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Istanbul' 
• 
in önü a tetkikler yaptı 

-:;-=::n ~ r. 
; •'<' · ı ı s 1 h k. it-··:,:. 

u tana met'te ı · 
sanat mektebini, 
Akademiyi gezdi 

Milli Şef imiz 
tetkiklerinden 

çok memnun 
İstanbul, 15 (Telefonla) -

Cümhurreisimiz, Milli Şef İs
met İnönü bugün yanlarında 
İstanbul Vali ve Belediye Rei
si Dr. Lutfi Kırdar ve Maarif 
Müdürü Tevfik Kut hazır bu
lunduğu halde Sultanahmet'te
ki Sanatlar Okulunu ziyaret e
derek tetkiklerde bulunmuş
lardır. Okulun bütün atölyele
rini gezen Milli Şef'imiz, mek
tep müdürü B. Yusuf Ziya Eti· 
man'dan derslerin ve öğret
menlerin vaziyeti ve resim iş
leri hakkında izahat almışlar
dır. 

Bir elektrik santralının dahili görünüşü 

Elektrik maliyet fiyatrnı --
ucuzlatmak ıçın tedbirler 

k
, 1 

En büyü 
Leningrad şehrind en bir görünüş Mektepte kaldıkları iki saat 

zarfında Milli Şef talebenin 
çalr§maları Üzerinde bilhassa 
durmu§lar, randınan vaziyeti
ni sormuşlar ve talebenin başa
rılarından memnun kalarak 
gençlere şu değerli sözleri söy
lemişlerdir: 

Çatalağzı'nda büyük 
bir santral kuruluyor 

Kömürle işleyecek yeni santraller 
İnşası İçin de ~rojeler hazırlanıyor 

kuvet kaynağı 
Falih Rıfkı ATAY 

Halk, 25 milyon liralık tasarruf 
bonolarını tamamen satın almıştır. 
Maliye Vekilimizin söylediğine göre 
aatışın yüzde doksanından fazlası, 
en uzun vadeli bonolar üstünde ol
mu~tur. Muhterem Fuat Ağralı, bu 
rağbette, Türk vatandaşlarmm, 
"Cümhurivet m11liYesine olan ~mni-

t e itimadının yeni bir tezahüni
":Ü" gönnekt dir. Elde ettiğimiz ne
tıce, bundan başka, "tasarruf fik
rinin memlekette esaslı bir surette 
Yerleşmekte olduauna" ve milletin 
"milli müdafaa ~evzuundaki alaka ,..e hassasiyetine" kuvetli bir delil 
teşkil etmektedir. Ma!Umdur ki bo
llolar satışı ile temin olunan 25 mil
Yon lira milli müdafaa ihtiyaçlarına 
tarfolunacaktır, 
h .. Mali siyasete emniyet ve itimat, 

ukfunetin iç ve dış politikasına 
k~rşı emniyet ve itimadın başlıca 
b\ıyarrnı teşkil eder. Milli müdafaa 
ıtnevzuuna karşı beslenen alaka ve 
hassasiyet ise, halkın, istiklal ma
~unluğu davasında, son hadde ka
• ar hükümeti takip etmek azmini 
•fade ettiğine şüphe yoktur. Bu te
~ahürün manasını iki küçük cümle-

e hulasa edebiliriz: "Güttüğün si
Yasete ve sana inanıyorum. Daima 
~~ninle beraberim." Cümhuriyet re
~ttninin şimdiye kadar bütün imti-
1> anlarda en büyük kuvet kaynağı 

U olmuştur. Bugün de budur. 
kendilerini Türk milletinden his

•etıniyen, yahut, zihin ve ruh kar -
~aşalığrna uğrıyan bazı kimselerin 
h!lerindeki parayı ne yapacaklarını 
ılınernek şaşkınlığı ile, asil halk 

kks~riyetinin kararlı ve imanlı hare
'8 etı arasındaki tezat meydandadır: 

tı Şaşkmlar paralarını Üste vergı 
"erilen ve yarın üçte bir pahasına 
;a~lacağına şüphe olmryan boş top
ta lara yatırırken, hakiki Türk va
d~nda.şı, tasarruf parasını hem ken-

1 kazancına, hem devlet menfaati
lll e kullanmaktadır. Bin liralık ma-
tnı b" • · 5 b" ı· ır ıtımat hastasına. m ıraya 

1 att k · · f İ:ıo;J. 1 tan sonra, bu para ıle, eyı a-
t 1 tasarruf bonoları satın a lan va-
8 andaş, harpten sonra bu küçücük 
ı:rretinin beşte biri ile gene ayz:ıı 
tn~ 1 geri alacaktır. Biz bunun bn· 
ı ~~alini, Türk milleti için en ağır 
s e aket olan eski cihan harbinden 
onra g·· .... d"' .. orrnuşuz ...... r. . 
İn~ubadele hayatı mütemadı!eı:! 
l• • l§af eden sanayi ini kuran, zıraı 
stıh ı· ' b' ın sa ı muntazaman artan ır 

ernleketin parası bu zamanda, 
en s ·ı ' d bıek a~ arn itibar teminatı taşıyor e-
h l lır. Eğer bu memleket, yalnız 
• a k saadetini düşünen, münhasıran 
:nırne menfaati için çalısan bir ida-
d~ ~ltında ise teminat azami had-

ını b 1 , . t ) u muş demektir. Bu temına • 
ara . "h" l:'uh •nanmryanlar, yalnız zı ın ve 
iildi~uhranrna uğramış kimseler d.e
..... ler; avnı zamanda hesap bıl-
"••y . 
la en zavallılardır. Tasarruf bono-
k tının satışı, bu zümrenin me'?le
t e~~ ne kadar küçük bir ekallıyet 
e§S ıl etmekte olduğunu gösterir. 
l~h·atış neticesi hükümet ve halkm 
h ıne, hundan dolayı, bu vatanın 
lı a~l'ına. ve selametine bariz bir §e· 

' et ohnuıtur. 

Beri in' e göre 

Leningrat önünde 

tarihin en 
kanlı harbi 
yapılıyor 

Şehri kuşatan çenber 

git gide sıkışmakta 

4,5 milyon insan f akriben 
5.000 metre murabbahk 

bir sahada kuşahldı 
Berlin, 15 a.a. - D.N.B. ajansı son glin

Ieı·dekl alman tebliğleri hakkında aşağı
daki tafsilıı.tı almıştır : 

Lenlngrad'a yapılan taıTuz azelmıyan 
bir şiddet ve sebatla devam etme.~tedir . 
Sovyetıer şiddetli bir mukavemet goster • 
melerine ve mukabil taarruzlarda ağır 
tanklar kullanmıı.larına rağmen gitgide 
daha sıkı bir çenber altına alınmasına 
mfıni olamamışlardır. 

sovyetıer daha sulh zamanında Lenin 
grad'ı modern mlidafaa vasıtasiyle teç -
biz etmişlerdi. Ehemiyetli her noktada bi
rer istihk!\ın vücuda getirilmiş ve bunla -
rın arasında da bıışlıcası mı:ı.yn tarlası ol
mak Uzere her Wrlü manialar ierpiştlrll
miştir. Bundan mada alman tanklarının 
ilerleyişini durdurma!{ için takriben iki 
metre derinliğinde ve liç metre genişliğin· 
de siperler knzılmıştır. I<'akat bütün bu 
mania hatları alman teşekkülleri tara -

(Sonu 3 üncü sayfada) 

.... 
·-

Moskovaya göre 

Merkez cephesinde 

Sovyetler 
KremençUQ'u 
boşalttılar , 
f ngiltere sovyetlere 

tank ta gönderecek 

Kief' e karıı alman tehdidi 
londra' da ciddi mahiyette • 

telakki olunmaktadır 
Mo~kova, 115 a.a. - Royterln hususi mu -

hab!rl bildiriyor: 
Kremencug'un aovyetıer tnrarından kaybe -

dilmesi aımanların Dnleııer'l bir noktadan 
ııecmeğe muvaffak oldukları manasını ta· 
zammun eder. Şüphesiz ki sovyet kumandan
lıfp, dl~erlerlnıle ynpmııı olduğu ıtll>I bu ııa. • 
dlseyl, düşmanın bu mU\'nrtaklyetl elde et· 
mek lcln sar!ına mecbur kaldıliı mühim mik
tarda malzeme ve büyük ııayretler noktasın· 
dan m'lltalca edecektir. Şimdi uc hatta oluyor 
ki almanlnr Dnleper·e ula&mı~ bulunuyorlar. 
Bu müddet !cinde nehrin her ııeclt noktası 

ıcın iki taratın topcuıarı ve pike tayyareleri 
arasında elddetll bir mücadele cereyan ett-

(Sonıı J üncü sayfada) 

"- Mektebinizi gördüm. A· 
tölyenizi, tesisatı tetkik ettim. 
Bunları çok iyi buldum. Mual
limlerinizle görüştüm. Sizin ça-

(Sonu J üncü sayfada) 
~~.._----.~-----~~~~~--"--'J 

Elektrik işleri etüt idaresi yurdumuzdaki suların reJimini teııbit işine 
devam etmektedir. Bu tesbit işinde azami ve asgari kuvet miktarları 
esas alınmaktadır. 

B. M. MECLİSİNİN DÜNKÜ 
l Çoruh, Fırat vı> Fırnt'ın kolu olan :ıfu. 

1 rat, Dicle, Yeşllırmak, Kızılırmak, SC':o. han 
TQPLANTISI ve kollan, Saknna, Blıy!ik .Meııdm:: Gl"dlz, 

jki vatandasın ölüm 
..::> 

cezaları hakkında uzun 
müzakereler yapıldı 
BİRİNİN İDAM CEZASININ 20 SENE 

AGIR HAPSE TAHVİLİ KABUL EDİLDİ 
Büyük Mlllet Mecllsl dUn saat 15 te n. 

Şemsettin Gilnaltay'ın reıs.t t:lnde toplanmıs. 

tır. Manisa mebusu Dr. Saim Uzel'ln vetatı 
hakkındaki tezkere okunarak merhumun ru· 
hunu tAzizen bir dekfkıı ıı~akta stiküt edfl -
dikten sonra ruznıırnl'yc ıredlml~tlr. 

Bazı hariciye memurlarının maaı ve tem
sil tahslsallorına zam yapılmaRı hııkkındakl 

kanun 111.ylhaslyle Corum'un PelltUk kı.iyitn-

den Mustafa Karakııs'ın ölliın cezasına cnrt'-
tırılmaııı hnkkında kl tezkerenin ger! verllmc-

Ma~av~at, Göksu, Kirmnsl n hıı u ındf'kl 
rtutlerc devam edtJm ktC'dtr. 

İdare tarnfındnn etüt \ c ı•ı oJ H ı mal 
edilm~ bulunıııı Zonguldıık Çntu'n zı e Fk
trlk ı:antrnlının inşnııtına Etıbank taıafın
dan başlanlımıştır. Bu santrnl komur}(' ınU
teharrlk olacak ve islilısalı (it) bin kılo\ at 
saati olacaktır. Snkanııı ı;-aı:l.ı) ıınında 15 
bin kilo\·at srıııtllk hidroc>iektrık sııntr<1.lının 
projeleri tanın ını•n hnzırlıınıııı~tır. 80 bi 
kilovat saı'ltllk Külah~a llııyıt snntrRlının 
projeleri ile Salihli şlmaliııdı:ı 30 lı n kilo _ 
\·at saRtlik Geril~ hlrlroclckl rlk ~aııtrnlını 
k K " . 1 1 K n. eza a~·serı nın ccnu ıunı a Al'nse'ıle ve 
Seyhan kolu Uzt'rlnde Zom.ırıkl'rln 20 btıı 

k1lonıt saatlik hldrm~Jektıik saııtrııllıınnırı 
projeleri hRzırlımnıııktadır. 

!dar<' hUtiln cıılışmnlnnııdn elektrik ma
liyet fi~·atının en ucur. bir şekı de elde> E'dil
mesi imkftnını lın pll'tıııla bulundurmakta
drı. 

Ayrıca ~'Urdun nınzot ve sııır ınn; i m:ılı

rukatla işliyen eleklrlk santıııllarının dııı 

memleketlere lhtb ac kalmak ıı:ııı l t h'al
lerine devam lmkftnlan da tf'lkık olunmek-

1 Ladır. 

c H P M 1. G ru pu lerlne dair Basvekt\let tezkereleri okunup bu . . . ec ıs I evrak usulen iade olunmuatur. 

Piyango dün 
Fuarda çekildi C H P M · 1 H etl Bundan sonra Akyazı'nın Rıılhalh köyün-. . . eclıs Grubu Umum ey . . 

bugün saat (15) te toplanacaktır. [Sonu 2 ıncı sayfada] 

...., -· ·-

Londra ve Stokholm'den 1 

gelen haberlere nazaran 

Fin askeri 
Kareli' den 

ve Leningrat'tan 

çekiliyor 
Fin - Rus sulho 
hakkındaki şayialar 

Helsinki'de yalanlanıyor 
f,,ondra. 15 a.a. - Royter Ajnnsının si

yası muharriri !}Öyle yazıyor : 
'•Mert>şal Mennerhelm'in fin kıtalarını 

Karell ve Lenlnıırad bölıtelerlnden Lacto-

ga ıöl!lntin §İmallndekl bölgeye naklettiği 
hakkında dün ak~am Vichy'den gelen ha
ber, do~u ise, bu Lenlngrad'a yapılan 

büyük alman taarruzuna tinlerin az allka 

Adliye V eki/imiz 
B. Haaan Menemencioğlu 

106842 No.lu bilet 
25.000 lira kazandı 

Milli Piyongonun 7. lnı l ı t p 2. ınc ce
kllişl dUn lzmlr Enterna ~on al FtıR11ndı1 •a
at 19 da yapılmıstır. 

[Sonu 2 inci sayfada] ,-................................................................................................... , 
j Ankara yüzücüleri İzmir'de birinci geldi 1 

Fin orduları Baıkumandanı Mareıal Mannerheim [Sonu S inci say/ada) 
lzmir Fuarında yapılan y·· .. b 
( k d ) b• . . •v• uzme musa akalarında Ankara talumı 
yu ar a ırıncılıgı almııtır S po h b l · · 5 · fd d • r a er erımız cı aaya a ır. 
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Terbiye bahisleri Piyango dün 
Türk zekasının tipi ve terbiye Fuarda çekildi 

VAN ve AGRI 
vi lôyetleri ndeki 

Zelzeleye 

B. M. MECLİSİNİN DÜNKÜ TOPLANTISI 

İki vatandaşın ölüm 
cezaları hakkında uzun 

müzakereler yapıldı 

Prol. Dr. Sacli IRMAK 

' Zeka kelimesi, sonsuz çeşitler ar -1 da dış eşyaya müteveccih "gegens -
ı:eden dimaği faali y etlere veriliniş tindl ich" demiştik. Bunun aksi, dış 
umumi bir isimdir. Nasıl sayı keli - eşyadan müstakil. deruni diyebile -
mesi sonsuz rakam s ils iles inin umu- ce ğimiz zeka mekanizmasıdır. Bun -
mtmi bir remzi ise zeka da en müte- Jarı tam tamına olmasa bile concret 
nevvi ruh faaliyetlerinin müşterek ve abstrakt kelimeleriyle ifade eed -
bir ifadesidir. Bu itibarla nevi ve hu- biliriz. 
•usiyeti tayin edilmiyen zeka mefhu- Türk köylüsünün tarla mahsul, ik
mu ilk anda kati bir mana anlatamaz. lim tesirleri insan akıbetleri hakkın
Filan adam zekidir, desek ve bu sö· da yarattı ğı ebedi vecizeleri düşü -
zümüzü muhtelif m illetlerin mümes- nü rsek sırf müşahedeye ve dış eşya
ailleri işitııe her birisi bu şahsı ayrı ya müstenit ve müteveccih zeka ti -
bir ıekilde tasavvur edecektir. Me • pinin güzel bir inkişaf gösterdiğini 
aeli, arap bu adamın se r i bir intikale anlarız. Dikkate liiyıktır ki okumuş
malik olduğuna hükmedecek, alman 1 larımızda bu kıymetli istidat dumura 
bu adamın iyi bir müşahede meleke - uğramaktadır. Abstrakt zeka tipin -
•ine malik olduğunu söyliyecek, in • dede Yunus Emre'yi, Fuzuli'yi, Ha
ıiJi.z keşif kudretini kastedecek, mid'i yetişt irebilen bir milletin mü -
franııız bir espri adamı anlıyacaktır. nevverleri arasından tabiat ilimleri
Zeki mefhumunun muhtelif millet • ne ait konkret müşahedeler yapabi • 
krde telakki tarzlarını bir tarafa bı- len büyük bir adam çıkamamıştır. Ve 
rakalım. Aynı bir yerde aynı bir şa- ~abiat ilimlerinin bu suretle cılız kal
h11ta da zeka namütenahi variasyon - ması manevi ilimlerde de büyük ham
larda tecelJi eder. Her hangi bir ru- leler yapmamıza mani olmuştur. 
ht fakülte ve ruh haletinde pek bü - Biz tabiat ilmi mensupları, Türk 
yük cevvaliyet gösteren bir şahıs di- köylüsünde harikulade bir inkişaf 
ğer bir fakültesinde vasatın altına dil- gösteren müşahede kuvetine imreni· 
ıebilir. Şimdi böyle bir adama zeki riz. Eğer onu' okumuş tabakada o ldu
ve gabi demek ancak bir damga yapış- f;u gibi muhafaza etmek kabil olsa 
tırmak olur. Zeki kelimesini tavzih büyük çapta keşifler çıkarabilece -
için ıunları da beraber söy kmek ge- ğiz. Bunun böyle olmaması mazide 
rektir: hangi ruhi tezahürlerde, han- takip edilmiş olan tedris ve terbiy e 
gi nevi aksülamclierde, hangi duy - sistemimizin milli zeka tipine u y -
gu uzuvlarından gelen tesi rlere kar- gun olamadığını bilakis, onu öldür • 
fJ, bir kelime ile zekanın -tipini tas - müş olduğunu gösterir. Türkiye'dc 
rih etmek lazımdır. yeni terbiye bu ahengi kurmakla mü-

tıi böyle kavradıktan sonra diye - kelleftir. 
biliriz ki dünyada ne kadar zeki in- İlk öğretim muallimleri için yaz -
aan varsa o kadar zeka tipi vardır. dığım bir yazıda "mallımatlı değil fa. 
Filhakika hiç bir insanın zeka faali- kat gözünü ve kulağını kullanmasını 
yeti ötekine tamamen benzemez. İşte bilen çocuklar yetiştirin" demiştim. 
.zeki testlerinin zafi buradan geli- Zannederim ki terbiye davamızın for
yor. Çünkü hiç bir test bu kadar te - mülü budur. Bizzat bu satırları ya -
ferruath ve şümullü olamaz. Her test z an, gözünü ve kulağını kullanab il -
ancak bir çeşit ruhi faaliyeti yoklı - menin köy lümüz için çok kolay fa -
yabilir. Halbuki yoklanan zeka faa- kat lise mezunu için pek güç oldu -
liyetinin haricinde daha pek çok fa - ğunu kendi şahsında elemle müşahe
aliyet sahaları vardır. İşte sırf test - de fırsatını bulmuştur. Aile ve mek -
lere bakarak .zeka tayin etmek veya tep terbiyemiz abstraksiy on zekamı
mesleki istişarelerde bulunmak bu zı tek taraflı olarak besliyor. Bu ze -
aebepten yarım bir tedbir olmıya ka nevinin değerniz olduğunu söy -
~hkiimdur. )emek kimsenin aklından geçmez. 

Fakat bir şahsın bütlin ruhi teza - Fakat edebiyat ve sanat adamlarını 

hürleri çok dikkatle takip edilirıse yetiştirmiye elverişli gelebilen bu ze
zeki mekanizmasının işleyişi hakkın- ka mekani zması ilim adamı için ki -
da bazı ip uçları elde edilebilir. Ve fayetsizdir. Hatta müba!agalı şekli 
bu takdirde o tahıs hakikaten keşfe- zararlıdır. Bizim okumuşlarda ıişte bu 
dilmit olur. Bunun güzel bir misali- hal vakidir. Duygu uzuvları tabiata 
ni edebiyat tarihinden alabiliriz: deği l içlerine dönUktUr .. 

Gcethe hakkında bir tenkit yazan "Çarıklı erkanıharp", "yarenlikl i 
bir muharrir Gcethe'nin zekası için adam," bunlar milli zeka tipimizin 
ıegenııtanlich (yani harici bir obje- bozulmamış mümessilleridir. İlmi 
ye bağlı, bir obje vasıtasiyle uyanan, hayatımızın inkişafı için muhtaç ol • 
bir obje üzerine tekfi.silf eden) tabi- <luğumuz keskin bir müşahede kuve
rini kullanıyor. Gcethe sonraları bu ıti, selim bir akıl, milli zeka tipimi -
bir tek kelimenin hayatında pek mü- zin de karakteristiğidir. O halde mil
him bir rol oynadığını ve o günden li .zekaya uygun bir talim ve terbiye 
itibaren kendisıni tanımıya başladı • düsturumuz olacaktır. 
fını .clyler. Edebiyat tarihinde bir 
tek kelime ile bir insanın teşhis edil-
meıi -ender bir muvaffakiyettir. Ankara lise ve orta mektep 
Gcethe'nin eserlerini tetkik etmiş c- müdürleri toplantısı 

Ianlar bilirler ki hakikaten bu dahi - Ankara lise ve orta mektep müdürleri 
n1n bütün ruhi prodüksiyonu harici bu hafta içinde bir toplantı yapacaklardır. 
objelere, geniş manasiyle tabiata 51 - Bu toplantıda AnlCaramızın mektep ve ta· 
Jrı sıkıya bağlıdır. Böylece tabiiyat- lebe vaziyetleri etrafiyle tetkik ve müza
~ı Gcethe ile şair Grethe mükemmel kere oluıtacaktır. 
bir ahenk içinde yan yana ve iç içe 
yataınııtır. 

••• Açık teşekkür 

Hayatımı yüzde yüz tehdit eden 
had mafsal romatizmamı ıon tekem • 
mülata tevfikan pek büyük bir ihti • 
marnla tedavi eden ve bana yeniden 
hayatımı kazandıran Harp Okulu 
hastanesi dahili.ye mütehassısı Dok
tor TURGUT AKTÜRK'e ebedi 
minnet ve §Ükranlarımı bu suretle 
alenen sunmak bana bir insanlık bor-

( Başı ı. inci sayfada ) 
Kalabalık bir halk kütlesinin hazır bu

lunduğu bu ceklllştc ikramiye kazanan nu-
maralar GUnlardır: 

106842 numara 25.000 Lira' 
154117 numara 10.000 " 
260654 numara 10.000 

" 324971 numara 10.000 .. 
204611 numara 5.000 
238355 numara 5.000 " 292233 numara 5.000 " 294555 numara 5.000 " 295880 numara 5.000 

2.000 er lira ikramiye kazanan 
numaralar 

Son dört rakamı 6Si2 ile nihayet bulan 
40 numara ikişer bin 1 ra. 

1.000 er lira ikramiye kazanan 
numaralar 

Son dört rakamı 2001 lle nihayet bulan 
40 numara biner lira 

Son dört rakamı7192 lle nihayet bulan 
40 numara biner lira 

500 er liru. ikramiye kazanan 
numaralar 

Son dort rakamı 1118 ile nihayet bulan 
40 numara beşer yilz !ıra 

Son d6rt rakamı 6138 lle nihayet bulan 

ait en son 

rakamlar 
Lüzumlu bütün yardım 
tedbirleri derhal alındı 
\ 'an \ I' AC:rı \lldn•tl<'rindekl r.elzf'le hak

kında en son alınan ııııı!Omat ıudur: 

ı. - F.rcl kru.aı;ı dahilinde JO köy tama· 
men yılul ııı ı tır. Şimdiye kadar 192 iilü, 22 1 

yaralı tesblt rılil ıı ıl tir. \'araları hafif olan· 
lar mahnlllndr. teda \'I edllnırktedlr. 21 aihr 
}'aralı ,·an'a nakledilnılş, iillller tamamen 
göıııillmll", enkaz altında cc~ct bırakılma -

1 ını~tır. 

2. - Patııo kıu:asınıla hıuıı.rnt \ 'e zayiat 
f'hemlyctı.izdlr. l\azn ıııcrkl'7Jndr, , .e nahl~·c 
nırrkPzlııılc 7 ev kısmen ) ıkılııııetır. Dedrll 

BİRİNİN İDAM CEZASININ 20 SENE 
·AGIR HAPSE TAHVİLİ KABUL EDİLDİ 

( Başı 1. inci uy/ada ) 
den HU8c)'ln otlu Te\!lk Alpekln'ln ölüm ce· 
zıısına carııtırılması hakkındaki adll>e encü
meni mazbatası üzerine müzakere ncılmuıtır. 

Ilk ıözU alan Feridun Fikri Bln11öl Azası 

bul.ındutu odllye cnc:Omenlnde bu ve dlıter 

bir idam kararına muhalif kaldıCını soyllye· 
rek muhnleretı selıeplerlnl izah etmlstlr. 

Jlatlp, Tc\'flk hakkındn klorn cezasını Is • 

>1rml seneye lndlrllmeııl yolunda FerldUJl 
Fikri nln reye konan takriri reddedilerek 
maıData aynen kabul olunmuıtur. 

Bundan sonnı lçel mebuıu Turhan Cemal 
Bcrlker•ın tcırll muunlyeUnln kalrunımuı· 

nın devre aonunıı bırakılma11 hakkındaki ad• 
llye 'ie tcıklltıtı esnııbe encilmenlerlnden mU• 
rckkcp muhtelit enctlmen mazbatası kabul 
edllmls \'c ruznnmedekl birinci müzakeresi 

tllz.ım eden hlırllseyı nnla tUktan sonra mev· yapılncak maddelere 11ecllmıştlr. 

40 numara beş<'r yüz lira nnhl3 esi ı,o) lr rlnde 2 1 m·, ~nrısu nahi)·r-

cut delillerin l\1ehdl':v1 Tevttk'ln ölc!UrmU5 Bu me) anda Türkiye • Almanya arasında 
oldur:u hııkkınctn knll ve mUsblt bir fikir tıcar1 mübadelelere mUte<lalr huııust anlat" 
venncmekte bulunduCunu, kendisinde bu hu· mı)a merbut C llstcalndekl meyan kökü kon-
susta vicdani kannat hasıl olmadır:ını, bu tenJanının meyan hUIUasına ve balına tah• 
>Ur.den bu ~atandntm ıcltı.tlsl kahil oımuıın sisi hakkında teati olunan notalann tasdiki• 
bir cezaya carııtırılmasının mA.dcletc unrun 
d\lıml)ecet:lnl izah e) il) erek. bu cezanın 

teekllAtı csa&l)e kıınununun \'erdlltl salA.hb·c· 
te lstlnactcn llU> Uk Mcı:llıı tararından Ylmıl 
sene)le lnd.rllmeslnl teklif cım.ı 'e bir tak · 
rlr 'ennlıllr. 

ne, Türkbc, lavlcre nrasında mevcut 30 ma• 
)'ts 1940 tarihll tlC'll'et ve tediye anlaımuı• 
nın iki ay uzatılmuına, Türkiye • Macarll • 
tan ara&ıncta 3 ma)ı.s 1041 tarihinde .akit , .• 
imza cd ilen tlca ret ve tediye anla1111alan il• 
merbutlannın tasdikine dair kanun ltı.)11hala• 

rının birinci müzakereleri yapılmııtır. 

Son dört rakamı i945 lle nihayet bulan sinde 10 ,.,. lmıııen 3 ıkılınıştır. Kaza köyle-
ıo numara beşer ) uz lira 

100 er lira ikramiye kazanan 
numaralar 

Son ilı; rakamı i40 ile nihayet bulan 400 

rinde 2 iilu, •l yııralı ' ardır. 

S. - Kı:r. ılny tnrııfından kıızazedelcr itin 
li80 ı:ndır, 600 kat canıaşır, 300 talunı rlhlsc, 
300 clft a~ııklmhı ıı:öndrrllmlı; Vf' mahallf'n 
mllnıkll ıı olan > l~ecck )'ardımı ynılılnıı,tır. nundan sonra klınıUye ~elen adli.le cncü· 

numara yüzer hra ml'nl mazbata muharriri sınası Devrim 
Son üt rakamı 918 ile nihayet bulan 400 Kızıla>· R ) rıca feldltclzrdP.lerin lh tlyııe:ına lZonııuldakı. 'le\fık e alt dos)anın encumen· 

ııundan sonra \'okıtlar umum müdürlUtG
nUn Csküdar • Kadıköy halk tramvayları ıır
ketlndekl hlııaelerln latanbul beledl)>eııtnı 
deul hakkında kanun Jru lha.sı müzakereye 
alınmıa. bu lA>lha münasebetjyle mUtalealA· 
rını izah eden Necmettin Sahlr'den ııonra 
kürııUye 51elcn Dahllbe Vekilimiz B. Fallı 
öztrak ıu beyanatta bulunmuştur: 

numara yüzer lira 

50 fer lira ikramiye kazanan 
numaralar 

Son üı; rakamı 065 ile nlha)·et hulan 400 4. - Hlr J{ızılay nıllfrtti•I ınahııllinf' l:ı:am tini su) lberek, içtimai actalelln yerini bul • 

sar(edilmrlc ii ı;cre kArl ııara ghnderml•, ay- de ayrı a) n dôrt Aza tara tından tetkik edil· 

rıca Ulyarhakır halkı tarafından 1000, \ 'an mi& bulundutunu, hepsinde Tevtlk'ln katli 
halkı tara fından 1000, Bitlis halkı tarafın- : ııuı:ıusu oldutu kananllnln ıUphe \'e tereddU· 
dan S.50 liralık ~ardım ya1ıılı11115tır. 1 de mahal bırııkmıyacak ıckllde tahanuı etti· 

numara ellişer Jtra cdilrııis, \ 'nn 'dan, ağrıdan l C J\hı•'tan oııe- i ması Jcln bu cezanın infazı icarı ettiği mu · 
Son üc rakamı 603 ile nihayet bulan 400 ratör, hf'klnı \'c sıhat mrıırnru r.rl:ı:el l'! mm- , taleasında bulunmu~tur. Dahiliye Vekilimizin •Özleri . ı 'fekrar ıöz alan .ı-·ertdun .1-"lkrl, delillerin 

numara ellişer lira takasına ıı:ldrrck ıulıi ,.e t ıbhı ~-ardımJarına bu kanaati verecek katıyette olmadıkları hu· 
Son üc rnkamı 634 ile nihayet bulan 400 df'\Dnı C'tmrldrdi rlcr. • ııusundn ısrar ederek, bunun hlc bir zaman "- Csküdnr tramvaylarının buırünkü ha• 

ll>le idare edilmesinde mUıkülAt tıkmakta• 

ctır. Cok lıorcu 'ardır. Hlssedarıann tam mu· 
vnraka\lyle istenilen aekll almaııına imkAD 
bulunamı)or. Onun !cin bu lı!n bcledlY~Y• 
ıleHC'Ollmcsl daha faydalı ı;:lirUldU. zaten hlJo 
ııedarlar Uctcn IDar,.ttır. Biri.si beledl)>edlr· 
IllbUk hl c de kendisindedir. l·arı l,5 mU • 
)On liralık scrma)cdcn l,00::1,l510 lirası ıstan• 
bul bcll'dlyesınln, 468 220 lirası evkafın. 
2:l.270 Jlrnsı da eıhasmdır. l.leledlye evkatla 
.anlaıtıktan sonra eıha&la da anlaımak yo • 
!una 11lrecektır. Buna mukabil aaaıtı yukarl 
buı:Un 5lrketln 1.463.000 küsur lira da bOrC'll 
vnrrıır. Bu da tubn lstarıbul belediyesine ıtıı· 

numara ellişer lira 5. - l\fahnlllndrn ı;ii terilccck Hizuma kaza! mukamlnrın tııtıklA.llnl lhUU etmıyec:e · 
10 ar lira ikramiye kazanan 

numaralar 
Son iki raknmı 82 ile nihayet bulan 4.000 

ı:örc, yapılacak dif;rr ' arclıml :ı.r '" halkın 
kı ırrlnıcdt•n f' \ r l 1 !cllnı iı;in lcabcden ted
birler alınmal,tadır. (a.a.l 

tini, ld.ım kaı arlarının nihai tetkik mercii 
olarak Bü> ük l\Illlct 1\lecllslne gelmesi St'be· 
blnln de bundan ılıarct bulundul'.;unu ltade 

numara onar llra. Ağrı'cla yeni zelzeleler e)l~~ı~~~;dun I-'lkrl'dcn sonra tekrar sınası 
3 er lira ikramiye kazanan Ağrı, 15 a.a. _ Ai;rı'da bu gece saat 22 De\Tln ve mubata muharririni ttıklbcn de 

numaralar "Saltıh Yar11ı, Gııllp Goıtckln, Nazım Poroy, 
Son rakamı 2 ile n~hayet bulan 40.000 de gayet hafif ve saat 4 de oldukça şiddet- Faik Ahmet, Hamdi Şarlan \'e bmct Eker 

numara Uçer lira 
Son rakamı 7 ile nihayet bulan 40.000 

numara llccr lira ikramiye kazanmı$1ardır. 

li bir yer sarsıntısı olmustur. Hiçbir zayiat bu mevzu etrafında mUtalcalannı beyan et· 
yoktur. ı m!elerdlr Hamdi Sarlnn Hrd1'1'1 lııkrlrle TC\'• 
Erciş ve Patnos'ta ara sıra sarsıntılar Clk'ın hakiki rau olduıtu hnkkında mUsblt de· 

ııııer bulunmndıC:ına ı:brc arcı cihetine ııidll· 

Kazanan biletler nerelerde 
•atıldı ? 

olmaktadır. 

