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SON ZELZELENİN BİLANÇOSU 

Van'da otuzaltı köy 
tamamen harap oldu 

Dedeli nahiyesindeki yeni zelzelede 30 ev 
tamamen, 38 ev kısmen harap oldu 
A ~ 14 _Cuma sabahı mmtakamızda vuku bulan yer 

1 
grtı, ta.af. da alınan son resmi malumata göre, vilayet 

arsın ISI e ra ın T k o· d. B t ka 
nıerkezinde olduğu gibi Eleşk.irt. uta , A ıya ın ve ayazı -

l d ··f hı·ç bir zayıat ve maddı hasar yoktur. Bu yer-za arın a nu usça 
ferde yeniden bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Tahran'dan Solya yoliyle 

Peıte'ye gelen bir habere gör! 

İRAN'DA 
i S YAN 
Ç 1KT1 
Modern silahlarla 
mücehhez kürtler 

ingilizler a!eyhine 
harekele ge~f iler 

Patnos kazasında sarsınl1 fa~ılalarla de -

vam eylemektedir. Dıin saat 16.13 ve 16.35 

ve altışar saniye devam eden iki yer sarsın 

tısı olmuş ve bundan bazı binalar zarar gör 
müş ve hükumet konağının arka ve yan ta

rafı tamamen yıkılmıljtır. 

Rus askerleri kendilerine okunan resmi tebliği dinliyorlar 

Dedeli nahiyesinin bazı köylerinde yeni

den vukubulan yer sarsıntıları neticesi 30 

ev tamamen ve 38 ev kısmen harap olmuş

tur. Sertsu nahiyesinde hareketi arı yüzün 

den ölen ve yaralanan hayvan miktarı 83 

dür. 

Vanda' ki hasarlar 

LONDRA'YA GÖRE 
... 

1 ngiliz 
tayyareleri 
Rusya' da 

ri=----=11 BERLİ N'E GÖRE 

Leningrat 
cephesi 
yarıldı ! 

4 vilôyet asilerin elinde! 
Budape•te, H a.a. - Ofi a,iamı hlllliri

)"or: 

Tahran'dan Sorxa'yn \r ısor~a'dıuı ıla 
l\f&<'ar ajansına Vı>filı·n hlr klgrıır hıtho
rine ır<irr, Jraıı'dn. ansızııı bir i11311 11 ~·ıl.:
mı~tır. Bu halwrdı• "" nıoderıı mitral~.,~ 
ler, toıılar n• el boıııhaları llo rııııc•l"hhc•ı: 
nıühiın kiirt ('l'tr.lı•rinin aııarı51:r iıııdliı: Van: 14 a.a. - Son yer sarsıntısının Vi

layetimiz dahilinde sebebiyet verdiği zayi

at etrafında verilen malümata nazaran 

Ercişin Kocapınar nahiyesinde 31 köy, 
merkez nahiyesinde de 5 köy tamamen harap 

olmuş ve merkezde miıdlirlük binası ile 
jandarma karakolu ve mektep yıkılmıştır. 

Zelız.ele mıntakasını gösterir harta ş· d' k d t b't d'l "1" 
ım ıye a ar es ı e ı en o u 

Leningrat'ta ruslar Cephede ruslarrn 113 
tankı tahrip olundu 

İ~l&'al kll\rllf'ri alt•)hin~ tuırı·kcte KN;tilc

lf'ri \'C kürt kıtalarmııı Knıııan ah'ta 
to11la111iıkları isl·nııın hıırncla haşladıgı , 0 
me\cut nıahimatn nazarım Jll'ıııcdaıı, 

Kashan, Lurbtan \o Juı~istan 'ilın, ti e
rinin taınamh lr 4~ih•riıı cliııcle hııhıııclu
fu hildirilnwidf'dlr. 

Jllacar a.İIUIM, l'ıınıarll'si ıriıııiı Taiırıuı-· 
dan alınan ıııaliııııata görr, rısilı•riıı inJ.:"l

lil rliııloıııatik kıı •. H·si \ e İngiliz rach o~u
nlUI \'akın- ark'llLld tnııınnıış nııılıahirl 

Richartl Dlın Rl'lhl'e ile rı•fal•atlnıl<" hu

hınan Times gııu·t~sinin nıııhahlri Joun 
Holhorn'un lı"ilr.rln eliııo diişliil.leı·iııi , 8 
6.kıhl'tlerlnln ııtf'rhul hıılııııclıığıı, Talı. 

ran'ın muhtelif nol.tıtlıırııııln J,argR alık. 
lar ('ıktıA'ınB , . .,, 8silf'riıı lıı·r tarafa ilan.· 
lar ;\·aınetırarak alıalil i kc•ııılilcriııt• iltı. 

hıı.ka dA\'Ct cttikh·rini ilİIH' Ptm,.klt.'clir. 

Ruzvelt'in 
nutku etrafında 

---ı miktarı 192 ve yaralı mtktarı da 190 k b"J h •• t 1 
j dır. Bu yaralı vatandaşlardan yaraları 1 m U Q 1 UCU m ya P 1 ar 

Falih Rıfkı AT AY 

Yeni cihan harbinin tarihınde bir 
de nutuklar muharebesi faslı bulu
nacaktır. Bilhassa üç hatip çarpışı
.J ,. • uı.ıcı, ~orçn ve 2\ı.uacll ! ~t>y• 

tenen nutukların bir kısmı hadisele
r!n seyri Üzerinde fili hiç bir. deği
fıklik husule getirmez. Bunlardan 
maksat iç ve dış halk efkarını ha
zu·lanıak, oyalamak veya teskin et
mektir. Bir kısmı da yeni hadisele
ı-in başlangıcı mahiyetindedirler. 
Yalnız edebi ve siyasi değil, askeri 
ehemiyeti de haizdirler; çünkü ve
rilen bir kararın ifadesidirler. Ruz
'Velt'in son nutkunu ikinci kısımdan 
•ayınak lazımgeliyor: çünkü Ruz
'Vel t nutkunu bitirdiği andan itiba
ren, amerikan müdafaa sularında, 
muharip veya bitaraf, herhangi bir 
tekneyi takip eden bir mihver harp 
l'eınisi Birleşik-devletler donanması 
tarafından batrrılacaktır. Amerikan 
müdafaa sularının hududu muayyen 
olrnasa dahi, bundan böyle alınan 
Ve İtalyan denizaltıları karşılarında 
bütün Anglo-Sakson donanmasının 
bulunduğunu hesap etmek mecburi
Yetindedirler. 
Almanya'nın Atlantik meydan 

muharebesini kaybetmiş olduğuna 
"e Atlantik'ten çekilmesi icabettiği
ne dair fıkra hulasalarınrn nutuk 
l'tıetnindeki asıllarını bilmiyoruz. 
Daha dün bir resmi tebliğde yüz kü
•ur bin tonilatoluk 20 küsur nakli
Ye genıisi batırdığını ilan eden Al
ja.nya'nın mukaabil abluka tedbir-
erınde iflas etmiş olduüu söylene
~ez. Esasen İngiliz Baş;ekili dahi t1rndiye kadar Atlantik meydan mu
.1~rebesinin kazanılmış olduğunu 
~an etmiş değildir. Bilakis Biri eşik
le ev)etler tarafından dahi alınan bu 
ı· adar ileri bir karar, bilhassa ingi
k~ adaları ile diğer memleket ~e 

talar arasındaki nakliyatın henuz 
Pdek ciddi bir tehdit altında bulun-
u~ 

gunu ispat eder. 
h l'vlister Ruzvelt demokrasiler cep
bıeııine yollamakta olduğu silah ve 
h.lllzeınenin, mihver tarafından hiç 
A~ ~aarruza uğramaksızın, Avrupa, 
" rıka ve şimdi Asya limanlarına 
/·!ıl olmasını istemektedir. Alman
t h nı!' bu arzuya itaat edeceği asla 
da hlın olunamaz. O halde Birleşik
p e~letlerle mihver arasında harp 
de ? Yakında emrivaki olacak mı -
~r · Bu suale acele bir cevap ver-... e ~ · 
Al gı doğru bulmuyoruz. Mesele, 
rrı hlanya'nın denizaltılarını kullan-

h ak ve amerikan bayraüına karşı 
azı ·· "' k h au rnusamahalarda bulunma u-

k 11,Undaki ihtiyatkarlığrna, Ameri
r a nrn fili bir müdahaleye vesile a
r a~ıp aramamak hususundaki ha-
e Net tarzına bağlıdır. .. . 

il 
utuk İngilizlerle müttefiklerını 

on d ç·· k" b erece memnun etmİ§tİr. un u 
i)u 'hlernleketler matbuatı, bu karar 
deh Arnerika'nın harbe doğru bir~z 
J a a Yaklaşmış olduğu fikrindedır
~er. Alınanya, biz bu satırları yazdı-
.,.thlız h .. tk 
..J • zaınana kadar, enuz nu a 
qaır r• • . • b' k b J oeSJnı Veya nımresmı ır mu a-

e ede bulunmamııtrr. Kolaylıkla 

ağır olanlardan 7 si Van'a getirilmiş 

ve diğerleri de Ercişde tedavi altına ahn- Cephede ı·ık kar 
mışlar.dır. Felaketin vukuu akabinde va -

1i vekili yanında sihhat müdürü, Nafıa mü-

hendisi, sihhat memurları ve yardımcı e -

kipler olduğu halde felaket sahasında icap 
yağmağa başladı 

Ruslardan birçok 
ganimet alındı 

eden tedbirler alınmış ve yardımhr yapıl - Lonflrıı, l ı a.a. - İtimat edilir bir men. 
mıştır. Muş vilayeti de gönderdiği bir e- bad~n Bğrcnilıl ğine göre İngniz hav ku

vetıerine mensup bir teliekkUl Sovy tler 1 
.I.i.p ila ı.-. v:ı rıhın. isinP 1.stir.ilc elliği g ibi 

ıstrıı~nc gelmlştir. 

Bir numaralı 
gönüllü kadın~ [Dünkü alman tebliği kuvetli 

alman teşekltüllerinin Leningrad 

müstahkem cephesini yardıklarını 

ve ruslann şiddetli mi.ıdafaasına 
rağmen fasılasız bir surette şeh
rin muhasarasına devam edildiğini 
bildirmektedir. Gelen diğer haber

ler aşağıdadır: ] 

Mihııer elçilikleri T aharn'ı 
terkedecekler Londra, 14 a.a. - Rmı cephesinde. mu-"Diyarıbakır ızılay merkezi i:le felaketzede l 

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak harebeler blltUn elddctlyle devam etmek
için 1.000 lira göndermiştir. Yer sarsıntısı tedir. a a - Amerika Birl~ık 

devletleri sivil miidafaa te,şkildtı dırektö

rU M. Laguardiıı., Bn. nuzvelt'ln btı teşki

latın direktör muavinliğine tayin edildiği
ni blldirmi§llr. )t. Laguardla, Bn. Ruz

veJt'e "bir numaralı gönllllti kadın., unva

nını vermiş ve 29 ey!Ulde vazifesine bll§
lıyacağını ilfıve etmiştir. 

Tahran, 14 n n Alm n l nııırar 

zaman zaman tekerrür etmektedir. Cuma Daily Telegraph gazetesinin Stokholm 

günü vuku bulan ilk yer sarsıntısında muhabirine göre, Spitfire ve Hurrlcane 

Erciş kaza merkezinde dıvarları çatlıyan savaş tayyareleri Lenlngrad üzerinde ce
evler dün öğle üzeri vuku bulan yer sar- reyan eden hava muharebelerine iştirak 
sıntısı neticesi olarak büsbütün oturulmaz etmektedir. Rusların Leningrad civarında 
bir hale gelmiş ve bazıları da tamamen şiddetli mukabil hUcumlarda bulundukla-
yıkılmıştrr. rını bizzat alınanlar teslim ediyorlar. 

Yeni zelzeleler İlk kar dllşnıeğe başlamıştır. 

Ağrı, 14 a.a. _ 13 • 14 gecesi Pat - Almanlar, ru:::arın merkez bölgesinde 

nos kazasında saat 21,30 da, 23.20 de de mukııbil taarıızlara geçtiklerini kabnl 

ve 24 de beşer saniye süren birer yer 1 ediyorlarsa da Budienny ordusunun Dnie-

sarsıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. (Sonu J üncü sayfada) 

Büyük Millet Meclisi· 
bugün içtimaa başhyor 
Büyük Millet Meclisi, son toplanhsında verdiği karar mucibince bu

gün saat 15 te içtima edecektir. Bu tatilden istifade ederek seçim dai
relerini dolaşan ve halkla temaslarda bulunan mebuslarımız içtimada 
bulunmak Üzere ıehrimize avdet etmiı bulunmaktadırlar. 

-----ı Bugünkil toplantının ruznıımeslnl yazıyo-
ruz: 

Bı 1 'k A 'k Manisa mebıısu Dr. Saim Uzel'ln vc!at et-
ır ecı merı a tlf'l hakkında Baavek(ılct tezkeresi. 

1 Bazı hariciye memurlannın maas ve tem 

ticaret gemilerini 
silahlandıracak 

BERLİN'E GÖRE 

sil tahsisatlarına zam yapılması hakkındaki 
kan\ın llı.ylhasının ııcrl verilmesine dair Bas
vekalet tezkeresi. 

Çorum'un Osmnncık kazasının Pelllük ko
Yünden Musta!a otlu Mustara Karnba~ın ö • 
lüm cezasına ı:arptırılması hal<kındakl tezke
renin ııerı verilmesine dair Basvck!Uct tcıke
resl. 

tı:cl mebusu Turhan Cemal Berlker'ln lCE
rl! masuniyetinin kaldırılması hakkın<la 13a~· 
vekalrt lc>7.kerl'sl ve adliye ve lt•skllfıtı esa -
siye encümenleı lnılt•n mürekkep muntt.'llt en
cümen mazim lası. 

1 k Türkiye - Almnm·n arasında ticari mülm-8. Ruzve t son nut u ı delelere muıerıaır h~susı anlaşmıra merbut 
j (C) llsteslndc-kl mc>an kökü kontcnJanının · ı b • • t • h d 1 me)an hli!fl.5asına ve balına tahsisi h kkında 

1 e 1 r va zıye 1 as teali olunan notaların tasdlkına dair kanun 
.. d .. I:lylhası ve harlclye \'C lktısat enl'Umenkrl 

etmek gayesini gu uyor 1 mazbattları. ' 
Tuı kb e - lsvtı:re arasında me,·cut 30 ma

N evyork, 14 a.a. - Vaşington'dan Yıs 1940 tarlhll tıcı.rct ve tcdi)e anla&ması
verilen bir habere göre hükümetin nın iki a>· tcmclldlnc nnlr kanun la)lhası ,.e 

'k ticaret vapurlarını silah - harlrbe ve lktısat encümenleri mazbatıııarı. 
amerı an . w. Turkiye - Mal'aı1stnn arasınd.ı 3 marıs 
}andırmayı teklıf edecegı muhtemel 1' 19·11 tarihinde akit ve imza l'dllen ticaret ve 
görülmektedir. Haberde bu malUma- tediye anlaşmaları ile ml'rbutlarının tasdlkl
tın salahiyetli bir menbadan alındığı ne dair kanun 11\yllııısı ve hıırtclye 'e lktısat 

(s J .. .. f d ) encilmenh•ri ınnzbutuian onu uncu say a a · · 
Vakırııır umum mlldllrliliHlntin Üsküdar -

hükmolunabilir ki büyük bir zaru -
ret olmadıkça, mihver, amerikan 
harbi gibi ağır bir yükü, şark seferi 
devam ederken, üstüne almak iste
mez, ancak bu uğurda İngiltere'yi 
dahi nakliyatmda serbest bırakmak 
gibi bir fedakarlığa da katlana-
maz. 

Kadıköy hıılk trumvın ları 5ıri<et1ndckl hisse
sinin İstanbul belediyesine devri hakkında 
kanun l~ylhası ve maliye, bUtce ve dahlllye 
encümenler! mazbataları. 

ÇAGRI 
* Maliye encilmenl buailn umuml he)·et 

1çt1nıaından sonra toplanacaktır. 

Kıbns'a 
kıta farı 

takviye 
geldi 

.*. 
BPrlin, 14 a.a. - Şark ceııhe~inde 12/13 

eylülde almnn zırhlı teşekküilni cüretll 
hücumdan sonrn 1.500 esir almışlar ve 70 
top, 20 lrnktör, 600 kamyon ve 400 atlı ara
ba iğtinam veyn tnhl'ip etmi~lcrdlr. Ayrıca 

,.e rumen eltll l.:lerl men up rına T hrnn't 
terketmelerl tein salı gılnü tebl t ~ aıııl-
mıştır. 

Almanlann ilk kaliles; 
Tahran'dan ayrıldı 

Tahran, 14 a.a. - Ro;ı: ter'ın huıııısı mu. 
habiri blldlrlyor: 

(Sonu J üııcü :.ayfada) 

3 de layyurc lnhr!p edilmiştir. 

1 
D.N.B. ajansının şark cephesinde bir as- 1 B. Herriot bir tecemmu 

keri menbadnn 1iğrr.ndlf:ine gifre, fena hıwa 1 
v~ en müşkü.I ~ol şnrtlarınıı rağmen alman kampına gönderildi 
pıyndclerl muhım ınuvııffııkıyetlcr elde et-

Lefkoşe, 14 a.a. -- Kıbrıs'a büyük mişlerdlr. İlerlemekte olıın bir alman Pi- ı Zurich, 14 a.a. - La Tılbııne de T,au anne 
takviye kıtalarının gelmiş olduğu yade tilmenlne karşı ruslnr her ne kadar gazetesine göre, de Gnullc tine iş
resmen ifşa edilmektedir. Şimdi ada- büyük mlktarrla tank kııllanmıslarsa da al· tirak etmiıı olmakla. maznun ~ n ltzllsın
da Kıbrıs'ın tarihinde bugüne kadar man ileri hareketine m(ınl olamnmı~lardır. dan M. Herriot, Vnlıı Lecemmlı kampına 
görülmemiş derecede kuvetli bir gar-, 6 gun sliren ıılddPlli bir muhnroba e5nnsın- gönderilmiştir. ilu kampta M Reynaud 

nizon bulunmaktadır.. (Sonu J üncü sayfada) ile ~L Mdnı.M'de hulunınnktudır 

• •. "&, 

Dünkü spor har eke ti eri 
Dün Ankara'da İstanbul An

kara boksörleri arasında 19 
Mayıs Sladında maçlar yapıl
mış, ayrıca 21 bölgeden gelen 
mükellefler Atış Poligonunda 
müsabakalar yapmışlardır. iz. 
mir'de Fuar yüzme müsabaka
larına dün muhtelif bölgeler
den gelen yüzücülerin iştira
kiyle ba~lanmı§ ve lstanbul'da 
da yeni futbol mevsimi, parlak 
bir merasimle dün açılmı~lır. 

Yukardaki resim Ankara 
boksörlerinden lsmel ve Mu
harrem arasındaki karşılaşma
yı, aşağıdaki resim de poligon
da atış yapan bir mükellefi 
gösteriyor. (Spor im beri erimiz 
5 İnci sayfadadır.) 
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Harp ve iktisat : 

Canla, başla ta raftarız 
Bugün değil, ta harbin ilk hafta -

larında düşüncelerimizi açıklamış bu
lunuyoruz. Devlet, iktısadi alanlar -
da gittikçe daha şümullü, daha kök
lü bir tarzda teşkilatlanıyor. Bu ça -
lışmaları gördükçe, istikbale olan 
güvenimiz bir kat daha artıyor •. 

Harp yılları tazyikını arttıran bir 
kabus gibi dünyanın iktısadi ve mali 
hayatı üzerine çöküyor, ardında fe
laket izleri bırakan uğursuz bir ker
van gibi yol alıyor. Bu kanlı, şeamet
li yolculuğun sonu ne vakit gelecek? 
Bu maceranın sonunda insanlığı na -
sıl bir akıbet beklemektedir? Zifiri 
karanlık içinde, (yarın) ın neler ge
tireceğinden kaygısız yaşanabilir mi? 
Her sahada teşkilatlanmadan müca -
delede muvaffak olunabilir mi? 

Mahiyeti itibariyle iktısadi harp 
askeri savaştan farksızdır. Onun da 
mütehassısa, disiplinli teşkililta, faal, 
uğraşıcı, mesleğinin eri komutanlara 
müessir, modern mücadele silahları
na ihtiyacı vardır. Başka türlü sonu 
ne vakit geleceği belli olmıyan bu 
badire içinde memleketin mukavemet 
kudreti arzu edilen seviyede tutula
bilir mi? 

Tcşkilatlanmıya, gittikçe daha zi
yade teknik bir mahiyet alan devlet 
fonksiyonlarını başarabilecek bir 
bünyeye kavuşmak mecburiyetinde -
yiz. Bunu emreden her hangi bir fi
kir ve kanaat değil milli hayatın icap
larıdır. Harbin doğurduğu çetin 
p.rtlardır. Bu hakikate dudak bük -
mek için ya burnunun ucundan öte -
aini görememek ve yahut da şahsi 

menfaatten gayri hiç bir şeyi düşü -
ncmemek lazımdır. 

Pamuk müstahsilini korumak, pa -
muk istihsalini memleket ihtiyaçla -
rına göre ayarlamak ve elde eidlecek 
pamuk rekoltesini yurdun istihlak 
:zaruretlerine göre tevzi etmek mak
udiyle hükümetin esaslı tedbirler 
düşündüğünü gazetelerde okuduk. 
Hükümct haklıdır. Mesul ve müte -
hassıı bir teşkilat vücuda getirmeden 
bu iJe tam bir düzen verebilmek güç
tür. Sümerbank mesaisini sınai istih
sal faaliyetlerine hasretmcli. Bu mü
essesemizin vazifeleri çok çeşitli ve 
~ok ağırdır. Ayrıca pamuk istihsali
ni tanzim etmiye ne vakti ne de im -
kanı vardır. Teşkili dU;tUnUlen Pa -
muk ofisi mensucat fabrikalarımızla 
(resmi veya hususi) müstahsil arasın
da mutavassıt bir rol oynıyacaktır. 
Şimdilik bir hayal olan geçen sulh 
ıenelerindc pamuk piyasasının nasıl 
açıldığını ve nasıl işlediğini erbabı 

çok iyi bilir. Birdenbire, ortada hiç 
bir makul ve ciddi sebep olmaksızın 
alıcı mcvkiinden, birkaç gün ıçın, 

sırra kadem basanların tabiyesi ma -
lumdur. Eski borsa cetvellerinin gös
terdiği ani temevvüçler ibretle tet -
kike değer. Pamuk ziraatini genişle -
tcbilmck için muhakkak devletin fi-

iımir' de denizden cıkan 
canavar bir domuımuı t 

İzmir (Hususi) İnönü caddesinde sahil
de oturan Melek Erdinç, evelki &ün anne -
ıiyle evinin avlusunda denize bitişik mut
fak önünde yemek pişirirken denizden çı -
kan vucudu kıllı ve deniz aygırına benze -
yen bir hayvanın hücumuna uğramış ve 
vahıt hayvan, kadınr yere dÜ$Ürerek ısır -
mak 1ouretiyle muhtelif yerlerinden yarala
mı$tı. Kadınların feryadı üzerine vahşi 

hayvan, tekrar denize atılmııt ve kaybol -
mu$tu. 

Sahilde yapılan araştırmada sahilde 70-80 

Jı:ilo ağırlığında bir yabani domuz cesedi 
bulunmuıtur. Bir gün evci Melek Erdince 
hücum ederek ısıran hayvanın bu domuz ol
duğa ve avcılar tarafından takip edilirken 
yolunu sa11ırarak denize daldığı •• yüzerek 
Melek Erdincin evinin bahçesine çıktığı, 

tekrar denize atılınca da boğulduğu anla -
ıılmışur. Bu domuzu.n kuduz olması ihti -
mali de v:ırid gorlilmektedir. 

l:zmit C. H. Partisi Ocak 
kongreleri 

İzmit (Hususi) Şehrimizde C. H. P. ocak 
lrongırelcrine ıs eylülden itibaren baılanı

lacaktır. 

Hü•eyin SAMI 
Urla Mebaıu 

yat hususunda nazım rolünü oyna -
ması icap eder. Nazım rolünü hakkiy
le ifa edebilmek için de teşkilat la -
zımdır. "Anbarımız doldu. Birkaç 
gün için mal alamıyacağız. Memuru -
muz az. Hamallarımız mahdut, mua
meleyi çabuk yapamıyoruz. Nakil va
sıtası bulamadık. Malı kaldıramıya
cağız." dediğiniz glin piyasaya mü -
dahaleniz yalnız nazari olmakla kal
maz, üstelik müstahsil malının "re -
zil" olmasına sebebiyet verir. 

Yeni teşe,kkülden, bilhassa pamuk 
ziraatinin inkişafında önemli hizmet
ler beklemek hakkımızdır. İstihsal 
vasıtalarının, yedek aletlerinin temi -
ninde azami gayret göstereceği ta -
biidir. Milli iktısadiyatımızın esaslı 
unsurlarından birini teşkil eden 
PAMUK ayrı bir ihtisas, ayrı bir fa
aliyet ıubesi telakki olunmıya değer. 

"İncir, üzüm, fındık" dan başka 
bir şeye kolay kolay aklımızın ere -
mediği bir tarihte sevgili Milli Şe -
fimiz kendisine has bir hamle ile pa
muk mevzuunu ortaya koydu. Yorucu 
tetkik seyahatleri yaptı. Yüksek ir -
şatlarını esirgemedi. Hepimizi çalış
mıya davet etti. Kanaatimiz §U ki 
eğer o zaman icap eden "mesut ve 
mütehassıs teşkilatı·• kurarak bu işe 
dört elle sarılmış olsaydık bugi.'.n 
çok daha geniş i:>lçüde neticeler alır· 
dık. Bir müessese zamanla olgun:a -
şıyor, tecrübe ile milli muhitte kök 
salıyor. Faal, uğraşıcı, başarıcı uzuv
lar ancak vazife, salahiyet ve rnesu -
liyct alanlarında tecrübe görerek ye
tişebiliyor ... 

İktısadi sahada teşkilatlanmak 
maksadiyle ne vakit devlet yeni bir 
adım atmıya karar verse, bazıları der
hal işkilleniyorlar •. Ufuktan kara bu
lutların sökün edeceği hususi menfa

.kt1erinin üzerine çöküvereceği vch -
rmine kapılıyorlar. Derhal dikkat kc
.silip devlet teşekkülünün biran evcl 
.ayağının sürçmesini dört gözle bek -
liyorlar. Meydanın boş kalacağı gün
leri özlüyorlar. 

Devletin iktısadi müesseselerinde 
de hata işlenebilir, hatta auyistimal 
vukubulabilir. Orada çalışanlar da 
"insan" dır. İçlerinde beteri zaafla ~ 
rın zebunu olacaklar bulunabilir. Ye
ter ki teşhis vaktinde konulsun. Mü
rakabe daimi ve mile•ir oı.un. Zec
ri tedbirler gecikmesin. Gelişip bü -
yüyen her bünyenin gösterdiği arazı 
bu müesseseler de gösterecektir. 
Bunlara bakarak, bunları veııile itti
haz ederek davanın doğru olmadığı 
nasıl iddia olunabilir? 

Sınırlarımızı yalıyan harp ateşi 
iktısadi alanlarda da teşkilatlanmı -
ya mecbur olduğumuzu ihtar ediyor. 
Uzayan buhran dolayıııiyle bu mec -
buriyet hayatt bir ehemiyet almııtır. 
Doğru yoldayız. Hükümetimizi teı -
kilatlanmıya matuf tasavvurlarından 
dolayı tebrik ederiz. 

Bir yılanla bir gene kadın 

arasındaki mii<adele 
İzmit, (Hususi) - Merkeze bağlı 

Çubuklu Osmaniye köyilnde feci bir 
hilldiıc olmuıtur. Bu iöyde 30 ya1-
larında Hatice ilminde hamile bir ka
<f n, tarlada fasulye toplarken, bir
denbire çok bliyilk bir yılanın hücu
muna maruz lr:almıttır. Genç kadınla 
yılan araııında milthit bir boğUJma 

başlamış, timdiye kadar eti görülme· 
mit cesamette olan yılan, kadıncağı
za ııarılarak ııkmağa ve zehirini muh
telif yerlerine alr:ıtmağa batlamı§tır. 
Canhavliyle feryat eden Haticc'nin 
imdadına kimseler gelmeyince kadın 
son bir gayretle bu korkunç yılanı 
boğazından tutarak vücudundan a
yırmağa muvaffak olmuıtur. Fakat 
genç kadının hayatını kurtarmak 
mümkün olamamııtır. Zavallı Hatice, 
ıstıraplar içinde inliye inliye ölmUJ
tür. 

i-

Kandıra' da hir tütün kaçakçısı 
yakalandı 

İzmit - (Huıust) Kandıra da mühim bir 
kaçakçılık valcaaı olmuı ve derhal yakalan-

ikinci kağıt fabrikasına su mııtır. 
tesisatı yapılıyor İzmltin Mamuriye kö,.Unden Rüstem 

İzmit (Hususi) inşaları ikmal edilmiı İpek adında bir adım 26 büyük paket hı -
olan ikinci kağıt ve sellüloz fabrikaları için linde kıı;ak tlltlinlerl bir be11ire yillrliye • 
Sapanca &i:>lünden açılacak olan su tesisatı rek Kandıranın Karaıilllü lı:öyüne ıitmiı. 
ameliyesi hızla devam etmektedir. Su bo
ruları ferıi;ı.atı ıimdi ıehrin içine kadar 
ıelmiştlr. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Cebeci Eczanea 

Tütünlerin Uıtüne elma lco1aralc (elma 11. 

tıyorum.) diye köy lröy; ıezmeie bııla -
mıı. O esnada Jandarmalarımız bu adamın 

bil ve hareketinden ıUphelenerelc çuval -
l~rdan boıaltmıılar Jı:aı;ılr tütllnleri meyda
na çıkarmıılardır. Kaçalrı;ı önce kaçmak 
iıtemiı, ıonra da 25 lira para teklif etmiı -
tir. 

Tevlrif edilen Rüttem İpek, mü11dere 
edilen tt1tt1Dlerle birlikte adlJyeye tnlim 
edilmiıtlr. 

U(US 
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LIYOÖRAFYA ................................ 
Sosyıllzmin ve sosyal 

mücadelelerin umumi tarihi 
Müellif in is.:ni Max BEER 
Mütercimin ismi: Zühtü Uray 

Yukarıdaki adla intiıar sahasına çıkmıı 

olan eser, yahudi peyıamberlerinden itiba
ren ıeçen bilyük harp sonun& kadar dünya 
yüzünde iktisadi sebeplerden dolayı vukua 
ıelen huzursuzluk ve mücadelelerin ıebep 
ve amillerini, onların nasıl doğduklarını, 

nasıl inkiıaf ettiklerini ve en nihayet bu -
ılın nasıl yeryüzüne liri ıenislikte bir aza 
met peyda ettiklerini. yepyeni bir ıörüşle, 
izaha çalıımaktadır. Eser bugilne kadar bil
dliimiz ve okuya geldiğimiz tarihler çer -
çevesinde ve onların janrında değildir; ya
ni vak'a ve hadiselerin yalnız fotografik 
ve kronolojik cereyanını çizmemektedir; 
bilikiı onların sebep ve amillerini, kendine 
hu noktai nazarı ve ıörüı tarzı içinde, ak
ıettirmeie uira:tmaktadır. Aynı vakayı ve 
hadisatın iç ve dıı sebeplerini, iktisadi dini, 
ıhliki ve coğrafi muharriklerlni göstermek 
iddiasındadır. Bu sebeten doyalı orijinal • 
dır, geniıtir ve ıumullüdıir. 

