihtılfıl çıkmasına mnııi 
olmak maksadiyle, Ameriknnm harbe 
~irmesini ve İtalyıı ile munasebctle
tini kesmesini istcmemektl'dir. 

Bu teklıfin doğrudan doğruya Ber
lin tarafından ilham edilıni~ olması 
~·ok muhtemeldir. Çünkü bu projede: 
Avrupa işlerine her türHi müdahale
ıien vazgec;ecek olan ingilterenin ara. 
zi statiisilne riayet edileceği ve Av
rupanm yeni vaziyetinin beynelmilel 
bir Avrupa konferansında yeni niza
nıa göre tayin edileceği zikredilmek
tedir. 

Herkesten ziyade Sovyetıeri endi
§elendirecek olan böyle bir teşebbü
sün -eğer hakikaten varııa- müsbet 
bir surette neticelenebileceğini zan
netmiyoruz. 
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Şehrin giıli \'e loş i~leriııi ızöreıı 

tayfalarm toplantı yerlerinde çok ki
,şılere ı·ast gf'lmi;., tanışmış, sevişmış 
ve kavgalaşınıştı. Amma Legge'yi ne 
bilmiş, ne de aralarında pnylaşılmı

yacak bir koz zuhur etmişti! 
O, böyle di.işünurken, kııpısınm ki

lidinde bir anahtar takırdPdı. Johnny 
yerinden fırladı: Her hafta bu akşanı 
mahkumlnrm papazlar tarafından zi
yaret olunduğunu unutmuştu. 
Papazın arkasından kapı knpanır

ken, pııpaz odadaki karyolanın kena
rına oturdu. ''Gel otur bakalım Gray., 
dedi, 

Johnny düşüncesiyle seyahat ede
rek bir noktaya varmıştı, Tesadi.ı!en 
papaz da o noktadan söz açtı. ve dedi 
ki: "Senin aklında bu genç Legge 
hakkında birçok şüpheler kaynaşıyor. 
Gel de onları bir bir diişünüp gozö
nüne koyalım. Bu bulanık işe biraz 

1 

c;eki dı.izen verelim. Senin bu adama 
karşı bir hmcın olduğu besbelli, ister 
hakiki. h;ter hayali bir fenalık olsun, 

1 ona karşı biı' hmç be~lernck pek dog-
1 ru bir iş değildir. Neı edey:;;e senin 
hapi~ nıüddE'tiıı bitiyor. Hmcını al
mak fırsatı yııkrncia eline gec;ecck. 
Ben sıınn dogrusunu söyliyl'yim Gnıy! 
ÖteYi beriyi bırak, ben senı bir daha .. . 

Hindistandaki buğday vaziye
t: de, iyi görülmektedir. Bu hu
susta neşred ilen b ir r apora gö
re. buğday mahsulü gecen sene-

burada göıırn~k isleınem. Vallalı sa
mimiyetle !'öylüyoruın. Sen düşün hır 
defa, bu iyı mi ya? .. 

Johnny Gray gülüın~edi. "Sen beni 
bir daha burada görmezsin,. dedi. 
Fakat "Burada .. kelimesine pek kor
kunc biı· ısrarla dayandı ve ilave etti: 
"Left Legge'ye gelince, omı dair bil
diklerim pek azdır. Şurada yalnız 

knldık<;a onun hakkmda bir sürli tah 
ıninlerde bulundum Evet kendisi 
luıkkmd::ı karmaknrı~ık ~eyler duy
dum. Amma ne çıkar onlardan?,. dl
ye dt!vam etti. 

Papaz başını salladı. "Onun hak
kında ben de bazı şeyler duydum. O
na (kora kıılpazan) diyorlar galiba. 
Bütün Avrupayı kalp paraya boğmu~ 
da herifi bir türlil yakalıyamamışlar. 
Leff Legge işte bu adam değil mi? 

Johnny ce,·ap vermeyince pape1 
hazin hazin gi.ıliimsirrek: "Mtlddl'tl 
mahkumiyetin ne zaman bitiyor?,, di
ye sordu. 
"- Altı ay sonra! 
"- Mahpusun dudakları titre>di. E

vet senevi üç bin lira iradını var. 
Her neden~e, mahkemede bu gelirim 
meydana çıkmardı. Benım müşki.ıli.ıın 
para değil. Huyır! Seyahııt edec-cglm 
sanıyorum. Gölgelı olan gecınu;teki 

ye nisbetle yüzde 3 nisbetinde 
fazladır. İngılizler bile bu faz
laıktan istifade ederek, İrana 
60 bin ton buğday getirmislcr -
dir. · 

'k * * 
~ urıye hakkında birbirine 
~ tezat teşkil eden haberler 

vardır. Suriyede, Vichy kuvvet
leri zamanında yiyecek buhranı 
hissedilmekteydi. Halbuki zer'i
yat vaziyeti fena de,ğildi. Fakat 
harp gürültii1eri arasında zer'i
yat sahaları harabeye döndii. Bu 
yüzden ümit edilen mahsul elde 
edilemedi. 

Afrikada, Tunusta, buğday 
mahsulii geçen senekinden fark 
sızdır. Fakat bol bile olsa, bu 
mahsulün yerli ahaliye bir fay
dası yoktur. Tunus hakkındaki 
haberlere göre, Tunus milleti, bir 
müstemleke ahalisine yaraşır 
bir mecburiyetle siyah ekmek ve 
mektedirler. Bu suretle elde e
dlen tasarruf saysinde, buğday
lar Fransaya sevkolunmakta -
dır. 
Avrupanın buğday mıntakala

rına gelince, bunların basında 
Tuna havzası gelir. Tuna havza
sındaı bilhassa Romanyanın ce
nup mıntakalannda buğday mah 
sulü geçen seneye nisbetle az
dır. Buna sebep olarak mayısta 
yağan yağmurların vücude ,ge
tirdiği feyezanlar gösterilmekte
dir. Yugoslavvadaki mahsul va
ziyeti hakkında malUmat almak 
kabil dei(ildir. 

Hasıl dünyanın bir tarafında 
buğday anbarlan a,ğzına kadar 
buğdayla d olu olduğu h alde, dün 
yanın diğer tarafındaki memle
ketlerde. hatta ziraat memleke
ti olan Macaristanda bile ekmek 
buhranı göze carpmaktadır. Aca 
ba ·elde ihtiyat stoklar bittikce. 
bu b uhran ne şekilde tezah ürler 
vaparak kendisini hissettirecek? 
Bu sualin cevabmı, yarının va
kıalarına terkediyoruz. 
= 

Bu itirazlarında haklı oldukları ta- Lir memurun, bir isçinın mıiessese de 
raf, maalesef bırden fazladır. Bu em- ğiştirmesi de sporla o kadar alfı.kasrz
re göre stadlardak: kapı hasılatından, dır ve muhakkak ki hiç kımse spordan 
yüzde yirmi bir vergiye ayrıldıktan olacağım dıye hayati bir meselesini 
sonra, kalanın yÜzde kırk beşini sta- ikinci ,Plinn atmayacaktır Olsa olsa 
dı olan kliipler miıııhasıran sahalarının sporundan m::ıhrum kalacaktn· ki bu 
ihtiyaçlanna sarfetmek üzere alacak, da teşvik değil. bilakis engeldir. 
yüzde otuzu bölgeye verilecek ha- Ayni evde, içınde gençlik klübü bu
kem masrafları da çıktıktan sonra, lunan b!r müessesede çalışan o~·un -
bakiye İstanbulun yirmi sekiz kliıbü cunun, başka bır kliıp namına mıisa
arasında taksim edilecektir baka yapamıyacağı tasrih edilmiljtİr. 