Bu çC'klllşte (25.000) lira knzanan 106842 Z • V k' I' ' 
numaralı bilet 1zmlr'de, Onarbın lira kaza- 'ZQ at e 1 1n1 n 
nan hlletler Aksaray, Anknra, Manisa, 

Beserbln lira kazanan biletler Istıınbul, re İ 51 İğ İ a 1 tin da 
Slva."I, İstanbul, Ankara ve l zmlr'de satıl· \ 
mt lr,,.,..._-~-~~--.----~-=-<+--"-.T"W"'l'l""''"WT"l ........ t---"-#~T .. aa't 

İkişer bin llra kaznnan biletlerin 10 par· 

cası l stanbul'dn, 6 parc8!1 lzmlr'de, 2 par- mu·· du·· rlerı·nin 
çası Ankara'da, birer parı;ası da Afyon, Ve-
zlrkl'iprü, Çubuk, Ceyhan, Erbaa, Dlvrigl, d k ı 
Yozı;at, Antak~a. Merzifon, Tire, Refahiye, ün Ü top an tısı 
İskenderun, Klllı, Erdek, Aydın, Görele, 
Denizli ve DISrtyol'da satılmıştır. 

Biner lira ikramiye kazanan blletlerln 
parı;aları yurdumuzun muhtelif şehir ve 
kazalarında sntılmı&tır. 

Belediyeler Bankası 

U. Heyet toplantısı 
Belediyeler Bankasının 19 40 hesap dev

resi umumi heyeti. dün Ankara'da banka 
merkez binaaında Divanı Muhruıebat Re
isi B. Seyfi Oran'ın r iyaseti altında top -
lanmıD ve bankanın 1940 hesap yılına ait 
bilAnı;o ve kAr ve zar ar hesapları tetkik 
ve tasdik olunmuştur. (a.a.) 

İaşe müstesan İzmir' de 
lz:mır, l l5 <Huıu.sıı - laae müste~arı B. 

Sel ik Soar Manlaa da taae ulerlnl tetkik et-
tlktvı ıonra eehrtmlze ııelmlıtlr. Kendisi ya
n n da buradaki ıa1e ıııert.vle meş~uı olacak· 
tır. 

Hakkari defterdarlığı 

V ilfiyet ziraat müdürlerinin top • 
lantısı d ü n saat 10.30 da şehrimize 
dönmüş bulunan Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmep'in re is l iği altında 
yapılmıştır. D ün öğleden son ra da 
deva m eden içtimalar bir hafta kadar 
sürecekt i r . İçtimalardan sonra zira
a t müd ürleri şehrimizdeki z irai mües
seseleri gezecekler dir. 

D ünkü toplantıda ziraat müdürleri 
vilaycıt le rinin zirai v a ziy etleri etra -
fında görüsmeler yapmışlardı r. M ü 
t eakip toplantılarda zirai asayiş ka • 
nununun tatbikı, bu seneki .zirai va • 
z iyet, zirai istihsalin arttırılması, t o
hum m eseleleri, z irai müca dele vazi
yeti, tohumlar ın 4taçla nma ve temiz
lenmesi, ziraat alet ve makinelerin in 
vaziyetler i, ağaç, m eyva, fidan ve 
hayvancı lı k meseleleri ve z iraat mev
zuu içine giren bütün m eseleler et -
ra f lı ş e kilde tetkik edilecek ve lü
zumlu kararlar alınacaktır. 

Paris muavin konsolosu 

mes .n! tekli( etmiş, Bere Türker de dosyanın lı>or. Belediye buna mUnCerklen sahip olduk• 
cnctimende bir kere dahı/ t~lklk!nl lstcmlı • ı-• tan sonra bunun en b1 hlr seklide ldnrcs "' 
tir. dll•Uneccktlr. O vakit ehndlklndcn daha u1 

oıı:er hatlııler a\lllye enrumcrılnın mUta · bır vaziyet hasıl olacaktır zannediyorum. Te
lensını muslp ~orcrek. meclisin dellller üze· ıerrilata ~lrmc:c bugün ıcın lmkAn yoktur• 
rinde takdir hakkı kullanamıyacnıtını, ancak Tetkikat neticesinde en b1 ıekll hanırl&t 119 
kararı mutalca cdeb lcec~lnl sliYl~lalerdlr. 

0 
ihtiyar edilecektir ... 

Bundan sonrıı ıakrlrler okunmut vc-,..,re""y_e..,~-~- _ • ... , ,_ .hu J.aA& Uzer~ 
-ıron ıı Ye a~.-.....- ~. ~-• kanun lh1hası okunarak blrlnc1 m zıı: • .,...,.. rlyctle kabul edilerek TcvClk"in Jdam rezası tr 

ya.pılmıı , e toplantıya nlha> et verllmlıt . 
yirmi yıl af:ır hnııse lııh\'ll olunarak la.ylha Meclis yarın ııaat 15 te toı:ılanacakur. 
encümene havale cdllmlstlr. 

Dundnn ıonra GUrUn'Un Kirazlık mahalle· 
sinden Ahmet oıtıu Salt'ln ölüm cezasına 

ı:arptırılması hakkındaki 10.7.bnta okunmus • 
tur. Adll)·e encumcn!nln bu kararına da Ut 
arkadaılyle birlikte muhallt kalmıı olan Fe· 
rldun Fikri tekrar kUrııUye gelerek Salt hak· 
kında bu «za:vı lstll~um cctr.n dcllllcrl muk-
ni bulmadıl!:ını, esasen mahnlll a:ır ceza 
mahkeınt•slnln de e\'elce hf\dlM.'de taammüt 
gönnl>·erck Said! 20 scne>e mıı.hkQm clmls 
olduıtunu, idam kıırarını temyizin nakzı uze-

Adliye teıkilatında 

yapılan değiıiklikler 
rlne sunrndan vcnnlı olduCunu izah etmiş- Adliye Vckl\lctl tarafından hazırlarıal' 
tir. hl!.klm ve müddeiumumiler arasında de -

Şlnnsl Devrin Salt hakkındaki aUbut !e- 1 k __ _. f;!gikllk yapılmasına dair o an ara.rnıw-:; 
bcıılcrlnln ku\ctll olduıı:unu &Ö)lemlıtır. :Mu· "'Üksck tasaıka iktiran etmiotir. Karar 
hlttln Baha Panı adlbc heyetinin inceden ., 
inceye uzun müddette tı!tklk ettltl bir la nameyi yazıyoruz : 
hakkında kısa zamanda karar ver1lemı:rece- 90 lira ma!l§lı Trabzon atır ceza mah • 
tını ırade e)lll'mlıtlr. kemesi relsllıtine Edirne ha.kimi N IY..,t 

Adll)e Vekili B. Hnııan Menemencıoaıu Kayalar, 90 lira maaı:ılı Mardin ağlr ces• 
Feridun Flkrl'nln millalealannda eeceıı bir mahkemesi reisliğine Afyon mUddelutll~ 
noktn)a ce\'Bll vererek TUr1<1ye'de her taraf· misi Tevfik Erinç, 70 11ra ma8§lı Mudaıı• 
t.ı ndnletln bir olılu~unu ,.e mahkemelerin ya hA.kimliğlne nitlla htıklml Cevdet Gil' 
kararlarını tetkik eden bir ete tem>1z mahke· nay, 60 llrn mnqlı Bitlis hıl.klmllğine Ne~ 
meal bulunııucunu beyan etmlıtır. ııehir mllddehımumlal Halil UğUr, tiO 11 

lsmet Eker, netlk Şevket 1ncl', I>r. Ahmet maaşlı Niğrlc ceza hlıklmllğlne Niğde 9. • 
Şnklr, Bpklr Kaleli, Mıı.zhar Müfit Karuıu, zası Celt\.lcttin Sayın, ım lira maqlı S!' 
saını oııemre. Yusur Ziya özer ve Ali ı'lıza vııa ceza hllkimliğlne Diyarbakır müdde~ 
Türel söz ıılarak ııu mevzu mUnascbl'tlyle ıınmmlei :Mahir tllkllsal, 50 lira maıı:ı.. 
idam kararlannın mecllscc tetkiki noktasın· Taşköprll hukuk h{l.klmllğlne temyiz rrı rf 
dakl hukuk\ mOtalenlarını ıöyledller. kemesi rnportörti Cevdet Nuhrat, 50 li 

Ferdi zekinm böyle karakteristiği 
olduğu gibi milli zekanın da kendi -
ıine has bir tipi olmak gerektir. Bil -
haua az çok saf kalmış milletlerde 
veya milletin saf kalmış kütlesinde 
böyle bir tezahür vahdeti bulmak 
mümkündür. Milli dili meydana geti· 
ren §ey bu milli zeka tipidir. Fakat 
henüz dil hakkındaki bilgimiz pek 
iptidaidir. Hakikatte her kelime şüp
huiz ıeı haline gelmiş birer ruh par
ça11dır. Fakat kelimeleri bu manada 
detifre etmeden çok uzağı,z. Şu halde 
urih neticeler verebilmek için hal • 
kın maıeri zeka tezahürüne yani fol
klora baş vurmak lazım gelir. Milli 
.zeka tipi kendisini en ziyade folk -
lorda if;a eder. 

Aclllye Vektllmlz Hasan Mcncmencloıtlu maa1'1ı Ordu hukuk hl!.klmllğine Ce:rb; 
Yusur Ziya özer'ln mUtall'alanndakl bll7.ı hukuk hl\kiml Ali YümnU Oktar, 50 1 J) 
noktalara ce\ Dll vcrm~k lı:ı:ere tekrar söz maaşlı DUzı:c sulh hl\ldmliğine Haran sil,. 
aldı ve be>·ıınntı ınrasında son :ı:amanlarda 1 hllklml Tahir Dayar, 50 lira maaşlı sef_f 
neıre<lllmlı olan bnzı ecnebi tetkik eserle· rihlsar hlı.klmll~lne A vanoıı hukuk hOJtİll,. dur Aı;ık bulunan Hakkari defterdarlığına P aris başkonsolosluğu muavin konsolosu ee' cu · rinde Türk mahkemelerinin örnek olarak Şemi Gerçek, 40 lira maaşlı E11kl1ehir ...ı 

••• 
Türk folkloru henilz bu hususta 

rehber olacak derecede işlenmemiş -
tir, ve daha pek çok emek beklemek
tedir. Fakat mevcut müşahedelere 
d&yanarak bazı hipotezler ileri sür -
mek tecrübe edilebilir. 

Folklorumuzun en göze çarpan ta
rafı atalar sözü cephesidir. Bu saha
d& Türk folklorunun topuğuna eri -
feDilecek bir rakibi yoktur. Türk ze· 
Jrbını atalar sözü aynasında tahJil 
etmek pek bilyük ve orijinal bir ese
re mevzu olabilir. 

Folklorda kendini ifıa eden Türk 
sekl tipinin vasıfları nelerdir? 

Az evet Gcethe'nin zeknııı hakkın -

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yenişehir Eczane•i 

E. ı. E. İdaresi Anbar memuru İnegöl malmüdürü B. Abdullah Sunalp B. Bahri Engin görUlen lüzum üzerine ve- ırösterlldlğlnl zikretti. Zil Mk!mliğine Zonguldak müddeiumurıd'" 
Kimi tl çok naklen tayin edilmiştir. kal et emrine alınmııtır. Neticede Salt hakkındaki idam cezasının Zeki Levend, 40 lira manşlı temyiz ın~ 
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kit hlıkimliğlne Siirt eski sulh hAld • 
Sabri DUndar. 40 lira nıaa§lı Bafra ınUcl , 
deiıımumlllğine SnCraııbolu müddeiulflll W 
misi Ziya. Ynlkut, 40 lira mııqlr AyıınC~ 
h!kimllğlııc Tire cc7.a hl\klml Seıtuni 1'ııı• 
zucutığlu, ar. lira maaıılı Karac~su hfı1''ı,. 
li,l!inc Mceudiyc hüklml Ömer Ad!l 'fO ttl 
35 lira mna§lı Ankara Mklm muavınıı;;ı,. 
Hayrabolu hllkim mua\'lnl Kemalettin 

1 
• 

ce. 35 lira maaııır Tunceli sorgu hAkirl'l1 rf) 

Yer sarsıntıları 

karşısında ..• 
Nankör tabiat! 

Üzerinde ban§, doıtluk ve in
aanlık hüküm süren, yetİ§tirdiği 
baıaklarla kendi yurttaılarına 
azık ayırdıktan aonra elleri de 
düıünen bir topraim altında pu
ıuya yatarak zaman zaman İt· 
lediğin cinayetlerden arkrlmıyor 
musun? 

Kulübelerin ııükununu, ailele • 
rin huzurunu aaraan bu ainııi sar
sıntılarınla sen de mi tarihe bir 
ıaldırgan olarak girmeie yelteni
yorsun? 

Şark vilayetlerimizde bacaııı 

çöken ocaklar ve kurban veren 
aileler adına, ey nankör tabiat, 
senden ıikayetçi ve davacıyız. 

Fa.kat ıenin aarıamıyacağm bir 
fey vardır ki o da yılmaz irade ve 
••ilam idaremizdir. Senin hara
belerinden mamurelerle öç ala-
cağız! 

'#AN l~l ILAR 
Müthi§ bıyıklar / 

Büyük harbin birkaç tane müt
hi§ bıyığı vardı: ingilizlerde Lord 
Kiçner'in, almanlarda Kayzer Vil
helm'in ve Mare§al Hindenbur -
g'un. 

Bu harpte ise bir tek müthi§ bı
yık var: Mare§al Budyeni'nin bı
yığı. 

Resimlerine bakınız: gerçekten 
Sovyet Mare§alı bu harbin biricik 
pala bıyığıdır 1 

••• 
inananlar ve inanmayıcılar ! 

İki radyo meraklısı konufuyor
lardı. Birisi dedi ki: 

- Radyonun söz neıriyatında 
bir §eye dikkat ediyorum. Orada 
birçokları bize türlü sıfatlarla 
"dinleyici" diye hitap ettikleri 
halde birkaç ki§i de ısrarla "din
liyen" diyor. Hatırımda kaldığı-

na göre ziraat takvimini okuyan 
genç bayan, at yarıtlarrndan bah
seden orta ya§lr bay "dinliyen" hi
tabını tercih ediyorlar. Meıut Ce
mil de bir iki defa "dinliyen" de
mitti; gene "dinleyici" demeğe 
başladı. Bu neden böyle oluyor? 

- Bütün bunlar Aka Gündüz
ün müritleridir. Onun geçenlerde 
bir konu§maaında "dinleyici" de
meyi bir cinayet gibi göstermif ol
duğunu unuttun mu? Şimdi onun 
"inanan"ları "dinliyen" diyorlar. 
"ianmayıcı"ları ise "dinleyici"! 

İ§te o kadardır ol hikayet! 
••• 

Mehtuplaar dair ! 

Gazetelerde her gün yazı ya
zanlar okurlarından - bu keli
meyi Babıali lehçes ine tercüme 
etmek isterseniz kari demeniz 
lnzımgelir! - bir sürü mektup 
alırlar. 

Refik Halit Karakayıf, ıeçen 

gün bu mektuplardan on bet tür
lüsünden bahseder bir yazı yaz
mıttı. Güzel ve Öz türkçeye yıl
lardanberi emek vermit olan bu 
mizah muharririnin de kari keli
mesini kullandığını sanmayınız: 
o, okuyucu diyor. 

Aynı gazetede dostumuz Na
suhi Baydar'ın da "Mektuplaşmı
ya dair" yazdığı bir fıkra-mektup 
vardı. Bunu da okuyucu değil, ya
zıcı mektuplarının bir nevi ııay
mak, pekala, mümkündür. 

••• 
Hazırlık ! 

Bir ba§muharrir, makalesinin 
üstüne ıu bathiı koymu§: "Kıt 
hazırlıkları" 

Mevzu, kömrü almmaaı, soba
ların boyanmaar, boruların temiz
lenmesi, tamamlanması gibi §ey
ler değildir. 

Gene harp! Gene taarruz ve 
müdafaadan bahseden bir yazıdll' 
bu! 

Yani bugünkü şartlar altında 
her mevııimin, yazın da, kı§m da, 
ilkbaharm da, sonbaharın da top

1 ğine Cizre htiklm muavini Halil Ertt • 
35 lira maaşlı Alaca nıllddeiumuml 111U~ııl 
avlnllğlne Karlıova sulh hl!.klm mua:,., 
Necati Aydındoğan, 35 lır.ı nıaıııılı Jla o6' 
mllddclumuml n unvinllğlne Buldan 111 Jılı 
dciıımumi 'mtıa\'inl Kadri Kara.fakıol ~ 
35 lira maaşlı Safranbolu mtlddcıurnll _. 
muavinliğine Erzurum hllklm muavini el • 
mln AkyUz, 35 lira maaıılı Buldan ın d • 
dC'iumuml muavinliğine Cicl'kdağı rrıU it' 
delumumt muavini Reşat Özgeci, 3!! I ,ı 
maaıılı Jo::dirne mUddclumuml muavırı11'1!": 

tan hazırlığı! 

Keşan mllddelumuml muavini Fikret 'J 
vaz, 35 lira maaşlı Gerze muddeltı 11!l , 
muavlnliJl'ine Akı.ln~madeni mlıddelU~ 
nıt muavini Ncc<lct Tunay, 35 lira 111 ~ 
Beypazarı htı ltlm muavinliğine .ı\ ILl,,ıı 
hı\kim muavini Samı Akın, 35 lira fT19 ıJ 
Bozkır mllddelumuml muavinliğine ı.ıt! tf 
mllddelumumt muavini Bııırrl Doğ't'llı. • 
lira maaıılı Sındırgı müddeiumumi Jılll~ 
vlnllğlne Ardıhan müddeiumumi ınu•~ 
Hıuıan Çiçekoğlu, 85 lira mutlı t ·;-" 
sorgu hA.kimliıti ne Bursa sorgu hıJP"" 

T. 1. İhsan Tümkan tayin olunmuıılardlt· 
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Jap9nya ve Mihver 
. Son birkaç hafta içinde beynel

ınıle) münasebetlerde, pek bariz ol
tnarnakla beraber, yakından bakıl
d~ğı zaman, mahsi'111 derecede açık 
~ır cereyanın inkişaf etmekte oldu
gu görülüyor. Japonya'nın mihvere 
~artı sadakatinde sezilen bir soğuk-
uk nisbetinde Amerika'nın Alman

f.a'ya karşı vaziyetinde de bir sert-
ık hissedilmektedir. Hangisinin 

hangisinClen müteessir olduğu pek 
belli degildir. Fakat muvazi olarak 
Yürüyen bu iki vaziyet arasında ya
kın münasebet olmak gerektir. 
• Japonya, üçlü pakta iltihak .ed.e

lı, aradan tam bir &ene geçmıştrr. 
JaPonlar geçen eylül ayının sonl.a
J't.nda Almanya'nın ittifakına gır
dıkleri zaman Birleşik-Amerika he
hÜz Almanya:ya doğru kımıldamı -
Ya batlamııtı. Harbin başlangıcın
dan sonra Frnnsa'nın yıkılıtına ka
dar, Ame:ika'nın Avrupa harbi kar· 
fıııındaki vaziyeti İngiliz davaııına 

' . F aernpati göstermekten ibarettı. r~n 
•a yıkıldıktan sonra bir aralık lngıl
tere'nin de Almanya ile anlaşmıya 
yaracağı ve varmazsa, almanların 
ıatiliuına uğrıyacağı zannedildi. Fa
ltat eylül ayı iç.inde lngiltere'nin Al
Jrıanya ile anlaşmak niyetjnde olma
~ığı anlatıldı. Bunun Üzerine, Ame
!"ika. lngiltere'ye elli destroyer ver
Jrıeğe muvafakat etti. 

lngiltere Amerika yardımından 
Jrıahrum edilip de yalnız başına kal· 
dığı takdirde Almanya tarafından 
Jrıağlup edileceğe benziyordu. F~
~at Amerika'nın müdahalesi vazı
Yeti değittirebilirdi. itte ~u aebe~
ledir ki bir taraftan Amerıka ln1tıl
tere'ye doğru temayül ettikçe, di -
ier taraftan buna mani olmak ümi
diyle Japonya ile Almanya arasın
daki ittifak imzalandı. Fakat ara
dan geçen bir sene zarfında vaziyet 
Çok değiımiıtir. f ngiltere'nin mağ
lübiyetinde mühim bir rol oynı~a
cağı farzedilcn ltalya'nın Akdenız
de kolu kanadı kırılmı§. Afrika'da
ki İmparatorluğu da tufiye edilmit
tir. Üçlü paktın •mz~sı Üzerine A~
l'tıpa harbine karşı lakayt kalacaıu 
2annedilen Amerika, bilakis, lngil
tere'nin mukadderatiyle daha ya
lrrndan alakRdar olmuştur. Bu pak
tın imzasından sonra Amerika meş
hur "icar ve iare" kanununu kabul 
ederek Jngiltere'ye geniş ölçüde 
)ardımda bulunmıya başlamı§ ve 
icabederse fili olarak harbe g,irmek
ten de çekinmiyece~ini a,nlafmış!ı.r. 
Atnerika yalnız Jngıltere ye degıl, 
Japonya'yı daha yllkından alaka -
d r eden Çin'e de "icar ve iare" ka-

Jol ) anhmaa bul .. ucu nlE.o jopon 
lara meydan okur bir vaziyet almıf
trr. Bundan bal}ka h•r hRI ve hare
ketiyle anlatmıştır ki fnl{i1tere'yi 
l!ıağlup etmek iç.in Amerika'yı da 
l!ıağlup etmek lazımdır. Amerika 
l!ıağlup edilmedikcc, lngiltere'nin 
l!ıağlubiveti de bahiı mevzuu ola
l!ıaz. Nihayet Almanya Rusra i~.e 
lıeni.i7. netir.e~i belli olmıyan bır mu
~•deleye girişmiıtir. Ameri~a, _der
~al Rusya hakkındaki maddı alaka
•rnı da göstermittir. 

Bu ,artlar altında Japonya, mih
•erle olan münaıebetlerini yeni bat
tan tetkik etmek lüzumunu hisset
bıit olacaktır. Filhakika bu şartlar 
•hında Japonya için harekete geç
bıek intihar manasını tazammun 
~~ebilir. Japonya bir ada ?evleti-

ır. Fakat doanması Amerıka do
t•nınaaından daha :zayıftır. Hava 
ti ""eti iae, Amerika'nın hava kuv~
h >'le mukayese edilemiyecek ~ır 
t •idedir. Halbuki harbe tutu§tugu 
•kdirde Amerika'nın, lngiltere'nin 

".e hatta Ruııya'nın müşterek cephe
~ı.Yle kartılaıması yakın bir ihtim~l
k ır, Gerçi bu üç devlet, Japonya yı 

Beri in' e göre 

Leningrat önünde 

tarihin en 
kanlı harbi 
yapıhyor 

(Ba§l 1 inci sayfada) 

t'ından yarılmıotır. Öylekl pek yakında 
şehrın sıkı bir surette çevrllml& olması 
bC'klcneblllr. 

Finlnndiyn te§ekkUllerl de şimdideı1 ce
nuba doğru ilerlemelerine devam ettikle
rınc göre dört buçuk milyon insan takri
ben beş bin metre murabbaı bır bölgede 
aıkıııtırılmış bulunuyor. 

Sovyetkr, bUtUn Lenıngrad halkının 
harbe işllrı\k elliğini ve bütUn erkek ve 
kndınlıı rın sllfıhlandığını sarih olarak 
söylenılşlcrclir. 
Şu hrılclc sl\'İI halk arasında da vukuu 

beklenebllccck oları kanlı kayıpların me
auliycti sadece aovyctlcre terettllp etmek· 
tcdir. 

Kar11ılaştıklnrı mukavemet ne kadar 
§iddetll oluraa olsun alman mUsellAh ku -
veUerl hcclc!lerlnc varmak için her ttirlil 
vasıtalara malıktir. 

Tarihin en kanlı muharebe•i 
Stokholm, 111 a.a. - l.en nıırııt charında 

ccre)an etmekte oınn muharcbnln tarihte 
kaydt'd len e.n kıınlı muharebe oldutu Ber- , 
lln de de be) an edUmektedlr. 

Fin kıtalarının Kareli berzahından cekll -
mekte olduklnn hnkkındnkl haberler Helsln· 
kl'de tc> it olunmnmnkladır. 

Alman tayyareleri Kırım'daki 
i•tihkiımlara hücum ettiler 

llerlln; Jli. a.a. - Askeri kaynaklardan 
D. :N. B. ajansına bildirildığine gtirc, ku-
vctll .Alman Stuka tayyare teşekkUllerl, 

14 eylUldc, Kırım berzııhı llzerlndekl düş. 
man latihkO.mlarına muvaffakiyetli hUcum-
ıar yapmışlardır. Topçu mevzilerine ve 
sahra lstıhkdın!Rrına ağır hıısar verdlrll
mlııtır. lJirçok topun ve 40 arabanın tah

ULU·S 

1 ..ıı•·····································\. 

' Milli Şefimiz J 
• : ı 

Istanbul' daki ~ 
tetkiklerinden 
çok memnun 

Moskova'ya göre 

Merkez cephesinde 

Sovyetler 
Kremençug·u 
boşalthlar [B.111 1 inci sayfada] 

lıtmalarmızdan memnuniyetle 
bahıettiler. Memleketin sizle- • ( Başı ı. ınci sayfada ) 
re ihtiyacı büyüktür. Bunun mtıtır. Alman topc:uıu \c Pike tııyyareıerı 

1 sov;vet toplannı susturmak ve bu sureUe 
için daha çok çalıımanızı ve köprtl battan teııl&lnc \c buralarda tutun. 
İyi yetiımenizi istiyorum. Alla- mala musalt ntı;bcten emin bir mıntaka \"Ü· 

ha ısmarladık.,. cuda ııeUrebllmek tein bU>lık ııa;vretler nrl· 
Milli Şef'in bu hitabeleri ta- etmı.ıerdlr. 

)ebenin büyük tezahürleriyle Kremencuıı un yukarı tarafında Dn!ep('r 
karıılanmıt ve Cümhurreisimiz ıahlllert oldukc:n sarp ve ııüzel manzaralıdır. 

• mektepten ayrılırlarken cadde- Schrtn aıdı cihetine te•adı.lf eden sahiller 
lerde birikmif olan binlerce ise daha az a!Akn uyandırır. Mimarı c hetın-
yurtta§ tarafından hararetle den ıehlr hlc: bir husu ı~ell hnlz dr.ıtllşe de 

sanayi merkezi olmak lllbarl)le mUhlmdlr. 
alkıılanmııtır. Blrcok un fabrikalarını tutun ıma!Athnnele· 

Güzel Sanatlar rlnl ve mUtenıldlt kücük sanayii muhtevidir. 
Akademiainde Şehrin Nratını ı:ozun alabllı11ltl ııenlallkte 

Müteakiben Fındık'ı'daki cerceHlben aruı bu sıına)le !Az:m zirai 
Güzel Sanatlar Akademiıi'ne maddelerı .ı-cmttnnektedır. şchrın zaptı ıcın 

giden lnönü, orada akademi ~:;:1~a:1;~;:n;~h:~~~~:r 81~~~:;;cc a~=~~,:1; 
müdürü Burhan Toprak ve ıcın kmnetll olatıllenk blltUn tesisatı bu 
profesörler tarafından kartı-

1 
mtiddct ıc.nde tahrip etmek zamanını tazlo-

lanmıttır. Milli Şef'imiz aka- sblc tıuımuılardır F:mn()ctıe so,ı..enebll,r ki 
demide kaldıkları müddet zar- Kremenı;ua'un ka;vı.: d im ıl se\kult'eu lu· 

x i y f. 

~ 11<'YAS 
f ı:o ıpo 

JitLOHfT.RO 

Kıbrıs'ın vaziyetini gösterir harta 

Ki BRIS'TA 
• 

istila teıebbüsüne 
k~r~ı büyük ölıüde 
m~nevralar yapıldı 

fında güzel ıanatların her fU- dası harlc olmak Uzerc duımnna fınt bir men· Londra; l~ a.a. - Kıbns'ın ılmdl tarl-
besinde çalıtan talebenin eser- tnat tem n etm ycct'ktlr. hindeki en kuvctıi garnizona malik oldu-
! • .. · d d•kk 1 d Kremencurr. biri ılmall ıorklde >Uz kilo· . 
erı uzerın e ı at e urmut- metre mesafede bulunnn Poltava ya \'e ora· gu lf§a edıleblllr Zırhlı kıtalar da bulun-

lar, talebe mevcudunun llrtma- dan da ııarko\'a d!Cerl de 8 kmnc ve Brl· ı duğu halde geçenlerde bUyUk takviye ln-
undan ve bilhaaaa mimari kıs- a~ka a!dcn iki d<'mlnoıunun te!Akl nokta· tala:ı ada)a gelmııtt~. 
mında 80 i bulmasından mem- gıdır. Almanıann ~rrııı:ov \·e Kremencurr Is· . BlıyUk mikyasta lsüld tecrübeleri yapıl-
nun kalmıtlardır. tıkametlerlnden >eni bir ııcrıeme hareketiyle · mıı ve bu man"'vralara piyade kuvetıeri 

Heykel atölyesinde Cümhur- bir kıskac \'Ucudn ı;ı>tlrmeıerlne ve Hark~v·a 1 ve ağır toplar ıetırO.k etmiştir. Bu manev-

leh t r f d 1 b .. t kıtaları anudnne harbedı> • ı tr. . . 
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Bu günden itibaren 

Amerika ve 

arasındaki 

İzlanda 

suları 

Amerikan 

donanması 

himaye edecek 
Mil'l'aukce, 15 a.a. - Buradaki Amerika 

lejyonları kulubilnde bir nutuk irat eden 
bahriye nazırı M. Knox ıöyle demiıtir: 
"- Birleıik Amerika donanması icar ve 

iare kanunu mucibince eönderilecek malze
meyi Amerika kıtasiyle İzlanda arasındaki 
sularda Yarından itibaren himayesi altına a
lacaktır. 