Dokuzuncu Dil Bayramı 
26 Eylülde kutlanacak 

Kurumunun Dil bayramı için Türk Dil 

hazırladığı programı aşağıya 
. 

koyuyoruz 
26 eylul 1941 cuma günü, birinci cildiyle Divanü Lugat-it-Türk ter -

Türk Dil kurultayının Dolmabahçe cümesinin üçüncü cildi ve tıpkı ba -
sarayında toplandığı 26 eyliıl 1932 sım (yani faksimilesi), Eski Türk 
gününün dokuzuncu yıldönümüdür. Yazıtlarının dördüncü cildi, Eski 
Türk Dil Kurumu ana tilzüğü ve Ku- Uygur metirilerinden Prens Kalya -
rultay kararı, bugünün kurum üyele- namkara ve Papamkara hikayesinin 
ri, halkevlcri ve yurdun bütün dilse- Uygurcası ile Huastuanift dua kita
verleri arasında dil bayramı olarak bı, Namık Kemal'in doğumunun yü -
kutlanmasını gerektirmektedir. züncü yıldönümü dolayısiyle onun 

Türk Dil Kurumu, ba§ka yıllarda hayatı, eserleri ve tesiri üzerine bir 
olduğu gibi bu yıl da dokuzuncu dil araştırma, Odisc tercümesinin birin
bayramının kutlanması için aıağıda- ci cildi, Tiirk Dili Bibliyografyası -
ki programı kararlaştırmı~tır. Bütün nın 1929 dan beriye olan ilk cildi, 
kurum üyeleri ile halkevleri, Türki- Türk Dili Belleteninin dört sayısı ba
ye basını ve yurdun dilseverleri bu sılıp ortaya konulmuştur. 
programın icrasına davet olunmuş - Söz Derleme Dergisinin uçuncü 
tur. cildi ile Ali Şir Nevai'nin beşyüzün-

a) 26 cylCıl 1941 cuma günü saat 18 cü doğum yıldönümü dolayısiylc ba
de Ankara radyoıı.unda Türk dil ku - zırlanan Muhakemet-ül-Liıgateyn'in 
rumu adına blr söylev verilecektir. metni ve bugünkü dile tercümesi, 

b) Halkevleri, kendi bölgelerinde- Türkçede Ekler - Kökler hakkında 
Sol cereyanlar ve ıol mücadelelerin ta- ki duruma göre söylev saatinden ön-ı önemli bir araştırma, yeni imla kıla

rihi olan bu eser, sanayileşmekte olduğu - ce veya sonra, kendi yapacakları vuzu ile Kutadgu-Biliğ'in üç nüsha -
muz bu rünlerde, yeryüzünde ıimdiye ka- programlarla dil bayramını kutlıya- sının tıpkı basımları da basılmakta -
dar vukua gelmiş olan amele hareketlerini raklardır. dır. Büyük Türk Lüg~ti'nin 3 üncü 
tanımak bakımından ve onların içtimai bıin Radyosu olan Halkevleri, saat ıs ve 4 üncü ciltleriyle Yakut Dili Söz
yede yaptıkları taribatla yarattıkları ikili· de verilecek olan söylevi toplu ola _ lüğü ve Şeyhi Divanı tıpkı basımı da 
ği önlemek yönıinden okunması pek ıerekli rak dinliycbilmck iizcre tedbir ala _ basımcvlerinde ileri götürülmektedir. 
olan bir kitaptır. Modern medeniyetimizin caklardır. Bunlardan başka Radlof'un dört 
inşasında pek büyük hisseleri olan dunya c) Türkiye gazeteleri 26 ve 27 ey _ ciltlik Türk Lehçeler Lfıgati tercü
iıçi kütlelerini tanımak, çektikleri iztirap- lül sayılarında, gündelik olmıyan mesi ile Divanü Lfıgat-it-Türk'ün en
ları bilmek ve bizden olan türk iıçilerini dergiler de dil bayramı gününden deksi, Tuhfetüz-zekiye ve Muin-ül
böyle sefil vaziyetlere dü11ürmemek .,. do. sonraki ilk sayılarında bayramı kut- Miirit'in tıpkı basımları, Ekler Der
layısiyle pek kuvvetli olan buıünkü içti - lıyacaklar ve Türk Dili üzerinde ya- gisi, Yeni Türk Sözlüğü Akat ve Eti 
mai bünyemizi amele davaları, sınıf fark - zılar yazacaklardır. dilleri Sözlükleri ile Türk - Siimcr 
Jarı ve fikir ayrılıkları ile zafa düıürme - d) Halkevlerinde yapılan kutlama Dil Birliği hakkında önemli bir araş
mek için bu kitabın ibret gözü ile, ihatah törenleri hakkında birer rapor hazıt'- tırma, Odisc tercümesinin ikinci cil
ve &eni, bir anlayıı zihniyetiyle okunması }anacak ve verilen sBylvler ile oku _ di de basıma hazırlanmaktadır. 
llzımdır. Eserin difer bir hizmeti de şahsi nan şiirlerin kopyeleriyle birlikte ---
bazı egoist zihniyet ve kanaatleri yumu- Türk Dil Kurumu merkezine gönde
ıatarak onları daha insani ve daha sosyal rilecektir . 
bir kılıfa koymasıdır. Velhasıl fert ve ce- Gazete ve dergilerin Dil Bayramı 
miyet bakımından bu kitabın terbiyetkS.r dolayısiyle yazdıkları yazıların bu -
bir rol ifa edecefi muhakkaktır. Metinde lunduğu sayılardan da ayrıca birer 
reçen bazı dini, içtimai ve felsefi doktrin- tanesi Türk Dil Kurumu merkezine 
!erle hu isimler hakkında izahat verilmek gönderilecektir. 

Bergama'nın kurtuluş 

yıldönümü dün kutlandı 
Bergama, 14 <Hususi> - Bugün Berga· 

mamızın 19 uncu kurtulus yıldlinilmll (!SSiz 
teıahllratla ve cok heyecanlı bir &ckflde 
kullandı. Saat 10 da atılan topu mUteaklp 
bir gene subay kumandasındaki süvari efe-
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Birkaç gün e\ el almanlar Re\ al ı z.ııptet• 

tller. TA Baltık sahillerinde bulunan Re
vnl'ın meşrutiyete tckaddüm eden günlerin 
larlhinde büyük bir rolü ve yurdumuzun 
gecmiştcki mukadderatında yakın bir alA· 
kası vardır. 

İstibdat devrinin ıon yıllarını :rnşamıs o
lanlar Osmanlı lmparatorluğunun toprakla
rı"U:ı:ı•rlnde yapılan pazarlıkları ve "dü'l'ell 
ıııuaz.zanıa"nın madrabazlıklarını hatırlar

lar. 
1000 den itibaren Avrupa alabildiğine ta• 

hammUr ediyordu. Bir tarafta Entente Cor
dıal" damgasını taşıyan ttl!Afı l'lllitıellP.A dl· 
t:er taraftan da İttifakı l.\lil!ıellPJ olmak il• 
zere, altı buyük de\0 let muvazene adı altın• 
da en büyük muvazenesizliğin eserini meY· 
dana getirmek lı:in karşılıklı cephe almıa· 
!ardı. Gene buglinkli cibl, her birinin "ha• 
yatı" bir dlıvıw vardı; biri diğerinin rnev· 
cudlyetınc tahammUI cdt>mlyordu. 

Bu arada, imparatorlar, kırnllar, cilm• 
hurrclsleri payıtahtlar arasında mekik do
ku)·arak birinci cihan harbinin temellerini 
kuruyorlar ve bunların, vaktiyle bir safra 
gibi ayrılıp bırakılan çömezleri milstakbel 
musibetin harcını hnzırlıyorlardı. hl artı.le 
a7.,ıtmışlardı; bir hAdise cıkarmak !cin elle• 
rlnden geleni yapıyorlardı. 1905 te !kinci 
Vllhclm'ln birdenbire Tanca'da Fu sahllle
rine sıı:raması Uzerine kıyametin kopması• 
na ramak kalmıştı. 

Uzak-ııark'ta knrııısına dikilen Japon)·&'• 
dan ağzının payını almış olan Carlık Ru1-
yası. Yakın-ıark'ta can ceklsen Osmanlt 
imparatorluğuna g!lzünü dlkmlıı, kendine 
arslan pa:ırını temin etmeğe calışıyordu. 

O gOnlrrde hAIA kilise taassubu ~e papd 
zlhnl)'etiylc yasıynn bir dilnya vardı. Bu 
murat dünyanın elebaaılıfıını yapan Roma• 
not Rusynsı, Osmanlı devletinin Anadolu 
topraklarına giren Taşnak hayduUariyl• 
Rumeli'dekl ortodoks kilisesi için bir slllll 
deposu ve eşkıya yata:ı olmu&tu. Hırlstl• 

)'anlığın sellımetl, insaniyet, din, lyman, ıu 
ve bunun '!gibi, kiliselerden parllmentolar• 
dan yilkselen sesler, hakikati alzlemek, iz• 
anı ~imek !cin sarfedllen lAflardı. Hakikat 
su idi: içinden çl1r0milş olan osmanlı idare· 
sini tamamlylc cöktilrebllmek için eve!A a• 
saylşslzllıtl yaralmnk ve arkasından kilise
yi, papası ve g(lya zulüm gören hırlstlyan• 
lıfı kurtnrm:ık bahnneıılyle, Carlık Ruaya• 
sı, bir tnraftan Balkanlar, diğer tarafta.il 
Kafkasya üzerinden hayali bir Ermenı.tan• 
in AkdC'nl:ı:'e inmek istiyordu . 

Du maksatla hnzırladıklan 1905 "Mak~ 
donyıı katliam" ı istedikleri 8lçü)11 bula• 
mnmıştı. Cenubu ııarkl Avrupasında ve hU• 
suslyle Dalkanlarda Romanorlarla Habl• 

ve haıiyeler illve edilmek ıuretiyle kita- Halka hitap eden söylev ve yazı -
bın kıymeti bir misli artırılmıs ve bu su- tarda, elden geldiği kadar açık, sade, 
retle okuyuc;unun mesaisi çok kolaylaştı - güzel ve düzgün türkçenin kullanıl-
rılmıştır. masına çalışılacaktır. 

Bu kadar zenıin ve eumullU muhteviyata Dil Bayramı dolayısiyle verilecek 
malik olan eser, Maarif Vekileti Neıriyat ııöylevlerdc ve yazılacak yazılarda 

!er hilkUnıet önüne gelerek şnnlı bııyrnğı - burg'lnnn menfaatleri carı:ıısıyordu; 15bQr 
mızı lstlkllıl Marşlyle \'C ihtiramla hükUmet büyük de\letler lse, artık son günlerini ya• 
konağına çekmlş!C'rdir. Gt•nc sub:ıy tnrn!ın- şıynn Osmanlı imparatorluğunu paylaıma!C 
dıın trııt olunan kısa hlr hitabeyi mCitl!lıkip hususunda anlaşmııı olmnlanna ratmen. 
Parti ve Belediye Reı~ı Ahmet Hamdi An- blrlblrlerinl atlatmıya çal1$ıyorlardL 

Müdürlüiilnün büyük himmet ve &anetiyle herkes kendi düşüncesini istcdigi gi- knn kl1rsl1ye cıknrak hugünü bize ynrntan 
1r11Hty•ti ara1nM1t,,,..to nft-_.,.J J:ü~ı- A-• ia-1.. -"'--'-~="~.,,.,.rı..."• 0 - 6' 1-'- At.atnrlt'!l v hu ulhırih> 

d 1 1 • · d"l · 1 · · 1 canlarını feda eden allz ııeh tlcrlmlzl Ihtl-
sust bir ihtimamla Maarif Matbasında tab- a anma arı ıçın ı ış erının gene ramla anmış ve bugünkil dUnya \'azlyetı 
ettı.rı'lmı'ctı"r. Eıerı· okumag·ı her türk mü- gidi~i ve başlıca verimleri JU nokta -" karşısında müstakil ve mesut bir yurt çcr-
nevverine ve yilksek tahsilde bulunan her !arda topluca göz önüne konulmuş - cevesl içinde bize buı;Unlerl yaşatan Mllll 

ıence tavıiye ederiz. tur: Serimiz lsmet Inl.lnU ile CUmhurlyet hllkü-
a) Ebedi Şef Atatürk'ün yarattığı mf'tlmlze ve kahraman TUrk ordusuna can-

Maarif vekillifi yayınevlerlnden ve bU • ve bütün esealarını kurduğu Türk dan inan ve bağlılıklannı teyit ve tebarilz 
tlin kitapçılardan arayınız. Fiyatı 400 ku - dil devııimi, Milli Şcf'imiz ecvgili ettlrrnls ve coskun alkışlar arasında sl5zilne 
rıııtur. Cümhurreiııimiz İamct İnönü'nün nihayet vermiştir. 

l nkı lôpçı gençlik 
Mllllyetcı ve vatanperver senclltln hafta

lık fikir oraanı 1nkılApcı Genelik aaıetealnln 

ıs Uncu •>-ııı da do!S\lh munderecatla cık

mııtır. Glttıkce aUzelleten ve milli imana aa
dakat ve batıılıtını llbat eden Gencllk'ln bu 
aayıaında: 

Kemal Kaplancalı'nın (Münevver TUrk 
aenclnln eaulı bir vazıtetl), Prot. Raaıp H. 
öz:dem'ln (Gramer komll>•onunun cahtmala
nna dair) yazılan, Arif Nihat Aıya'nın (Aı· 

ya) isimli bir ne11ı1, Kemal Zeki Gencoııman'
ın {Haftanın dtvaaı - Akdenlz'den ıeltml) 

ya:r:ıaı, Mahmut Raıııp Köeemlhal'ln (TUrk 
muılklılnde atız> tetkik yaz .. ı. M. Şakir 01-
kUtaıır'ın (Halk edebiyatından örnekler -
ı. Destanlar) ı, Mehmet Kaplan'ın (011 ıuu
ru), Salthattın KUcUk'Un (Tenkld) 1, Fortu
nat Stravuıkl'den <Dramatik aaıatın untıuru 

hayattır) tercUmHI, zafer Taran'ın (Ç'öken 
ılhnl.Vet) adlı bir hlk&.ye1l ve Ustat 1&lr Ah· 
met Kutal Tecer'ln (Afyon deatanı>, ı. Zeki 
Burdurlu'nun {Bir köydeyim), 1hlan Hıncer'
ln (Akın varı, Tank Ziya Itıtman'ın (Yayla 
pınarı) lllmll ıllrlert ile ııhl hilallerden (Tü
berkUloı ve ıon tedavlll), fa)'dalı bahisler
den (RUya), aencllk- kl!yJU ve ııcl ankeUerı

ne cevaplar, yeni neırtyat v.a. Gelecek HYl· 
ıında "bUyUk ıanat anketi,. batlıyor. 

tnkıltpcı Genelik'! bUtiln okuyuculara ha· 
raretle ta\•ıJye edem. 

Biıa' da iki millt mücadele 
kahramanlan için yapılan 

mezar ve tören 
Bira, (Huıuıt) - Milli mücadele ıilnle

rlnde bQyllk yararlık ve kahramanlık sös-
teren, kendi ribi ateıli ve yurtsever Türk 

evlltlarının baıına ıeçen anzavur vı taraf

tarları tarafından feci bir ıekilde öldürü
len Hamdi beyle, arkadaıı Kini beyi Balı
kesir ve havaliıi çok yakından tanır. İıte 

bu iki vatanperver TUrk ı;ocufu Birada 
meftlln bulunmaktadır. 

yükıek Koruyucu Genci Başkanlığı, Gece bu mesut kurtuluş g{lnll ıereflne 
Halkevl salonunda bir balo tertip edllmts
tfr. Şehrin her tarafı sUslenmls bulunmak
ta ve meydanlarda halk nese itinde milli 

Cümhuriyet Hükümetinin ve Cüm -
huriyet Halk Partisinin değerli hi -
mayeleri altında, belli bir programla 

oyunlar oynamaktadır. 
her gün yeni ve ileri adımlar atarak 
yürümektedir. 

b) Türk Dili üzerine çalışmalar, 
dilimizin yabancı ve halkça anlaşıl -
maz sözlerden ve şekillerden temiz -
lcnmesi ve Tilrk dilinin bilim yeliyle 
incelenerek yerylizü dilleri arasında
ki yüksek ve değerli durumunun be -
lirtilmesi vargıları üzerinde bir düzi
yc ileriye götürülmektedir. 

c) Dilimizde yabancı dillerin söz 
türetme ve aöz birleştirme yolları 
günden güne ortadan kalkmakta ve 
öztürkçe söz yaratma yolları gittik

B. izzettin Çağpa r 

şehrimizde 
Tokat valisi B. İzzettin Çağpar vi

layetine ait işler üzerinde muhtelif 
Vekaletlerle temaslarda bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. B. İzzettin 
Çağpar Ankara'da birkaç gün kaldık
tan sonra Tokat'a avdet edecektir. 

Gaziantep'te tütün mahsulü 
se daha işlek ve verimli olarak dil Ü- Gaziantep (Hususi) Hasankeyf tütünleri 
zerinde kurtarıcı bir iz bırakmakta - tarım aatıı kooperatifi hasilitın idrak za
dır. Yabancı dil kaidelerinin kaLkma- manında ortaklarına ihtiyaçlarını kartjıla -
sı, kendiliğinden bir çok yabancı ıöz- mak üzere bir ay evel (4385) liralık bir 
Jcri de dilin dışına attığı gibi, öz di- avans tevzi etmişti. Bu defa da 6615 lira -
limizin söz yaratma yollarının itlc
tilmcıi de ayrıca pek çok yabancı sö
zün yerine Tilrkçe sözler konulması
na yol açmaktadır. 

d) Bir yandan ilk ve orta öğretim 
ders kitaplarındaki terimlerin türk -
çcleştirilmeei yolundaki çalışmalar 
ileri götürülmekle beraber, bir yan
dan da yüksek öğretim terimleriı1in 
hazırlanmasına çalışıhrak bilim c!i -
limizin özleıtirilnıc~i yolunda u[ca
tılmakta, bir yand.ı.~ da hukuk ter=m
lcri ve yasa ııöz'~~i türkçelcştirilmek 
yoluylc kanun di';mizin özleştiril

mesi uğrıın~a ç.ılııı:m.ıktadır. 

ı e) Dilimi.ale bugiin canlı olarak 
yaşıyan ve kullanılan biitü!1 sözleri, 
tarifleri ve kullanılı'} ::>1 nekleriylc i
çinde toplıyar:ilt bir yeni Türk ~öz
lüğü hazır nnmakta olduğu gıbi, 

graıncrimiz üzcı:ine de lehçe gramer
leri ve ge~mışteki .:iı kanunları araş

tırılarak çal.şmalar yapılmakta, im
lamızm telr bir yol ü..:::ı·intl!! belli ka
nunlara bağlanması için de yeni İm
la Kılavuzu basılmaktadır. 

lık ikinci avans tevzi ederek avanı mikta
rını 11 bin liraya çıkarmıştır. 

Bu sene &ehrimizde tütün vaziyeti, mik
tar itibariyle geçen seneden az olmakla 
beraber iyidir. Geçen senenin 407 bin kilo
suna bu sene hasilatı 350 bin kilo tahmin 
edilmlıtir. Bununla beraber bu sene fiyat
ların daha yüksek olacağı ve ortaklara da
ha çok kar temin edeceği anlaşılmaktadır. 

Yeni f ııtık mahsulü 
Gaziantep (Hususi) Fııtık tarım satıı 

Kooperatifleri birliği, bu sene fıstık hası
latının piyasada tam ve hakiki nazımlık 

rolünü ifa için icap eden tetbirleri almıı 
ve teşebbüse geçmiı bulunmaktadır. 

Birlik idare heyewnce verilen karara gö. 
re bu sene birlik ortaklarından alacağı 

fıstıklara vereceği barem fiatını daima pi
yasadan yüksek tutmıya çalııacaktır. 

Barem fiyatından reçen sene kooperatif
lerce kesilen yüzde bes ıermaye karıılığı 

bu sene kesilmiyecektir. 
Hıyam, İncesu, Arıl, Kooperatifleri açıl

mıı, memurları gönderilmiıtir. Ortaklar 
mallarını Antebe kadar cetirmiyerek bağlı 
bulundukları kooperatife teslim edecek ve 
barem Hatlarını derhal alacaklardır. 

Osmanlı devletinin topraklannı eveli 
--~-----'"-·~---~ 

vermişler ve 1904 ten itibaren entrlkalan' 
nı hızlandırmışlardı. Entente Cordlale Ru• 
ya'yı kacırmamak lcln, onun emellerin• 
hizmet etmek fcdakArlığını göze almıştı. Fa• 
kat ııUnUn birinde, gerek Rumeli, ırere~ 
Anadolu topraklarında hemhudut olmı)'an. 
Akdenlz'de sözü geçmlyen Almanya. Bal• 
dal hattlyle tılmalden inen Rusya Ue c.
nuptan gelen Entente Cordlale'in arasın• 
giriverdi; 1908 haziranında bu hattın ını• 
llyazını Mardln'e kadar uzatınca. Rusya il• 
tnıılltere'yt daha ziyade tellıs aldL Alman• 
ya, Berlln'den Basra'ya iniyor ve ttU&fı MO
~lles'i ikiye ayınyordu. Kayzer Almanya• 
sının bu lnlılnl linlemek ve Osmanlı lmP•' 
ratorlutu hakklndaki karan bir an e\"el 
kuvveden fille çıkarmak maksadlyle Çat 
Nlkola yedinci Edvard 1le Reni millAkatl' 
nı hazırladı. 

Bu haber, muazzam tarihiyle birlikte r 
nayurdu Osmanlı devletinin çerçevesi için' 
de bulunan idealist Türklere, her devlettell 
eve! hakkı olan müdahale)'! yaptırdı. ıO 
temmuz 190S deki gene Tilrk ayaklanmall' 
na, tıte bu Bel-al mUIAkatı hız vermiıtır. 

Hikmet TUN~ 

Elazığ'da bisiklet yan91 

E1azığ, 14 (Hususi) - Yeni ıell• 
bisiklet faaliyet programının tatbi ' 
kına bugün yapılan yarışlarla baflast' 
mıştır. Elazığ - Malatya ıoııaaınd• 
Hankendi nahiyeııine kadar gidip ıel
mc 40 kilometre üzerinde cereyan•' 
den yarışın birinciliğini 1 saat 42 d~ 
kikada Elazığ gençlik kulübünde 
Süleyman Gürocak kazanmış, :Hüt"' 
yin Yavaş ikinci, Hüseyin Can üçıısr' 
eli olmuşlardır. 

Lik heyeti toplanıyor 
BölKe Futbol AJanııtından: ti' 
Llk heyeti buı:Un ııaat 17.15 te bll!ıe ,_ ... 

kezinde toplanacaktır. Ltk heyetlnto dıhU ,p 
IUp mUme11111ler1nln bu toplantıya se1Tl'11 

rica olunur. 

HakP.mleri davet 
Böll'e Hakem Komlttıl n!5kanhtındall~ 
~ıı:e hakem komitesi ile ııeçen ıurı ı" 

rosu tesblt ve llln olunan hak~ltr ııu 
ııaat 18 de bö!ı:e mtorkezlnde bir toplantı ~ 
ııacaklardır. A 1&.kadarların bu totılantıY• 
meıerl rica olunur. 

Açık te~ekkür 
~ 

Oğlumu musab olduiu rahatsızlrktaJI wt'!, 
Hamdi beyle, Klni beyin Milll kuvetlere 

kumanda ettikleri Biıaya hikim ve ya
kın bir sırtta bulunan mezarları umanla 
harap bir hale gelmiıtl. Biıa belediyesi 
her iki kahraman için aynı ıırtta olan ıehit
likte iki yeni mezar yaptırmııtr. 30 aiuı -
toı zafer bayramı ıUnU Hamdi ve Kini 
beylerin kemikleri merasimle eski yerlerin
den alınarak yeni kabirlerine bırakılmııtır. 

f) Dilimiz Uzerine yerli ve yabancı 
türlü eserler toplanmakta, ounlardan 
gerekli olanlar dilimize çevrilmek • 
te, çalışma verimleriyle birlikte bu 
eserler de bastırılarak herkesin gözü 
önüne konulıııaktadır. 

hir elile kurtaran Cebeci askeri dO~ 
tatbikat Okul ve klinift hariciye pt'of ,11 
ril sayın Dr. Murat Cankata kıymetli • tf 
tanları Dr. Avni Duraman ve Cihat JJO..,_ 

Bir köyde çivi ihtikarı bakan ve Necmi ayanoiluna açık _t~• ct-
İzmit (Hususi) Kandırada karagüllü köyün kürlerimi iblaıia muhterem razetenısiSS 

Milli mücadelenin iki ula evlldını ıöı· 
terilen bu kadir ıinaahiı memnuniyet oyan· 
dırmııtır. 

Bıı vıl icinde venıden halk rığzın • 
dan Söz Derleme Der~i'!inin ikinci 

de Hasan Bulgurcu adında bir si ,.j ihtikl- vaaııutunu ricaederim. .. . . A 
rı suçuyla yakalanarak adliyeye teslim edil j Topçu mufetti$ı -:,_J 
~- V~K~~~ 
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15 Eylül 1812 
IQ Tarih aayfalarmdan ötreniyoruz 

.! dünya bugün ne ile meıgul iae, 
)'üz Yinni dokuz aene evel de aıağı 
Yulcan, buna benzer bir hadise ile 
llletruldü. Bu hadise Napolyon'un 
:uaya'yı istila teıebbüsü idi. Bugün 
.~Polyon'un Moskova'ya giritinin 

L~z Yİnni dokuzuncu yıldönümüdür. 
hlaenaleyh bir asır ve yirmi do

tua aene tarih sayfalarında yazılı 
·~-- bu hadise, Almanya'nm Rua

J'a ~ istilaya tetebbüaü cününden -
:a-11, aktüel bir mesele halini almıt
b'!· Napolyon da İngiltere ile uzun 

1! nıücadeleye giritmiıti. Ve bu 
i:'Uc:adele uzadıkça, deniz kuvetiyle 

•ra kuveti arasında bir boiuıma 
llbahiyetini aldı. Napolyon, lngilte
~'Yi ıulh aletine icbar etmek için 
~!'çok tedbirler düıündü: Mısır'a 

•.~tti. lngilter'e adalannı istilayı dü
t~dji. lngiltere'ye kartı abluka tat-

ılc etti. Bu teıebbüsler Napol.ron:• 
~~pa kıtası üzerinde tam bı~ h~
~Y•t temin etmiıti. Fakat ıngı
lıalerıe bir türlü sulh aktedemiyor
du. Nihayet yalnız lngiltere ile met· 
rı olabilmek ve Rusya'yı da ablu-

aya ittirü ettirmek için 1807 se· 
"••İnde birinci Alekaandr ile 1939 
•iuatos paktına benziyen bir muka· 
•ele iınaaladı. Fakat bu da Napol· 
hn'u esaı hedefine ıötünnedi. Ve 
Ruaya'nın ablukayı tatbikmdan 
lllÜfteki olan Napolyon bu devlete 
lıarıı yiirümeie karar verdi. Napol-
1on 1812 senesi 23 haziranında Po
lOftya'dan hareket etti. Garip bir 
teaadüf olmak üzere, buırünkü Al· 
lllanya da Rusya'ya kartı 22 hazi • 
l'anda ve Polonya'da aıaiı yukarı 
•nı noktadan hareket etmittir. Na
Jlolron'un Ruıya'yı iıtili. için topla
dıtı aıker miktarı 600 bine baliğ o
luyordu. Rusların ellerindeki kunt 
İae bunun ancak yansı kadardı. 

Napolyon ilerledikçe, rualar geri 
~kildiler. Ve rus askerlerinin kısmı 
kiilliai, Çar birinci Aleksandr'm ku
lllandaaı altında, Moskova'ya vardı. 
F •kat 120 bin kadar bir ruı kuveti, 
Borodino köyünde Napolyon ile har
be tuhlfta. f ntpal'ator bu kuYeti. 
ft!ail!.p1tfl. Ruslar ( 60) bin, fran
•ıalar ise, (30) bin kadar zayiat 
•erdiler. Borodino zaferi, Moakova
)'a yolu açtı. Ve Napolyon ziyade· 
aiyle yorulmuı olan kıtalariyle be
raber, 15 eylülde Moıkova'ya girdi. 
Moakova 'nm o zamanki nüfusu 
(2SO) binden ibaretti. Fransız ordu
larının tehn yaklapnaaı Ü.erine, 
hütün bu nüfua, rua askerleriyle be
raber, .. hri terkederek seriye çe • 
1cibnitti. Binaenaleyh Napolyon, 
1".,..t--··-'.- L-y L-ld,... V .. lnt7 _...hı.~ 
lr ak )çin aerbeat bmalulaa Wr • 
'k. at; bin mahpus Yardı. Napolyon 

re'llllia aarayına siderek ıeceyi o
rada reçirdi. Askerleri de yiyecek 
~ulnıak için bot bırakılan evleri do-
llf'lllıya baıladılar. Ertesi sün (16 

•Jlil rece yanaı, Napolyon'un 
~"':ın!in sarayında istirahat~ çekil-
11iı bır sırada tehrin muhtelaf aemt-
erinde çakan yanım her tarafa ai

l'ayet etmeie baıladı. Sert bir rüz
ab ••nıekte oldutundan kısa bir 
•'11aaa içinde alef, kudurmut bir ej• 
:- aibi her tarafı ıilip süpürüyor-

... O derece ki Napolyon bile 
~lin aaraymda kalmayı tehlike

addederek Mosko•a'dan çıkmıya 
lbecbur oldu. Büyük ru tehri• kül 
laaliae inkdip etmiıti. 

Napolyon, bir ay üç ıün Moako
~'da kaldı. Teırinievelin on üçün
: rinü kar yaimıya baılamıttı. 
\la~an ileriye doiru takip etmekte 

~hlıke ıördü. Kııı Moıkova'da ge
:•~eii de mahzurlu addetti. Ve 
.. rıainelin on sekizinci ıünü rical 
bT"°~i •erdi. itte Napolyon'a, koca 

r llftparatorluia ve nihayet tacı
:Ü •e tahtma malolan tarihi rical o 
d' il baı1adı. Yüz yirmi dokuz aene-
1 ır ba ricatten bahaedildikçe, insan
: heyeean duymaktadırlar. Tarih
i .• bunun ıafhalarını anlatınak 
Çift bürik eaerler yazmıılar. Re•· 

j-llllar bunu taaYİr etmek için tablo
d"! boyaınrtlardır. O güne kadar 
rii'İ''a l~"!hiade böyle bir facia ıö-...._•fta. 
da Na.~ıJ'OD, lcıtalannm yanı batrn
d 7üruyor. Bu kıta yüz bin aaker
.. ~n terekküp ediyor. Arkadan 50 
ı: at, IOO top, 2000 araba, kadm
de Bo Böyle bir kafile 28 teırinievel
daaa rodinoya ıeldi. Henüz bu mey
l'İll 'llluharebeainde düten aakerle
eeae Cetetleri yarı çürümüıtü. Kokan 
ledi tler arasından rical ordusu iler: 
•• b F'akat aotuk ve açlık askerlen 
•a 

1 
anaalan kmn,ya baıladı. Hay...k ar beılenemedi({inden yüklerini 

"• •llliyorlardı. Arabalar çadırlar, 
..:: 'lllalzemesi imha edilerek atlar 
ta hat bırakıldı. Bu ıuretle yük bir.=. afiflemi, oldu. Fakat bu, yor· 
ia ordu,. arlr"dan selen kazaklar 
ru~ç •diyordu. Nihayet 9 tetrini .. -'•d• Sınolenalr •ehrine varıldı. Bu
"-~ l'Ualar 90 bin askerle Napol
p le un ricatini keameie çabtblar. 
d:ı, at Napolyon, nıılara hücum e
~ •k ınatlup etti ve rical yolunu 
"•\ı. !"l•r aıkeri hareket ıibi, bu ha
l~ •ta ~· kazanmııtı. Fransızlar a-

8 •ayıat •erdiler. 
• .._j"daa aonra Napolyon O~a•ya 
fa 

1 
oldu. Ftanaııı: askerleri, ilk de

'-İ arak yanınamıt bir .. hre geli
lllı :.,rdı. Ancak askerler çok kırıl
b~ Eaaene'm kumandası altmda 
ıaoe 42 bia aalcerden ancak 
~-=-~ lcalmq. DaYO~t, 70 itin 
11...:...-:~ 14 binini ka1hetml1t NeJ' 
--......c1ald latalar ela aym Dia-

Birleıtk Amerika 
ticaret gemllerlnl 
silahlandıracak 

BERLİN'E GÖRE 
B. Ruzvelt son nutku 

ile bir vaziyet ihdas 
etmek gayesini güdüyor 

( Bllşı J. ıncı !111.ylada ) 
zikredilmektedir. Söylendiğine göre 
bu mesele geçen pertembe günü M. 
Ruzvelt'lc parti şefleri araalnda ya
pılan görüşmede konuşulmuıtur. Ti
caret vapurlarının silahlandırılması 
tedbirinin ahnmaaı için bitaraflık ka
nununun ilgası liZlm gelmektedir. 
Birçok bahriye mütehaaaısları ise, va
pur kafilelerini himaye edecek harp 
gemisi adedinin fazlalaştırılması ile 
daha müessir bir netice elde edilece
ği fikrinde bulunmakta ve ticaret va· 
purlarının silahlandırılmasına ve İn· 
giltere'ye sevkedilecek harp malze • 
meai araaından bu iş için top ayrıl -
masıl"ıı itiraz eylemP.lc:terlirler. 

Berlin'e göre B. Ruzvelt 
Vaziyet ihdas etmek istiyor 

Berlin, 14 a.a. - Yarı resmi bir 
menbadan bildiriliyor: Berlin'in bü
tün siyasi mahfillerinde tahmin edil· 
diğine göre M. Ruzvelt son nutkunu 
bir vaziyet ihdas etmek makaadiyle 
söylemittir.~uzvelt bu vaziyet ~ay~
sinde amerikan donanmasına verılmlŞ 
olan "ateı aç" emrini bir nevi met -
rulaştumak istemiştir. Almanya'da 
olduğu kadar bütün dünyada da bu 
emrin Ruzvelt taraflndan çoktan ve· 
rildiği fakat Ruzvelt'in bunu Jimdi
ye kadar itiraf ctmiye cesaret eyle -
mediği malOmdur. 

Berlin'de söylendiğine göre Ruz
velt tarafından himaye edilecek mın
takanın nerede hatladığı ve nerede 
bf ttiğinin tasrih edilmemiı olmaıı 
da manidardır. Bu suretle gayri sarih 
ve müphem müıahedelerle amerikan 
milleti bilahare Ruzvelt'in siyaseti· 
ne daha kolaylıkla ilet edilmek üzere 
tahrik olunmaktadır. Bu vaziyet, 
Ruzvelt'in nutuklarında yeni görUl
müş bir şey değildir. Bu itibarla da 
Berlin'de hayret uyandırmamıştır. 

Berlin'de hayret uyandrran ... ...... 
Alman barld)"8 nearetfade lfU9t 

edlldiltne gffre, RuzveJt'ln nutkunun 
hiç bir siyasi tahdide tabi tutulmut 
olmaması ve nutukta müsbet siyaat 
beyanatta bulunmaması da Bertin 
mahfillerini hayrete düıürmemiıtir. 
Esasen Almanyı'da, Runelt'in yap -
tığı her aiyaai beyanatın daima tek 
bir m&na ifade eylemesine ahıılmış
tır. o mana da, beynelmilel yahudi -
liğin mevkilni muhafaza edebilmesi 
ve bu mevkilerin kaybedildikleri yer
lerde tekrar kazanılması için de bu 
hususta kifi derecede delil vardır. 
Alman nllhiyetli mahfillerinde eöy
lendiğine göre Almanya Amerika' -
nın arzularının ve ihtiyaçlarının te -
airi altında kalmıyaeak ve münhası • 
ran kendi menfaatlerini ıaz anllnde 
bulunduracaktır. 
Amerika'nın Atlantlk'te takip ede

ceği siyaset hakkında Almanya'ya bir 
nota verilip verilmediii sualine Ha
riciye Nezareti mahfilleri böyle bir 
notadan ademi marnmat beyan etmiş

lerdir. 