Geçen seneki futbol maçları gelir' 1-~ugün kanunla her müessesenin bir 
göz önünde tutulursa, bu şartlar için- klubü kurulmakta olduğuna veya ku
de bir klübe, koca bir mevsim iç.in alt rulacağma göre, bunca senelik mazisi 
mış yetmiş lira düsmektedir ki. bunun olaıı spor klüplerimizde ancak serbest 
la antrenör mü tutar, top, forma. c;o- meslek ve emlak likar sahipleri bu
rap mı alır, bina vergisi mi verir, yok iunacaktır ki bunların da ekserisi spor 
sa burada müfredatını saymağa yer: ç'~ını ~-şmış kimsclerd,r. l.stanbul~n 
mirin müsait olmadığı ardı arkası ke- dıger bolgelere nazaran haıı oldugu 
silmiyen sarfiyatını mı kar!=:ılar? On hususiyeti göz önünde tutmalıyız. 
lki liraya alınan bir topun k;ç idman- Bu işaretlerimiıin. sporumuzun se
da eskidiğini hesap etmek, bu cüz'i lameti için faydalı olacağını düşün -
miktarla ne yapılabileceğini kestir - dük. Alakadar makamlarca nazarı 
meğe kafidir. dlkkate alınacağım üm,t etmek isti-

i ıc konmuştur. 
2 - lskcnderun depo ••H fıyatlan .:un 

Jar'1:r: 
G~7.i•fının çift bO:vük tcnekesı 71 ı,oq Kr 
Bcr.dr:in çift bQyllk tenekesi 931,69 Rr 
l\lotorir:in tıft buyuk ter 107,1>4 Kr 
Guy~vının dökme kiolu• 20, ı Kr 
Den7inın dokme kilosu ~2. 79 h.r 
M•ıtcı ·r.in dökme kilosu ıs,ı9 Kr 
Guyağınm dökme litresi 16 65 Jo.r 
Deru:inin dökme litresi l3,94 K 

3 - Bu esaa fiyatlarla nararan Ankur 
lst~nbul ve lznıır ıçin te•hıt ed en ''" tehi" 
ke azami •&tıı fiyat lan ı;unlardır: 
Anknrada .. ı:yağının ~lfl bıiyük 
tene .csl 
Een:inin cift büvQk teııtktsi 
Motorinin cıft büyüle tene>' 
Gazyai nıo döl mc kilosu 
Ga yağının dökme litresı 
B<"nrinin dOkme lnrcsi 
'Motorlrin dökme kilosu 
Gnryağının çift büyuk teneke ı 

Istan!ıulda: 
Benzinin çift büyOlc tenekesi 
Mottrınin çift buyllk tentkt•• 
Ga. ~-a~ nın dokme kilosu 
Gaı:yafının dokme litresi 
Bl rızbın d8kme litrc"i 
1ıkıorin·n dökme kılosu 

Irrr.irde: 

910 Kr 
1125 Kr 
745 Kr 
27,95 Kr 
22,90 Kr 
30,90 Kr 
21,9D Kr 

vos Kr 

1130 Kr 
710 Kr 
~7,SO Kr 
2Z 80 Kr 
ll,10 Kr 
2?,60 Kr 

Guya&ının cilt bilyilk ttneke•i 9D5 Kr 
Benzinin çift bUyQk tenekoi ı 125 Kr 
Motorinin çıft buyü\c tend" ' 695 Kr 
Gazyağının dökme kilosu 27,80 Kr. 
Gaıya ının dokme litre.i 22,110 Kr 
Benzinın dokme litresi 3ı,ıo Kr 
Motorinin dökme kilosu 20,~S Kr 

Diğer yerlerde, ııaı-yağı, benrin ve ırotorıı 
a7.ami aatıı riyatlırı yukarıda zikredilen depo İşin mali tarafını kaparken, bölge- yoruı. 

nin niçin hisse aldığını ve klüpl~in 

bu yüzde otuzdan ne maksatla mah
Fu··rıızıuz TEKJ.L I na? fiy~tlarııu ıstihlik mıha.iline kadar. ha ...,, kikı nakıl ve teslım masraflırayle mah:ılh riJ. 

sumun, ıirket ba}•ılerinc veriJen klrın ve bu 
rum bırakıldığını anlıyamadığımızı da 
ilave etmek istiyoruz. 

Talimatnamenin kusursuz olmamak
la beraber en ıtüzel yeri amatörliik 
baQsidir; Oyunculara zaruri masraf ve 

Halkınuıın Hava Kurumuna mllyonlar,a 
yardımda bulunması, ııoklerimı ı kısa bir 
zaman içinde yenilmez kanatlara) dold:ıra• 
cagJmuın müjdesidir 

Fitre ve zekJıın yenı yardımlar iı;io \CEI· 
le h.a.zırladıgınr unutmıyahın. 

tazminat namı altında hiç bir suretle ~ 
para verilıniyecektir. Sporu spor için ~-••••••••••• ... 
yaptığımızı, şahıs ve maddi menfaat- ır-- ~ 
iarı bu işle telif edemiyeceğimlzi dü
şünürsek çok cezri olan bu hiikme 
belki itiraz edemeyiz. Fakat sporcu• 
i!matörse, sporculuktan yetİ:imİş olan 
hakem de amatördür; yine sporculuk
tan yetişmiş olan ajanlar da amatör
dür. Halbuki hakemler de ajanlar da 
zarüri masraf ve tazminat namı al
tında mukannen ücret alırlar. Biri 
yer biri bakar olmamalı. 

Üzerinde durulacak bir diğer nokta 
klüp değiştirme meselesidir. Bir oyun 
cuyu "klüp defiştirdi,. diye beıı sene 

Yarın 

MELEK' te 
Unutulmaz Sarışın Yrldız 

CAMILLA HORN 
ve meşhur MACAR mugannlsi 

PAUL JAVOR 

lunan yerlerde perakende ~atıcı iskonto•unur 
ilivesi l\Lretlyle tayin ve ıesbit olunur. 