Atlantik donanmasına, hiçbir müphem 
noktası olmıyan ıu emir verilmiştir: 

''Mihverin tesadüf edilecek biıtün deniz
altı ve deniz listü korsanları yakalanacak 
veya tahrip edilecektir.,, 

M. Knox §tınu ilive etmiıtirr 
Amerika

0

dan Britanya Jimanlarma giden 
yollarda tesadüf edilecek her "em· . b • ının a-
tırılacatına dair Hitler taraf•-dan 1 .... yapı an 
beyanata ver.diğimiı cevap iıte bad ur. 

M. Knox beyanatında "kafile,, kelimesini 
kullanmaktan içtinap etmi& ve ıunu d . . emı1-
tır: 

Yarından itibaren Amerikan donannıur 
hangi bayrağı ta,ına ta111ın icar ve iare 
kanunu mucibince conderlten levazımı ö
tlircn bütün ıe1?1ilere kabil olan her hi~a
yede bulunacaktır. 

reiıimiz Türk büyüklerinin ta- • doaru yUrümelP.r!ne mnnı otmıık ıcın &O\)et j ralar esnasında pııraşUtçh ve tayyare ile 
e a a ın an yapı an us - • nRkll"dılen kıtalarn kar§ı tatbık edilecek 

lerini tetkik ederek bu arada Kief tehdıt altı~da . .. 
1
: ustlller de teC'rllbe edilmiştir. A 

Namık Kemal'in büstünü de Londra, ıs a.a. Annalıst ın asken mu-ı 1 . 
1 

ki kd . •A 
11 1 

b. merika milyonlaca dolarlık 
.• . ngıltrre'n n ear A enız ue er ır l oll-J gormüt ve beğenmitlerdir. Mil- taleasıı Kıycf'e karı;ı alman tehdidı Lon- . ma .zeme y ucu 

1• Ş f•· • A k 'd ı 1 kk. :ı·ı· aevkulceyo mevzii olan Kıbrıs'ı muha!aza 
ı e ımız, n ara a yapı a- dra'da ciddi bir mahiyette tc a ı c ı ıyor. . Vaşington, IS a.a. - M. Ruzvelt'ı"n m• 

k 1 . 5· h k 1" . l b 

1 

eylemek hususundakı aşlkAr azmi Kıbrıs 
ca o an mımar ınan ey e ı- Aşikar bir şekilde goruluyor kı. a man aş- . . busan merlisinc bildir.difine rore mihvere 
ne başlanıp başlanmadığını . k k h halkının c nretlnl tak\•ıye etmlotır. k 
sormuşlardır. Akademi müdü- kumananligdı ycnı . 1n~rruz~~ 1~ a~ a~~~ Bildlrlldiğin .. göre, Glrld"de alınan ders- arı;ı mücadele eden devletlere icar ve iare 
rü Burhan Toprak, heykelin ketiyle başarmak ıı;tıyokr. 1 '.11al nar. tadt. ı terden tnmamiyle lstifnde edilmiştir. kanunu mucibince 31 aiuıtosa kadar fileıı 

1 b • • · ettı
0

kleri kıskaç hare et crıy e ı;ım ıye gönderilmic olan harp malz · · k yapı acağı yer ve u 1§ ıç.ın sar- İtalyanların geçenlerde mehtap ııığı al- " emesının ıy. 
Ayni zamanda bir tayyare meydanına fedilecek para miktarı henüz kadar dikkate değer bır muvaffakiyet elde tında yaptıkları hava hücumları aktm kal- meti 190 milyon 447 bin 670 dolardır. Buıı-

yapılan bir hllcumda, hangarlarda yangın- • tesbit edilmediği için çalışmn- edememişlerdir. 7.ira buı:unc kadar harbin mıştır. dan başka 32 milyon 946 bin 701 dolarlık 

rlp cdilcll~i müşahede olunmu11tur. 

!ar cıkarılmıı ve yerde blrcok tayyare lar/l ba§lanmadığını aöylemiş- cereyan cttici arazide sovyetler için muda· sair müdafaa malzemesi de 1evkedilmek ii-
tir. Milli Şef'imiz bu iş için der- fanlarını muhik gostcrecek derecede kafi ~-- - zere hazır bulunuyor. tahrip edilmiıJtlr. HUcum esnasında hava. 

lanrnağa te§ebbUs eden iki dllııman tay-
yllrosl, bomba lnflltı.klnrlnın doğurduğu 

hava tazyıkl ile daha alçakla iken kapak-
ıanmııı ve harap olmu§tur. 
Baııka pike tayyıırcleri, Dnleper'in man-

sabındıı bulunan bir adada dUomıının bir 
ağır topcu bataryasına hUcunı etmıııtır. 

Batarya me\'zilcri tahrip olunmuııtur. Bir 
bataryanın mUhlmmat dcpoııu da ateş al
.nıııı ve b it ı-crl §lddetli infilfık olmuştur. 

Alman tayyareleri Leningrtul 
etralıntla Sovyet te•İ•atına 

hücum ettiler 
Berlln; lS. a.ıı. - Asker[ kaynaklardan 

D. N. B. ajansına bildlrldlğlne göre, Le-

hal faaliyete geçilmesini emir ehemiyctte bir ıehir yoktu ve sovyet ku· ç in Japon .Harbi Vapurların tamiri ıibi diier bazı husust 
buvnrmu§lardır. vctlcrı· alınanların her kıskaç hareketinden. · ı · · d 78 ·ı 

ış tr ır;ın e ayrıca mı yon 16!1 bin 377 
Cümhurreisimiz Beşikta§'ta ilerliyen diı:,nınna azami kayıplar verdıre dolar sarfedilmi$tir. 

yapılacak olan Barbaros hey- rek sıyrılmağa muvaffak olmuşlardır. Bu Japonlar ilk defa olarak Nihayet henilz imlli 

fından vücuda getirilen make- nin tutarı da takriben 
bitmiyen malzeme-
162 milyon dolar-

kelinin heykeltra, Hadi tara- elastıkl mıidafaa usulü çok faydalı netice· 1 

tini tetkik etmişler ve takdir- ler vermiştir. Sovyct kıtalarının alman çe· para~ÜtÇÜ kullanıyorlar dır. 
lerini bildirmiılerdir. Müdür- virmuindcn kurtulamadıkları. yerler yalnız İcar ve iare kanunu mucibince yapılan 
lük .odaarnda, Milli Şef'imiz 'failin ve Odesa olmuştur. Tallin müdafaa Çungkıng, Hı a a. Çın komünist par- masraflardan başkaca ağustos ayı içinde 
kendi yeni yapılan portrelerini imkanı kalmayınca tahliye edilmiştir. Fa-ı tislnın naşlriefkCı.rı olan Hsinhua-Jihpero takriben 487 milyon dolarlık mUdafaaya ait 
tetkik buyurdukları esnada kat Odesa mukavemette dC\am ediyor ve gazetesi, Japonlann ilk defe. olarak para· malzeme münakalesi yapılmı~ ve diier hiz-
akaueıni miicHirü '41'14l. "*'"'#<iıtN~D'-·· ıon111ta • "i de m _

1 
tıtı;Uler kullandıklarını bildirmektedir. metlerde bulunulmuıtur. 

ve heykeltratlarınm aadece fo- hakkak corilnuyor. Lenincrad içtn ise va- Pelplng in .. arblnde 8 inci ordu srubuna 
t f·ı •· • d 1 M. Ruııvelt demiıtir kir ogra ı er uzenn e ça ıımayı ziyet tamamen aynı deii:ildir. Zira burası yapılan Japon. taıırr~zu hakkında tafa!UU 
ki fi bulmadıklarını. Milli Şef- her ne kadar ciddi bir tehdit. altında bu- veren gazete dıyor kı : Tayyareler, tanklar, toplar ve ıemiler 
lerinin kendilerine Türk sanatı [ fabrikalarımızdan akın halinde k .:ı: lunuyorsa da klmilen çevrilmemistir. "Takriben 100 bin Japon askeri, Çanıi çı ma,.a 
namına bir Sll&tlik poz verme- başlamıştır. Bu istihsal deresi bir nehir ve 
terini istirham ettiklerini •öy- Kiyef açıkça tehdit altındadır. Ancak ve Hopel eyaletlerinde bulunan komUnlat 

" k t 1 t t 1 t p Ut u k bu nehir de bir ıel olmuştur. Dlinyaya ta. nlngrad etrafındaki muharebe bölgesinde, • lemittir. f nönü müsait vakitleri ıörlinüte ıöre ruılar burasını tahliyeye ı a arına aarruz e m o ır. araş ç ı-
t 1 h ti k dakl Ç . 11 • hakküm etmek iıtiyen totaliter istibdadını Alman hava kuvetlerl, 14 eyJUlde dü§ma- olursa bu ife memnuniyetle za- mütemayil bulunmuyorlar. Ve almanların a ar, a arın ar asın ın mevz erı· 

nın lstlhkAm tesisatına, sahra mevzilerine 
ve kara kuvetıerlne hllcum etmiılerdlr. 

Riga ki:lrfezl önlerinde iki kUçUk vapur 
batırılmıgtır. 

Şimal bölge•indeki hava 
faaliyeti 

Berlln, 15 a a. - n. N. B. ajansının bildir· 
dltlne .:öre, alman Hvaı tanarelert 14 ey
Julde ruı cephesinin eımnl bölıreslnde Osel 
ve Moon adalarındaki dtiımnn topcu mevzi· 
ıertne ve asker tecemmülertne mtiteaddlt hU· 
cumlar )aı:ımuılardır. Müteaddit bataryalar 
bombnlanmıstır. Tan·areterlmlz yere sUrU -
nUrcesıne uc:arak &ovyet te.aekkOllerlnl mit· 
raböz ate.ine tutmuılardır. Alman &avaı 
tauarelerlnd('kl rAsıtlar ııovyetlertn bıl>ük 
za;vıat vcrdlklerını blldlrmıeıerdlr. 

Amerikan silôhlanması 

gittikçe artıyor 

man tahıiı edecekleri vadinde yolunu kesmek için mildafaalarına ve yenil. ne karıı baskın hareketlerinde bulunmuı-
bulunmuılardır. mez maneviyatlarına ve kış mevsiminin laraa da, bUtlln dUıman paraoUtçUlerl imha 

Milli Şef'imiz talebenin ve şiddetine güveniyorlar. edilmiştir. ,. 
halkın cotkun tezahürleri ara- Almanların kı' kendini hlıısettirmeden Japonların T ayim dağlarındaki 
srnda akademiden ayrılmıtlar- GU blrka<: gün lçınde kati muvaffakıyet! 1 hareketleri 
dır. kaznnmah ga>·ret c>ttlklerl \'e bunun lctn Tokyo, 15 a a. M rkezl Çın·dekl Ja. 

-.''"""'"""'""'''"''"''"'"'""'r teraziye bütün kuvetl<'rlnl nttıklan ıısıkfı.r- pon umumi karargAhının bıldirdlğine gö. 
dır. :Murmansk'ta ilk kar düşmeğe bqla - re, 4 gıln aUrcn muharebelerden sonra Ja
mıstır. Daha cenupta harekfllın şimdldPn pon kuvetlerlnln Hunan eyaletldekl Tayim Tamir edilen bir İngiliz 

denizaltısı 1 O harp ve 

iaşe gemisi torpilledi 

dil$Ük olması kış mevsiminin 3'akın \C şld
dağlarını logal eden Çin kuvetıerlne karvı 

detll olaca~ını tahmin ettır()"Or. 

Jngiltere Sovyetlere tank kerl ölmUştUr. Çinliler bundan b~ka 2i0 
gönderecek tUfenk, ıs havan topu, 86 mltra:yöz kay-

Londra, 15 a ıı - Harp imalCı.t nazırı betmiıılerdlr. 

yaptıkları harekflt bitmiştir. 2 bin Çin as-

ılllp ıUpUrlinciye kadar artacaktır. 

Bitaraflık kanunu 
lôğveJilece mi? 

Vaşington, 15 a.a. - Mebuıan nıeclisi 
reisi Rayburn matbuat konferansında beya. 
natta bulunarak meclıs liderlerinin Beyaa 
Saray'da M. Ruzvelt'le bitaraflık kanu
nununun tadilı meaeleıini rorüıtülclerini ve 
fakat hiçbir karar alınmadıiını aoylemiı
tir. 

M. Rayburn, icar ve iare kanunu muci
bince yeni krediler talebi için M. Ruıvelt 
tarafından perıembe cüniı koncreye bir me
saj e-onderileeefini illve etmiıtir. 

İyi malllmat alan mahfıllere cöre, bu 
rebesi, bUtUn flddetlyle devam ederken, krediler takriben altı milyon dolar tuta-

Lord Beavcrbrook btilUn tank fabrikaları 
l§c;:ilerlne c;ektığl bir telgrafta gelecek 
hafta içinde BUyllk Brltanya'da imal edi
lecek tankların ve tank aksamının doğru
dan doğruyıı. Lenlngrad, Kief ve Odesa, r.;elıir dahilinde hıılkın mtınevlyatı mllkem- taktır. 
mlldafaa hatlarına gönderllecet-lnl bildir- mel kalmaktıı. devam edı:> or. Şehirde 4 tl-

mlııtlr. 
J,ord Beavcrbrook'un mes:ıjında 

yatro faaliyetine devam etmekte ve salon· 
~llyle !ar her defasında hıncahınç dolmaktadır. 

'tkırtınamak için aralarında Uza~
~~rk'a ait bir anluma olduğunu bıl
ra'k"etnitlerdir. Fakat in~i!iz - a~e: 
Jc·· an - rus münasebetlerının bugun 
c \1 tekli, böyle bir anlatmanın mev
d Ut 0 1duiuna !lÜphe bırakmRmakta-
d '"· Japonya Uzak-sark'ın italyası· 
ır a· 1 • • .k. 

~ · ır harbe girmek ıçın ı ı şer-
le e" eınin olmak ister: eveliı harbın 
l'iııa olacağından, ikincisi de zafe
f " kendi iltihak ettiği zümre tllra· 

Vaşington; ı~ a a. - Harbiye nezare
tinin bildirdiğine göre, halihazırda 10 fab
rika matralyöz ima!Atı ile lıtigal etmek. 
tedlr. 14 ay evel mitralyöz fabrikalarının 
mlkdarı 2 !dl. Ağustos 1940 tanberi mit
ralyöz tma!Atı yUzde 460 nlsbetlnde art-

Londra, ıs a.a. - Bahriye nezare
ti bir mayna çarpan İngiliz denizaltı
sı Triumph'un başından geçen mace
ra hakkında dün ak§am bir deklaras
yan neşretmiştir. Triumph bir may
na çarpmış ve provasından 6 metre -
lik bir kısmı kopmuştur. Denizaltı
nın teknesinde 4 metre uzunluğunda 
bir delik açılmıştır. Denizaltı buna 
rağmen şimal denizinde 300 millik 
bir mesafe katederek üssüne dönebil
miştir. 

Bu hadise bir sene evel cereyan et
mişti. O zamandanberi tamir edilmiş 
o.lan denizaltı beş düşman harp gemi
sıyle beş iaşe gemisini torpillemiştir. 

dcnllınektedir : 
Size ııunun için hltabcd.yorum. İmaHı.t 

mllmkUn olduğu kadar fazlıılS§tırılmah • 
dır. Britanya'daki tank fabrikaları şimdi
den itibaren yalnız Drltanya ordularının 
ihtiyacını değil, bııgUnkU günde askerleri 
aynı yUksek d!'ıva uğrunda harp eden Sov
yetler Birliğinin lhti)"acıın da karııla -
malıdırlar. Gelecek paznrleslden yıınl 22 
ey!Ulden ltiharen yedi glln içlıtdekl el e • 
meğinlzln mahsu!U Lenlngrad, Klef ve 0-
desa mUdııfansııııı. geC'ikmedrn gönderile
cektir. Dalın baııka tnnklar da giinderel!e • 
ğlz. fııkal gC'lecelt lıtıfta imal edeceğiniz 
tanklar bu şimdiki mııharC'bede rollerini 
oynamak için harekat sahasına derhal gön 
derllcceklerdlr. llUyUk llrltaııya'nıu çelik 
fabrikalarında motısr lma!Cı.thanelerinde 

Aktörler, hergUn askerlerin önünde de 
müsamereler vermektedir. BUtUn mUsa -
mereler, hava akınları esnasında lnkıtaa 

uğramakta, fakat alArm geçince yeniden 
derhal b&1lamaktadır. 

Almanlar kıt mev•iminden 
evel kati neticeye varmak 

istiyorlar 

Arjantin' de yapılan 

nazizm mücadelesi 
Buenos-Aires; 15. a.a. - Nazilerin faa.

Jlyetlni tahkike memur olan parlA.mento 
encUmenı JRpon (Nansmaru) ticaret ge
misi ile gelen ve Alman elçlllg>lne Ait pro
pagandll evrakı havi olan bir kolinin mU
sad"resinı cUmhuriyet mllddeiumumtsinden 
istemlıtir. 

ıl\d L ' 1 1 f n t an "'azanılacağından. ta. YC: nı 
ı:~e" Yaz, harbe iııtirakine amıl 0

• 

Çtlc heıap bu idi. Bu hesap Y"~lıt 
le llıı~tır. Mücadelenin naıııl nctıce
~7:ce~j miinaka11" kaldırır ~ir m~: 
trıuh olsa bile, harbin uzun surecegı 

J akkaktır. • 

"ek!:e bu tartlar altındadır kı Baş
la.d ı~ Prens Konoye, Ruzvelt'e yol
Ilı ıgı bir mesaj ile görüşme karısı· 
reı •çllııştır. Anlıı~ılıyor ki müza~e
ka~r '!J:un sürmektedir. Fa.kat dık
.._ e layıktır ki neticede hır anlaş· .. ııya • 
)•d" ~arılacnirı, amerikalılardan zı-
kın h.J•"'onll\r tarafından daha ya
ted· 1

'" ihtimal olarııı1c: göııterilm,.k
l>o~rk liattj\ birkaç giin eveJ. 'bir ja
"•rıl llYnafö. böyle bir anlaamıya 
~trı d.ıtını bildirmit ise de bu hab~r 
tir "J•ka ta.rl\fıncf,.n tekzip edilmış
'";i "Ponva'nın Cin üzerinde kon· 
dilj Yorı elde etme~e calıştığı hiııse
eakror:. ~tnerik11. ise. Çin hakkı~da 
bı11"·ı'0~u11iinii ddittirmeğe mute-

ı ır . .. 
Bu .?r.~nmüyor. , 

..._ Rorusmelerin bir netıceye va-
•p "" • ·ı bıeh'ı rrnıvıu':R~ı bugiinden krstırı e-

bıer"kekı~ hPraber Japonya'nın A-
ı il ·ı b ' ç ~llaı l> 1 e u müzakere kapısını ~ • 

de f)• ıle, mihverle münasebetlerın-
dir. B detiıiklii'e del~iet etm~kte -
-._lll du defiailcliğin. Ruzvelt'ın al: 

ealzaltı gemileri hakkındakı 

mııtır. 

iran mebusları bu gün 
sarayda toplanacaklar 
Tahran. ıs a.a. - 241 erkekten mü

rekkep diğer bir alman grupu Tah -
ran'dan bu sabah trenle hareket et -
miştir. Bunlardan 220 si İngilizlere, 
ıı i de ruslara teslim edilecektir. 

Şehinşah. bütün mebusları yarın 
öğleden sonra sarayda toplanmıya 
davet etmiştir . 

50n kararına kartı Japonya'da uya
nan reakıiyonda da ıezilmektedir. 
Gerçi japon gazeteleri Ruzvelt'i 
haksız gördüklerini beyan etmiıler
dir. Fakat bu kanaatin ifadesindeki 
ölçü dikkati çekmekten geri kalma
mıştır. Japonya'nın mihvere daha 
sadık olduğu günlerde bu çeşit ha
diselerde almanlardan ziyade al
man taraftarı görünen japonlar. bu 
defa mütalea beyan ederken, mana
lı bir itidal göstermişlerdir. Huliaa; 
demokrat-komünist cephesini teşkil 
eden üçler araııındaki tesanüt aağ
lamlatırken, mihveri teıkil eden Üç· 
ler arasındaki tesanüt de zayıfla
maktadır. 

A. Ş. ESMER 

Panama yakılannda 
bir korsan gemisi var ! 

Londra; 15. a.a. - Royter ajansının tay
yarecilik muhabiri yıızıyor : 

"İngiliz hava lruve'Uerlne mensup tay
yarenin Sovyet Rusya'ya vardığı bugtin 
haber verilmektedir. Bu suretle Rus sete· 
rinln bu kati &afhas\nda İngiliz tayyare-

ve montaj atelyelerlnde herkes kendini ı- !eri Rus hava kuvetlerinln yardımına git· 
şe versin ve insanlığa aznp ve işkence , miı bulunuyorlar. 
getir~ müstevliyi de!et?1ek için Sovyet -ı tlç aydanberl emııAlaiz bir mikyasta ce
ler Wrlığine yardım iııınde kendine dU- reyan eden muharebelerden sonra Alman 
ııen \•azifeyl yapsın. ' 

T d .. il askeri kumandanlarının bıııılıca hedefi, kış 
Opfu ue osu muharebe mevsiminden evel katı bir neticeye var -

meydanını cehenneme fevirJi makıır. 
:Mosko\•a; l~. a a. - H.oyter ajansının Yüzlerce av tayyaresinin Rusya'ya gon· 

Cümhurl,ı.-rt müı1del\ımumııı bu talep tıze _ 
rlnc, Nana Maru Japon vapurunun ar11ıtırıl
masını \'e alman hü>uk elclllRI namına ~elen 
paketin mUSlldereslyle muhafaza altına ko
nulmasını emretmııur. 

B. Weidemann Buenoı-Airea'Je 
Buenoıı - Alreı. ı:ı il a Al 

san Franshko d:ıkt eski k~ns-ı man~a·nın 
ler in mahrem dostu olan \~"~ \e H.t
de - Janetro"dan dun akın ann, Rlo
enoa Alrl's·c 1 m t,.anare ı.e Bu -

" m ıtır. Weidm 

Nevyork, 15 a.a. - Nevyork Timcs 
gazetesinin Balboa muhabirine naza
ran mihver gemileri Ekvatör'ün gar
binde kain Galapagos adaları arasın
da ticari faaliyette bulunmaktadır -
lar. Bir korsan gemisi de Panama ka
nalı yakınlarında faaliyettedir. Bal
boa'ya gelen birçok vapurlar, korsa -
nın hücumuna maruz kalan gemiler -
d~n. tel~izle imdat işareti aldıklarını 
bıldırmı tlerd ir. 

muhabiri bildiriyor : Gece, gUndUz devam bulunmaktan imtina t ann beyanatta 
derlldlğl ve bu tayyarelerden bir kısmının hine taalbNlert tah:ıkmııtır ArJant n aley

eden topçu dUelloau, Leningrad dıııındakl da Rus cephesine vardığı hakkında, :M. retşı Tabora Weld • memur komııenın 
muharebe meydanını bir ce!ıcnneme çevir- Çörçıı•;n geçenlerde Avarrı Kamarasında rulup soruı~ıyncaı:~a;;ı:~, z~ar~tı gebebl &o

mi~tlr. Leningrad kapılo.rınıı. varan yol - yaplığı beyanat nazarı itibara alındığı rllmck Uzere komıte:vı lc:tl~:a !;". k~ra~; 
lard~ tahşlt edilen Suvyet ve Alman ku- takdirde, Ruı cephesinde harekete geç - 1 ~lır.ıtoııs, bu karara tntlzaren ;:,d;ann': 

,. 

Parasız yatılı talebe ı'mtı'han vetıeri, birlblrlll'rl (}zerine, muazzam mlk- tlğl ıılmdi bildirilen tııyyarelerln mUnha- z ce nezaret altında bulundurmaktadır. 
darlarda çelik ve yllksck lnfilt\k maddeııl sıran av tayyareleri olduğu tahmin edile
yağdırrnaktadır. Üç haftadnnberi Sovyet bilir. 

evraklan fefkı'kına baclandf sivil muhafız cUr.lllamları da kızılordu ar- B f u suretle Sovyet hava kuvetıerlne dot-
Pa 1 • kadaşları ile yanyana çarpışmalara fııtirAk d d rasız yatı ı ımtihanlarma ıirmiş olan· ru an oğruya yardıma b3§lanmt§tır. Bu 

ların evraklariyle muallim ı •"ktepleri için etmektedir. Lenlngrad muharebesi, tarih· hayati ehemiyette bir meseledir. 
~u mektepler muallimler meclisince mual- tek~ harabelerin en kanlılannd:ın birisi İngiliz hava kuvetıerlnln Ru11 cephesln-
lım mekteplerine alınmaları için namzet halınde devam ediyor. de harekete geçmek veya cUzUta \ lzrnır, 111 rTelefonla) - hım r'den nun 
gö t ·1 1 ı L • d h b • b ••t •· m arının alınacak Uzümıer ıcın lnglllJ: tlt'aret biri tı ı erı en er n evrakları Maarif Vekiletin-

1 
enıngra mu are eıı u un 

1 

mikdarını arttırmak için gösterece,ti ;Ur t mUmessııı Lord Gortışle maiyetiyle birlikte 
ce teıkil olunan komisyonlarca tetkike baı· ıiddetiyle devam ediyor Sovyetlere yapılacak yardımın test 11 :ı. ı bura»a reldl. Burada lhr ratc ıar biri t Yle 
ılamruıtır. .Moskova; 15. a.a. - Leningrad muha- masının b&§lıca &.mili olacaktır r müzakerell'rde bulunarak ••tıe eartıarını 

• 111 teıblt tdeoelctır. 

İngiltere lzmir'den 

üzüm satın alıyor 
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Yeni terbiye cereyanlan : 
' : ........................................................................................................... . 
1 Erzincan'da el dokuma tezgahı kursu ' 

Henry Ford'un kurdLiğu 
çiftlik kampları 

Takriben Uc, dört ıene cveı Detrolt'ln Ea
~ anı hurmet sak nlerlndl'n yaslı bir efendi 
hvr ı;ııuah erkenden aya~.nda ıuun clzmelerl, 
arkasında i.3 clb sc&l>le tarlalar arasından a
G k lh-17 Yasıarındakl ı:enc erkeklerin 
k ımvrnıı gdlyor, her sabah saat 6.30 da kah· 
' ıl 1) ı o !arla beraber ) !yor. sut, tcreya4, 
1 ı; ct > ekmctı. )Umurta \C ba>ük bir 
~ ba ta ai:ı dolu u ı cak >ulat la pasından 

k P ıı.•sle> ı kah' llıyı nese \"e lstlha 

Nezahet Nurettin EGE 
fit olabilmek I&tıyakı cok kuvellldlr. nına

cnaleyh .ı-·ord'un en cok altıkadar 

malısulU bedbaht ve sem olmat:a namzet 
kı.mseslz ııeneıerden, namusk6.r ve fazlletkll.r 
ve kendi kendinin hıı>ııtını tnnzlm etmc4e 
muktedir insanlar yell&tlnnektır. 

Uu ı:enc erkeklerden John un hayatını, bir 
misal oıaı'ak tetkik edebiliriz. AIU bir lhll>ilr 
k .dının eocu&u ulan John henu.ı: on altı )il. 
ıındadır. Takrıben beı sene e\Cı babacı{:ı o. 

>en bu gcrclerln ar s.ndakı canlı mu. düCU ı,;Undenocrı muntazam bir sotrnda iki, 
~ ıları bU>Uk bir dikkatle dinliyor. Mah- Uc ttıbnk sıcak >eme{:, bir ıırada ı:ormcm, 

ı;uıun Pl>asıının, havnnın muhteıır tezahüra
tı it kkında Of'larla mUd:nelcl erktır edl)or
d.. N haHt kahvaltıdan sonra hep birlikte 
t 1 ı: dıll>or thtıyar efendi de ı:Unu· 

blrkac saatini onlarla be -

setli oır eocuk! Şupııes.1; kı JşaızııK "' sdaıel 
!cinde sUrunUµ ı:Itmece mahk.ımdu. nır ı:un 
mı:ihUr na>ır cembcllerındım birinin dcıaıc
ll>le Henry Fortı un nl'zdlnde bu genc,n kur
tarılması Icın bir tcacbbtıs aıınmış \e takrı
bcn blr haftalık bir muhabercden sonra Johrı 

P~· • ıtınıı mısır tarlalarının en iyi cıftllk kampına ı:onderıım.:.u Bıda>ettc du>· 
r; n u I< ı ııın nısb ten en az bir erorıa te • ı mak lıUm~z Dlr ısttha ıhı mutıa&ıl > l>or, ışc 
ıııııı ul im si len ne ı;:lbl metoUıır takip edil· kurıı nıç bir aliıka gostcrml.}urdJ. Fuk.ıt ~ 
m 1 lazım ı:etdı~ını bu lhll>ar ,.e tecrubcll kumpı ıdare eden arkııdaıı.ı.rı Kemtıslnl yo,a 
z. ı t, ı:"rr,; ark.ıda&lnnna o~retmektcn bU> uk ı:et,rmc~e muvattak oımuıınrdı ı 
ı \k clu)m.ıktn idi. Cımku kendi c:ocukluk 

rı de babasının çıctıııtınde ıı:ecınnıa, 
11ltlat dersini ilk devre ı.nbtalın aıu-

• ınd < .renm ştl. 
Bu ıızımilr insanın tsml dUyııda pek çok 

n bir lsll"l'dı: Hcnry Font' Kendisine re· 
tık ı• l'd n ı:cncler de 67 tane fakir, bakım. 