Uzak şark lnsriliz baıkumandanı 
Hollanda Hindiıtanına gitti 

BataYI&. 1' a.a. - Uzalqark'ta lllgllls 
bqkumandanı Ye hava maretalİ Brooke
popham ediln Hollanda 11rlr Hindlltallma 
ziyaret için ıeımııttr. Burada blrkao stın 
kalacak olan hava mareıalı, Hollanda Hin
diatanı'mn umum valistne. ordu Ye bahri· 
ye bafkumandanına ziyaretlerde buluna-

caktır. 

bette sayiata atramıttı. 
Orça'dan aonra Breaina suyuna 

vanldı. Ruslar bu nehir üzerindeki 
köprüleri tahrip etmitlerdi. Napol
yon iki köprü inta ettirdi. Fakat 
franaııı: kıtalan ıeçerken köprüler
den biri diiftü. Ruslar iddia ehnit
lerdir ki ilkbaharda buzlar çöaül -
d6ğü zamaa, Bereaina aayundan 12 
bin franaız aakerinin c...dinl çıkar· 
mıslardır. 

Napolyon ancak kinunue•elln be
tinci ,ünü. Polonya'ya ıeri döndü. 
23 haziran ile 5 kananue•el araaıa
daki ileri ve rical hareketlerinde 
yarım milyona yakm zayiat Yermit
ti. 

Bu hldiaeyi, buıünkü hareketler
le mukayese etmek İçin nakletmiyo
ruz. Söylemeie lüzum yoktur ki 
teknik vaaıtalarm tekimüHl kartı
amda bu1rün1cü harp tabiyesi çok 
deiitmittir. Napolyon muharebele
rinden almacak derıler olabilir. Fa
kat bunları mütehaMJa askerlere bı
rakarak biz yalnız, buıünlrii tartlar 
altmda aktüel olan ba tan'1li hadi
aenin .. fhalarmı ba 11ldönümhde 
hiklye etmekle iktifa •diyoraa. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

LONDRA'YA GÖRE 

lngiliz 
tayyareleri 
Rusya' da 

Leningrat'ta ruslar 
mukabil hücum yaptılar 

Cephede ilk kar 
yağmağa başladı 

( Baıı ı. iaci sayfada ) 

iRAN'DA 
i S YAN 
ÇIKT ' 1 

(Bafı 1 inci uy/ada) 

Pertembe gUnll Tahran'daki ingllla elçi
sinin yapbtı iki teıebbllaU müteakip, al
man elçilll1 iran'la son anlR§ma mucibin
ce hıglllzlerlD ve ıovyetlerln taleplerine 
nihayet kısmen mutavaat etml§ ve 250 kl· 
ıillk ilk alman kafilesinin hareketinde ıs 
saatlik bir teehhür kaydolunduktan sonra 
bu kaflleden 80 ktıilik ilk k111m, cuma 
sabahı Tahran'dan hareket eylemlıtır. Bu 
80 almandan 72 al Ahvaz'da lngillzlere ve 
8 1 de Kazvln'de ruslara teslim 
caktır. 

OIUD1l· 

Ruslara teslim edilecek olan 50 alman 

BERLIN'E GÖR~ 

Leningrat 
cephesi 
yarıldı ! 

Cephede ruslaran 113 
tankı tahrip olundu 

Ruslardan birçok 
ganimet alındı 

lBaşı 1 facı 11yfad•l 
per Petrovak hlzuında Dnieper'I yeniden 

aruında Ramon Gamotta ve Meyer isim- da bir tümen 113 aovyet tankını tahrip et· 
geçlil1 hakkındaki haberlerden hiç bah. lerinde iki mUhlm ajan da vardır. Bunların mittir. 
setmlyorıar. ikisi de tran'da Ekıpres nakliyat ıtrketln· Al--- Lava L_v-ı1-:-· Gomel mıntakuında vu:tyet tehlikeli· ....... n 1111 ıırn ...... ın 

de çattııyorlardı Sanıldığına göre. Gamot- laalı·vetı" 
dlr. Evelkl geceki tebliğ, Çermlkov'un ,, ta, eHıtnda bir alman deniz subayıdır ve Berlln, 14 a.a. - D.N.B. aanst Jblldlrlyor: 
ruslar tarafından terkedtldltlDi bildiriyor- bu'ııım kendisinin aıııl ismi değildir. Ga· Biltün hava mütkUIAtına rdmen alman 
du. motta'nın ırak isyanında ml\hlm bir rol hu·a kuvPtlerl 13 eylilhle Leninırrad'ın ce. 

Kar bqlamıı. fakat Lenlngrad, henUz oynamıı olduğll malQmdur, ıstenen ilk 50 nubundakl bölaede bolıevtklere mUhlm aa-
çevrilmlı detildlr. ı Ylat verdırmıstır. Alman tay ı rt B ı almandan haeka. rııslar. ayrıca 42 almanın ya~ e o· 

Almanlar, aert kıı iklimine tahammUl sevik me\'zllerlne tam muvaffakıyetle neti 
daha kendilerine tPallmiııi talel' etmtıler- eelenen hUftu 1 1 -edebileceklerini ve ıoıuk mevılme karıı L m ar yarımıı ardır. DQsman lı· 
dlr. Bunlar da bugUn Kazvln'e hareket C· tıhkAmlarına ve trenJare tam isabetler el-

bUtUn llzım~elen tedbirlerin ahndıtını " deceklerclir. Geri k~lan dığer alınanlar ise, de etmişlerdir. 
iddia ediyorlar. 

Almanlar kıı seferi için aheap kulUbe· 
ıer. kalın ve 11cak elbls!ler. eldivenler VP 

kayak lletleri hu:ırlamıılardır. 

lngllizlere teslım olunacaktır. 

tngilizlPrln ve ruıılımn kendilerine tes
limini istediği almanıArın hep~lnın verile-

Bir tarsf~an almanlar kıı aeferiqe ha. bilmPRİ muhtemel d ğ1ld1r Çünkü. malam 
zırlanırken, dlfer taraftan İngiltere vP. olduA"U Uzere. bıı almanların bir çoğu ıım
Amerika. Ruaya'y:ı yapılacak yardımı teı- dl İran'ı terketmiıı ve dlA' r bir kısmı da 
kllttıandırmakta me11uldUr Tahran ile lh:tıırdeni•ı arasında dağlar· 

Ruslar Odesa'da anudane 
mukavemet ediyorlar 

Londra. H &.L - lloakova radyoauna 
söre, \-ualana Odeaa'da ıösterdlklerl anu
dane mukavemet, alman bqkumandanlı· 

tına bUyUk rnUıklllt çıkarmıı ve alman 
a?vkUlceyt pltıılarını tamamtyle bozmuş. 
tur. 

Stokholm'dan gelen haberlere göre, al· 
man bqkumandanlıtı ve fln generalleri 
arasında anlqamamazlıklar bq ıöııter

mlştir. Almanlar. flnleri, alman dAvasına 
k!fi derecede müzaheret etmemekle itham 
eylemektedir. 

General Falkenhorst, mareşal ı.ıanner· 

helm'a gönderdll'I iki llltimatomda flnlert, 
alman harp gayretlerine halel getlrmekla 
itham etmiıtır. 

Sovyetler Birli=ir Amerikan 
K...a.,; .,.,,,,,. 

Vllllnston. H &.&. - Aınertk&D 111sıDu141 
cemiyeti tarafından Ruya•ya ıöndertl· 

mekte olan heyet yakında hareket edecek
tir. Bu heyete, 1917 de ftusya'ya ıönde· 
rlhnit olan kıaılhaQ beyetintn bqında bu
ıunmuı olan K . .AJJeıı Wardo11·ell rtyaaet 
edecekUr. 

da glzlenmıı bulıınme.ktadır Oağlardıı 

gizil bulunanlar, nihayet ya nıslar ve ya. 
hut tran l'Oliai tarafından toplanacaktır. 

Bugün bir grup alman daha 
teıUm edilecek 

Tahran, 14 a.a. - İran hı.ikümeti 
almanlardan mürekkep diğer bir gru
pun yarın ingi1iz ve sovyet m1kam • 
!arına teslin'l edileceğini İngiliz elçi
liğine bildirmiştir. Dün akşam Tah· 
ran radyoıu lran'da bulunan blitün 
alınanlara hitap ederek derhal polise 
müracaat etmeleri lüzumunu tebliğ 

etmiştir. Alman elçiliğinde bulunan 
800 kadar almanln kışlaya yerleşti -
rilmeai için tertibat alınmıştır. 

Dahili islahat isteniyor 

Nazırlardan ve birkaç parlamento 

~.dl ~· • • y•tin 
yalna6 .. hfnfa)l"t Tahrn cfftnn -

0Pst'1 adasındaki tayyare defi toplan ve 
dl~er askeri hPdPfler de 13 eylUlde hQcum
lara u~ramı&tır. Dlrcok tam isabetler elde 
edllmlştlr. 

h 1 haber alıın bir kaynaktan ötrenllditt· 
ne göre almıın havıı kuvetlert 13 eylUlde 
\'e 13 114 eylUI ıre<.'esl cereyan eden hava 
muharebelerlndP 32 sovyet tayyaresi dUeıır
milslPrdlr. Aynea t11yyare defi bataryalıın 

13 ıovyet tayyaresi düıUrmüılerdlr. 8 aov
yet tayyaresi de yeme tahrip edllmletlr. Bu 
suretle 24 saat içinde tahrip edilen sovyet 
tayyareleri S3 U bulmuıtur. 

Macar ordusunun laaliyeti 
Buclape$te, 14 a.a. - .Maear ajansı bildi· 

rlyor: 
Dnleper'in manup mıntakasında mütte

fik kıtalan dilsmanı p!lskilrtmete devam 
etmiştir. Gerek karada ıerek havada hiç 
bir dUşman faaliyeti olmamııtır. 

Macar hava ku\·etıerlne menıup birçok 
birlik rl!lşmnnın askeri hedeflerini bomba· 
lama~a drvam etmiştir. 

Esirlerin ifadelerine göre macar tayya
relrrlnln yaptıktan son hücumlar netice
sinde düşmana alır ZA)1at verdlrilmlı ve 
lase bakımından çok bUytlk milıkülAt çıka
nlmıstır. 

Odeıa önünde Romen piyadeıi 
.,,,,,. iill: ... ......, ..... ,.,,....egfi 

BUkrtf, 1' LL - Romen baıveldJ D'IU• 

avını K. Michel .A.ntoneılro, suetecilerle 
yaptıtı bir ıörlllmede, Romen kıtalan ~ 
rafından bir aydanberi Ode• bölgeatnde 
elde edilen neticeleri tebarlls etttrmif ve 
demııtır kt: Heyet Ruaya'nın en mUbrem [lıUyaçlan· 

m tetkik edecektir. Ruaya'ya gönderilecek 
olan 11hl levazımın ilk Jııamı hazırlanmak 

lllleredtr. 

dakf yazlık ikametglhında ziyaret e
derek timdiye kadar bahis mevzuu 
edilmesi memnu olan dahili ıslahat 

hakkında görütrnek iıtiyeceği zan -
nedilmektedir. Dün bu meselenin 
parlimentoda hafi bir celae esnasın
da müna.kaıa edildiği ve bugünkü 
alent celsede yeniden bahis mevzuu 
edileceği tahmin edilmektedir. fn _ Odeaa, b.l~ok hat U.erlne mUe11u bll· 
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lngilterede kışın 

yapılması muhtemel 
olan hava hücumlar1na 

karşı tedbir ahnıyor 
Londra, H a.a. - Dahııt emniyet na.

zın lol. :Morrlıon, İnglltere'yi, bu kıı yan
ımlara karşı muhafaza için c;:ok ııumUllU 
yeni tedbirler alındıtını bildirmiıtir. Bu 
tedbirlerle, vazifesi yangınlan söndllrmek 
olan bUtUn ıerviJıler, ısllh ve yeniden tan· 
zlm edtlmitllr. 

K. Jıırorrlson, flddetlt hava hUcumlan 
lhttmaltDi inciliz milletine blldirmlı ve 
demiıtır ki: 

Eter rwılar, almaıılara mukavemet ve 
yahut alma.ııları m&g!Qp edeblllrse, bu c;:ok 
lyt bir ıey olacaktır. Fakat eter alman
lar, kıt için mevzi alıp tutunmağa muvaf· 
fak olurlarsa, tnglltere'ye hUcum ıçın, 
ruı cepheainden belki de bl1yttk mıktarda 

bombardıman tayya.realnl garbe setlrebi· 
leceklerdlr. İD&illa milletinin tunu htıset
mealni tıtiyorum ki, hıgillz ocaklarının 

ve bllrolannın muhafuaaı, Hitler'e kartı 
tanlı bir meydan okuma hareketidir. 

Yangınlarla mllcadele mllll teşkllltında 
ıM.000 kiti çalıımakta ve bu, dUııyadald 
:vaııgın aöndUrme teıkllltlannın eıı bllyU.. 
ıunu teıkil etmektedir. 

..,, .................................. . 
: .. - '"' : KUÇUK DIŞ HABERLER : 
"\, . ................................. ,,. 
Londra, ı• La. - Yugoslavya kralı Pi. 

yer, dUn Londra'da Londr&'dalct Cekoalo. 
vale elçlli#fne stderek Cekoalovakya reiai
cllnılıuru lııl. Beneı'I ziyaret •tmifttr. 

Kahire, 14 a.a. - Tobruk"'Can .A.'t'tlatura). 
yalı kumandanı seneral Morahe&d,, Jl[Qi. 

re'yt slyaret etmlı ve Ortaıark'ta htamet 
etmekle olan A.vuaturalyalı kuveUertıı dt
ter dört generali ile görllfmU,tUr. 

Londra, H a.L - Harbin blda.)'ettııde 
CebelUttarık denia tezglhları kumaııdan
lıfı vu:ifeaini yapmıı olan amiral WOde
house'un denizde lrayıp bulundutu bildiril
mektedir. 

Londra, H LL - Crewe ile K&llCheater 
arasında Holmoıchapel'de iki tren bu .... 
baJı mllaademe etmlı ve bu mUaademede 
birkaç kiti ölmU, ve 30 klıi kadar nr~ 
lanmııtır. 

BUkreı, 14 LL - Dahiliye nuın, her 
kim devlet emnlyetınl lhlll edecek bir ha
rekette bulunursa derakap k\ll'fuııa dizile. 
cefinl komUniatlere bildirmiştir. 

Budapeıte, H a.a. - Ba,vekil ve hart. 
clye nuın M. Bardouy alman devlet re
isinin karar~Ahında vukubulan aörU,me
lel'Jn ıııetteut ll•lrkuıda ııuotara Di'tbemat 
vemütttr. 

V&lill&'lon. 14 La. - .Japonya ve Birle
fllt Amertka'nın bir &Dl&fmıya Yarmak u. 
sere oldukları hakkındaki haberler, burada 
bir hayal malıaulU olarak tanlr edlbneıc. 
tedlr. 

VicJıy, H LL - Lyon ractyoaunllll 
~kok'tan aldıtı bir habere ,ere Biyanı 
ne Malezya U'UIDdalcl hudut ;veni teb. 
liıat yapılıncıya kadar lrapatılauftır. 

B. Lituinol alman - nu 
laarbinin elaemiyetini 

anlahyor 

giliz - Sovyet ileri hareketi sona er- ı yUk bir lıtihklmlar çenberi ile muhat bu
diğindenberi lran efklrıumumiyeai 1';;uyordu. Bu mUatahkem batl&rduı dör
hükUmette ve son dört eene içind: d tahrip edilmıı teWcld olUD&bllir. 
hayatın Uç mlaU artmasına aebep 0 • Sizlere ıunu bildirmek tnerlm Jd, Ode- etmelerine müıaade edeceklerdir. 

Londra, H a.a. - Uzun samandanberl 
nut dUırnanı ve bir tnılllz kadını ile evli 
olan ıabılr aovyet hariciye halk komiaerl 
LJtvtnof, Bl'ltlah Re:vnoldıı Newa'e verdi
#t bir mUlllcatta rua harbinin kati ehemt
yettni tebarüz etllrmlı ve ezcUmle ele • 
miflir ki : 

lan iktıaadi sistemde cezrt deği1ik - sa önUnde htuedtllr Jrayıplanmıs oldu. 
tikler yapılma11na gittikçe artan bir Diler tarattarı ötreDildiflne ,,öre, Ro
tiddetle taraftardır. Efkirıumumi - men plyadeai, Odeaa tehrinin hemen cıva
yeyi alakadar eden ve bugUn parla - nada villalar mahallulnde kurulmuı olan 
mentoda iddia edilen tahta ait elmas- sovyet mtıJravemet hattı ue temua ,.eç
lar meielesidir. Bu kadar nazik bir mııtlr. 

- Blltiln dünya anlarnııtır ki Ruıya'da 
cereyan eden muharebenin ııeticeıd bili· 
iatl.trıa btltUn memleketlerin mukadderatuıı 
taytn edecektir. 

meselenin alenen mUnakaıa edilme
si çok manidar &örülmektedir. Bu -
giln dolatan haberlere göre elmaslar 
tekrar Tahran'• getirilmittir •• 

Denizden tatbik edilen abluka alman lb'e~k .:,::"~::;.·ya yapılacak ve yapıl· 
halkının l&1eal ve harp ıanayti için ipU • makta olan bahri yardımın birçok teklllerl 
dal maddeler tedariki balcımından dut • vardır. Fakat bu hu.uıta izahat vererek dUı· 
mana bU7Uk mUıkWlt 91karmalctadır. İD· mana faydalı ma!Qmat vennek lltl'mtyorum. 
silis hava kuveUeriııtn bombardımanları SovYet Ruıya mlltıtetıklmlzdlr. Ona htc bir 
alman halkının memnunlyetalzlllillİ git • tahdide ve ıarta ~bl olmadan her tekilde ve 
s!de arttırmakta Ye lngillı tayyareleri lınün dahlllnde bulunan yardımı yapacatız. 
~Ülftlanın demJryolu mllnakalltım, mU • BUtUn kabine halan bp dUrUat ılyaaete ta • 
himmat Ye elektrik fabrilcalanm ve di • raftanlır. Sovyet Ruqa•ya böyle bir yardımın 
fer aakerl hedeflerim hasara utratmak - yapıbnuı lltUUıalltımw arttınnaktıtunız ve 
tadır. bu lltlhaalltımızın bir klM!lından mahrum 

Bia bundan d&J&71 tnglJtere-,.e mimlet - kalmaklıtımız !Azım sellyor demektir. Bunu 
lana. Ve iD&'illa hava kuYetlertllin stt • mmınunl:ntle yapacaıtts. ÇUnkil davamız 
side artan bir flddetle alman ıehlrlerlne mllıterektlr. Ve Sovyet Ruıya ıcın yapacatı
yaptıklan hUcumlann tuirlnl takdir edl· mız fedakArlık bu mOıterek dava utruna 

l
yorua. Karnaflh abluka ve bava hücum • blnaenale,b kendimiz h:tn yapılacak demek
annı bllyUtmek tehllkell olabilir. ÇQnkU tir. 
bu emnlyetlml.z halckında .yanhı hlılere 

Durmadan yalan yafmrular 
lin lt.arekitına engel oluyor 

Stokholm, 14 La. - Fin bombardıman 
tayyare filoları, IOV)'et Kareli mıntakaaı
mn merkezi olan Petrozawodalr'U ıiddetll 
surette bombalamıılardır. KUhtm uıcert 

hedefler tahrip edllmlı ve bUyUJE yangın• 
ıar çıkanlmııtır. 

Durmadan Yatan Yatmurlar, bu mın~ 
kada fln barekltına enaeı olmalttadır. 

V niyet 'laaltlnnJa bir lnirr• 
gautainin mütaleaa 

Berne; 14 LL - La ıuiHe ıuetninln 
ukeri muharriri Ruı1adaki barekltm ıim
diki tempoıunu izah ederek alınan baı Jru. 
mandanlıtınm her ıeyden evel sovyet or -
duıunu imha etmek istediiini 1annalrta 
ve tunları illve etmektedir ı 

kapılmamıza ve Hiller'e indirilecek kati 

1 

Büyük ölçüle Jeniz laarelıah 
darbenin Dut aUrWerlıılD tmhuı n:ra bU- b ki . (Sov1et Rus1a ıribl ıeniı bir arazi be-
~ mtk)'aata ricaU neUceainde ancak e enıyor rine daiılmıı, bir kaç mil1on kiıiden mü-
A.vrupa kıtaaınuı, bir cephealnde mümklln 'ı BUYIHc ölcOde bahrt harekltm derıılt edil· rekkep orduların bir kaç hafta içinde imha 
oldutu huau81111d-'-I •'"'k ......... lkatl -·Aen , dltlnl zikreden M. Alexander ıözlerlne eö:ıııe ... ... .._ • .,_.. edilemiyeceii aıiklrdır. Binaenale1h al • 
lr114:ırmamıaa aebep olablllr. Bu sf bl ricat devam etmlıtlr: 
hareketlerı" dn·man U•artne öld"-''cll bir man ordularının benlla Moakovadan unk-

"11 ... ucu ._ Atllntlk meydan muJıarebeal ınstlte. 
tesir icra ed bil' ta bultuıma11na ha1ret etmemelidir." 
h b 

e ır. Bu stbi matlQbiyet re'nlD ballıca dtııt1nc..tnı tetirli emıektedlr 
ar in Delicesi Uaert ır ti u 11ır · Önllmli.zdeki hafta içinde cere1an ede· 

olacalc dereced al ne a yen m e Son &11nlerde Atıanttlc muhareıı.ı memnunl· . e man halkının memnu· I celr hadiaeleri tahlil ederken La SuiHe ı•-
nıyetatallttnı Ye lıgal altında bulUD&D yet verici bir cereyan takip etmllle de henll& aetesinin askeri muharriri alman fuliyeti
memleketıerdekı iııa&Dlann hıfiallDİ art _ 1 kaaanılmıı c!etlldlr. lnsııtere M. Ruıvelt'ln 
brabillr. a•ll be)'anatından cnaret alabilir. M. Rua· nin billlasu kati bareklta ıririımelr üzere 

lkl ven, ruı vell nutkunda beorn amerikan demokruıatntn cephenin baıhca noktalarında yuz binlerle 
Hlller'tn en Cok :orc:'hentn tesisi - 1d bu bcım de blltllıı dlln)'a bl1rlvetıntn .-ıentaallerı aılrer Ye bunlara lbun olan malzemenin 
addedllcıttt takdl........ tutu teYdlr - tmklmız lehine ve her tUrlU ıUpheden Ari olarak, 

Souyetler para,ütle inen 
tayyarecilere atq ettiler 

Berlin, 14 ı.L - Sallhıyetlı bır al"D&ll 
menbauıdan oırenildiıine ıöre, 2 eylt\lde 
2 ıov1et avcı tayyaresi bir alman ketif tay
yareıi düıürmuılerdir. Alman taJ'J"arni 
mürettebatından biri parakutle allamaia 
m11vaffalr ohnuıaa da aovyet avcı tana.
releri be1tr hukukunu ı;iiniyerek paraıll

tü ıiddetli bir ateı altına almıılar ve al
man tayyareciıinin indlii yere muket~ 
ren ateı etmiılerdir. 

Finler Sovyet Karelisini 
letlıetmek iıtiyorlar 

Hellinki, U a.a. - Mareıal Mannerheha 
Kareli bersahuıda bulunan fln tiimenlerU.. 

den ı;otunu Sovyet Karelisine nalı:letınıı ol 
dutıından Kareli berıahındakı muharebe • 
lere filen bıtmiı nazarı ile bakmak lizna 
ıeldltl aöylenmektedır. Fin lcıtalarının Y• 

ni vazifesi, Mareıalin Finlandın'ya va.det• 
titi sovyet Kareliıini fethetmektir. Fin kı
talarının büyük bir k11mı Petro&a\\ odtk'e 
doiru ilerlemektedir .M iıtebalri kuYetler 
Svir'ln prp sahili boyıİnca ılddetli bir mu
kavemet ıöıteren ıovyet lruvetlerini takip 
ediyorlar. 

Alman - Ruı donanmaları 
aranndaki mı.;.harebe 

Sovyet Karellll mıntaka.ında 
Yapılan tın 

hUcumıannın hepat Murmaruık d 
ı.tlhdaf etmektedir. Bu deıı\lı;oıu ~mlr)'olun11 
lt1tıtı Lotnı•nın cenubunda f ' rle bir
altına s~llle de tlmal b n erin kontrolll 
vellerı demtryotunun henüz laes nde tın ku
tında bulunuyorlar Svt 

50 kilometre uza
kac noktarı 11 1 

• r nehri üzerinde bir -
hlr tıqyunca b~: h~tmıı olan tinler ıtrndl ne
lar. at teıa eı.meae 01ı1ıyor -

bllecft: ..... katl blr neticeye vanla· korsanlık yapan deniz kuvetlerlnden hlc blrt· toplanmaıı olacaiına i .. ret etmektedir. 
)'eatne cephe alman ru hesi ola· Muha · ö L ı d · Salla caktır. Bu .lbı bir 

• • cep nl sarbl AtıAnllkte söetemıemealnl HtUer'e rrıre 1 re en nıra önündeki al- mıntakasında alma lhtı ıı kuk d kuveıı 1 n ve tın takviye 
Cl!Phed ma n tabak an a ihtar etmtıttr. eayet Hltıer bu ihtara eheml· man ordulan derhal nahal hilcuma ıece • er setırlldltlnden Candar•· Ti l'I 

e Almanya ve blltlln mllttertklerln ve buz d .. ~a D lr&rtılaıtıklan bir eeı>he teklini alacaktır. BI· yet vennlyecek olum ilk ateıl amerikan do- cek kadar burada blrleımlı dellllerdlr. Ve harebeter e~ıezklnde Munnanık"ın zaptı lcln mu-
na~ıe)'!I mUttertlcler lzaml a·-eUertnl bu nanmuı acacaktır. Amerikan donanmuının d11.ha ziyade Kiyef iıtikımıetinde mühim ve ıovvet d rar baıtamııtır. Sahilde alman 
cepheci H ...,. lle ıOraUe ve 11hatıe at" ettlRlnl aa.nnedl· J onanmaıa h • Mler•ın maRIQbl)'etı llzertne teuır hadiselerin inkitahna intizar etmektedı'r. 41>'0 rı mu aTebe1e ııtlrlk e-
etmelert lhımdır. Bu cephede harbin netice- yorum. M. Ruzvelt'ln amerikan harp •emile- Mukabil aovyet hUcumlan bu mıntaka- k rlar. Sovyet tllo•u unmadayı ılmd~ 
ıt her mu'"-rlbln d 

1 
rtnln ve devrl)'e sezen tayyarelerin yalnız a· adar himaye etrnele muvaffak o!mn•tur. 

... ma dl nrarlannm teıan. d L' 1 · • D " -hıuıuunda ........ __ ,.. merlkan vapurlannı dettı. bUtlln ticaret va- a.:ı a man ılerı hareketine mani olmam iter taraftan bildiri dit ne s re Flnlan 
............ .., •• kablllyete batlıdır. . ııa dly · • 

I 
. purlannı himaye edecetını .Oyledlllnl de u- bennyor. Bu takdirde iee hall Ki ef'' a nın dahuı vaztyett yiyecek bakımından 

ngilfere Sooyefl.,e 6aJari nutmayınız. Bir mlltalea olarak töyllyeytm ıarbmda bıılunan so et lr tal • Y ı~ nezaketini nıuharaza etmektedir Patattt tık-
~ ---ı.. l lrl hakikatte bu karar Ruzvelt - C6rcll llblr· d' ..,., 1 an ıhata e - danı tlnıdlden kendini h netttrmekt& ıae de 

1111 .,..,,...._ ııttntn mükemmel bir delilidir ve lnslltz do- 1 ılmelr veya feııa tartlar altında ricat et _ reemı makamlar bunun muvaklcat o dutun11 
r.c.tra. 14 a.a. - 111aJar1n .....,. 11. it.· nanmuma h•t.PllZ bir yardım tetldl etmek- j melr mecburiyetinde kalarak alınanların l benn @db'orlar. 

Jexuıler ~ _.ottınats .. 'd& ldr nt1* IO>'· 1 ıecur.. , Şarki UluQDQa deriıı bir ıurett fiL.·- Maman Ar1ıelterbladet dJııor iri· 
e 11 nuı; •Acııır. beDd bu kıt Upmulia tal&c:alcbr,. 
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İçinde yılanların kum gibi kaynaştığı 
p eksemet adasının kLyısından bir 

demek çiçek gibi kopar, maden 

dağlarının UstUnde kanat açar, çam • 
ların arasından sUzU!erek köye yayı • 
lır. 

Kurşuni renkli bir göğercin alayın.
dan değil, size Akdcniz'ln meltemin • 
d n bahsediyorum. ".Meltem mi görme
dık 7,. demeyin, ince parmaklı zayıf bir 
bilek gökstlnUı:U ttcr iter de mukave
meti kırılıverir gibi olur. 

Esti, esiyor, çam kokusu, fesleğen 

ko rnsu diye ben havanın ellrinde iken 
'köyün Ust tarafında bir çığlık koptu. 
Feryat, eehirlcrde kapıları li:apar, 
pencereleri açar; köyler de ise aksi -
d r. BlltUn köy halkı nehir olup da se -
aın geldiği tarata doğru akar. 

ilk gidenler önUmUzdcn geldi: "Bir 
ıty )'Ok, Ömer Ali yılan tutmu§, e • 
linde sallayıp gelir,. dediler. 

Pek de korkarım yılan k!flrinden ! 
Bir ses ve çocuk kalabalığı yaklaş • 

tı. Ömer Ali dayı boyu kadar bir 
kara yılanı tepesi aeağı sarkıtmış ye -
re doğru stlktikçe yerde sUrUnUyor, yu. 
karı kaldırınca kıv~ılarak bqı ada -
mın eline kadar çıkıveriyor. Adam yı. 
lanla "yoyo'' oynuyor ! 

YUzUmUn ııarardığını mı anladı, gö • 
zumun karardığını mı ne, yılanı bana 
doğru uzatarak : 

- Altı okka gelir mi dersin, §UDU e
linle bir tart bakalım? dedi. 

LE! 

FETHİYE CİVARINDAK İ 
.................... KA RAGO.. l ••••••••••••••• 
•••••••••••• ••• .................... 

.................... 
111111 1 11111 1 11 

••••••••••••••• .................... 

Aym zamanda sivri 
sineklerin de yuvasıd ı r 

Çocuk yılanın başını mı 

hayır! yılan onun ağzını 

ısırıyor ? 
yalıyor ! ... 

r............ Yazan ............ 

1 ve resimleri yapan ı 
i 

Cahit BEGENÇ 1 ........................................................ 
G eri çekilsem etrafta karı kızan 

var, elimi uzatsam kalbim dura· 

cak, bir an için bedenimden soğuk bir 
ter fışkırdığını hissettim. Ömer Ali 
koca yılanı çocuk gibi 'kucakladı, o di· 
llnl çıkara dursun, boynunu sıvazlıya • 
rak: 

- Bak hele ne kadar korkmuş, da • 
marlan zıp zıp atıyor! Duvardan zor 
çıkardım. Deliğe bir karış kadar daha 
girseydi bir çift mandn koşsan gene 
çıkarnmazdın" dedi. Sonra çocuğuna 

dönerek : 
- Şunu al da duvara iki kere çarp, 

gCltllr de bir yere gllzclce göm, bel! a
çıkta kalmasın, sinekler UşllşUr de mil
let yılancık hastalığı bulur., dedi. Yıla
nı çocuğa kuyruğundan tcsllm etti. Son
ra bana : 

- Bunların şahı, Şahmeran'ı Kara -
göl'dedir, oraya git. Nah! auracıkta 
ÜzllmlUnUn öte yancığında!. dedi. 

Çocukken köpek kovar gibi bunları 
kovalar dururduk. Şimdi, bilmem ne -
den, içimde soğuk bir korkunun yata • 

J 

ğı vardı? O glln ve o gece hep yılan 

hikAyesl dinledim. Köylln muhtarı : 
"- Ocaıtı sönesl kMlr benim kekli -

ğin tırnnklnrını sökmec.li mi!,. diye bll§
ladı, kafeste geçrn heyecanlı bir kek -
lik - yılan mücadelesi o.nlattı. Hüseyin 
onbaşı abdest alncakmı11 gibi sağ ko • 
lunu sıvadı: ''Allah sizi inandırsın iş -
te şu kolum kad:ır ben de birini öldUr
dUm. Üç karış ya vnr, ya yolc! Sayı 
hesabı tep!'ııine 17 ta vurdum da g<'ne 
b1ın l'tl . ıw1ıı p n'};'e rç- -
rayordıı, altmış beş yaşına varıyorum 
ben böyle ı:ıey görmedim arkadaş!" de
di. 

