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Ü§üme Çocuk ıçın 
tehlikelidir ! 

Kıaın yıprat.ıcı sotukların<t n >a <tı

ma muhtaç y&\Tulan koru ab ım k 
lı:tn ı:ocuklannızın kul'anılmıı n r 
türlü eşyalarını Kurum:.. ~ehn n 1 Ço

cuk Esirgeme Kurumu sa)~ ile b k-
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Yeni tasarruf bonoları çıkarılıyor 
Meclisin dünkü toplantısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihracın 50 milyona 
ibliğı kabul edildi 

Milli Müdafaaya yeniden 5 7 milyon 
liralık munzam tahsisat verildi 

JSib1llc Millet MecU.I diln ıaat 115 te B. 
leınaettın GUnalta)"m re1'11tlnde toplanmıı
tır. Celae aı:ılınca kUnUye ıelen Baıvekll Dr. 
Jleıuı: Saydam, Mecıı.e eelen evrakın ıo llA 
19 numaruındakl kanun lAy(halarına alt 
llıazbataıarın encümenlerce eörülmüı. ta be · 
C1.IJ.nıı. ve arka<tulara tevzi e<lllmlı oldutunu 
IÖYlbrerek bunlann ruznameye alınmasını ri
ca etmııtır. 

Reta bu tekllfl reye koymuı ve bahis mev· 
au.u ll)o[halann nıznameye alınarak müzake
re edllme11 ıttltakla kabul olunmuıtur. 
Bu~an aonra roznameye 1ıeı:llml1, de\·let 

llıeteorfı10JI isleri umum mUdllrlUtU teıktıAt 
"'• vazifelerine <talr 3127 ıayılt kanuna ek 
kanun JAylhuının em verilmesi haklnndakl 
BaıvekAlet tezkeresi okunarak ltıylha usulen 
iade olunmuı. Hatay kadastrosu itiraz müd· 
deu haklnn<ta kanun lAythası da mUstacelen 
llılizakere edilerek tklncl müzakeresi )apıla -
tak mad<telere ııecllmlıtır. 

Bu ara<ta TUrktye - Alman)'&, Türkiye - ls

Maliye Vekilimiz 
8. Fuat 'Ağralı 

•tı:re ve Türkiye - .Mııcıırlıtıın araııınrlakl 
llıUhtellt ticari anlaımalara dair ltıylhalarla, 

'lrakırtar umum mUdUrlü(IUnUn Uıküdar-Ka- ,
dtköy halk tramvayları ılrketlndekl hissesi -

Mecliıin dünkü toplantııından bir görünüı 

Din htanbul beledlycılne devri ha::kın<takl 
IAYlha mUzııkere ve kabul edllmlıtır. 

Kızılay cemiyeti ve harp ve Afet vukuun-
Cla onunla bb"llkte ı:al11mak üzere hUkUmetln 
1110..adNIYle ıreıecek bu tilr!U sıhl ve insani 
hrdım heyetıert namına tclecek olan e~a -
•ııı ıilmrülı: resmıncıen muatlyctlnc d!tlr ka -
1nıa lbthulyle, mllll mlidafaa mUkelle!lyetı 
lıaııununun Z1 inci ma<tdeslnln blrtncı tıkra
lının dettatlrllmest \'e yeniden :z:ı mllyan ıı -
tal.Ilı: tasarruf bonosu ihracına dalr kanun 
ll7Uıalraı müzakere cdllrolıtlr, 

Maliye Vekilimizin beyanatı 
Tuarrur bonoları hakkındaki lhlha mü -

laaaebetıyle kUnıüye ırelen .Maliye \'cklllmlz 
a. Fuat Afralı ıu beyanatta bulunmustur: 

.. _ Arkadaılar; yüksek tasvibinize a~o -
1'111lan bu kanun lhlhuı amortisman ınndı
tı larafın<tan hazinenin kefaleti altında cı -
karılmaaına bundan üc: buı:uk ay kadar evci 
l&llhıyet vermtı oldutunuz :.!5 mil> on !ıra -
lııc taıarrur bonosu haddinin 50 milyon llrn
n lblltına dairdir. Memleketimizde ilk defa 
Olarak tecrübe edllmlı olan bu bonolara go.~· 
~ruen ratbet ııerek zaman ve ııerek )ekOn 
lttbarlyle bütUn tahminlerin revkın<te olmuı
t llr. Bonolar hasılAtının milli mUdataa lhll -
~C:larına taıı.ta e<tllmta olmıuı. bu mu\-atca
lı Yetın en mühim lmlll olmuıtur. ŞUphe lOk 1 

•lde edlle.n bu netice memleketin iktisadi 
"~t.vetlndekı lnklaafını, ~atandaşların milli 

~Udaraa ltlerln<tekl tedakArlık hislerini ve 

Fener yang1n1n1n kasit. 
eseri olmadığı· anlaşıldı 
Kızılay'm gönderdiği battaniye, elbise ve 

çamaşırlann muhtaçlara tevzüne baılanıldı 

Mesleki ve teknik öğretim işlerinin daha 
esasi ı bir şekilde başarılması . . 

ıçın 

Bir mesleki teknik öğretim 
müsleşarllğı ihdas olundu 

....... ~. ~!,. 
•"··.'lı.._ .. 

Yetişecek yeni teknik elemanlarla yurdun 
endüstri faaliyeti on misline çıkacak 

C ü mhuriyet h ükümetimiz, m emleke tim izin muhtaç olduğu endüstri 

mamulat ın ın m ühim bir kısmını yurd umuzda istihsal etmek lazım olduğu

na, geçmiş senelerin \erodiği t e c rüeeler v e mahrumiyetler neticesinde in an

mış ve bir kmm endüstrinin kurulması için ehemiyetli teşebbüslere giriş-
miştir. 

Bu teşebbüslerin ehemiyetini içinde bulunduğumuz ahval, münakaşa 

götürm ez bir şekilde teyit etmiştir. Bu sebeple yurdumuzun endüstri faa

liyet ini pek yakın bir zamanda bugünkünün on misline çıkan1!ak ve en

düstri hayatının memleketimizde teessüsü ile beraber bunun işletme ve 

idarrcsi için l azırrgclcn teknik elemanları da beraber yetiştirmek zarureti 

hissedilmiştir. 

Hal ve istikbali düşünerek, hükümetimiz, mesleki ve teknik öğretim 
sahasında cezri tedbiı ler almıya ve teknik öğretim müesseselerini ihtiyaç

lara c evap verecek şekilde genişletmiye karar vermiştir. Bu maksatla Ma

a r i f V ekaletimiz, okuyucularımıza daha önce de haber vermiş olduğumuz 
gibi, m esleki ve teknik öğretim müesseseleri için çizdiği geniş bir prog -

ramı tahakkuk ettlnniye karar vermiş ve bu imkanı hazırlıyan kanun layi

hası dün Büyük Millet Meclisinde müstaceliyetle müzakere ve kabul 

olunmuştur. 

Bu kanunla Maarif Vekilliğine bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Müs

tepriıfı adı ile bi r müeteıarlık t esis olunmaktadır. Hillrümet, Jlyihayı B ü
yük Millet Meclisine takdim ederken bu yeni tetkilatın lüzum ve zarure
tin i şu sözlerle ifade etm ektedi r : 

"Maarif \'ekllllğlne batlı olup, m!!lllekl \"e f 
teknik öRretım mUcsseselC'rlnl idare etmekle [ 111 k ) •• 
muvazzaf buıunan mesleki ve tekntk te<tr1sat JYlOS OVa ya gore 
umum mUdUrlUtU mevcut milesseselertnl bi-
le l<tare edeml>·ecek l<adar <tar bir kadroya 
maliktir • 

<;erek adeUerl eıttıkı:e cotalmakta olan 
meıılekt ve teknik otretlm mucsscselerlnl !da-
re etmek ve aerekae ılst<·ma tik bir surette 
adetleri ı:ofıaltılacak olan bu kabll muesse -
aeıerln tesisini baıarrnak Uzere mesleki ve 
teknik öaretlmln hem merkez kadrosunu, 
hem de <tııarı tesklllıtını icap ettlll aekll<te 
wfıatlmak zarureti hasıl olmus ve bu ıaha -
dakl islerin daha aerl ve esuıı bir seklide ba
ıarııması ıı:tn .Maarif Veklllltlne batlı olmak 
üzere bir mesleki ve teknik öı:retlm mUste -

{Sonu 2 incı sayfada] 

iaşe Müsteşarı 

Leningral önünde 
Almanlar 
bir~ok tayyare 
kullanıyor 

Maaril Yelıilimls 
B. Hcuan - Ali Yücel 

Berlin'e göre 

Alman kıtaları 

Kiyef'i 
harabe halinde 
buldular 

&llı:ıınızın CUmhurtyet mally~lne olan iti -
~dııu ıöıtermek ltlbarlyle Uı: noktadan bU-

ka tlıeınıyetı halzdlr. Kabul buyurdutunuz Bir m ü ddettenbe ri g a r bi Ana dolu 
,,_ ııunıa bu mesut neticeyi görmek fıuatını vilayetlerinde tetkik seyahat i y ap -

bu.ren YUklek mecıısınızın isabetli kararını F er yankınında Umurbey camiıi civarı yanarken makta olan İaşe Müsteşarı Şefik So-

Kiyef şarkında kanlı 
muharebeler oluyor 

Cenupta Sovyetlerin 
imhası devam ediyor tatı veaııe ııe ıükranıa Ytı<tetmek ve bütün va- en y er d ü n • ehrim ize avdet etmiştir. 2liftı daııara huzurunuzda teıekkur etmek be- tstanbul, 22 <TeleConla) - Fener yangını J yangının bu Yilzden hUYildUtü haberi asıl- :r 

1llbı lı:ln vazJtedlr. Bllha11a bu tedakArlık ve 1 t hklkatl)le meaeuı olmakta bulunan mUd - &ız<tır. Sadece kapıcı aUrUıtüdcn ıasır<tıtını, Müsteşar halk v e m illi m üda faa i hti
oıd11actuı her bakımdan tamamlyle yertn<te a:ı umumi mu&\"lnlerlnden Tahsin Okur·ıa her tarafı duman kapladıtı ıı:ın anahtarları yaçlarını karşı lamak üzere alınan 
1111 tunu hUkümet namına olarak huzuru- Fatih ka)makamı Rebll ve <tlter altıkalılarla bulmakta mü$kü1At ı:ektıf:lnl ıöylemıstır. tedbirleri yeri n d e t e t k ik e tmi§ v e 241

0 • bir kere daha teyit ve tekrar ederim. belediye mühendisleri buırün yanı:ın Ycrln<te Vali \"e belediye reisi buaün )angın yertne ı· k d l 
1
.. go""rdu··g·u·· dı·rek • 

iter ta k 1 k 1 k dl a a a a r a r a u zum bı " raftan tasarruf &ahlplerlne ı:o bir kesif )apmışlardır. Hlldlsede hlc b r ast g tm s ve luırtkzedC'lerlc konusmuı ve en -~ . . • 
lllaa e lhraı: tartlarına ııöre ı:ok müsait bir ~orUtmemlstır şüphe altın<ta da k msc yok- ı !erinin isteklerini sorrnuıtur. tı fle rı vermıştır. 
tttı ll'lan temın e<ten bu bonolann temln et· tur. Patrikhane kapısının eok i?C(' ncıldıih \'e <Sonu 4. ünt'ü s:ı)Cada) ________ , _ ____ _ 
aıı llladdl llUtadeye de ııaret yerinde olur. ~~ıırr':~mll!ll 
~rı1Ubarıa Yenl<ten 2:1000.000 liralık bono cı· 
buıulırıuı hakkın<takl kanun !A)lhasının ka -
.. aöaterııen ratbH ve itimada mukabele 

;unun tUkran borcunu ifa mahiyetindedir. 
'-- lllcteıı: tenaıbtnze iktiran ettıtl tak<tlrde 
-ııtıııu Cl% 11 nıUıtacelen müzakeresini teklif e -

~ll'l- • 

lrı~ tekıır Uzerlne IAYlhanın müstacelen 
~ kereaıne karar verl!mtı ve müzakere 
~ 1 

Olunarak IAY!ha aynen kabul edllmlstır. 
lınıtnıUı.aktben Yeniden kürsüye ıreıen Basve
buı 11 

Dr. Refik Say<tam evelkl teklifi ka • 
1'Uı 9dllerek ruznameye alınmıı olan on IA -

•nııı ıcı •- d Geıe n,.. bir <lefa müzakereye t!bl ma -
lllft4~ Oldutu llbl, iki deta müzakere edilecek 

•ler de bulundutunu, binaenaleyh bun-

lSonu 4 üncü sayfada] 

.......___----------~~~~~--......... 
: ·······························"' .. . 
! lz111ır mektupları : 
: ....... ~ ..... ....,. ..................................... ,.,.,._._#<#' .. 
: Yazan : 

i/:'Q/ih Rıfkı ATAY .. 
i BUGON .. • 
i Üçüncü mektup 
! 2. nci sayfamızdadır 
'· = ı ······ ,. •••••••••••••••••••••••••••••• Fener yangın ıaluwnın umumi ıörültÜfİİ 

M oskova, 22 La. - L enlngrad'dan alı- Berlln, 22 a.a. - Askeri kaynaklardan 
n an h aberlere göre, aımanlar Len!ngrad bildlrildl(:lne göre, almlln kıtalan, KJyere 
mildafllerlnln yqamaııını imkAnııız bırak- girdikleri zaman, kendll r nl bolşc\ lklerin 
mak fc;in pek c;ok miktarda tayyare kul - kacmasından ve yahut imha l'dllml's nden 
lanıyorlar. Fakat Lenlngrad'ı müdafaa evel, yaptıktan tasavvur ed lmeı: derPcede 
eden ordu azalmıyor, billkiıı artıyor, MI- büyük tahribat knl"$wnd" bulmu !ardır. Se
lis muhafız birlikleri talim gördUkc;e cep-

1 

bir ve civar k5yler halklnı h c du ünme
hede orduya iltihak ederek onun yanında den, bolşevlklcr, hnlka <'iz m bütün >l:!re<'ek 
harbedlyorlar. lht yatlannı )'a beraber r nde götlırmU 1 

Bu kısa cephede haftalardanberl ecre - er 
yan etmekte olan §lddetll ve kanlı muha- \"e >'Bhut yakmışlardır. El ktrık santralle
r ebe devam etmektedir. Alman eıılrlerln!n rlnl ve su yollarını da 1 l('rn z b r hale ıı:e
anlattıklarına göre bir çok birliklerin mev- tlrmlşlcrdır. Her tnrnfta atılmış d('mlryol• 
cudu yUzde kırka fnmlııtır. lan ve köprüler enkazı g ızlikmektedlr. 