- B..ırada heplmız calıı;ı,yuıuz Mahsu. >C
tııtlrlp &at1>oruz. Ecer ou aatı~tan Kar olur
sa aramızda takaım edllecek. Butun ·ca.ışan 
~enclerın hakkını senın ı;:lbl s.ıdc Yt:mcKıcr 
Luka bir icY düsunmıycn bır tcnbe,., t bil 
veremeyiz. Eter buradaki hil)alından mem
nun ıaen lQtfen se::ı de bizimle ber ılX'r e:lLıa 

ııız. ha>ıılta )Olunu ıaıırmıı >·avrueuklardı. )okaa namuskar bir crkcK ıııbı )crını ba~kn 
1 • t: nder eımıtı Ford un 1900 donüm vüsa- l11$ana tcrkct!.,, demlılerdt. 
tlııd ·k cıfllltlnde ameli bir aekllde ziraat 
)8 ıır.ık nefsine itimat ederek Yasamak )O· John ertesi gUnU ıırkada&larlyle beraber 
•unu otrcnmektcdlrlcr. !cinde oturduklan tnrla>a ırltm~. tııe baııamıau. Gı.n ı:ecııKcıı 
1-.;d " bataknları Amerıka ordulan barakala- ıııhatı \c kuvell lnklıaf edbor, .ı:a"ıtıı )lauu-

cuk da tarlalarda, sebze aatıa bar.ıkalar.nda nn n u)nıdır. Onlar gibi akar sıcak, sotuk 
bü> Uk bir azım.e calıaı)or. Hesapları <llKk.ıt

lllJ t ıc ıatını. kalorifer leslsııtını, elektrikli 
mu ıaK ede\atını havidir. Temizlik ve inli- le tutu)or. en muakulpcsent mJttt'rl.erl bh" 
ZJ d ıta amc .kan ordulannın standardın. ::~:f~:k edecek bir eckllde iCnls >' Pm a 
d ın h.1; ıısaın d ıUllerdır. Bu 67 &:ene sabah- olu)or ve dltcr ark ıd aları ı: lıl 

kazanıfıtı ııundelltlnın blrkııc kuruşJ mı.s-tan aKsamn kadar clfUıkte cıı.lışarak hem 
kl'ndı >bcceklerlnl tedaMk etmekte, hem de 
ıazl.:ı mahsulleri paya&aya satarak kAr temin 

tesnıı hepsınl zaHıllı alll annecıtınc ııundt'rl

yordu. llütUıı bu ı:cncler bir scnC".lli: kamp ha
yatından sonra Fortl tabMkalıırının hususi e•m kte bu ısa)cde de ticaret usullerini öt -

renmcktcdlrler. Ford bu ııenclere (2) dolar mckteplertne alınacaklardı. l\tCKtcplerdc blr 
)c11ml)e \ermektedir. aenellk tahsil mUddetl esn:ı.sında )evml>e 4 20 

dolar ücret alırlar.' Tam on ıeklz Ya§ına \A· Bu clflllk kamptan Henry Ford'un seneler· 
ııl oldukları zaman da llcnl')I ı-·ord'un fabrlce müddet mU<lntaa etll#'t lktıaadl, lctlmal 

ve terbiye\ 1 felsefelerine cok canlı b!r lsbat kıılannın asııarı )c\"mıycsl olan <G> du.ar lle 
tc kil etmektedir. Ford'un iddiasına nazaran: lae buılarlıırdı. :Ford mckteplerınde bilhassa 
<clftllk ve fabrika blrlblrlnln mUtemmlml klm>a sanayii, elektrlkclllk, makloe mlıhcn-

dlsll{:I ı;:lbl kendi mcıılcklerlnde cok ıuzumıu 
ırak caıı.malıdır. Her iki inin birlikte en- dersleri takip ederlerdi, 
'51Tl:ıın her !kisini de daha yüksek kArlarla 
lvlc f.'deccktlr.) Ford'un ikinci iddiası da Kampta bulundukları esnada ııencl<"r ken
iur; (Genelik b1 kalpli, kad!nlnaı, acık dl kendilerini idare elmcte mc-..:undurıar. 
rll, tazlletk~r ve 6.llccnaptır. Kendisine Dahlll ana yasayı b.zzat kendileri yaı.ımıı;Jar-
tcrtlen dotru yold:ı yünlmcl!;e, uzatılan dır. Ve bu yı:ısanın muvaffaklyetıe tatblkını 
stik ele hUrmetle tutunarak kalkınmata, da ııcnc kendileri deruhte clmlalertllr. bte 
ilen samımı naalhalları hUsnU nb·etıc din- Anı:lo·Saksonlnnn vasfı mümeyyizi olan kcn
ıcte, azim ve cesaretle hayat mücadele- dl kendini idare sistemi en fakır ve bııkım -
ı1e muvartak olmaıı:a tunadedlr.) !ate lsba- sız aile cocuklarının yaaadıl!;ı bu muhlltc bile 
Amerlka'nın en ııem aile muhitlerinden büyük bir muvnflııklyctle tatbik edilmekte -

en bu telekzcde ı:enclcr bile bu ç!ltllk dlr. l'ıılnız Ford fubrlkalarının blrcok mute
nplannda bUyük bir namuskArlıkla caııs- hassıııları .ırenelcre uzaktan nezaret etmektc
.ctadırlar. dlr. Bu mc)"anda ziraat mutehnssıııları mah
lenry Fon! insanların asaleti ruhlyeslne sullcrln istihsali metotları hakkında, hıfzıs. 
n eden bir mUtesebbla ııratl>le bu birinci aıhha mUtchnssLqıan besleyici ı:ıdaları lntl

ı ı 

Erzincan (Hususi) - lktısat Vekaleti tarafından gönderilen el do
kuma tezgahları muhitimizde büyük bir alaka uyandırmı§tır. Halk ve 
köylüler bu tezgahlarda seve seve çalışmaktadırlar. Bu dokuma tez
gahları için açılan kursta kadınlarımız en yüksek liyakati göstermi§ler
dir. Muvaffak olan kadınlarımıza vilayet tarafından münasip hediye
ler verilmiştir. Gönderdiğim resim Vaskirit köyünde açılan kurstan iki 
intibaı göstermektedir. 

1939 scnC"Slnde ise iki knmpıı iki misil ı:enç j lcrdcn, yüksek ıstıdııtlıırdan, insan hııyatının 
alınmış, iki misli arazı lslctllmcslne karar 

1 
her ııUnf.mün, her 111atlnln kıymetinden de ıs

\"Crllm s. takat yeni zıratıt metotları sayesin· t radc ctmeıı:ı en esaslı bir prenslıı olarak 
de ası:art 1938 sene inin üc mısıı fazla bir k bul ctmlstır. Kendisi ha)'lltında her ı:Un 
mahsul alınacal!;ı he.sap cdllmlstl. > C"nl )"eni ee) ler kearetmek azmindedir. Etrıı-

llcnry Ford; cok ıevdll!:I bu .ııeneler kam- Cını .ıı ran bu genelere de dlma{: kablllyetlc
pı hakkındııkı dtısUnccler.nl ilıYlece telhıs rlnl llznmt hadde kadar kullamırak her ı:Un 

etrn~·ktcdlr: "Bu clftılkler artık tecrübe dev- )'eni ıeyler yaratmaı'.ıa muktedir oldukları 

relerini lkmlll etnıl.ılcr \C bize lsted!Clmlz ı.ııanını telkin etmektedir. 
h klkatlerl lsbat ctmısıerdlr. Zaten coktan -
bl.':1 kani olduıtum h:llmal hakikat su idi. sa- Gcncler Henry Ford'ıı sonsuz bir sadakat-

crUtıeden cesaret almlt ve ilk clftllktcn on hap husuııun<lıı., Ford'un ınhsl yemeldcrl 1 yUk blrkac ~c,nMbrulıkn~~Y!n•-Milll!~.........ıwı~·"""'!~ 
es mu mesafede bir ikincisini ihdas ederek hazırlıyan aşcı da lezzetli Hmck p.şlrrrek buton sana>! tc kflAtını 

1 merbutturlar. Fakat bu mC"rbutl)ellerl sa
dece kendi ha)·auarını kurtarmağn yardım 

ettıkl lc!n de~.1. bu lhllyar fııbrlkntorün 

ı · cıa ıma > cnlllk \'e ) üksckl!k ıcın rıskırıın, 
burasını da 64 tane aence emin bır yuva ha- hususunda gcnclcre dersler \"ermektcdlrler. lcştlrml'k cok zararlı hr. c nlı, zinde bir eneı-JI nıenbııı kf'&fcttlklt!rl 
ııne koymuıtur. Bu ikinci cıttll41n !cinden John \'c arkadaşları bulasıkları yıkur, >nlak- nıı)I teşkll:ltı lcln dl'41l, takat sanaylln ller- lı;. ntllr. llcnry Forıı da bu ııcn..:ll're ~·ok mcr
kuetık bir c:ı.y ıı:ecmektc<llr. Baakıı. clftcller lan )apar, knm1> blnaalnnı temizlerler. Kam- lemesl lnsarılara h..ızur H en nl>et bahsede - buttur. B«lbaht olmaıı:u namzet bu )·avucuk-
bc.kl de tablatın bu ktymeLll hazinesine lA· ııın kendi kendini idare eden bir de lnzıb:ıt bilmek lclndlr. Hnlbukl sırf fabrika lsllhsallnc 
kayt kalab lirdi Fakat Ford her ıaı lktısadl meclisi vardır. Talebelerden hcrhans;I birisi t1 •>nn ın aml.'lenln hııyatınd:ı lst,krar cc.k az- !arın tabiatın müsflk ve rchnkllr kucağında 
bir ıı zle tahll.e alııkın bir ıı adamı sıratı)· kendi reyleriyle konulan bu kanunlara itaat dır. B nacnall.'yh bU> Uk tabr kalunn yed .. k ı sıhatlı, nc&cll, namuslu birer vntnndas olarak 
le bu su cereyanından lsllfadcyl dUslınmll3 etmedi{:! takdirde kendi aralarında kurulan al>.ıRmını .>' ı:ınn kUt .. 't fabrikalar zlrııl mın· ~ rplllp hU>Umelerlnl, nefislerine ıtO\'enmck, 
orada Ford otomobil tnbrlknlarının )'edek ak- bir mahkeme huzurunda muhakeme olunur tnkalarn dağıtılmalıdır. Du sayede ziraat ve 11 hMannak kabiliyetleriyle bezenmelerini 

lıUyUk bir zeı.kle temasa etmektedir Clftllk 
.ıımını ~a,.,an küc.ıeUk bir atelye tesis etmıs- ve hUkUm ıı:b·er. Duna Hcnry Ford bile mu· sana)lln birçok !ctlmaı hastalıkları, esasın. 

J .. ve fabrlkııdan müteşekkil olan bu mUcsscse -
u $lmdı ııencler, kısın clttllk islerinin tUtı dahale cdl?mez. dan teda\·I olunabilir. Fabrikalar clftcl!cre 

)l bir ıı:Un zb·aret eden bir muharrir lhtl..:ısa-

Sebze f İyatları 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin günlük azami 
perakende satı§ fiyatları 

16.9.1941 

Clnsı: 

Lahana 
Prasn 
!sııannk 
Semizotu 
Kabak 
Ayşe fasulya 
Çalı 

Barbunya 
rasulya 
Domates 
Patlıcan 

<k<'mn> 
Yuvarlak 
patlıcan 

Bamya 
Dolmalık 

biber 
S \rl biber 
Soğan 

\.. 

.Mensel 

Ankara 

il .. 
il 

Bıleclk 

Ankara 

il 

Bilecik 

Ankara 

Muhtelif 

Kurus 

8 
7.:> 

16 

9 
11 

24 
22 

25 
7 

12 

12 
35 

8 
8 

10 

Pasifik Vaziyeti 

Amerikan-!1apon müzal:ereleri 

henüz nazik bir saf hada 
Aucklıınd; lri. a.a. - Yeni Zelanda baş

vekil! M. Fra~er, İngiltere ve Birleşik A
merika'ya yaptığı s!'yahatten Cllpper de
niz tayyıırcsiyle memleketine dönmUştUr. 
Başvekil, gazetecilere beyanatta buluna
rak, bilhassa demiştir ki : 

"- A tlantik mııhareheslnl kıızanmnk -
tayız. Oz aydan beri kazanıyoı uz. 

"M. Ru:r.vell'le PaslCik vaziyeti hakkın

da en kllçilk teferrllalına kadar görtistilm. 

"Amerikan - Japon müzakereleri, henüz 
nA'i'ık bir safhadadır. Bu mlizakerelerln 

muvnffıı.ltiyelle netlcelP.nip nctıcelenmiye

cağini söylemek miimklin değildir. Bir me
sele apaçıktır. Milletler Cemiyeti prenslp
lerlnln zararına olmak Uzere bir yatıştır

ma siyaseti takip etmekten ic;linap ede
ceğiz. Japonyıı'nın bu emrivnldl' kabul 
edeceği limit edilir. 11 

Efganistandaki büyük 

elçimiz Londraya geldi 

16/9/1941 

( RADYO ) 
'------------------Türkiye Radyo Dl!Uzyon Postalan 
'l'ürkiye Radyosu - Ankara. Radyosu 

ı 
~C Dalga. Uzunluğu )

l G48 1\1. 182 l{c s. 120 K". 
31.7 :M. 9465 Kcls. 20 Kw. T. A. P. 
19 74 1\1. 15195 Kc/s. 20 K\\. T. A. Q. 

SALI : 16 9. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat Ayarı. 
7.3:~ Mtlzlk : Hafif Program (Pl), 
i.4G AJANS HABERLl<~Hİ, 
8.00 Mllzlk : Senfonik Müzik (Pl), 
8.30/ 8.45 F.V İN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat Ayarı. 
12.33 l\Hızik : Türkçe Plaklar, 
1..!.45 AJAN:;; HABERLERİ, 
13.00 Mlizik : Tı.lrkçe Plfiklar Prograrııl' 

nın ikinci kısmı, 
13.30 14.00 Miıztk : Karışık Program (Pl)o 
18.00 Program ve Memleket Saat Ayarı, 
18.03 Milzik : Radyo Salon Orkestrıı" 

19.00 
19.30 

19.45 
19.5G 
20.15 
20.45 

c Vlolonlst Necip A§kın) : 
l ~ Mtchcll : İspanyol Serenadı, 
2 Lnutenschlager : Primavetf 
(Arjantin Serenadı), 
3 - Lönngren : Speranza, 
4 Van de Veldc : Ruhumun Şel' 
kısı, 

5 Alcx : Güzel Venedik, 
G- .Mahr : Auf der Harmonlka, 
7 - 1''reire : Ay-Ay-Ay ! 
8 - .Malıızer : Bahçe kapısında sr 
ren ad, 
9 - Pnclıcrncgg : V •Yl\na Suft'l. 
Mılzık : Fasıl Sazı, 
Memleket Saat Ayan, ve AJA.r:f 
HABERL1'~Rİ, 
Serbest 10 dakika, 
l\l!lzilt : Yerli Filmlerden Şarkıl
HADYO CA7~Tii:Sİ, 
Müzik : İki ve llç piyano ile c9' 
Parçalnrı (Pi), 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak ı.ı.r 
sOlleri Borsaın, 

21.10 Mlızik : Oda .Mlızlği: (Piyano: Fef' 
hunde Erkin, Keman: Necdet At,ıı. 
Vlyolonsd: Mesut Cemil), ...ı 

21 30 KONUŞ~IA : (100 sene önce nP' 
yaRıyorduk ? ) 

21.4!'.i Mllzilt : Klasik TUrk Milzlği prof 
rıı.nıı - Şef: Mesut Cemil. 

22.30 ~1cmleltct Raat Aynn, AJANS ıt> 
BEHLERI. Esham-Tahvi!At, K~ 
blyo - Nukut Borsası (Fıyat), 

22.45 Müzik : Dans Mllzlğl (Pi), 
22.5!'.i/23.00 Ynnnkl Program ve Kapan~ 

lzmir'de bir manifatura 
muhtekiri yakalandı 

İzmir, ı;; (Hususi) - Mlmıır Kl.'ır aıetıJll 
rnddeı1lndc man fatura ticareti ;ı;ııpan safdl 
lhllkfir sucund.m yakalandı Kendisi konııf' 
memurlarına 600 lira rt.J~\·ct tC>kllf ettiğindi' 
hakkında :ı:abıt tutularak sucıu adll,}eye "' 
rlldl. --1 
.1ıııııııııııııııııııı1111111111111111ıı~ -

Namık Kemal'in --
Kbnije muhasarası 

Londra; 15. a.a. - Hoyter : Tilrkiye v~ Hakkı Tarık Us tarafından bu· 
Afganistan büyilk elc;lleri ve Bombny'dnki günkü konusma dilimize çevri• 
Efgan bö,ı;ıktın~ ~ '!in-ucu oırm:f<ı ı.~ !:--1 m:rt'luı~~n'ı. 

mişlerdir. Efgan bnşkonsulosu, Hoyter : Toptan ımtıs )crı: \ nklt Matbaası_. 
- ı::ı.ı sa) ta - 30 kuruş - ııer kltapçıd• 

ıııııhnblrlne beyanatta bulııııarak, Efgn • -
- bulunur. I 

nlslnıı'ın bu harpte bilaı·af olduğunıı ve 

Efgan kıralı tarafından geçenlerde ilan 
edilen slya.'!elten ayrılmadığım söylemi§ -

tir. 

~11111111111111,111111111111111111111• 

BU GÜN 

oldu"u aOnlcrdc bu atel .... edc cnlıaarak mun- 1938 senesinde sadece blrlnrl kamp G0.000 kışın bos 7.amanlarında para kazanmak im -
• J tını söylece anlalmıstı: 

taıaman para kazanmaktadırlar. tane tatlı mısır, 216.000 kilo tıdl mısır, 108 k6.nını temin cdccct:l ıılbl, clftllk Iıılerl de 
Velhasıl bütUn ısene müddetince Ford'un bin kilo soya !asu!yesı. 54 bin kilo domates, mütehassıs !abMka amelelcrlnC" kmdl rrallan "Gene amcr!kalılar kendilerine bahsedilen 

Çukurova' da pamuklar 
toplanıyor ı 

Adana, (Hususi) - Bölgemizde pamuk 

ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 
14 30 - 17.30 da 

ııencllk kampları ırıda maddeleri )"ctlıllrmt'k· 4ı.400 kilo patates, 450 kilo bal istihsal et. olan ı;;ıhl evlerde oturabllml.'k, )az mevsim - bu fırsattan >tizde ) Uz ıstıraııe ediyor. Her 
te, otomobil )'cdek tııfıtı lmAl etmekte böy - mlekcn buna llAveten daha aıtmıs türlü zı. 11.'Mnde ı:enıs mlk)'asta zlrnat yaparak aile un dah:ı cok. daha iyi mahııul yetıstlmıek faaliyeti devam ediyor. Birçok bölgelerde 
leHkle gerek sanaYI ve gerek ziraat sahasın- raat mahsulü de ycll$tlrml.4tL Mahsulllun b:.ıtccslnln bUtUn )"UkUrıU talırlka kazancın- teın cnııı.>orlar. lhtlyar ıımerlkalı fabrlkator birinci ağız, ikinci ağız toplanmış ve bu 
da zam n zaman baa go teren tşslzllte çare hl'PJI p!)asadcın )üzdc 20 n!sb tinde >tiksek dan beklememek ve ıılle ha)'atında istikrar, dl.' her gUn daha cok, daha iyi gene vatan - suretle pamukların yarısı elde edilmiş bir 
bulun ıcatını lsbat etmektedir. Fakııt bUtUn fi> atla satıımııtır. CUnkQ kalite itibari) ıe huzur 'e emnbetl arttırmak ı:tbl lmk,ınlan d ıı ) ctlıtımıe{:e ca Iısıyor ve her tes~bt.ıUsUn- vaziyettedir. Kozaların da yakında toplan· 
bu tecıi.ıbel rln arasında Ford'u en zl>ade mükemmeldi. Bütün clftllk masraflan cık- bahse<!· bilir.. dcm~ktoolr. ılt! olduıtu ıtlbl bu ıahııda da harlkaV1 bir 

1 - Ana lstirabı 
(PAUL H0RB1GER) 

16-19 da 

r! k.. t ö t ı d ı ı masına başlanacaktır. al kadar eden mrsl.'le ne zirai mahsuller, ne l ... tan sonra (6000) dolar sarı kAr kıılmıs ve lltnl')I Ford 5ayanı ha)'T'Ct derecede vazıh mu\a a ..,·e ı:: s er yor . ., cm sl · 2 - Alayın Çocuklan 
(JACKlECOOPl-:lt) 

ııcce 21 de 
dC" f ıbrlkn mamOlfı.tıdır. DUtün ömrUnU sa· &:eno,;ler arnsın<la taksim edilerek her birine tı r hrt>at rcısefcslnc mııl.k bir lktısatcıdır. lste nisan ruhuna hudutsuz vlısatlı•rln Bu sene havaların gayri müsait gitmeı;ine 
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rağmen elde edilen neticeler, ümı ın evkazanm kla ııeclrdlG:I zannedilen bu ihtiyar bir kll.r temin edilmişti. Şayanı takd rdlr ki bil sen·et kn)"naklıırından istifade etmek! en maideki genelik terblyrsl in canlı tezahUrn -
fabPlkatörde bUtUn b1 kalpli insanların nos- ııcnclerln hepsi bu serma>clcMnl banka hesıı- esaslı btr düstur olarak kabul ettıtı ıı:lbl ln· tını b,r defa dn bu snyede mUsahede etmlı kin.de olup çiftçilerimiz memnun bulun-

Ana Istırabı 

talJlsl. mensup olduıtu muhiti lctlmab·e mU· bı cartlerlne tevdi etm~lcrdlr. san ruhunun ihtiva cttl{:I hudutsuz tcnevvU· oluyoruz kanaatindeyim. maktadırlar. 

,,.;=====Tefrika No: 53 =====---

~l B=i l=i "==m=e=z=ki= •• -!) 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Droste pençe reden bakarak: 

- İyi ama, baksana yağmur yağıyor, dedi. 

Karşıda tevkifhanenin duvarı sırsıklam olmuştu. 

İplik gibi bir yağmur yağıyordu. 
Perleman, şöyle bir mütaleada bulunmıya lüzum 

gördü: 

- Maamafih sabahleyin hava iyi idi. 

Yani şimdi, tramvaya kadar, şapkasız, bir koşu ko -

pararak saçlarınımı ıslatacaktı? 
Ve kararsız: 

- Acaba bir taksiye mi binsem, dedi. 

Bunun üzerine Perleman bir kartvizit uzattı. Mar

yan'dan idi. Üzerinde: 

"Seni bir fincan kahveye davet edebilir miyim?" 

yazılı idi. 

Muhakemenin tevlit ettiği heyecandan Droste, 

Maryan'ın da orada hazır bulunduğunu tamamen 

unutmuştu. O kadar sevindi ki.. Bir fincan kahve ba

tında, Maryan ile haşhaşa kalmak, aradığı, tam bu idi. 

Hemen pardesüsünü giydi. 

Perleman : 

- Bayan sizi 2 numaralı merdivenin başında bek -

liyor, dedi. 

Droste, talimatını verdi: 

- Yarın sabah bana bugünkü zaptın bir kopyesi bir 

de akşam gazeteleri lazım. 
Ve odadan çıktı. 

Maryan, §ahitlerle meraklı mahkca.me müdavimleri

nin oturup vakit geçirdiği sıralardan birinin kenarına 

ilişmişti. 
Şiddetli hiddetli ve kulağında altın düğıne~e ben· 

zer bir şey taşıyan bir delikanlı ile münakaşaya dal

mıştı. 

Maryan, böyle, sokakta, çarşıda pazarda, tramvay

da ve inşaat mahallinde, önüne gelenle konuşmasını 

severdi. 

Sonra oturur, konuştuklarını ve halk ne diyor, na

sıl yüksek perdeden atıyor, büyük bir zeka ve zara -

!etle anlatırdı. 

Tweed bir kostüm giymiş, boynuna kırmızı tacivert 

bir şal sarmıştı. Beresi, tıpkı demiryol arabalarının 

tamponlarına benziyordu ... 

Droste'yi görünce, hemen yerinden fırladı ve: 

- Beyciğim, kimbilir ne kadar yoruldun? Vefat 

edecek kadar, değil mi, dedi. 

- Evet, vefat edecek kadar. 

Aşağıda benim Tütü bekliyor. İstersen ona binip 

gideriz. 

Tütü, her defasında nefes nefese küçük otomobili

nin adı idi. 

- Ya iyi olur; çünkü yağmur yağıyor. 

Kapıdan çıkıp yağmurun altında kalırlarken, Mar

yan cevap verdi: 

- Ama da yaptın. Ayol buna mayıs yağmuru der

lar. Sıcacık yağar, çok sürmez de ... Bilmem, ben pek 

eğlenceli bulurum. 

Maryan böyle idi. Her şeyi bu gözle görürdü. 

Arabaya bindikten sonra, Maryan sordu: 

- Nereye gidelim? Bir kahveye mi, yoksa benim 

büroya mı? 

- Şey! Düsseldorf caddesine gitmiyor muyuz? 

- Düsseldorf caddesini de ne yapacaksın? 

- Canım, dedi Droste, Evlin'e gitmiyecek miyiz? 

Maryan, paylar gibi: 

- Hoppala 1 Canım Evlin'in Geltow'da, bende ol -

duğunu unuttun mu? 

Droste güldü ve küçük küçük öksürmiye başladı. 

Maryan, bu hali, kaşlarını çatarak seyretti. 

Sonra dedi ki: 

- Görüyorsun ya, sesin gene tamami>:le kısılmıı. 

Sen artık cıgara içme. Maamafih cıgaralar, soldaki 

gözde. 

Droste, memnun ve müteşekkir bir cıgara yakıp 

Maryan'ın dudaklarının arasına sıkıştırdı. Sonra, bir 

tane de kendisi için aldı. 

- Yahu! Sahi, dedi ve gayet neşeli idi. Sahi ben 

ikinizin de hafta sonu yaptığınızı unutmuştum. 

E peki, nasıl oldu da sen böyle bugün şehirdesin? 

İşte ben de onu öğrenmek istiyorum ya ... Bu sabah, 

dokuzda telefon ettiler. Ortada da halbuki hiç bir se

bep yok. Betonda yalnız ufak bir arıza olmuş, o da, 

ehemiyetsiz bir şey .. 

Sonra kalktım sizin muhakemeye geldim. Ve, ma -

demki artık şehre indim .• Evet •. Saat altıya kadar kal

malıyım, çünkü ufak bir müzakeremiz var. 

Ve bu küçük yalanı böyle alelacele kıvırırken, so -

kağa bakıyordu. 

Droste, rahatçacık oturduktan sonra: 

- Aferin Maryan sen çok iyi kızsın, dedi ve biraz 

sonra, sordu: 

- Peki, Evlin ne yapıyor? 

, - Ben evden çıktığım zaman büzülmüş bir kirpi 

gibi uyuyordu. Daha bir saat kadar uyanamaz. 

Ve gülerek: 

- Sanki sen malını bilmez mişsin gibi, dedi. 

Droste de gülümsedi. 

- Kahvaltı tepsisi üzerine talimatnameyi yazdtm 

bıraktım. Şimdi şu saatte, sütlü kahvesini içmi§ olma

lı. Dörtten beşe kadar kedi ile oynıyacak idi. Sonra, 

hava güzel olursa, parka çıkıp gezecekti. 

Droste dedi ki: 

- Canı sıkılacak ama, ne ise belki de kır havası sı
hatine yarar. 

- Evet, evet. 

Maryan ı?rtık Droste'ye nereye gitmek istediğini 

filan sormadı. Doğru kend iatölyesine yürüdü. Yağ

murdan ıslanan asfalt, ayna gibi idi. Güneş de bulut

ların arasından sıyrılmıştı. 

Maryan'ın atölyesi, bir bahçenin ortasında bir kü

çük evdi. Yağmurdan sırsıklam olmuı taflan çitlerin 

boyunu takip ederek evin önüne kadar geldiler. Mar

yan kapıyı açtı. 

İlk girdikleri yerin büroya benzer hiç bir tarafı 
yoktu; muazzam bir boyasız ve tahtadan masanın ü
zerinde planlar duruyordu. Buraya cıgara kokuları 

ile Maryan'ın lavantası sinmişti. Köşede siyah sateıı 

yüzlü kocaman bir divan bunun da üzerinde bir ala)' 

sarı, kırmızı, mavi, yeşil fakat hepsi deriden yastık 
duruyordu. 

Dört duvardan her birinin rengi başka başka idi· 
Maryan, elektrik düğmesini çevirince bir takım de" 

ğirmi, dört köşe biçiminde buzlu camların arkasın• 

dan ışıklar fışkırdı. 

Maryan, ilkönce alçak bir masaya altlık ve ayak 

vazifesi gören akvaryomdaki japon balığını selamla" 

dı. Ve gayet hürmetkarane, şunları söyledi: 

- Bonjur Lao-Tse, nasılsınız iyi misiniz? Yoks• 

gene o meşhur hiizünlü anlarınızdan birini mi yaşı" 
/ 

yorsunuz? 

Drgste, etrafındaki bu cinnet asarına baktı fakat 
hiç birini yadırgamadı. 

Divanın üzerine uzanarak, kollarını başının altın• 
koydu. 

Maryan, elinde kahve makinesinin yuvarlak karptl" 

zu, odanın içinde dolanıyordu. Geçerken Kurt'un al" 

nını okşadı ve: 

- Hayır hayır! Konuşmak yasak 1 dedi. . l 
Droste içinden memnun olarak ağzını ve gözlerın 

kapadı. Fakat Maryan'ın odanın içindeki harekfit:n
1 

bütün inceliklerine ve kahve makinesinin icabettir • 

diği işlere kadar takip edebiliyordu. Kulağına bir 1'~· 
. e· 

ğıt hışırtısı geldi; su kaynıyordu; Maryan'ın elb15 

sinden gelen hışırtı, Droste'yi azıcık ısıtır gibi oldıl
Droste, tenbel tenbel, gözünü açmadan, dedi ki: 

- Biliyor musun Maryan, başımda böyle bir ıne5~ 
le yani böyle bir dava oldu mu, sanki kendimden ge 
çiyorum ve kendimi bilmiyorum. Hatta şimdi bile le" 
fam allak bullak; bir baygınlık geçirmiş gibiyitn-

(Sonu var) 
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İngiliz hava tebliği 
Londra; 15. a.n. - Hava nezaretınin 

tebliği : 

Dun gl'ce, bir düşman tayyaresi, İngil
t ere'nin şimaliııarki sahilinde bir ı;ıehir U
%erine bombalar atmıştır. Bazı hasar ve 
b r mlkdar insan zaylaU vardır. Bunun 
haricinde kayde degcr bir hMlsc olma -
nıı~tır. 

Ortaşark İngiliz 

hava tebliği 
Raıııre; 15. a.a. - Ortaııark İngiliz hava 

lnıvetıerl umumi karargılhının dilnkU teb
liği : 

, DUnkU tebliğde zikredilen ve merkezi 
Akdenız'de giden dilşman gemi kafilesine 

lngtıız hava kuvctleri ve bahriye tayya -
l'eleri 12/13 eylül gecesi, tam muvaffaki· 
)'etle neticelenen bir hllcum )'apmışlardır. 

Bahriye tayyareleri, ilk hUcumdan sonra 
Bert kalan ve Trablıısgarp llm:ınına yak
laııan dU17man ticaret gemilerini ve bun
ları hlmııye eden bir destroyeri bulmuşlar 
' 6 der?ıal hUcun.a geçmişlerdir. Bir tica
r et gentieine tam isabet elde edllmlııtlr ve 

ıenıı Yakılmıştır. 
AYni bUyUJclllkte diğer bir gemi de dur

duruımuş ve siyah duman sütunlarının ge· 

lnlden çıktığı görUlmUştUr. 
1.tçüncü bir gemiye de bir tam isabetin 

elde edildiği zannediliyor. 
Aynı gece İngiliz hava kuvetıerıne men

sup ağır bombardıman tayyarcıeri hiıcu -
illa devam etmiıılerdlr. İki gemi dahıı yn
lulmı17 ve diğer Uç gemiye de tam isabet

l er elde edılmlştır. 