H urşlt daha enterasanını anlattı : 
"- Ornk zamanında idi, gölge

ye döndO idim; benim çocuk koc.& bir 
k'lra yılanın boynundan tutmuş da 
başını ısırınıya çalışıyor. Yılan çocuğa 
dokunmuyor birader, ben buna ı:ıqtım, 
kaldım ... Ömer Ali izah etti : 

- Çocuğun ağzında sUt bulaşığı 
vardır da, kAflr onun kokusuna dola -
ınr. Ufak çocukları yalnız bırakmama
lı, yılan gelir de ağzını burnunu yalar, 
bir şey değil yara yapar... Herkes ö -
mer Ali'yi tasdik etti. Bu adam kendi 
halinde, kClyUn en çalışkan rençberle -
rinden biridir. Şu "yılancılığ-ı" da olma
sa .. 

Atla çamlıktan geçer, fakat çam de
yip geçemezsiniz, bu çamlara eski Muğ
la vıı.Iisi Recai Gürel bile hayran kal -
dı. "Horsey, Horsey!,. demeseniz, Ka • 
radeniz oyununa kalkmasanız bile, iki 

r;.,.=====Tefrika No: 52====~ - Hayır kadınım, bugünlük gidebilirsiniz, dedi. 
Mübaşir, bir histeri nöbeti geçiren ve avazı çıktığı 

kadar bağıran Rupp kadının etrafını sarmıştı. Bilinmezki •• 
~':============================~ 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

- İkide birde böyle buhranlar geçirdiği vakidir, 
efendim, dedi. Bunu söylerken, sanki yardım etmek 
aırası şimdi senin demek istiyormuş gibi beceriksiz· 
ce. Bayan Budeker'e doğru baktı. 

Drosle sordu: 
- Ananızı zehirlediğinizi itiraf ediyor musunuz? 
Rupp düşündü sonra, başını sallıyarak: 
- Hayır•efcndim, o kadarı fazla ... Bence karım he· 

ni kıskandı, onun için beni de kendi yanında kodese 
sürüklemek istiyor. 

Salon hiddeti11den oğulduyor, nefretinden tiz ıslık 
ıesleri çıkarıyordu. Rupp kıvrılıp oturuverdi. 

Müddeiumumi ayağa kalktı ve bütün ciddiyetini 
takınarak gür bir sesle: 

- Muhakemenin talikini istiyorum, dedi. Ayrıca, 
Aloyis Rupp hakkında, cürüm ortaklığı iddiamı ge· 
ri alarak kendisini, doğrudan doğruya cinayetle it -
ham ediyorum! 

Bunun üzerine, Droste: 
- Muhakeme, işar vaki oluncıya kadar talik edil -

miştir. 

Diye haykırmak istedi ise de, artık sesi filan kal -
mamıştı. 1şitilmesi için, bu beyanatını üç kere tekrar 
etmiye mecbur kaldı. 

Jüri azası yerlerinde, şaşırmış bir halde idi. Bir 
alay ayak sesi, bağırtılar, işitip kakışmalar arasında, 

salon, yavaş yavaş boşaldı. 
Bu gürültü arasında Bayan Ohnhausen, yerinden 

kalkarak şahitler parmaklığına sokuldu. Gayet nazik: 
- Benim başka işim kalmadı, değil mi efendim? 

d;ye ıordu. 
ltayner,; 

Droste kağıtlarını topladı ve kalktı. Hiç adeti ol -
madığı halde Bayan Rupp'a doğru yürüdü. Vermiş 

olduğu bütün ıstıraplardan dolayı, kadıncağıza bir 
tatlı teselli kelimesi söylemek istiyordu. Fakat Rupp 
kadının ne gözleri bir şey görüyor ne de kulakları 

bir şey işitiyordu. Mütemadiyen, kocasının kendisini 
alçakça aldattığından, kendinin de hiç bir şeyden ha
beri olmadığından bahsediyordu. 

Droste, yavaşçacık: 
- Bir morfin şırıngası yapınız ve uyutunuz, dedi. 
Sonra, binişinin kadife yakasını sıvazlıyarak sa -

!ondan çıktı. Koridoru hala, halkın kokusu ve gürül
tüleri istila ediyordu. Droste, bacaklarının titrediği
ni hissetti: muzafferiyeti kendini o kadar yormuştu. 

Bunun bir zafer olduğuna hiç şüphe yoktu. Çalış -
ma odasına doğru yürüken genç adliyeciler kendini 
tebrik ediyorlar, ihtiyar hakimler, arkasını sıvazlı -
yorlardı. 

Öğle paydosu bitmişti. Avukatlar, hakimler, müd
deiler, suçlular, gene adliye dairesini doldurmuştu .. 
Kalemlerde, muhakemeler hakkında tutulan raporla
rın tahririne bile başlanmıştı. 

Perleman bir bardak sıcak süt ve setliç tozunu ha· 
zırlamıştı. Droste, bunları içti. Herhangi bir tat ve 
lezzetin mevcut olmamasına rağmen, gırtlağının ra • 
hat ettiğini sezdi. 

Ellerini yıkadı. Fakat, temizlendiklerine de kani 
değildi. Hemen o sırada kapı vuruldu ve adliye teşki
latının şefi, içeri girdi. 

Droste, hakim kıyafetini henüz tamamen çıkarma
mıştı. 

Droste ayakta, bir kapı oyuğunun içine yerleştiril
miş ufacık muslukta ellerini yıkıyordu, hemen elleri
ni sabunlu sabunlu kurutarak tebrikleri kabule 
hazırlandı. 

Adliye teşkilatının şefi boyalı bıyıklı ihtiyar bir 
memurdu. Daracık redingotu ve P,1astron boY.un bağı 

Uç kiti el ele vermezseniz her birini ku
caklıyamazsınız. 

Burası inclrkliyUn maruf çamlığı. 

Yanınızda bizim SU!eyman gibi be-
111.nın UstUne UstUne varan biri olursa, 
lAflarınız dereden· tepeden, siz Çayraz 
ovasından dolaşır da ÜzUmlUye ne za
man vardığınızı bilemezsiniz. 

Nahiye merkezinde iki hoııbeıı, bir 
kahve, atlar hazır. Sorarlar : "Ka -
ragöl'c,, dersiniz, ''gUle glile!,. der • 
ler. 

Evet Karaglll'e gicliyorHunuz: Tene -
şlr tahtasına sabun koyııııya gıder gl -
bi! Heyecanın ela ııoğuğu ve piııi ! 

G cyrat'tan bir su içer, şoseye dii -

şer, Ecebellnden aşarsınız. "Ka
ragöl" burasıdır derlrr, attnn inecek O· 

Jursunuz, inemezsiniz: Dev gibi çoban 
köpekleri çlmçlğ yer. Bekçi amca (yı
lan bekçisi değil, tarla bekçisi) atları 

otlağa bağlar, daha "hoş bulduk'' de -
meden, "Burada Knragöl varmış., diye 
soruşumızdan anlar, önlınıize dilşer. Bi
ze öyle yapmadı: "- Ah arkadaş biraz 
erken gelecektiniz, tavunu kaçııdınız, 

lıkır lıkır su içtiklerini göremlyecek -
siniz, şimdi ağaçların başında uykuda
dır hepsi ... ,. dedi. l:Wrlis\lnden bahseden 
bir çoban gibi "Hepsi uykuda" deme -
siyle tekrar tllylrrlnı Urperdi. O ünde 
biz rıı·ka<la, oıınanlığa girdik. Adam 
bize döndU : 

"Bns~ığınız yeri tanıyın: .. dedi. Daha 
biz tepeden göle doğru inerken dallar 
kımıldamaya, çalılar oynamıya başla • 
dı. Çeketimln yakasını kaldırdım. El -
!erim ceplerimde, içimde soğuk bır kor
ku, bir ü!U korkusu var. Sanki bana her 
şey yılandı. "işle göl!., dediler. Göliln 
oulanık sulanna ilk defa limit dolu bir 
nazarla baktım. Üç tarafı kayalık ve 
orman, bır tarafında tepe var. 50 x 60 
metrelik bir gCll. Üstilncle kara batak -
lar, \ıu kaplumbağaları dolu... Dur -
duğ'tımuz yerd~n göle devrilmiş kııru 

bir ağacın dalları kımıldar gibi oldu, 
baktım, elektrik koı·domı gibi incecik, 
pıırlıık başlı bir yılcm suyun içinde yii • 
zliyor. Sıileyman birılenblre: "işle biri 
daha!,. deoi. lıayıt ağacının kök\i • 
ne çüreldeıımiş, başını çutııl dallıırdnn 

birine dayamııı bel bel bize bakıyor. 
Yavaşça b:ışımı ndamn çtvirdim : 
- Şimdi ne yapacağız? dedim. 
- Hiç koı·kma, dokunmaz, uyuyor, 

dedi, yılan gOzli açık uyur.,, Eline bir 
sopa aldı, beline hafifçe dokunuverdi, 
yılan oradaki koca kayanın yarığına bir 
an içinde su gibi doldu. 

A dama adetli hlttenlendim 

- Neye öldllrmeuln ? 
Senin aklın ermez .. dedi. Sonra 

başını sallıyarak: "Bunun akrabn..<ıı ta
allfıkntı gece adamı yatakta boğar!., 

dlye IH\.ve etti. 
Biz konuşurken bizim Slileyman ttk

rar bağırdı : 
- B:'k bak dayı. Gölge yilrliyor!., 
O yeri gösterdi, biz göke baktık 

Dört karış kadar bir yılan daldan da
la uzanarak SUleynıan'ın dalda asılı 
duran ceketine doğru gidiyor. Adam: 

ı 

... 

Sebze fiyatlan 
Belediye Reialifinden : 

l~-11-IHl 

Sebzelerin rünlülc azami 
perakende aatıf fiyatları 

Cinsi: Menşei Kurus 

-
lspanak l 
Lahana 
Prasa 

I· 
Semizotu 
Kabak 
Ayşe fasulya 
Çalı .. 
Barbun)·a 
fasulya 
Domatts 
Patlıcan 

<kemer> 
Yu\'arlak 
patlıcan 

Bamya 
Dolmalık 

biber 
Sivri biber 
Kuru sotan \ 

--
Ankara 

.. 
,. 

Ankara .. 
H .. 

Bunıa 

Ankara 

Ankara 

Ankara 
Bilecik 

Ankara 

Muhtelit 

~·' 

~ . 

--
20 
7.5 
7.5 
8 
11 
24 

21 

25 
5 

10 

10 
35 

8 
7.50 

10 

T lCARET VEKALETi 

Elbiselik kumat alınacak 
Ticaret \'ektıletlnden: 

\'ekllletlmlz mll tahdemlerl !cin 7.9 941 
tnrlhtnııen itibaren ı5 ırun ıcınde acık eksilt· 
me ile 116 metre 10 aanllmetre koyu ıırl 

renk elbısellk, 42 metre 75 santım ... tre koyu 
renk paltoluk kumaı ile 43 cltt vidala Js· 
karııln &alın lınacakur. 

ller UcUnUn ayn ayrı tuarlanmıs tutarla· 
rı ve muvukkat teminatları M\tula ııu.ııte· 

rllmlatlr. 
Mu\•akkat trmln11tı: 6!!,r.6 taııarlanmıs tu· 

tarı: 928,SU cinsi elbiselik kuma1 . 
Mtı\'akkıı.t teminatı: 2'ı,o.1:; tasarlnnmıı tu· 

tıırı ~J.2."i cln~ı pıı ltoluk kll!JJRI. 
MU\'&kkat t<>mlnııtı: 2~>.8Cl fuıırlanmıı tu· 

tarı 3-U, cinsi lsknrııtn. 

Bunların hepsinin IJlr arada veya ayn ay
n \'erllml'sl cal7.ıllr. 

Eksiltme: eı ıuıun 23 ııncu salı ıı:unn saat 
15 tc zat lılerl \'e levazım mUd\irlUiıUn•te 

toıılnnacnk komls>·on tıırarından yapılacak-

tır. 

Şartname ve nnmuaeıeı, \-nh•lll& saatler! 
ıcınııe her ımman ııörnteblllr. 

lsteklllerln eksll lme ıı:UnQ ııanka mektubu 

1 
\'C)'a tcmlnnt makbU7.larlyle komisyona mU· 
racnatları illin olunur. (64131 16373 

........_ 

Artık faı:la sıkılnııştım. Bana doknn
du~ım her ;ıey yılan gibi, canlı gibi 
gelmlye başladı. Bekçi adam glillin ö -
bilr ucunda bir kayadan bir kayaya a
kıp geçen bir yılanı gözetlerken ben 
Karagöl'le beraber kendi portreııini 

zorla çize.bildim, ellnı ayağını tltreyor
du. 

Ayrılırken : 
- ~en burada korkmuyor musun ? "Ter kokusuna gelir, ceketi yalar ya

~ .. -1<.i~- ~~-...,..-. ....,-~ ==~ 
),n., dedi. J."akat Siıleyman ctkctını ya- ' ""trea i' 

girmediğimiz ne Balkan harbi kaldı, 

ne Umumi harp, ne Kuvaimilllye har • 
bl ... ŞUkUr şimdi evlmlzın barkımızın 

baııındayız. 

latır mı? Ta\•uk kovar gibi ''kış! kış!,, 
diye ),lanı kovdu. 

- Bari bu yılanları öldUrUn bi • 
raz rahat çalııırııınız! 

Sllltyman Ka.,lı, başını salladı : 
- Üç yıldır buradayım, bir tek za • 

rarlarını görmedim. ilana dokunmıyan 
yılan bin yıl yaşa11ın! dedi. 

"Kimsin, nesin, nerelisin!.. demeden 
koca dağların, kayaların ve yılanların 

arasında bl!P TllrkUn o ebedi misafir • 
perverlik hasletini göııtererek önlimU • 
ze çanak çanak &}Tanlar, kucak kucak 
karpuzlar getiren ıu asker - köylUye 
minnet duydum. 

KUçUk bir himmetle Karagöl'U ku -
rutmalı. Orlldaki çocukların benzini 
beğenmedim doğruııu •• 

Bu yılan ve sıt!'1a yuvuına tevekke· 
11 "Karagöl" dememltlrr! ... 

(""'_R_A __ o_v_o _ __,J 
TUrklye Radyo DlfUzyon Postaları 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyoın& 
--( Dalga Uzunluğu )-

1648 M. 182 Kc/s. 120 K". 
31.7 :M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 :M. 15195 Kc/s. 20 K\\. T. A. Q. 

PAZARTESİ, 15. 9. 941 
7.30 Program ve memleket saat ayat1t 
7.33 Mlizik: hafif parçalar (Pi.) 
7.4a Ajans haberleri. 
8.00 :Müzik: hafif paı~ıılar progranıl' 

nın uevanıı (Pi.) 
8.30/ 
8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memleket saat ayatlo 
12.33 MUzlk: saz eserleri. 
12.45 Ajans haberleri. 
13.00 Müzik: fasıl ,şarkıları. 
13.30/ 
H.00 MUzlk: karışık program (Pi.) 
18.00 Program ve memleket saat ayatlo 
18.03 'Mlızik: dans mUziği (Pi.) 
18.30 .Müzik: fasıl sazı. 
19.80 Memleket saat ayan, ve ajans ?J' 

beri eri. 
19.45 Serbest 10 dakika. 
19.M Mllzlk: ııan soloları Şadan C-' 

dar. 
20.15 ltadyo gazetesi. 
20.4:; .MUzlk: biı· halk t!lrkUsU ötren.11f 

rtız (haftanın tlirkUsü) Keklik 
Keklik idim vurdular, 
Kanadımı kırdılar; 

Daha ben ne idim ki 
Anamdan a\ ırdılarP 

Gel, gel yanıma keklik. 
Kasdın canıma keklik; 
Al kınalı parmakları 
Batu eanınıa keklik. 

Keklik kayalı yerde. 
Öter mayalı yerde; 
Sevdiğimin kavalı 
Kaldı dayalı yerde . 

Keklik kumda eşinir, 
gşinlr de deşinlr; 
Benim sevdiğim oğlan 
Nerelerde diişUnllr. 

21.00 .Ziı·aat takvimi ve toprak ma?ısııl' 
lerl horsası. 

21.10 :Mllzlk: knı·ışık şarkılar. (MUste.,, 
SegAh, Hlcaz, Şehnaz, Karcığa%} 

2130 Temsil; Klmgil ailesi. 
21.45 Mllzlk: Radyo senfoni orkestr,

(Şc!: Hasan Ferit Alnar). 
Beethoven: Altıncı senfoni (P" 
toral ı. 

22.30 Memlrket saat ayarı, ajans hatıef° 
!eri; esha.m - tahvilat, kambiyo 
nukut borsııaı (fiyat). 

22.45 .Mth:lk: dans mtlziği (Pi.) 
22.5:>/ 
23.00 Yarınki program ve kapanııı. 

Romen kılalan Tuna'da 
Demirkapıyı iıgal ettiler 

~iikreş: 14 a.a. - Romen kıtalarının 1' 
ğuslavyada Timok vadisini işgal ettiklJ 
hakkında cenubi memleketlerde dolaİ 
şayialar iyi malUmat alan mahfillerde ti 
zib edilmektedir. 

1.-ı.11.-. uuuı K."11 ""tCX' 'Dil 1.1nı~ ~ 

Tuna dcnıir kapılarının karşı sahilini .. 
gal etmiştir. Hareketin gayesi bu mul 
sevkulçeyşi noktanın emniyetini temiıı I 
mekten ibarettir. 

BU GÜN 

U L U S Sinemasında 

2 Film Birden 
14.30 • 17.30 d& 

1 - Ana lstirabı 
(PAUL HÖRBIGER) 

lG • 19 da 

2 - Alayın Çocukları 

(JACKIECOOPER) 
aece 21 de 

Ana lfltırııbı 

ile, gören, hemen şimdi parkta yaptığı bir at gezinti
sinden döndüğüne hükmedebilirdi. 

Droate, evrakın kenarına karaladığı bir takım not• 
ları okudu. 

Şef: 

- Fevkalade, aziz meslektaşım, cidden fevkalade 
yaptınız bu işi, dedi. Ve, devam etti: 

- Ruhi mektep, modern mevzuatı ile, bir zafer da
ha kaydetti demektir. 

Fakat, anlamak istiyorum. Nasıl oluyor da, bu dere
ce sabır gösterebiliyorsunuz? Bu ne yorulmazlıktırl 

Cidden harikulade idi. Demek şimdi, davayı baıtan 
aşağı yeniden ele atmak icap edecek. 

Biliyor musunuz, bu mesele bana, genç hakim iken, 
Mülhuz'da başımdan geçen bir vakayı hatırlattı. O 
zaman Alzas, Almanya'da idi. Malfımya .. ft 

Droste, yakasını ilikliyerek, hikayeyi dinledi. Fa
kat, Rupp kadın işi ile bunun hiç bir münasebeti 
yoktu. 

Nihayet adliye teşkilatı şefi, Droste'ye birkaç teb
rik cümlesi daha bezletti ve çıktı gitti. Droste, oda -
sında ve buradaki usulen tozlu ve usulen toz kokulu 
kağıtların arasında gene yapayalnız kaldı. Tereddüt
le nefes alıyor gibi idi. 

Bu sırada Perleman içeri girerek Rupp dosyasını 
masasının üzerine koydu. Droste, döndü dosyaya bak· 
tı, ama, nefretle .•. 

- Dr. Ekhart'a rica ediniz, gelsin bana yardım et
sin. 

Perleman, gülmiye başladı. 
- Reis beyefendi, Bay Ekhart'ın balayı aeyaha -

tinde olduğunu gene unuttular ... 

Bu gibi basit meselelerde gösterdiği unutkanlıklar, 
Perleman'ın pek hoşuna giderdi; eve gitti mi, reis 
bey gene nasıl neyi unutmuş oturur karısına ve kay· 
nanasına anlatırdı. 

Mesela işte, Ekhart üç haftadır seyahatte idi ve bu
nu reis beye hemen her gün hatırlatmak lazımdı. 

Reis, suratını ekıitti çünkü Ekhart ile çalıımıya 

alıııktı. Ekhart'a vekilet eden genç zabıt kltibi 
Stranbc'den1 hi~ hoılanmamııtı, 

Perleman, beyini teselli etmek istiyormuş gibi: 
- Efendim Bay Ekhart, önümüzdeki pazartesi ge

liyor, dedi sonra reisin hakim binişini dolaba asarak 
çekildi gitti. 

Droste masasının gözünden piposunu çıkararak 

doldurdu fakat sonra, tuttu bir cıgara yaktı. Acele 
acele içiyo' ve dumanı yutuyordu. Bu sırada telefon 
çaldı. Müddeiumumi, hazin bir sesle, diyordu ki: 

- Bari bugün öğleden sonra buluşsak da muhake
meye devam edeceğimiz günün tarihini tesbit etsek. 

Anlaşılan, hakikatin nihayet meydana çıkarılmıf 

olması, mahkeme heyetinin ancak can sıkıntısını art• 
tır,abilmişti. 

İ)roste, kelimeleri sürükliyerek: 
- Evet, dedi, buluşalım da ... 
Bütün arzusu, Kler ile birlikte gezmiye, temiz ha• 

vaya çıkmaktı .. Küçük bayan elini babasının elind• 
emniyette bilecek ve bu, bir hoş gezinti olacaktı. 

Saate baktı, üçe geliyordu. 
Müddeiumumi, öteden, sözüne devam etti: 
- Hoş artık hafta sonunu bulduk demektir. 
Droate, atılarak: 
- Yal Yal Dedi, vallahi ben de kendi hesabım• 

doğru eve gitmek istiyorum, kendimi gayet yorgun 
hissetmekteyim. 

Karşıdaki, derhal izharı memnuniyet etti ve mu " 
vafakatini bildirdi. 

Droste: 
- Perleman diye haykırdı, çünkü masasının U.ze " 

rindeki zil bozuktu. 
Perleman gelinciye kadar epey zaman geçti. Buıı" 

dan istifade ederek, Droste masasının üzerini düzelt
ti. Birkaç kağıt karaladı birkaç tanesini yırttı attı• 
Perleman içeri girdi. 
Droıte ıordu: 

- Yahu! ıapkam nerede? 
- Reiı bey bu sa balı ppkaaız geldiler ef endirıı-

. · (Sonu var) 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ 
Finlerin sulh teşebbüsünde 
bulunduklan yalanlamyor s p o R ~ r • •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

İngiltere üzerinde 
Lonctra, 14 a.a. - lnglllz hava ve dahili 

eınnlyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün gece nz miktarda düsman tayyaresi 

ıarki İngiltere üzerinde ucmuştur. Yalnız 
bazı noktalara bombalar atılmıştır. Hasar 
azdır. İnsanca zayiat olduğu blldirilmemiş
t lr. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıktan akınlar 
Londra, 14 a.n. - lngillz hava nezareti

n in tebliği: 
Bombardıman tayynrelerinden mürekkep 

büyük bir teşekkül dün gece Brest'e karşı 
aı:ır bir hücum yapmıştır. Doklar mıntaka· 

ıına killliyetıi miktarda bomba atılmış ve 
bombaların Scharn-Horst ve Gneisenau al
man zırhlılarının bulunduğu kuru havuza 

isabet ettiklf'rl göriilnıüştür. 
Diğer tayyareler de nane doklarını bom

batamıslnı·dır. 
Şimali Fransa lizerinde taarruz! devriye 

Ucu~lan yapmakta olan avr.ı tayyarcleri
lnlz, gece milteaddlt düşman tayyare mey
danlarına hücum eylemişlerdir. Meydana 
inınek üzere bulunan bir düşman tayyare
ili tahrip edllm~tir. BUtün bu harekata işti
l'Ak eden tayyarelerimiz ilslcr!ne dönmüş
t ür. 

Libya'da askeri vôziyet 
Kahire, 14 a.a. - Orta-~ark ingiliz ku

\'etJerI umumi karargf\hının tebliği: 
Tobruk mıııtakasında devriye müfrezele

l'imız müteaddit noktalarda düşman mevzi
lerine derin bir surette nüfuz etmişlerse de 
dUşmanla temas etmemişlerdir. Faaliyeti -
1'rliz üzerine Tobruk'un şark mürlafaa böl
gesinde düşman toııc:u ateşi bilhassa şiddet
li olmuştur. Diişman topc:u ateşi bütün ge-• 
ce devam etmişse de insanca za) iata sebe
biyet \'ermemiştir. Maddi ha~ar da ehem

nıiyets!zdlr. 
l:!udut mıntakasında mutat hlll\fında da

ha geniş faaliyette bulunan düşman devri
Yeleriyle muvaffakıyclll ı:arpışmalar yapıl

nııstır. 

İngiliz Ortaşark ha va 

resmi 

Vaşington. 14 a.a. - FinHlndiya'nın Va

şington elı;isl M. Procope, Fin - R~s ~u
hasanıatına bir nihayet vermek içın fın. 
ıer tarafından her hangi bir teşebbüste 

bulunulduğunu, hUklimeti adına yalanla

mıştır. 

:M. Procope, rşu beyanatta ~u~unmuştı.ı:: 
Hükümetimden şu ciheti bıldırnıck içın 

emir aldım ki, her hangi bir bitaraf mem

lekettekl hiçbir fin mümessili, Amerika 

Birleşik devletleri elçisi vasıtasiyle ve 

yahu~ dl/ter bir vasıta lle, 1939 Rus - Fln 

hududunun yeniden tesisi esası üzerinden 

milzakerelcrin mümkün olup olmadığını 

soruşturmak için her hangi bir rus mü

messili ile temas teşebbilslinde bulunma

mıştır. 

vatına ve düşmanın cephe<le bulunan kıta
İarı ile mu~·asalasınn. karşı muavffakıyetle 
tetevvüç eden yeni hareket yapmıştır. Cu -
nıa ~abalıı şafakla beraber bir ingillz tay
yal'e gemisinden ha\•alaııan tayyareler Nor
veç sahili ac;ıklarıntln. Borlo mıntaknsında 

dlişman nakliyatına ve eıvardakl askeri he
deflere hiicum etmişlerdir. Tahminen 2000 
tonluk bir dlişman loşe gemisi batı:-ılmış dl· 
ğer bazı gemiler de hasara uğratılmıştır. 

Alüminyonı fabrikasına bomba isabet ettı

rilmis ve fabrika yakılmıştır. Elektrik san
tralı da bombalanmıştır. Harekata işllrAk 

eden tayyarelerlmizin hepsi tayyare gemisi

ne dönmüşlerdir. 

Sovyet resmi tebliği · 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Beden terbiyesi mükellefleri arasında 

Atıcılık müsabakaları 
dün poligonda ya12lldı 

Müsabakalara 21 bölge i~tirak elli 
DUn Ankara Atıs Pollgo..'lunrla Türklye'de ilk defa olmak üzere berlrn tt'rblyesl mukel

lctleri arasında büyük alıs mtısabakası ~·apılmıstır. J\tüsahakayıı 2:> bolge davet edilmiştir. 
Her bblgc mükl'llerıert arasından en lyt atıcı~ını ~ecerek mlisabaknya gı1n•lermlştlr. Dııvet 

edilen 25 hdlıtC'rlrn >innl biri müsabakaya Jştırrık elmtşt!r. Müsabakaya atıcı ırönıleren böl
geler \'e atıs neticeleri aşağıdadır: 

Bölı:esl 

Edirne 
Bnlıkeslr 

Trpllzon 
Anknrn 
samRun 
Seyhan 
KoC"aell 
Gaziantep 
Konya 
!itersin 
Dcnızıt 

Hatay 
sıvas 

Diyarbakır 

lsınl Derecesi 
l Si.ıren·a Cl'kvecl 

Rıd\'an Özak 
Sabahattin Saygı 
Ali Hızn GUrkan 
Yunus (~7.tilrk 

Osman Seval 
Cemnl Yassı 
Omer nıncer 
lluyrl Ozenç 
İhsan Tümer 
Ahmet ıantuna 
Yusur l\!rırko~un 
Osmıın Ozkalay 
Ceza)'!r Arke$ 

z 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

ıu 

ll 

12 
13 
l4 

Puvan 
54 
54 

52 
52 
52 
5() 

..ıı:; 

46 
44 
44 
44 
42 
..ıo 

3S 
C'nnkırı Zba Dt-nlz 15 31 
Tek!rdaC: Şııkıil Ka pııoC:Iu ıt> 31 

Sanatı 

Cotrıl\rurı:ı 

terzi 
kunduraeı 

ınaranıruz 

manltaturııcı 

13. T. k.'\Ubl 
keresteci 
>emenlcl 
bakkal 
c. il P. sekreter 
mıırnngoz 

kcı:eel 

berber 
ellıısecl 

~ekercl 

maranıroz 

) 

) 

ı 

) 

) 

1. el derece 

2. el derece 

3.cu derece 

lzmlr Zı'kl ôzılere 17 'J.7 
Moskova, 14 a.a. - Diln gece neşredl- nurılur lfasnn Cırnlı 1s 1;; 

su sırketınde ~aatct 

ortt«ın Md ılaktııo 

len sovyet tebliği: Kırklareli Recep Tuzlu 19 q 

Blitiln cephe boy~nca, şiddetli mııhare- Kastııınıınu Kemal Duınan 20 12 
cırıc ı 

Otlfll'I 

·ı ·· «n Zonıwlılak • Hlrıı il Oksü;o; 21 ıı beler devam etmi~lir. Perşembe gı nu, .ıv maden lıclsl 

alman tayyaresi dlişUrUlmüştür. 34 sov- Yukarıılakl C'el\'N•l nazarıın: ırıı sartlarını 1ııışıır:ıınt1mıslarılıf. 
yet tayyaresi kayıptır. Blrlnclll~I Edirne holı:e, lnılen Süreyya Birinci, lklncl, Uı:ilnru) l' Be>den Terblyı>~I 

kl 
1 1 

C'r.kvt'cl, lklnellll':l Bnlıkl'slr tıulııcslndrn Rıd- umum Mildilrü Cr•neral CE'Tllll Taneor tara-
Cumartesi günli, sovyet hava ıvet er ' rnn ôzak, uçıiııC'ülilfıiJ Trnhzon holgeslnden fınrlan kı>metll hlrer sa:ıt hedl}e eılllmlşt!r . 

Bilkreş'i bombardıman etmiştir. Bütiin 1 Sabahattin .Sayı:ı .ılmışlnnlır. ntrlncl derf'ce- Aynı zamanııu bıı lnrl ııelPn bnlı:eye aHıca 
sovyet tayyareleri salimen üslerine dön- de muvnrtnk nlan bolgC'ler: Ed irne, Balıkesir, atış rederasnınu ı arn rındıın hlr \'ilZo gonde -

1 

Trahzon, Ankara. Samsun. lktnd ılerec-eılc rllm ştır. l\tilsa lııı k nın umumi net icesi Be -mUştlir. 
~· denizi filoımna mensup sovyet muvarrak olan hGlıı:eler: ::ie)han, Koeıı C'll. rı •n Tcrbly!'Sı t ' mum Milrtı.lı lüğu Atırılık Fe· 
.,.ımal . . Ucüncli 1 derct·ede yalnız Gaziantep bolgesl 1 dera•~onunca sayanı memnun l)et ırorulmüş -

torpidoları. bır alman sahıl muhafaza ge- mu\'artak olmuştur. Dlğer bolırcler müsabaka tür. 
misini ve bir büyük nakliye gemisini ba-

tırmışlardır. 

*** 
Mosko\·a, 14 a.n. - Bu sabah neşredilen 

sovyet teblıi':i: tebliği 
Diln gece kıtalarımız bütiln cephe boyun

Kahire, 14 n..a. - Ortn-şnrk ingiliz hava 
k uvetlerl umumi karargahı tarafından dün ca düşmanla muharebe etmişlerdir. 

An kara -İstanbul boks 
müsabakaları dün 19 
Mayıs stadmda yapıldı 

akşam neşredilen tebliğ: 

!ngillz hava kuvet !erine ve donanmaya 
lnensuı;ı tayyareler 11/12 ey!Ul gecesi ve 12 
eylül gUnü merkezi Akdeniz'de bir düşman 
vapur kaflleslne karsı muvaffakıyetli bir 
hücum yapmışlardır. 3 vapurun batmış di
ler bazı vapurların da hasara uğramış ol
ması muhtemeldir. Donanmaya mensup t:oy-

r tararınaan ~ııııılan ı:ccı: iı.Ucumunda 
büytık bir ticaret vapuruna torpll isabet et
tlrilmlstlr. Bu isabet neticesi gemide vuku 
bulan infllük o kadar şiddetli olmuştur ki, 

bundan tayyareler bile sarsılmıştır. İkinci 
bir bil) Uk ticaret · vapuruna da bir torpil 
isabet ettirilmiş vukun gelen lnfilii.k netice
•inde gemiden duman ve su buharı bulutla
nnın yükseldiği görülmüştür. 

ll/12 eylül gecesi ağır bombardıman tay
Yarelerlmiz Palermo llmanında gemilere ve 
inşaat ha\•uztına hücum etmişlerdir. Havuz
da bulunan bir ticnrı>t gemisine bircok bom
balar isabet eylemi,tlr. Hedef mınlakasın
dan kızıl alevler yükseldiği görülmilşse de 

duınan hasarın genişliğini tayine mani ol
muştur. 

Aynı gece donanmnyn menslfP tayyare
ler Licato'da bir mlihimmnt fabrikasını 
bonıbalamıslaroır. Fabrikada bir yangın 
tıktığı ve beyaz duman sütunlarının 'Yük -
lelrtiği görülmüştür. Ta~yaı·clerimizin Ra
ıusa civarında bir gan bombardıman etme
li Uzerlne burada da ıliğı•r bü~·iik bir yan
&ının tıktığı mtişahede edilmiştir. Dönüş es
nasında tayyarelerimiz Licato limanını mit
talyöz ateşine tutmuşlardır. 

Altı torpido muhribinden, 4 biiyiik iki de 
Orta blly(ikliikte gemiden mtirekkep kafile 
bakı~·esi diin tekrar tayyarelerimizin hücu
ınuna ugramı~tır. BUylik vapurlardan biri
ne büyük capta iki bombanın isabet etme· 
li llzeı1ne vapurun arka bacasından a\e\'
ler tıktığı görülmliştUr. Dil!er büyiik bir 
Vapura da büyük capta iki bomba isabet 
etınıştir. 