5 - l:lu ııretlc, şirketlerin bayi teıkilli • 
tt bulundurdukları şehirler lem te•bit edil ı 
mi ohn resmi satış fıyaıları mahallin en bQ 
yuk mulkiyc memurlarına telle bildirilmi~lr, 

lstanbulda Zelzele 
İstanbul, :!2 (A.A.) - Kandilli ra

sathanesinden bildirilmistir: Bugün 
gece yansını 41 dakika 4 saniye geçe 
merkez üstii rasathaneden 740 kilo
metre mesafede bir hareketiarz kay
dedilmiştir, 

Yııni Neşriyat : 

TURKIYE TURJNG Vl!; ..., •• --..:..: • .:.. -
RUMU BELLETENi - Afuıtos 1941 nırırıı 
ıOrkçe ve franuzca olarak rcsımli mesleki yaıı 
eılarla neşrcdıımiştlr. 

bekletmek fazladır. Hususiyle, ama- tarnfınCbn ibda edilen T E Ş E K K Ü R 
t6ı'lüğün iade edıldiği faraziyesine da-

A ram17.dan tıbcdiyen ayrılmasıyle milt'!etı-., 

yanırsak. ı s o N ç A R D A ş oldufumuı, muhterem ıevcim ve babamız, mil\. 
Ki .. d •· ti' • h kk k P huineı hassa müdiranmdan merhum, ltı!Us• 

up egış rmenın mu a a su- tafa Marlıarın cenaze merasimine tcırlf etmclı 
rette para için olamıyacağı, meşru ve' I .• lüt!unda bulunanlar ile tlziyct idıı bluat ı:c-
hakh mazeretlerde bulunabileceii a- . ıvıükemmel bir mevzu .... Hari- len veya mektup, tc!ımıf ve telefonla bizkn 

k l •d b• sil U 1 ıe elliye 'alrJan kıymetli akraba <!<>it ve ta• 
şikardır. Mekteplerinden takım çıka. u a e ır tem ... nutu mıya- nıdıldanmıza ayrı ıoyrı tetckkilre tee•~ürO , 
rarak lig maçlarına girmelerine yine cnk bir eser... mtır dolayrsiyel imkan bulamadıfımu i io ı:• 

a._ _il ı zetenizin bu hususa delaletini rica ederiz. 
bu talimatname hükümlerine cevaz ve , ............. _.. Mttbumun refikaar, kızları, d-tlan 
rilen talebe ve ordu mensubu için mek 

Ankarada Harp Okulu Komutanlığından 

SITMADAN KORUNMAK 

1 ı - Askeri liselere askeri öğretmen yetiştirilmek üzere iki Tabiiye, 
üç Fizik, dört Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al
manca olmak üzere ccman 20 tıılebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yeti5tirilecekler ~nkara Dil., 
Tarih ve Coğrafya Fakültesine ve diğerlf'ı:i İstanbul Fakültelerinde Harp 
Okulu talebesi olarak yetişeceklerdir. Sıtma hastalığı insandan insana ve J çok olmasından dolayı, sıtmalı olan

anofel cinsinden sivrisıneklerle geçer.. !ara mahsus hastahaneler kurarak, 
Demek ki sıtma hastalığından korun- sıtmalıları hastalıkları ıteçinciye ka
mak için sıtmalı insanlardan ve ano- dar hastahaneye kapamak da pek güç
fel cinsinden sivrisineklerden korun- tür. Sıtmalılarm hepsine yeti~ecek 
mak lazımdır. kadar hastahaneler kurulduğu farze-

'il - Kabul prtları: 
A - Harp Okulu kayıt ve kabul Şart1armı aynen nal?: onınn.;. 
B - İsteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen bilgileri iyi 

derecede olmak. 
~ - Tuteklilerden seçilmek suretiyle alınacak talebeler Fakültelerin 

941/942 tedrisatına i5tirak edeceklerdir. 
Sıtmalı !nsanlardan korunmak pek 

nazari bir iştir. Hindistanda 1nııilizler 
sıtmalı memleketlerde kendilerine, 
yerlilerin oturdukları mahallelerden 
uzak mahalleler kurarlar ve bu su-
retle sıtmalı insanlardan uzak kalır
lar Sivrisinekler de pek uzak mesa
f el~re gitmediklerinden Ingilizler 
kendilerini sıtma hastalığından korur
lar Bu suretle sıtmalı insanlar bir 
tar~f ta tecrit edilmiş demektir. 

Fakat bunu yapmak her yerde kabil 
değildir. Sıtmalılara ve sıtmalı olmı
yanla ra mahsus ayrı ayrı mahalleler 
kurmak mümkün olamaz... Sıtmalı 

1'etrika No. 4 

dilse bile, Her srtmalıyı hemen ayırt 
ederek, hastalığını başkalarına gön -
dermeden önce hastahaneye yatırmı
ya her vakit imkan bulunamaz. 

Sıtmaya tutulan herkes kendisini 
derhal tedavi ettirebilseydi, sıtmalı ol
mıyanların bu hastalığa tutulmak ih
timalleri pek azahrdt. Bu da bir gün 
belki olacakur. O zamana kadar, sıt
ma hastalığından korunmak için en 
kolay çare, hastalığa tutulmadan kinin 
almaktır. Bu ilaç hastalığı ıeçirdiği g~ 
bi, hastalık gelmeden de insanı ko
rur: 

H er gün bir gramm dörtte biri, 
yani 25 santigram kinin. Bir kaşe 
içerisinde yahut komprime halinde 
Öğleden sonra üçte almırsa sivrisin;k 
lerin yuvalarından çıktıklarr akşam ü-

5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 Te~inievvel 941 de sona erecektir~ 
Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin evrak ve vcsaik! ile Ankarada Harp Okulu Komu~ 
tanlığına derhal müracaatları. (1047) (8269) , 
Sehzadebası.. Tiyatrosunda T U R A N Sinema 

Ramazanda Her Gece 

SiNEMA • TiYATRO • VARYEtE 

Sanatkar NAŞiT ve Arkadaşları 

HARABELERİN KIZI 
Komedi 3 Perde 

zeri ve gece zamanlarmda daha iyi Sinemada: 2 büyük Film blrdeı 
tesir eder. A T k 
İnsan bu ilaca, o kadar miktarda, 1 • KIVIRCIK PAŞ Ür c;e Sözlü 

senelerce ıahammm edebilir. zaten o·· R u·· M c E K A D A M bıitün sene alınmaz, mayıstan ikinci- 2 • 
~e~riı_ı s?nuna kadar .... thtiyat olarak ı He k , lı C'rnll l9 15 te başlar, sinema tiyatroya bir biletle girilıı·. 
ık:incı kanunun on beşme kadu de- .._ r a am s 1 

· _ı 
vam etmek daha iyi olur. ı , ... Her gUn gündüzleri 11 den itlbı:ıren devamlı metınneleı ._.,. 

hayatn artık elvedn! Öyle yaşayışı ar
tık ya-anının. 

«-Mını~~ti~~km~~ ~-,,~"•••••••••••••••••••••~•••••••••Bu Akıam • 
nede iiç bin lira gelirin olduktan ;,on- S u· . M E R 
ra bir dalın buralara di'ısmiyeceğine 
emin olabiliriz. Ha dur bakayım. Ce-
bimde samı verilecek bir mektup var. s· d 
Daireden g<'cerkcn müdür \'crdl. Az lnemaSln c 
kalsın sana \·ermeyı unutacaktım, 

Mektup, hapishaneye gelen her 
mektup gibi açılıp sansür edilmişti. 

,Johnny zarfın iizerlııdeki el yazı
sına bir göz. att. A\'ukatından mektup 
bekliyordu. Amma yazı avukatın ya
zısı değildi. Melüup Peter Kane'den 
geliyordu. Bu, altı aydanberi gelen 
ilk mektuptu. Johnny papazın hile- 1 
reden çıkmasını bekledi ve sonra 
mektubu çıkarıp içini okudu. Şunlar 
yazılıydı: 1 

Sarışın sevimli Yıldız 

~INGER ROGERS'in 
JOEL MAC - CREA 
ıle beraber yarattığı en son Zaferi 

G.ULLEll 
VE 

DiKENLER 
Şaheserınln ilk iraesldtr. 