Girld'dt-. Kandlya ve Mnlerna tayyare 
:meydanları lS/14 eylUI gecesi İngiliz bom
ba tayyarcltrinin bUcumlarınn uğramıştır. 
kandiya'dıı bir<;ok bomba, hedeflere dUş
Jnll§tUr. Mlltcııddit yangınlar ve lnfllAklar 

llıil§ahede edilmiştir. 
?.ıalernc'ye yapılan hllcumlann da te -

•irU olduğu tcsblt edilmiştir. 
Cenubi Afrika hava kuvetlerlne mensup 

tayyareler, cuma günü gündUz Sirenaik -
de Ganbut ,,.cı Gazalıı tayyare meydanla

l'lna taarruz clmi§lerdir. 
12/13 eylUI gecesi, bahriye bomba tay

)'arelcrl Bnrdla'yı ve Ganbut tayyare mey

danını bombalnmı§lardır. 
Bardia'da depolar ve dUkkt'ınlar arasın· 

d a yangınlar çıkmıııtır. Ganbut'da bir tay
Yareye bir tam isabet elde edllml§tlr. Di
ler tayyareler, hasara uğramı§tır. Ganı

but tayyare meydanındıı biıyUk bir yangın 

~tkarılmış ve petrol depolan yakılmıştır. 

Libya'da askeri vôziyet 
Kahire, ıs a.a. - Ortaşark İngiliz kuvet

leri umumi karargahının tebliği: 
Tobruk'ta devriyelerimiz pazar gecesi 

müdafaa hattımızın !jark bölgesi karliısın

daki düşman mevzilerine muvaffakiyetli bir 
baskın yapmışlardır. Müstahkem bir nokta
da bir İtalyan subayı ile 3 asker esir alın
mıştır. Dii;er müstahkem noktalarda göğüs 
göğüse çarpışmalar vukubulmuştur. Bu çar
pışmalarda diışmana ağır zayiat verdiril

miş, iki esir alınmıştır. 

Sovyet resmi tebf iği 
.Moskova; 15. na. - Dun gece neşredi

len Sovyet tebliği : 
14 cyUlü gUnU, kıtalarımız, bUtUn cephe 

boyunca dlışmanla anudnne çarpışmııılar

dır. 

GUnlerce slircn ııiddetli muharebelerden 
sonra, kıtalanmu:, Krcmençug'u tahliye 

etmıııterdlr. 

12 cylUlde hava muhnr<"belc!rintle 21 ve 
tayyare meydnnlaı ındıı 46 ki ceman 67 

Alman tayyaresi tahrip cdilınlııtir. 

Bizim kayıplarımız 28 ta)'yaredlr. 
14 eylUl öğleden sonra, bir Alman ke

ıııt tayyaresi, Moskova clvnrında ) ere dU

ııUrUlmUııtur. 
Anadolu Ajansının notu: Hu tcbliltdı• is

mi geı;eıı Krcıııcm:ult 1tehrl l>nil'I•roııet

rovsl;;'in takriben 1150 kl\oıııct re imali sar
hisincle \ C J>rıirpcr'iıı şark kı) ıMndadrı . 

••• 
Moskova, 12 a.a. - Sovyet istihbarat ser

visinin bu sabahki tebligi: 
Dün gece kıtalarımız bütıin cephe boyun

ca düşmanla çarpışmağa devam etmişler-

dir. 
11-12 eylul gecesi iki alman alayı bozguna 

uğratılmıştır. 

456 ıncı alman alayı cı.izütamlarının yüz-

de seksenini kaybctmi$tir. 

Alman 
,.. 

resmı tebliği 

Berlin, ıs a.a. - Alman orduları başku

mandanlıgının tebliı;i: 

Şark'ta cereyan eden bliyük taarruzi ha

rekatta terakkiler kaydedilmektedir. En ye 
ni usullere gore tanzim edilmiş kaleler et
rafında cereyan eden şiddetli muharebeler 

neticesinde Leningrad'ın muhasarası daha 

dar bir şekle sokulmuştur. Ağır tankların 
müzahcretiyle yapılan mıitenddit mukabil 

hücumlar tardedilmiı;tir. 
!ngiltere'nin şark sahili açıklarında al

man savaş tayyareleri dtin gece bir gemi 

kafılcsine mensup 10 bin tonilatoluk bir 

nakliye gemisini batırmışlardır. 
Alman Stulfa tayyareleri Sollum civarın

da bulunan dilşman kııtalarına, tank ve nak
liye vasıtalar tecemmulerine ağır çapta 

gelen haberlere nazaran 

Fin askeri 
Kareli' den 

ve Leningrat'tan 

çekiliyor 
( Başı 1. inci sayfada ) • 

gösterdiklerini isbııt edecek mahiyettedir. 
Alman - Fin ittifakı ahenkli olduğu tak
dirde, Lenlngrad'a yapılan taarruzun, iki 
müttefikin aynı cephede hücuma geçmek 
için en iyi fırsat teşkil ettiğine inanıla • 
bilirdi. Mamafih Londra'da çok iyi anla
şılıyor ki, almnnlnr ıılmdlkl hnrektıtın tin· 
!ere temin edebileceği faydalara hiç ala. • 
ka göstermemekle beraber, şimali rus 
cepheslnde alman ordusunun yüklınU ha
fifletmlye !inleri ikna cdebileceklerlni U
mit ediyorlar. 
Vichy'dı.!n gelen habeder doğru ise, Ma

re§al Manncrhelm'ln Leningrad'a taarruz 
eden almıınlnra sırf mllzaharet etmek 
maksadiyle keneli !in kıtalarına zayiat 
\'aırdirmenln nıı\nnsız olduğunu anlaı:lığı 
s6ylcnt'blllr. Anlaşıldığına göre, doğru • 
dan doğruya fınleri alil.kadar eden top • 
raklnr, Mareşal .Mannerhelm'ln dikkatini 
cclbetmeklcdlr ... 

Finler Kareli'den çekildiler mi? 
Stokholm, 15 n.a. Buraya gelen haber-

lere göre Fııı kıtnlarının Kaıelı berzahın . 

dan Ct'kild kll'rl hnkkındaki haber Belsin· 
kt'dc de > n) ılmıştır. Knrcll lıOlgesinde şıd

dC'tli lırtınalar ve ) nf:murlıır hnrcklıtı gilç
lestırmcklcdlr. 1''1nlcrtıı bu sebepten doln)J 
ve bclkı ele muHıkknt olarak ı;ekilmiş ol • 
maltırı muhtemeldır. 

Dii;er tarıırtan !inler sulh )'npmak niye
tinde olmadıklarını lddıa edı) orlarsa da, 
::;ıokholm dt>kl mUşahıllcre göre fınlcr Rus
> ıı'da fnzln ilerlemek arzusunda dl'ğillerdır. 
Finlerın kaznııdıklnrı arnzldckı meuilerlni 
tak'l;>e ctmC'kten başka bir şl'y arzu etnıe
öıklc>ıi zannedıllyor. Fınlandl) a'nın bu he
defe varmak üzere harbe de\ am \'C fakat 
harekata mümkün olduğu kadnr az iştırfık 
edecl'ğı tahmin edılmek!C'dlr. Bu suretle 
Finler fllmaıılarla lhtllAC cıkormnnın önü • 
ne geı;ebllecekl<'rdır. Bu hususta bıldırildi • 
ğıne göre, Mnrt'şal Mnıınerhelm geı;cnlC'rde 
S\·ir Cl'ı>hesınl teftiş ettli:i znmnn hiç bir > e
ni hede!t<'n bahsetmenııştir. 

Finlandiya Sovyetlerle sulh 
yapmak niyetinde değil 

HC'lslnki, 15 a.a. - Fin ticaret ve sanayi 
nn.zın 1\1. Tnnnl'r, dUıı Vasn'cla soyledlğl bir 
nutukta, Flıılandl)a'nın SO\'>ctlerle sulh 
;>apm~k nl;>etinde olduğu hakkında ecnebi 
memlekNlerde dolaşan şn>inlan tekzip ey
lemiş ve bllha a ŞÖ> le d('mtştir: 

"- 2:i en i<:indo F ı 1 ııd Slcllya'da Gerblni ve Catano tayyare 
nıeydıınları 12/13 eylül gecesi bahriye tay
Yarelerinin hUcumlıırına uğramııı, yerde 

d uran tayyareler ve tayyare meydanların
daki binalar mitralyöz ateşine tutulmuş. 
tur. 

mC\şkül ı;ıırtlar altındn isli kitli \ e hUrlycll 
uğrunda Uç defa muharebe etmek mC'cbu -
M) elinde knlmıstır. Fınlandı)a, ilk harbi 

bombalar atmışlardır. .. . . 
3 

lsliklallnl tc>nıln etmek ıcın, lkıncl hnrbl, 
Bir alman savaş tayyare teşekkulunu_n 1 . - ı hilrlyetlnl bolsevl.zmln vahşi tnnrruzuna kar 

14 eylül ı;ecesi Suven ve Port Tevfık lı- şı müdafaa P.tmC'k lcln yapmıstır. 

İngiliz hava kuvetıeri, cumartesi gUnll, 

Babeşlstan'da Gondar'ın cenubundaki dUş
ınan mevzilerini bombalamışlardır. 

man tesisatına yaptığı bir hücum esnasında Şimdi de hlze cebren kabul ettlrllen hak-
bir petrol deposu yaklmştr. sızlıkları tfımlr etmek ve lsUkhallmizl te-
Düşman tayyareleri ne gün.düz ne de ge- mlıınt nltınn almak lizcre iicUncU harp itin

ce alman topraklarına hücum eLmcmişler- de bulunuyoruz. 
BUtUn bu harektıta i§tlrAk eden tayya -

felerimiz Uslerine dönmll§lerdlr. 
. Almanya, bolşP.\·fzme karşı rnlicadeleye 

dır. haşlarlıl':ı zaman, 1'"inlandiya !cin mcmleke· 

Kahire, 15 a.a. _:·~rtaşark ingiliz hava İtalyan resmi tebliği 
kuvetJeri umumi karargihının tebliği: ı 

Roma, 15 a.n. - ltnl)an baskumandan ı-
BtiyUk bir tayya~e te5ekkulü dün hudut 

Ilı ğının tebliği: 
ıntakasında duı;man motorlu nakliye ve s·mali A[rlka'da, Tobruk cephesinde 

aırhlı kollarına hücum ederek bunlı;ırı boz- me\ızll pl)tıde harekfltı ve ltalyan alman 
IUna uğratmıştır. topçu fnallyctl olmuştur. Düşman zayiat 

B b 1 ve clımlze esir bırakmıstır. 
om alar zırhlı vasıtalar arasına düşmüş 1 \erm ş 1 tayyareleri Tobruk'u 

• e bombaların bir çogu hedeflerine isabet ltalylan '"
1
c adı;an 

•tın· t' . bombrı amış ar · 
A. ış ır. Pek buyuk yanı;ınlar çıkmıştır. Dilsman Trablusgart> ve> Blnı;azl'ye bom-
la 'Vcıların himayesi altında hücuma geçen balar atmıştır. Bnzı hususi .blnnlar hasara 
Y~are teşekkilllerimizin sonuncusu alman u{:rnmıs ve yerlilere ait müteaddit evler 

• e ıtalyan tayyarelerinin taarruzuna uğra- harntı olmuştur. mngazl'd!! t~yynrc rldl bn· 
lrıııtır. Bu hücumu takip eden hava muha- tarynları bir tayyure <illşürmlişlerdlr. 
r ebelcrinde l Messerschmitt 109 ve 1 Cant Şarki Afrlka'da lnslllz hnvn kuvrtlerl 
50 tah . 1 karŞl bomba 'e mitralyöz 

rıp edilmiıı, diğer dıisman tayyarelerı llC'rl hat arımıza 
d e hasar . . . . . ateşi) le hticuınlannı arttırmışlardır. 
li a uğramıştır. Bır ıngılız bomba \ e f t böl <'sinde toııcu kuvctlcrlmlz 

ç av t . .. . . . . Wolche ı g 
. ayyaresı uslerıne donmcmıştır. takvb c kıt alan nnklC'tmekte olan blrcok 

Dııer bir İngiliz av tayyare teşekkülü duşmrın otomoblllC'rinc nteş ncmıştır. 
Caınbut öll. takasında mühim bir ltal-ıneydanınaki büyuk tayyare tecem- Tann g ı mın _ 
ltıulerinc taarruz etmiştir Hucum muvaf· ) nn kolu ileri hnrekC'tl yaparak mühim duş-
fakiyetl . . . • mnn kuvetlC'r nl durdutmuştur. CC'rcynn e-
l' . e netıcelenmış, bırçok duşman tay- ldd tll uharebelcrden sonra dilş-

are11 tah · . dC'n çok s " nı 
tıl rıp edılmiş veya aı::ır hasara uı;ra- ,. n lal \"erl'r<'k çl'kllmef;c me<'bur 

ınııtır man a,,ır z :I' • • 
• kalmıştır. Kıtnfltımız mutat yl~itlıklerını ve 

Ilı S 79 tipinde bir düşman ~ayyaresi hudut muhariplik ruhunu bir kl're daha ispat et-

ıııtakasında dıişurulmıişttir. m1şlcrdlr. 

l;3. 14 eylül gecesi İngiliz bombardıman 
Ytareleri Trablusgarbı Bingazi ve Bar· 

Cc'y· 
• 

1 bornbalamı:ılardır. 

• cl'·rablusgarp'te, limanda bulunan gemilere 

8 
1'Panyol rıhtımına bombalar atılmıştır. 

0ınbala l' · ·ı d rın ımanda ve rıhtımdakı gemı er-
e ve bunların yanında infilak ettigi go

tulınuştur. 

l 1:1crkezt Akdeniz'de İngiliz hava kuvet-
erı v b f k" e ahriye tayyarelerinin muvaf a ı· 

Ycllj t • 
L • aarruzuna uğramış olan düşman gemı 
1tafıleai b"' "k b' ne mensup oldugu zannedilen uyu 
ır &eminin Zuara civarında şiddetle yan

ın~kta olduğu müşahede edilmiştir. Gemi 
ınutcak'b • • d 
b 

1 en şiddetli bir infilak netıcesın e 
er ha va olmuştur. 

lHn .. ·• ·ı b .azı de liman ve limandaki gemı er 
Otnbalwnrrııştır. Barce'de petrolün muhafa

laıına tahsis edılen bir bina tahrip eil 
l?ııatir. 

Gcrbini tayyare meydanı 13-14 eylül ge· 
cesi b ~ 
r 0nıba tayyarelerinin hucumuna u.-
&nıııt:r. 

Zl\ rcd"l •W b" ı.ı.· 1 en tayyarelerden baıka dıger ır 
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• ta11aresi de üssüne dönmemiıtir. 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
Er ğll: Tliccnr Mehmet Çelikel 100 lira, 

1 b 1. Burla Biraderler (5000), H<"lyos 
ı;tan u · · eı. ""l mUesses~si 14000), Keresteci Yadıg r o.., u 

( 1300), Kfiğıt taciri Mordo Bodrik (1200), 
Elektron şirkrtl, Balmumu taciri Buko 
A Kent (lOOOl ncr, Pelcmcnk kumpan 
y~sı ti.ıtlln ameleleri (851 ), .Manifatura 
taciri Arşnk Çuhacıyan, Sıımuel H~nanel 
(600 ı zer, Ecza labartuvar mUmessllı Per
te ve ş. (ri50). Hırdavat taciri Davlt Ya
}· Ventıırn (5Hi), Çay ve Kurukahve 
t::ıri Ml'nıışe Slton. :lsak RidlU Kohen 
l\!olz (500) zer, Kuyumcu Hasan Örnek, 
~·ani Mnvramatl (400) zer, Zeytin taciri 
tsak Asa (350), Zahir<' tUct'arı Osman Gll
nel ve Panclcll, Zeytinyağ ve sabuncu Kos
tantin Papadopulo, Baharat tllccan Hod
rik Tabııh (300! zer, ı<:Ağıt tüccarı Rafael 
Davlt Bahar (225), Zeytinyağ \'e sabuncu 
taciri İlya Dlmitrl, İpekli mensucatçı Mü
bin Aslan (200) zer, Zeytinyağ ve sabun· 
cu Torna (150), Çay ve kuru kahve taciri 
P. D. Lltopolos. Baharat taciri S. Retael 
Kanza (100) zer lira Hava Kurumuna te
berruda bulunmuılardır. 

U mlida!aa etmek üzere harbe girmekten 
başka yapılacıık bir şey kalmamıştır. Bu za
ruret hakkında finlcr arasında anlaşama
mazlık yoktur. 

Aııl•ız fayialar 
Sovyetler Birliği, aldığı vaziyet lle bu 

harbe sebebiyet vermiştir. 

Sovyetler Birliği, sulhsever olduğunu is

bat etmi5 olsa idi ve hudutlarının öte tara
fındakin topraklara göz di~emiş bulunsa 
idi, Almanya kendisine taarruz etmiyecekti. 

Bugüne kadar harbi tahminlerimizden da

ha müsait bir tarzda inkişaf etmiştir. Kıta
larımız, müteaddit noktalarda eski fin hu

dutlarına varmış ve bu hudut ların ötesinde 
çok fazla ilerlemiştir. İ ki ay içinde Cin or
dusu sovyet Rusya'nın üç ay içinde kendi
sinden aldığı araziden fazla arazi kazanmış
tır. 

Ecnebi gazeteler ve radyolar, Finlindiya
ya agır -ayiat verdirildigi ve fin milleti

nin artık harpten bıktığı hakknda şayial ar 
neşretmektedir. Bu şayiaların maksadı. ap
açıktır: 

Sovyetlerin askeri vaziyetini kolayla5tır· 

mak için fin milletini ayartmak. 
Butün bu şayialar, esassızdır. Finlindiya

nın teşebbüsü ile hiçbir sulh mıizakeresine 
girişilmemiştir. 

Sovyel Rusya'nın bu harbi kaybedeceğine 
ve Almanya tarafından mağliıp edileceğine 
şüphe yoktur. 

Finlandiya'nın harbi, bir mühafaa harbi· 
dir. 

Finlindiya, dünya milletleri arasındaki 
ihtilafın tasfiyesine iştirak etmiyecektir. " 

Finlandiya baıvekilinin nutku 
Helslnkl, 15 a.a. - Fin bn§vekill M. 

Bangell, dün akşam radyo ile !in mille -
tine hitap ederek, flnlcri mücadeleye ve 
çıılışmııya devam etmlye teııvik eylemi§ -
tir. 

Bn§vekll, tin n'"kerlerinln yorulmaksı -
zın kflhramanca dövU§tllğllnll ve inanılmı
yacak bir sUratıe en nıbşklll şartlar altın
da vazifesini yaptığını söylemiştir. 

Bangell, mllteııkibı•n :Moskova sulhllnll 
takip eden mliııkUI devreyi hntırıatmııı ve 
dcmişllr ki : 

- Daha iyi bir istikbali temin etmek 
l'zere muvnffakıyetıe çalışmak suretiyle 
bütün bu mUşkUllı.tın hakkından gelebi -
lirdik. 

Finlandiya cıimdi yeniden mücadele e
den bir millet olmuıtur. Fin kıtalan dil§
manı kendi taa.rnız mevzilerinde matl~p 
etmektedir. Döfllımiyen ve çalıımıY&D 

Amerikan heyeti 

Londra'ya geldi 
Londra; lô. a.a. -- Aloskova'ya gidecek 

olan Amerikan heyetinin bazı Azaları, Va
şington'daki ~ovyetıer Birliği blıytlk el _ 

çisi l\f. Umanski ile birlikte dün akşam 
tayyare ile Londra'ya nıuvuımllı.t etmiştir. 

Heyet rl!lsl M. Harrlmnn lıcyanatında de. 
mbllr ki: 

"- l\lnskovn'>n lılr an mel \'nmıak lstıyo. 
ruz. I.ondra'da Lord Beaverbrook ile lslı.arc· 
!erde hulunacaıtım. \'e sonra hemen so,yet. 
ler nırıutınc ı:ldercıtım ... 

Gazetelerin telairleri 
Londrn. 15 o a. - l\losko\ n '> n ı: dccck o -

lan amerikan he>etl mensuplarının Londra' -
ya mu~asalatı münascl>NIJ.le, •OV)('l mNkc
zlnde toplana<'ak olan lnı;lllz - Rus • Ameri
kan konfrrnnsı Londra ııa etelNlnln muta -
lealarınn bııtlıca mc\Zu lc kil Nmcklcdlr. 

Dnlly Tcll!ı:raph ı:ıızt•tesı. knnrı•rıınsın bir 
an C\CI toplnnmnsının lüzumundnn \'C Sov. 

yeller ııl'tıııtıne ynpılncak ~nrdım mesclcsln
dc tnıı:llt('rc'nln o~nııdıliı olılen bnhsederek 
bllhll65a •1l> le tfüur: 

"fnı:lllcrc kenıl!sl lcln beKlı>dlt:I amerlknn 
levazımının Rus>n'>n ı:önderllmeslne mu\a• 
fnknl elmlallr. 

Müıter('k davanın mu\ ırrnk olmn ı lcln 
!Azım ı;clen nndn ve y rde Rus>n'>n Aznml 
mlktnrdn >ardım ı:öndl:'~llmrslnl temın C'tmek 
Uı:ere tnıı:lllzlcrln kallanmı>nea~ı fc<lnkArlık 

knlmnmııtır .. 
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Fuar yüzme müsabakalarında 

Ankara birinci, Bursa 
ikinci, İzmir üçüncü oldu 
İzmir, 15 a.a. - Funr yllzme yarıeları, ı TRAMPLEN ATLAMALAHl : 

d~n netl<'clcnnıiş ve 104 puvanla Ankara Ankara'dan B llcnd 62,70 ıı•wanl hı • 
bırfn('], 81 ııu\•uııln Buı sn ikinci, 5G puvnn- rinci, İı;el'drn l\lahır ıkın<.!, Bllrııa dan İb
la İzmir UçUnrU, 52 puvanla Kocaeli dôr- rahim UçUnelı. 
dlıncU, 50 puvnnln İçel beşinci, 38 puvanıa U • 
Seyhan altıncı olmuştur. T RK BA): HAJ{ YARIŞI : 

Teknik nl'ticel r şunlardır : Kılmll, Necat ve Turan'dan mille ckkll 
100 METrn: SIRTt'STU : Ankara takımı birinci, Yunuıı. Muharrem 
Burım'dnn Hakkı birinci, iı:mlr'den J•'uat ve LUtfl'den mlltl'şckkil Sc)han takımı 

ikinci, Scyhnn'dan Yunus UçUncü. ikinci, Affan, J.'uat H! Necnıı den m ıte • 
200 METRE SERBl~ST : §ckkil İzmir takımı Uçllncu. 

Bursa'dan Mnhnıut blrinl'i, Ankara'dan SU TOPU OYUNU : 
Necat ikinci, hmir'dc>n \ffıın UrUncli. İçel - Anknra'yı 1 • o, 
150 Bursa, Slvas'ı 

il M.J.~Tın: Sl<::RBEST : 3-0 yenmiştir. 
Kocqefi'dc>n Nuri blı inei, Ankara'dnn Final kar .. ıla•nıaııınd~ T 1 " v ... Bıır~a')ı 2-1 ye. 

uran ikinci, zmlr'clen .Mehmet Ali U - nen İçel, Fuar su toııu 
çUnctı tur. birınclsı olrııuş • 

KtJLJ<~ ATLAMAI,AfU : (M t dl İcel'den Mflhı'r e 0 u ve devamlı çalışmalarıl)ln 
43.70 puvanla birinci, semeresi olarak blrlnciıı~ı eld<> eden 

Kocaeli d n Seyfi ikinci, Ankara'dan BU • Ankaralı ytlzüclilerl uı.us 
lcnd UçuncU. - hararcUe 

tebrik eder.) 

Yugoslavya' da 
yeni sabotaj 

hareketleri oldu i 

Yeni futbol müsabaka 
talimatnamesi haz1rlandı 
Kulüp değiştirme, amatörlük ve 
müsabaka şartları tanzim edi idi 

Londra, 15 a.a. - Fransız hudu -
dundan bildiriliyor: İyi haber alan 
bir menbadan bildirildiğine göre Yu
goslavya'daki Zağrep şehrinin mer -
kez postanesinde bir bomba patlamış 
binanın bir kısmı harap olmuş ve bir 
çok kimseler yaralanmıştır. 
Bombanın hüviyeti meçhul bir 

grup arasında bulunan bir şahıs ta
rafından atıldığı zannedilmektedir. 

Demiryollarında sabotaj 
Berne, 15 a.a. - Ncue Zuerchcr gaı

zetcsinin Budapeşte'cleki muhabirine 
göre sırp vatanperverlerinin faaliye -

ili neticesinde Saray-Bosna ile sırp 
hududu ve M ostarla Adriyatik ara -

sındaki demiryolu üzerinde münaka-
4at kesilmiştir. 

Baıvekil suykastleri takbih 
ediyor 

Londra, 15 a.a. - Belgrad radyo -

sunun verdiği bir habere göre sırp 
Quislingi ba vekil general Neı!!s pa
zar günü bir n u tu k aöyliyerek f(jyle 
demişt i r: 

" Vazife yapıyorum zanniyle iş-
lenen cinayetler, dahili harbi intaç 

eder. Sırplardan istenilen yegane 
şey mem lekete t edip kuvctleri gön -
derilmesini icabettirecek hareketle -
re mani olmaktır." 

G eneral bundan böyle asayişi ihlal 
edec ekleri ölüm cezasiyl e t ehdit e t -
miştir. 

Kavgah f ulbol 
ma~ının su~lular1 

cezalandınldilar 

Bc:>dcn Tcrbı> esi l'mum l\ludUrllıı'!U mem- ı veya okulu temsil cdebllrceklc:>rdlr. Ancak 
lekC'tlm.zde> geniş mlk)nsta tatbik edıl<'n ve bu dc>ğlsıkllkler bölge lık mııclannın ilk 
bu nlsbc tlc> bir takım ı;;UrUltil \ l' dC'dlkodu- j müsabakasının )apılal'ağı tarihe- knrl!lr ic
lara vrs le olan futbol mlısnb:ıkıılarını kati ra edilmiş bulunacaktır. 
şekıldc tnnz m C'drn bir musabaka tt'ıllmat- ...- ı .. 1 .1.en t.ı lmatta nıQsabakalara glrec('k 
ııamesı haı.ırlamı tır. bölgelerin murahhasla d u k . . . nn an m rl kc>p l!k 

Futbol fcdcrn<;>onu \C tl'knık mlişa\'ere , hl'HtkrlnC' mUhım vazlf 1 . , c c>r 'e ı.ıh ;ı. ct-
hc>) c>ll ıll' d •c r bnzı miltrha •ıs Zl'\'atın tet- , fer \er ım ~tır Bu he ti 1 
ki ' ~ • > e r rnusa ıakalann 

kindcn geçl'n bu tfıllmatname ıırojc<ıl, Be· nazımı olncnk mUsnbakal rı 
d " , , , . . • nrn gı ıı ı; rcmı. 

n fl'rb.)esl l mum MU lürllıı.:li nwrkez ıs- ycccklerl tn~in edeel'kler Ilk'·· tli . . ~ . us r ;ı; fllla<:ak. 
L şan• he)clın n 23 e;>lul toJılnntısına alt lar, lUzumu halinde rnusabakalnrırı h•hirt 
ruzname) c alınmıştır. kararını VPreblll'ccklC'rd r. 

Futhol mLlsnbaka tfılımatnıımcsl, bu spo
run musahakıı mevslmtııl, resmi müsabaka
lardan olan ilk nlflçlarl) le, grup \ e Türkl
~e birim ilklerine kulllp 'c fertlerin lştlrfık 
şnrtlarını, ilk he> l'llt•rl vnzıfı•lerlnl, futbol 

Futbol mUsabakalnrının hasılrıtının tak. 
sim,nde 3 ".15 sahn hlssı ı n)rıldıktnn son. 
ra, 3 ~O bölı;e \'ı.:)a ll'dl'rns:,on büt~l'slne 
Irat ka:>dolunacak ve % 20 dC' kuluıılere 
)ardım hlsst'sl olmak üıerl' keza bölge , .. 

musnbakalnrı ha~ılf\tının taksim surclleMnl, r d büt 1 <';ı: a 
amatıır!Qğıi Jhlfll eden halleri hükme bağ- t (' e~as~ 0; 

1 
~s ~eh e:nnet ka>

1 
ded lecPk· 

lamaktfldır. • ır. er a an ıo ;;ı a l'm taun nnt 'e S&• 
• lre karşılığı tutulacaktır. 

Beden 'I erb ycsl Umum MUdUrlill~U. fut-
bol mlısabnkn talimatnamesi merkrz tstlşa- Tülımnt amntôrlCığü &U suretle tl'lrı! et-

nıc>kt('dlr: re hl'~etln<fo mUznkerl' '" tnsdlk rdll ncl.>e 
kadar mert olmnk nzerl' \e proje esaslnn "Amall.ir sııorcu. fPOru kendı al'7.u \e lh· 
daı["('sinclc> mU\akkat bır tfıllmat hazırlı)n· t )Rrl)lc sırf kendi sıhntl, ku\etl, \C mora
rak bolgcll're tfı.mım ctnıiştır. t lınln yüksl'lmesl ve :> urt ınüdn!aa ına daha 

Ankara \ e 1stanbul'da 21 e) llildl' başla- !n;ı; dalı olması bnkımından > apan \ <· men. 
mnsı mahalll ilk he) etlc>rınce kararlnstın - sup olduğu <X'ml) l't n fn> cin \ <' erı-lı na. 
lan futbol maçlarında tatbik cdılecek bu ye- mıııa şahsi fednklırlıktan ccklııml) <'il "J>ort. 
nl tilllnıalın mühim hükümlerini asıığıya men bır şahsa clt'ııır. 
hul.ısatnn ) azıyoruz: Sahsının \ •»a lr>abında hl'I hanı;ı b r m a. 

Türkı)l''d(' futbol ın<'\'Slml eylül bldaye- essesl'nin veya husust bir cı•ml~<'lın ınaddl 
tinde bıışlar. Ma)ıs sonunda kapanır. Bu kazancı numına :ıınııılnn \'c do~ılan dot
müddct har cinde resmi ve hususi hl<: bır ru) a \ <') n bıl\•nsıUı ınhsl nıenfnatiııı tezntıı 
müo;rıbnka ) nııılnmnz. ctm"k veya bckl<'ml'k nınk adi> lı- V(' dil . 