Llbya'da 11112 evliil gecesi Bingaziye 
ka..., • 
1 

.,.ı ~·enldl!n ağır bir hiicum yapılmış, Ju· 
ıana · d k' ·· 

1 ve Cathedrale menrlireklerın e ı us · 
~tle rıhtım bombalanmış \'e ~ nngınla'. cıka
l rnıstır. Juliana meniHreğlnc tam ısabet
er kaydo!uıımuş ve mcnd.iref(ln münteha-
aınrıa b 1 . h" u unan bil' 11etrol genılsıne ucum 
~llınışur. 

ea:t.ır bombardıman tannrelerimlz dönil 
&a Bsıncta nıotörlü nnkıl vasıtalarını ve Bin-

li ile 1· k .. · ı bu lun o ra aıasıııdakl yol uzerınc e -

r arı l>etroı depolarını Sorge lle Slonta a-
a.sınd ' ııah· akı yolda nakliye vasıtalarını ve bir 

tu 
11 

tnuhafa;o:a gemi~inl mitralyöz ateşine 
lU tnıtışlardır. Bir a\·cı tayyaremiı garp cö
ta~de l2 eylül {{eccısi Sa\'Oia tipln<le bir i
tli Yar, bombar<lımnn tayyaresi düşürmüş-

r. 

Süveyş üzerinde 
l<nhıre, 14 a.a. - Mısır dahlli)e ne1.aretl -

ilin tebııe:ı: 
•rkSU\eyı kanalı mıntakasına kareı bu sabah 
k.'t anden Yarıılan h.ıva akını esnasında bir -

01 c bomba atılmı~tır. Blnalarda ııarır hasar 
ba~uıtur. lnsanra telefat yoktur. l{ahtre ve 

1 "11lı~rtıeıdcı tehllkc ı~aretl verllınlstır. 

1 ngiliz bahriye 

tayyareleri faaliyett~ 
Lond ı 

~bltaı: ra, 14 a.L - Bahriye nezaretin n 

4~nanı:na, ltusya'run slmallndekl cepheye 
an tara!ından yapılan malzeme .sevkı· 

Baltık donanmasına mensup tayyareler, 
Leningrat civanncla.ki dtişman tank kolla-
rına ağır zayiat verdirmlşlerdlr. 

' Alman ... 
resmı tebliği 

Berlin, 14 a.a. - Alman Ba~kumandan
lığının tebliği: 

';ark ceph<>~inSi" h arelsl'itın mlişait cere
yanı neticesinde yeni büyük zaferler ha -
zırlanmektadır. Kuvetll alman teı;ekkülleri 

Lenlngrat müstahkem cephesini yarmışlar

dır. Düşmanın §iddetli mUdaffasına rağmen 
fasılasız bir surette ~ehrln muhasarasına 

.Ankara - !stanlıul boksörleri arasında ter- , Baharlır'ın kolunu bal':Iamıs allı! idi. \'urmıık 
tip edilen bU~ ük rniısnbaka ılün saa t 17.311 lıiled lğ l bil t un ~ağ yum ruklar Adeta ralantl 
d,ın Ullı<iren lll ma)·ıs stııdyumunrta yapılılı. gldl)ıırılu 'e hlc biri yerini bulamıynrdu. 
Ankara da ilk dera a!SR!Ult m zou cliJdt m - Yumru unu vur&mıy11n her ırony r bökslS.ır 
sabaknyıı eıu:yce bir kalabalık ırcltnl•tl· Be- gibi mncı hasmına bıraktı \'C' rlnaten mntll1P 
den Tı•rblyesl Umum MUdürU Gcnnıl Cemll olarak indi. 
Taner de ınııcları tııktp cdenlr.r arasında 1<11. 

l\taclara muayyen saatte ba~lanıldı Ye za
manında lılllrlldl. Bu gibi mühim müsabaka-

de\'am edilmektedir. !arda bulunması l!ızım ı.:elen lıiıtün şartlara 

Dununla beraber Bahadır•ın her zaman 
lc!n istikbalde l!UZel naka vllar gö~termeyl 

vAdeden bir lıoksrır oldııll:u muhakkaktır. 

Emin lse bir mtiddl'l e\·eı kolunun sakat
lanmasınıı rağmen l\detıı tek elle döitiıserek 
eski ve tecrübeli bir boksör gibi macın hor 
ravunıtunu idare etti ve macı haklı bir ııa -
llblyelle bilirdi. 

Feroe adalarının cenuhunda, dün bir düş- riayet edllmlştl. Organizasyon ıı:Uzeldl. 

man şlleplne bombalar isabet etmiş ve gemi 

ciddi surette hasara uiramıstır. 

Dünkü resmi tebliğde blldlrlldlA'l gibi Gre-

Macların neticesini vermrden e\'el, Anka
ralılara güzel boka ma~·ları seyretmek rırsa -
tını vcrt•n mUtC'şebblslcrl tebrik eder ve bu 

at Yarmouth'un şarkında blr düşman vapur sahada yeni calışmnlıır bcklC'rlz. 
kaCllcslne karsı >·apılan hava hiıt:umu esna -
sında bir lnıılllz torpldo muhrilılne büyük 
çapta bir bomba isabet etmişl!r. 

Şimali Afrlka'da, alman savns tayyareleri 
12·13 ey!UI gecesi ve dün Tobruk mıntaka

sında lnıılllz tan•are deri bataryaları mevzi -
ıerlnl ve ordugllhları bombalamıslardır. 

Düşman dUn ne ıı:ündüz ne ııece allnan 
toprakları üzerinde hava hareklltı yapma
mıştır. 

Bir orduya kumanda etmekte olan gene -
ral şo\·alye \"on Schobert 12 eyltilde sark cep
hesinde <ilmilştür. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 14 a.a. - (Geclknılştir) 466 nu

maralı dünkU italyan tebliği: 
Şimali Afrika'da, italyan ve alman ha

va teşekkülleri Tobl'Uk ve Marsa-Mat

ruh'taki d!işnıan hedeflerin! ağır ve tesir

li surette bombardıman etmeğe devam 

eylemişlerdir. Mısır çö!Unde bir dUı,ıman 
tayyare maydanı da hilcuma uğramıştır. 

Topçumuz Tobrıık ve Sollum bölgelerin

de faaliyet gösteımiştir. 
İngiliz tayyareleri Bıngazi'ye bombalar 

atmıştır. Arap ikametgfı.h mahallelerinde 

hasar olmuştur. 
catano mıntakasına bir hava hücumu 

yapılmış ise de ne insanca zayiat ve ne de 

hasar kaydedilnıemiııtir. 

şarki Afl'İka'da, ingiliz tayyareleri, 

Gondar bölgesindeki mevzilerimizln bom

öardıınanına devam etmişlerdir. 

Kıtalarımız düşman piyade kuvıtlerinln 

hücumlarını püskürtmiişlcrdir. 

*** 
Roma, 14 a.a. - !talya.!1 lıaskumandanlı -

ğının 467 numaralı tebllğl: 

şımall Arrlka'da torıcuıarımızın şiddetli 

faaliyeti olmuştur. Bir ltalyan tayyare teşek
külü dtişınanın şiddetli mukııbl'IC'slne rağmen 
dün gı•ce Tolıruk'ta muhtellf yerleri bomba -
ıamı~tır. Oüsnıan bataryalnrına, lstlhkllmla -
rına, baralmlıırına ve mühimmat depolarına 
büyük captıı homlıalıır isabet ctmlstlr. Yan -
gınlar cıktıj!'ı ''e lnflmklar oı.ıuııu milşahede 
edllıni~tlr. Alman tayyareleri Bardia'da bir 
!nglllz ıayyar<'sl dUsUrnıüslerdlr. 

şarki Afrll>a'da Culguııht•rt bölgC'slnde kı

zılhac ısarett tamamirle gürüklıllen bir has
tane düşman tayyareler! tarafından hoınba -
ıanmı& ve mltralyôz atesıne tutulmuştur. 

Tan·are dafl balaryalarımız bir bombardıman 
tan:aresl düstirmılılerdlr. Bir vapur karıtesl

ne karsı yapılan dü~man hücumu esnasında 

ıremııerlmlzdekl ha\•a dafl lopları dort düı • 
man tayyaresi dUoUrmUelerdlr. Şarki Akde
ntzde tanarelerlmlz bir dlleman vapur kaıt
ıesıne hücum etmieler ve ufak blr ıllep ba • 
tımı11lardır. 

Birinci maç 
İsmet ile Muharrem arasınııa olan bu mü

sabaka baslangıcta tsmet'ln gayet iyi sai ve 
sol dlrekllerlyle ılevnm ettiyse de ikinci ra • 
vuntta biraz daha döl':ü~mel':e baslıyan l\lu -
harrem macı berabere bltlrmcıl':e muvaffak. 
oldu. 

ikinci maç 
Seyfi (Harp okulu> Ali (Ankara) arasında 

olan bu müsatıaka .Se>ytı nln daha teknik ve 
daha tecrübeli bir boksör olınası hasebiyle 
bastan sonuna kadar hl\ klmlyetl altında gec
tl ve neticede sayı hesablyle ıı:allp ıırın edildi. 

Üçüncü maç 
Şefik (Harp Okulu) Selim (Ankara) bu 

orııantzasyonun yegi\ne hatalı hükmü bu 
macta v11rllcll. BüLün verdikleri hükümlerin 
hepsi 1evka1Ade .ı-·erlndc olan hakem he>·eU 
nedense bu mactn Yanıldı, <.;erek bu müsaba
kadaki vazl~·eıı ve gerekse vtıdctllğl istikbal 
bakımından hasmına cok talk olan Şclik bi
rinci ravunttıın sonuncu ra\'unda kadar ha~
rnına yalnız tam bir ıalklyet değil fakat 
boksun ne ı;ekllde yapılal'aC:ını clıı ıı:osterdl.y
se de ak>·hınc olan beraberllk hUkmUnli htc 
itiraz t>tmeılen kabul etmekle memlekellınl -
zın dikkatle aramakta oldujj;u tam sporcular
dan oldu<ıunu lsbat etti. 

Dördüncü maç 
Kenan (Harp Okulu) I!lkmet (Ankara). 

Hikmet'ln cok ııUzcl tıır döC:i.ı~ cıkarnıasma 
ve dalma atak etmesine r•d'ımen satı' \'e sol 
kontraları ı:ok yerlnıle kul1anan Kenan has
mının butün hücumlarını durdurdu ve gayet 
güzel bir dogtis yaparnk nıaı:ı lehine olarak 
bitirdi. Kenan'ın tıllhnı;ısa boks ile ın~uul ol
ması kendisine llcrlılc Türklyc'nln tanınmıs 
spor yıldızları arıı~ında mevki temin etmesi
ne vesile olacaktır. 

Be§İnci maç 
Okta)· (Ankara) Yasar (İstanbul). Bu mü

sabaka tam bir berııberllkle ba&ladıysa da 
birinci ranındun ortasına doğru Oktay'ın 
tam .ı:erlnde \'e gayet güzel vurduğu bir sağ 
dlrektle sekiz saniye ycrtlcı kalan Yasar her 
ne kadar ikinci ravuntta tııraz kenıllnl top -
lar gibi olduysa da ücüncü ravuntta s ddetle 
hücuma ııeı;en Oktııy hasmına nefes aldırma
dan üc dctn nakdavn etil ve ücüncü nak
da\•ndan sonra hakem macı durdurdu, ve 
hasmını teknik nakavt eden Oktay'ı galip 111\n · 
etli. 

Cok Yeni boksör oınn Oktay sportmenlik 
ten anıım,ıdıA'ı tııkrllrclc tsllktınl !cin büyük 
şeyler vO.dedcn bir boksör olacağını zanned1-
yoruz. 

Altıncı maç 
Emin (Ankara) Bahadır (İstanbul). Bu 

mac bütün tahminlerin hlltıtına olarak Eml
n'ln sa}'l ile ve haklı bir gallblyeUyle netice
lendi. Bahadır'ı tanıyanlar ve antrenmanını 
takip edenler her dakika pek elddetle ve gi!

zl!l vurdutu ıat )"Umrutunu bekleıtller. Fa -
ka.t llk maçın verdlll b ii1ük be;recan Hnld 

Yedinci maç 
Şeret (,\nkıırn) Nu~rel (!stanbul). Bu 

mac da, tahminlerin hllArına olarak pek fe
na bir müsabaka yııpan l'\usret'ln sayı hcsa
bl>'Je matlQp olnıash le nellcclendl. 

Sekizinci maç 
Re,llt <Harrı Okulu) Mehmet (İstanbul). 

Antrt·nmanlardn 
sını bile rlnı;ln 

gösterdlCll kııblllyetln yarı -
!cinde gıôstercmlyen Reşat 

uzun boylu ve ııayet ııUzel sağ svınıı: vuran 
hasmı Melunet ile Ul,'OncU ra\'untla ancak 
bU~ Uk bir enerji ile döğiışerek beraberliği 
temin edeblldl. Mehmet blraz tccriıbe sahibi 
olup da hasmının durıı:unluğundan istifade 
edebilseydi macın netıccıslnl kendl lehine ce
vireblllrdl. 

Dokuzuncu maç 
Muhteşem (İstanbul) Haydar (Anka • 

ra) uzun boyu ve uzun kollariyle kendi -
sine tabii bir l'alkiyet lenıin eden batımı -
na bilgill bir döğüş tarzı tatbik eden 
Muhteşem hasmını bir kaç defa nakdavn
ettikten sonra tanı bir galibiyet t emin et
ti. Vurduğu snğ yumruklar biraz daha 
çabuk gi~mlıı olsaydı mııçın birınci rvunt
ta nakavtla biteceği muhakkaktı. Muh -
teşem'e biraz antrenman yapmasını, ken
dlni bir parça daha boksa hasretmesini 
kendi boksörlHk istikbali bakımından te
menni ederiz. 

Onuncu maç 
Hayri <Hnrp Okulu) Mehmet <Ankara) 

tam bir atlet komple olan Hayri maca an

trenmanlardaki karlar soğuk kanlı olarak 

cıktı. Ve her zaman gayet güzel kullandığı 
\'e çok sert vurduğu sol kroşelerle maça 

ba~ladı. Ve hocalarının bütiın ihtarlanna 
rağınen sağ tarafına yatmaktan bir türlü 
vaz geı::m!yen Mehmed'ln bu duruşundan 
daha ziyade lslifarle ederek sollarını bir pis
ton gihi işletti \'e maç ancak bir ravunt de
vanı edebildi. Bu tek ra\ unt sonunda Meh
met maçı terkettiğlni bildirdi. Maçın gali
bine kendisinin yaptığı bütün sporlardan 
cok boksa uygun bir yaradılışta oldui?unu 
dalma güz öniinde tutmasını tavsiye ederiz. 

Müsabakaların sonunrla Melih ile Dan
yal bizlere teknik boksun inceliklerini gös
teren güzel bir mac yavtılar. En sonunda 
mUbtecli gençlerin gözü kapalı boksu da 
halkı epice güldürdü ve Kemal bu macı ka- j 
zandı. 

lzmit valiai takdirname aldı 
İzmit (Hususi ) - valimiz B. Ziya Tekeli 

muhtelif zamanlarda memleket işlerinde 

costerdiği basarılardan dolayı Dahiliye 
Vekilet ince bir t akdirname ile taltif edil
miıtir.. 

Futbol mevsimi dün 
İstanbul' da 

törenle a~ıldı 
İstanbul , 14 a.a. - Yeni senenin 

futbol mewimi bugün Kadıköyünde 
Fenerbahçe stadında parlak bir tö -
renle açıldı. 5000 i geçen bir seyirci 
kalabalığının iştirak ettiği bu mera -
simde vali ve belediye reisi Dr. Lut
fi Kırdar ile İstanbul mıntaka komu
tanı ve güzide davetliler de bulunu -
yorlardı. İlk olarak ferdi müsabaka
lar yapıldı. 

Top sürme müsabakasında Fener -
bahçeden Naci birinci, F enerbahçe -
den Reşat ikinci geldiler. 

Taç atma müsabakasında : Beşik -
taş'tan Fevzi birinci, Fenerbahçeden 
Reşat ikinci geldiler. 
Penaltı miisabakası nda : Galatasa -

ray'dan Eşfak birinci, F enerbahçeden 
Esat ikinsi, ge idiler. 

Müteakiben matbuat takı mı ile ha
kemler takımı arasında bir maç ya -
pıldı. Ve gazeteciler bu maçı 2-0 ka
zandılar. Bundan sonra geçi t töreni
ne 200 den fazla futbolcu önlerinde 
bahriye bandosu olarak iştirak ett i
ler .. 

Müteakiben valinin başlama vuru
şu ile Zeki ve Nihat muhtelitleri 
mevsimin ilk futbol maçını yaptılar. 
Mfüabakaların ilk devresi iki tara -
fın attığı birer golle berabere bitti. 
İkinci devrenin ilk çeyrek saatinde 
Zeki tak ımı 2 gol atarak 3 -1 galip 
vaziyete geçti .. Fakat bundan sonra 
açılan Nihat takımı 2 gol çıkararak 

beraberliği temine muvaffak oldular. 
• 

M. Ruzvelt'in nutkunun bir 
kopyesi Mare,al Petain'e verildi 

Vaııin;:-ton, 14 n.a. - Hariciye nazırı 

M. Hııll, gazctecllel'e şu beyanatta bulun

muştur: 

Vichy'deki bl\yllk elçimiz M. Ruzvelt'ln 

son nutkunun ir kopyes!ni mareşal Pe

tain'e takdim e~mlştir. 

M. Hull, miitcııklben Japonya'dan bah

sederek demiştir ki: 

Birleşik Amerika ile Japonya arasında

ki münaı;ebetıer hakkında söylenecek ye

ni bir şey yoktur. 

Pasifik meııelelerinin hallinin mümkün 

ve arzu edilir mııhiyette olup olmadığını 

anlamak için konuşmalar devam etmek

tedir. 

Alman tayyareler i Süveyş 
lıı:analma lııücum ettiler 

Berlin, 14 a .a . - D .N .B. ajanaının 

öğrendiği ne göre alman sava~ ta} ya
releri 13 - 14 eylül gecesi Siiven ve 
T evfik limanları rl'sisatını , s;;ven -
teki petrol t asfiyehanesini muvaffa
kiyetle bombalamışlardı r. Tasfiye -
hanede biri '>'iyili: olmak iize.e bir -
çok yangınla~ çıl,tığı rı htım lara ve 
depolara tam isabetler olduğu gö -
rülmüştür. 

• - S-

Fuar yüzme 

müsabakalar1 

dün baıladı 
İzmir, 14 a.a. - R<'<leıı terlıı' ('hİ taMl• 

fından tertip edilen Funı ; ıızme yarışla -

rına iştirAk etmek Uzl'l'C şehrinıızc gelen, 

Ankara, Bursa, İc;e\, Kul'Relı. Si\•ııs , Aıla
na ve İzmir yüzlklileı i huglln tlı:tleclen e
ve! önlerinrle askeri bando olılug"u hı!lrle 
beden terblvesindcn har<'ltet ederek mun
tazam yürii.yl;ş halinde Guıııhuriyet mey
danına gelmişler ve .Atatürk anıtına me• 
rasimle celenk ko) muşlardır. ö ,_ den ~<ın· 

ra saat 14 te yilzme hnvıızuntl11 ilk glın• 
kü programa dahil mıısabakıılıır ıcra e • 
dilmiştir. BngUnkll müsnbakalaı·da 45 ptı• 
vanıa Bımıa bölgeııi başta gelmekteodir. 
42 pııvanln Ankara ikinci, 24 puvanla Iz • 
mir üçiincil, 24 puvanla tçel dörduncü, 15 
puvanla KocaPll beşinci, 13 puvanla Sey· 
han altıncı vazlyf'ttctllr. 

Teknik neticeler §unlardır : 
100 Metre aerbeaJ : 

1 - Ankaradıın Nef;ıt, 2 - 1zıııır ıirD 
Affan, 3 - Bursaılan Hakkı. 

200 Metre Kurbuğlama : 

1 - İçel'rlen Muzaffer, 2 - Se} h:ın'• 
dan Muharrem, 3 ~ Anknrn.'dan Kfı.nul. 

400 Metre serbest : 

ı - Btırsa"dan iıahmut, 2 - f nkara • 
dan Turan, 3 - Koearll'den Nurı. 

4 X 200 Bayrak yarışı : 

1 - Mahmut, Muzaffer, İbrahim, " 
Hakkı'dan m!Heşekkil Bursa takımı 

2 .. - Salim, Turhan, Nev1.at, Nejattaa 
mutcşekkıl Ankara takımı. 

3 - Affan, Mehmet Ali, Cemil ve Fu • 
attan milteşekkll 1 znıir takımı. 

Su topu oyunu: 

İçel - Seyhan 4·0, Ankaı·a ı-cı I:r.rıılr 
takımını mağlup etmiştir. .\1 ılsabakalara 
yarın sabah da devam eclllecektır. 

MALİYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye VekAletlnden: 

Yapılacak iş: BaşvekAlet binasında ya. 
pılacak tamirat. 

Keşif bedeli: 1 i/5 liradır. 

Muvakkat teminat miktarı: 13 lira ı. 
kuruştur. 

İhale tarihi ve mnhullt: 25. 9. 941 tarihi· 
ne mUsadif perşembe giinli ııaat 16 da Ma
liye V ekO.letl Milli Enılfık nıüdUrlilğ-ilnde 

Ekııiltmeye lştirtı\c edenler işbu işe ait 
olmak Uzere Nafıa mlldl'ırlü@nden alına.o 
cak ehliyet vesikası ibrazı kııbeder. 

(6643) 16652 

Tamirat ilanı 
::\falıye Vekflletinden : 

Yapılacak iş : Hukuk Fakültesi zemin 
katında Darphane ve damga matball!ına 
tahsis edilen YPrde yapılacak demır kapı. 

Keşif bedeli : 275 liradır. 

Sureti ihale : Pazarlıkla • 

Muvakkat teminat miktarı : 20 lira 62 
kuruştur. 

İhale tarihi ve mnhıılll : 25-9-HH 1art
hlne müsadlf perşı>nıhe gflıılı saat 15 de 
Maliye Vekı\letl Milli Eınlfık Müdurıtığün. 
de. < 664 l> l 66:-ı3 

TÜRKiYE CÜMHURiYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
1 

Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her n evi Banka muameleleri 

. ı . u. 
: il&" 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

..... 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Taı>arnıf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aı;ağıd • 
ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : ~ a 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, . 500 ,, 2000 
4 " 250 ,, 1000 

40 " 100 ,, 4000 
100 " 50 ,, 5000 
120 ,, 40 " 4800 
160 

" 20 " 3200 

,, 

,, 

,, 
,, 

Kur'alar ıenede 4 defa, ıı Mart 11 H . 
1 · ·k· ' h " • azıran, 1 Eylul, ve 11 Bi-

rıncı anun tarı ınde çekilecekt ir. 

. DlKKA! : .. He~aplarındaki paralar bir sene içinde 50 
l1ırcul1 a'! Cifi agı ~uırnıyenlere ikramiye çıktığı ta/ııclircle % 20 

az aaıy e verılecektir. 
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BAŞVEKALET -------
Matbaacılara 

BaşvekAlet İstatistik Umum Mlldllrlll· 
(;"U Eksiltme ve 1hııle Komısyonundan : 

l - 2500 ilı\ 3000 nusha bruıtırılacak 

olan v 33 forma tnhmın edilen 12 inci 
cilt istntlstik yıllığının bask1111 için tekli! 
edilen fiyat haddı liyıkında görUlmedl
Clden 22 il. 941 pazartesi gUnU saat 15 te 
umum mUdUrlük binasında toplanacak o.
lan komisyonda yeniden eksiltme yapıla· 
caktır. 

2 - Tahmin edilen bedel üzerinden 137 
liralık muvakkat teminat veslkııaı ibrazı 
ltır.ımdır. 

3 - Şartname komisyon ktıtipllğinden 
istenebilir. Nümune dairede görUlecektir. 

(6586) 16639 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. 

45,000 kilo sadeyağı alınacak 
Marmnra OuUbnhrl K. Satın Alma Ko

mlıyonundan: 

ı - lht13'acımız itin yukarıda miktarı Yll· 
zıh ıadcyaC kcıpalı znrı usullyle elalltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 23 eylUJ 19-U salı a-UnU ıa· 
at 16.30 da lzmlt te Tenınne kapısındaki ko· 
mlllon binasında yapılncaktır. 

3 - Yaıtın bir kilo na tahmin edilen ti· 
)'at 160 kurus oıuıı mu\'akkat teminatı 4 50 
liradır. Bu lıe it ıartııame SGO kurua mu • 
k blllnde ~ omlsyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ıstırtık edecek ııteklllerln 

2400 sayılı kanunun tnrlfau ''eehlle bu isle 
altı.kadar olduklanna dair ticaret vesikaları
nı ve UtUncü maddede yazılı Uk teminatla• 
rlyle birlikte tanzim eeeceklerl tekıtr mek -
tuplarını belli ı:un ve santten tam bir ınat 
evrllne kadar komisyon bUkanlıCınıı verme-
leri. C7S02/G3Sl) 16332 

40.000 kilo sadeyağı alınacak 
Marmara üssUbahrt K. Satın Alma Ko

ınlıyonundan: 

ı - Yukarıda mlktarı yazllı aadeyat ka· 
palı zart usullyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltmesi 22 eylUI 941 ııazart.esı ııU· 

n" saat 16 30 da lzmlt'te Tersane kapısında· 
ki komisyon binasında yapılacaktır. 

8 - Yağın beher kilosuna tahmin olunan 
nyat 160 kurua oluıı muvakknt teminatı 4450 
liradır. Buna alt gartname S20 kurua muka
bll1nde komls~ondan alınabilir. 

4 - Eklııtme)e ıst1ra.k edecek lstekWerln 
24:xl sayılı kanunun tarttatı vechlle bu ıaıe 
a!Akadar olduklanna d.:ılr ticaret veslkalan· 
111 ve tltllncll maddede yazılı ilk temlnatlarlY· 
ıe birlikte tanzim cdect'klerl tekil! mektup· 
lannı belli E'On ve ıı:ıatten tam bir saat eve
llne kadar komın·on bauıcanlı~ına mU:-acnıı.t· 
ltırL (7803 6382) 10333 

ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif malzeme alınacak 
Asker! Fabrikalar Satın .Alma Ko.dan 
Malzemenin cinsi ve miktarı 43.000 met-

U[US 

• P. T. ve Telefon U. Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. MUdUr!UtUndcn: 
l - idaremizde mllnhal maaılı ve Ucreuı 

memurlyetltrle Ucretll ııtajycrllklere orta 
mektep mezunlan muıabaka lle alınacaktır. 

ılmetreldlp JAdln kalasına mezkQr cUnde ta· 
llp zuhur etmedltlnden ihale aynı ıeralt tah· 
tında 80 171!11 941 1alı zilnUne bırakılmııtır. 

Uln olunur. (7048/6493> 1~31 

Münakasa temdidi 
re haki renkte kumaş, İhalenin gUn ve sa· 
ati 23-9-1941 salı günü H, muhammen 
bedeli 73100 lira, kati teminat 9810 lira, 2 - MUsnbnkada 10, o, 8, 7 numara almak 

suretiyle pek iyi derecede kazananlar lfi lira 

Devlet Orman İf letmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
lhnleıılnln 4 ey!UI 041 ırUnUnde yaı:ıııacacı 

Ulus, Son Posta ırazetclerlnln 22, 25. 28, 30 
atustrnı Yeni Aıır ııazeteılnl.n 23, 26, 28, 80 
ağustos 041 tar!lıll nOıhalarında lltın olunan 
(ll9S!i) adede muadil (275)) metreküp 
(4!Hl df.SlmetrekUp ltıdln tahtasına mezkQr 

ııartnam.:ı bedeli 366 Jruruıı. 
Malzemenin cinsi ye miktarı 6 kalem 

ve ceman 1100 adet grafit pota, İhale gün 
ve saati 23-9-1941 sah günü H.30, Mu -
hammcn bedeli 39.400 llra, kati teminat 
5910, fartname bedeH 197 kurutı. 

Malzemenin cins ve miktarı 8600 adet 
ba~lık ve 7420 adet ispit, İhalenin gUn ve 
tarihi '23-9-1941 11alı gUnll 15, Muhammen 
bedeli 26.650 lira, kati teminat 3997.S lira, 

11artnamc bedeli 134 kunııı. 

maıuıı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6 
ve 5 numara almak ıuretıyte orta derecede 
muvatrak olanlara da takdir hakkı idareye 
alt olmak Uzere 20, 25, 80 lira aylık llcretll 
ıtaJyerllklere tayin edileceklerdir. 

3 - StaJ devresinde muvarrak olanlar 
maa&lı veya Ucretll memurluklara zeetrutr
ler. 

1 - Tallplerln 788 snyılı memurin kanu· 
nunun 4 Uncu maddesindeki eartıarı haiz ol· 
makta beraber devlet memuriyetine Uk de
fa i:lreceklerın 30 >'aaını ııetmemıe olması 

llzımdır. 

:; - MUsatıaka)"ll ırlrmck lltlyenler 29. 9. 
941 pazartesi ırünQ aktamına kadar dilekte 
'~ evrakı mUabıtelerlyle beraber Ankara P. 
T. T. mtldUrlU~Une mUracaat etmelidirler. 

6 - MUsııbaka ao. 9. 41 salı ztınU saat 10 

günde tallı> zuhur etmedlClnden 
ıeralt tahtında 30 <'YlUI 941 ııolı 

rakılmıetır. lifin olunur. 
(794916404) 

lhael aynı 
ııününe bı-

lfl532 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu tesçili 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı mal • 
zeme hizalarında gösterilen gUn ve saat • 
lerde Askeri Fabrikalar Umum MtidUr • 
IUğU Merkez Satın Alma Komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilrcektir. Muhammen 
bedelleriyle katı teminatları ve şartname 
paratarı hizalarında gösterllmiotlr. 

(6466) 16562 da yapılacaktır. (6387 ı 103:>2 

Çankaya tapu ıicil muhafızlığından ı 

Mamakta Devlete ait hali arazi üzerine 
Emin Pehlivan tarafından bina inşa olun

ducundan zemininin hazine adına tescili 

defterdarlığın 5-9-941 tarihli ve 4-982-
6774·5 aayıh yaz:11iyle istenilmektedir. 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrlkalr Salın Alma Ko.dan 
200 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 025 x 0.025 ebadında, 
SOO M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.22 x 025 abadında, 
700 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.15 x 0.025 badında, 
100 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.25 x 0.03 ebadında, 
100 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.22 x 0.03 ebadında, 
1:10 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.12 x 0.025 ebadında, 
100 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4X0.18x0.02:1 ebadında, 
2:10 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

t x 0.20 x 0.02:1 ebadında, 

3000 
200 

200 

200 

200 

8800 

M' Çam veya köknar kalas 
0.22 x O.OG ebadında, 

M' Çam veya k!iknar kalas 
o.ıs x o.05 ebadında, 

M' Çam veya köknar kalıuı 
0.20 x 0.04 ebadında, 

M' Çam veya köknar kalas 
0.25 x 0.08 ebadında. 

3.50:< 

3.50X 

3.ı>Ox 

3.:>0 x 

Tahmin edilen bedeli (200.640) lira olan 
cins ve miktarı, ebatları yukarıda yazılı 

12 kalem ve ceman 3 00 M' çam veya kök
nar tahtası ve kalası A•kerl 1''abrikalar 
Umum MUdUr!UğU Merkez Satın Alma 

Müteahhit nam ve hesabına 
tamirat yaptırılacak 

Ankara P. T. T. MUdUrlUCUnden: Tapuda kayıdı olmıyan bu yerin sureti 
Çanka~·a P. T T. merkezi blnaunın müteah -. tasarrufun unun tahkik ve tahdfüi için 
hldl tarafından henüz yaııtınımamıs olan ba· 16·9·941 günü mahalline gidileceğinden bu 
zı noksanlar muteahhlt nıımı hesabına acık 1 yer ile alfıkaıu olduğunu iddia eyliyenlerin 
ekslltme>e konulmu&tur. nu la!n kesit bed.ell 1 ellerindeki mü!!blt veslkalarlyle birlikte 
2043,72 muvakkat teminat lti3,28 Uradır. Ek· o ıinıi mahallinde bulunacak memurumu -
slllme 27 eylül 941 cumartesi ırtinü saat 12 ı: 
de evkaf apartınanının birinci katında mUte- za veya daha evci muhafızlıi:ımıza müra -
eekkll mOdürlUC:UmUıı mUbayu komisyonun- caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (6648) 
da yapılal"nktır. ııunn alt keşif evrakı mUdUr· 
tUC:ümUz kaleminde ı;:tlrtılcblllr. 

Taliplerin bu iti )apablıeccklerlne dair An
kara nafıa mUıturıOı:tUndt'n alacaklan vesika 
\"e kanuni vcsalkle birlikte o ırün ve saatte 
m!lracaatlarL (6:;8:1) 16.540 

Devlet Konservatuvar Md. 

Talebe alınacak 
Ankara Devlet Konscn·atu,·nrından: 

1941 • 10·12 ders senesinde devlet konser· 
\'atu\·arına talebe alınacaktır. isteklilerin 
maarif, lise, öıtretmen okulu ve orta okul 
mUdUrlUklerlyle devlet konservatuvarından 

aartları ve imtihan ııUnlerlnl öğrenmeleri. 