"Vereceğim havadis sana biraz: do- ı 
kunursa da yine memnun olacağına 

eminim. Marmey (Toronto) lı Major ı 
Floyd evleniyor, Bağrında kızın me-

1 c;ut olmasını, ve mesut yaşamasını is
tlyecek, koca bir erkek yfüeğ.ı1in 

çarptığına eminım. Marney'e koca o- Batcıkhaneden çıkmı~ bir kadının h yatı \ e A kın onu nasıl hııyatın zirvesine ul stırdığını tasvir eden çok 
lacak ndfun hnkiknten !vi blı· adam- güzel ve Orijinal hir fllmrlir. Bu ukşam için yerlerınıı:i e\'velden aldırınız. 

dırH~~~~ec.hl~, !'•••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••~ 
(Arkaaı var) 
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iNŞAAT ILANI 
, , 611 _____ _ 

t LAN iHTiRA iLAN~ ,-------------------------.. Talebe Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden 

Sumer Bank Umumi 
Müdü"rlüğünden 

1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının 
,; feyezandan kurtarılması için yapılmış bulunan 

seddenin islahı, ilavesi, yeniden sedde ve mah
muzların inşaatı kapalı zarf usulile ve l·ahidi 
fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. 

2 - lşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
deli 196.294.30 liradır. 

3 - Eksiltme el·rakı Ankarada Sümer Bank l\f uame
lat şubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif sah günü sa-

4 
5 

6 

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 
İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedel-
lerine, firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair Yesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa
atinden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki olahilec.eltgeçikmeler nazarı itibara a-
lınmıyacaktır. .,. 
Banka ihaleyi icrada serbesttir. "6899" ''8413" 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 

Müdürlüğünden : 
Esas mukavelennmesl mahalll kanunlarına göre tanzim edilerek u

ırulen tescil edilen ve 30 İkinci teşrin 1830 tarihll Ecncbt Anonim ve Ser
mayesi Eshama Munknsnn Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye
de teclii istenen. merkezi İngiltere nln Buklngam Kontluğunda Wex
ham Road, Slough'da kain İngiliz tabiiyetli ve (7.500) - yedi bin beş yUz 
lngiliz lirası senruıyeli "Imperial Kemlkal Industris (Turkey) Limited -
hnperlnl Chı?mical Industries (Turkey) Limited.. Şirketinin Vckıilete 
verilen evrakı tetkik edilerek muvafık görülmüştür. 

Bu evrak arasındaki vekaletnameye göre şirketin umumi vekfillğine 
şirket nıımma yapacağı i~erden doğacak davalarda davn cqen, edilen ve 
OçüncO şahıs ınfatlariy1e hazır bulunmaya salfihiyettar olmak Ozere, is
tanbul'da Ayazpaşada, Selime Hatun Cami sokak He7.a apartımanı 3 No. 
h dairede mukim Kenan Abdi Şeşbeş tayin edilmiştir, 

Şirketin Tilrk!yedl"kl icrayı muamele ve faaliyet merkezi, 1st:ınbul'ğ::ı 
Calatada Slıorta hanında 6 ncı katta bulunacaktır, 

Şirketin Türkiyeye tahsis edilmiş olan serpıayesi (1000) bin İngiliz 
lirası olup ~labllecek talt şubelere bu meblhğdan sermaye ayrılacaktır. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun! hükOmlere uygun görülmüş olmnkla 
flln olunur. 

Deniz Lt· ı ; ınm Satınalma Komisyonu İlanları 

3.000 Kilo Yataklık Yün Alınacak 
25 EylOl 941 Pe~embc günü saat 14 de pazarlıkla 3000 kilo yataklık 

yün alınacaktır. 
Taliplerin birer miktar numuneleriyle tekllt edecC'kleri fiyatlara gö

re % 15 nisbetindekl katt teminat makbuz veya banka rr ektubu ile bir
likte belH gtln ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyond:ı hazır bulun-
malan, (8332) 

"""""" 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 15200 lira olan 4000 .metre erat 

kaputluk kuma:ımın, 25 EytOl 941 perşembe gi.ınü saat 15 de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1140 Ura olup şartnamesi her gün komisyondan a
hnabillr, 

3 - 1stek~n bent gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan komis-
yonda hazır bulumnal::ın. (8266) 

ıi 
1 

1 

ÇADIR ALI NACAK 
Kızllay Cemiyeti Umumi Merkezinden 

"Tabii ipekten yüksek kıymet
li dokumaların imali için usul,, 
alınmış oan 8.11.939 günlü ve 
2727 / 2966 sayılı ihtira beratı ve 
"Tabii koza tellerini sökmek ve 

Tek direkli ve çift direkli beşer yüz adet çadır alınacaktır, Talip- sarmak için usul ve bu usulün 
!erin kısnn !osun ve her kısımdan elliden aşağı olmamak üzere teklifi 1 tatbiki için tertibat., hakkında a-

ı kabul edilir. Teslim mOdc!etıeri ve fiyatlarını ve mallarının evsab- ılınmış olan 8.11.939 günlü ve 
J nı bir mektupla 18 Birlnciteşrin 1941 tarlhlne kadar Ankara'da U- 2728/ 2967 sayılı ihtira beratı bu 

mumt Merkezimize bildirmeleri. , , defa mevkii fiile konmak üzere 

'-••••-••••••••••••••••••• lahere devrüferağ veya icar edile
~·-•••••••••••••••••••••••••._ .. ceğinden talip olanların Galata-

ı T u·. R K ı· y E K 1 z 1 L AY da, İktısat hanında, Robert Ferri-ye müracatları ilan olunur. 

1 OS~IANLI BANKASI 

Maden çavuşu yetiştirilmek üzere Zonguldak - Koz-
1 u' da leyli ve meccani olarak açılmış bulunan l\f.arl~ 
Tatbikat kurslarına talebe kaydedilmektedir. . 

Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir\ı.ra -a
meli olmak l'e münavebe ile devam etmek üzere iki se
ndir. 

1 

1 

CEMiYETi U. MERKEZiNDEN: j t LAN 
"A1LE SANDIOI" PİYANGOSU 

Lastik Levha Münakasası 
1 Oamanlı Bankumca •hdas edilen wAlLE 

SANDIGl,. Piıran•oı1.1nun ktıldul 25 eyllU 
ıto tarihinde icra .clilip ltidckl ikramiveleı 

Cemiyetimiz Gaz maske Fabrikası ihtiyacı için yaptmlacak 
(150.000) adet lAstlk levha veya top halinde lA!tik kapalı 7.ar! usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - 30.000 den aşağı olmamak Uzere yapılacak tekllfier kabul 

ıeni edilecektir: 
ı adet T. ı.. ı.ooo hk 
4 adet T . L. 250 lik 
f adet T. L. 100 !Dk 

25 adet T. L. 50 lik 
SO adet T. L. 25 ilk 

15 adet ikramın lcin: 

T. L. 1.000.
T. L. 1.000.
T. L. 500.
T. L. ı 250.
T. L. 1.250.-

T. L. S.000.7 

edilir. Iıbu keıldeye, Nisan • EvlOl 1941 ılıı aylık 
2 - Bu levhaların imali için lktl:ı:a edecek ham kauçuk bedel! mOddet nrfmda "AiLE SAND!Cil .. <Tatar 

ruf CU•danı) hesabında matlObu T. L. 50 de~ 
mukabilinde Cemiyetimlzce verilecektir. .,af:ı olmwan her mudi i'1iralt edec•ktir. 