Resmi futhol mil~nbnknlarınn lşUrfık mrc şiıncl'SI) le yapılan lıarc>kr>tl rln \ e fanlıyet
buı1 def:lıdır. Gırcnler ıcsbil olunnn 5artları !erin nmntör!Qkle ol tıka ı ) oktur." 
kabule mecburdurlar. Mrktcıı, Azası slvll o- l\!nddl bir m<"nfn::ıt rnukahllınde bir kuta. 
lan Milli l\fUdafnn VeklUetıne bağlı miles- be girenler, spor musnbakalanna bir rneıı. 
sesl'lcr kulüpleri ve askeri :ııurtlar, müsaba- fnııt mukabilinde i:,;tırlık edenler, musaba. 
kalarıı b'irm<'k için mensuıı o!duklan vcklı- ı ka hasılatından hisse alanlar ve'a sll)en
letlC'n milsııade nlacaklnı'dır. ler, musnbnkn)a lst rtıkt<'n e\<'I :>nııılacak 

Müsabakalar bir ka7.ıın<: \'e;l'a \'arldat antr,.nmanlar için mr-nsup olduğu kuırıııten 
menbaı dilşUnct'slyle > npılmaz. KulUpler mli tazminat 'e) n znrurl masraf namı altında 
sabakalnrdnn hiç bir maddi menfaat b<"kle- pnra alnıılar ~l')a ıtsl)cnlrr nmrıturlu~ü ih
med<'n maçlara glıc>rll'r. ICıl etmiş sn)ılnt'ııklar \e ktnrl•ler ne <'<'Z& 

Mlisnbnkolnrn dnhil olnl'akların 17 yaş- tfılımatnamr 1 h\Jktımkr il<' alftn bo>kot Beden Terbiyesi Umum 11lldlirlllğü mer
kez ceza heyeti, 15 temmuz tarihinde An-

lnnııı bltırmclC'rl, sa.;lamlıklarıııı doktor ra· 
kara'da Beşiktaş ve Gcnçlcrhlrll~i takım-
ları arasında yapılan Tilrklyc blrinr.lllğl poriyle tcvsık ı>tınC'lc>rl, tam amntlir olnıa-

verllt'CC'kt lr. 
AmnUirlllklen lhrııç ed h-ıılt r BN!ı ıı TPr

b!yesl trşklllıtınn dnhll kulılı ı ... rr alınmıya
eaklardır. Bl'drn terhl:> l'S mukc>llt>fll'Mnden 
amntör!Uito !hl ti l'd nlrr mrcburl heden 
hareketlerini )apmakln b 1 ti l'ı, mU~l\lıtıka. 

larn Jthnl olunnu)'araklnıılır. 

fııtbol maçında h{ıdis olan vaka l\zcrlne lnrı, bölgl'lcrc kendllrrlnl lcscıl ettlm1C'l<'
son kararını vermiştir. rL başka kuliipten ı;l'lcnll'rln lıc:;, bnska 

Alll.knlılnra tclıliğ edilmek Uzcre 1stan- bölı;C'lerdcn nakledenlerin bir srne bekle· 
bul ve Ankara bölg<'lcrlne ynzılan bu kn- nwlerl, eski bölgesine avdet ccll nlcrd<'n es
rara nn1.arnn: Beşiktaş kııli.ibi.indcn Halil ki kuHibline gf["('nlcrln bir, bnska kulübe 
Köksııl'a (3 sene), Hlfat Kagız ve Şakir glrcnlerın beş sene intizar ctml'lcrl, talebe 
U\uadlı'ya (:i er ay). Hüsnü Savman'ıı \'C';>a ıc nde grnçllk kullllıli t<"S<'kkill etmiş 
(3 ay), ŞUkrU GU!ez ve Hakkı Yeten'c bir mficssl'sc>dc mUstahdem bulunmalan, I 
(2 şer ny), İbrahim Tuzdcr \'e Şeref Beden Terbı)esi l'mum l\lUdUrlül:ü IC'şkllfı· 
Görkey'e ( ı er ay) mUsnbnka boykotu, 
Hilseyin Saygun'a ihtar ve Gençlerbirll • tına dahil milı.:s.<;C' lcr kull ıılt r ne ml'n~up 
P.;i'ndeu Mustafa Gökçam'a (5 ny) ceza futbolcuların ;ı;ukardakl şartlardan başka 
vermiştir. temsil cttıklerl mlies l'St:lcrln kadrolarına 

Umum mUdürlUk bu cezaların 15 tem - dahli ve müC'ssl'sl'lcrdc bllfıll milstahdem 
muzdan itibaren meriyete girmesini tas- bulunmnlan IAzımdır. 
dik etmiş ve Beşiktaş takımı kalecisi 
Mehmet Ali Tanmnn ile mUdnfl Yavuz 
Öretcn'ln hııreketlcrinc lılıkiııılyctı kay -
bctmiıı bir takım arC1Hınılıı iti ılııllcrinc sa
hip olarak oyıınl nrıııclan bngkn hiç hir şey
le meşgul olmamnları ve keza GC'n<'ll'r • 
birliği tnkımının tek bir oyuncusu Musta
fa Gökçam'dan gııyrl diğer on oyuncusu
nµn aynı suretle IUdallerine sııhip olarak 
temiz bir oyun tarzı takip etmeleri sport
menliğe ve centllmenllğe uygun temiz bir 
sporcu hareketi d'larak tııkdlr cdllmiııtir. 

Doğrudan dol:ruya ve~a bll\'asıtfl bir ve
kfılete bağlı mliess""" kulliplerl futboleula· 
n <la Bcd<"n Tcrbl)csı Umum Müdliri{iğQ
nUrı teı tııı euıı:ı mUsabakalnra t;lrcrlcrse 
aynı hükünılcrl' riıı> et edrr•'kll'rdır. Bu 
suretle bnşka başka ~erll'rdc>kl şubelerden 
birinden dığcrlne geçl'cl'k sporcular milddl't 
bC'kllyceeklcr<tir. A) nı zamanda o mlicsse
sede bir vazlfoye rcsnıc>n ve usulli dahilinde 
Uıyln edılm s bulunaeaklnrdır. 

l\fılll Müdnfnn Vekllletlnl' bıı~lı ve fakat 
sivil mUstahclcmlerden müteşekkil müesse· 

bir millet, tarihteki vaziyetini muhafaza se kulCibtınü temsil cdccl'k futbolcular da 
edemez. bu ~ükümlc>re tAbl olııcaklardır. 

Sovyet • Fin müna•ebetlerinin 
hikiıyeai 

Vaşington; 15. a.a. - Flnlfmdiya'nın 

Vaolngton elçisi M. Procope, 12 mart 1940 

dan 25 haziran 1941 c kadıır geçen mlid· 
det zarfındaki Rus - F'ln rnUn:ı.sebetlcrl 

hakkında bir " l\lııvl • Ucynz kitap ,. neş

retmiştir. 

Rusya ile Finlfındlya arasında geçen l5 

aylık sulh devresinin, Sovyetler, Flnllı.n

dlya'nın lstlkllı.linl yıkmak için suykast 

faaliyetlerinde bulund•ığunu ve nihayet 

Rus - Alman muhaaemasının bidayetinde 

Finlere karDı hiçbir tahrik olmadan hU • 

cuma seçtlfini bildirmektedir. 

Hususi tıillmatnam('lC'rlne göre askeı1 

kıtnlflrda ordu ml'nsuplnnndan tl'&C'kkQJ et
miş gUclcrlc M:ınrır ve tll#l'r \•cktılrtıere 

bn lı okulların sııor yurtlannı tems ı ede
cek futbolcular hnkkındn yuknrdakl hüküm 
!er tıılhik edilınlyec<'ktlr. 

Askeri kılalaı ın güçlerlnrll'kl futbol tn. 
kımları münhasırıın tlnltormrılı onlu nıen
$Uplarıncl:ın <Genl'lkurmny'ın D. !l3 Hıllma
tı htikümlC'rl dalN'slnclc) teşkil edilccl'ktlr. 

Okullardaki spor yurtları futbol takım
ları münhasıran o okuldıı tahsilde bulunan 
talebelerden teşkil olunacaktır. 

Kıtalardakl askeri güçlerin birinden di
ğerine ve yahut okullardan birinden diğeri
ne geı:en futbolcular mUddet beklemekle 
mukayyet olmaksızın iltihak ettikleri eüı: 

Beden terbiyesi mükellefleri 
subayları selamhyacaklar 

Beden Terbiyesi umum mudurluğu, beden 
terbiyesi mukelleflerinin resmi elbısclcri 

taşıdıkları esnııda rastlıyacııkları subayları 

sellimlamalarını, allikalılara teblıe edilmek 
üzere, bölgelere tamım etmi tir. 

Beden Terbiyesi mukcllefleri, Vekıller 

H eyetindeıı çıkan kıyafet talimatnamesinln 

ikinci maddesine tcvfıkaıı. resmi elbisele
rini. ancak toplu yuruyuşlcrde, talırnlerde, 

tatbikatlarda ve merasime iştirakleri esna
da giyebileceklerdir 

Zonguldak' ta yapılan 

spor müsabakalan 
Zonguldak, 15 n n. Kaı ıhuk fabrika.. 

1n:1• Demlrçelik spor kulub ı ile EretU 
kömllrlerl i<Jlctmrsi Gen~lık kulUbU ara • 
s~nda dıln bır ltnrşıla ma yapılnu!)tır. 
l:;ııııt 11; cin ı;ıchlr ı;tndıııdn '\' ıpılmıs ola.o 
bu u · ~ m sabakalaı ın t..J,ııilt ıı, tifch'ı ı :ışnğı· 
dadır : 

Gur~ş: 61 J{ıfudn Sıb.ılı ıltın K zono 
(Denıırçellk ı, ll6 l\ı! 11dn lıınıaıl Ş!'ngUn 
(Demlrçrllk), 7ı ı,ııfJd !'o;•ıl<')m1n (Grnc;
llk kulübU). , hılod ıvn:uı tldır tDe
mirçellk) blrıncı. 

Halat çekme: Ccnl"flk kuı ıt ı 
Balkan Bsyrıı.k yan~ı!l:I • {Ciençllk ku

lübU). 
Futbol: Sıfıra kar•ı 4 a~"l ile Gençllll 

kulUbU galip selmi§tir. 
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DEVLET DEMiR YOLLARI 

Kereste alınacak 
Devlet Demlnolları Sa. Al. Ko. dan: 
İdaremiz ihtiyacı ıcın muhtel.t e~tta 

L7.840 M3. cam dilme ve 9 S<ıo M3 cam tah· 
ta ve kalaa :16 eylül 9U tarihine raıtlıyan 

euma cünU aaat 10 da AnkıLrada ikinci ıs· 

!etme blnaaınd.a toplanan komisyonda kapa.· 
b zarr uıullyle ıatın alına~ktır. Bu ıse clr· 
mek lJtıyenlerln kanunun taytn ettlf:l veaa
llcle 119.21 )'(iz on dokuz lira Yirmi bir ku
rus muvakkat teminatlarını havı tekllUerlnl 
aynı ırün aaat on bese kad.ıır ko:nlayon reıs

Utın• makbuı mukablllnde vermeleri il· 
cımdır. Sartname ve mukavele projesi ko. 
misyon kaleminden parasız alınablllr. 

(6476) 16434 

Kireç alınacak 
Devlet Demlı;:ollan Sa. Al. I<o. dan: 
ZOnıruldak lttas>onunda vu:on !cinde teı· 

Um ıartlYle 400 ton aönmemlı kireç acık ek
ıUtme auretlYlt satın aıınaca.ktır. lltuhammen 
bedeli (3.400) Uc bin dört yüz liradır. 

Bu be ııılnnek lJtlyenlerln kanunun tayin 
ettUt vesalk lle (25ıs) iki yüz eııı bcs liralık 

muvakkat temınatlannı havi vezne makbuzu 
veya idarenin kabul ettiği formüle mutabık 
banka mektuplannı hamUen ihale ~nü olnn 
29 eylül 1941 tarihine rastlıyan pazartesi ıııU· 

ııQ uat 16 da Ankara istasyonunda ikinci it· 
Jeena mUdOrlOtU blna!ında toplanacak ko -
mtaycna müracaat etmeleri ltızımcıır. 

Şartname ve mukavele projesi komı.ayon· 
dan ve ZOnculdak l.9la.!yonundan paraııız vc-
rilmelctedlr. (6!567) 16!1:!3 

Otel ve yatakhane in,aatı 
Devlet Demın·oııan Sa. Al. Ko. dan: 
Yerktly lataayonundn otel ve yatakane bl· 

nalan ınsaatı kapalı zart uııullYle ve \'ahldl 
tınt Qzerlnden eksiltmeye konmuıtur. Bu 
tııaaatta dllumı ve lentolar lctn muktazı de

mirler idarece \•erıteccktlr. 
ı - Bu ısın muhammen bedeli (78000) 11· 

rad.ır. 
2 - bteklller bu be alt eartname ve ıatr 

l'WalD o. D. yollan Ankara veznesinden 
l(890) ıcunıa mukabilinde alablllrler. 

a - l!lcslltme 2. 10. S.1 tarihinde pereem· 
~ sünO 11at 16 da Ankarada D. o. yollan 
:rol dairesinde toplanacak merkez birinci ko • 

ANKARA BELEDiYESi 

Toplantı 
Ankara Belediyesindenı 

Ankara Belediye meclisi 18. 9. ~1 tari
hine müsadif peroembe ııinü fevkalide iç

tima aktcdeceiinden azlnın yevmi mezk\ır
de aaat 17 de belediyeye te$rifleri ilin o-
lunur. (6752) 15695 

Çizme alrnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Altı clttl memur ve 119 clttl de ıo -

tör ve erat ıcın olmak üzere itfaiye milstah· 
demini !cin ccmnn (125) clft clzmc on bes 
ı:Un müddetle acık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli (312!5) liradır. 

3 - Temınnt (234) Ura (3S) kuruıtur. 

4 - Şartnamesini ırônnek ve bedelsiz: al· 
mak lJtlyenlerln her ırün enctımen kalemine 
ve IEtoklllcrtn de 26. 9. 941 cuma gQnil ıııat 

10.30 dn belediye dairesinde mütesekkll dal· 
m~ encümene milracaaUarı. 

(G4S2) 16449 

2 muhasip aranıyor 
Ankara Belediye Relıll(:lnden: 

1 - Ankara ıu leleri mUdUrllll:U tein bir 
mesut muhasip bir ayniyat muhaslbl alına· 
caktır. 

2 - Talipler aıal:ıda yazılı veutkl istida· 
larb·te blrll)cto eYIUl ıonı\na kadar ıu lda -
resine \'Creccklcrdlr. 

A - Rc!ml bir dalred asıııırı Qc sene bu 
vazırcnln ita edlldlı?lnl ıı&terlr \•esik&, 

B - Sicil cüzdıını. 
C - Sıhat rap0ru , 
D - Uc totol:rat. 

(6530) 16<1111 

OKULLAR 

Talebe kaydı 
Yüksek Milhendlı Mcktooı MUılllrllltUnı1en: 

1941 • ıocı ders aeneal talebe kayıt mua· 
melesi 1 eylUlden itibaren 80 ey!Qle kadar H• 

bahlan >'npılacııktır. 
Fazla tafılllt ıcın mektep idaresine mora· 

caat edllmest. (7502/6033> 16001 

znııyenımc:a yapılacaktır. Teknik kitaplar alınacak 
4 - Eksiltmeye ~rebllmek tein ıstekllle • Ankara Bölge sanat Okulu l>lOdilrtuaun • 

ım teklll mektuplarb'le birlikte asat:ıda Ya· den: 
ınlı teminat ve veulkl aynı ıııiln saat (lll) • IJölge ıanat okullan ihtiyacı tein 2546 lira 
kadar komlayen relılltlne vermeleri azım· ı kurııa tutarındaki 394 kal!'m ecn!'hl teknik 
dır: 

a) (!iU50> liralık muvakkat teminat 
b) :U90 1&Y1lı kanunun taytn etuaı vesika

larla bu ı,. mahsus olmak üzere MilnakalAt 
Veklletlnden alınmıe ehlbet vutkaııı. ehliyet 
'ftllkası ıcın ihale tarihinden en az ıeklz ıııOn 
evet btr tatlda ile Mllnakallt Veklletlne mü· 
racaat olunmuı. (6~1) 16566 

T af alınacak 
I>evlet Demlryollan Satın Al. Ko.dao : 

kitaplar ac:ık eksiltme ııuretıylc alınacaktır. 

Bu ı;ılhl kitaptan vcırebllecck olıınlıırın kitap 
llııtelerlylo ıartnamcslnl ı:örmck üzere her 
ı:On okul mUdUı'lüfıüne ve eksiltmeye ırıre

ceklerln de yüz:de yedi bucuk troılnatıarlyle 

birlikte ihale ırünQ olan 29. 9. 1041 pazartesi 
ırünll saat 115 te Ankara mektepler muhaıe • 
beclllğlnde toplo.nacak olan alım satım ko -
misyonuna mllrncrıatlan. 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf uıuliyle eksiltme 

ilanı 
Giresun Nafıa lltUdUrlOll'ünden: 

ur;us 
:vu peynir kapalı zarf usullyle ek81ltme· 
Y• konulmu:ıtur. Mecmuunun tahmin be
deli 16695 lira ve ilk teminatı 1252 lira 
18 kuruştur. ~artname zabıt ve muameltıt 
mUdilrlUfU kaleminde görUleblllr. İhale 
23. 9. 9!ll salı gUnU saat 15 te daimi en
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları, 941 yılma 
alt ticaret odaııı vesikaları ve kanunen lb· 
razı lhımgelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifa~ı çevresinde hazır· 
lıyacaklan teklif mektuplarını ihale gUnU 
saat H de kadar daimt enc.ımene verme-
leri JAzımdır. (7804/6354) 16378 

Kapalı zarf usuliyle e\cıiltme 
ilanı 

Çorum Vil!yeti Dalml EncUmenindcn: 
1 - Çorum - Çerlkll yolunun 26-'-000 

-34+700 UncU kilometreleri arasında 
51HO metre uzunıuı:ı-undakl oosc esaslı ta· 
nılratı 1911 eylllJUnUn 25 inci perıembc 

gUnU saat 16 da daimi encümen içtima 
salonunda ihale edilmek üzere yirmi bir 
gUn müddetle kapalı zarf uııuliyle ekııllt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Yapılacak ifin keglf beıfell 15244.82 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat lHS lira 36 ku· 
nıııtur. 

' - Bu lge alt evrak ıunlardır : 
A) Keıılfname ve ııllellel fiyat, 
B) Ocak graflğ-1, meııafei vasaliye cet

veli, 
C) Eksiltme gartnamesı, mukavele pro-

jesi, 
D) Huııusl ııartname, 
F ı Bayındırlık işleı:i genel uartnamesl. 
G) Şose ve köprUlcr fenni ıartnameeı. 
6 - Bu vesaik tatil,....gOnlerl hariç ola-

rak her glln cncUıncn kaleminde ve nalın 
dairesinde görlllcbllir. 

6 - Eksiltmeye gırebllmek lçın temı . 
nat akçelcrınin yatırılması, ihaleden Uc 
gUn t?vcl vilı'\yct makamma müracaııtlıı 
alınacak ehliyet veıılkastyle ticaret odııııı 
vesıkasının ıb~az edilmesi Ye ihale kıı • 
nununun 83 lıncll maddesi mucibince tek
lif mektuplarının zamanında verllmcsı 
ııtrttır. 

Şose inşaatı 
Esklsehlr Naııa MildürlllQ>Undne: 

16397 

l - Eksiltmeye konulan la: Eskişehir. 
Seyıtırazl Yvlunun 31 +940 43+000 kilometre· 
!eri rasılaaında Yeni ıose ve sınai tma!At in· 
eaatıdır. 

tarını ihale ıünll saat 14 de kadar daimJ ı 
encUmcne vermeleri llzrmdır. 

(8068/6572) 16666 

Elbise yaphrılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Temizlik amelesi için yaptırılacak caket, 

pantalon, kasket ve tozluktan ibaret 1000 
takım elbise kapalı zarf uıuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bede· 
li 17500 lira ve ilk teminatı 1312 lira 50 ku

ruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdilr

lucu kaleminde gôrülcbilir. İhale 2. 10. 941 
perşembe günü saat 15 le daimi encümen· 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ve 941 yılına ait ti· 

caret odası vesikaları ve kanunenı ibraz 

19.zımgelcn diğer vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacak· 

lan teklif mcktuplarnı ihale gıinü saat 14 

de kadar dai'lli encümene vermeleri U.-
zım'1ır. (8069/5673) 15657 

Tômirat yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Belediyece istimliik edilen Mısır çarşı-

sında yaptırılacak tamirat kapalı zarf usu· 
liyle ekııillmcye konulmuştur. Keşif bede· 

li 259,786 lira ve ilk teminatı 14111 !ıra 52 

kuruıtur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 

işleri genel, hususi ve fenni enrtnameleri 
proje keşif hulasasiylc buna mılteferri di· 

ger evrak 12 lira 99 kuruş mukabilinde be· 
lediyc fen işleri müdürlugunden verilecek· 

tir. İhale 2. 10. 941 perşembe gunü saat 15 
te daimi cnciımende yapılacal:tır. Taliple· 
rin ilk temin t makbuz veya mektupları, 

ihale tarihinden sekiz ı:ün evci belediye fen 

i!ilerİ müdürlucunc müracaatla alacakları 
fenni ehliyet, !>41 yılna ait ticaret odası ve· 
uikaları imzalı ~artname ve kanunen ibrazı 1 

lizımgelen difer vesaik ile 2490 numaralı 1 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 

1 
teklif mektuplarını ihale gilnıl aaat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

<80i0 6(,74) 16668 
2 - Keaıı bedeli: (5715!1 92) liradır. 

8 - Bu ı,e lllt aartnanıeler ve evrak ıun· Parke to~ı alınacak 
!ardır: · ':I 

A - Baymdırlık ıaıerı ıreneı aartnameıı, Erzurum imar Birliği Başkan-
a - Tesvlycl tUrablye, eose ve kArglr in· 

ıaata alt umumi rcnnı ıartnamc, lığından : 
C - Grafik Erzurumc1a imar blr!U:lnln ı;tlsterecet:I yer· 
D - Metraj ııe muntazam bir ıuret't.e istif edilerek teıllm 
E - Hususi fenni eartname edilmek üzere 22><14l<16 ebadında yüz Y1r· 
F - Fiyat bordrosu mi beı bin parke tası kapalı 1.arı uaullyle ek· 
o - Kcelt hUUhaaı slltmcye cıkarılmı1tır. Kc,ıc hedell •m bes bin 
H - Eksiltme eartnamesl liradır. :r.ıuvilkkat tcınlnntı 1125 liradır. Ek· 
l - P.Jukaveıe proJe3ı ılltme ve lhnlC'sl 2 birinci tc•rln 941 perıem· 
latıyenıer bu evrakı ner uman natıa mU· be ı;UnU sant 15 le Erzurum vlltıyct maka-

dürlCltilnde parasız olarak &orcblllrler. mında toplanacak imar bırııaı idare heyeti 
4 - la yeri: Esklıehlr • SeyJt~azl yolunun tarafından > vılııcaktır. Taliplerin teminat 

31+9·10-1'.l+Ooo klloınetl'Clerl arasıdır. mektup \ 'CYR maktıuı:unun ve ticaret odıuı 
5 - Yapılacak ıa: BlokaJlı ıosc ve amal ve bu ıae alt narından alacakları ehliyet \'C• 

A1qıda miktar, muhammen bedel, te • 
nılnat miktarı ne istihsal mahalll göste • 
rUmlı olan 1 kalem la§ kap:ılı zart uau -
lJyle aatın alınacaktır. MUnakaıın 29·9·1941 
ııazarteııl gknU saat l1 de Slrkecl'de 9. 
tıletme blnaııında A. E. komlııyonu ta -
~ından yapılacaktır. 

İlleklilerin teminat ve kanuni \'eıılka -
larını ihtiva edecek kapalı zarflarını aynı 
sün aaat 10 a kadar komlııyona vermelo • 
ri Jlzımdır. Şartnameler p&raaız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

lma!At lnınatıdır. ılka\nnnın ek&lllmenln acılncaaı ıaatten bir 
6 - Eksiltme: :z:ı. 9. 041 tarihinde Eskise- saat evellçıc kadar teklif mektubu ile beraber 

yet merkezinde yeniden yapılacak olan kArıııtr nır vllCL)etl binasında. toplanan daimi enctı. ba$kanıır:ıı. \'l'rml'lerl Utın olunur. 
100 klelllk cezaevi lneaatıdır. mende aaat 15 te yapılacaktır. (61'1G 6719) 16697 

ı - .Eksiltmeye konulan it Giresun vlll· 

:ı - Kcılf bedcıt ~3 lira 87 kuruıtur. 7 - Ekıııtme kapalı znrt usullyleı:llr. 

dır~ - Bu ı .. al\ ı•rtn•m• ve evrak ıanıa.::. ' ---'<
4
".
886

_
9 
Ek1ıııı.m.,,. aınn ""'- --"-ay_s_e-r"'21~k~e~""e~ın~ıyeon1yaastent1~c~~ · • .9 > lro muvakkat teminat vermesi \'e 

Ocak Sırtköy, Mikllln 8500 !11
, Mu • 

llaznmen bedel 23376 L. Teminat 1763.13 L. 
A> Eksiltme ıartnomesl, asafııda ~!!sterllcn velllknlan haiz olmalan ı - Fort marka beheri yedi bin Türk ıı. 

(8036-6582) 16607 

Hava kompresörü alınacak 
?>evlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 

Muhammen bedeli (5900) lira olan bir il· 
det hava kompresörü 17. 10. !>41 cuma ıu
aü Hat U.30 da kapalı zarf usuliyle An· 

kıra'daidare binasında satın alınacaktır. 

B> Mukavelename, 
C> Bayındırllk isleri eenel ıartnameıt. )'a· 

pı lılcrl fennl ıartnnmeıl, 
D) Seri dôprl cetve\I yapı elektrik, ıııhl 

teılıa.t, kctlr ıartnamelerı. allılleyl llyat cet· 
veli ve proje(!lr. 

4 - lstcklller bu e\'rakı 160 kuruı bedel 
mukabilinde Natıa mUdürliliıOnden alabilir· 
ler. 

5 - Ekılllme 26. 9. 941 cuma gilnU ıaıı.t 

16 da Nafıa mCldürlUıtUndc mllteşekkll komls· 
yonda kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye ~rebllmek tein l.steklllerın 
en asaıtı ytrml t>eı bin lira de!l'erlnde yapı 

ısını muvnftaklyetıe bltlrmle bulunması. 2669 
Ura 50 kuruı muvakkat teminat yatırmaları. 

sarttır. 

Benzeri (30000) llralık ıs yaptııtına dair 
bonservisle mali referansa lltınaden thııle -
den en az üc ırün evci vllAyete müracaatla 
ıılacakları ehliyetname ve ıeneıl !cinde Uca· 
ret odası \•cıslkası. 

9 - Tekııt mektupları yukarıda altıncı 
maddede yazılı saatten bir uat evellne ka· 
dar vllAycte ırcıtlrllecek daimi encümen re -
lsllltlne mııkbuz mukablllnd~ verlec:cktır. 

Po~ta ile ııönderllecek mektupların nihayet 
altıncı maddede ynzılı Bllll tc kndar ırelmls ol· 
ması ve dıs zarfının mOhür mumu ile b1ce 
kapatılması llzımcıır. Postada olacak ııectk-

meler kabul edilmez. (648:5) 164152 

Bu iıe ıirmek iııtiyenlerin (442,50) lira

lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et

tiii vesikaları ve tekliflerini aynı &ün sa· 

at ı•.30 a kadar komiıyon reiıliiine ver· 

mılerl. 

Sartnımeler parasız olarak Ankara'da 
bundan baıka 041 milli )'llına alt Ticaret oda·' Muhteıı·ı itti ve ressam alınacak 
ıı.na ka>'lUı bulundul:una dnlr vesika ile ek· f~ 

_.ı.seme dairesinden, Haydarpata'da tesel· 
liiın ve aevk ıefliğindcn dağıtılacaktır. 

ıııtmcden en az cıc ırün evci \•lllyctten alın· 
mıs ehll)elname ibraz etmeleri sarttır. Eski§ehir Tayyare Fabrikası 

(6566} 16660 
'l - Teklif mektuplan 5 inci maddede ya· Genel Direktörlüğünden : 

zıh ıaattcn bir 1aat e\•cllne kadar komisyon Fabrika ıcın birinci ve lktnc:ı sınır tornacı, 
reısııı:ıınc makbuz mukablllnı1e verilecektir. elektrikçi, tesviyeci ve motör uıla11 ile ma· 
Posta ile allndcrtlecck mektuııtuın nihayet kine rassamı alınacaktır. Verilecek yevmiye 
5 inci maddede yazılı saate kadar ırelmlı ol· lmtlhanda ırörlllecck kablll)'ete ı:öre 500 ku· 
muı \'e dıı zartın mUhilr mumu ile 1Ylce ka· rusa kadanlır. Du ustalann lmUlıanda mu. 
patılmıı bulunması IAzımdır. t>oıtada olacak \'ftrtak olmıı.ları ve harlcten ı:clccck olanların 
ııeclkmeler kabul edilmez. l60S7 bütün yol mnsratlar1ylc dlaer 'zarurt masraf· 

Elbise diktirilecek 

tJ. D. Yolları Afyon 7 inci hletme Mıi

diirliıtünden: 

Muhammen bedeli 20005 lira olan. iıılet-

111emiı memur ve müstahdemini için, 640 ta

kım açık yakı (caket, yelek ve pantalon· 150 ev yaptırılacak 
dan ibaret) ve ııo takım kapalı (caket ve Erzurum Dotu Kooııeratltlnden: 
pantalondan ibaret) ceman 850 takım elbl- l - Dotu 1naaat kooperatifi tarafından 
M ile 490 adet palto ve 450 adet !japkanın Erzurum'da muhleııt tipte 150 adet ev yap-

tınıacaktır. 
dikimi işinin, kumaşı i~letmemizce veril- :.ı _ Yaptırılacak evlerin kesit bedeJI 
melı: ve utar (saten kazalin), tela, diigme, ıı.063.624) lira 80 kurut olup kapalı zart u -
aırma ve diğer harç ve malzeme ile ila-ı ıullyle ekılltmeye konuımuıtur. 
111eti farikalar müteahhide ait olmak üze· 8 - t:kslltme 3L ıo. 941 cuma ııınnu ıaat 

16 da Erzurum belediye dalreıılnde toplana· 
re 2. 10. 941 perliembe ı:uniı saat 1 l de cak kooperatif idare he;yetl huzurunda icra 
Afyon'da yedinci ielctme müdürlüğü bina· edilecektir. 
11nda kapalı zarf usuliyle ekıiltmesi yapı- 4 - .Bu teı alt evraklar eunıardır: 

lıeaktır. 
Binaların ııltınlan, mahal ııstcsı, ölcU tar· 

zı listesi. fenni ıartnameıl, vahidi ttyat Us -
Bu iıe ıirmek lıtiyenlerin 1500 lira 38 test. hUIAsııl kesitleri, bayındırlık tılerl ırenel 

kuru~luk muvakkat teminat ile kanunun eartnamest. eksiltme ıar·tnamesl ve mukavele 
tayin ettiti veıikaları ve tekliflerini yukı- proJe!ldlr. 
rıdı yazılı ıun ıaat 10 a kadar Afyon"da ye- ti - Talipler yukarıda yazılı evraktan mü· 
dinc:i iıletme komiıyon reiıliiine vermele- teıckkll doıyaları (2!)) lira mukabilinde Er· 

zurumda Dotu tnıaat kooperatifinden tcda • 
Ti lhımdır. rlk edebilecekleri clbl ücClncü umumi mOfet· 
Şartnameler parasız olarak yedinci iş- t11llk nafıa mila8\1rlltl odıuında da tetkik e· 

letme müdurlugünden alınabilir. deblllrler. 
(
6713

) 16702 6 - Taliplerin mQnakasa)·a latlrlk edııbll· 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Kereste nakliyatı 
Devlet Orman lıletmeıi Aband -

Keremalı Revir Amirliğinden : 
Devlet orman ıııetme31 DUzce revırtnln 

~mac:ık mıntakaeında muhtelit mıntakala• 
rırıda mevcut takriben (bes bin> metreküp 
köknar tomru~unun Dereköy ve Tekirler de· 
poııuna nakil 20 eylül 941 cum rtesl ırünCI 

meler! için aantıdakl ıartlıuı haiz olmaları 
lazımdır. 