( Sonu 3 üncü sayfada ) ( Sonu J üncü sayfada ) 

İRAN'DA 

Eski Şahın menkul ve 
menkul olmayan 

malları devrolunuyor 
Sovyetler Kafkasya 
arazisini derinliğine 

müdafaa edecekler 
Tahran; 22. a a. - Pars ajansı bildiri • 

yor : Eski aaha Aft menkul ve gayrimen

kul malların devrine Alt resmt beyanname 
par!Amentoda okunmu§tur. 

E ski Şah zamanında zarar görenlerin 
ziyanı tazmin edilecektir. 

( Sonu J üncü Sl'y/ada ) 
Alman cukerleri bir Rııı §ehrinin 

varo1larına girerken 
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İzmir mektubu ; 3 

İzmir'in .inkişaf devri 
Falih Rılkı ATAY 

l:zmir eylül 1941 1 var: İzmir' de tütüncü terden dinle-
Şehrin ortumda : ·otuz bin kare- ı diğime. göre, me!"h~~ Kazım Dirik 

metre kadar yer itıal eden merkez zamanında hepaa koylere kadar o
gar~jının ilk. kıamı yapılmıttrr. Bu- tomobillerle gi~ebil.iyorla~mış; ve
rada yalnız, medihleri" İstanbul ve 1ev toprak teavıyeı11nden ıbaret o1-
Ankara yolcularmın ağzından düş- aa, en Ücra köşelere ı1eyahat etmek 
m.iyen rahat ve zarif ·lzmir otobüs- imkanı varını~.; merhum vali, bil
lerini görmüyoruz. · Limanı İzmir hassa yola, koy çeşme ve mektep· 
hinterlandının muhtelif me;kezleri- lerine eh"emiyet vermi~. Şimdi bu 
ne bağlıyan otobüı servisleri de ay- imkanın gittikçe azalmakta olma
ıu çatının altına ve aynı avlunun :undan, İzmirliler, müteessirdirler. 
içine toplanmıttrr. Evelce bu servis- Çe~e, bütün Türkiye'nin en iyi 
ler 2~ hana dağılı idi. Hareket sa- pliljlarından biridir. Yolu iyi ise de 
atleri muayyen değildi. Kontrolleri- asfalt değildir. Sonrl\ küçük kasa
ne imkan yoktu. Şimdi hepsi, bir de- banın etrafı ağaçsızdır. Eğer ağaç
f a mütehaMısların muayenesinden lama yl\pılacak olsa, otel ve tesisat 
geçmekte, • tamirleri· yapılmakta, bulunsa, mesela mısırlıların yaz 
velev bütün yerleri dolmamıı olsa ~evsimi Rodos'a gelmeleri için hiç 
bile, tarife saatleri ile hareket et- hır sebep olmadı~ını, iki yeri de ta
mektedirler. ltlek ve kalabalık hin- nıranlardan iıitiyoru7.. Tabiatin ver
terlandı ile lzmir ara111nda, motör- mış olduğunu, biz !lkim bırakama
lü nakliyat, Türkiye'nin her tarafın- r•z. h:mir şehrinin ve aahiUerinin 
da olduğundan fazladır. Bu benzin ınkişafını meneden arı7.i ve hazan 
•e makina kıtlığı devrinde bile, da gerçekten milnasız mü~külat 
merkez garajındaki mütemadi ha- fÜphesiz znil olacaktır. 
rekete bakmak, bu hususta bir fikir Bu harpten M>nra birkaç büyük 
edinmeğe ki.fi geli~. • hamle ile işitebilcceğimiz iki büyük 

Bu münasebet, yol inşaatı ile be- tur:izm bölgesi vardır. Biri, kendi 
raber inkitaf edecektir. Turistik etrafı, l:r.mit körfezi, Yalova ve Bur
yollarm, hiç §Üphesiz, her mevsimde ııa havalisi ile Marmara, öteki de 
aahilden içeriye ve içerden sahile hintE'rlandı ile beraber lzmir bölge
doğru seyyah a~ıttığını görecegız. sidir. Bu iki bölgenin içindeh:i yol
Garp imi.niyeti ya§adıkça, Berga- lar şebekesini hiribirine bağhvan 
ma, Efez, İzmir ve bütün bölg.e, zi- bir yol, lstanbul'dan İzmir'e kadar, 
yaretçisiz kalamaz. Jlunlar yalnız bütün garbi Anactolu'ya ııÜrAtle 
Ümanizma terbiyesi gören frenkler- miistesna bir inkişaf temin eder. 
tfen olmryacaktri. Bu harabeler, ve Tanzim ve imar, llynı zamanda, zi
onlarm temsil ettiği alem, şimdi bi- rai, ticari ve iktrsl\cli bakımdan, bu 
zim kültür ve terbiye ananemiz icin- kala Halık ve zengin ülkenin en ta
dedir. Şarktan dönen Atina ve Ro· bii ihtiyaçlarını da tf"min edt"cektir. 
ma'ya rider ve anc.ıı.k o kaynaklar- lzmir'e bir değil, birkaç otel la
dan rarp medeniyetinin bugünkü zım olduğunu o vakit anhyacağız. 
merhalesine gelir. Biz artık ne Yu- Bilhassa bu iki bölge ile etrafı hiç 
nan, ne Roma, ne de Bizans eserle- bir zaman kıymetini kaybetmiyecek 
nan, ne Roma, ne de Bizans eserle- ebedi z i y a r e t g a h l a r'la do
l'İne yahaJ?cı ' naalr diy.e bakmıyoruJ:, ludur. Tarih ve hatıralar, biraz kül
Şark-ialam aleminde iken, Endülüs tür sahibi insanları, daima, garp in
veya Baidat, nasıl araplar kadar saniyetinin hu kaynaklarına doğru 
bizim de olmuşsa, intibak buhranını çekecektir. Ne kadar erken başlar
atlatmıt olduğunıırz yeni kültür sak, o kadar c;-abuk inkişaf ettirece
devrimizde, yeraltından çıkardığı· ğiz. Hele .bu harpten sonra, geçen 
mız eserler, üstünde yaşamakta ~- cihan harbini takip eden Üç dört ae
lanlar ribi bizimdirler. Bizler bu ne içinde olduğu. gibi, abluka ve &e
vatanm, kabuk gibi, Üstüne sahip ferberlik zindanlarından fırlıyan 
deiiliz: içi ve altı da bizimdir. seyyah akınlarını kendimize doğru 

lktrıadi, tarihi ve turistik zaru- çekecek tertibat alırgak, belediye-
retler, lzmir'Je hinterlandmı kesif ler ve hususi idareler, milli müda
nakliyata adeta mahkum eder. faa vazifelerinden artırabildikleri 
Harp, ilk yol ,ebekeai tamamlan
madan çıktı. Buna raimen çalıf11la 
imklnlarmm bulunduiunu zanne
Cliyoruz. Esef edil~ek bir nokta 

S P O.R 

Hakem komitası 

toplantısı 
~ölge Hakem Komitesi Baıkanlıfın • 

dan : 
Ha.kem komitesi ve hakemler bu akıam 

aut 18 de bölge merkezinde bir toplantı 
yapacaklardır. Allkadarların muayyen l!l&
atte bölgede bulunmaları rica olunur. 

Lik heyeti toplantııı 
:ırut'bol Ajanhtından : 

emek ve masraflarını bu tertibata 
aarfederlerıe, kazancımızın hudu
du olmaz. 

Beden Terbiyesi 
istişare heyeti 

Beden Terbiyesi Umum MOdlirlii~U Mer
kez tııtieare Heyeti buglin saat 15 te U -
mum Müdürlük bfnuında toplanacaktır. 

Bu toplııntı ruznamesinde : 
AmatörlUk tallmatnameııi, 

MUsabaka hıtsılltının taksim auretine 
alt talimatname, 

Futbol müsabaka tallmatname~i. vardır. 
Umum Müdürlük ayrıca Heyete bazı ta

limatname projelerini malQmat husulU i
çin arzetmektedir. 

Açık Teşekkür 

ULUS 23/ 9/ 1941 

Güzel terbiyesi 
muhit 

Vedat Nedim TôR 

G Ü z e ) terbiyesinde, her terbiye 
mevzuunda olduğu gibi, m u h i t'in 
oynadığı rol, ölçüsüz büyüktür: 
T e m i z bir muhit, · en pi:; insanları 
bile temizlenmiye zorlar . G Ü l e r 
yüzlü insanlar arasında, siz de en 
somurtgan .anınızda bile gülümae
miye, hiç olmazsa sırıtmağa mecbur 
kalırsınız. N e z a k e t, nezake
ti "Çağırır. Çalııtkan, hareketli bir 
muhitte tembel, uyuıuk insan yaşr
yamaz. Dedikodudan tiksinen bir 
cemiyette, D e d i k o d u mikro
bu üreyemez. En geniş manasında 
"GÜ z e l" e değer ve Önem veren 
İnsanlar arasında da Çirkin, Bayağı 
ve Zcvkııiz barınamaz. 

" Marifet, iltifata tabidir." sözü 
doğru ise, aksi de aynı suretle ger
çektir: İltifat, marifete tabidir! 

Biz, sözde-mün~vverlerce, kabaha
ti hep H a 1 k'a yükletmek adeti
mizdir: "Halk, bundan ho,lanıyor; 
Halk, bunu istiyor" diyerek, kendi 
aczimizi, kendi seviyesizliğimizi, 
kendi görgüsüzlüğümüzü, kendi 
kolay şöhret ve ucuz muvaffa!-!yet 
düşgiinlüğümüzü h e p Hnlkın sır
tına ciro ederiz. 
Halbuki, mutlak ve ebedi bir ka?ıun 
varsn, o da G Ü z e l'in, l y i 'nin, 
D o ğ r u'nun her yerde ve her za
man halkça !"evildiği ve tutulduğu
dur. Halka, Güzel n e gösterdiniz 
de, beğenmedi? Halka, İyi ne "er
diniz de, istemedi? Halka, · Doğru 
n e söyledini7. de, hak vermedi? 

Her şeyden Önce biz, m Ü n e v e r · 
1 e r, Halk'a karşı günah işlemek
ten artık vtanalım. Eğer ortada bir 
kabahat varsa, o halkta dtığil, b i z. 
d e'dir. 
Biz, Halka bol bol Güzel, lyi, D<';°"· 
ru örnekleri verelim, bakın Halk, 
onları nasıl ba ş tacı yapacak? İlle 
T Ü r k halkı, şaşmaz bir selim ak
lın, ölçülü bir asil zevkin ve kuvetli 
bir GÜ7.el, İyi ve Doğru ananesinin 
mirasçısı olan Türk milleti, münev
verlerimi7.in emeğini hiç bir vakit 
haram etmez; buna inanalım: Ne 
ekenek, b i n katıyle biccriz ! 
Bunun en iyi misali lnkılô.bımızın 
kendisidir: Bütün diğer harp-sonu 
inkılapları, rejimlerini t er ö r'e, 
k o r k u'ya da.van<lırarak kurdulaı· 
ve korudular. Yalnız T Ü r k in
kılabı, kuvetini Sev g i'cten ve 
l y m a n'dan aldı. Onun içindir ki, 
a a r s ı l m ı y o r u z. Çünkü, in
sanlar arasında sevgi ve İymandan 
gıt.yri g Ü v e n i l e b i l i r bir ke
net yoktur. 

ıf!. * 

Bir mesleki teknik ö -- re im 
müsleşarhğı ihdas olundu 

(Başı 1 inci sayfada ) llyerek yliksek Meclise getirllmlıı olan Uı.- ı lamalı. O zaman Mıınrlf VekA.letı nercd.• 
tarlıtı ve bu mU8trıarlıh hatlı olmak Uzere yihalıı.rın bunu temin ettiğini ilAve etmiş kalır bilmem. Binaenaleyh prensip ol~rn: 
bir tetldllt vUcuda Htlrllmesı kararlattırıl - ve sl!zlerlne memleket için çok hayırlı O· medeni bir cemiyet ve bir devlette butti 

ıan bu hareketin yurt lc;in, millet için terbiye ve tedris müesseseleri bir . eıd: 
kutlu olmasını dileyerek son vermiştir. toplanmalıdır. Bu elin de adı üstUnd • 

mııtır.,, 

Layihanın Mecliate müzakere B. Jo~mln Sazak (Eskişehir), nıı mtihim Mnnrlt Vcklı.leti olmruıı IAzımdır. 
t.ıe kabulü meselenin d:ılm önce bnı:ı le~kiklere muh- Arkadaşlar soruyorlar, ziraat enst!tll • 

Maarır vekAletıne batlı mesleki ve teknik taç bulunduğunun tabii olduğu yolundaki lerinl n" zaman alacaksınız ? Nıte • 
kılı h kk mutaleasını aÖ''lcdl'·'en sonra, ll. Damar kim bir sene ıwcl bana l!!Ordular: Milhendl9 

mUstetarlıtı tH a ındakl kanunun mü· " ~ ,, ~ f 
zakereaıne baılandıitı ıırada llylhanın umu· Arıkoğlu r.iraat mekteplerinin de Maarif Yüksek okulunu ne zaman alacaksınız 
mt heyeti Uzerlnde bazı hall:>ler ıö:ı: alnııı. Vekt'Lleti~c devri hakkında Maarif Veki - Bııı;Un ona cevap veriyoruz. Zamanı ge~· 
tardır. llmlı:ln ne dilşündlı{:UnU sormuştur. ıli(:I vakit bugiln o suale cevap verdlğimıs 