3 - İhale Birinci Teşrin ayınm 20 lnci Pazartesi iünü Ankı.rada KAYIP: Tahıil derecemi ıösıercn Maarif 
yapılacaktır. v. Tal. Tu. D. 26.4.940 /2·105 yazıyı kay· 

4 - Teklif veren Müesseseler nümunelerini 15 Birinci 'l'eşrinde ~~~~~: Yeniaini alacaıtımdN~re":ı~~·i U~~:'c~m· 
teslim edeceklerdir. ZAYI: Edirne Vilbeti Nüfu• memurlu · 

İ tundan ılmıf oldufum nüfus cQzdanımı uyl 
5 - Şartnameler CemlyeUmtr. stanbul Deposundan ve Ankara- ettim. Yeni~ini alıcafuııdan eskisinin t.akıııO 

da Umumi Merkezimizden betlelslz olarak almrr. olmıdıfı illn olunur. Edirne Vilhul nilluı 
6 - Muhammen bedel bir levha i"İn bir liradır. Muvakkat te- ltDtOfllne kayıtlı Mustafa oflu Abdülkıdır 

!I • .,'!lt ra-01 • 
mlnat mektubu tck!.i.t edecekleri mikdar üzerinden % 7,5 hesabile- , -lıııı. 

dlr. ' 
-.~••••••••••••••••••••••••••••, Demirhane için soğuk i~lerde · 

1 
ve makasta çalııımış 

Müdürlüğünden Bir Ustabaşıya Nişantaşı Kız Enstitüsü 
1 - Okulumuzda yapılacak olan tamirat 

konulmuştur. 
ve tadlllit açık eksllcmeye 1 

2 - İhalesi 1941 Birinci teşrinin 7 inci Salı günü saat 14 te Yüksek 
mc\ctepler muhascbedli(!I binasında toplanacak olan komisyon tarafın-
dan yapılacaktır. 

3 - Keşif bedell 9993 Ura 32, muvakkat teminat 749 lira ııo kuruştur. 

lüzum vardır Referansları v" 
tecrübesi hakkındaki evrak ile 
beraber tahriren (Ustabası) rü
muziyle İstanbul 176 Posta ku-

ı. tusu adresine yazmaları. J 

lstanbul Levazım Amirliği 

Sahnolma Komisyonu ilanlara 

Maslakta prevantoryomda bulunan 

4 - İsteklilerin en az bir tnahhUtte 10000 liralık bu ışe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almıs olduğu Yesikıılara istinaden İstanbul 
Vllilyetire mOracaatla eksiltme tarihinden 3 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 1941 yılına alt Ticaret Odası yeslsakalariyle belli gUn ve saatte ko· ı 
misyona ve bu baptak! kcşU, şartname ve mukaveleyi görmek isteyen
lerin de okul Jdnresine mUracaatlan. (8425) 

, ANA - iLK - OATA - LiSE ı• su motörü pazarlıkla tamir ettirilc· -
1 1 

1 -, cektlr. İhalesi 24/9/941 Çarşamba gü-

l ::.':: B~~~~.m~ .. ~ .• ,~.~~~~I ::.~:~;· ;.1:~!t:d.~~:~ 2;~::.~~~: 
Kati teminatı 43 liradır. Keşfi ko -

Kayıt için her gün mektebe müracaat edlleblllr. misyonda görülür. Taliplerin belli 
İlk kısım 29 EylQlde, Orta ve Lise kısunları 25 Eyh'.'ılde derslere bas- vakitte komisyona gelmeleri 

' 

t • 1 ıs6 - 8316) 
ı. lıyacaktır. steyenlere tarifname gönderillr. Telefo": 36 - 210 4..- -, _________________ , 

Adet 

Betonarme Hesapları ve Resimleri 2 Hamur makinesi, 
1 Peksimet için silindir. l 

Yapabilecek tecrübeli Genç ve Askerlikle alAkası olmıyan bir 10 Peksimet ve hamur keskisi. 

Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, tale
be birinci senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde 
asgari 100, ikinci senede asgari 120 kuruş yevmiye a
lacak, mektebi bitirenler maden çavuşu ünvanile en az 
230 kuruş yevmiye ile işe başlattırılacaktır. 
Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 

eyh11 pazartesi akşamına kadar Zonguldakta Maden 
Teknisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat 
müracaatları lazımdır. 

1 Türk vatandaşı olmak 
2 lyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek 
3 Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi 

maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak ''sıhhi muayene Zonguldakta yapıla
caktır.,, 

4 
5 
6 

llk mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek 
Dört adet vesika fotoğrafı vermek 
16 yasını bitirmis 25 yasını ~eçmemiş olmak. 

"6640" "8176" 
...._~ .................. _. .................... ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan 

Satın 

Mllbayaanın 

cinai 

Paltoluk 

Mlkdan 
Muhammen lık te· 

bede il mlnatı Şek il 
Eksil--..~ 

Tarihi Saati 

kumaş do metre 596 188 Açık 9.10.1941 10, 30 
İskarpin 400 çift 830 249 ,. 9.10.1941 10, 45 
Reçel 3000 kilo 065 147 ,, 9.10.1941 11, 00 

Mekteblmizln 1941 mail yılı ihtiyacı yukarda gösterildiği şekiller
de ~ksiltmelere konulmuştur. Fazla tnfsilAt için Gümüşsuyunda Yüksek 
Mühendis Mektebine mürııcaat. (8449). - - -- --
Akçadaij Köy Enstitüsü Müdürlüğünde11 

Cinsi Beherinin fiyatı Tutan 
L. K. 

Teminat 
L. K. i ressama ihtiyaç vardır . .Meslek hayatına ait vesikaları ile beraber 

1 
Mahiye Talep edeceği ücreti bildirmek suretiyl~ tahriren (Betonarme) 
rümuziyle İstanbul 176 Posta kutusu adre!;lne ya7.1Tlaları. 

2 Asma terazi. 
1 Hassas terazl 50 kilo tarlar ma-

Mikdıırı 

azamı asgari Llra kuruş 

sa baskillil. Asker postalı (700) (550) 9 80 6650 418 75 , ........ -....................... ,~ 
Yüksek Ziraat Ensti,üsü Rektörlüğijade,n 

YUksek Ziraat Entltüsil Orman, Ziraat, Veteriner FakıRr• 
talebe kayıt ve kabul!lne 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren başlanacak 
ve 30 Eylül 1941 günO akşamına kadar devam edecekUr. 

1 - Bu yıl kabul edllecek talebeler biyoloji, flzlkkimya, cebir tUrk-
çe tahrir ve yabancı dilden (fransızca, lngillzce, alınanca dillerden biri) 
bir seçim imtihanına tAbl olacaklardır. 

2 - Seçim imtihnnı Ankara ve İstmıbulda yapıla<'ak ve tarihleriy
le yerleri gazetelerle ayrıca llAn edılecektir. 