Not: lMcktupla malQmat almak lsUycnle· 
rın 7 kuruşluk mektup pulu ııöndermelerl 

IS.zımdır.ı Namzet kayıtları !.?S eylül l!lll ak· 
ıamı kapanncaktır. (6106) 16203 

Ankara 
ğınrlan: 

Tapu tcsçili 
Merkez Tapu Sicil Muhaflzlı-

Aıtundn.ğ mahallesinde 931 ııencslnde 
hazine arııa.'1 llzt!rlne sağı lsmail'ln işga
lindeki yer ve solu yol ve arkası kısmen 
Hayrettin ve kıemen de ŞültrUye'nln 
işgalindeki .rcr ve .rol ile mahrhıt Kırşehir· 
li .Mehmet tarafından :)'aptırılıp Askcr1 
Fabrikalar boyahanesinde Şaban Duru'ya 
ve ondan da mart 941 senesinde Hasan 
Şahin·e s::ıtılan ev arııasının hazine namı
na s!lbutu taearufuııun tesbltl için 18. 9. 
941 tarihine mUsadif çarşamba gUnli ma
hıılliue tahkik memuru gbndcrllcccktlr. Bu 
yerle altlka ve llişiğl bulunanların muay
yen gUnUndcn evci" Ankara Tapu Sicil Mu· 
hafızlığına veya aynı glınde mahallinde 
hudut kom~ularlyle birlikte nıtiracnatları 

ilAn olunur. (6G49) 16641 

ANKARA V ALILIC1 
Komisyonunca 30·9-1941 salı gUnu saat ı DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Kösele ve vaketa alınacak 16 da. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart· 
:Marmara tlssU Bahri K. Satın Alma name (10) lira (00 kuruştur. Muvakkat I S 1 k k k t .... Matbaacılara 

Komlsyonund:ın : teminat (11282) llradır. Tekllt mektupla- ati 1 Ö nar 0 m rU 9 U Ankara \'allll~lndcn: 
Cinai kosele, 5000 kilo, Tahmini fiyatı rını mezkOr glln saat 15 e kadar komis- l Hipodromda yapılacak at yarıslarında lı-

•50 kuruş, Kati teminatı 337:( lira, yona vermeleri (6467) 16563 Devlet Orman şletmesi Düz- tlmaı edilmek üzere ba.ııtırılacak olan ,.e 
Cinsl San vnkcta, 3000 kilo, Tahmini ce Revir Amirliğinden: muhammen bedeli <77501 liradan ibaret bu-

tlyatı 460 kuruş, Kati teminatı 2070 lira. Potrel, kalas saire alınacak HendeCln Çakallık kö.Yilndekl depomuzda lunan <3:S000> elit bahsi mıi•terek \'e (500()()) 

ı - Yukarıd:ı cins ve miktarı yazılı iki Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan : 2, 3, 4, r;, 6, 7, s. o numaralı ııtıflerde mevcut adet kapı duhullye bileti kapalı zart usullyle 
kalem malzeme ayrı ayrı ıınrtnnmede ola- Malzemenın cinsi ve miktarı bir adet 1099 adet muadili 796 metre ve 504 dealmet· ekılltme~·e eıkarılmıstır. 
rak pazarlıkla satın alınacaktır. kadrak tezglhı, İhalenin gün ve saati: 22 re kUp hacminde muhtelit boyda köknar .Muvakkat teminatı (15Sl) lira (2!5) ku· 

2 - Pazarlıklan 16 - Eyltil - 1941 salı -9-1941 pazartesi 14.80, Muhammen bedel tomrucu 10 eylül 1941 cuma ıı<lnU saat 14 te ruıtur. 
gUnU saat 15 te izmlt'te tersane kapısın-l 6.225 lira Kati teminatı 933 lira 7:1 kurutı IJUzce'dc rc\'lr Amlrll~I binasında mUtetckkll Tallı:ılerln ıartnamede yazılı vesalkle bir· 
dakl komisyon blnaeında yapılacaktır. Bu Malzemenin cine ve miktan: 50 M' ıhla- komisyonda acık arttırma ııo satılacaktır. llkte tekllt mr.ktuplarını ihale ııUn!l olnn 
malzeme bir veya ayrı ayrı taliplere ihrıle mur kalruıı, ihalenin gUn ve aaatl: .22-9.._,.....,.;rornnıkıann ..-. .. -u· ı.u...u.n -- ""'"..941 0 •--he -n..u ••• ·-- -· 
olunablllr. ş rtnamelcri bedelsiz olarak 1941 pazartesi 15, .Muh11mmen bedeli 3.500 hammen bedeli H ııradır. vi!Ayet dnlml encumenlne vermeleri ve aart· 
komisyondan alınır. lira, Kati teminat 525 lira. 1stcklllcr ıartnameyl Ankarada orman U· nameyi ı:örmek lstlyenlerln de her ıUn dal· 

M ı · · •- ı mi encllmen kalemine müracaatları illin o· 3 - Pazarlığa l§tirlik edecek istekli - a zemenın cıns ve miktarı: 60 ton p.ıt- mum mUdUrıurın ile Bolu, ... tanbu orman 
lerln bu gibi lolerle llglll olduklarına dair rel, ihalenin sün ve saati 22.9.1941 15.30, eevlrııe mUdUrlUklerlnde ve Düzce revir A - lunur. C6483> 164

50 

ticaret vesikalarını ve yukanda cinsleri Muhammen bedel 12.210 lira, Katt temi - mtrııaınde ve tomrukları yerinde ıı11reblllr. Matbaacılara 
hlzalarınd:ı gösterilen tcmlnatlarlyle bir- nnt 1631 llra 50 kuruş. lstek111crln mezkQr ınn ve 1aatte yü7.<1e Ankara \•aıllıaınden: 
llkte belll gUn ve saatte komisyona mU • Yukarıda yazılı malzeme hizalarında 7,!I teminat akeclerı ve evrakı IAzlmeıcrlyle Muhammen bedeli 273 liradan ibaret bu. 
racaatı:ın. <8035-65 1) 16M9 gösterilen gUn ve saatlerde Askeri 1<•a'b _ birlikte mezkQr komisyona mUracaatlan. ıunan muhtelif renkte ve nUmuneıılne ııllre 

rikalar Umum Mlld!lrlUğU Merkez Satın (79!'\3/6477) 16429 1050 cilt mac bileti yaptınlacaktır. mUdUrlU· 

LiSELER .Alma Komlşyonunca pazarlıkla ihale e • d • d • Sartnamcslnl her ıün ıtadyom 
dlleccktir. Muhammen bedelleri kati te • Münakasa tem 1 1 tünde ııörebııırıer. 

Taliplerin 18. 9. 941 ııerıembe ı:UnU ıaat 
Muhtelif yiyecek alınacak mlnatları hizalarında gösterllmlotlr. Şart- Devlet Orman t .. letmesi Çoruh 15 tc vtıAyet daimi encUmenlne müracaatları. 

T. M. c. Yenlıehlr Llsesl MUdUrlUIUnden: nameleri parasızdır. (6468) 16~4 'S' (G:IS4) 16539 
ıtektcblmtzın bir senelik erzak. &ebze et Revir Amirliğinden : 

n ekmek lhtl>atlnn mc:ktepte me\cut eart· Sanatkar alınacak lhaleıının 4 eyıuı 941 a-UnUnde yapılaeacı 
namelere ıı re acık eblltme ile alınacaktır. As. Fab. Satın Alma Ko. dan: Ulus, Son Posta ııazctelerlnln 22, 25, 28. 30 
Taliplerin ihale E'Ontl olan 19 eylUI cuma ııU· Yapılacak lmllhanda takrllr edilecek yev- atustos, Yeni Aıır ııazeteslnln 23, 26, 28, 30 
Jlll ı;aat 16 dn mektepte toplanacak komla- mlye ile istihdam ednmek Uzere boyacı, teı • nCuatoıı 941 tarihli nüshalarında llln olunan 
)'ona mcıracantlarL (6G0!1) 16570 vlyecı. knyııla mUtehıırrtk maranroz tezııAh· 1816 adede muadil 313 metrekUı:ı 244 dcılmet• 

cm. araba ve tekerlektl. demirci uıtASı alı• rckllıı !Adin kalasına mezk1ır zUnde tallı> zu

JANDARMA 
nacaktır. Talip olanların Ankara maranııoz bur etmedlfılndcn ihale aynı ıcralt tahtındıı. 

fabrikası mUdUrJUtUne müracaatları. 30 fWlıl 941 salı rUnUne bırakılmııtır. l!An O· 
l6Sü!J) 16567 ıunur. 7944/6459) 16527 

Ankara Vilayeti Emniyet 

kadrosundaki münhalata 

Polis ıtajiyeri alınacak 
Taliplerden aranan ıartları 

Memurin kanununun 4 ilncü maddesin -
deki evsafı haiz ve 30 yaıını tecavüz etme· 

miv olmak, boyu bir metre 64 aantimden 

kıııa olmamak. 

15/9/t94f 

1 Ekmek ve yağ al.naca~ 
------------------· lzmlr • Kızucuııu K EnstltUsU ve Eıttt· 

DAHILlYE VEKALETi 

Toprak iti 

Dahiliye Vektıletlnden : 
İktisat ve Nafıa Vekı\letlerl arasın -

daki meydanhktruı vekı\letlmlze alt 1600 
metre murabbaı kısmının toprak tesviye 
ve klrlzmcslyle fazla toprağın hatr ve 
nakil işi pazarlıkla yaptınlacnktır. 

İsteklilerin 17-9-1941 çarşamba gUnU 11a· 
at ı:ı te vektılet levazım mUdUrlUğllne mü
racaat etmeleri. (GG60) 16632 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi lmar MUdUrlUtllnden: 
l\1e\·kll :tkl kale arası. aduı 487, P. 11, 

cinai ahsaıı ev, muhammen kıymeti 500 Ura. 
Yukanda ada ve pnrsel numaraları ile 

men Kursu satın Alma Komisyonu Baaıtaııll• 
tından: 

Cinsi: ekmek, »Ulatltl 290400 kilo. aJI 
193600 kilo, muhammen fıyat 12. tutnn 848~ 
!im, ilk T. 2613 lira 60 kuruı. 

Clnsl: Sadc>'l!.t Urfa, Yilksetl 12000 :ıctlO. 
azı 8000 kilo, muhammen tutan 
19200 llra, ilk T. 1440 lira. 

160. tutarı 

ı - Kmleullu Koy EnstltUıü ve Eı.ııımeo 
Kursu sadcyaC ve ekmek ihtiyacı kapnlı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmu&tur. 

2 - lhale 19. o. 1941 tarihine tesadüf edeD 
cuma gUnU ıaat 15 te lzmlr'de mektepıer 
muhnaebeclllClnde icra edilecektir. 

3 - Iıteklllerln belll ı;rUn saatten e\·el 
tekllf mcktuıııo.rını adı zeten muhasebeclllt• 
ve temlnntın muhasebeclllk \'l!zneılne ,.ey• 
resmi blr bankaya yııtınlmaıı ve ııırtnıune • 
sini de mezkQr muhasebecilikte zörebllece1' • 
lerl lllo olunur. 16:235 

me\·kll yazılı bulunan ahaaıı evin enkazı he- l t .. n kasası 
dlm \'e tCS\'lyel tUrabl)•o maaraClarlyle artn• nşaa mu Q 
cak moloz parealarının baıka yere nakil İ 
masrarıarı atacak enhııa alt olmak üzrre 500 stanbul Belediyesinden : 
lira muhamml'n bedelle acık arttırmaCa ko· Bayazlt tahsil eubcsı binasının lkmnl lO • 

santı kaııalı zarı usullyle ekılllmeye konul• 
n:.ılmuıtur. lhalcsı lG. 9. 941 1alı a-unu ıaat ,., 
l:) te ımar mUdUrlüıtllnde raııılaca~ındnn mustur. Kcılt bedeli 87422 lira M kuruı vr 
talltıleıtn mczkQr gUn ve saatte >Uzde 7,5 1 ilk teminatı 2800 lira 69 kurustur. Muka5u.ı temlnatlarlyle birlikte hazır bulunmaları! le, eksiltme, ba)'ındırlık isleri ııenel, hu 

1 
(6l50J 16130 ve fenni ıartn~melcrl proje kcılt hüllaaıl>'" 

llCın ° unur. ıe bunn mUtefcrrı dlter evrak 187 kuruı mu• 

Odun ve çıra alınacak kabilinde belediye ten ıııerı mutıurıuıtundell 
1 1 

d verilecektir. lhalc 2:>. 9. 941 peraembe gütıil 
Ank~~le~~~=di;~: ·~cıe~ :n alınacak olan ıınat 15 te daimi encllmende yapılacaktır· 
1 ) ) ç llr en odunu Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektUP" 

(33,l'ıO) ton krsllmlş kuru g g Ud tarı, ihale tarihinden sekiz ııun eve! beledi>'' 
ile 1445) kılo yağfı çıra onbeş gün m • ten ıaıerı mUdUrlUltUne milrncaatla aıac:ak• 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. ,.. tan fenni <"hllyet, 941 yılına alt ticaret odl" 

2- Muhammen bedeli (l03Sı lira 37••)() sı vcslkııları, imzalı ıartnnme ve kanuneJS 
kuruştur. ibrazı !Azım a-elen dlCer vesalkle 2490 numı• 

3- 1' .:mi:ıatı (i7) lira (88) kunıştur. ralı kanunun tnrl!atı cevreslnde hazırJı)'ll" 
•- Şartnaıııeslni gö~mek ve bedelsiz lhRle 9flnU 1aa• cakları tekil! mektuplarını ~ • 

almak istiycnıerln hergtln EncUmen kale· 14 0 kadar daimi encümene vemıelerl uzıt'll"' 
mine ve isteklilerin de 23. 9. 9H salı gU· C7S40/B37S> 15431 
nU saat 10.30 da Belediye dalreslnrle mU· dır. 
teıckkll dıı.lml Encümene mUrncaııtıarı 

(6327) . 16323 

Kereste almacak 
Ankara Beledlyeıılnllen : 
ı - Belediye ihtiyacı için alınııcak olan 

(25) metre mlkAbı kalas ve kadran ile (3) 
metre mlktıbı kaplamalık krreste onbeş 

gUn mUddctle açık eksiltmeye konulmuıı
tur. 

2 - :Muhammen bedeli (1820) liradır. 

3 - Teminatı (136) lira (50) kuruııtur. 

4 - Şnrtname ve ke~if cetvelini görmek 
letıyenlerin her gün cncUmen kalemine ve 
istC'klllerin de 30. 9. 941 ealı gllnü saat 
ıo,:ıo da belediye dairesinde mUteııekkll 
encümene müracaatları. 

(6658) 16642 

Elektrik buhar 
makinesi allnacal( 

Çankın Belediye Reisliğin -

den : 
ııo beygir tak11tınde ve dakikada sOO 

devirli buhar lokomobil makinesi ile ııır 
adet 90 kilovat amperlik 3 safhalı cana· 
ratoz alınacaktır. 
Vcrmcğe tallp olanlann evsaf ve ıerait 

ve bedellerini havi teklif mektuplarını ııl· 
hayet 5. 10. 941 tarihine kadar Çankırı 
Belediyesine göndermeleri ilA.n olunur. 

(i9~3/6497) 164SO 

Et alınacak Boya saire işleri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Ankara hipodromunda yaptınlacak İstanbul Belediyesinden : 

tribUn ve P"Yke ve S3İr tesisatın lııc;illğl Haseki, Cerrahp88a. Beyoıtıu ve ZUhr.,.. 
ile bçıya ve badana ve nakliye işleri onbeıı hastalıklar hastan!'lerlyle Zeynep Klmll dO • 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıı· Cumevlnln yıllık ihtiyacı itin alınacak 74994 
tur. ' kilo beyaz karaman eti pazarlık ıuretlYle aı· 

2 - Muhammen bedeli (6075) liradır. tın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin be" 
S - Teminatı (4~:>) lira (63) kunıştur. dl'll 56 kuruı ve llk teminatı 3149 lira 75 Jc1J' 
4 - Şartname ve keşi! cetvelini gör. ı .ııtur. Şartname zabıt ,.e muame!At müdUI" 

mek lstlycnlerln her gün ~ncUmen kale· JUl':U kaleminde elırUlcblllr. lhale 19.9,!)41 c1I' • 
_ınin V.a...i:ı.tcklllcrlıı.do ZO 9 ~,. --•· -"-" ..nıa-ııUnU t...,U....tA.Aaı=I ~ncOmendc_:rzı.pl' 
'1ıaat 10:30 da 'bcTedij•e daires nde nıyteşek· 1acnktır. sliplerin ilk teminat makbuz vd 
kil encümene mllracanHan. mektuııları \'e 941 :v:ıhna alt Ucaret odası "Vf' 

(6659) 16643 •lkalarlyle ihale ııUnU muayyen ııaatte daı.ıtı' 

ViLAYETLER 

Maden ihalesi 
Burdur Ticaret ve Sann)·I Odasından: 

Burdur vlUl>·etlnln merkez kazB1ına bn~
lı Sultanrlere mevkllnde kAln ıtmalen Arap. 
dere köpı1lsU baaındakl beton ıılllunundnn 
Sarı burundaki beton ııUtununa hattı mUsta· 
kim ıarkan !'>arı burundaki bl"ton sUtunundon 
Çardak alanı bur,nundakl beton ıUtununa 

hattı mUstaklm ccnuben Çardaı< ıılanı bur -
nundan Deveboynu tepesindeki beton ılltunu
na hattı mUıtnklm ııarben Deveboynu trııe • 
ılnden hudut bnılnnırıcı olan Arapdere kop· 
rUsU baaındakl beton s9tununa hattı mUsla· 
kim ile muhnt 377, 44!1 hektardan lb.ıret sa· 
ha dahlllndekl lln>1t madeni 99 yıl müddetle 
Keelborlu kUkUrtlert Türk anonim ılrketl uh· 
desine ihale edllC?cel!;lndcn maaclln nlzamna • 

encümende bulunmaları. 
(6498/7970) 

Şosa in§aatı 
Bursa Nnfın MlldUrlfiğ{lnden 
l - Eksiltmeye konan iş: CBursa • Y•• 

lovn hudut yoluqun 1+300-56+ iOO kilo • 
metreleri arSBındakl bozuk ıosen1n sandı>' 
vlç sisteminde inşası, kapalı zarf usull il• 
eksiltmeye konulmustur. Kesif bedeli 55503' 
lira 59 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 10-10-941 cuma s\lnll ... 
at on birde Bursa vllAyetl dalml encUme • 
nlnde yapılacaktır. 

3 - Bu ise alt hülftsal kceıt slls!lel fb,.t 
cel\·cıı, malzeme ocnklan grafiği, fenrı! 
ve hususi, kapalı zart usulb·le eksiltme. 
bayındırlık ı11ıeri oartnameleriyle mali ,art 
name \'e mukavele projesi nafıa dalrestnd• 
ı;örUlcblllr. 

Kuru ot alınacak Dosyasına bağlı üç listede yazılı 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma Ko.: elektrik malzemesi alınacak 
Bir kilosuna yedi kuruş e il santim Uyat 

ıııunın edilen 02 oooı kilo kuru ot 16. 9. 941 As. Fab. satın alma Ko. dan : 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh 

Lise ve orta tahsilini bitirmiı, yabancı meslnln SG ,.e 37 inci maddeleri mucibince 
dil bilenler, gedikti, Ordu ve jandarma bir itirazı oıanlann 1 n~ustos on tnrlhlndcn 

itibaren iki ay lclnde Ankarada lktısat Vektıle
erbaşlar, Ordu'da yetişmiı ilk mektep tine ve madenin bulunduf:u vUAyette vlUyet 

4 - Eluıiltmeye girebilmek için (26451) 
lira 34 kuruş) muvakkat teminat vermele· 
rl, fü;:UncU maddede yazılı evrakı kabul "' 
imza etmeleri, bu lnsnntı 3rapablleceklerl; 
ne dair lha!P. gllnUnden en az bir gün eve 
Bursa vllllyetine mUracaat ederek alaelll<" 
lan ehliyet vesikası, Ticaret odaıında J<I" 
yıth bulunduğuna dair 941 )'lh vesikası ıı• 
birlikte teklif mektuplnnnı 2490 sayılı J<I' 
nunun hUkllmlerl dahilinde hazırla>-ı9 
10-10-941 cuma gUnU saat ona kadar \-iJl• 
yf't daimi encümenine makbuz mukabi111'' 
de vcrmelP.rl llAn olunur. 

1811 a-unU saat 15 te Ankara'da J. Sa. Al. ko· Tahmin edilen b'!dell l38245l lira olan 
Revir Amirliğinden : mezunu erbaşlar, tercihaıı imtihansız ah- makamına arzuhal ile mUracaat eylemeleri misyonumuzda acık eksiltme ile ıınacaktır. yukandn yazılı elektrik malzemesi Askeri 

ı.ıuvakkat teminat l67> ıırn t:ı<ıı kurustur. Fabrikalar umum mürlürlUğü merkez sa· 
eartname paraıu ber ıııln komisyonumuzdan tın alma komisyonunca 25-9-911 perşembe 
alınır. htcklllerın ekslltme ı:Un ve ınnttnde ~ünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile· 

lhalcslnln 4 ey!UI 941 E'Onllnde yapılacaRı 
Uluı ve Son Posta ııazetelerlnln 22, 2!1, 2S, 30 nrrlar. "1n olunür. (6372/4~G8l 1!5510 

Jlk tcmlnatı:ı.rlyle komisyona ııelmelcrl. cC'ktlr. Sartnııme Cl) lira (92) kuruıtur 

atuıtot, Yeni Aıır zaıetesıntn 23, 26, 28. 30 Yabancı dil bilmiyen ilk mektep mezun
aQust~ 941 tarihli nUıhalannda lltın olunan !arı veya şahadetname ve tasdikname ib • Pazarlıkla yapılacak· hamam 

tamiratı ilanı 308 adede muadil 139 metrekUp 181 deslmet-
(GlOS> 16107 Katı Umanat C5736) lira C75> kuruştur. rekUı:ı !Adin tomruıtuna mezkQr z!lnde tallı> 

Çamaşırlık bez alınacak C6465> l6G37 zuhur etmedltlnden ihale aynı ıeraıt tahtın-
c K A k S t n Alma Ko da 30 eylül 941 salı 11UnUne bırakılmıstır. llln 

Jand ırmı. n · n ara a 
1 

• Dosyasına bag~lı iki listede yazılı mis> onundan. olunur. (7945/6400) 16528 
B r metresine otuz bir kurut 00 santim elektrik malzemesi alınacak 

fiyat tahmin cd len <22G 8001 metre camaıır· All. Fab. Satın alma Ko. dan : Münakasa temdidi 
ıık bez 22 9. 941 pazartesi ııünU ıaat 15 te Tahmin edilen bedeli <53762> lira olan 
Ankarada J.Sa. Al. Kom!Byonumu:ıdn kapalı yuknrırla yazılı elektrik malzemesi Askeri Devlet Orman İşletmesi Çoruh 
zarı eksiltmesiyle alınacaktır. Numune ko- Fabrikalar umum müdUrlll~U merkez satın Revir Amirliğinden : 
m syonumuzdıı her s:Un z rUlllr. Sartname alma komisyonunca 25-9-941 pertembe sll- lhaleslnln 4 C>'lill 941 ırünUnde yapılacatı 
(8&2> kurua ıı del kar11lıtındn Ankara vo s p t t 1 1 1 ..,,, 2S 
btanbul J. sa. i\t Ko ıarınaan alınır. Mu- nQ saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir Ulus ve on os a ııue e er n n • .., 2!1. , 

'akka
t tem nat <4 G71 llrn l46l ıcuruıtur. ı Şartname (2l lira (69> kuruıtur. Katı le· 30 at-ustoıı. Yeni Alır ııazoteıının 23, 26, 2S. 

30 atuıtoı 041 tarihli nUshıı.larında llln oıu-
btelclllerln tı:apalı znrı tekil! mektuplarını 

1 

mlnat (7876) lira <20> kuruıtur. (6467) nan <733, adede muadil (123) metrekllp 
us ıtme \'akt nJ n bir s.ıat cvellne kadar 16638 l57sı deslmetrekUp ltıdln kalasına mezkQr 
komtsyonumuu vcmıclerl. lC.27ilı ı630o - zünde talip zuhur etmedltlnden ihale aynı 

Muhtelif yiyecek 
Jandarma CN. K • .Ankartı 

Mıktan 
Kilo 

19 000 
13.000 

9.000 
2.000 
1.200 

100 
25000 
20.000 

7.000 
2.500 
7.000 
8.000 

72 

Cinsi 
Bulgur 
Pırı ne;; 
Tuz 
Şehriye 
Beyaz peynir 
Çay 
Patates 
Kunı fasulye 
Kuru ııoğan 
Kunı Uzum 
'l'oz orker 
Mercimek 
Kırmızı biber 

Satın Alma 
Fiyatı 

Kuruıı 

20 
45 

8.50 
45 
65 

800 
10 
22 
10 
45 
48 
22 
45 

Yekfln 

Komisyonundan : 
Muvakkat teminat 

Lira· Kuruı 

947 63 

190!'i 93 

.Eksiltme gün ve ıaatı 

ıeralt tahtında 30 eylül 941 aalı zUnUne bı • 
rakılmııtır. UAn olunur. 

(7946/6491) 16529 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
lhaleılnln 4 ey!UI 041 ııUnUnde yapılacağı 

ınuıı ve Son Posta ırnzetelerlnln 22, :Z!I, 28, 80 
aauıtoıı. Yeni Aıır zazcteslnln 23, 26, 28, 30 
atuıtoıı 041 tarihli nUıhalarında illin olunan 
1687 adede muadil 66 metrekUı> 000 deslmet
reküp ince kalas 2402 adede muadil 57 met. 
rekUP 424 dt'l!lmetrekQp kadron ki ceman 
124.324 metreküp !Adin kereate1ıne mezkQr 
zllnde talip zuhur etmedltlnden ihale aynı 
ıeralt tahtındn 80 eylUI 941 ıalı zUnllne bı
rakılmııtır. llAn olunur. 

( 7947 /6492) 16530 

raz edemeyenler de imtihana tabi tutula

caklardır. Taliplerin mevcut veıikalariyle 

birlikte bir dilekçe ile Ankara Valiliğine 

mUracaatları ilin olunur. (6698) 16635 

OKULLAR 

Elektrik levazımı alınacak 
Ankara Bölııe Sanat Oı<ulu MUdUrliltl'Un • 

Kütahya Vakıflar .MUdUrlU@nden: 
Kiltahyn'dakl Bnlıklı hamamının eııns!ı 

tamiratı kapalı urt usullyle münakasaya 
konmuıı ise de talip çıkmamıı olduğundan 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mu
cibince 28. 8. 941 tarihinden itibaren bir 
ay mlldılrtle ve pazarlıkla ihalesine karnr 
verllmiııtır. 

l - Yapılacak tııın bedeli keııfl 10263 
lira 24 kuru§tur. 

den: 2 - Muvakkat teminat 769 lira 24 ku-
okulumuzun yeniden yapılacak atelyclerl rutıtur. 

ıcın ıuzumıu ııöruıen :JS:13 lira 851kku1ruı tu • 3 - Pazarlık 29. 9. 941 pazartesi gllnU 
tarındakl otuz nklz 

1
kalem eıeTktırı 

1 1evazırtmı saat onbeşte KUtahya'da hUkUmet cadde-
cl" e"•lltmeye konu mu•tur. a p er n ıa - . ~, 

a " "" • 
1 

ildU lU ı sinde Vnkıflar mtidUrllığUnde mUteııekkıl 
nameyi ıörmek Uzere her sun oku m r • ı · 
"Une 11·e eksiltmeye eıreceklerln Uk teminat• komısyon huzurunda yapılacaktır. 
• Taliplerin: 
ıartyle kanunun lcntı ettlrdlCI belııelerle bir• A) MUt hh'tl'k hll • t 'k 
ilkte thale ırUnU olan 17. 9. 1941 tarıamba en 1 1 e ).e vesı ası. 

B) Ticaret l'daeı vesıkası. 
U il .aat 15 te Ankara mektepler muhasebe· 

ıı n C) B\ı gibi itlerden laakal ou bin llra-
111 ,.,l de toplanacak olan alım ıatım komts· 

c " n !ık bir l!I yaptığtnl\ dair bonservis. 
)'onuna mUracaatlan. l 6209' 161

7'1 ÇJ .Muvakkat teminat makbuzu ve b"n· 

Muhtelif mobilya alınacak 

Siya.sal Bilgiler Okulu Satın Alma Ko· 
misyonundan : :!ı ~ 

a.~ 

Yaptırılacak 
etıyanın clnııl 

Banko 
KUrsU 
:Masa 

Tabure 

l 
l 

15 
60 

C2 .... 

C3 ~ 
't: E 
ll E 
41 tıl 
ıXI .r:. 

350 
180 

18 
6,50 

;j 
d 
d e 

- c.o ~ ... 
"=' .ıı= 
~.~ 
350 
180 
270 
390 

ka mektubu ile komisyon rıvBBctlnıı mll
l'Rcant etme.!li ıınr'.tır. 

11 ale edilecek tamirata ait evra.ı: ftın
lnrdır: 

l - PlAn. 
2 - Ke~ifname. 
3 - Umumi, huııus!, fe'nn! ııartnameler. 
4ı - Mukavele projesi. 
Talipler bu evrakları ve dosyayı her gUn 

Klltahyn vakıflar idaresinde görebilirler. 
(6256) 15210 

Fen memuru aranıyor 
Kayııerl Ueledtye Riyasetinden: 

Postada \'Ukubulacak gecikmeler kabul 
edllmC7.. (6668) 1664 7 

KAZALAR 

Ekmek alınacak 
Erciş Jandarma Okulu Satı" 

Alma Komisyonundan : 
eııı 

Beher kilosu 13 kuru§tan iki y{l% ıt• 
bin kilo ekmek 2490 sayılı artırma eksi ,. 
mc ve ihale kanunu mucibince eksiltme> 11 konuldıığunlan taliplerin 1 BirlncıteŞ~-
941 çıırııamba gUnU snnt 10 da Erclf 
Al. Ko. Re.ne mUracnntları. 16659 

------------·~-----------~-MAHKEMELER 

-------------------------~-...ııı· 
Ankara İkinci Sulh Hukuk Hlıklnılİ•· 

den: ,, 
Kağızman 14 Uncu sUvarl alayı 1· e· 

yUzbnoısı Nurettin yanındı:ı öllı hesap 11', 
r·e· nıuru Mümtaz varislerinden hlUn vve ,ı 

17·9·1941 çarııamba saat 
l :> kapalı zarf 

Şartname bedeli 127 kuruştur Münakasa temdidi 
1190 89,25 Belediyemizde lhtısaı mevkii Vekiller He· 

Milll MUdafan Vektıleti vekılı a\-ul< 11 
Güzide Alpar tarnfındnn aleyhlmze sc11~,. 
alacak dAvruandan dolayı gıyabınızda ) d• 
pılan duruşma sonunılR, 33 liranın ).uı 1· 
10 ücreti veklılet ve cırıva tarihi olan sO ı<'' 
936 den itibaren yUzde 5 faız ile blrll ,o 
karısı MUnevvcr·~en tahsiline 11. ıO: pi!'' 
tarihinde gıyaben knrar vcrilmlıı va ,1.ıtı'' 
gıyabi adresimzln bulunsmadığındıtn d-' 
hisle billl tC'bllğ iade edilmlıı olduğıl11 ı 
iııbu hUkmUn lldnı tarihinden itıbarell r4' 
gUn içinde temyiz etmediğiniz tnkcl11,_ 
hUkmUn katileşeceğl ilAnen tebliğ 0 

50 19·9-1941 Cuma 11aat 15 
Kapalı zarf 

1s.ooo Sadeyağ 170 1657 

t.ılktnrı. cinsi fiyatı. muvakkat teminatı. ekllltme s:Un ve 1&atl yukarıda l'azılı (14) 
kalem ıue mad1esl ııtı kapalı zarf ekslltmesly le aatın alınacaktır. On Ut kaleminin bir arada 
lhall't;I caiz olduı:u ırlbl altlliının bir v~ yertı kaleminin de bir istekliye ihalesi caizdir 
Şartname ve numune her E'On ıı:omlıyonda a-11rlllllr. Veya bedeli karıılıtında alınır. Yas: 
ıartnamesl parasızdır. hteklllerln kapalı zarı teklif mektuplarını hizalarında yaııh ekslltnH: 
zamanından bir saat eveıın6 ımdıı.r işbu lhale !erin yapılacatı Ankara'da J. Gıı. K. ııtındakl 
komlll)onumuza vermeleri. .<6036). le<>48 

Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda yetinden tasdikli 170 lira Ocretıı bir lnaant 
cinsi ve miktarı yazılı nıobllyn ac;ık ek • ft>n memurıuıı:u mUnhaltl;r. 