Milli MUdnraa cncUmenl rebl General KA.· ı;ibi, ziraat cnslltül<'rl için de size ceva.P 
Mnaril V ekilimizı'n sözleri "'I B d "1·111 'IUdafan e.ncU • zım Se\Uktekln. bu kanun lAylhaıını yüksek .., verece,. m. ura a •• ı "" 

ren mckt'i>lerlnln atılmasına bir baa\anırn: Hatiplerden ııonra kUrsüye gelen ~ıaarl! meni reisimiz; Mllstakil Grup Reisimiz; 
tellkkl rttı"ını, eanayl nasıl bir mt'mlt'ketln Vekilimiz B. Hnsnn - Ali Yücel aşağıdaki Feridun Fıkrl, Rasih Kaplan, Nevzat ,J..· 
lkll,.nıllyntınıı. tesir ederse, hanı sannyllnln beyanatla bulunn u11tıır : yaş ve di~er arkadaşlarımızın hükumet 
de harp htzmetlerlnln ıraıını kolay!nstırmak· "- Arkadnıılarımın bıırnda konuşulan ve onun bir ctızU olan Maarif Vcltlllil,'1n8 

ta cok büyük bir hlıısesı olılutıunu soyllyer·ek ve nıevzuubııhs edilen sözleri hakkındıı ilk öğretim d!vasında olduğu glbl te:ıcnl\C 
'demi tir ki: dUşllnllyordum ki bu knnıııılnrın hepsi bit- öğretim dfıvnsıncla da muvaffakıyet te -

.. ~ .Mlllctlmlz varlıi'ıının mUdarnasında, 1 llklcn sınıra mlilalcıuııı söyliyr.yim V•' ıııeıınl etıııelcrini bu işle muvazzaf olaD 
ıstlklfıllnln mUdııtnasındn mullak kahrıı· J ) tıksek heyetinize nınııızntta bultınnyını. bcrıim ve arlmdnşlarımın §İmdiye kadar 
manlıl':ına har" sanayllnl de llAve otmcK mec- Fnknt goıliyonını ki ııaıııar arkndaşınıın çnlışlıltlarından dört, be§ mlali fazla ça • 
burlyetlnrtcdlr. Milli Şef'lmlzln, bUylık baa· sııııli ı;ibl, dalın önce bııraıla konuşmuş o- lışmamız temennisi m!nasına alıyorurtı
b\İC:umuzun annay\e verdlltl ehemlyetl burada lan aıkadaşl:ırımın nılitnlealnrı beni dahıı (Bravo sesleri). Bu benim yUreğimde1> 
huzuru Mlnl:ı:de minnet ,.e ıUkranta anmar:ı evci söz söylemiyc scvkettl. gelen bir anlayıştır. Muvaffak olmak içlO 
bir vedtıe bilirim. Bu harp aanayllne lfl7.lm Bugtın huzurunll7:n takdim edilmiş olaıı bUtun gayretimizi sarfedeceğiz. (AllalJ 
olan talebenin Mllll Mlıdaraa Vckll.lellnce Hı.yıhalar, gc~en glln muvakknt enclime - ı muvnffnk etsin sesleri). 
her ıcne bo>·lc yab;ın<"ı memlrkctlcre iUnde· nln kunılnmsını istirham için klırsliye İlk ögrcUm !çın ı dfn•a) dedim, te:ıcnil< 
rllcn ırenclcrln memlekette bunu >et~tlrme · gcldıl;im zaman arzcttlğim ı;ibl esaslı ve öğretim için dtl.va diyorum. hakikateı:t 
sinden dola> ı ltlıhıır duyu>orum. ı,:,·eıA hil· liilyilk bir progrnmın tahakkuku lı;in ha- bunlar Tllrk milletinin hallı.sı dAvaıarıdır· 
kUmetlmlze tcıekkUr eder 'e Maıırır Vekili· 7.ırlanma mnhiyetlmle olan kanun H'ıyihıı- Tllrk milleti Milli Şefimin ııöyledlği gıbı. 
mıze de mu,•nrrnklyetıer dilerim ~. !arıdır. Nasıl ki biz Tllrkiyc·de ilk oğt'c • ı;erck umumi terbiye meselesinde ve ge-

B. Feridun Fikri nınııoı. General Kl'ızım tim dflvnsını hallctnıclt için ve yUıo;ıle yllz rck ihtisas ve meslek dAvasında dalın• 
ı:;e,Ukt.,l>ln"ln mutalrnlnnno tamamtylc isli· hnlletınelt 11,.in tcsblt <'ltlt;lmiı: program karşısındn kendisine öğretici bir insan bU• 
rlk eltl~lnl sfö·tedlktcn ıonra, me!nlekctln ve o proı;ramı tnhakkuk ettirecek knnunıı Jncalttır ve bir hncıı bulacaktır. Biz bir UV 
uzun zıımnnı.lırnbcrl bu haml<»'I b4.:ıcmcktc gene böyle hn:ı:ırlnyıcı Jhylhnlıırln huzıı - rnttan köy enstitülerlmlzlc TUrk milleti• 
oırıutunu kaydctmlı ''e memleketteki tınha • nınuı:a getirmiştik. llugUn de vaziyetimiz ııin köyıinde ve tıehrlnde ne kadar evJ~41 

• ~ız. klm~Pslz, P"rl41tn cot"ukların ou mUessc· aynıdır. Bu proı:-rnm al!l.knlı vcklı.letlerce ,·arsa l>cndlslnc bu hocayı gl!ndermek az· 
selere alınmasl)'lc. h\I okulların proıırıırnla· telkil< edilmektedir ve tetklknt yııkınılıt nıinıle ve kararındayız. Bu kanun lAyih!" 
nnda nazarb·ııttan :ı:ıyorle talblk!lta eheml • bftrcclülr, şimdilik tnslak lınlindr.dlr; sı, ki Rnna Tnrhan'ın buyurdutu gibi tır 
)"Pi ve•ılmo~ı rlra•ın•la hıılunmu~ ve hu hsm· kailcştık~cn scınra prensipleri \'e nıctod - ıııukadrliıncıJlr, bir bn.şlangıçtır, eııas :ıı:a· 
IP>'I tr.bcll hlslr.rly)e 'knrııla!lı~ını l"l<rarla · lnrı tcsbit edilmiş oldul\'u için kanun ha-

1 

nıınu hll:\haro huzunınuza getireceğlı. 
mıstır. linc gcleblcl'ktlr ve ıımııyonım, tcşrinlsıt· Btı bnşlaııgıç kanun ll'lyiha.sındıı her iş sa· 

e. l"e\'ıo:at AHI~ ıBunıa 1 cumhuriyet hU · nl devresinde huzııruııuz:ı. surıulabılecck • lılbinin karşısına, marangozluk öğrenrııe~ 
kUmetlnln ı:ırııtıı:ı bu tPscbhU•lcrın tsııhetınt tir. Bu hazırlığı yapabilmek için eveli\ istiyorsa marunı;oz öğ-retlcl, demlrc1Jll' 
izah cttlktC'n ınnrn Yüksek MU!ı .. ndl5 Mekte- Maarif Vck:\letl tı-şkilitı lçerslnde biz<! öğrenmek istiyorsa demircilik öğretıC'• 
binin de Manrır Veklllctlne alınması sureti)'· teknik ve mı-ıılcld uzuv olmak üı:ere Vl'· hııngl ihtisası yapmak ls!lyorsa, bnu öl• 
le r.:ok yrrlndc bir ~ >-nıııtm1' ve bir ,·ahdet rllmiıı tcşkll:\tı genişletmek lenp ediyor- rctlcl bir hoca, yetişmiıı bir adam bul~I' 
temin edilmiş oldurtunu ııô>·lcm'~tlr. du. Bizim tcşkillit l<anıınumuza bnkıldıtı gondHmek azmindeyiz. Onun için bunla!~ 

MU8tnkll Grup l'eı~ı D Ali UAntı Tnrha~ 7.aman t knlk öğretim teşl:ill\lı bir mtidlri dfl\n dl>or \C bu dl'nalan kanun olarak 11~ 
(İstanbul) demhtlr ki: umumi, bir munvln, bir mümeyyiz, iki kn- zıınıııuı:a getirmiş bulunuyoruz. Bcndeııl• 

"llu lı\ylhadan ve btıglin mlıznkcreııin" tiple ld:ıre olunur . .ı\çılctır, znhirU bııhlrdfr yüksek heyctlnlı:e daha şimdiden, kanuO" 
karar verll<'n diğer iki JAylhadnn nnla~ılı- ki bu kndar dnr bir teşkill'ltla hattA bugUıı· 1 lnrı müzakere otmc:r.den eve! gösterdiği • 
yo~ ki, hllkllmet teknik öğreti~ işini. ehe- kll teknik \'e meslel<I oğrctlm mliessesele- niz nl:'ıkncl:ın dolayı minnetlerimi söyle~ 
miyctle eline almıııtır. Muhtelıf şekıl ve rlnl ve ne de bu meseleler list!lndc düşünüp mı•k isterim. Bu benim lc;ln ı:ıercfJİ .", 
dcrf'cl'lı>rclı:ı t<'knlk tııhsll erbabının azlı • 1! • tedbirler nlnııık mllrnkıindtlr. Onun için bahtiyarlık verici bir vazifedir. Onu 
ğınclan dolnyı yıırclıınmz<lrı. çok ve derin nıcrkcz tcşklllitımızı bıı esl\Sh d!ıvııya etnlf'k için buraya gelmiş bulunuyorulll' 
hnşlııklnr varılır. J.frvcııl nılles.~cseleri Is· hıızırl:ımnk ve hnllctnıek lc;in gı-nişletnıek (Alkışlar) 
li\h ve tr.vııl ı>l nırk, mcvcııt olnııynnlnrıııı lsllrnrınclnyız. ı<:nnıııı ltlyf lınlnı ındnn biri Ik Oıımnn Şevki Uludağ (KcınYA~: 
kıırmnk !'lıreliyle lıilkl\nıet hıı Loıihıl<lnrı b" 

bu genişleıııeyl ihtiva reler. Kunıın ıtıylhn- ::\'ı:anrlf Vc.klıletl merke.z teşkllltında 11 dol<lıırmnk l!!llyor. nıınıın iktısadt hllyU1: !arınılan ikincisi bıı geni,lı•mcıılıı lsti11.anı \'eki'llelc bağlı sıhi te§killı.tı idare edeC9" 

lllzuınıı ve yurdun mUılnfaası işine bllyflk etliği knılrnlnrı içine nhr. Bıınıın 1.ılltçe hlr nıakaın bulunmadıt;ını ııl!yleml§, ?ti~ 
fnvılnsı ınnlılnııınıızclıır. Kiiy cnstitUlerinl c " knnuniyle ve dcvl<'t ntC'nıurlnn mıınşlıırı • rlf V >'kilim iz de esasen bu mevzula me• kurmak ve teknik ö(lrl'llml bııgiinlln lh - -' 

nın tevhit ve teadlilllne ılalr otnn kanun - ~ıl oldu({unu, blltUn memleketlerdeki ~ _. 
tiyaçlnrını kıırşıhyncnk seviyeye çıkar • ıarlıı ıılfıkrılı kısımları vardır. 01,;llncii ka· rit teşklli\t kanunları Uzerinde tetkild~ )İ 
mak teşchbllsllnü nlmııkl11 hUklimellnılı: ııır 
mnnrlflmlzin en es:ı~lı iki mllcsse.'!csinln nuıı Yllkack ~Hlhcııdiıı okulunun ve Tek- yapurdıA"ını ve yakında BUyUk .U ~ *llr 
temelini ntınıra buı;llnkU şerait içinde nlk okııhınun Maarif VeklUetlnr. devrini; Meclisine merkez tcşkillıtı hakkında -ye, il 

dördüncl\ kanun dn bu yapılmış olan ge - bir lcanun ltlylhası getireceğini aöytern.lf 
O halde? mııva!afk olnmıı bulunuyor. Bu bir lıUkll· 

met için ve Maarif Vekili if;:in hnkikaten nlşlemcnln lstllzıım etti~! pnrayı ihtiva tir. ,. 
Güzele, İyiye, Doğruya tapan bir ecler. Huzurunuza gelmiş olan, bu dört Dr. Osman Şevki Uludağ, tekrar s!SZ hllyük ŞPrcftır. Gnıpumuz namına bunu b" 
millet manzarası mı halketmek isti- tebarüz ettirml'k için söz al'1ım ve esns kanundur. Şimdi müı:akerc edilen Yllksek larak Maıırlf VeklUeti teııkllltındald • 
yoruz, daima g Ü z e 1 i~ler yara- l l\ylhnyı da bir ım ı>vel getlrmelr.rlni rica Mllhı-ndis ve Tı•knlk okullnnnın Manrlt den lı.!rblyeıl ve izcilik teııkllo.tının, :s~, 
tacağız, daima i y i olaca~ız, da- l'tmek isteı im . ., Vı'kô.lelfııe devri knnun lfıyllıasıılır. !olem· den Terbiyesi Genci Dlrektör!Uğilne 
İma d 0 gv r u hareket edeceğiz. lcketlmlze çnk dcğerll ten adnnılnrı ye - \nzlfefr•rlc tcdahul edip etmedığinl '°\ 

ll. Rıuıih Kaplnn (Antalya 1• milletlerin tlştlrml" olan Ylfüsck Mlılıendls okulu - mustur. General Ahmet Yazgnn (tırf' 
Güzel, iyi, Doğru için a~hla, fera- idarede ı;iistr.rccekleri ehliyet nlsbe - nun ve Teknik okulunun .Mıınrif Vckfı - ıJa 11ylhadaki antikite ta.birini anlıyaJ1l" 
gatla s a v a ş, işte münevverleri- tinde vatanlıınna ııahlp olabilecekler ini, i· , 
mizin A h l İl k ı, bu olacak; aile- dıırede ehllyet göstermenin iee ancak ı . ~.etine d.evrl m.?sclcsl teknik :e me!llekl dı~ını s~ylemiıştir. ı 
de .ve mektepte terbiye sistemimizin llm sayesinde mUmkUn olabileceğini ıöy - ojtrctlmı bir bııtlın olarak mlıtale:ı relen Bıı lkı sun le ~laarit encümeni narrı:, 

hlikümctln bu blltllnU bir ele vcı·mesl ve kllrsüyc gı•lıın Nevzat Ayas'dan ııo .ı 
M i h v e r'i, bu olacak; İş hayatı- Manrlf Vekilliğinin vazifeleri arasında Manrlf Vekilimiz B. Hasan • Ali yiJC"' 
mızda, meslek ve memurluk müna- görmcslnılcndlr. Nitekim tevhidi tedrisat §l1 cevabı vermletlr : 

1
• 

b 1 • · d d · ·· " ·· d Günlük vazifesini temiz, dürüst ve " 'IU -~ • ae et erımız e aıma goz onun e kanununun .. TUrkiye'dckl bUtiln milesse - - •• sandc buyurursanız burada ev• 1, 
bulunduracağımız Y a s a, bu ola- tam yapmıyan memurun yüreği bur- satı ilmiye ve tertıiycvlye MııarlC VekA - beden tcrbl~esl meselesi me\'zuu bahis 0 

cak. kulacak. !etinin idaresindedir,, suretinde \'erdiği du. Bh:lm Mnnrlf Vekilliğindeki beden ıer' 
Her Türk, kendisini, Güzel, İyi, vazife bııgUn slı:e bir kanun ltlylhn.cıı bl~csl mUdürlU{;CinQn vazifesi merkez ttf' 
Doğru prensibine ııildık kaldıkça, O vakit bırakın, H a l k, Hakem şeklinde sunuluyor. klllıt knnununıuzun 5 inci maddesinde s1; 
m e s u t sayacak. Ve ak~i takdir- olsun: Bakın, Hükmünde hiç §&far Yllksck mlihcndls okulumuz dn bir terbi- rih olarak vıırdır. Bcdc.n esıtımi ve izC• • 
de, azap duyacak. mı 0 ? ye ve tedris mUesscsesldlr. Teknik okulla direktorünün göreceği lifler şunlardır: Okıılr l&b 

Bu tip insanlara şiddetle muhtacız. * * * beraber. O halde Maarif Vekl1liğince lda· lorda beden cı;itlml ve izcilik isleri 0ı.u ıı te Llk heyeti 2•-9-19U çarııamba gUnU l!l· 

at 18 de bölge merkezinde toplanacaktır. 
uUmessl1lerini bu toplantıya göndermeleri 
kulüp bqkanlarından rica olunur. 