3 - Enstitümüz Frıkillteierlne yazılmak isteyenler kayıt ve kabui 
şartlarını Enstitil RcktörlUğü ile Vi!Ayet Ziraat, Orman, Veteriner m!i
dürlüklerinden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat raporu mimunesl Enstitü ve Vl!Ayetler Ziraat, Orman 
Veteriner müdilrlUklerinden tedarik edilir, 

BaıJka rapor kabul edilemez. (8884) ( 5266) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Glrlş müsabaka !mtlhnnlan fU tarihlerde yapılacaktır: 

1 - Teırl"levvel Çar .. mba g!ln!l 
Saat dokuzda Cebir ''e Trigonometri 
Saat on dörtte Jeomctrl 

2 Bilyilk un elell. ı _ Yukarda cinsi, mikdarı tutan ve teminatı yaz.ılı bulunaıt azami 
Yukarıda yazılı altı kalem e$Ya pa- (700). aı;g;ıri (550) çift asker postalı kapalı zarf usuliyle eksfltmeyc 

uırhkla satın almncaktır. İhalesi 24/ konmuştur 
9/941 Çar~ba g{lnü saat 14,30 da • 2 _ ·Münakasa 30-9-941 Salı g{lnü saat 15 te Malatya Maarlt 
T4.a~ıf•~· e.ıırliğl satın alma müdürlüğünde yapılacaktır •• tf 
komi!'<yonunda yapılacaktır. Tahmin 3 _ istekliler 2490 numaralı kanunun hükümlerine göre gettrtllme-
bedeli 1265 liradır. İsteklllerin katı si icap eden belgelerle birlik:te yuknrdaki mektuplarm1 en .JeÇ saat 
teminatlariyle belli vakitte komlsyo- 14 e kadar Maarif müdürlfi~deki alım satım komisyonuna vermeleri 
na gelmeleri. <259) (8354) ı.azımdır. 

- 4 - Bu alım satımn alt şartnameler İstanbul maarif mildilrlüğiln-
ı:'i ton sarı sabunlu kösele alma- de görülebilir, (8422l 

ca ktır Pazarlıkla eksiltmesi 26-9-941 - -- İİİİİr;İİİİİİr;•iiiiİİıİİİi~iii[iiir:fiiiiiiİ 
Cuma· günO saat 15 te Tophanede 'Fl•rt••r••r 
fst. Lv. Amirliği satın alma komiı;-
yonıınc!a yapılacaktır. Brh"r kilosu
na 390 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

Taliplerin teklif cd<"rekleri mikdar il
zerinden kanuni kat't temlnatlari:vle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. -

Fatihte Zeyrekte lbndethıme sQkagında 64 numaralı eski Zembilli All 
Efendi mektebi binası bir sene mdddeUe kiraya verilmek üzere temdl
d,en acık arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedeli muhammeni 86 lira 
i·e ilk teminatı 2 lira 70 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt Mü-

(263·8. dUrlüğ!l kaleminde görülebilir. İhale 3-10-941 Cuma günü saat 14 tc 
2050 adet bir numara, 1025 adet 'joalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mck-

numara ve 1025 adet üç nu tuplııriyle ihale günU muayyen saatte Dalmt Encümende bulunmaları. 
demir soba alınacaktır. Pn:ı:ar·•a:-m;ı:. (8455) 

eksiltmesi 30-9-941 Salı gUnU . lstanbul Elektr•ık, Tramvay ve Tünel , . . . ' 
ŞiRKETi HA YRIYEDEN 

2 Teırlnlevvel 1941 Perıembe glilh 
Saat dokuzda Fl:ı:ik 

14,30 da Tophanede 1st. Lv. Aml 
ı.ı satın alma komisyonunda yap , • 5 

lşletmeler·ı Umum Mu··du··rıu··g"" u··nden caktır. Taliplt-r ihaleden bir giln ~·,.. 
,, on dörtte Kimya 

S Teırlnlevvel 1941 Cuma gOn!l 
Saat doku7.dn ecnebi dil 

Ramazan münasebetiyle tertip olunup 25/9/941 perşembe 
akşunından ıtibaren tatbik mevkiine konulacak ilave sefurleri 
gösterir cetvellerin bu akşam iske1elerimize asılacağt sayın 

yolcularımıza ilan olunur. 

Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmıyan, kayıt karnesini yanın
da bulundunnıyan talelıe imtihanlara kabul edilmez, İmtihanlar yazılı· 
dır. Yazı için ancak kopya kalemi, yahut mavi mürekkepli kalem kul-
lanılmasına milsaacle edilir. (8228) 

, ................ , ... ~----------' Beşiktaş .Sulh Mahkemeleri Başkatipliiinden; 

Devlet Demirv oll arı ve limanları işletme idaresi ılanları . 
Muhammen bedeli. (4000) -qlan 500 adet Kondoktörlere mahsus 

Servis Çantası (8.10.1941) PazarteSl günil saat (11.15) On biri on beşte 
Ha;,darpaşada Gar binası dahil~eki komisyon tarafından açık eksilt
me usullyle satm alınacaktır 

Bu ~ girmek istiyerJerln (300) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin etUJi vesalkle birlikte eksiltme günü snaUne kadar komisyona 
ınilracaatlan lAzımdır 

Bu işe ait ııartna~cler komisiondan parasız olarak dağıtılmaktadrr. 
(8350) 

41manca Mütercimi Aranıyor 

Maliye VekCiletinden 
·Mali tetkik heyeti için Almancaya ltıylkiyle vflkıf ve- Türkçesi kuv

vetli bir mütercim aranmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Taliplerin 
imtihanda görl~r<'cekleri liyakat derecesine göre bu ücret birden 'lreya 
tedrict'll verllecC'ktlr, 1mtıhana gireceklerin en az llsc mezunu olması 
ve aqkerlikle hlc bir aHlkası bulurunaması şarttır. Yuksek t.ıhsllli olanlar 
tercih cd lir. İ!!tcycnlerl.n müsblt c\•rakı ve iyi hizmet veslkalarlyle bir
likte 10 Tcsrlnlevvel akşamına kadar Defterdarlıkta maliye mil!ettlşliğl
T'P müracaatları. (6736-8428) -

Halide ve Sairenin ıayian mutasarrıf olup 
kabılı taksım olmamasından dolayı Beııktaı 
Sulh Bmnci Hukuk Hhımhiının 20/8/11141 
ıarıhlı 1141/260 numaralı karan ıle ıuyuun 
ualcaı .ıımnınıU umum aruında acık ar\M_f· 
nıa ale aatılmuı kararılr olanı ' 'il 

ı - llepktaıta Kılınç Au paıa nam diier 
Sinan ııııai cedit mahalleıınin Y oıl Fıauk 
Kement çıkmaıı aokatında cakl: 6 Jılllkerrer, 
yeni: a numaralı .... 

2 - Beıılttaıta .Sının p&fll atik H11 fırın 
caddesinde caki: 23, yeni: :ıs aayılı mu oda 
dlllı.lıln. 

ı - OnaklSy ZlnclrlikuTU mahallen Oaman 
•ade aokafında eski: 19, yeıı.iı ıs zıuınaralı 
maa oda dUlıkln 

4 - Ortalröyde Hamidl7e mahallen Cudi 
ıolı.altında eüi: Mahallen: IS nuınar&l&Jlı 
ahıap ev. 