Devlet Orman işletmesi Çoruh siltmeye konulmuştur. l!:ksiltme ey!U!Un lhtısas mevkllnt haiz olanlar mezkQr mlk· 
Revir Amirliğinden : 22 1ncl pazartesi gtinll saat 16 te Ankara ta. Ucretle ve bu mevkii haiz olmıyanlıır ba-

lhaleslnln 4 eylUI 941 ırünUnde yapılacıtı 'Mektepler Muhıuıebecillğinrte yapılacak · rem derecelerine ııöre Ucret verilmek Uzere 
ınuıı ve son Posta zazetelerlnln 22. 2!1. 28, tır. ı.ıuhammtn flyatıa.r ve Uk teminat vazifeye alınacaklardır. 
30 atuıtoa. Yeni Aıır zuetestnın 23, 26, 28, 1 miktarı yukarda tesblt edilmiıtlr. Fennll Taliplerin evrakı mUıblteler1Yle birlikte 
30 atustoıı 941 tarihli nilshalanMa ııan olu- ve idart tını tr.ameler l'\.e. gun mektepte ıı<'ledlye riyasetine mUraeaatlan llln olunur. 
nan 3318 adede muadil 864 metreküp ~ de· .,.l\,.tlleblllr. (6288). 16281 .(ID6/6257t 16219 nıır. 4259 
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PtllLLI MODAF AA VEKALETi 1 

DualaYDıan cihazı alınacak 
M. k VekA.letı sa. Al. Ko. dan: 

80 
Beber adedine tahmin edilen fJ)'atı 22 Ura 
kurut olan 280 adet cıuııavman clhazı ile 

tı.her klt01una tahmin edilen tı.vab 14& .lıu • 
~ Olan 1!500 kilo makdosal sabunu 29 eyltll 
il PUartesı sünü aaat U de Ankarada M. 
lh V. 1&tın alma Ko. da kapalı zarf uıullyle 
ba &le edııe~ktır. tık teminatı 585 llradır. CI· 
ka Zlar ıcın am ıabun ıcın ayrı tekllfier de 
tıı bul edilir. ltteklllerın tekli! mektuplarını 

9 
&le laatındtn bir saat evellnt kaclar Ko. na 
•l'lnelerı. (5~1' 15308 

Eier sabunu alınacak 
I' 1ll l>l \ ekA.letı sa Al. Ko. dan: 
tuı&ıarlıkla U5 000·17 000 kilo eter ıabunu ta• 
~ alınacaktır. Hepsine tahmin olunan fiyat 
~ .000 Ura olup teminatı 3000 liradır. llıalul 
aı~~;-~ Ptlzartnı sunu nat ı~ tedlr. Tallp 
--.arın komlıyona mtlracaatıan. 

(6320) 16287 

Çorap alınacak 
K. ll. VeWeti Hava Sa. .Al. Ko. dan: 
1 - 20.000 (yirmi bln) gift )'Un çorap 

pazarlıkla ıatın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 8000 (sekiz bin) Ura olup kati te
minatı 1200 liradır. Pazarlıtı 22. 9. Hl 
pazartesi lfÜnU aaat 10 da AaJc&rada Hava 
Satın Alma komlııyonunda yapılacaktır. 
Şartnameııi her gün komll)'Ond& sörUlebl• 
lir. İıteklilerin ihale aaatiııde komlıyonda 
bulunmaları. (6400) 16339 

Vazelrn alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1500 kilo vazelin 1atı aatın altnacaktır. 

Muhammen bedeli 3525 Ura olup kati teminatı 1 

528 lira 715 ıcuruıtur. Pazarhtı 29. 9. 941 pa· 
zartesl ırünll ıaat 11 de Ankara'da Hava Atın 
alma komtayonunda yapılacaktır. Şartnametl 
komisyonda sörUleblllr. tateklllertn muayyen 
ırüD ve ııaatte komisyonda bulunmaıan. 

16:169) unıo1 

Aseton almacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko elan: 

n Dal Ura, M. t.mlnat D Ura, thale stıntl 
ZI. 9. 941, saat 11, Midi kapab zart. 

ctnıı: 11tır etı, mllct&n m.ooo kilo. 11. tu
tarı flOOOO lira. M. teminatı 87l50 Ura, Uıale 
suna 22. 9. 941, ıaat 16, tekil kapalı zart. 

Cinıl: Kuru ot, miktarı 34::1.000 kilo ?ı(. tu
t..n 22::1aO Ura, M. teminatı 1887 Ura 25 ku. 
l'UI. ihale Sllnü 22. 9. 941, Hat 17, fekli kapa. 
lı zart. 

ctnaı: l!aman, mllrtan 2Q7.000 kilo, M.. tu
tan 6210 Ura M. temınıtı 465 Ura 75 kul'Uf, 
lbale ırüntı 22. 9. 941, saat ıs, ıekU kapalı 
sar~ 161::17 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
almacak • 

Bandırma la. Al. Ko. dan: 
1 - Atatıda cını vı miktarı muhammen 

tutar muvakkat teminat ihale tarih ve aaat
ler\ yazılı 4 kalem erzak yem v• mahrukat 
maddeleri ayn ayrı tutarları ltlbarb•le kapalı 
zarna ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 24. 9 . 941 pazartelt ırtınO Y11• 
karadaki .. auerdı Bandırma sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

1 - Dört ton Aseton pazarlıkla ıatm ab· 8 - lsteklller yukarıda her mevaddın hl· 

kalorifer malzemesi alınacak nacaktır. Muhammen bedel! 6400 Ura olup zasındakl mU\'akkat temlnatlarını ihale aaa-
ll. M. Veka.ıett Sa. Al. Ko. dan : kati teminatı 960 llradır. Pazarlıtı 29 9. 941 tinden eve! Aa. Po. 1359 muhaattbecllltıne 

~elif bedeli 
2

3
19 

Ura 17 kuruı olan 63 pazartesi sünll aaat 10.30 da Ankara'da Hava yatırarak teminat makbuzlarını havi tektir 
"• enı kalörifer bakım malzemesi 22 EylUl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna· mektuplarını 2490 1&Yılı kıınunun hükümle . 
.... ı Pazartesi günü saat 11 de acık eksilt· muı komlıyonda sorıllebll1r. tstekllertn muay- rıne ve bllhuaa 32 el maddealne uysun oıa-
lne ile aatın ahnacaktıt. yen ırün ve saatte komisyonda bulunmalan. rak ihale saatinden bir saat eve! Ko. na ver-
lıtekn ta 174 (6~1J 16:>02 mlı oıacııklardır. Bu 1antlE'rden sonra verı. 

111'.ı ı erin mezktll' gUn ve saat len mektuplar kabul edilmez. 

a..1'ı_l1~:.e~!°~::ı::~:t~~~te )ı[. J4. v. Elbiselik kuma' alınacak 4 - Yukarıdaki mevatıara alt evsar ve 
(
6361

) 
163

29 M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: husuıl tartlar Ankara. !atanbul Lv. Amirlik· 
1 - On bin metre hava renırt er klelılc el· lerlyle Bursa, Balıkesir. Suıu•luk. Tlrllye, 

Oto malzemesi alınacak binlik kumae pazarlıkla ıatın alınacakbr. Bandırma Sa. Al. Ko. larında ırorüleblllr. 
il. M. VekA!eU sa • .Al. Ko. dan: Muhammen bedeli 87!!00 lira olup kat. temi· 5 - Taliplerin yukarıdaki tlAn dalreaın-
llesıeıne tahmin edilen rl)'aU 1300 ura o- natı ~ llracıır. Pazarııtı 17. 9. 941 cartam· de ihale sunu Ko. da bulunmaları 

lan 71 kalem oto maızemul müteahhit nam ba ııQnü saat 11 de Ankaracla hava satın al· <fl049ı 
"' b•abına 27 eylül 941 cumarteal sılılü ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnaml!ll Cinsi: ıııtır eti, miktarı 144,000 kilo. l\l. 
laat U de Ankaracı& M. M. v. ıatın alma her ırün komlıyonda 190 kuruı mukabilinde tutarı 57ROO lira. M teminatı 48:!0 lira, ihale 
ICo. da ac:ık ekllltme uıull)'le lhalJ edllece- alı ablllr. lıteklllerın ihale aaatlnde komla· tarihi 24 9 . 941, saıı.t 11 
tbıdeıı Jtteklllerın 195 ııralık ~au teminat· yonda bulunma lan. (6471 ı 16M8 Cinai . ıaman. mıktıırı :ıoo.ooo ıcııo. M tu· 
Ja.ru.ıe birlikte me&kQr tarihte Ko. da bu• • tarı ll'ıOOO lira, M. teminatı 1125 lira. 1hale 
lllJınıalan. t64&1> 16487 tarihi 24 9 941 ıaat 16. 

ANKARA Lv. AMIRLJCI Cinai: kuru ot, mıktan 770.000 kilo, M. tu-

Keçi kılı alınacak 
M. M. Vek&fetı Sa. Al. Ko'. dan: Kürsü yaptırılacak 

Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
Komlıyonda mevcut pl&nı ve evsafı muCf· 

blnce bir adet mahkeme kürtüıü yaptınlacak· , 

br. lhaleal 18. 9. 941 perMftlbe ırUnü ııaat 15 
t.?dlr. Taliplerin tekllt edecekleri fi.vat üzerin· 
den kanuni temlnatlarlyle blrlllde Ko na seı-
melerl. (6549> 18498 

tarı 46:200 lira. M temin tı 34S."ı lira. ihale 
tarihi 24. 9. 941 ıaat 17. 

cınıt: Odun, miktarı 1 240.000 kilo. M tu
tarı 248C ı ıtra. M teminatı 1860 lira. ihale 
tarihi 24. 9. 941 ıaat 18. lll128 

Kuru ot alınacak 
Ezine sa. Al Ko. dan: 
1 - Clnıl, miktarı, muhıı.mmen ııedell . katt 

teminatı "uru ot kilo 2Cltı 0011, lira 12!1.lO 
2 - Yukarıda miktarı ile munammen ve 

da g&illQr. 
2 - İsteklilerin beW · sUıı ve saatten 

bir aaat evel temınat mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (8336) 16303 

Keçi kılı alınacak 
Afyon SL Al. Ko. dan : 
1 - 10,000 kilo debqsız keçl kıh k&· 

palı zarf uauli7le eJuılltmeye konulmuo • 
tur. 

.2 - Eksiltme 22. 9. 941 pazarteel gUnU 
saat 18 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Meıe odunu alınacak 
Bolayır Sa. Al Xo. dan: 
1 - Beher ldkılUll& 2 kılNI =ı& anUıın ft

;vat tahmin edilen 720 bin kilo m"9 odunu
n1.111. ı>azarlıkla atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli lDlO Hra.. K&U te
minatı 1430 Kradır. 

8 - lhalesl 17. 9. 941 careamba 111nu Mat 
18,80 da BoJayır elvan Aa. Po. No. 700 de Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - htekme11n meckQr ırün ft 1a4te ki.· 
dar Ko. na mUracaat etnMıert. 

(6S50) 18499 8 - Debatıı• keçi kılının muhammen 
bedeli llSOOO liradır. o/a 7,5 tem.iııatı mu-
vakkata 1125 liradır. Kuru fasulye almacak 

\l - Şartnameyi görmek isttyenler her D. Bayazlt 8&. Al. Ko. dalı: 
gUn Ko. na ve Ankara İstanbul, İzmir Lv 1 - 230 bin kilo kuru ıuulH 1capalı zart. 
amirllkleriyle &Disa SL Al. Ko.na müra- la eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen be
caat edebilirler. deli 35200 lira muvakkat temınau 4010 lir&_ 

5 - Eksiltmeye iıtirlk edecekler kanu- dır. 
nun emrettiği vesaik ile teminat mektu~ 2 - Ekıllt.ıne 29. 9. 941 pazartesi ırtıno 18• 
laruıı ihale saaUnden bir ıaat evel Ko. na ı at 16 da Dotu Bayazıt sa. Al. Ko. da yapııa-
vermeleri. (6357) 16304 caktır. 

8 - lateklllertn belll ırün ve eaatte kanu-

Saman alınacak 
Bola.vır Sa. Al. Ko. dan. 
l - GöJterllecek yerlere teslim ıartlyle 

191 ton 1007 ton 164 ton :.112 ton 284 ton ki 
cttman 18.)IJ ton dökme hasırlı veya balyalı 

saman •>'rı ayrı pazarlıkla satın alın.ı~a:c . 
tır. 

2 - Bunun dökme ıamanın .nuhammen 
bedeli 9:l900 lira ilk te.nınat 3.i.J3 ııraJır. 
Balyalı veya hasırlı umun sa nanın muııaın
men bedeli ll0770 lira olup ilk tenlnat 7J88 
liradır. 

3 - Pazarlık 22.9.IHl pazartesi aıınu saat 
11 de Bolayır Sa. Al. Ko da yapı lacaktır. 

lsteklllerın belli s~n v e ı.ı.ı tte K ı. ıJ.ı bu· 
lunmaları. !646:2J 16444 

Kunı f aıulye alınacak 
Ardahan Sa Al Ko dan; 
• - 4 9 941 pene.nJ.ı ııunu saat 9 da 

ikinci u.ıta olarak eKBlltnıeıl )lllpılan 13J bin 
kilo kuru raıul)le tallı> cık.nacıı.tından paıır
lıkıa alınacaktır. 

2 - Tahmin oedell :.1;)3JO lira ilk te.nınal 

22.W liradır Evaar ııutün ırarnıznnlarda mev
cuttur. 

J - Şıırtnıımest Ko dıı ııörU lür 

nun 32 inci maddesindeki hazırbyacaklan 
teklif mektuplarını ekllltmeden bir aaat e • 
vel Ko. na tevdi etmeleri. 6GOO 16524 

Sadeyağ alınacak 
Topant> Sa. Al. ~o dıı.n : 

1 - Beher klloauna 165 kurue fiyat tah • 
mln edilen 25 ton ıadeyatı 19. 9. 941 cuma 
&ünü liBat 11 de pa:ı:arlıkla ıatın alınacaktır. 
ŞartnameRJ her &Un Ko da sörülllr. 

2 - Muhammen bedeli 41:250 llrm olup ka
tı tem inatı 6187 lira 50 kuruıtur. lıteklllertn 
belll ırün ve aaatte F'ındıklı Sa. Al. Ko. na 
seımcelrt. <86881 181177 

Kuru ot alınacak 
Bursa Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 5-9--941 #(inil paurhkla lhaleıl ya

pılan 686.000 kilo kuru ota talip zuhur et· 
medlğınden tekrar pazarhta konulmuıtur • 

2 - Pazarhtı 19-9-941 cuma cilnil saat 
16 da Bursa Tophanede Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

a - Tahmin bedeli 41180 lira olup mu
vakkat tE"mlnat 3087 liradır . 

4 - Talıplerln ilk temınatlarlyle ihale 
saatınden evel her hansı bir mal ıandıtuıa 
vera Bursa'dakl As. Po. 1936 muhasebeclll· 4 - Pazarlıı?ı 19 9 9U cuma sUnü saat 

9 da yaınıacaktır !ateklll erln belli sfo ve ğine yatırmıı olmalan. 
aaatte teminat makbu:ı:larlyle belli ır jn ve 
saatte müra caatları 10 ı t-ıı J 16174 5 - Kuru ota alt şartnameler Ankara, 

btanbul Lv. Amlrlltl \•e Bursa Sa. Al. Ko. 

Saman alınacak 
Samsun Sa. Al Ko dan : 

da mevcut olup talipler tarafından oku,n~ 
bilir. 

-7-

Malteııeal Sa. Al. Ko. da ırörQlebll r. 
3 - İhalesi 7-10-941 salı &ünü saat 11 

de komisyon binasında yapılacaktır. 1stek· 
lllertn mezkl1r ailnde ihale saatinden b r 
saat evel kanuni llk tem nat makbuzlanıu 
ve tekllf m•ktuplannı saat 10 a kadar Ko. 

na vermeleri. 
4 - Muvakkat teminatı 56388 lira 40 

kurustur. <6630> 16651 

Yeşil mercimek alınacak 
Toı;ıkapı Maltepe Sn. Al. Kô. dan : 
1 - Kapalı zart usull ile 600 ton yeşil 

mercimek satın alınacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 20 kuru& olup tu
tan 120000 liradır. 

2 - Evsaf ve husus! ıartlar Topkapı 
Maltepest Sa. Al. Ko. da görllleblllr. 

3 - 8-10-941 earsamba gilnil saat 11 de 
yapılacaktır. İstekliler n mezkO.r günde i· 
hale aaatlnden bir eaat evel mu'< akkat te
minat olan 6750 lira makbuziyle tek ıf 
mektuplarını Ko. na verrm•lerl. <6675) 

16654 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kaaph zarf uıullyle 250 ton nohut 

1&tm alınacaktır. Beher kilosunun muham
men bedeli 17 kuruş olup tutan 43750 lira• 
dır. Evsaf ve hususi GRrtlar Topkapı Mal· 
tepe Sa. Al. Ko. da görUJeblllr. 

2 - İhalesi 7-10-941 salı günU saat 18 
da komisyon binasında yapılacaktır, İstek· 
lllertn mezk:tlr günde ihale saatinden bir 
saat evet muvakkat teminat olan 3281 lıra 
25 kuru,u makbuzla teklif mekturılanm sa 
at 15 e kadar Ko. na \ermeleri. (6677) 

16655 

Y eıil mercb:ıek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 100 ton yeşll merc ınek 

satın alınacaktır. Beher kilosunun muham
men ..,edeli 20 kurue olup tutan 20000 Ura. 
dır. Evsaf ve husuat ıartlar Maltepe Sa. 
Al. Ko. da cörflleblllr. 

2 - İhalesi 22-9-941 pazartes i&(lnQ a&• 

at 15 de Ko. da yapılacaktır. Kati teminat 
3000 liradır. <6681> 16656 

Saman alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. Ra dan: 

Beher kilosuna tahmin edllftl fiyatı (140) 
1Uz kırk kuruı olan 25.000 kilo kecl kılı pa· 
larlıkla mllnaJcuaY'l konmuıtur. Keçi kılla· 
tı ıcın llOOO kilodan aptı olmamak ıartıyle 
aı-n IU'rl teklifler de kabul edilir. llıaleıl 
17. 9. 941 cartamba ırünll nat 11 dedir. Ev • 
tat ve eartnameııl 175 kuruı mukablllnde l\rl. 
il. V. aatın alma komlayonundan alınabilir. 

'l'allp1erın teklif edecekleri mlktarlllr üzerin· 
den kanuni katı temlnatlar!Yle birlikte !ha· 
le aün ve natlnde komlayona ırelmelerl. 

Talebe alınacak 
Ankara Askerlik &ubeılnden: 

katı temlnıtı bedelleri yazılı kuru ot 16 9.941 1 - Tahminen beher Kilosu 3 kurut 90 6 - Tal!pl~rln muayyen gün ye saatte 1 - Tehmlnen beher kilosu 4 kUl'UJ 50 
aantlmden 1800 ton saman kapalı zartla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 81000 Ura, (6&53) 16~ 

Harp paketi torbası abnacak 
, M. M. Veklleti SL Al. Ko. dan ı 

1 - Llae mezunlarından tıarp okuluna ta· 
lebe abnacalrtır. Taliplerin acele Ankara yer
li ulcerUk ıubeılne müraceatlan lüzumu UA.n 
olunur. t6601) 16525 

Beher taneaıne tahmin edilen fi;vıtı 350 Tel ve kordon alınacak 
bruı oluı. 4000 tane harp paketi torbaıı Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
11 • e7liil gu perıembe ıünü saat 15 de 500 metre birlik tel ile 200 metre birlik 
Ankarada M. M. V. aatın alma Ko. da pa- kordon ıatın alınacaktır. 

Pazarlıtı 15. 9. 941 pazarteıl ırünü ıaat 10 

ıalı ırünO nat 17 ele pa:ııarlıkla satın alına· •an timden 421) ooo kil K 0 o aaman kapalı zart o. da hazır bulunmalan. (6622) 
caktır. usu il} le satın alınacaktır . 16640 

8 - isteklilerin puarıııc ırünü teminatla- 2 _ Muhammen bedeli 163SO lira kati te· 
rtyle birlikte Ezin. Sa Al. Ko. na müracaat- mlnatı 1228 lira 50 kuruı 
lan. (~' 16256 

Kuru ot alınacak 

3 - Şartnamesi Ko da mevı.-uttur. 

4 - thalesl 27. 9 9tt <'Umartesl s~nll BB· 
at ıı de Samsun Sa. Al Ko da yapılacaktır. 

Erzincan sa. Al. Ko. dan: 5 '- lateklllerın mezk!lr atin ve saatten 
1 - Beher klloıuna 4 kurut n>·at tahmin bir saat evellne kadv teıcur ~·'<tJ')\ın:ıı 

edilen 400 ton kuru otun kapalı zarfla ek · Ko. na vermeleri. !63151 16475 

Düğme alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

muvakkat teminat 5300 liradır, 

2 - İhalesi 29-9·941 pazartesi &ünfi sa
at 15 dlr. Sartnameaı Ankara, lst.anbuı, Lv. 
amlrllklert Sa. Al. Komlsyanlart:rle ko • 
miayonumuzda her gün görUJUr. 

Sadıkla ihale edileceiinden isteklilerin dadır. lateklllerln mezkQr ""'n ve aaatte ... Ko. slltmesl ::ı2. 9. 941 pazartesi ııUnü saat 1~ te 
Pirinç alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Beherine 1 kurus fiyat tahmin edl· 
len 12.500.000 adet allmlnyum çadır düt· 
mesı müteahhit nam ve heaabına alınacak· 
tır. Pazarlıkla ekııtltmesl 18-9-941 perşem
be günü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. 
Amirliği Sa. Al. Ko. dıı yapılacaktır. İlk te
minatı 7500 liradır. Nilmune ve ıartname
si Ko. da cörillilr. İ!teklllertn belll saatte 

3 -tsteklllerin kanul1Un 2,3 maddele
rtndekl vesaiki hamil teklif mektuplanıq 
ihale saatinden bir saat evel Yalova Tan o
telinde bulunan komisyonumuza verme'ie-Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu· 1100 liralık katt teminatlan ile birlikte P•· na ııelmelerı. (6639> 16li83 

8arl1k sün ve saatında mezkfir Ko. da bu- hammen bedeli 16000 lira ilk teminatı 1200 
lıuunaıan. (6558) 16559 Pamuk attırılacak liradır. Şartnameal Ko. da evıafı kolordunun 

rt. ( 6685) 18657 

Sığır eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 

Ankara Lv. A. sa . .Al. Ko. danı bütUn sarnızonıarında mevcuttur. lltekllle-
lllf&&t münakuası 44744 kilo pamuk attırılacaktır. Pazarlıtı rın teklif mektuplarını nat 14 e kaclar Ko. 

1- Kilosu 48 kuruıtan 96 ton pirinç ka· 
palı zarf usutu ile münakasaya konmuı • 
tur. 

Ko. na celmelerl. <6598> 18650 

iL iL Veklletl Sa. Al. Xo. dan: 16. 9. 941 salı sünll eaat 10 da Ankara Lv.A. na vermeleri IAzımdır. 6336> 16::190 

Sl9T Ura 46 kuruı k&llf bedelli depo bina• Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
2- M:ünakasa8' 29. 9. 941 pazartesi g11. 

nU saat 1~ de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

Sığır eti alınacak 
Toı;ıkapı Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Teklif edilen fıilat pahalı aGruı. 

dütunden 150 ton sığır eti 19-9-941 cuma d 
nü saat 15 te yeniden pazarlıkla satın .. 
lınacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da gn. 
rillilr.. ~unammen bedeli GO OQ.Q ll.ı: hlP 
ltatl teminata 8500 llndır. ~ l>el-
11 dil ve saatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na 

• ikmal tnsaatı 16 eıltil 941 salı sUnU aaat Tekarrür edecek Uyat Uzerınden yüzde 15 Yün keçe belleme alınacak 
~lık.la 1liale eaTie~e.15ur. ~ ~emlnat alınac.ı.ktır. 

Tallplerbı paz&l"iık sun ve aaattade - ~ _., .. , ... ... ~ ... 
llra 62 kurutluk kaU temlnatlarlYle blrllkt* IMllımmalan.I ~J 

Afyon Sa. Al. Ko. dan: 3 * "!!~-~jj!JilN·7ti•' _,M~uhnmmen bedel i 46.0SO lira, ilk 
--~ ~~'l ... ....., ..... 

ıneve ıaıauımuetu. i&rtnam• I"• da FS Ur. 

1 - 3948 ton sığır eti ve ayaktan sığır 
kapalı zarf usul\ ile satın alınacaktır. Sı· 

~~ıııı·~~ nwı ıauJıarnm•a ~- bruf olu tata• 
n 1421280 Uradlr. il. M. v. sa. Al. Ko. na müracaaUan. 

(6S:ı9) 16l580 

Çamaıırlık bez alınacak 
K. K. Veklleti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(2•. 73) ytrmi dört kurUt yetmit bel san· 
ttın olan 30.000 em bin metre (D) ttpi 75 
l&nttm arzında çamqirlık bez pazarlık· 
la mtınakuaya konmuttur. lhalesi 17. 9. 
141 çareamba gUnü saat 11 dedir. Katl te
Blt1latı (18156,25) liradır. Evsaf ve ıartna· 
llleat M:. lıl. V. satın -atma komiııyonullda 
S6rUJUr tsteklllerln kanunun emrettiği 
belplerle ihale gün ve saatinde komlayo-
11& Plmelerl. (6662) 186•4. 

Motosiklet akümülatörü 
alınacak 

ll. ll. VekAleti Sa. Al. Ko. dan: 
'1 llepatne tahmin edilen fiyatı (3960) Uç 

Odun almaeak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. xo. dan: 
140 ton tırın odunu pazarb&la ntm alı • 

nacaktır. Beher ıcııosunun mUhammen tı:vatı 

3 ıcuruıtur. Pazarııtı 18. 9. 941 peraemtıe sil· 
nü aaat 11 de Ankara Lv. lmlrlllt ntın aı • 
ma komlıyonunda yapılacaktır. 

Evut vı aartlan tıer ıılln Ko. da aOrWe • 
11mr. 

lıteklllerln ta.vta edilen attn ve aaatte 
,.Uzde 15 temlnatlarl)'le blrUktt Ko. na m11ra· 
caatıan. l6624) 1888'7 

Odun alınacak 
A.nkara Lv. A. SL Al. Ko. dan : 
pazarlıkla 1200 ton odun 1&tın ahııacık· 

tır. Beher kilosuna tahmin edilen f:l;vat 3 
kuruı olup kail teminatı M00 llradlr. İha
lesi 23-9-941 ııalı sUnü saat 15 de dir. Talip. 
lerin komisyona müracaatları evsaf ıart. 
nameııi her gün Ko. da görUlebllir. (6M7 

16649 

ZiRAi KOMBiNALAR 

zı dokuz yüz altmıı Ura olan 11}() adet 
blotoaıklet akkUmUlltörü pazarlıkla mU· 
l\akasaya konmuıtur. İhalesi 19. 9. 941 cu
aıa ctlnü saat 11,39 dadır. tateklilerin ka
:aııı katı teminatıariyle blrltkte ihale gün 

e aa.tında komisyona gelmeleri. Benzin ve mazot tenekesi 
(6663 ı 16645 satılacak 

Muhabere malzeme sandığı zıraı Kombinalar Merkez Bölaeal Relllllln· 
den: 

alınacak 1 - 8000-4000 bemln ıeneıc..s ıatılacalr -
ll. lıl. Veklleti sa. Al. Ko. dan: tır. Beher tenekenin muhammen bedelt llO 

~hel"lne tahmin edilen fiyatı ytnnl llç kuruıtur. Temınab ıııo llradJr. 
tıfı olan 200 adet muhabere malzeme san- ::ı - 3000-4000 mazot tenekeat aatııacalr. 
at U2 Btrinciteırin 941 perıembe gUnü sa- tır. Muhammen bedeli :ıo kuruıtur. Teminatı 
ICo de Ankara'da M. M. V. satın alma liradır. 
eeİt da acık eksiltme uııuliyle ihale edile- 8 - 'fenekeler Ankara ve Polatb merkez· 
la&U ilden isteklilerin 345 Urahk ilk temi· !erinde teaıım alınacaktır. S&tıı bedalJ J>llln· 
lt1Q lll'11te birlikte mezktll' Ko. da eksiltme dlr. DelWl.V• ve Pul ve Rlr murat müıterı-

\'e &aatlnde bulunmaları. ye aittir. satıı: 24 eyıtll cal'l&mba .unu nat 
(66

64
) l66-46 ı.ş te yapılacaktır. lateklUerın mezkQr tarihe 

)( Otomobil alınacak 
-~ '1eklletı Sa. Al. Ko. dan : 

tııı l< adet yeni binek otimoblll alınacak· 
bıriılcte laıuı elinde var ise Jcatalogile fiyatı 
V. l&t 20 eylül 941 tarihine kadar M. M. 
cıerıı: alına komta:vonuna tekliflerin ı6n· 
~ (6665) 16648 

~ Ptt. M. V. Hava Müstqarhğı 

11. M. Battnıye ahııacak 
ı Velclıetı Hava Satın Alnı• Ko. dan: 
~ - Talibi auhur etmı.ven 2000 adet bat • 
lır~ tekrar pazarlıkla aatın aıuıac:a.ktır. 
'-at rneıı bedeli tYlrml blnı ura olup ttatl 
lı tU "-.tı 800o llr&tır. Pazarlıtı 28. 9. 941 aa· 
tco.ı.ı:: eaat ll de .Ankarada bava ntın alma 
tun le onunda .vapılacaktır. &artnameal ber 
la4tııı~IJ\llyonda ııörüleblllr. tıteklllerln ihale 

<~:n'lıyonda bulunmalar&. 
16309 

ır Mendil alınacak 
1 • M. Veklleti Hava Sa. Al. Ko. d&D: 

latQı - Yırrni bln adet mendil pazarlıkla 
ltra alıı:ıacaııtır. Muhammen bedeli 8400 
~ olup katı teminat miktarı ~10 lira • 
-«l Paaarıııı 23. 9. Hl aalı sUDU aaat ıo 
~ ~ Haya Satın Alma komısyo
'oı.l Yapılacaktır. şartnameai her gUn 
.....,~01lda 16rtıleblllr. tateklileriP ihale c._,,..,.... koQllayonda bu!uamal&n. 

(ati) 16831 

kadar ztraı kombinalar merkez böla•t reı.-
• ı.ıne ıKeclllren Yolundaki tohum 11lah bına
eında> mllracaatıan lllll · olunur. (88118) 

18810 

ANKARA Lv. AM1RLICIJ9 
GELEN iLANLAR 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
almacak 

Bandırma Sa. Al. Ko. danı 
ı - Aaatıda cını .,. mtıctan muhammen 

tutar muvakkat teminat lhalt tarihi ıaat ve 
ihalenin .ıekll yaıılı d(.rt kalem er&ak ııem 
ve mahrukat maddeleri &)'fl atn kapalı l&l'f• 
ıa eıcatıtmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 22. 9. 941 pazartnJ attnl1 YU· 
·karadaki aaatlerd• Bandırma Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 - lıtek111ar ııukarıdakl her mevaddın 

htıraaındakl muvakkat temınatlannı ihale 18• 

atlnden evel Aa. Po. 1lHl9 muhaHbecll!tıne 
yatırarak teminat makbuzlarını bavt teklif 
rtıektuplannı 2490 .. yılı kanunun hllkümle • 
rıne ve bllha11a 8:1 el maddeatne IU'sun ola
rak ihale .. aftnden birer saat evet Ko. na 
vennlı olacaklardır Bu ıaatıerden 10nra ve
rilen zartlar kabul edıtmn. 

ol - Yukarıdaki mevaUara alt ııuıuıl 1&rt
IP ve M'laf Ankara. latanbul levazım lmlr
llJElertyle Bum. Ballka lr, SuıurlUk. Tlr1119, 
Bandırma Sa. Al Ko larutda her a1ln 86r1lle-
btllr. (ecMI) 

tut&· 

2 - Ekalltıne 22.. 9. M1 pual'Hll stınll ta· 4- İatektnertn kanunun 82 el madde-
at 16.80 dfl Sa. Al. Ko. da ııapıtac:aırtır. atne tevfikan hazırh~acaklan teklif mek- 2 - Evuf ve huausl sartlar Topkapı celmelert. <6694 > 16658 

8 - a 1>eUemellk bir arada ,.Un kecenın tUplarım İhale zamanından bir aaat evet 
muhammen bedeli e&.000 Ura. yüzde 7,5 te • Ko. na vermeleri. (6616) 16483 Kuru ot ahnacak mınat akceıl 4875 liradır. y ·ı 

• - eartnameyl sörmek lltlyenıer her ırün e11 mercimek alınacak 
Ko. na •• Ankara, tıtanbul, lzmlr Lv. Amir· Kanı Sa. Al. Ko. dan: 
llklert Sa. Al. Ko. larlyle Mantaa sa. Al. Ko. 1 - Bir kUoauna tahmin edilen fiyat 28 kil· 

Tophane Fındıklı Sa. .Al. Ko. dan: 
1 - Alatıda miktarı ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem kuru ot lıtaa 

veya mavnada teslim almmak ıarttyle 1'1. 9. 941 çarıamba günü hizalannda y~~ 
saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülür. 

na mllracaat edebilirler. ruıtan eo.ooo kilo yeııı mercı.mttk kapab zart 
a - tateklllerın belli ırün vı ıaatten bir UIUllyle ıatın alıne.caktır. Evsafı korun bütün 

ıaat evel teklif mektuplarını makbua muka· ııarnlzonlannda mevcuttur. Teminatı 1260 11• 2 - İlteklilerln belli sün ve ııaatlerde Fındıklı Sa. Al. ko. na gelmeleri. 
bilindi Ko. nı vermeleri. (6887) 16291 radJr. Sartnamesı Ko. da sörülllr. 

2 - llıalest 29. 9. 941 pazartesi suntı aaat 
18 da Kare Sa. Al. Ko. da yapılacektır. 

Cinal Miktarı toıa )ıluham. Be. Kati Te. Pazarlık 
Lira Lira K. Saat D. 

Mete odunu almacak 
Van BL Al. Ko. dan : 
ı - Tahminen beher kiloau ' kurUlt&D 

4.00 ton meıe odunu kapalı ..arfla etcatlt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 16,000 Ura olup 
ilk teminat 1200 liradır. Şartumeai Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi 10. 9. 9'1 cuma lfÜDÜ saat 
16 da Van BL Al. Ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin mezkill' günde saat 15 kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6351) 18298 

Saman alınacak 
Adapuan SL Al. Ko. dan : 
1 - 700 ton saman kapalı zart uuliyle 

aatııı alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 24.GOO liradır. tık 

temtııat 1837 liradır. 
3 - hıaıeat, 26. 9. Hı pel'fembe ctınll 

saat 18 dır. letekltler teklif meıttuplartDt 
kanuni veaikalari7te teklif mektuplarını 
ihale ıaattnden bir saat evet Ko. na vel'* 
melert. (6352) 16299 

Mete odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahm.iııen beher klloau ' kul'Uft&D 

830 ton meıe odunu kapalı zartla etcailt
meye konulmuıt\U'. 