B Ü y Ü k Şefimiz ismet lnönü'nün resi kıınuni bir icaptır. Emin Sazak arkada. ılışındakl beden eglUml işlerinden' l(illtnt ;>- ~e 
Senelerce cektııtım ıstıraı>tıın boC:azımda Bütçesi dar bile olsa, sokakları pis, Burıa hitabelerinden kuvet ve ceıa- vımın buyurduğu gibi. muvaltkat <"ncil - Ilııknnlıı'i"ına dayanan 1 1 .. cı( l' 

>'&ı.>tlj't ameliyat ile heni kurtaran Cebeci as· otelleri murdar, abdethaneleri ke- ret alarak karaladıinn bu 6 yazıyı mende de aynı en<li~cyi lı:har etmişlerdi, Simdi, umumi halk ııb e~... bl ·esi rtı" ~ı 11.b 
kert tababet tatbikat okulu kulak, botaz ve • k d.I • • • ao·· zle- bendeniz de dilim dondüğU kadar kendi • 1 i e en ter > _, I'' dıl' 
burun hutalıkları proresilrU muhterem \'a- rih lokantaları mülevves sokak yıne en 1 erının V e C I z lerlne Ce\'ap Vermiştim. Yiıksck Mühendis · SC es ve okul dışında kUICip tesisi \'C! u• J~ ti 
hldettın Ozan ııe bu ameliyat esnasında ha. lev'haları çirkin bir ~ehrin 'belediye , riyle bitireceğim: okulunıın hliliın şubeleri Nnfın V eltfıletini 1 hususlar Yüksek Ml'cHsl~ kabul buyU~:or 11.l'· 
zır bulunan ve kıymetli yardımları ııorUlrn reisi ve memurları rahat uyku uyu- alllkadar.ctmez. Meııcll\ ıııııdcn şubesi. :".1a- hlr kanunlıı Beden Terbıycsl Genel J.iu t" 11.1' 
baeta bas asistan ~:mın O<ırat ve aııL~tnn Sn· yamıyacaklAr. "Güzel ıanat, Güzel aevgısı eleyip den şubesi M. '1'. A. cnslilfisil İ lüi;,at Ve- liiiiüne tevili cdllmlı;tlr. Bizim beden t'~· 

lngilizler ·üzüm ve 
incir alıyorlar mim, FAhlr ve Ah<lurrnhmnn ,.e wk yUk~C'k Okuyucuy~ kötü hikayeler ve ha- lf e Ç m e Y i n i .z. Bir milletin ter- klıletine bağlı olı111ğundan orayı aUlkadnr bb l'SI mesullyetımiz A fıkrasında z11trtd 

ldareııt altında bulunan hu ilim ve ecrkat yağı karikntürler veren gazetecinin biyeainde, •eviye.inde, yükselmesin- eder. O h11ı,ıe buyurdukları ıırenslptrn hn- mlş olnn okullara ait isleri yapmaktır· ~ 
tzmlr, 29 (Telefonla) - İncilizlere ~ yurdumuzda acılnrımı duyurmadan rlertıerl • lokması boğazında düğümlenecek. ele en maddi alanlarda çok kudret reket edersek şöyle olncnktır. Tıp fnltlll- <len 'l'erblycsl Genci M!ldürJUğü ile ,.eııv 

'bin ton Uzllm ve 10 bin ton incir ııatıeı 1• me derman bulmak ıcın ınvas:ın ve hnstıılrı Güzel eserler yaratmıyan tembel göatermek için Güzel sanat &evgisi test Sıhlyeyl nltı.Jmdar rdlyor, Sıhfycye 11/!lmi;: dalma temas hallndt'dlr Ana ırıtt" 11.r 
4:in anlaşma yapılmıııt'ır. ~iyatl&r iyidir. bin bir lhtımıımlıı bakan ve b:ıktıran b:ı•tıı· sanatkar, döteğinde korkulu rüya- y Ü k ş e k olmalıdır." ver~e!I, yüksek mfihcndis mnrlcn kısmı lelı>r üzerine l!'mas etm!:'kteylz: fakat ıe!t>~ ~ .. ~ 
tnclrhı 5 bin tonu v!ddidır. blıı prore Ur Hlyıızt GUzcU ve yardımcm Cc· lar görecek. İklısa .• Vek:\lctlnf nlfılmdar t.'der or:ıyn rünt hakkında tabı! bir bll .... mlz ·oktut'· ili 

İhracatçılar tevzi llıtesi Ticaret Vekl· mal ,.e ıcfkııtll hl\4 hem~lre Huriye \'C hem· ç h 1 G.. 1 • vernıelı, lıukuk Adliyeyi alfıkadar eılcr, n ... y tlftlf l 
Jetınce tudlk edilince tel!lllmaıa baılana- ıtre Halime, Fntma Korkmaz ve Mııllke'ye ocuklarının ru unda Güzel'in, yi- uze sevgısinin ne kadar s i h i r - oraya vermeli. Ytikl!lck Milhendis okuluncla a ın"selelerden biri ml'seliı. adam )e 

1
,r ttır~ 

calctır. alenen tcaekkOrlı:r ederim. nin, Doğru'nun atkını tutuşturamı- 1 i bir kudret olduğunu bu kadar tayyarecilik ııubcslnl açtığımız zaman ~ek. Gazi Terbl)e EnstltOsllnde Beden ,fi tli_ 
Genelkurmay Adli MUsav rl yan öğretmen, yeryüzünde cehen- canlı ifade etmi, bir b a f k a Dev- ya Genelkurmaya veya Milli :MUdaflll\ya bıycsl Dlrı•ktörlüC;UnUn istediği elerııııııl ti' l'd 

Dün yurdun muhtelif 

yerlerinde zelzele oldu 
Aııkıı.ra : 22. a.a~ - Aldığımız hııberler, 

bu 1&bah 0,50 de Eskl!iehir. Kiltahya, Af -
:yon. Uvak ve Emed'de birer yer aBrsıntısı 
olduturıu blldlrmektedlr. Zarar yoktur. 

Denizli halkevinde kurslar 
Duizll. 22 a.a. _ Dün halkevlnde bir 

eıı;elcı;llik. oapkacıhk ve ellıterl kursu a
oıtmııtır Evelce ar;ılmıı oları ev konser
ncilll'I kurau cahımalarına devam etmek
tedir, 

Mesut bir nikôh 
Devlet Konservatuvarı ilk mezunlanı:ı -

dan Muazzet Yücesoy ile Ertufı;Ur İlgin'· 
ln nlk&hları dUn Ankara belediyesinde 
profeııörlerl, arkada.şlart ve akrabalarının 
huzurlyle yapılmıııtır. 

Genç ve kıymetli sanatklrlarımızı teb -
rlk eder ve mesut bir hayat temenni ede· 
riz. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane' 
Sebat Eczanasi 

MUnlr Koeacıtak nem azabiyle kıvranacak. let Reisi tanımıyorum. raptetmcli, ve yahut Hava Kurumuna ba~- lnıkl\n nlsbetlndc talebe olarak alıp ~tlf ~i.tı 
-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,--,-,ı--ıiiiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı rlyoruz. dt,r ~rl~ 

Dil davam11a gösterilen ilgi 
Gazete dilinin Özlüğü, arıklığı 

hakkında yazdığım iki yazrnrn o
kurlarım arasında iyi yankılar u
yandırdığını görmekle se~iniyo-
rum. 

Manisa mebusu &ayın Refik in
ce, gönderdiği l?jr mektupta "ae
nelerdenberi billiaua frenkçe ke
limelerin kullanılması aleyhinde 
çalı,anlardan birisi de benim. 
Şimdi bir şeyi güzelce okuyup 
durken bir yabancı kelimeye rast
ladımmı, ruhumda ani bir nefret 
ve isyan hasıl oluyor, okuduğum
dan anladığımı da kaybediyo-
rum." diyor. o 

Sayın mebus bu vesile ile bir 
profesörün makalesinden ve bu 
makalede rastladığı on yabancı 
kelimeden de bahsediyor. Refik 
lnce'ye göre bu türlü yabancı ke
limelere karşılık arayıp bulmak 
herkesten önce profesörlere dü
ten bir ödevdir ve onlar bu ödevi 
yerine getirmezlerse katmerli auç 
i,lemiş olurlar. 

Mektup fÖyle bitiyor: 
"Dileiimiz ve dileğiniz fark di

linden kurtulalım derken garp 
diline kapılmak değil, türklük 

- ~---_....._.- ----
yapmaktır.,, 

Bir batka okurum, Siyasal Bil
giler Okulu talebesinden İbrahim 
Öztürk de bir mektup ve bir ma
kale gönderiyor. Mektup, gençli
ğin dil di.vasmda bütün heyeca
niyle seferber olduğunu belirt· 
mektedir. Yazı da diyor ki: 

"Bir an evel Türk dilinin iıtik
lali için tedbirler alınmaaınİ isti
yoruz ve bütün gençlik şunu ao
ruyor: Türk dilini bu ha-vadan 
kurtarmak için daha ne 'kadar 
bekliyeceğiz ?" 

Bu gen~ okuruma aağlıyabili
riz ki uzun zaman beklemiyecek
tir; uzun zaman beklemiyecefiz. 
Her büyük davamız gibi dil da
vamız da büyüklerimizin ve en 
büyüğümüzün eli altındadır; yü
rüyecektir! 

lzaliyet ! 
Bir amerikan mecmuasmda o

kudum: 

Methur Aynttayn bir gün misa
firlikte bulunuyordu. Ev sahibi 
kadın, profesöre ıöyle bir aual 
sordu: 

- Birkaç baait kelime ile 'u 
izafiyeti İzah edebilir misiniz? 

Ayn,tayn cevas;> verdi: 

- Kırda sıcak bir günde &"Öz
leri kör olan bir dostumla birlik
te yürüyordum. Kendisine aüt İç· 
mek istediğimi aöyledim. 

Kör dedi ki: 

- içmenin ne olduiunu bili-
yorum; fakat aüt nedir? 

Cevap verdim: 
- Beyaz bir mayidir. 
- Mayiin ne olduğunu biliyo-

rum; fakat beyaz nedir? 
- Kuğu kutunun tüylerinin 

renıit 
- Tüylerin ne olduğunu biliyo· 

rum; fakat kuiu nedir? 
- Kuiu mu? Kıvrık boyunlu 

bir kuı. 
- Boyun nedir biliyorum, fa-

kat kıvrık nedir? 
Bunun Üzerine aabrım tükendi. 

Dostumun kolunu tutup gerdim. 
- Bu vaziyette bu kol gergin

dir! dedim. Sonra diraeğinden kı
vırdım: 

- işte bu da kıvrıktır. 
Bunun üzerine kör dostum ba

ğırdı: 
- Hay ali ah iyiliğini versin l 

Şimdi sütten ne kaatettiiini anla
dım! 

* .... 
Adım değil, mil veyahut 

kilometre ! 

Galiba, bir defa daha yazmıı
hm: Amerikan yolcu tayyarele • 
rinde yemekler miller, kilometre
lerle heıap olunurmuf. Mesela, 
bir çorba on mil, bir kızartrr.a 
kırk mil, bir makarna otuz mH. 

Şimdi gazeteler, boyuna Ame
rika'nın harbe doğru "bir adım 
daha" attığından bahsediyorlar. 
Adamlar Atlantik denizini bölü
yorlar, emniyet bölgelerini ada -
lardan adalara geniıletiyorlar. 
Biz "bir adım daha yaklaıtı,, di-
yoruz. 