5 - Orulröydc KUçülı ayazma caddcaındc 
Ayaydın ıokaltında 2 numaralı mu aua n 
a7n ayrı açık arttırmaya çılrarılmı t \t tart• 
namesi 24/9/941 tarihinde dalrcmiı dıvanha· 

{nca!nc uılmııtır. Birinci arttırma l7/10/ 1941 
tarihine mDaadll eden puarıcai ır\in!ı uat 14 
den 16 ya kadar yapılacaktır, Birinci arttır· 

' mada muhammin kıymetlerınln yllıde y~tıııiı 
beıinı buldutu talıdlrde lhalei lrat'{yelcn ra· 
pılacak akıl halde en ıon arttıranın taahhU<IQ 
baki kılmak Ozcrc arttırma 1 O liln daha ıem 
dıt edilerek 6/J 1 /941 tarıhlne mllaac!ll per· 
tcmbe cünD ayni saatte iılincl arttırmaya 
çıkarılarak en çok antıranın ü<erıne kat'I 
ihalesi icra cdılecclıtlr. Satı1 P•tin para ile· 
dir. ihale pullan, belediye ruml, tap1.1 h,arcı, 
:ıo ıenelik evkaf tavız bcdeh milıtcrlye autlr. 

ı - ı numaralı ev evsafı: - Bu ıı:•1ri 
menkul ahıap ve iki katlıdır. Elelrtrık . tcıl· 
Htı mevcuttur. Zemin kat: Solıaktan i.kı ~a· 
nmakla ve çift kınat ıhıap kapıdan zcmıni 
kar .. ıman dötelı antreye ıirihr. Salda y!;ltı 
umlı dolabı olan bir oda ve bir aofa Drerinde 
alaturka mermer taılı beli, merdiven ahında 

M k• R • ı • H ı methali bulunan zemin kattaki odanın altı a ine esım erı ve esap arı bodrum ve kömOrlDk ıofadan bir buam~kla 
inilen remlni kırmııı clnı dllıeli adi ocaklı ve 

Yapabne.cek tecrübeli Genç ve Askerlikle aJAkası olm"'an bir aarnıçh mutbah ve buradan meıbali olan bah· ...., çe vardır. Bırincl katta bir aofa Qacrln:!e ı.ar• 
ressama ihtiyaç vardır. Meslek hayatına alt vesikaları ile beraber ıılıklı yQk ve dolaplı ve ıahnıtlt iki oda ve 
Mahiye Talep edece~! ücreti bildirmek suretiyle tahriren (Makine) blr heli vardır. UıtD yeıll kiremitle mcstuv· 

dur. Meaahuı: - Ka7den l 15 metre murab· 
riimuzlyle İstanbul 176 Posta kutusu adresine yazmalan. bu ı.e de mahallen muah111 66 metre ına· 

.._ , :abbaı olup bundan 19 motr• murabbaı bina 

<~---·························· .. ,, ve ııılltebaklıl bahçedir. Kıymeti mubammlne· ılı - 800 llradrr. Hududu: Saf tarafı h5len 
As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden 

t - Üniversite tedrisatı 31-1.Teş.-941 de 
iulunıın Aa. talebemizin sıla izni Birinci teşrinin 

ııılltekalt Mehmet men.ili, aol taralı: Dilber 
menzıli, arkaaı hzet verueslnin mendli balı· 
cesl .,e cephesi Pı!tıltlı Kement ıolcafiyle 

başlıyacağından siıtıda mahduttur. 
2 - 2$ numaralı ınaa adı dlllıkla: Kvaah: 

28 ine kadar temdit Klrılr dllklılndır. OnO eamelı:l• " ·- h· 
ııllldil\. 

t - Bu sene yen\ 
31rinci te rinde okula 

kayıt Ye kabul• edUmiş olan talebelerin ise 15 
iltihak etmeleri ilAn olunur. (8441) 

. -

rcnklidlr. Zemini cimento .. ph altıaılı bod· 
ram1.1 olııp htllru!ekl odaya seyyar merdivenle 
cılnltr. Odanın dllıemesl •Oltodur tavanı ıh· 
ıap ve Ostll yerli kireınlılc mesturdur. ~·· 

sahuı: - U,SO metre murabbaıdır. Muham 
mln kıymeti: 945 liradır. Hududu: - Bir 
tarafı Muıta laıun Slmitci fırını, bır taralı 
tDccar derıı:lhı ıerifi, bir taralı Anf Kuyunıcu 
düklıltu tarafı rabi'I tariki anı lle madut. 

:t - 15 numaralı maa oda dlllıltlıı: Onu 
cam•~ln, •emini boaulı ciıncnto aaplı ve balı· 
lı:al tannlıı klrslrdir. AhtaP nıerdivenle cılı:ı· 
lan blr odur nrdır. Jııluahuı: 14 metre mu· 
rabbaıdır. Hududu: Safı Lcvi dOklıtnı, rıu. 
Leon dllklılm, arka11: Slna•on ve cephdı Oa• 
manaıadı aokafiyle mahduttur. Kıymet! ır.•• 
hammlııeal ( 4 50) liradır, 

4 - IS numaratajlı n: Ah .. ptır. Altındaki 
bodrumdan baılıa iki lıatlıdır 110kalı remini; 
u:hı maildir. Sokalı:taa .,ırilince antre u lto
ridoı •c ıofa illerinde karıılılılı, olrlai vıllılQ, 
dolaplı ve diferi ilıi buamakla cılıılan iki oda 
al11urka muılulı tatlı heli, ah .. p merdivenle 
çılcıldılıtu Birinci kaun ayni ilıi ı:>da, bir he· 
il, Bodrum lıat: Cepheıi klrıir dıvarlı olup 
m•lta taıı döweli. taılılıta bir ocalı :t1ıhalli ve 
scnıini ah1&p, aokalı eıphealnde blr o•la, kl>
mOrlllk, Hmlnl çlmen&o ıaplı adi oc,lılı, bah· 
cen methali bulunan bir mutbah vardır. Bah· 
çeıle biluilıll bir kuyu mevcuttur. On <ırhe· 
de birinci kattan itibaren bir 1ahnı1 mevcut• 
tur. Mesahaaı : 65 metre murabbaı ol1.1p 45 
ft'ette murabbaı : Bina, ••rl 'kalan ba~(edj,. 
Muhammin lııymetl: (1410) liradır. Hlldııdıı: 
Tarafeyni Meryem aualan bir tarafı : 7.are, 
anaaı .,,. tarafı rabi'I tarlklam ile mabduttıır. 