2 - lluhammen bedeli 26.000 llrll. olup 
ilk teminat 1930 liradır. Şartnameai Ko. 
dan verilecektir. 

a - İhalea 22. e. Hı puarteal güDU 
aaat 16 da Van Sa: AL Ko. da yapıli.eak· 
tır. 

' - tateldilertn belli sUn ve aaa.tten bil' 
aaat ~veı teklif mektuplaruu K.n. D& ver-
melert. (6368) 16300 

1 . ·.ını ot alınacak 
Erzincan Ba. Al. Ko. dan : 
1 - Beller kilosuna 4ı kuruı fiyat tah• 

mbt edilen tOO ton kuru otun upala. sarf· 
la ekaııtmeai 22. 9. Hl pazarteııl gUDU ""' 
at 11 de Jı:ratııcan Sa. AL Ko. da yapıt ... 
caktır. Muhammen bedeli 16,000 lira ve 
ilk temlnab 1200 liradır. 

2 - 8artııameei Ko. da ve evsafı kol· 
ordunun bUttın sanıızoıılannda sörUlttr. 

3 - hteklileriıı belli sUn ve saatten 
bir saat ~el teklif mektuplarım Ko. na 
vermeleri. (6354) 162301 

Saman almacak 
Erzincan S':' Al. Ko. dan : 
1 - .Beher kJloauna 3 kurut ftyat talı· 

mtn edilen 600, bi!l kilo umanı• kapalı 
zarfla ekatltnıe81 22. 9. N1 puarteal gUDU 
aaat 115 te Brabıeaa la. .Al. Ko. da yapıla-! 
cakbr. Kta••mmen bedeli 18.000 Ura olup 
bk tembl&ta 1180 tfndu.. ~ Ko. 

8 - İlteklllerln mezkQr ırün ve aaatte tek· 
1lf melrtuplannı Ko. na vermelert. 

(6542) 16492 

Sığır eti alınacak 
Gellbolu s_. Al. Ko. dan: 
1 - lhtıyac ıcın 280 ton 11tıreU lraP&Jı 

zart uıullyle aabn alınacaktır. 
::ı - Muhammen bedeli 112500 lira ve mu

Jakk&t teminat 8487 lira 50 kul'Uıtur. 
8 - Evaaf ve huıuıı eartlar Ankara, latan

bul Lv. lmlrllklert sa. Al. Ko. larında aörQ
lllr. 

4 - Ekslltmftl 8. 10. 941 c:uıma sıınıı eaat 
ıı.ao da yapılacaktır. 

5 - Taliplerin belli .Un ve 1aatten bir aaat 
evel tek1U mektupl&nnı Ko. na vermeleri. 

(6MS) 16494 

Saman alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 

Kuru ot .. 1340 
4ıŞO 

11030 10205 00 11 
25875 3881 25 11 30 

(6452) 16438 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Iallhl;ye Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Aıatıc!a cim ve miktarları yazılı bet kalem yiyecek yem ve yakacak mad· 

deleri hizalarında sö•terilen sUD ve saatlerde kapalı zarfla satın alınac&ktır. 
2 - Buıılara alt ıartnameler IslA.hiye sa. Al. Ko. da görülür ve hla.lannd& ya

ınh bedeller mukablllndtı alınır. 
3 - İlteklileriD belll sün ve ıaatten blr 

vermeleri. 
Cinai Miktarı ton 

Sade yat 
SığıreU 

Saman 
Kuru ot 
Oduıı 

25 
200 
800 

1200 
2000 

:Muhammen B. 
Lira 

18392 
32720 
2t'MO 
87200 
39200 

(8518) 

ıaat evel teklif mektuplarını Ko. na 

Muvakkat 'f. 
Lira 
2880 
3886 
1992 
4610 
2940 

Şartname F. !hale gtın ıaat 
Kr. 

192 
264 
133 
336 
196 

164M 

29. 9. 
29. 9. 
30 9. 
30. 9. 
l. 10. 

941 
941 
941 
941 
9U 

11 
15 
ıa 
11 
10 

1 - Kapalı zart uauliyle 600 ton uman 
•tın abnacaktır. 

2 - Muhammen bedell 86.000 ııra, ıııı: te
minat 2700 liradır. EVl&f ve aartname Ko. da 
sörülUr. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnace1k 
Guiantep BL Al. Ko. daıı: 

8 - Ekıılltmeel 215. 9. 941 cuma l'llnU 1aat 
u de. 

' - Iatelclllertn lranUJlun 32 inci maıldeet
ne tarif edlldlll tekilde hazırl.ı)'llcaklan teklif 
mektuplann1 elaıUtrne aaattnden bir uat evel 

1 - .A§atıda cim ve mlktarlan, muhammen tutarları, muvakkat teminatları ya. 
zılı ve ihale günü ııaatıeri belll 10 kalem enak, yem ve mahrukat maddeleri ayn 
ayrı kapalı zartla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - leteklilertn 2'90 aayılı kanunun bil ldlmlertne ve btlhaasa 32 inci mad • 
uygun olarak ihale aaatlDdell evel teklif mektuplannı belll glln ve saatte b deetne 
eveı Ko. na vermeleri. ıı ır ıaat Ko. na vennelert. (8548) 16495 

3 - Şartnameler her a1ln Ko. da görU lür. 
Kuru ot alınacak 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
Cinai lıllktvt kilo Tahminf1lıltan Kııvakkat T. İhale gUn ve saat 

Lira Lira K. Şekli 
1 - Beher lclloauna - kurut fiyat tahmin 

edllen 600 bin kllo kuru otun kapalı zartla 
eıuııtın..ı 29. 9. 941 puartetıt ırünO aaat 1t1 
t~ Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah· 
mln edllıen bedeli 30 bin lira olup Uk teminatı 
2225 liradır. Şartnem..ı Ko. da evtafı konm 
bütün samtzonlannda vardır. IatekUW tara
fından okunablltr. 

2 - llteklllerln beW stın ve M&tten bir 
aaat eveı teklif mektuplannı Ko. na veıme-
lert. (8548) 1849'1 

Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
K. fasulye 
Nohut 
Pirinç 
S. Ett 
8. Yat 
SabuD 
Odun 

120.000 
144..000 

48.000 
48.000 
48000 
48.000 
90000 
18.000 
48.000 

eoo.ooo 
(8519) 

4800 360 
10800 810 
7680 578 

11320 86' 
16!0 378 

21800 1620 
21600 1820 
214.ŞO 20M 75 
28300 2180 
13300 1012 50 

29. 9. 941 9 .Kapalı zarı 
29. 9. 941 14 
29. 9. 941 16 
30. 9. 941 9 
30. 9. 941 14 
30. 9. 941 16 
1. 10 941 9 
1. 10. 941 14 
1. 10. 9U lS 
1. 10. 9U 17 

• 
• .. .. .. .. 
" 
" 
" 16457 

Muhtelif yakacak ve yem ah nacak 
Karaburgu Satın Alma Komil)'onuııdan : 
1 - Afatıda clııa ve miktarları yiyecek, yakacak ve yem m&d4elert i •ıauliyle Gelibolu Sa. Al. Ko.da yapılacak br. D D hizaların- da glSsterilen gUn ve 
2 - Evsaf ve ıartnameler her gUn Ko.da görUlür. İstekınerl lhal . saatlerde kapalı zarf 

Ko.na vermelerL (86'1) e aaatin4en en geç bir saat evel teklif 

Cinsi 
Kuru tlzUm 
Sam&D 
Kuru ot 
Odun 
<:;uyaf 
Sabun 
To.s pker 
SlfU' etl 

Miktarı Tutan mektuplarını 
Ton Lira Kr. Teminatı 16'89 

17 28490 
Lira Kr. 

3410 187550 •273 50 
5125 358820 28132 50 
67IO 135000 53823 
14.5 •6230 20230 

82 
il. 6987 

... •0•25 
86 33660 6063 75 

819 3'3980 ~ 
61597 

Şekil 

Ka.paıı zart 

" .. .. .. .. .. .. .. 
• .. .. .. 
• • 

İhale gltn 
29-9-19'1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
n .. .. • .. 

Saati 
15 
1uo 
16 
ıuo 
11 
1730 
18 
18.80 
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Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann 

tedavülden kaldırılması hakkında ilôn 
Maliye Vekaletinden : 
E~ki nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kuruş

luklarla bronz 10 paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çı
karılmış olduğundan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30-6-1942 
tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Mezkur ufak paralar 1 temmuz 1942 tarihinden itibaren ar
trk tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene 
müddetle yalnız Malsandıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankası 
şubeleri ve Cümhuriyet Merkez Bankası şubesi olmıyan yerler
de Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları Malsan
dıklariyle Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası §ube-
lerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. ( 41291) 14286 

~----------------------------' 
,---------------------------... 

Talebe kaydı 
Ankara Ticaret lisesinden 

Okulumuza talebe kayıt ve kabul muamelesine 25 ağustos 1941 
tarihinde başlanacak 20 eylül 1941 tarihinde son verilecektir. 

Birinci devreye ilk okulu; 

ikinci devreye orta ticaret okulları ile orta okulları bitirenler 
imtihansız alınırlar. 

1 - tık, orta okul veya orta ticaret okulu diploması; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Aşı kağıdı ve sıhat raporu; 
4 - 6 adet 4,5 x 6 boyda vesikalık fotoğraf ile her 

idareı;ine baş vurulabilir. • (5796) 
gün okul 

15777 

,111111111111111111111111111 ·ilk_ Orta _ Lise 1111111111111111111111111111\ - --
Yıı lalı İSTİKLAL LİSESİ Erkek 

------- Yntısız 
----- -= Talebe kaydı ıçın hergün müracaat edilebilir : 

: Şehzadebaşı, Telefon : 22534 6257 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl' 

YATU.I 
YATISIZ 

NtŞANTASINDA KARAKOL KARŞISL'\"DA 

IŞIKLİSESİ 
Ana, ilk, orta, llse. 

KIZ 
ERKEK 

Tilrk!ye'nln en e.sk! husuısl lisesidir. Kayıt !cin her gün müracaat olunabilir. 
Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879. 62•15 

~---------------------------.., 
~(=====>ANA - JLK - ORTA ve LlSEC===: 

HAYR.İYE LİSESİ Kız ve 
Erkek 

Yatılı Vf 

Yatısız 

Fatih: ı:>arachnnebası 

Kayıt !cin her gün 10 dan 17 l·e kadar mektebe müracaat. Arzu eden talebe 
mektebin hususi vesalt!yle sabah evi erinden alınır. Aksam evlerine btraklhr. 

Telefon: 20530 

ANA - lLK - ORTA ve LİSE 

~;k:~ BOGAZİÇİ LİSELERİ yy~:!:1:e 
Amavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebi

lir. İlk kısım 29 Eyliılda, Orta ve Lise kısımları 25 Eyliılda ders

ler başlanacaktır. lstiyenJere tarifname gönderilir. Tel: 36 - 210 

..1 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - --------- Kovacık menba suyu ------- MİKYASIMA DERECESİ 1,5 ---: En selahiyettar Laboratuvar ~efi resmi raporunda; (sertliği -
----

: çok düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle 
: Ankara için kıymetli bir au olan KAVACIK SUYU) cümlesiyle -: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 ----ı:;ııııııııııııııııııııııı ıııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııi=' 

~--·GAUTHIER VİDAL---·~ 
Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 

HOROZ 
M\t<KA 

P A K E T 

BOYALARI 

ANİLİN 

Umumi sahş 

deposu : 
tstanbul. ÇıçekpazRn 

Sokağı Altıparmak 

Hall No: 3-4 

N1ŞANTA$1 ' 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Kayıt muamcılest basl.ımu;tır. İkmal lmll hanları Eylül 17, 18, 19, 22, 
cıklır. Leyl1 yerlerJmlz mahduttur. Tele fon: 81078 

23 te yapıln-
6261 

ULUS 

Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 

Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 
Teknisiyen mektebinin birinciteşrin 1941 de başlıyacak ikinci 
devresi için namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari, diğeri ameli olmak Üzere iki sömestre 
ayrılmrş dört senelik tahsili vardır. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmiş olanlar alındığına 

ve tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesinin D fıkrası hükmünden jstifade edebi
lecek derecede tahsil görmüş sayılacaklar ve lise mezunlarından 
bir sene fazla okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin Zonguldak'ta mezkôr 
mektep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - lyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek. 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malUl olmamak, bünyesi maden o

caklarında ameli çalışmağa müsait bulunmak (sıhi muayene Zon
guldak'ta yapılacaktrr.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip-
loma veya vesikasını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 sayısını bitirmiş bulunmak. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 eylül 1941 akşamına kadar müracaat eden namzetlerin 25 

eylül 1941 de Zonguldak'ta hesap, hendese, cebir ve türkçeden 
yazılı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt 
ve kabul edileceklerdir. ( 6535) 16485 , ______________________________ ,, 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

15/9/1941 

rln tekli! mektuplarlylc birlikte nsağıda >-aıı'° 
lı teminat ve vesaiki aynı gün saat (15) ' 
kadar komisyon relsllC:lne vermeler! uızıın • 

B• • dır: 
ına ıntaalı a) (!5250> liralık muvakkat teminat, 

Devlet Demlryolları Sıı.. Al.. Ko. dan: 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettfğl vesi • 

Erzurumda yapılacak maaaza binası in· kalarla bu ise mahsus olmalt Uzere MUnaka• 
saatı ka11alı zart usullyle ve vahidi fiyat ü- llt Veklletlnden alınmıı ehliyet vesikası, eli• 
zerinden eksiltmeye konmuştur. Bu lnsaatta llyet vesikası !cin ihale tarlhlnıten en ıız ~ 
döseme ve ıentolar !cin muktazl demirler klz gUn eve! bir ı~tıda ile Mlinakallıt \·ekale
ldarece verilecektir. 

1 _ Bu işin muhammen bedeli c125.000) tine müracaat oıunmaSl. 

liradır. 
(6474) 16549 

2 - latek!Uer bu ise alt sartname ve sa- Pamuk yağı alınacak ır evrakı D. o. yolları Ankara ve Erzurum 
veznesinden (625) kurus rnukablllnde ala - Devlı>t Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
blllrler. Muhammen bedeli (19.iOOJ ton dokuz b!ll 

3 - Eksiltme 26. 9. 9-1.1 tarihinde cuma he~ :ııUz) lira olan (30ı otuz \on tasfiye• ed!I• 
ll'Ünü saat 16 da Ankarnıla D. D. Yolları yol mis pamuk yağı 29. 9. 911 pazartesi günü ;;a• 

dairesinde toplanacak merkez lılrlncl komls- at 15 te kaı>alı ıarf usulwle Ankarnda !dar• 
yonunca yapılacaktır. blna,ında satın alınııcııktır. 

4 - Eksiltmeye ırlrebllmek için ısteıcıııe- Bu ıse ı;rlnnek lstb•enterln (146::?.50! (bili 
rln teklif mekLupıarlyle birlikte as:ıQ-ıda ya- dört yüz altmış iki llra elli kurusı ııratı!C 
zıh tcnı inat ven!salkl aynı ı;rUn saat on bes muvakkat teminat ile krınunun tayin ett1~1 

kadar komisyon relsll~lne vermeleri !Azım - vesikaları ve tekllflerlnl aynı gün saat l 4 ' 
dır: kadar komisyon relsll~lne vermeleri rnzımdlf• 

a) (7.!500) llralık muvakkat teminat Şartnaml'ler paranız olıırak Ankarıırl• 
tı> 2490 sayılı kanunun layln ettiği vesi - malzeme dairesinden, lla>·darpaşada teseıtilJll 

kalarla bu ıse mahsu~ olmak üzere Münaka- ve ~evk setlltlnden dıığıtılacaktır. 
JAt Vekıl.lcllnden alınınıs ehliyet vesikası, (6524) 16565 

ehliyet vesikası !cin ihale tarihinden en ıız 

~ekiz ı;rün eve! hlr lstıda ile ,\lunakalaL \'e
kllll'tlne müracaat olunması. (6395) 16..1.02 

Tuğla alınacak 
Devlet Demlryollnrı Sa. Al. Ko. dan: 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Bira sandığı yaptlrılacok 
l\luhummen be<lell 15.000 lira olan bir 

milyon u<M tuğla 21;. 9. 911 cuma ırünü saat İnhisarlar Umum Müdürlü "' 
15.30 da kapalı zarf u~uıırıe Ankarada !da· ğünden : 
re binasında satın alınacaktır. 1 - Evelce e~lltmeye konmuş olan (ol 

nu işe ırlrmek lslirenıerın 1125 liralık oln> adet bira sandıaı aartnamesl deaıatırtldi• 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıtl tinden yeniden kar-ılı zarfla eksiltmeye kOO" 

I veslkauln ve te-kllrlerlnl aynı ı;rün saat 14.30 muştur. (..'1vl.sl tdar.,mlz tarafından vertleceJI:• 
a kadar komisyon rclslllt'lne vermeleri uı. - tır. 

zım<lır. 2 - (10.000) adedinin muhammen bedeli 
Şar1 nameler parasız olarak An karada (42.47't) ııradır. Yüzde 7,5 muvakkat teıntnı• 

mnlzcmc dairesinden, Haydarpaşada tescl • tı (3186) liradır . 
.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. itim ve sevk serıı~ınden ddılılacaktır. 3 - Ekslltme 19. 9. 941 cuma günü saı& 

(6·117> 16·1-35 n,25 te Kabataşta levazım eubeslnde ınııtr NAFIA VEKALETİ --
~Conta bezi 'ekkll alım koınillyonunda yapılacaktır. 

Bina inşaatı 4 - Şartname aözU ırecen şubeden ve ır 
Devlet Oemlryolları !'>a. Al. Ko. dan: mir, Ankara ba~mUdilrlUklerlnden (213) .ıcu• 

: Ala:;~hlr Lsla:;,yonunda yapılarak yatakhane rus mukab1Unde alınablllr. 
Yapı ve imar işleri ilanı - ~ --

alınacak§ 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Yüksek Ziraat Enstitüleri banyo 

sabit dolap ve bonko işleridir. 

Ke~if bedeli: (148I0.31) liradır. 

--
Ankara : 

tadilatı 

Kızılay Cemiyeti Umumi 
Merkezinden : 

: binası Jn!Saatı kapoll zarr usul1y1e ve vahldl 5 - Ekstltmeye Klrecekler 2500 ve 5()00 = tlyat Uzc•rlntlen ekslltJTIL'Ye kornnu~tur. Bu ln- adet için de tek!Ute bulunabileceklerine gorf 
: şaatla clö~rme ve lentolar ı1:ın mııktazl de - mUhUrlU teklll mektuplarını kanunt vesall<11 

Cemlretımız gazmn~k<' fabrikası lh- - lrler ldare<'e verllecektır. teklif edecekler! miktar üzerinden yüzde 1•~ 
: ttracı l('in <3:5.000> ml•tı·e t·anlalık b~z : ı - Bu ı~ın muhammen bedeli (42.700) U- ı-Uvenme parası makbuzu veya banka ternl " 

alına<'.aktır. Nümune ve ~artnıımPl<'rl - r ~dır. nal mektubunu ihtiva edecek kapalı zartııı.11' 
2 - Eksiltme 25.9.1941 peqembe günü - ıstanbul"da Yeni ru.-tanl' caıldı>slndl' - 2 - lstekllll'r bu ise alt ~artname ve sair oı 'ihale ı;rünü eksiltme saatinden bir saat r 

- : evrııkı O. O. yolları Ankara ve lzmlr vezne· vellne kadar mezkur komisyon ba~kanıığııı• saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri iın,ar _ Kızıla~· dt>posunılnn ve Ankara'da Kı-
1 1 

d 
1 

bili 
1 . 1 • k . d d k 1 - zıluy umumi ml'rkl'71nılı>n bt•dı>lslz alı- ~lndt•n (215J kurus muk!l.b ı n e a a r er. makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

ış erı eksiltme omısyonu o asın a apar -
4299 

3 _ Eksiltme 29. 9. 941 tarihinde pazartl'lll (8032/65W) 16!536 
zarf usuliyle yapılacaktır. nır. : ıı:ünU saat (16) da Ankarada O. D. Yolları 

3 _Eksiltme şartnamesi ve buna müle· ,.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr yol ılnlreslnde toplanat>ak merkez birinci ko -
mls.vonunı~a yapılacaktır. ... l 111111111111111111111111111111111 lll I~ 

ferri evrak yapı ve imar işleri reisliğin -

den (75) yetmiş beş kuruş bedel mukabi -

!inde alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli

lerin 1113,02 bin yüz on Uç lira iki Kr. luk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Ve-

kaletinden bu iş için alınmış ehliyet vesi -

kası ibraz etmeleri laiımdır. İşbu vesikayı 

almak için isteklilerin eksiltme tarihinden 

(tatil günleri hariç) üç gün evel bir isti-

da ile Nafia Vekaletine müracaat etmeleri • ve en az bir kalemde bu işe benzer 
(10.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi 
yaptıran ldarelc:rdcn ı,., ... .,._u.. --.lM. 

etmeleri lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale 

giinü olan 25.9.941 perşembe günü saat 14 

de kadar eksiltme Komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edile-

mez. 
(6442) 16433 

Kapalı zarfla münakasa 
Nafıa Veklllctlnden: 
&:ırızıa - Van hattının 170 inci kilometre -

siyle '..:!40 ıncı kilometresi arasınıla ceman. ve 
takriben otuz kilometre uzunlukta yaptırıla
cak varyant apllkasyonu kapalı zar! usullyle 
mUnaku~aya konulmu~tur. 

1 - Münakasa 27. 9. ü-11 tarihine tesadüf 
eLIPn cumartesi günü sııat on ikide vekil.Jeti -
mlz demlryollar lnsaat dolreslndekl miinaka
s;.ı. komisyonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13500 ve 
muvakkat teminatı 1012,5 llraL!lr. 

3 - Mukavele proJcsl, eksiltme şartname· 
si. bayınllırlık işler! ı;rencl ıartnamesl, guzer
g!'ıh hartası, etüt umumi tennt eartnaınesl)•le 

t1ıacr evraktan mürekkep lılr takım münaka
sa evrakı yüz altmıe kurus muknblllnde de
mlryollar ln~aat dairesinden tedarik oluna· 
bilir. 

4 - Bu münakasaya ıı:lrmek lstıyenler re
ferans ve dll:er vesikalarını bir !stlda)'a baıt

lıyarak mtinakasanın yaııılaca~ı tarllı,len en 
az üç gün evel vek!l.lete vermek suretiyle bu 
Is ltln ehliyet vesikası lsUyecekler vebu ve~ı
kııyı teklif zarrına koyııcaklardır. Münaka.,a 
tarlhlndcn en az ile ı:Un eve! yapılmnmıs o -
ıun mi.lracaallar nazarı dlkkıılc alınmıyacak· 

tır. 

5 _ Tekil! verecek olanlar tekllt zarnıırını 
2490 numaralı kanunun ve eksiltme sarLna • 
meslnln tarl!atı dairesinde hazırlı)·arak mil -
nakasanın yapılacağı saatten bir saat evcllne 
kadar numaralı makbuz mukabilinde demlr
yollnr ınsant dairesi arttrıma, eksiltme ve 
lhııle komlııyonu başkantıaıııa vereceklerdir. 

(6500) 1653~ 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7226 
İmtiyaz Sahibi 

İskender Artlll' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ıroncıerııen ner aevı ya. 
zııar. oeared11Blo edilmesin ırerl ve
rllınez ve kayllotusundan dolayı bic 

ııır meıullyet kabul olunmaz. 

~ ~ 

KAT'İYEN 

f HTIY ARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

• 
45 Y~Şm~a olduğ~ halde yüzünde bit 

bır çı..zgı, hıcbır buruşuğu yoktur 
Açık, yumuşak. ve bir gPnç kızınkı 
gibi kusursuz blr elit, adeta bir ha
rika denebilır F~kat bunun feııni 
bir izahı vardır 

işte. bu_.. viyana Untversitesı Pro
resöru Dr Stejskal'ın şayanı hayret 
keşfı olan 'Biocet., in netıcesıdir 
'"Biocel .. her yumuşak ve kusursuz 
cild için elzem olan gencle-ştıricl 
kıymetlı ve tabi! unsurdur Şimdi, 
penbe renkteki Tokalon kreminde 
"Biocel .. bulunduğundan. siz uyur
ken cildmizi besler ve gpnçleştirir 
Her sabah kalktığınızd.a ç!zgı ve 
buruşultlllklann kay'boldu~unu ve 
biraz daha ge-nçleı;tığinizi ı:örursü
nı..iz 

Günduzlerı için dı> bf'yaı renkteki 
(yaı?sız) Tokalon krPmını kullanınız 
Bu sayede cıldıni?ı taıeler, ~'Yah 
nol<lalard~n kurtarır ve açık mesa
matmı sıklaş1ınr On yaş daha genç 
gi:ırünuni.ız ve öyle de kalınız. Yi.ızü· 
niızün z::ıyıflamış ad.ılplerine niha
yet verınız Bu çirkin tendı•n kurtu
lunuz Mektepli kız olduğunuz ıa
manki tau-, • ~tkı yanoklarınw ve 
latlı giızelliğınizi iktisap ediniz, Cil
din gıdası ol<ın bu ikı m•Jhtelif To
kalon kremınin harikulade nelıce
lerınden fevkalfıde mahzuz kala
cıık,mı:z Aksi takdirde- pararuı..ı 
memnuniyetle iade edeceğiz, 

PARASTZ - Bu ııazetenln ner okurucu 
ba~anı, dL'rununda (beyaz ve penbe) renk
Jerclekl Tokalon kremlef'I ile muhtelit renk
lerde Tokalon pudrasının nümuneıerını havi 
lüks bir güzell1k kutusu alablllr. Amba!AJ ve 
sevk masrafı olarak 20 kurusluk bir pul a
şnl!ıılakl adrese ırönderlnlz. 

Tokıılon 

!slıınbul. 

servisi 20. A. Posta kutusu 622 
6266 

YENİ Sinemada 
Bu ırece saat 21 de 

Bu Kııdın Benimdir 
Türkce sözlil fevkalAde film 

Saat 14.30 - 18.30 da 

lKt CANLI ADAM 

Saat: 16.30 sean~ında 
'lAL!\"IZ SENİN tç~ 

Saat 12.15 te ucuz matine 

Unmamönü Acık Hava Sineması 
KAHVEC! GOZELI 

Yüksek mustklll Türk eeer1 

4 - Eksiltmeye alrebllmek lcln lsteklller1n : ~ 
tekli! mektuplarl»le blrllkte aşağıda yazılı = ,. pi •. k f ·ıyatla rı ~ 
teminat ve ve~alkl aynı &Un ~aat (15J e kadar : ~ 

komisyon reisliğine vernıe!Prl IAzımdır. : ~ 

aı (3202.5> liralık muvakkat teminat : l ~ 
b) 2·190 sayılı kanunun tayın ettiği vesi - : Malatya bez ve plik ~ 

kalnrla bu he mahsus olmak üzere :\!Unaka- : Fabrikası T. A. Ş. ~ 
lAt VekAtetlndl'n alınmıs ehliyet vesıknsı, eh- : ,_ 
llyet vesikası ıcın ihale tarihinden en az se- : Malatya Bez Fabrikamız ~ 
klz gUn evel bir istida ile Münaka!At V~Ale- E mamUlatı: ~ 
tine müracııat olunması. (6472) 16517 : ~ 

No. L.It. i -- 20 7.10 ~ 

: -Adana Fabrikamız i .. 
Bina inşaatı ---O. Dem!n·oııan Sa. Al. Ko. dan: 

Soma istasyonunda yapılacak yatakhane = mamulatı ' , UT.-•--• ~- ..__...,.~•W&ı..t~---.hl.A{_.,, - __ .a~--- ' 
(!yat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu ın- : 4 .ı:J ~ 
şaatta dilşeme ve lf'ntolıır tein muktıızl de- : 6 3.35 i 
mirler idarece verilecektir. : 8 4.70 ~ 

1 - Bu ısın muhammen bedeli (42.700 11- : 12 5.30 i 
radır. : S ~ 

2 - Tsteklller bu ıse alt sartname ve sair : 14 5.6 ~ 
evrakı D. o. yollan Ankara ve Balıkesir vez· : 20 6.35 i 
neelnllen (215) kurus mukabilinde alabilirler : 147 22 6.60 ~ 

3 - Eksiltme 30. 9. 9'11 tarihinde salı ırü- - tf 
nü saat (16) da Ankar11da D. D. yolları yol "11111111111111111111111111111111111111 
dıı lreslncle toplanacak merkez blrlncl kolms· 
yonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıcın isteklilerin 
tf'kllf mektuplarlyle birlikte asaaıda yazılı 

teminat ve vesaiki aynı ırUn saat (15) e ka
dar kom1sron retslllUne venntlerl lAzımdır. 

a) (3202.!'S) liralık muvakkat teminat, 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesika· 

tarla bu l$e mahsus olmak üıere Milnakallıl 
VekAlellndl'n alınmı~ ehliyet vesikası, ehliyet 
vesikası !('in ihale tarlhlndPn en az sekiz ıriln 
evel bir !Rtlda ile MUnakaUl.t Vekll.lellne mü· 
racııat olunması. (6473) 16548 

Keçi satışı 
Türkiye Tlttlk Cemlyetınden: , 
JI'ürklye Tlrtık Cemıretlnln Lalahan 1st$. 

)·onu civarındaki numune al';ıllarmda yetl'r 
tlrdl(tl tohumluk tekelerden Azasından tı~ 
katarına beheri a~garl on beş ve Azanı! ~ 1 - ı:ı-0• mi lira bedel ile ~atmakta bulundugu ı' 

nlmıık ıstlyenlerln Ankarı.ıda cemiyet nıe~ 
umumisine müracaatları. ~ 

. 
Bina inşaatı LI NGUAFON'la 

Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: J ı_ctı-
Polatlı istasyon ve allmantasyon binaları tnglllzce, franstzcıı veya almanca>"•· ıı.e~ 

ln~aatı kapalı zar! usullyle ve vahidi !!yat 1 cUk blr masrafla, işinizden ve vaktınlZ ·d' 
Uzerlnden eksiltmeye konmu~tur. Bu lnsaatta tednkftrlık yapmadan ''c eğlenerek altı ıtY 1" 
uıışenıe vtı lt:nLular l~ln muktul demirler i.iılı cııcbılmck elinizdedir. izahat ısıc>"111 

idareci! verilecektir. ııaset kitabe\•! ve 'fan kırtasl)'C tecim cd· 
1 - Bu ısın muhammen bedell (80.000) il· 41~ 

rııdır. 

2 - tstekUler bu ise alt 3artname ve salr tl~ 
evrak ıD. D. yolları Ankara veznesinden 400 Zayi - 1936 Sl'ne.sinde Sıvas S~n~ jl' 
kuru~ mukabilinde alabilirler. evinden aldığım diplomamı kaybetb!ll· ,0-ı· 

3 _ Eksiltme 1. 10. 9.U tarihinde can;am· nisini alacağımdan eskisinin hiikınU > 
ba ı;rünü saat (16) da Ankarada O. O. yolla- tur. del 
rı yol dalreıılnde toplanacak merkez birinci l Kanagal'ın Osmanbey mahalle5 i1t,a 
komisyonunda yapılacaktır. Ali oğlu Mehmet Karnbulut :3 ./ 

4 - Eksiltmeye ırırebllmck tein lstekllle · __ _.,.,., 

Muhtelif çelik ah nacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko.dan : ıı11' 
Muhammen bedel muvakkat teminat ve miktarları aşa~ıda yazılı iki liste rtl !)'I' 

tevlyatı muhtelif çelik 27-10·1941 pazartesi giınü saat 15 te kapalı zarf usul 
Ankara' da idare bina!lında satın alınacak lır. ııf' 

Bu işe g irmek lstıyenlerln her listenin hizasında yazılı muvakkat teminat i1? ~ 
nunun tayin ettiğl vesi kalan ve tekllfleri ni aynı giin saat 14 de kadar 1<orıı1~ 

iRliğine vermeleri IAzımdır. ııl'' 

Şartnameler 100 kuruşa idarenin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılııt ..sı 
tadır. (6394) ıtıjıl' 

Muhammen ı.ıuvıılt ı 
Liste 

No: 
1 
2 

Malzemenin ismi 

Muhtelif hususl çelikler 
Kanallı ve kanalsız susta 
çelikleri 

Miktar 

25740 

84000 

Sus Sinemasında 
Bugün bu gece 

Rolaand Toutaln - Dallo - Gaston 'Modot
Nora Gregor - Paulette Dubot tarafından 

yaratılan 

KOCASI ve AŞIGI 
Seanslar: 
10 - 12 - 14.30 - 16.30 - 18.30 .rece 21 de 

• 
Cebeci Ye.nldotan Slneınıı.sı 

MeV11mln en güzel fllml 

bedel teıııi~ 
Lira Kr. Ltrıı 51 

29385 2203 

54600 

SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

İki milkl'mmel tılm lılrden 

1 - Hırsız kim ? 

2 - Kız talebe yurdu 

Seanslar: 

... "' 10 - 12.15 - 14.30 - 16.30 • 18.30 ırece -;;• 

tsmetpaşa Sakarya ııneması 

tsT1.KLAL KAHRAMA!\"I 

TUrkte sözlü ıstlkl!l tllml 