Antikite meselesine gelince: demin •• il 
ı:tıl" ) l zctUA'lm gfhl tcşklltıt kanununun tt 6' ti~ 1 

öğretim dışındaki dlğ!:'r kısımlarına ıııc ır t 11. 
kunm11rlık. Dokununra anllkltcler ınts',f 'ilt' 
sini de ele almak, Osman Se,•kl arkad ~ ilıtı 
mın lıuyurrluğu gibi Sıhnt 1\lüciür!U:oııt 'f _."~i 
Maarif Şurlısı meselesine de dokunrnalC d ~t f 
zımciır. O zaman merkez teskllAt kllııııtl ııl' ~~li 
nun esaslı surette tfıdllinı lcnbettlrectı:tt ~~~ 
Is yapmış olurduk. Halbuki bugün blZ pf d 'ı-ct 
nlk öğretim mPseleslnl alıp teşklltıt 1<"1111 ti / ~ 
muzda ona dair olan maddeyi değfştlrf .. ır a] 

"'t' ~ huzurunuza G"clmls bulunuyoruz. onuıı ~ ) ... , 
arkad~lar antikıtelcr meselesi \·e ~ 0 r. 
mevzulnnn üzerinde konusmıyalım. f.S'11 tilc.Q.\ 
söz veriyorum, ı:ok )akında bir mnsrıf pi_ ) d 
kllAt kıınununu huzurunuza gctıreet~ ..;-l'd 
Onun itin bllylc cOı:I bir şekilde konıı ,.J ~ 0•1 
mız da fayda mülAhoza etmiyorum. :ı:ı~.ıı •~'! 
dimi yapacaf'ım, ı;etirecel!lm size bU "ı' ı 
nu. <Muv11fık, mu\'afık sesleri ı. ~ ~ 1t · 

)Cfp ~t 
Vekllın bu izahatından sonra UC 

0
1 l"itd~ 

lAyihıısı rlıı müzakere \'e aynen knbU1 ti 1 ı 
muştur. )111.~ _ _______ _/ >.taı 

Bu itte adımın lakırdısı .ıU 1 ~: "~ı.ı~ 
lur? Amerika harbe yakl•§ı>'0 )\r~ 
sa : lt.11, 

B. y-ıı•'' t--.. ! - ır kilometre daha .. ::-... " 

tr ! ·~ - Bir mil daha yaklattı 
1
! '\ 

demelisiniz ! • 
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Rusya ve İngiliz 

Amerikan yardımı 

leningraf önünde 

Almanlar 
Eski ~ahın menkul ve --.ı........... r· ••••••••••••••••••••••••••• bir İ ngiJiz hava tebliği 

u 
!tıal\; •r eve!, Sovyetler Birliği Al-
1'ııilt a ıle harbe tutuşur tutufmaz, 
telerı ere ve Amerika, ruslara elden 
"idetrn· ~ard?Jlda bulunacaklarmı 
tıı.ıy k ıt erdı. Rusya üzerine alman 
lıı.lld~ 1

1 arttıkça, bu yardım tekrar
cfllrt y /a~ yolunun, Rusya'ya yar
tcr t e ı§tırmek için açıldığı ingiliz-

Alman kıl al arı 

Kiyef'i 
harabe halinde 

buldular 
bir~ok tayyare 

kullanıyor 

menkul olmayan Londra; 22. a.a. - Hava ve dahıll em. 
niyet nczaretıcrlnin tebJlği : 

Diln gece dUşmruı tnyyareleri Jnglltere 
Uzerinde kllçUk mikyasta faaliyet goster
miRlcrdlr. 

k nfe nsı t anıyor 

malları devrolunuyor 
(Bası 1. inci sayfada) 

ş1_irııaı~:a~ın.dan gizlenmemektedir. 
ı de pıtzbergen adasınm işga-
tÖıte~f r~ 11? meselesiyle alakadar 

( Başı 1. ıncı sayisda ) 
Halk, bu suretle zaruri lhtlyac maddelerin
den tamamlyle m!lhrum bırakılmı tır. 

(Başı ı. inci sayfada) 
Bu esnada genııı cephenin öteki ucunds. 

bulunan Odesa'nın mUdafllerl de son giio
lerde bazı noktalarda mevzilerini iyileş -
tirmlıılerdir. Düşmanı tardetmi§ler ve hiç 
bir yerde gerllememlşlerdir. Almanlarla 
romenlerin limandan biraz uzakta bulu • 
nan ve şehrin sayfiyesi olan Luetdorf ve 
Dnlnlk köylerine kartı yaptıkları taar -
nızlar kati olarak pllskilrtUlmUştur. :MU • 
dn.filcrin taRrruz kabiliyeti de artmakta 
ve dU§mana ağır zayiat verdlrllmekte de
vam edilmektedir. 

lran kabinesini kimler 
teşkil ediyor ? 

Tahran; 22. a.n. Pars ajansı blldlrl -
Yor : Funıgl Han'ın hastalığı dolayıslyle 

adliye nazırı Ahi, parlA.mentonun 21 eylUl 
tarihli lçtımaında kabinenin aşağıdaki ze-

Gecenin ilk saatinde İnglltcre'nin doğu 
ve doğu-cenup sahillerine birkaç bomba 
atılmış, birkaç kişi hafit yaralanmıştır. 
Az hasar vardır. . 

lngiliz f ayyareleri şimali 

Londra, 22 a.a. - Royter'in diplo
matik muhabiri bildiriyor: Pek ya -
lnnda Londra'<la bir müttefikler kon
feransı toplanacaktır. Bu konferans
ta pek muhtemel olarak, Cörçil - Ruz 
velt Atlantik beyannamesi ve harpten 
sonra bütün müttefik memleketler -
deki imar ve ycnidt>n tanzim proje -
leri görü ülecektir. bu rnı4tır. 

~ı.ıı.ı ol~ar~ını meselesi bahis mev
ftıa11 1• ugu zaman. hatırda tutul
R.Uaya~zınıgelen b ir nokta ,udur ki, 
~eJ>he ra en müessir yardım, garp 
~Ul\cuaınde bir harekettir. On doku
.6."rup asrın ikinci nısfından sonra 

uva a kıtası Üzerinde teessüs eden 
İl\ 

0 
~ene, şark ve garp dcvletleri

hir)jr~ ~ taraftaki devletlere karşı 

Alman askerleri, bilhassa lstlhkAm bir
likleri, elman kıtalannın llerlem("sine ve 
iaşe.,lne yanyıın soknklardan ve yollardan, 
bütün mA.nialen ve kara mayın harajlannı 
kaldırmışlardır. Bu surt>tle iaşe kollan, mu-
harip birlikleri yakından takip edebilmek
tedir. Fakat bolliievtkler, tahrip hırsları ile 
halktan on binlerce klşın n hayııtını en za
lim bir tarzda tehlikeye koymuşlardır. 

vattan teşekkUI edeceğtnı blldirml,.tfr : 
BR§vckll : 1''unıgl Han, adlıye mızırı : 

Ahi, sanayi ve mnadın n ıı ı : Hekmat, 
hariciye nazırı : Sllheyli. sıhlye nazın : 
Merat, münakalflt nazırı : Dr. Sacadl, lk-

Fransa'ya akm yapfllar 
Londra, 22 a.a. - Hava Nezaretinin tcb. 

liğıı Dun oğlcden sonra bombardıman tay
yarelerinin ve buyuk avcı teşekkullerinin 
iştiraki ile şimali Pransa uzcrinc iki mu -
vaffakiyetli •kın yapılmıştır. 

~u konferansta ingiliz baş dele -
g.csı olarak M. Çörçil bulunacaktır. 
~u~ya, ilk defa bu konferansa is
tırak edecek ve mümessil olarak bÜ
yük elçi M. Maiski tarafından temsil 
olunacaktır. 

Bütün müttefik memleketler b't _ 
tabi Atlantik beyannamesine i~i~k 
cdccelklerdir. 

tisat ve ticaret nazırı : Golşayan, dahiliye 
Alman hava kuvetlerinin 

~l.ı'\ı'a iıne dayanıyordu. Bö yle bir 
Sı.ıı .. h2:.enenin teessüs edeceğini Kor
ı.. "' ır 1· 'k ""'il h" Po ıh a adamı olup da Ça· 

faaliyeti 
Berlin, 22 a.a. - D.N.B. nln asker1 bfr 

menbadan öğrendiğine göre, ,;;ark cephe,,!· 
nln cenup bölgesinde, alman hava kuv<'tlerl 
cevrllmlş olan düsmnnın imhasına 20 eylül
d" de bü)1lk olı;:Ode stlrôk etmiştir Alman 
stukalan, blrlblrl ardınca gıden dıılgular 

hııltnde hücumlannı Klyefln sarkında düş
man kamyon knfilelerlne, kıta teCE>mmfile
rıne ve motörlO va1<1tıılar kaf f('lerlnı• tev
{'ıh etmişlerdir. 900 den !nzla düşman kam
yonu tahrip olunmuş ve snl,,SIZ miktarda 
d ğer harp malzemrsl imha edilmiştir. Düş
mnn ağır kanlı knyıplanı uğramıştır. 

Odesa müdafaası gün geçtikçe 
kuvetleniyor 

Londra: 22. a a Moskova radyosu, 
dUn akşamki neşriyatında Odesa müdafaa
sının hergün gittikçe kuvetlendl~lnl ve 
mildafilerın muazzam Alman kuvetlerlnP 
ağır zayiat verdirdiklerini bildirmiştir. 

nazırı : geneıal Ahmet Nahçııvnn, dahiliye 
nazın : general Cuhanb nl, maliye na -
zırı : Dr. Tafiçı, maarif nazırı : Dr. Sa
dık, Posta, telgraf ve telefon n zırı : Sa
yah, ziraat nazın · Hnkıml. 

Blenheim tayyareleri, Dethume civ.ırın _ 
da Gosnay elektrik santraline hücum et _ 
mişlerdir. Bombalar, hedefin üstüne düş _ 
miış ve yangınlar çıkarılmıştır. Hampden 
tayyarelerı de Lille civarında demiryolu 
hcdeflcrme taarruz etmişlcrdır. 

Sanıldıgına göre, görüşülecek harp 
sonrası projeleri, harp istihsalinin 
sulh istihsaline inkılap ettirilmesi ve 
en ziyade ihtiyacı olacak memleket
lere dağıtılmak üzere iptidai madde
ler stokları kurulması meselcle . • "h . rını 
ı .tıva edecektir. İmar, sanıldıgına 

regi d e ıne gıren ve Viyana kon-t 
12:rn t" • 

1.ılu n e rus müşavirleri arasında 
Çllr ~~". Gapo d'lstria görmü~ ve 
taı>o dırınei Aleksandr'a verdiği bir 

Mliteakıben h ıkUm tin programı okun- Bu ikt taarruz es:ıasınd:ı bombardıman 
tayyarelerine rcfnkat eden avcılar, hucum
ları önlemel- tescbbasundc bulunan duşman 
avcılraıyle muteaddit hava muharebeleri 
yapmışlardır. 24 duşman tayyare i tahrip 
edilmi tır. 13 İngiliz avcısı kayıptır. Fal:at 
bunlardan ıkısınin pilotları kurtarılmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimizin hepsi sali -

f 
r a F • er v . ransa nın zayıAatılmıuma 

·ı erılrnem . • . . . ı hak· esını tavsıye etmıştı. 
e a !fa bu politikacının nasihati 

tebeırn'. olan Çar, Napolyon muha
Sala erı neticesinde Fransa'nın par-

0 nrnasına mani olmuştu. 
h bn· d

1
okuzuncu asır içindP. Alman-

• ır · • · bu~ p •gıne kavuşmadığı, yani he-
lard rb~sya'ya inhisar ettiği zaman
hıl\ a ıle, hangi hiiyük devlP.tle 
tr:ın:i ~aşına dövüşmüş i e, galip 
'ita Hır. 1866 senesinde Rusya'yı 
lırı.ı rnf kalmıyll imale ettiği için 
bf!atYda Avusturya'yı ezdi. 1870 se-
tıd e gen Rusya bitaraf kaldı • 
1,,.ıı.n Fransa'yı mağlup etti. Hai

l .... ~ R rel· 1866 harbinin ve gerek 
~~ t;ıulıarel>csinin neticeleri Al

.. ., ~·ı tnkviye etti. 1866 harbin
~11.rb· ''"'1, yalnız bir Prusya iken, bu 
korıf •n sonunda şimali Almanya 
ls70e~erasyonunun lideri oldu. 
~arat arbinden sonra da alman im
~11.tı 0rl~~unun batına geçti. Al
l.;irıl"• ı_kı cephe arasma sıkıştığı 
ir Ş r kı 1914 harbini kaybetmit
ll~b u halde Almanya, iki cephede 

•ar etmedikçe ıarkta da garpte de 
~~r ~azanabilir. Binaena~_eyh AJ
~"ır Ya nın Avrupa kıtası uzerinde 
'~il\ "?rıonya kurmasına mani olmak 
\;j d kıtanın §arkında ki ve garbinde
\ı.ııu C'\ı'letlerin biribirinc yardımda 
1Vi ... 11nıaları lazımdır. Biribirine en 
ı "e en ·· · 1.ırett muesaır yardım ancak bu 

Su e temin edilebilir. 
\e,i ~ıt"..rupa muvazenesinin alfa
~Und ugu halde 1939 senesi ağus
~~al a Rusya, Almanya ile pakt 
ele bi?arak fransız-alman harbin-
1~'10 hraf.kaldı. Neticede Fransa, 
~''lltet arbınden daha büyük bir he
la dö:;~ra~ı. ~undan sonra da ıar
tarbe b \ Şırndı Rusya, yardım için 
lı l'leai a ıyor. Tıpkı Fransa, 1940 
aktı~ Ya~ında yardım ıçın şarka 
hı. gı gıbi. 

ıd,e!\ v:~dırn gelmeyince, İngiltere
' 

1
• tllnk hlerika'dan harp malzeme
"l'lıin et"e ~ayyare şeklinde yardım 
~re'nin ınege çalışmaktadır. lngil
lt-rirıd "e Anıerika'nın Rusya 'ya 

) ek 'il.İyen. gelen yardımı temin et
li 0ktur Ftı~de olduklarına şüphe 
'tı~ bii~k a .. a~. askeri harekat üzeri-
.. 11ht-t olçude müessir olacak bir 
'I' Ve " 
) ~eği ç ksu~.atte bu yardımm yeti-
'>İ l'a y 

0 I §upheJi görünüyor. Rus
hdabilrn~ı .a~ak •. Y~.r~ımın müessir 
)) 

1
1t-. Çii k '~çın ~lçusu büyük olma

~ 1 ll'ıakt n u genıı saha üzerinde ya
ı •l'iat1 d olan alman-rus harbinin 
lı~" iiç a 0 nisbette büyüktür. Rus
\ 'il tay;y zarfında en aşağı on iki 
~1ll'ıitle~~ vB on heı bin tank kay
,11\at etrafı~d ~ndan başka Lenin· 
ı,rdaki end" ak! ve Dnieper havza-
~ 11l etı . ustrı mıntakası alman
t:ı~•aı ~t-ıne düttüğü gibi, Don 
le., ediltn ~ ~!nıanlar tarafından iş
teı~ ~ara: ta uzeredir. Böyle on bin
~ fı etrn k yYare ve tıımk zayiatını 
~rd~ıt ev:) ~0.lay değildir. Her 
ler~1dir. Al ' ıııtıhsal temposu buna 
ltı.ııe tank z'::a~lar ve ruslar, on bin
>oıı "elt lrı .1 Yıatından bahsederken 
~. 11.dı:ı. gı tere'ye "yu-zlerle" tank 
.,,lcı· "•nı .. .• 
t"ilc' 'Yat rn ovunerek söylüyordu. 
'tı ıl etnı keselesi ikinci bir zorluk 
ı,.:r ?rıiih' tedir. lngiliz gemi zayi
'°et 

1f~ere h~rn .olduğu muhakkaktır. 
"ıeı· 'loaiyl ~1 Yıpranmış olan tiea
·~ 1• kend~ endi iaıesini temin et
>ıı.r:lı \re ~n~rdularına malzeme ta-

Almanlar Briansk'ı ifgal 
etmemişler 

Berlin, 22 a.a. - Hl eylill günü n('şredl· 
len 181 numarnlı sovyet rPS'lnl tebliği. Bri-

Splkl'r şunları llAvc etmlş:!r : 
"Dnieper ıizerinde kain Hortizzaz ada. 

sının lstırdııdı llzrrine ndıı ahalisi ndsyı 

istirdat eden Sovyet kıtalarınıı, vahşiyane 
bir surette öldlırlilerek tlzerlerine hafif 
bir toprRk tabakaııı• örtlllm.lş bulunan, Uç 

Sovyet nskerl ile bir hastabakıcı kadının 
milışten•k mezarını gösterm şlerdir. .. 