5 - Z nıımarataJlı ev: Solıalı:taa Hmini 
çunento taPlt antreye •lrlllr. Ah .. p ıUltemell, 
liri dunr dolaplı olan bir tola Oıeriııdı saldı 
ve altında bodnım1.1 bııl11nan, ylllı:. dolaplı bir 
oda. arka cephede: YOlı, dolıph <iller bir oda 
ve binedan baric, blna7a muttoıl bir Htıbb 
beli, iki batamalıla lnllen malta d!ltefl. adi 
acıklı ve tulumbalı bir muıbah meYcutıur. 
BP hcede bir kuyu mev.:uttar, Bodrum lıapıaı 
aolıak <ephuindedir. Alı .. p merdivenle birin· 
el lı:ata çılııLan, llı:hinde ,.tllı, ve dolabı olan 
Oç oda ve alaturka bir helhı ve clelıtrilı te• 
ıhatı mevcuttur. Binanm arka kısmında mev• 
cut bahçe diler bir aenctlc hl11edarıırın uh· 
dtlerinde. yUnll• bir ana ol1.1p bu ıraJ'rl men· 
kulOn bahçesi olaralı kullanılmalıt•dır. Me· 
nha.ı: 74,69 mura murabbu 0 11111 l>uodan 
47.S metre murabbaı bina ve tı metre anı· 
rtbbaı: Nutlıah ol1.1p H.75 metre morabbaı: 
Bahçedir. Muhammin lı:nmıetl: Bina (1250) 
lira •• arkadaki bahçe : SO liradır. Rııdudu ı 
Bir tarafı: Jtomldu'ın balıçeai, btr terafı: 
Ab<!ullıh menrnı tarafı rabi"I: Ayaydın •o -
ltaj!iylc mahdut ve Bahçenin hadndu: Eırafı 
rahlası: Mlıon. Abdullah, ve Tahire ferat 
olunan •e fariflerin uhdulnde ipka oltıııan 
mahal ve mclnıunleh Tahirln menrill ile 
mıhıluttar. 

2004 numaralı kra "I tnh kalMID-D ••· 
addc1 1890 numanlı kanunun 126 tteı ınadole
ılne tevfilıan lılltı rayri menkuldeli lpouk n· 
bibi alacaklılar ite dller allkadarlana " ir· 
tifalı: hakkı aahlplerinln cavri mcnltul GHri .... 

vel verecekleri sobalarm nfimuncı\?-
rind~ birer adedini komisyona tıei- 1 - Muhammen bedeli 1825 lira tutan 5000 kilo paçavra pauırlık 
recekler ve işbu nümunelerden ı't-

1 ,, ı usulü ile satın alınacaktır. 
ğenilmek suretlYle pnzıır •ı;ı yapı a- 2 - Pazarlık 3-10-1941 Cuma gUnU saat 15 te Metro Hanmm 5 ln-
caktır Takarrür edecek fiyat üzerin-
den yUzde yedi buçuk teminat alımı- el katında yapılrırrıktır. .. _,. ..... 

3 - Muvakkat teminat 140 liradır. 
caktır. (262-8433) 4 - Bu işe alt mukavele projesi, Levazım tnGdUrlilğilnde görOlebilir, 
~ D İHSAN SAMİ • 5 _ İsteklilerin mezkO.r gün ve saatte kanun! vesikalan ve mu-
,.... r. vakkat teminatları ile komisyonda hazır bulunmalan. (8450) 

Bel~~~~K~~ ~t~~;;rına 1 Pazarhk Usulile Eksiltme ll~nı 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. A t 1 llb yl "" d 
Olva"volu Sulta"mahmut tOr· n a ya a ICJln an 

bql No. 113 4_, 1 - Pazarlığa konulan fs: "~tal.yada mektep inşaatı olup keşlf 
Khedivıal Mali Line 
Mısır Anonim Şirketi ı 
İskenderiye. Portsald, Hayfa, Bey

rut veya Famaıosta, Mersin veya İs
kenderun limanlarına uğrayarak ve 
yolcu ve eşyayı ticariye alarak Mı·. 
sır ile Türkiye arasmda 15 günde bir 
posta. Tafsih'lt !cin Galatada Karaköy 
Yeni Handa 2 ne! kattaki 
Gılchrıst Walker ve Co. Ltd. 

Umumi Acentelijtlne milracaat. 
T el. : 42964 

Adapazan Demir ve Tahta 
Fabrikalan Türk Anonim 

Şirketinden : 
Makine inşaat şubesinde calıştırıl

mak Ozere birinci sınıf otuz tesviye
ci, on tornacı. on dökmeci, bir firezecl 
ve iki modelclye ihtiyaç vardrr. Talip 
olanlarm prtlan öğrenmek üzere A
dapaza,rında fabrika mlldUrlyetine 
müracaat etmeleri

1 

Sahip ve Netriyat mlldUrn Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Ne,riyat 

T t.. S TAN math:ıaın 

deITTailarını ve biiiüsıyle falı ve tiiiima 
dair olan iddialannr evrak lıaynlan ile 15 
ıGn içinde memariyetimbe blldlrmelerl akil 
halde haklan tıpa alcl1ltrlyıe aablt olm adıkca 
utıt bedelinin paylaımaundan harlc kalacak· 
lan " daha fula aıa!Omat almak latlrcnlerln 
941/11 aa:ınb doava numarasına mllracaatlnı 
ilin olonur, 

bedeli (25.485) lira (84) kuruştur. 
2 - Bu işe alt şartname ve 1.'f tk şunlarda 
A - Proje ~,1 
.B - Silsile! fiyat cetveli ~ 
C - Keşif cetveli 
D - Eeşif hülba cetveh 
E - Kaplama nevilerini gösterir <'etvel 
F - Husus!, fennt şartname ~ 
G - Baymdırlık işleri genel şartnamesi • 
H - Yapı işleri umumt fennl sartnam~ 
t - Ekslltml" şartnamesi 
J - Mukavele projesi 
Şartnameler ve evrak Antalya Nafia mUdür10tunde ı~rülebfHr, 
3 _ İhale 10.10.941 Cuma günil saat 15 te husus! muhasebe binasın-

da vUAyet encümenince yapılacaktr. . 
4 _ Eksiltme pazarlıkla ve vahidt fiyat üzerinden yapdacaktır, 

Tekllfier 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre yapılmalıdır. 
5 _ Pazarlık eksntrlıeslne girebilmek için isteklilerin 3~22 Ura 88 

kuruşluk kat'! teminat yatırmaları ve bundan başka aşağıdaki v•ikalan 
ibraz etmeleri şarttır. 

ı - Bu işe glreblleceitlne dair ehliyet vesikası, 
2 - Cart seneye ait Ticaret Odası vesikası. 

6 - Bllümum resmt masrnfiar istekliye aittir. _ { ıs;s:ı6) 

--Emniyet - Umum Müdürlüğünden '· . 
ı _ Zabıta memurlan tçln azı 1.000 çotu 1.200 takını maa kaslce! 

kışlık elbisenin diklsl 1$1 29.9,941 Pazartesi ran11 15 te kapab zarfla mü· 
na kasaya konulmustur. 

2 _ D!ktlrllacek elbiselerin yıllnız kuması umum müdiırlftlftmüzdeı:ı 
vertlecek. diğer b!ltUn levazımı müteahhide alt olacaktır, 

3 - Kasketiyle birlikte beher takım için 750 kuruş tıyııt tahmir: 
edilen elbiselerin nilmune ve şartnamesini görmek isteyenlerin umurr 
müdilrlak satın alına komisyonuna müracaatları. 

4 - tstek1!1erln 675 llralık teminat makbuz veya banka mektubun\ 
muhtevi tekli! mektuplannı, 2490 1ayılı kanunun 3-4 üncü maddelerin· 
da J"BZ.ılı belaelede blrlllde .untme l(lııt1 aut 14 • kadar komi yo~ 
vermeler' (6578-8133, 