45.658 lira 74 kurusluk muvakkat teminatı 
Erzurum bclcdlYe vezneılne yatınlıtına dnlr 
makbuz ve yahut kanunen muteber ipotek 
yapması veya banka mektubu ibraz etmesi. 
941 yılında ticaret odasına kayıtlı oldut;una 
dair vc!lka ibraz etmesi, lnuat yaııtııtınn 
dair vesika ile kooperaUf idare heyetine mil· 
racaat ederek mllnnkaaan. 1'tırAk edebilmek 
ıcın vesika ~ıması ve 1braz etmesi, yukandıı 
dördilncCI maddede :vazıh bu ite alt evrakları 
aöri.IP milnderecatını tamamen kabul ettlll'I • 
ne dıılr ımzalamuı, 2490 aayılı kanuna uysun 
olarak hazırltyac:atı tekllt mektuplannı 31. 

1aat 1:ı de DUzce'de devlet orman tılotmesl 1". 041 münakasa cOnü aaat 115 e kadar Er· 
revir tmtrlltlnde ac:ık ekılltme ile mütealıhl· zurum belediye riyasetine mııkbuz mukabl • 
dine verilecektir. Beher metre k!lpllnlln mu· 
htmmen nakli ücreti Uc liradır. 

Tallrılerln mezktlr aun ve aaatte evrakı 
ı.tztme v. temlnatlarlyle revir Aıntrllttndekl 
~mtsy0n.a mQrac:aatları. 

ıart11ameler Ankara orman 
.UrlOtGnde ve Ollzce'de revir 
.ılrüleblllr. li939/6496) 

umum mU· 
lmlrlltlnde 

164~ 

llnde vermle olması ıart ve !Azım olduıtu 1 • 
ıtın olunur. (6203> 16194 

Yağ ve peynir alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 
DarUlaceze mUeııaeııeııl tı;ln detalın tn· 

Um edilmek ıarttyle alınacak 8000 kilo 
sadeyaf, 900 kilo tereyal ve 2~0 kilo be· 

!arının kendilerine alt bulunmalan &artıyle 
aınıtıda )'llzılı vcsalkle nihayet sa. 9. 941 tıırl· 

hine kadar bir dllckcc ile fabrika a-eneı dl· 
rcktörlOCUne mllracaatıarı. 

Nütuıı hO\•l)'et cllzdanı ve askerlik vesika· 
ıı. 

Emniyet müdllrliltilnden musaddak hlls. 
nUhal kA{:ıdı, 

Bonservl~ veya varsa mektep eahndetna -
mcsl. (79:il/6495) 16538 

Bir makinist aranıyor 

Y ozğat Memleket Hastanesi 

Baş Tabipliğinden : 
Hastanemizin 100 lira aylık ücreuı maki· 

nlatll~ acıktır. Şeraiti haiz olnnlann bonscr· 
vb ve hüsnühal kAtıdı ve iki adet vesika fo· 
totraClYle tahrlrın hnatane b111tablpllf:lne 
mClracaatları llAn olunur. 

(8034/6580) 16537 

Muhtelif yol inşaatl 
lıtanbul Belediyesinden : 

Atatürk bulvarının Ş'ehzadebaıından iti
baren 568 metrelik kısmının toprak teıvi· 

yesi makadam ıose ve ıranit bordür inşa
atı kapalı zarf usuliylc. eksiltmeye konul

muıtur. Keıif bedeli 79l87 lira 42 kuruş ve 
ilk teminatı 5Z24 lira 37 kuru$tur. Mukave

le, eksiltme, bayındırlık işleri icncl, husu

si ve fenni ıartnameleri, proje ke:;if huli

sasiyle buna müteferri di,er evrak 397 ku
ruı mukabilinde belediye fen işleri miıdıir

lüğiinden verilecektir. İhale 2. 10. 941 per

şembe günü saat 15 te daimi encümende 
yaplacaktr. Taliplerin ilk teminat makbuz 

veya mektupları, ihale tarihinden sekiz &iln 
evci belediye fen işleri müdürliı,üne mü

racaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılı

na ait ticaret odası vesikaları, imzalı 5art· 

name ve kanunen ibrazı lizımcelen difer 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 

çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup.. 

rası muhammen bedelli uzun şaseli 2 adet 
komyon l·ll·D41 çar;ıamba gUnU saat 16 
da yapılan teklif had.dı layık görüldüğü tak· 

dirde belediye encümeninde kapalı zarf U· 

5uliyle eksilt.mcsi yapılacaktır. 
2 - Şartnameler bedelsiz olarak beledi· 

ye ba§ kltabetlnden alınacaktır. 
3 - Beher kamyonunun muvllkkat te· 

minatı 525 lıradır. 
4 - Teklif mektupları eksiltmeyi açma 

ııaatinden bir saat eveline kadar makbuz 

mukabilinde belediye reiılitine tevdi edile

cek ve posta ile gônderilen teklif zarfları 
bu saatten evci gelmiş bulunacaktır. 

Postada vaki ıecikmcler nazarı itlbare 

alınn11yacaktır. 

(6i89/6753) 16698 

Deniz harp okuluna 
• 

ahnacak talebeler 
:Mersin'de Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

KomutanlıS\'lndan : 
1 - Bu sene lisemizin 1 ve 2 inci ııınıf

lanna namzet olıırak kabul edilen okur • 
Jarın isim ve numaraları a§ağıda göste -
rUmiııtir. 

2 _ Tedrisatın 15 - EylUl - 1941 tari - ı 
hinde başlıyncağı cihetle namzet okurla • 
rın kitap ve e~ynlarlyle birlikte derhal 
komutaulı~ımu:a milrncaatıarı. 

LİSE İKİNCİ SINIFA .N'AMZE'r 
OLARAK KABUL EDİLEN 

OKURLAR 
-(İstanbul'da ııınava girenler arasmdan)-
Kayıt No. Adı Soyadı 

36 İlhan lgıl 
so .Meclt Opak 
72 M. Nafiz Caoeker 

275 M. Melih KökIU 
309 İsmail Ay 

15 T. ı.~ıkret Arıkan 
96 R. Salahattın Dinçer 

135 Cahlt GUııer 
254 İlhami Aytekin 
10 S. Namık Bll§argan 
21~ ö. LUttu Civelek 

-(Mersln'de ııınava gırenler arasından)-
Kayıt No. Adı Soyadı 

19 Kenrın Sorun 
38 Kemal Scvlner 

6 N'Ufiz J<:ratıı 
41 Fasih Ka,,ıkçıoğlu 
D9 Cengiz Lu 
LİSE BİRİNCİ SINIFA KABUL 
EDİLEN NAMZET OKURLAR 

-(İstanbul'da sınava girenler araııındao)-
Kayıt No. Adı Soyadı 

38 Fehmi Tekce 
5 ö. Faruk Özel 

116 İsmail TUrkekul 
45 Muzaffer Özkanlı 

170 T. Enis Arslnn 
102 Tarık Batur 
ısı M. Şadi Eker 
178 1. Muzaffer Tunçel 
ı Mustafa İsmet Tunçel 
2 Kemal Pulat 

181 Ziya Cogkun 
l~ Vahit Sutlaç 
244 Hayrettin Gebekan 
82 İlhan Bursahotlu 

100 CeUU Teriıler 

128 
176 
223 
167 

9 
1'l 
20 

297 
198 

55 
121 
164 
229 
259 
167 
184 

41 
202 
210 
303 
119 

37 
86 
91 

159 
13 
28 

104 
272 
213 
24 

266 
271 
32 
4 

147 
52 
68 

285 
310 
298 
ıo::ı 

137 
249 
274 

43 
196 
39 
42 

124 
60 
61 

169 
214 
217 

-(Mersln'de 
Ka)·ıt No. 

42 
47 
52 
31 
34 
35 
74 
24 

105 
109 
120 
aor 

62 
69 
77 
95 

193 
363 
283 
296 

127 
35 
40 

21SO 
179 
239 
101 
lOS 

89 
152 
92 

M. Melih Keçec1oflu 
Hasan Yumuk 
1. Fevzi Çellköra 
Ali Seçer 
Şaban Cemil Vardar 
Nurettin Tigin 
Hikmet Akııoydan 
G. Cemal Balık 
c. Osman Bora 
Mehmet Aksoy 
LUt!i Okan 
Ha)Tettln Aygıç 
i. Turhan ÇetintUrk 
l<"ahrl Sudalı 
Saccttln 
i. Hakkı Yeker 
Fikri Gençay 
M. Suphl Akııoydan 
İ. Kırmacı 
Mehmet GUrkao 
A. Nejat Şarkelli 

Ha.ldun Hansoy 

dır: 

A) Kesit, 
BI Hıauaı fennl ıartnft?ne, 

CJ Grafik, 
d) Şartname, 

16/9/1941 

E) Mukavele projesi. (Bu evraklar AntaJ. 
ya nafıa mOdürlüf:ünde a-örüleblllr.) 

s - Elaılltme l . 10. 041 de carumba •onu 
ıant ıı de Antal)'a'da Yenlkapı caddestnde 
nafıa mildürlUQ'U binasında kurulu <Anta!Y& 
narın lnsant koml.9> onunda) yapılacaktır. 

4 - Ekılltme kapalı zart urullyle ve vahi· 
dl fiyat üzerinden ~apılacaktır. 

5 - Ekılltme)'e ı;ılrebllmek tein isteklilerin 
(915) lira (6!1) kurueluk mu,•nldmt teminat 
)'Rtırmaları ve bundan bnıka aıatıdnkl vesi• 
kaları lbrıız etmeleri ıarttır. 

1) Bu ise s.:ırebllmek ıcn natıa mUdüı1>etl 
r.hll>'et kommonundan alınmıs müteahhtt111' 
\ ctılknııı. 

2) cart seneye alt ticaret odası vesikası. 
16704 

Ahmet Necati Uısever Ş • 
Salih Özkırbıı§ ose ın§aatı 
Ahmet Servet İleri Tunceli Nafıa Müdürlüğündenı 
Hikmet Aydoğu 
Hasan Okan 1 - İhalesi 11. 9. 941 tarihinde yapılmak 
Yusuf Kıra! üzere eksiltmeye konulan Tun'ccli vilay .. 
Mehmet HUyUkodabqı tinde yapılacak Mameki - Seyithan yohl 
Doğan Nadir Kaya tesviye! turabiye ve DOllC inıııatma mezktlt 
Cüneyt Znhiloğlu 

7Üne kadar talip çıkmadığından bu inpat 
Erdo~an Yazıcı 
Mlthat He7.er fiyatları yükseltilerek tekrar ekıiltmcY• 

Samim Çakatay çıkarılmıştır. tein muhammen kesif bedeli 
::-.'ali Oğur 250.000 liradır. 
Orhan Akpolat 2 - Bu lıe ait ıartname ve evrak tur 
İbrahim Tilla lardırı 
İbrahim Umitlfman 
Ahmet Fasih Kerae A) Eksiltme ıartname&i, 
İhsan Alpaıılao B) Mukavele projeııi, 
AlillA Abay C) Bayındırlık iıleri cenel ıartnamesl, 
U. Suha Uhıtepe D) Hususi şartname, 
H. Nihat l'~ren E) Şose ve köpriller fenni ıartnameal, 
Şerafcttln öcalıcı 
Ali Şinasi F) Şeridopri, 
Talha Dcnizcloğlu G) GraHk, 
~Jehmet BUyllktlirkeı H) lstiyenler bu işe ait evraktan ıose .. 
Sabahattin Bayramoğlu köprüler ıartnameslyle bayındırlık iıled 
Rlza Aksoy genel ıartnameslnden maadaıunı 4 lira mO" 
Mehmet Ekerblçer 
Nahit Bclmin kabilinde Tunceli Nafıa mlidilrlüfünden ... 
Muharrem GUney tın alabilirler. Şose ve köpriller fennt ıaı+' 
Orhan Kök namesini ve bftyındırlık iıleri genel ıartnr 
İsmail Çalı§ mesini gôrmek istiyenler Tunceli nafıa ctal• 
Mustafa Zaloğlu resinde bedelsiz olarak görebilirler. 

sınava girenler araııından)-
Adı Soyadı 3 - Eksiltme 3. 10. 9U cuma gilnil ııaıt 
HalQk Umar 15 te Tunceli nafıa mlidürliiğil binasınd• 
Adnan Mumlu kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 
Necat Alkan 
Naci özdegan 4 - Eksiltmeye girebilmek için istcklinltl 
Cahil Tekylğlt 13,750 lira muvakkat teminat vermesi ver 
Orhan Tekylğit şağı.daki vesikaları haiz olup göstermesi ti· 
Şinasi Tan zımdır. 
Necdet Akan A ) !haleden en az tatil ıünleri harlı; • 
Fevzi Tekel 
Ziya Pl\rlar &Ün evel Tunceli vilbetine müracaat edf" 
Seyfullah cantımUr rek bu işe girebilmek iı;in alınmıı ehlir'* 
.M. Mlihip Dilmen vesikası, 
Şevket Tunç Kalyoncu 
Enver Sezer B) Ticaret ve ıanayi odası sicil vesikaSlt 
:M. Selçuk BayUlken C} Bir defada devlete ait 50.000 liralıJ 
Ahmel Uııta ıoıe ve tesviye itini muvaffakiyetle ikı11.S 
C. RUchan Arkan etmiı olduğuna dair vesi'ka. 
SelAhattln Parlakyıldız tll 
Vedat Tunçok S - Teklifler 3. maddede yazılı saatt 
H. HUsnU GUnU§en bir aaal cveline kadar Tunceli nafıa daltf' 
İsmail 'Üre ılndeki eksiltme komiııyonu reiıliğine mi" 

-.Ahfllct ~tiraayedi ı. ..... ..ı...am...ı. tulim eıdilccektir. ~ot cem ı . .,. ... ~~-·.....=-~~""'' 
Ali Özcmre ile gönderilecek mektupların nihayet 

HUsamettln UJutut maddede yazılı ııaate kadar gelmil oırns' 
Emin Olgay ve artırma ekıiltme ve ihale kanununa uf 
Ruhi Tozlu run olıralc mühür mumu ile iyice kapatıl' 
A bidln Karadeniz k iJ m11 olması lizımdır. Poıtada olaca geC 
Tahsin Sankaya 
ö. Faruk Çiğdem meler kabul edilmez. 
Sadrettln Uzar (671•) 
Yaşar Albayrak 
Hıfııı Angın 

Nihıı.t Gcclroflu 
Niyazi Kfımll 
N. Ahmet Özdel 

(6741) 16703 

KAZALAR 

Kapalı zarf uauliyle ekailtme 
Bando muallimi aranıyot 

ilanı Sunııurlu Halkevl Reblll:lnden: 
llalltevl bando mualllinlll:lne kırk lir• ": 

Antalya Nafıa !naaat Komlt;yonundan: retli bir bando mua11lmlne ihtiyacımız "~~ 
ı - Ekslltml)'e konulan 15: 'Antalya - dır. Talip olanların ehllyeUertyle birli-: 

Burdur »olunun 25+00<>-33-+000 ıncı ki- sunguı:lu Hallcevt relJlltlne müracaat etın1 

ıometrelerl aruı tamiratı euıtyeııl, \ !eri llAn olunur. 
Keıır bedeli ll220S) lira 6!I kuruıtur. _.,,,,,. 
2 - Bu ıoe alt eartname ve evrak şunlar· _ 

Odun satışı 
Tcklrdat Vakıflar İdareııinden 

ö z 
. ... .. 
cı 

ô 

16 4000 00 25000 300 00 S D Odun Saray'da Yumrukaya .,.ı 
15 1200 00 8000 00 00 9 C.B. .. Saray'da Ergene ve Taş 1, 
l - Saray kllzasında Ayaspaoa vakıf ormanlarının 942 senesi odun ııatı~ 

ıartnamclcrl mucibince yukarıda hlzatarın da yazılı ııekllde aı;:ık artırma u.U 
artırmıya konulınu~tıır. ,1f} 

2 - Artırnıa 22. 9. 941 pazartesi gUnll saat 15 Saray'da vakıf ormnn muaıtl 
dairesinde yapılacaktır. !~ 

3 - Artırmıya girecek mU11terilerln 24 90 ııayılı kanunda ya.zıh veaikıı.lan 
mecburdur. 

4 _ Şartnameler Tekirdağ Vakıflar idaresinden bedelslvz olarak ~dhnab~Ur. rt>rl' 
5 - Daha fazla malflmat almak isUyen !erin Tekirdağ akıtlar ı aruıne 5S 

caattarı. (8486) 16' 

Odun satışı 
Tekirdağ Vakıflar idaresinden 

- ı:: .s .s 
ti ..ıı: 
41 ·-
:ı:: s 

20 8168 40 40542 612 63 

ô 
z 

7,9 
<fA ... ,D,I 

A Odun Saray vakıf orman n_. 

mevkii 
25 9465 :;o 37862 708 92 24,25,28,U E Odun Saray'da Palamutdere 'ti,,;! 
20 :5385 60 26928 403 92 3, 1 B Odun Saray'da vakıf orman 

tepe yolunda !ı.t f 
ı - Saray kazMında Ayaııpaga vakıf ormanlarının 942 seneııi odun ıışııl 

ııartnamelerl mucibince yukarıda hizalarında yazılı ıckllde kapalı zarl _,; 
artırmıya konulmuııtur. ~ 

2 - Artırma 22. 9. 041 pazarteııi ~UnU ıaat 15 Saray'da vakıf orman ınu• .J 
dairesinde yapılacaktır. ıtıl" 

3 - Artırmaya girecek mUııterilerln 2,ı 90 sayılı kanunda yazılı vesikaları 
mecburdur. 

4 - Şartnameler Teklrdat Vakıflar id11reıılnden bedelıılz olarak alınabilir· ~ı 
5 - Teklif mektupları 22. 9. 941 pazarte ııl gUnU saat u de kadar Tckirdal ~ 

!ar idaresine verilecektir. -·-
6 - Daha fula malQmat almak JıUyeıılerııı Teklrdat Vakıflar idareaine f"" 

caatlan. (8487) 1 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Ahır intaıı 
M. M. VekAletı Sa, Al. Ko. dan: 

Esk aehtrde > uzer nayvantık iki adet tay 
detı &u atıır ııınaıı yaptırılacaktır. Keııı be -
cıeı 51191 ııra 42 kuruıtur. Muvakkat temt
nau 41W lira <;7 kuruıtur. Şaruıameıı 86 
kı.ırua mukalllllndı ıcomlı>ondan alınabilir. 
lhaıeıı 19 9 941 cuma ıı:UnU aaat ıs te 
kapaıı zarna yapılacaktır. 'l'allp oıanıann 
koır.ıs>ona müracaatıan. (6189) 16184 

Çorı&p alınacak 
lr. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher çıftıne tahmin edilen fiyatı 84 

kuruı olan ellı bin çift yün ve pamuk ka
rııık çorap 22. eylül D'1 paı;arteai günü 
ıaat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
ICo. da paurlıkla ihale edilecetlnden I•· 
teklilertn 2450 lıralık kati temlnatlan ile 
btrlikte pazarlık gün ve saatinde mezkQr 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16318 

Vaketa alınacak 
lıl . .M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
'.Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

'<>S kuru~ olan on bın kilo aıyah yağlı 
"aketa 23 ey!Ul 941 salı günü saat 11 de 
Ankarada M . .M. V. aatın alma Ko. da pa· 
•arhkla ihale edileceğinden lateklilerln 
607ır. liralık kat ıtemlnatları ile birlikte 
Pazarlık gUn ve saatinde mezkQr Ko. da 
bulunmaları. Şartnameııi 203 kuruı bedel· 
le Ko. dan verilir. (6319) 16319 

Harp paketi lorbaıı alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan ı 
Beher tanesine tahmın edilen fiyatı 350 

kııruı olan 4000 tane harp paketi torbası 
18 • eylül !1'1 perıembe gtinü .aat 15 de 
Anlcarada M. M. V. satın alma Ko. da pı

•arlıtrla ihale edileceginden iıteklilerin 
2100 liralık kati teminatları ile birlikte pa

zarlık ırıin ve aaatında mezkfir 

luıımıları. (15558) 

Ko. da bu· 
115559 

Motoıiklet akümülatörü 
alınacak 

l.l. M. VeklUl'li Sa. Al. Ko. dan: 
Hepılne tahmin edilen fiyatı {3960) Uç 

bin dokuz yüz aıtnıı§ lira olan 150 adet 
nıotoaıklet akkUnıtiltitörU pazarlıkla nıU· 
nakuaya konmu tur. İhalesi 19. D. 941 cu
ına i'ÜDÜ saat ıı 30 dadır. İsteklilerin ka· 
nunı kati teminatlartyle birlikte ihale gün 
\'e aaatında komisyona gelmeleri. 

(6663) 16645 

Otomobil alınacak 
iri. VeklleU Sa. Al. Ko. dan : 
Bir adet , eni binek ollmoblll alınacak· 

tır. Kimin elinde var ise katalogtle fiyatı 
bitlikte 20 e;,IUI 941 tarihine kadar M. M. 
V aatın alma komlsYonuna tekllflertn gön· 
derilmesi. C66G5> 16648 

Sıcak kaynak alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 

ASKERi FABRiKALAR 

Tabip alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum :MUdUr!Utlln • 

den : 
Muhtelif yerlerdeld fabrlkalanmızda 

istihdam edilmek Uzere tabip alınacak -
tır. Kendilerine 8636 aayılı kanun bUküm
lerlne göre Ucret vertle~ekttr .. 
İsteklilerin ellerindekı vesıkı ve hal 

tercümelertııt ııtıdalarına battıyaralc u -
mum mUdUr!Ute ml1racaatları. 

( 6668) 16606 

Kömür ve tutkal alınacak 
Aıkerl Fabrikalar Sa. Al. Ko dan ı 
Malzemenin cinsi ve miktarı: 16~.IJ ton 

mete kömUrü, İhalenin gün ve saati: .26· 
9.941 cuma 14, Muhammen bedeli 12412 50 
lira. Kati teminat 1861.88 lira. 

Malzemenin cins ve miktarı: 6 ton tut
kal, İhalenin gün ve saati 26-9·941 cuma 
14.30, Muhammen bedel 5700 lira, Katı te· 
mnat 855 lira. 

Yukarıda yazılı malzeme hizalannda 
,.tıaterılen ,.un \'e saatlerde Askeri Fabrı
kalar Umum MUdUrlUğü Merkez Satın 

Alma Komisyonunca pazarlıkla ihale e -
dilecektlr. Muhammen bedelleriyle kati 
teınlnaUarı hizalarında gl:Ssterllmlotlr. 

(6609) 16609 

60 Ton ıarı ıabunlu köıele 
1 O Ton ıarı vaketa 

uı:us 

1 kuruıtur. Puarlıtı 18. 9. tM1 »enembe d· 
nil aaat 11 de Ankara Lv. lmlrltll aatın al. 
ma komlay0nunda yapılacaktll'. 

Evaaı ve aartlan her aün Ko. da s&rtllı • 
blllr. 

:la tek illerin ta>'1n edilen aün YI aaa tte 
)'i1zdı 111 temlnatlartylı birlikte Ko. na mUra-
caatlan. (6624) 

/ 
1~ 

Yazı makinesi alınacak 
Harp Akademı.ı Sa. Al. Ko. Baıkanlıltn • 

aan: 
1 - Xüctlk italik harnt bir yazı maldneıı 

alınacaktır. Müıtamel de oııdlllr. lateklllerln 
2:1. 9. 941 pazarteaı sUnUne kadar müracaat. 
lan, (6689) 16619 

Satılık eıya 
Harp .Akademlal Sa. Al. Ko. Baıkanlıtın • 

dan: 
l - Akademiye alt (dolap, yazıhane, ma

ıa, ııra, konıol UıtU, ayna, kanape, koltuk ve 
sandalyeden ibaret) dokuz kalem kohne mef· 
rusat 22. 9. 941 pazartesi ıı:Unü saat 15 te mu
ZA)"ede ile satılacaktır. Tahmin edilen kıYme
tl 90 liradır. Ena her ırlln 2 numaralı kııta
da görUleblllr. Isteklllerın müzayededen eveı 

Canka)la malmUdUrllltUne yatıracakları altı 

lira 7S kurueluk muvakkat teminat makbuz
larlyle birlikte > ukarıcta )azılı ecın \e aaatte 
komisyonumuza müracaatları. 

(6690) 16620 

Satılık köhne e,ya 
Harp Akademisi Sa. Al. Ko. Uaskanlıtın

dan: 
1 - Akademiye alt (dolap, )azıhane ma. 

sarf uaull)'lı mUnakaaua lııonm111tur. 
2 - Kilnakuan :ıo. 9. 941 cumartetl d· 

rıı ıaat u,ao da Erzurum sa. Al. ıco. da n· 
pılacaırtır. 

3 - :Muhammen bedeli 1!5925 llra 1lk te
minat 1175 liradır. 

" - Şartnam•l ve ıvaat Ko. da sl!rlUUr. 
5 - latekl11erın kanunun Sl incJ maddesi

ne tevfikan hazırlıyıcakları teklif mektupla
rını lhalı aaatlnden bir saat evet Ko. na ver-
meleri. (630S) 16261 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinıl, miktarı, muhammen bedeU, ka· 

ti teminat kilo lira Kr. kuru ot 200.000 12!!00 
00 1875,00. 

2 - Yukarıda miktarı ile muhammen ve 
kati teminatı bedeller! yazılı kuru ot 17.9.941 
ca1"1amba ~nU ıaat 17 de pazarlık!- Htın 

Saman alınacak 
Erzincan SL Al. Ko. dan: , 
ı - soo ton uman kapalı sarfla elcalltme

alnde teklll edilen tb'a t pahalı sörilldUtun -
den 26. 9. 941 cuma ırUnU ıaat 14 te pazarlık· 
la aatın alınacaktır. 

2 - Mllharnmen bedeli 18.000 Ura olup 
Uk teminatı ıs:ıo liradır. 

1 - Sartnam•I Xo. da ve evrakı Ko. nun 
bUtlln gamlzonlarında vardır. 

" - Talip olanların belll sUn ve 1&atte 
Ko, na gelmeleri. (6700) 1667" 

Sıfır eti alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher ktloeu 411 kuNttan 

90 bin kilo ııtır eti pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira kaU ıe. 
mtnıt 60TS liradır. 

alınacaktır. 

3 - lateklllarln temlnatlarlYle birlikte 
ztnı'de Sa. Al. Ko. na mQracaatlan. 

E- 3 - lhaltıl 20. 9. 941 cumartesi aUnU aaat 
11.80 da Bola)"lr civan Aı. Po. 700 sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. , 

(6306) 16262 

Kuru ol alınacak 
Midyat sıı. Al. Ko dan: 
ı - Tahminen beher klloıu 7,11 kuruıtan 

'2' ı ton kuru ot kapalı zarı uıuliYle ıatın a
lınacaktır. 

2 - Mıihammen bedel! lf\57:1 lira muvak· 
kat teminat 1243 lira ıs kuruatur. 

8 - lhııtesl 2-1 9. 911 caraamba gUnU aa
at ıı de Midyat sa Al Ko. ela > 11pıl11caktır. 
lstcklllerln ııeııı arı.in ve saatten bir saat evel 
teklif ml'ktuplnrını Ko na vermeleri. 

(63S9) 16354 

" - lateklllertn mezkQr slln ve aaatte Xo. 
na mUracaatlan. (6701) 1667~ 

lnp.al münaka1&11 
Toııane Sa. Al. Ko dan: 

Aı. Fab. Sıtrn Alma Ko.ı sası, aıra, konııol UıtU. ayna, kanape, kolluk 
Tahmin edilen bedeli (3415.000) ljra olan ve aandıbecten ibaret) 9 kalem köhne met· Sadeyağı alınacak 

1 - Yapılan ckllltmttlnde tıtekll cıkmı -
yan 17232 lira 28 kuruı keıır bedelli bir tel
ıız ve !taret l11t111yonu binası 20. 9 941 cu • 
martesı ııunu ı;aat 10 da pazarlıkla ihale edl· 
lecektır. Sartnam .. al \• keıır evrakı her aUn 
Ko. da ırorUIUr. Kati teminat ~ lira 84 
kuruştur. lateklller\n belll ııun ve aııatte kıı· 
nunı wııkaları \"e en az 10.000 liralık inıaat 
yaptıklarına dair resmi vealkalannı birlikte 
Fındıklı Sa Al. Ko. na müracaatıın 

(6102) 18618 ru5at 23 9. 941 aa.lı ııUnU saııt ııı te mllzaye- ı s .. mıun Sa. Al Ko dnn: 
yukarıda yaıılı 150 ton 11rr sabunlu kösele de ile satılacaktır. Tahmin edilen kı>metı 90 1 _ Tshm nen beher kilosu 170 kuruı 

Sığır eli alınacak 
Adapazan Sa, Al. Ko. dan: 

ile 10 ton aarı vaketa Aıkeri Fabrikalar liradır. Ena her ııun 2 numaartı kıalada gö- ~-000 kilo erlmlı sade>nt kapalı zartla sa -
umum müdıirlıiiü merkez satın alma ko· ruıur. tın alınaraktır. 
miıyonunca 215. 9. 941 cuma gıinü saat 14,30 2 - lsteklllerln mUzaHdeden e\·eı Canka- 2 _ Muhammen ııedell 61200 Ura muvak· 

ya malmUdUrlUtUne yatıratnkları altı lira kat temınat .ı&ıo llrıt 

l - 4:; tnn aıııır eti pazarlıkla 11tın alına· 
caktır. 

da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 7!! kurusluk muukkat teminat mekbuzıarty- 3 _ IMlesl 2~ 9 941 pers mbe ııunu aaat 
(17) lira (30) kuru$tur. Kati temınat le birlikte >Ukarıda )azılı ııun \e aaatte J<o l6 da Samsun Sa Al. Ko da yapıla<'aktır. 
(35180) liradır. (15!i70) 115661 na mUracaatları. (6700 16678 Isteklllerın belll alin " ~aatt n bir saat e\'el 

2 - Tahmin edilen fiyatı 17.100 liradır. 
3 - llk teminatı 1282 lira 50 kuruıtur. 

Merkezde yaptırılacak inıaal 
Aı. Fab. Satın Alma Ko.ı 
Keşif bedeli (4707) lira olan yukarıda 

yazılı inıaat Askeri Fabrikalar umum mıi
dürlügü satın alına komisyonunca 3. 10. 9U 

tarihinde cuma gunu saat 14 te aı;ık ek

siltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Taliplerin muvakkat 

teminat olan (353) lira C2) kuruılı komis· 
yona mıirıcaatları. (15610) 115662 

Beden T erbiyeıi U. Müdürlüğü 

Bir müfettit alınacak 
SaıvekAlet Beden Terbiyesi Umum MUdUr· 

IUtUnden: 
Umum mUdUrlUk tertlt heyeti kadroıunda 

mOnhal ııulunan (60J lira asil maaılı mütet
tl&llte mnaeı 3656 58)Jlı kanunun nUkUmlerı 

dairesinde vcrllmt?k Uıcre ve aıııtıdakl tart· 
ıar dahilinde lılr mUfcltll daha alınacaktır: 

tektır mek!upllrını Ko na vermeleri 
4 - Şartnamesi Ko. da S"ClrU ı.ır 

(6390> lb3M 
Marangozluk itleri 

Harp AkAdemlsl Sıı. Al Ko. Baıkanlıtın. 

dan: 
ı - Akademiye alt ırarıırop, dolap, masa Sığıreti ahnacak 

ve sandalye cllAsı yaptırılacaktır. Malzeme Yalova sa Al Ko dan; 

4 - lhalcsl 22 9. 941 pazarteal 11at 11 
dlr. ihale Adapazarı Sa Al Ko da yapıla<'ak· 
tır. Ve ıartnamesı her sün Ko. da görülür. 