Kırım yolu heıildi mi ? 

muııtur. 

Müstakbel lran siyasetinin 
ana hatları 

Tahran; 22. .a Hoyter aj nsının 

Tnhran'dakl hususi muhabın bildırıyor : 
" .MUstakb ı iran l!ı\aı tının nnn hatla-

rının t sblt !'dllm sı üzerine, 11ımdl gnro! 
Afrika'dan itibaren Asya ve Avrupa'dun 
geçerek :Murmnnsk'a kad r gıden İnglllz -
Sovy('t <'Pphesı llzcrınd' ki t<>lılıkeli boş 

luklnr doldurulmuş bulunmaktadır. Müt · 

men üslerine donmüştur. 

Libya' do askeri vaziyet' 
Kahıre, 22 a.a. Ortasark ingılız umu-

e,~re, her memleketin kendi kendine 
elınden geldigi kadar halledeceği bir 
dava gibi değil, fakat karşılıklı işbir
li_ği i!e ha~l~lun~cak enternasyonal 
d:ıır dava gıbı telakki edilmektedir. 

Yeni Suriye kabinesi 

Londra. 22 a.a. -Londra'nın salahiyetli an!k'ın 3 eyltildfl nlman kıtnlan tararındıın teflklerin başlıl'a petrol mcnbalnn ni<'Yhi-
isgal edilmiş olduğunun alman re mt t b- kaynakların:lan beyan olunduı:una göre. ne muteveccıh olma~ı muht('mel bir Alman 
liğinde haber verlldlğınl bildirl~or ve a"nı eı;er almanların Azak denizine vardıkları ileri hareketine karşı başlıca eeddl teşkil 

mi karargahının tebliği: Libya'da Tobru1; 
ve budu~ mmtakasında keşif kollarımız fa
aliyette bulunmuştur. 

Şam, 22 a.a. - Yeni Suriye kabi
nesi Ha an Hakim'in başvekilliği al
tmda teşekkül ctmistir. Hür fransız 
generali Catroux'nun Suriye'nin is
tiklali hakkında bir beyanname neş
redcccgi sanılmaktadır. 

zamanda bu lcldia edHen işgal sırasında 
0

aJ- ı iddiası doğru ise. düşman Kırım yolu'.lu d r en Ka!kasya'nın m .d f ası şimdi mtit-
manlann güya pek ağır zavıaUı uğrn<lıkla- kesmiş demektir, ve hedefinin de Rostof'u ıuv bir derlnlık üz('rınde Sovyet kıtnları 
nnı llln•e ediyor. t erit tnıek olmaın muhtemeldir. tarafından hazırlanm-ıktadır. Bu mUdafaa 

Bu huııuı;ta askPrt menbalardan oğrenll- Almanların ıleri yiiruyuşlerine Kiyef ten 

İtalyan nakliye 

dl,.1 
., 

1 
hatıs.rınm gerısınd ta ııız kıtaı.ırı bulu- kafı

0

lelerı"ne hu··cum ,.. ne evrC', a man rec;mt tehllflndı> Bri- o•eye devam e•ti ·!erini gosteren bir işare~ g mi 1 ate e vrrılml tir. 
an.qk'ın IU?al edıldi~I hakkımla hlc bir ıd- yoktur. Fakat bu cephede çok şiddetli mu - nacak _ve bu kll\ für l ı ııtc.ı- 'el n, Bri - • İngılız Amir ilik dai- Kronstad ın ı; rbınd c;;ıkta •ilk t rın 
dıada bulunulmamıştır. Almanlar tarafın h b 

1 
. ld • .. h k :anyn ımparntorluf;und-ın, ve An rnkn'd:ın Lon ra, 22 a.a. lhtll ıll , 11 üı , p mi i ı bıı ıncı ınıf 

- are e erın o uı;una şup e yo tur. s t bl" · 18 ı l b · · dan bu şehrin işgali tein h.c bir tesebhüs S 
1 

k f d L . 1 Rusya'ya öndcrll n mnlz menın geçeceği re ınııı e 1 1 ı ey u perccm e gunu, Ku kl"ıHızö ne ık! er b mba ı ab~t 
d 1 

co ens ctra ın a ve enın"'rad mınta - k - Akd · 'd k k ı Akd · t ı t I b k "' e yapı madı~ı c hetle bu yol in kanp\ara k d . • . • . münakale yollnrıuı muhnfnza ed1:cı.:klı.:rd!r mcr ezı enız e ııra o ge en enız e m r. er r ruvazure d dört bom-
ufranılmıs olması da bahis m('vzuu olamaz. asın a.cı harekat hakkında hıç bır haber Malzenı<'niıı göncl rilm si ımclıdc.n tamam fılosuna t'lcnsup denınltıları, Libya'ya bu ı b tı olmu tı..r. Bundıın başka u.-

S ti h · L 11' yoktur. takviye &oturmekte olan ve kuvetli himaye muhrip. bır n ~ n ısı v b r t P çe : OVye er UVat RÜ ıyeyi lanmak yolundadır. Fakat 1rnıı'ın dahili keri t m 1 cıb tl t le t:IS U r MI tır 
geri cehiyorlar Sovyetler Birliği tank istiyor vazıyctınde d:ıh:ı b lyllk tıır ı tıkrar bulun- altında seyreden seri bir İtalyan gemi ka - r bir fc\ 1, 81 d t bl d bil _ 

Budapeşte, 22 a~a. - Maear ajansı bildi- Londra, zı a.a. - Sovyetler Birliği büyük ması bu hususta ilk !Uzuınlu dnllldlr. Bu filesine muvaffalrlyetli bir hlicum yapmış- dirimi oldu u ıbl, deniz. ıtılnr Allan _ 
rlyor: elçisi M. Maiski, ''Sovyctler Birliğine gbn- istikrarın h!U!ıl olm:ıı:;ı için bilhas n geriye !ar.dır. Kafilede uç gemi vardı. Bunlardan tik'te ıki dU m n gemi kafil >le m ın • 

Ukrnyna'dn mUtte!lk ordulann hareklıtı, derilecek tanklar" haftasının ba$ladığı gUn kalan Mihver ajanlarının da elo g~çlrilmiıı ikisi tahrip edilmiştir. Üçüncü gemi, muh- fC'rit giden bir g ml~e tnıırı:-uz etmişler • 
günden güne gentşllyım strat('jik bir t!'rce- olan diın, Buyiik Britanya hakkımla uir hi-1 olması icap etmektedir. Bunlar arasında temel olarak hasara uğratılmıştır. Bu gemi· dlr. Çetin muharebelerde ağır Y ıklU 13 

ve da.hl.llnde inkisar etmektedir. tabede bulunmuştur. M. Maiski, büyük a - ı' 150 Alman, 4 tehlikeli İtalya~ Kudüs b~ !erden bir tanesi, 24.469 tonilatoluk Vul - yapur batırmı ları.lır. Bunlaı J n dbr:itı 
Şimdiye kadar elde edllen ti 

1 
• ı trol gemi tdir. U• tırılnn ı; mllenn mec-

kı d ne cc er hak- kisler uyandıran bu hitabında demiştir ki. mUftUsU ve müteaddit Raııtt AH taraftar. conia'ya benzemekte ve diğer iki gemi de mu tonil, tosu b2 uOO dür. 

dan ak! mnlflmat gizli tutulmakta olduğun- "_ Tanka ihtiyacımız var. Başka tan~ • tarı vardır. Şimdi İsfehan'da bulunan eski aşağı yukarı aynı büyiiklükte idi. Alman hava kuvctlerl dUn La Rochelle'-
n macar askrr1 mahfUlerinln tebllilert · den 1600 kilometre m afcde 6000 toni -

evelce tesblt edilen program dnhlllnde d"~-· lara ve daha çok miktarda tanka ihfiyact - Şaha. Jl rld latb k edilf'Cck mıınmell', Brl- Q k 1. .1. ..... t J rta C:Q r n g' 1 z 1 tolu it bir petrol gemı ın b:ıtırmı ve 
manın ılddetle takip edlldi#lnl bildirmekten mız var. Sovyetler Birliginde de birçok anyn, Sovyot ve rnn hUkUmetleri arn - ı1 dün g c in lltcrc'nın '-'CDUbu ıarkJ aahl-
lbarct kalmaktadır. tank imal edilmektedir. Fakat 3000 kilomet sında müzakere edllmekt dlr. Muazzam h llnd ruık rf l'hemfycttcki mUt'sseselere 

Bazı mahallerde sovyet kuvetlcrl ancak relik bir cephe üzerinde Sovyetlerin tank servetinden bir kısmını İran milletine ter- OVa resmi tebliği muva!fakıycUI tııarruzd bulunmuştur 
geride bıraktıkları ı.,tnlarla mOdafaada bu- zayiatı buylıktur. Kendi gavretJerimizl tak- kettlğfoe dair eekl Şah'tan bir vesika al- Kahire, 22 a a. _ orta sark lııglllz hava Mnnl'.'hc mıntnka ındn d manın akın 
lunuyor ve ku\•etlerlnln kısmı küllisini dur- viye için sizin de acele yardımınıza ihtiya- mnk ilzere İran hUktımetl, mUımrtınlleyhln kuvetıerı umunıı kar rgAhının teb ııtı: te cbbilsll'.'rini tnrdctmek için müdahale 

d 
. .,_ 1 rd T eden alman avcıları dün ldr! tıı ha\•a mu-

ma an gen cekl:rorlar. cımız var. Tanklarınız ziyan edilmiyecek- uzak akrabalarından biriyle diğer bir §ah- .,,m Z..'lmnn n :ı, r blus a!"P mıntakasın -Henü hU "' ı da dUtman gemilerine kur11 bl. ı muvaf· harcbclerlnde 2D in lllz tn)yarc>si dU§Ur-
z cuma u,.ramamıs olan bölgeler- tir. Bunlar derhal muharebe hattına gire - slyeti sfalıan'a gQndermiştlr . .Murahhas - mllşler ve kendllcrı ancak bir •n"'Yare de dll üd f tnklyetll hU!'urıılnr yapılmııtır. Inglllz bom - ....,.,. 

· $manın m a nası, zaaf ıılAmetlerl ceklerdir. Bu tankları miiştcrek düşmana Iar cuma gUnU 1efahan'n gelmlı;lersc de, hardımnn tayyar ıerın n )nptı~ı ııu hOl'um- ka) betmi 1 rd.r. 'ray)are dafl topçulıtr e 
göstermektedir Bundan maarla, macnr C<'P- karşı pek iyi kullanmasını biliyoruz. Bunun eski Şah'ın yapılan talebe mukavemet C'dlp ıardcın birinde, h r bO~lik ellere blrkac tnnı 11 

• ı knrnkol milcri de baı.-ka birt'r tay. 
hesi karı;sındakl sovyet kıtnlıınnın g!r'ştlk- 1 b t k yare dilşllrmilı;ılerclir. 
ıerı tl'şebbü~ıer de zanfn uğrııınıs vıı macar en mükemmel delili, Sovyct milletleri ve etmediği malfım değildir. ~~~~. ma::;.~~!:~: :~a:~~:ın r ııcı~:~~ıc t:~=~ Şimali Afrik 'da Kotra tay) e mey • 
tPSekkOllerl, hu teşcbbll~lcrl kolaylıkla pils- Sovyet kuvetleri tarafından Hitler Alman· Halk yeni 1:ahı seviyor dilmiştir. Aldııtı tnm tı r ı~abetten ıonrn ı11- danı muvaf!akı)ctle bombnlann tır. 
kürtı>bllmlslercllr. yasının barbarlarına karşı üç aydanberi :r ltu bir ı;llcp o J ece ıldtl ut bir ınm. kln DUşman Alnınnya llzerlnr ne g dUz ne 

Dil manın hava faallyl'tl h'rkaç z:ıyıf yapılan parlak mücadeledir. Bize ne kadar "22 Yll§ında olan yeni Şah Mohammet h rhavn olmuıtur ki h' <'um ı-d -ı tayyareleri- de gcC' akın etm mlgtır. 
bombardıman tcşcbbUsünd('n maada hep be- çabuk ve ne kadar çok tank gönderirseniz Rlza Pchlevt, İrruı milletinin umulmadık m zden b r st. bu ınrıı kın • 1d t nd n denize Dil man ııropagnndısı, 10 eylUl tarihli 

bi d d 
dUsm ı;tUr 20 ey Ulde, tam yUklO hlr tl<"arct tebliğde blldlrll n hava kuvetlcrlmiz;n 

>anname atmağa lnhl ar etmektedir. nazilcr 0 kadar çabuk mığlQp edilecekler - r erece e sevgisini kazanmakta ve eski ölll ı · ırcmlsl, K rkenıı:ı ne ında bombıılanmıı. )a- • Y~ra ı ve kayıp mlktarlarıyle tayya-
Stokholm' da kurtarılan Rus dir. Sizinle müşterek bir cephemiz vardır. rejimin hatırasını kabil olduğu kadar sUr- kılmış '\C bııtar bir h ide bı ıl'l!ıştır. Tratı- re zayıntımızı aldatıcı maksatlarla alA • 

denizcileri Tank takviyelerinizi harbin bütün ağırlığı- aUe ortadan kaldırmaktadır ıus acıklnrınıın bir dOıman de tro>-erlne mu- kalı göstermlyc çalııımaktndır. Bu huaua-
Stokholm, 22 n.a. _ tsvcc bahriye nl'za· m yüklenen cephe bcilgesine derhal gönde _ ''ParlAmento, bundan bir ay evci, kim- vattaldyctll bir ııu um )apılmıııtır. tn ınu kaydetmek ltlzımdır ki alman ha-

retinln neşrettiği teblll:deı blldlrlldi~lne gö- riniz. Süratle ve elinizden geldiği kadar senin bahis mevzuu ctmeğe cesaret ede- 20-21 e>IUI ıtecl'sl, ııır bombardıman ta>· va kuvctıert yalnız tayyare t ~ekkUllerfn-
1 1 

ce"' k 
1 

slAh yarelcrl n nıt zı•yc bir tnarn.ız ynpmışlardır. den _değil aynı z:ımnnd:ı hava is''hbar"' t 
re, sovyeUeıin Bn tık donanmasına mensup tank go··nderı'nı"z. Vaktı'nde ve yerinde ve _ m ye » 1 anun arın ı ı ve yeni kanun- i d ... .. Merkez ve dı• mendi'"<'klerlnc blr..,,k isabetler rvı n en ve tayyare datl t ekktll 
60 rus denlzclsl. lsvec sahil gemileri tarafın- Iarın tatbiki meselesini tetkik etmek üzere kay .. ndl!mlıt•r.. "v eıı lerin-ren iki ket vermi $ayılır." .. ~ den mürekkeptir. Du son teşekkWlerden 
dan Stokholm yanın adnsı a~ıklnnnda kur- müteaddit komiııyonlar te§kll etmiştir. BUtUıı bu tıar('kAttan iki tayyaremb: dlin - bir kısmı devamlı olarak muharebed d. 
tanlmıştır. Bu denizciler, goz altına alınmış- Kiyel tahrip edildikten 11onra... HAili icap eden en bliylık mesele, irruı'dıı memtııttr Filhakika bunlar ekseriyetle gerek u: 1

~: 
!ardır. Londrn, 22 a.a. - Berlin. alman kıtaları bliti.in hususi ticari teşcbbUslerl bilkuvvc S bl )'ade hatlarında, gerek tanklara ve bet~n 

Klyef'e glrrtiklerl zaman kendilerini "ta- boğmak deıeccsine gelen lnhiAnrlnıdır. İn- ovyet resmi te iği ııığınak~arn karşı harp halindedir. Bunla-
savvur edilmez derecede bUylık tahribat"' hisarlar, memleket blltc;;C'slbe bUyUk ktırlnr Londra; 22. a.a Sovyet istihbarat ' ~:~1~::1~~,h~~ı:.eşrcdilen mecmu hava za-

Japonlar cenubi Çin'de 

büyük ölçüde askeri 

harekôta giriştiler 
Canton, 22 a.a. - Cenubi Çin'deki 

japon seferi kuvetlerinin matbuat 
dairesi bildiriyor: 

20 eylfıl günü güneş doğmadan ce
nubi Çin'deki japon kuvetleri Ves -
tiver'in cenup bölgesinde Çunking 
kuvetlerine karşı büyük ölçüde,hare
kata girişmişlerdir. Bu kuvetler, şim 
di seri bir yürüyüş yapmak üzere bu
lunuyorlar. Bu harekat henüz bu 
bölgede harekat yapmakta bulunan 
Cunking kuvetlerini imha etmek ve 
aynı zamanda bu bölgenin iaşesini 
temi'l eden müteaddit küçük yolları 
kesmek gayesini gütmektedir. 

kaf8ısında bulmuıı olduklarını bildiriyor. 
Bu beyanat, evelce gene mihver kaynak _ temin ediyor idlyse de, bunlar Şnh tara· dairesi tarafından dün gece neşredilen teb-
larından yapılmııı olan beyanatın tama - fından kanunueses!ye uymıynn oekillerde llğde ııöyle denilmektedir : Finlôndiya resmi teb ı iği 
miyle aksidir Filhakika, mihver kay - veriliyor ve temin edilen kClr ayni zaman- DUn, blltlın gUo kıtnlurımır. ccphenio Helsinki, 22 a.a. Buglin neırcdilen p· 

tebligi: Ladoga golu sahilinın' bol "ki ııı nakları, daha evel oehrl hemen hemen da Şah tarafından da alınıyordu. heyeti umumlyesinde düşmanın <'arpışmııı-
şevı er. 

sağlam olarak ele geçlrmi§ ve ruslann "İranlıların d 1 d evamının önUne geçmek ıır ır. 
tahrip taktiklerini tatbik edememlıı olduk- den kurtarılmasından sonra, bolşevıkler 
larını bildirmiıılerdlr. istediğ'I diğer bir mesele dl', kabinenin 

J l 
parlflmento Uzerlnde mUesslr olmn.cııdır. 

ngi iz ve amerikan mümessilleri t Mevcu 136 mebus, §imdi kanunuesesl ile 
/,f oskova' da ta)in edilen haklanna devamlı surette rlft.-

Moskova, 22 a.a. - Moskova radyosunun 
blldlrdlğlnc ı:ore, Moskova konternnsınıı ıstı -
rAk edecek olnn lnı:ııız ve nmerlknn milmes· 
slllerl Sovyetıer nırııııınc varmıalnrdır. 

Alman zayiatı 
Londra, 22 a.a. - Annallsl, askeri vazı -

yel hakkın<ta diyor ki: 
Almunların eark C'eı>heslndckl harekAtın 

1lk ile ayı zarfındaki kayıplarının ilk muras
ul liste.sini nesretmek ıcın Klyef'ln zapuıu 
beklemıs ve bu ilk llııte,yl o 7.a'l!an ncııretmle 
olmaları manidardır. 

yet edilmesini temine çalışıyorlar Maama. 
fih, bir gllc;;IUk de parllmentonun büyük 
bir kısmının şimdiye kadar yııpıla.n hileli 
intihabat yerine serbest seçim yapılma -
sını, diğer bir kısmının ise, kabil olduğu 
kad1lr uzun zaman sanda.Jyelerlnl muhn • 
faza etmek !ırtemesidir. 

"Bu ihtllAf, bir diktatbrlilğün demokra
siye tahnvvUIUnde kaydedilecek diğer blr
~ok mU,,küllcrin belki de bir mukadd! -
meeldlr . ., 

Tahran henüz iggal edilmedi 

GUnlerce süren çetin muharebelerden 
sonra, Sovyet kıtaları Klycf'i tahliye et -
mişlerdir 

19 eylUldc 60 Alman tayyar i tahrip 
edilml tir. 24 Sovyet tayyaresi lmyıptır. 

Finllı.ndiya'nın sahil mUd:ıfaasınn tnhsls 
edilen İlmnrlncn zırhlıSl gemilerimiz ta-

Ladoga golünun şimal kısmındaki adalar -
dan da ~kilmek mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. V:ılamo - Rietinsanret, Mokerko K . • eı"' 
naser>.maa, Rehmansanri ve diğer adal . . . ar ye-
mden fınlerın clıne geı;mi tir, 

İtalyan resmi tebligw 1• rafından Fin körfezinde yapılan bir hOcum 
esnasında mayne çarparalt batmıştır. Roma, 22 a.a. - İtalyan umumi kararga-

• * * hının 475 numaralı teblıgi: Şimali Afrikada 
Moskova, 22 a.a. - sovyet istihbarat dnl· kara cephelerinde kaydedilen h i . usus hır 

resinin bu ınb:ıhkl tchll~I: şey yoktur. Mihver tayyareleri T b 

BC'rlin, 22 a a. - Alman orduları baş -

21-22 c)IUI Kecesl, kıt !arımız bUtUn cep- müstahkem mevkiinde miih' fı d 
0 

.ruk 
hl' U r nd dlı m la ,. rpı ı ınrdır. 1 C ım e eflerı ve 

•c n ... araub mıntakasında da motö ı .. r u vasıtalan 
bombalam15lardır. Bingazi'de d 

· b' uşnıanın ye. 
nı ır akını esnasında tayyare d f' 

Alman resmi tebliği ~- ~1b\ Yetişttn 5<?nra da Ruııya'ya 
•ır j''aYa'y hrınclı . Bu şartlar altın
>eı;,0 11.ca.k ~·k arekat üzerine mües
>or tebileee'"~ tar ve süratte ynrdım 

~\l gı çok şüpheli görünü-
lilc d ~"el t · ı . ı e Ç" · >,rd "ll•ziıtd orçıl arasmda Atlan · 
~oakb\ fllea el Y~p.ılan mülakatta bu 
~'•ın°"a'da \~sını görüşmek için 
'Ilı e, il kara ır konferans toplan
!!lit ...,~alat-1 n\ verilmişti. Konferan
lf·~'" " hunı 1 

nyet tayin edile bil
:!ıdii· Yola, ark Moskova'ya gitmek 
' 1 11.~ 'ile ,. •. çı lllışlardır. Haber ve-
) ır1 1 .. ore 1 . 
~ ~i '-Ord a ngıltere'yi Levazım 

oı0t•ter Lı eaverbrok, Amerika-
\ıı of rıerri R 
) iti\ "" tcrrıail rnan, usya'yı da 
ıt'rd,ll\ a.~c}j ol ed:ceklerdir. Fakat 
) ı.,h,• 1fi RÖrü a~a!!ı anlaşılan bu 
~-.,." la. alela t ulurken, lngiltere, 
f 'r "e~lldel"rtıi c~le bir miktar tay-
llıd •. ıldi~· tlır. Londra'dan ha

~ •tı • "'ne ·· 

imal edilen tanklar da Rusya'ya 
gönderilece ktir. Fakat Rusya son 
birkaç gün içinde henüz fabrika 
kapısından dııarı çıkmıyan bu yar
dımın belki de yüz mislini zayi et
miştir. Şu cihet de unutulmamalıdır 
ki askeri harekiıtrn son inkişafı, al 
man-rus harbinde yeni bir safha aç
maktadır. Belki bu yeni safhada 
Rusya'ya yardım yalnız harp mal
zemesi gönderm,.ğe inhisar etmiye
cek. lngiltere Kafkasların müdafaa
sı için Rusya ile a keri sahada işbir
liği yapmak mecburiyetini hissede
cektir ve söylemeğe lüzum yoktur 
ki yalnız malze me yollamak sure
tiyle yapılması düşünülen yardımın 
ı::-eç kaldığını ispat e den bu çeşit 
yardımın da k endisine mahsu s güç
lükleri vardır. 

Almnnlar, 400.000 den razlo kayıplan ol
dullunu kabul ediyorlar. Fakat ekııperle.r, 
bu rakamı gülüne derecede ufak bulmakta -
dırlar. Sura:ııı muhakkaktır kl alman bnsltU -
mandanlıllı, bu llsteYI dnhl neeretmeğe cesa
retten eveı, 1-:öz boyamak ıcın herhanıı:I bir 
muvnrtak!yetı blldlrmelll beklemlsttr. 

Kiyel'in §arkında kanlı 
muharebeler oluyor 

r.ondrn, 22 n.n. Klyef'ln Moskova tam -
tından bildirilen kayıbı üzerine elmdl bUtOn 
ııl~kn, hu ıchrln enrkında cereyan eden kanlı 
muharebe Uzerlndı• toplnnı:.ıor. Bu mnhalde 
Kızılordu ve mtllJ mUtrezclcrl ırcrt harcl<Atı
nı parlak bir surette idame ediyorlar Al-
maıılıır, Klyer 1 harabe halinde buldukl

0

annı 
lstemlycrek ltırar etmlılerdlr Buna ıı:llre ma
rc$al n..,dlcnnı·nın yalnız kıtnları dcıtıı :ıııvıı 
halkı da ı:rrt k ' 
lasılıyor. 

cc melle muvatrnk olduğu an

Bundan, bOyUk mikyasta hn7.ırlıklar yapıl· 
mıe olduıtu ve Ki.ver mUdnfllerı tarafından 
netleeyı. eehrln lllrkındn verilecek muha~be
de almak ümidiyle :ı>llnlar tcsblt edllınb ol

SlmlR, 22 a.a. - Re:omı t hllll:. Fena hava 
ıeraltl dola) ıslylc, aon günlerde ıran ve 
Irıık'la muhabcrat arızaya uı:ramıs bulunu -
yordu. Basın ve radYQlann mOtteflk kttnların 
Tahran'ı lııgal etmiş olduklarınn dnlr verdik
leri son habl'rlerln dotru olmadıı:ı ıtmdl nn
J11&1tmıstır. MOttetlk kuvetlcr. h~lfı sehrln 
dmnda bulunmaktadırlar. 

Asker ailelerine 

yardım talimatnamesi 
Asker ailelerine yardım kanunu -

nun tatbik tarzını gösterir talimat -
namenin Dahiliye Vekaletince hazır
lığı bitirilmiştir. Talimatname önü -
müzdeki günlerde mütaleaları alın
mak üzere alakalılara gönderilecek
ıtir. 

kumandanlığının t bllği : 
bir tayyare diııürmuştür Ş k.e ı t~pçusu 
V f . ar ı Afrıka'd 
olşe ıt mıntakasındn top a, çumuzun diı 

motorlu vasıta toplulukl şman 
h arına karcı t · ı· areketleri olmuştur. " esır ı 

Kiy f'ln çarkındaki mıntakada mUtead -
dit gnıplara p:ırçnlanmış v gayet ufak 
bir sahada sıkıştıı ılmıı olan dUşman ku • 
vetlerlnln imhasına devam olunmuştur. 

DlinkU fevknl~de tebliğle bildirilen esir İtalyan fevkala"'de 
ve gnnimet rakamları daha oimdlden pek 
çok ıırtmı tır Bundan baıkıı dllşman kur· 
tulmak lçın yaptığı müteaddit ti mitsiz te- te b 1 ı' g'"' 

1
• 

şebbUslerd ağır ve kanlı zayiata uğarm11-
t.ır. Roma, 22 a a t 
Diğer bir fevkalAde t<'bllğde de bildi _ hıntn fevkala~~ - .ta.lyan umumi kararga

rlldiğl Uzere Ösel adnsının mcrk<'zi olan na m teblığı: İtalyan donanması· 
Araneburg azimlı ve sUratli bir hareket lüttar:su~. hususi hilcum vasıtaları, Cebe
netıceslnde nhnmıvtır. Adanın düşman ku- k d nıustahkem mevkiinin iı; limanına 
vetıerının bakiyesinden temizlenmesi be • a ar sokulnı l 
men hemen bitmiştir tonluk b' U& ar ve <ırada bulunan 10.000 

Alman hava kuvetıerl dUn sovyet va- w • ır Petrol gemisiyle 600 tonluk di _ 
1 ger hır Petrol · · · pur !lrına bilhassa te irli taarruzlarda bu r· gemısını ve mühimmat yük-

lun:nu11t.ur. . - u 6000 tonluk bir vapuru batırmı,Jardır. 
Karadenız de bir kruvazör, iki muhrip 

1 

Harp malzemesi yüklu 12.000 tonluk dığer 
bir tayyare defi gemlııi ve c ' bir v d · 

Rtliz fa.~~re, bu hafta :zar-
rıkaları tarafmdan A. Ş. ESMER 

tonilAtoh k 9 t' t eman 25 bın apur a ısabet almış ve hasarı ufra -
ı ıcare vapuru batırıl t 1 mışt K 1 . . Diğer iki harp gemisiyle iki bU mııı ır. ır. aya ara bındı~en bu sonuncu vapu-

ytik ticaret ra da kaybolmuş nazarıyle bakılabilir. 
duğu manası cıkrnaktadır. 