ıı - lateklllerln belli sUn ve 1&1tte Ko. da 
bulunmaları. (6i03) 16677 

Sığır eti alınacak 
Van Sa Al. l<o dan: ve ıarlname tıer ıı:Un 2 numaralı kıtlada ırlS· ı - Tahmin n b n ı klln~u 40 ıcuruatan 

rüleblllr. tateklllerln Çankaya malmüdUrlUtU· 490.000 kilo ııtır eli kapalı ıarı usullyle &a
ne lntırııeakları 27 lira, 60 kurusltık mU\'ak· tın alınacaktır Muvakıcaı tcınınatı 11030 il· 

ı - 68.ooo kilo ııtır eti kapalı zarfla ek· 
sll!me>e konulmuıtur. Muhammen bedeli 
lfö320 lira olup ilk teminat 1224 llradır. Ev· 

anlı ıı:UnU ıaat l:'i sar ve ınrtnnmesl Ko. da H•rllmektedlr. lha
kat teminat makbuzlarlyle birlikte 25. 9. 941 radır. 

perıembe a:UnU 11at 15 te Kn na müracant- 2 - ihalesi 23 9 941 l ırııı 29. 9 941 pazartl'ıl rUnU aaat 18 da Van· 
Istıınııuı Lv. A • da sa. Al Ko bulundutu mahalde )apılacak· 

komls)onumuz· tır. tsıeklllerln mukilr günde eaat 15 e ka • 

ıarı. 67051 16679 tedlr. 
S - Sartnamcıı Ankara, 

Bir yazı makinesi alınacak mlrllklerı Sa. Al Ko lal"lyl 
Harp Akacteml&I Sa. Al. Ko. ruııkanlıtın. da her ~n ıı:orı.11Ur dar tekıır mektuplarını Ko. na \'ermeleri. 

dan: 4 _ hteklller.n ııeııı ırün \e snatten nlr (6709) 16681 
1 - KUtük italik harfli bir )azı mıktneal Hat e\'el teklif mektup! rını Ko. nıı. verme-

alınac.-aktır. Mllııtamel de olabilir. llteklllerın teri (6421> 1640:'> Bulgur alınacak 
22. 9. 941 pazartesi ırUnUne kadar mUracaat-

K 1 k 
Enurum Sa. Al Ko. dan: 

lan. 6706) 16680 UfU Ol a ınaca 1 - Kilosu 24 kurua 50 santimden 236 ton 

Yat üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko dan: 

Erzincan Sa. Al. Ko d.ın: bulıı:ur kapılı zart uıull~le mUnakaaaya ko • 
ı - Beher kilosuna 5 kuruı tıyat tahmin nulmuıtur. 'MUnekaıa11 4. ıo. 941 cumartesi 

edilen 600 hin kilo kuru otun kapalı zartla ırUnü saat 11 de Erzurum Sa Al. Ko. da ya· 
ekll!Lmrsl 29 9 941 paz ırte t ıı:Unü saat 16 ııılacaktır. 

_,_ 
eeklerdlr. 

" - lbaleal 18. 9. 941 persembe sünü ıaat 
18 da 1'.o. da yapılacaktır. Kati teminat 3000 
liradır. (6740) 16691 

Çizme alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. danı 
ı - Kapalı :sarf uıuliyle eksiltmeye ko

mılaıı 15.000 ı;ift ~izmeye ihale rünü talip 

zuhur etmediiiııden 10. 9. 941 tariltindeıı 
itibaren kanunun 40 ıncı maddesine tevfi

kan rene kapılı zarf uıuliyle yeniden mü

nakasaya konulmuıtur, 
2 - ihalesi 30. 9. !141 salı ıünll saat 16.30 

dur. 
3 - Talip olanlınıı ,.nıde 7,5 teminat 

akçesi olan 12.500 lira ile teklif melrtupla

runn ihale ıaatlnden bir ıaat evel Ko. na 
vermeleri. (15708) 115699 

HARTA U. MODORLOCO 

Plançete çantaıı almacak 
Harta U. MUdUrlUIUnden: 
1 - Harta postalarında kullanılmü üa

re dairedeki numunelerine aörı l!I •det bil• 
Yllk 2!1 adet kUcu~ plllncete cantaıı acık clı:· 
ılltmı auretıylı •ı tın alınacaktır. 

2 - EkıUtme 22. 9. 941 pazarteıl aünU aa• 
at (10) da Ankara Cebeci harta ıatın alma 
komtı:roııund& yapılııcalctır. 

1 - Cantaların muhammen bedeli (60S) 
lira muvakkJt tem\natı (-l!S) lira 11 kuruı. 
tur. 

4 - Tallptırın aartnameyS s&rmık ll:cere 
her aün ve yukarıda yazılı muayyen ekıllt. 
me aaatınden eve! yatırılm11 teminat mak
buzlarb'le blrllktı komlıyona aelmeterı. 

(63711) 16M9 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafııhfm. 

danı 

Altundai mahallesinde 119 bpı ve 674 
tahrir ve 1511 hesap numaraamda b)"ltlı ... 
tı ve arkası Hüseyin itıallndelri buU.. ,... 
ri ıolu ve önU ıokak ile ınabcfat 150 ıq 
miktarındaki bekçi Bekir Yılmaa'a alt aı.. 
ıap ev ar1a11nın hazine namına teacW lsla 
Defterdarlıktan talep edilmektedir. 

Sukutu tasarnıfunun teabiti için mahaııt. 
ne 80. 9. !141 tarihine miiudif aalı dni taıı. 
kik memuru ae;nderfleeektlr. Bu1erJe ılllra 
ve lliılti bulunaıılınn muanen siinc!en ~ 
vel Ankara Tapu Sicil muhafızhtına ven 

ı:vru ıiinde hudut lromtului,.le birlikte ın~ 
racaatları nln olunur. (15653) 16156! 

Çankaya Tapu Sicil Muhafıslıtından : 

ı - Alınacak murettıı neklm olacaktır. 

(8.000) adet sıcak kaynak utın alınacak- 2 - Tnllplcrdcın halen de\'let hizmetinde 

Kapıtlı zart usullyle 40 ton >•• uzum sa
tın alınacaktır. Beher klloıuna tahmin edilen 
tbatı 16 kuruı olup muhammen bedeli 6400 
liradır ve ilk tmılna tı 480 llradır. lhıleıl 

2. ıo. 941 ııerıembe a:Unü 11at lli tedlr. Tallp
ıerın teklif mektuplarını ihaleden bir aaat 

11~ Erzincan Sa Al. Ko da yapıla aktır. Tah- 2 - Muhammen bedeli S7820 lira ilk teml
mın edllP.n bedeli 30 bin lira olup ilk trmlnatı n.ııt 4141 ııraclır. Butııurıı. Rlt e\lat ve ıart -
2225 liradır. Snrtnıuneıl Ko. da e\lııCı korun 

1 
n1ame Ko. da görUIUr. Iateklllerln ,kanunun 

tekmil ıı:amtzo1 nırlarınlıdaııı' ar~ı~ t 32 inci maddesine ıöre hazırlıyacakları tek· 

Kıraataç köy(inde Hacı Yuı meTkilnde 
klin bir parça bat ötedenberi Ankaralı Ha. 
cı Bekir'in ıenetsia olarak taunıafuncS& 

iken •O ıene eve! Helvacı otlu .Abdulla!ı•a 
aatmaaından ve Abdullahm da vefat ettl
iinden tapu komiıyonwıca 15. 1. 941 tarUa 
ve 105 No. ile mezlr4r ııyrlmenlruliin Ab
dullah vereıeıi namına intikalen tneilu 
karar verilmiı Ye Hacı Beldr'ln Ye7a vere. 

tır. Beherine tahmin edilen fiyat bir lira- maaelı ve)'ll Ucreıtı olarak calıtmakta bulu· 
dır. lhaleai l!I eyliıl cuma giınU saat 11 de- nanlar mcrtıut bulunduktan \'ekAlet veya 
ir. tıteklılerin kanuni kati teminatlariyle mUesseııımın muvıirakatlnl kendileri ııtlhlal 

eqcceklerdlr. 

eveı Ko. na vermeleri ıarttır. E\'118 t ''e ıart
namH.I her ırttn Ko. da ıörültblllr. 

(6729) 16685 

"1 - lııtekl le n e ıı: n e saa ıs kadar lif mektuplarını lhale zamanından bir 11at 
tekllt mektuplarını (~~7~ \ennelert. 

16496 
evet Ko. na vcrrıtelerl. (6710) 16682 

lromilyona müraraatlan. 

(tJ651) 

M. M. V. Hava Müıtetarhğı 

F ot in alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1- ~00 çift dahili fotin pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli f3.7M 
lira olup kati teminatı 6562 lira 50 kuruıı· 
tur. Pazarlıtı 2. 10. 941 perıembe gUnU 
laat 11 de Anlcara'da Hava Sa. Al. Ko. da 
Yapıtaca.ktır. Şartnameal hergiln komi• • 
)'ondan 220 kuruı mukabilinde alınabilir. 
lıtekıııerln ihale saatinde komisyonda bu· 
huırnaları. ( 664 7 ı 16671 

Seyyar etüv alınacak 
lıl. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - On adet seyyar etilv pazarlıkla 11-

trn ahnalıktır. Muhammen bedeli 11.000 li· 
ra olup kati teminatı 1650 liradır. Paıar
lıir 22. 9. !141 pazartesi cUnü saat 11 de 
Ankıra'da Hava aatrn alma komisyonunda 

>'ıpılacaktır. Şartnameıl komlıyonda sörü· 
lebiiir. İıteklilerin muayyen ırtın ve saatte 

1tornııyondı bulunmaları. 
(6723) 115701 

AKADEMi 

Bir daktilo alınacak 
Bava Harp Akademlıl KomutantıJın· 

daıı: 
a.va harp akad mtsı ıcın ayda (100> il· 

l'a Ucretıe bir dakUlo alınacaktır. Lise me
~D • 
11 

u olrnuı ıarttır. Talipler arasında bı· 
ncıteırın 941 birinci çarıamba gUnU sa
~ lO da imtihan yapılacaktır. Talip olan· 
..:~ 8f•tıda bildirilen vestkalarlyle be· 
ltlUr r liındiden Hava Harp akademlne 

1 
acaauarı. 

2 - Lise ılihadetnamesi. 
a - NUfus hüviyet cüzdanı. 

ltlaıı - HUsnUhal eahabından olduğUna dair 
, aııı emniyetinden vealka. 

...__::_ lıbat raporu. 16396 

~M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

13,000 kilo vaketa 

.alınacak 
A.IM. M. V. Deniz Levazım Satıo 

1 
illa Konıiıyonundan : 

f - 25 aıuston !141 tarihinde birinei de-
a Yapı) k' 

ı ·an Pazarlık ekıiltmeıinde beher ı-
0'1lııa teki· f · .. ili d ı olu~n 450 lruruı galı ıror -
~iUrıden lJOOO kilo valretanın 20 eylül 94l 

aı rrı.,I rteıl ıunü aaıt 1 lde ikinc.i defa pı· 
r ık ek ·ı a 11 tmesı yaprfacaktır. 

111 :- İlk teminatı 4175 lira olup ıırtna· 
eıı he , . 
3 _ r sun kom11yonda ırörlilebılır. 

q lateklilerin belli ııin ve saatte yu
.::,,da 1azıh miktardaki teminat Ye kanU· 
'-1 ııtediii veıaikle birlikte Kaarmpaıa'da 

llılan korniayondı hazır bulunmaları. 
c110416669> ıeaas 

a - Devlet memuriyetine ~enlden \nllsap 
..et el. \"llZb'et t1 ola 1 ın m m r:n ı.anu-
nunun dördUnca maddnlnd4tld v...ı - IU't• 
lan ahta olmaaln llzımdır. 

Bu albllere, teadül kanununun 17 ıncı 

maddesi mucibince ehlbet ve>• mUaabaka 
imtihanı )erine kaim olmak Uzere, hekimli· 
tin beden terbiyesi ve ıporlı allkalı tıuıuı· 

ıan hakkında bir tez vırtlecık ve bu ıuretıı 

1ecmı yapılacaktır. 

4 - lateklllerln filen ıporla lltlsal etmtı 
ve halen de beden terb1Ye1l ve ıporun bir IU· 

beıl)lle blltlll meuuı bulunmakta olmalan 
ıarttır. 

Yukandakl tartları haiz otan llteklllerln 
en. 9. 9411 tarihine kadar istida ile beden 
terbl)letıl umum mUdUrJUtUnı müracaat et• 
meleri ve diploma aldıklan tarihten bu ana 
kadar aördUklerı vaalCe vı eatııtıklan )'er· 
terle hanııl nevi eporlarla ııtıa:al ettiklerini 
bildiren bir nal tercUmealnl de lltldalanna 
raptetmelerl llzımdır. lalldalar ve hal tercil· 
meler! tetkik edildikten 10nra ikinci mllraca· 
at zaman ve auretl llteklllerln adreslerine 
blldirllecektlr. 

(6M4) 16153!! 

T eniı topları alınacak 

Maden kömürü alınacak 
J.~~ .~e~ ~ :!_ıl!_a:,ak ,...._~-r:-ı:a-.:n::a•~ı~ckau!.iie ii,:.iiii·..,..ii'iAiliiı.ıK'lioiiii.iidifa-:i:..a.iii· it: ,.. .....,.. 

Sade yağ alınacak 
Balıkesir Sa Al. Ko. Ba&kanlı~ından: 
:1. - .....,. ldloeuaa 1a:& kurue fi>'at tala• 

mın edlln ao.ooo llrJJo MdBY&a lrapa1ı urt 
u•ullyle ekıllltmeye ıconulmuttur. 

Komtayonda mevcut nUlllunNlna 16ra UJ'ırwt oımaıc Unra 110 ton Levartn 10 ton 
10000 adet arka oantaaı dSp cenaeıı 1atın alı- Lln)'St maden kömUril 1&Un alınacaktır. 
nacaktır. Beher adedine tahmin edilen ttyaU 2 - lbalem 18. 9 941 sıınUdllr. Tahmin 
3 kuruı olup muhammen bedeli aoo liradır. bedeli Ltvarln lcörnUrünUn beher tonu itin 20, 
lha!eel 19. 9.141 cuma ıUnü ıaat ıo dadır. v• LlnYlt kömUrilnUn 11 liradır. 

2 - ihalesi S. 10. 941 cuma sUnU aaat 18 
da Balıkesir Sa. Al. Ko. da )apılacaktır. 

3 - Muhammen tutan Uzerlnden mu\•ak • 
kat teminatı ll02!! liradır. Evtaf ve eattııa· 
meyi aörme« lltlyenter her sün Ankara, la • 

Taliplerin kanuni temlnatlarlylı birlikte Ko. (65Sl) 
na müracaatları. (673!!J 16687 

iyi ıu alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Atık eluUtme ile 807 damacana Kaplanlı 

ıuyu ıatın alınacaktır. 

Beher damacanın ttyatı 110 kuruı olup 
muhammen bedeli 337 lira 70 ıruruaıtur. llk 
teminatı 26 llrııdır. lhalnl 2.10. 941 1&lı ail· 
nu ıaat 14 tedlr. 

Taliplerin Ko. na. sılmeleri. 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanhiındanı 

(67°'2) 

16692 

Sığır eti alınacak tanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lannda ve 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: Balıkealrde Ko. da ırörUleblilr. 

ı - Huankalı teallml 126 ton ııtır eti· 4 - lıteklllerln belli rUn ve ıaatten bir 
nln ıo. 9. 941 tarihinde kapılı zartla yapılan saat evıl teklif mektuplannı Ko. na vınne
mUnakuuına iki kiti teklif mektubu ver· lerı. Bu aaatten ıonra verilen mektuplar ka· 
ml11e de mezkQr mektuı.ılar kanunun 32 el bul edilmez. 6711) 18681 
mııddeıılne söre hazırlanmımıı olduRundan 1 
Hhlplerlne iade tdlldl~lnUtlen bu ihtiyaç j Şeker alınacak 
tekrar kapalı aarflı münakasaya konulm111· ı D. Bayezit sa. Al. Xo. dan: 
tur. 1 ı - 40.000 kilo teker paıarlıkla alınacak· 

2 - MUnaka1111 30. 9. 941 salı sUnU 11at tır. Muhammen bedeli 28000 Ura tık teminat 
ıs 20 de Erzurum Sa. Al. Ko. da :rııpılacak· 2100 liradır. 

tır. 2 - Pazarlıtı 22. 9. 941 pazartesi 11at 10 
3 - Sıtır etine alt eV1af ve ıartname Ko. da D. Bayazlt Sa Al. xo. da yapılacalctır. 

da sl!rillür. Muhammen bedeli °'J646o lira. ilk 3 - ı.teklUerln ttmlnat makbuzlartyle 
teminatı 19811 liradır. 1 Xo. na müraeaauan. (8733) lMllS 

Sade yal alınacak 

Hilalın lbmet .......... a. -·· 'Dil 
oldulandan meKtr karanll Mltllltne lm1rb 
ırörülememiıtlr. 
Allkıdarlınn bu Jnıauta di7ecüleri,,. 

lae mulrdr karar alQhlM blr &J' ~inde ,,S,.. 

lbet tapu komiıyonuna itiru ba1dannı ı.. 
timıl eylemek ve pb19lanna tebllt 111&Q. 
mında olmak iiaere lreyf~t ilin ol111Mlr. 

4115 

Burdur Tapu Sicil Muhafı&lıtmdaa: 
Burdurun Alluun kkatoa malaall•lndea 

Semerci otlu AbdUlhamldln baall'&B ~ t&Mb 
ve •7 aayılı tapu kudl>'lı xııırtt t111neaa 
mevkllnde vaki altı hektar ım 112 tar1aaua 
bit bl11tdı lıkl hlallltnı malik olup lıawıa 
mUIAhazat hanesinde yuılı kefalete mertuıa
dur. 27 ıubat 829 tarihli bir la&ret mevcut 
Ilı de na slbl kefaletten ve hana! dairenin 
blldlı111 ilzerlne )'apıldılı anlaeııamamıe ve 
terkin ıcın ve1"911eri tarafından mllracaat 
ecııtmıı oldutundan bu kefaletten dolan halı: 
ve allka11 olınlann llln tartbtnden ile ay 
!cinde Burdur tapu ıteU muhafıalılına mil • 

Beden Terbiyesi Umum Mlidıirlüiünderıı 
Paıarlıkla 100 dilzilne tenis topu ılrna

caktr. Talip olanların nümunelerini hami

len 25. 11. 941 cuma ıUnü saat 15 de Yeni•e
bir'de umum müdürlük 11tın alma komiıyo
nıımu:r:ı milrıcaatları iliıı olunur. 

1 - Aıkeri liaelere Hkerl biretmeıı ye
ti&tirilmek üzere iki tabiiye, u~ fizik, dört 
kimya, altı riyaziye bır franıızcı, iki inıi· 

lizee, iki almanca olmak Uzere ceman 20 ta· 
lebe alınacaktır. 

• - lıteklllerln kanunun 32 el maddesine • 
ıröre hazırlıyacaklan tekllt mektuplannı lha· 
le zamanından bir aaat e\·eı Ko. na verme· 
ıerı. (6627> 16572 Topkapı Maltepe sa. Al. Ko. dan: racaatla a!Akalarını labat edemedtklert tak

ı - 11. 9. 941 tarihinde !haleti yapılan dlrde bu kefalet tıaeslnln ter'lda ad119Celt 
Kundura alınacak 60 ton aadeyata tekııt edilen fiyat makamca ı ııa.n olunur. QlT 

(15750) 16693 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlılır\da 
Muhammen bedeli 1000 liradan ibaret 

1811 Bwk marka nkiz sillndlrll beı kiıi
fık otomobllln ihalesi 19. 9. 941 tarihine 
mllsadlf cuma gUnU saat l~ de yapılmalc 
Uzere 10 gUn müddetle temdit edllmiıtir. 

btaklilerln 7~ liralık muvakkat teminat 
makbuzu mukabilinde gsnUnde Defterdar
lıkta toplanacak komlayona müracaatları. 

(6607) 16669 

Kiralık kantin 
Ankara Defterdarlıfından : 

2 - Bu talebelerden li11n ötretmenl ye

tiıtirilecekler Ankara Dil, Tarih ve Coi· 

rafya fıkUlteaine ve ditırleri htanbul fa
kültelerinde Harp Okulu talebe1i olırık 
yetiıeceklerdir. 

a - Kabul ıırtlan 
A) Harp Okulu kayıt, ve kabul ıırtlannı 

aynen haiz olmak. 
B) İateklilerin branıtarına ıöre yabancı 

dil ve fen bilırilerl iyi derecede olmak. 
4 - İateldilerin ıeçilmek auretlyle alına· 

calr talebeler falrUltelerin !141-!162 tedriu

tına iıtlrllr edeceklerdir • 
5 - Kayıt ve kabul cUnleri ı Teıriııievel 

941 de aona erecektir. Bu tarihlerden ıon

raki müracaatlar kabul edilmiyecektlr. 
& - İatelrlilerin evrak ve ve11iki ile 

Harp Okulu komutanhtına derhal mUrıcı· 

atları. (15707) 16700 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Muhammen aylık icarı 80 liradan ibaret 
olan Tarih - Coğrafya Fakillteal blnuı 
dahilindeki kantinin ihale tarihinden iti· 
haren mayıs 942 gaye.sine kadar olan 1ca- ' 
rının ihalesi on gün müddetle temdit e4il- -----------------
mlotlr. Sıiır eti alınacak 

İsteklilerin 19. 9. 941 tarihine mU.adlf .l!'Aremtt ·a. Al. Ko. dan: 
cuma günü saat on beıte M liralık mu - ı "'!!her · · -una 4 1 kuruı tahmin edt· 
vakkat teminat makbuzu t9 ticaret oduı 1 · 120.ono kilo aıtırıtı beher tııoeu a.ıı ku· 
vesikası ile birlikte Defterdarlıkta t.np • I ruı tahmin edilen "80.'lOO kilo kurU ot, beher 
laııacak komisyona mUracaaUan. klloeuna a.& kuruı tahmin edılc;ı .ıso ooo kilo 

(6608) 16670 saman. 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Talebe alınacak 
Ankara Askerlik Subeılnden: 

ı. - Llle mczunlanndan harp okuluna ta· 
tebe alınacaktır. Taliplerin acılı Ankara yer
li aakerllk eubeılne müracaattan lüzumu UAn 
olunur. (6601> 185211 

Odun alınacak 
Ankan Lv. A. la. AL ıco. dan: 
1"0 ton tınn odunu puarlıkl• aatın alı • 

nacatrtır. Beher ktloeunua mUllammtn tıntı 

2 - lhalelıri 19.9.941 cuma rUnU ıaat U 
de aıtırıtı. 18 da k•ı • 18 de aaman JCo. 
da Yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı sııtırellnln 36()0, kuru otun 
1980, •amanın 1880 llradır. Evaııt ve ıartname
lerl lltanbul, Ankara, , ılr Lv. tmlrllklerl 
Sa. Al. Ko. Jartylı Ko. da ber sün aörülUr. 

4 - Taliplerin ka 'll vHalkle birlikte 
meakQr eUnde Ko. na mUracaatıan. 

( 6300 162119 

Saman almacak 
Erzurum k AL Xo. dan: 
l - lleher kllcıeu 2 kuruı so •antlmden 

Huanlıale teaUa1 llT.000 kilo ıaman kapalı 

' 

Çanakkale sa. Al. Ko. dan: aall eörUldUIUnden tekrar pazarlıkla lhaletl 

1 _ NUmuneal ve ıartıan Xo. da ıı:!lrtıl • )'kpıtacaktır. Muhammen bedeli 1811 kuruıtur. 
mek llzere :ıooo tlft kundura yaptırııacakUr. 2 - Evuf ve 11rt1an TOPkapı lllaıtepesl MAHKEMELER 
lhale stınü 77, 9. 941 cumarteıl ıünü ıaat 11 1 Sa. Al. Ko. da sllrUIUr. 
de muvakkat teminat 1200 liradır. latekllle- 3 - lhaleal 22. 9. 941 pazarını rUnU 1aat .Ankara Birinci Sulh Hukuk Hllctmlitta-
rln muayyen stın ve 11atte Ko. na mllraca • 11 de Xo. da yapılacaktır. Katı teminatı 12400 den: 
atları. (6631) l6!17S Uradır. <6786> 18688 Ankara Hacıbayram mahalleal Ba)'faa 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale sa. AL Xo. dan: 
ı - Beher ıctıoııuna talibi tarafından 44 

kuruı 98 santim fiyat verilen 60 ton ııtır eU 
vekAletce pahalı ııörQldütUnden tekrar 1ha • 
lesi 29. 9. 941 pazartesi ırunu ıaat 16 da ka· 
palı zartla 1&tın alınacaktır. Muhammen be
deli 26988 lira olup ilk teminatı 2024 lira 10 
kuruıtur. 

2 - Ev1&f ve eartname1I her ıılln Çanak-
kale sa. Al. Ko. da ııörü!Ur. 

a - Tallı>lerln lhale aaatlnden bir aaat e
vel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6634) 16578 

Sabun alınacak 
Yalova Sa. Al. Ka. Ra. den : 
1- Taluninen beher kilosu M kunııtaıı 

36.900 kilo sabun kapalı zarfla alınacak • 
tır. Muhammen bedeli 19.926, muvakkat 
teminatı 1494 lira 45 kuruıtur. 
2- İhaleal 30. 9. 941 sah sUDU saat 15 

dedir . 
3-- Şartnımeai Ankara btaııbul Lv. A· 

mirlikleri Sa. Al. Ko. larlyle Ko. da her 
gün görü!Ur. 

4- İsteklilerin kaııunuıı 2, 3 maddele· 
rindekl vesaiki hAmll teklif mektuplan111 
ihale aaaUnden bir aaat evel Yalova Taıı 
otelinde bulunaıı komiaynnumuza verme-
leri. (6687) 16672 

Sade yağ alınacak 
Topkapı - Maltepe Sa. Al. Ko. dan 
1- Pazarlıkla 20 ton sadeyat alına • 

caktır. 

2- Beher klloeunun muhammen bedeli 
163 kunıf olup tutan 32.600 liradır. Hu -
sual ıartlar ve evsaf Topkapı - Maltepeal 
S&. Al. Ko. da sörillebllir. 

3- İhaleal 22. 9. 941 çarıamba gUnU ıa
at 10 da Ko. da yapılacaktır. Kati temlnab 
'890 liradır. (6693) 16673 

Odun alınacak 
Topkapı l\lalfepe Sa. Al. Xo dan: 
1 - 12 9. 941 tarihinde lhale&I Jflpılan 

50.000 liralık oduna talip tıkmadıtından PA· 
zarlıkla tekrar lh& IHI yapılacaktır. Bu o
dunlar m11e, ve rUrsen ve yahut lklıl lı:an· 

aık olacaktır. Beher kll01unun muhammen 
bedell 1 kuruı 60 aantımdlr. 

2 - Evsaf ve huıuıl tartlar Ko. da aöril
ıur. 

3 - lhateıı 24. t. 941 caraamba sunu aa • 
at 15 te komtıyonda yapılaca)<tır. Kati temi· 
nat 71500 liradır. (15738) 16689 

Pirinç almacak 
Karakıı.e Sa. Al. Xo. dan: 
ı - 60 bin kilo plrtnetn 1. t. 9"l stınll ka· 

palı zartla yapılan mOnatruaaında talip cık· 
madıtından bir a>' zarfında pazarlıkla alına· 

caktır. 

2 - Tahmin bedeli 2MOO 111'# ilk teminat 
1912 lira SO kuruetur. EViat Kor• un bQtUn 
aarntzonlarında mevcuttur. 

3 - Puarlıtı 19. 9 141 1aat ı:ı te yapıla· 
caktır. lıteklllertn belli sun ve saatte temi· 
nat m•kbuzlarlYlı Ko. na mUrıcaatlan. 

(8739) 16890 

Makama yaptırılacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
l - ıı. 9. 941 tarlhlnde pazarlıkla imali • 

yeslnln ihalesi yapılan 200 ton makama lml
llne talip olanların teklif ettikleri flya tıar 
makamca aall sllrUldUtündtn mukQr ma
karnanın lmallyl'll tekrar pazarlıkla ihaleye 
konuımuıtur. Makarnanın beher kilosunun 
muhammen !maliye bedeli 10 kııruı olup tu
tan 20.000 liradır. 

2 - EvHt ve ıartıan Topkapı Maltepeaı 
Sa. Al. Ko. da sörUJUr. 

3 - 11teklller1n ihale ıunıı ıoo kUo undan 
ne kadar makarna verebileceklerini ve ktıo
aunun kac lcurııt& >'&P&blleceklertnı bUd1re-

eaddeelnde eekt tawarı eemb'etl blnaaı ~ 
et kat No. 3 ıe Nll&m Sabih Sınırseeldıne; 

Aakert tabrlkatar umum mlldUrlütü \•MI. 
ıı avukat GUztdı Alper tarafından all)'hlntae 
acıtan 294 lira tazminat davuının lrl)'abınıa. 
da yapılan durutınuı ıonunda: 228 Ura o&a 
kuruşun yüzde ıo avukatlı kUcretı ve mab. 
ıreme murıtl)'le birlikte tarafınızdan tahal. 
llyle da\•acıya H•rllnınıne 6.11. 939 tarihinde 
sıyahen lı:ıırar vtrllmlı ve namı aıY&bl adre
ılnlzde butunamadıl:ınızdın blll tebllt iade 
f!dUmlı oldutundan tabu hl1Jc1kn ilanı tan. 
hinden itibaren sekiz sun ıctnde temyiz et. 
medlllnlz takdirde hülcmUn katlleaeceıtl 111· 
nen tebllt olunur. ~ 

Ankara :icıncı Alltye Hukuk Hlktmlttln • 
den: 

Ankarıda Yenlaehtr Metrutlyet caddesl 
Konur ıokak 14 B. 1&Y11ı apartınanın bırtnet 
katında mukim Hayrulllh otlu Nlnıt tara. 
tından mahkememize acılan soyadı davuınua 
duruıması aonundı : 

Da\'arının f!Velre almıı oldun XUcQkatar 
soyadının GUrsoy olarak detlttlrllınulne '" 
nUtuaa teacll ve llAnına karar vertlmte oıdU• 
tu 11ln olunur. 431" 

Erzincan Sulh Hukuk Hlktmlltlndın: 
Müddei hazine! maliyeye lzat.tın dava w. 

klll Bekir Karapolat mUddealle)'h Erzin~ 
Karatuı köyünden Aziz otlu Ali ale)'tıtne Ula• 
me eytedltl arza üzerine ınıa edilen binan• 
kalı hakkında yapılmakta olan durutmada: 

Müddelale>h adına eıkanlan sı>aP kara• 
rına mUddelaleYhln mahılll Hcametlnln mee
huliyetı 1ebeblyle tebllııat ıta ecıtımıedlll 
terhtyle iade edlldltl sllrilldUtunden sın• 
kararının lllntn teblll\ne lı:ara~ vırUmlttlr; 
btnnucJbl karar ltbU illa 81YaP karan ma
kamına kaim olmak llnre :ao llktetrtn M1 ~ 
rthtne mU.adlf ııuarteet s11ml aut ıo da 
bizzat veya lcendlalnl ıanıaıı edKelr Jranwd 
bir aahauı mülremedı bUır bUIWBUI ıılD 
oıwav. oıa 
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