-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Saati geri al1rken ... 
Geçen cumartesi gününün akşamı 

saatler gece yarısı olduğunu göster
dikleri vakit, onları bir saat geri ala
rak on bire getirirken gençler, belki, 
pek de büyük bir his duymamışlar -
dır. Fakat yaşlı olanlar için ne kadar 
büyük sevinç oldu!... 

. .Geçen sene - galiba kış mevsımı 
ıçındeyken - yaz saatine girdiğimiz 
vakit ömrümüzden bir saat kaybet -
tiğimizin farkına varamamıştık. O 
zaman biraz telaşlı haldeydik. Siyah 
perdeler acele takılmıstı, sokaklarda 
elektrik lambaları sBndürülmüştü, 
otomobiller hafif bir mavi ışıkla gi
diyorlardı. Onun için, yaz saatiyle, 
ömrümüzün bir saat kısalmış olduğu 
hatırımıza gelmemişti. .• İnsan oğlu 
kederli şeyleri hatırına getirmek is -
temez .. 

O zaman ilerlettiğimiz saati geri 
alırken, bu sene sonbaharın biraz er
ken geldiğinden başka - şükürler ol
<&un - bir telaşımız yoktur. Siyah per
deler, verilen emri yerine getirmek 
için, yerlerinde duruyorlarsa da elek
trik ışıklarının hepsi pırıl pırıl par • 
hyor. Otomobillerin benzini azal -
dıysa da, geceleri de aydınlık içinde 
gidiyorlar ... Onun için ya.c;lı olanlar, 
ömürlerinden bir saat bz;ndıklarını 
pek iyi hissettiler ve sevindiler ..• 

vakit pek de farkına varamaz. Halbu
ki yaşlılıkta bir saatin ehemiyeti var
dır. Yaşlı insan bir saatin kıymetini 
daha iyi hisseder, ondan dolayı yaz 
saatini kış saatine çevirdiği vakit, 
ömründen bir saat kazandığına sevi -
nir •• 

Yaz saatini, geçen seferki büyük 
harpte i~~ilizlerin elektrik ışığı çı
karmak ıçın yakılan kömürden tasar
ruf etmek için, icat etmişlerdi... Va -
kıa yaz sabahlarında güneş erken do
ğarken, gece bir saat fazla oturarak 
o kadar fazla elektrik yakmak yazık
tır. Saatleri bir saat geri alarak sa -
hahları bir saat erken kalkınca evler
de elektrik sarfiyatından bir saat ka
zanılmış olur ... Bu kazancı elektrik 
faturalarında herkes görür. 

Yaz saatinin bir iyiliği de, yaz 
mevsiminde işten bir saat önce çıka
rak gün kararmadan, güneşten biraz 
daha istifade etmektir ..• Yazıa gün -
düzleri pek uzun, kışın da geceleri 
pek uzun olan şimal memleketlerin
de yaz saatiyle, kış· saatiyle yaşamak 
pek kolaydır. Oralardaki insanlar kı
şın karanlıkta işe başlarlar, pek az 
gün gördükten sonra gene karanlık
ta işten çıkarlar .•• Yazın da akşam 
yemeğini, güpe gündüz aydınlıkta 

yerler... Oralarda bir gün bir daire 
demektir. İş, istirahat ve uyku za -

Bu saat farkını, gençlerin ve yaşlı- manlarını tayin için o dairenin her -
ların aynı suretle hissetmemeleri içi- hangi bir noktasından başlamanın 
mizde işliyen saatin farkından ileri büyük ehemiyeti yoktur ... 
geldiğini bilirsiniz. Herkesin içinde Bizim yurdumuz gibi cenup mem
l,Uyen bir saat vardır. O saat bizi ya- leketlerinde de bir gün, şüphesiz, ge
ptır. Dikkat edersek zamanımızı da ne bir daire demektir. Fakat cenup 
bildirir. O saat sayesinde insan, du - memleektlerinde insan kışın da, ya -
vardaki yahut cebindeki saate bak - zın gibi, güneşle yaşamıya daha zi -
madan zamanın geçtiğini bilir. Sa - yade alışıktır. Bur.atarda kışın bile, 
hahları şu saatte uyanmak istiyenleri, halkın bir çoğu güneşi hissetmeden 
dakikası dakikasına, uyandıran, ma- uykudan kalkamaz. Yazın akşam ye • 
kineli hatti kumlu saati hiç bilmiyen, meğini, gün batmadan yiyemez. Bun
medeniyette geri kalmış insanlara tara belki asırlardan beri devam et -
vakitlerini bildren, içimizde işliyen miş olan, guruba göre ayar edilen 
o saattir ... Onun ne zenbereği vardır, saatin de tesiri olmuştur. 
ne de kurmak için anahtarı .•• O saat 
içimizde cereyan eden kimya muame- Ondan dolayı yaz saati, bizde de 
leleriyle işler. Bütün uzuvlarımı.zın elektrik faturalarında faydasını gös
itlerini 0 saat tanzim eder ... Yüreği- termekle beraber, gündüz hayatımı • 
mizin çıkardığı tık tak sesleri içimiz- zı ona uyduramı~~rduk .. Gü': bat~
de itliyen saatin sesi demektir. o dan ~~~~ Y~?1e~.ı yemek bıze guç 
bk tak devam ettikçe, içimizdeki aa-ı geldıgı ıçın gunduz hayatı fazla uza
atm itleditf, hayatın da devam etti- yor, gece hay•tı da pek kın oluyor-

ğ. 1 1 du. 
1 an aşı ır. Kış saati dedikleri normal saat bi-
lçimizde işliyen saat gençlikte ze daha uygun görünüyor. Sabahle -

hızlı itler, yaf ilerledikçe onun hızı yin bir saat daha fazla uyumak ho -
anlı~. Onun için genç bir insana bir şumuz gittiği gibi, gece hayatının bi
aaatlık zaman pek de uzun görün - raz daha uzaması, bilhassa fikirle ça -
mez. Yu uati kış saatine döndüğü hşanları sevindiriyor. G. A. 

Fener yangını.nın kosit 
• 

eserı olmadığ ı anlaşıldı 

"I.! tJ s 

Reuter ajansına göre 

örfi idare ilimndan sonra 

Bulgaristan'ın 

vaziyeti vahim 
Londra, 22 a.a. - Royter aJan.sının dlplo· 

matık muhabiri yazıyor: 

BUtün Bulırarlatan'da örft idarenin llA.nı 

Fllof hükUm\tınln maruz bulundutu vahim 
vazlyeU ıöııterlr. 

Mihvere ballanan Fllof hilkUmeU, kuvvet
li müttefiklerinin menfur •lyuetlerlne kendi· 
nı mutlak ıurette tAbl kılmıetır. Ne bulıar 
hUkümetı ne de bulıar milleti harp istemi
yor. Fakat an:ularına, menfaatlerine ve ana· 
!erine muhalif bir yol takip etmek mecburi • 
yetinde bulunuyorlar. Bulıı:arlar, ·yeni nizamı 
kabul etmtı olduklarından o derece ileri ılt· 
mlslerdlr ki Macarlstan'ın ve Romanya'nın 

Akıbetine utramaktan ve alman baskuman. 
danhtı tarafından aımanlar hesabına kulla. 
nılmaktan kurtulabilmeleri 1hllmall pek az. 
dır. 

Alman yarı reımi kaynaklarının 
fikri 

Berlln, 22 a.a. - Yan reamı bir kaynak • 
tan blldlrlllyor: 

SOvyetlerln Bulıı:arutan•a karsı yaptıktan 

mütemadi ıantaJ tetebb~lerl mllnascheUyle 
111>·asl alman mahOllerındl', bu memll'kct et· 
rafındaki lnı\11:.: propaıandasına ı~arl't olun· 
maktadır. 

BUtün bunlar, kaba bir yolandan ibarettir. 
Türkiye Uzerlne yUrU>·ccdlne dair Bulıııırla· 

tan'a attedlll'n niyetler ırlhl, Bulııarl,tnn'ın 

Botazlardan ırenıller ıı:tıclrmck !cin ttalya ile 
bir eeyler yapmak lstedlfıl iddialan da ya
landır. 

Buradaki mUtalea eudur ki, tnırllterc'nln 

Türklye•de tesir yapmakta menraallerı var. 
dır. Eter Ankara'dakl tnıı:lllz bilyllk elcllliU 
bu hususta TUrlıl>·" >'e sualler sonnuı \'e 
Türk hükUmetı de Butnzlnr muhafızı oldu • 
tunu ve muhafızı kıılmnk azmlnrte t.ıulunrtu· 

!tunu acık<.'a söylemlsM~. almnn hnrlclyc ne. 
zaretl ancak ıunu ka>·dt'dı>lılllr ki, ınıı:lllz 

rad)·osunun telmihleri belki de Almanya'yı 

latlhdaf etmiyor. Almanya')'a atredllmek ıa. 

tenllen niyetleri lnıı:lltt're'nln b!'lleylp besle· 
medlklert suali hatıra ıreımektedlr. 

Gazyağı, benzin 
ve motorinin yeni 

azami fiyatlan 
Ticaret Vekiletinden tebliğ edilmiştirı 
1 - Halen memleketin mayi mahrukat 

ihtiyacının hmıen kimilen İskenderun de • 
palarından temin edilmesi ve nakil ücret • 
!eriyle bazı verıi ve resimlerin arttırılmıı 

bulunması dolayısiyle ıazyağı, benzin ve 
motorinin izam[ fiyatları 29 sayılı koordi -
naıyoa kararına dayanılarak yeniden tesbit 
edilmiı ve 23 eyltu 1941 tarihinden itlba • 
ren tatbik me'l'kilne konmuıturr 

2 - İskenderun depo esas fiyatları ıun -
lardırı 

Gazyaiınm çift büyük tenekesi 
Benzinin çift büyük tenekesi 
Motorinin çift büyük tenekesi 
Gazyaiınm dökme kilosu 

Kuru:s 
711.08 
931.119 
507.6-4 

Yeni tasarruf 
bonolar1 ~ıkar1hyor 

( Baıı I inci say/ada ) 
larm hepsi haldoııda 111a.taceli)'et karan ve
rllmeıılnl tekllt etmıtt.lr. 

Bu tekllt de lttl1akla kabul olunm111 ve 
bu on lAylhanın mU.tacelen müzakeresi te -
karrür etnUIUr. 

Hu kararla derhal mUzakere.lne baılanan 

teknik ötrettm mülteıa rlıtı teık1llne ve dl ter 
maarıt IA)"!halarına alt mtlzakereler1n tar.ı • 
lAtını ve Maarır Vekilimizin aözlerlnl okuyu -
cularımız dlter ıUtunıarımızda bulacaklar· 
dır. 

Erzincan ve Erzurum 
belediyelerine yapılan ikraz 
Erzincan ve Erzurum beledlyeler~ne Uc 

milyon S00.000 lira lkrazına dair olan kanun 
ltıylhaııının müzakeresi ıırasında aöz alan 
General Pertev Demirhan (Erzurum), Erzin· 
can•a verf1'!ıı !ki milyon ve Erzurum'a veri -
len 1.300.000 lira ve111le11lyle bu iki ırilzel ıeh· 
rlmlz halkının minnet ve ıtıkran duyııulanna 
tercüman olmuı ve HükUmet Relslmlzle Da· 
biliye \'eklllnılzl bu l.sabetll kararıarınılan 
dolayı tebrtk etmltllr. Erzurum·un muhtelif 
tnrlhlerde ıösterdlklerl kahramanlıkları zlk. 
reden ııeneralden sonra Erzincan mebusu 
Atıdülhak Fırat künıün ııelmlı, tarthlmlzln 
kay'(lettlltl asırlardanberl blrlblrlyle saadet 
ve fclAket kardeallA'I yapm19 ve blrlblrlnl dal· 
ma sevmlt ve muzahir ıeclnmls olan Erzu· 
rum'lıı Erzlncan'ın imar ve ihya itinde de 
mukadderatlarını bu IAYlhanın blrleıtırmıı 

olmasını hayırlı ve uturıu bir tesadüf addet· 
tlğlnl soylemıı ve ılemlstlr ki: 

"- Huıı:UnkU dun>·ıı ahvııl ve mıl•kUll\tı 
knrıısında bu hn>ırlı hıtreket, yepyeni modern 
bir ıehlr olıırak kurulacak Erzlncan'ın bU· 
ıünku muztartp nesli lc:ln ferahlık ve bahtı· 

yarlık knrnaır:ı olacaktır. Hlc: ıUphe edilemez 
ki ha)·atta kalmıı ol~ları maddi varlııta 

ka\'U&turacak olan bu ha>·ırlı yardım, feltıket 

musabı olarak toprak altında yatan ölUlerln 
de ruhlarını ıtııleyllyecektlr. Erzincan telA· 
ketlnın akabinde ve ~onunıtıı hal ve lstlkhnl· 
deki hayat ve saadetinin ihzar ve temini hu· 
susunda mUırık ve haıAıktır alfıkasını lılzzııt 

izhar buyurmuı olıın, milletimizin göz bebe· 
IU ve koruyucuııu sr.\•ııltl Milli Şerlmlz ve 
Helslcümhurumuz bU> ük lıımet lnonU'>·e ve 
ııUzlde Baıveklllmlz muhterem Dr. Refik 
Snydam·a Erzlncan'ın ve erzlncanlıların de. 
rln minnet ve tAzlmlerlnl sarsılmaz baltlılık 

ve ıUkranlarlyle birlikte }'Uksek huzurları· 

nızda alenen arzctmekle kutııal bir va7.lfeml 
ortcmlı oluyorum ... 

General KAzım Sevüktekin (Dlyarbnkırl 

ve Nuri l'azarbaıı <Gaztantel!) kendi lnt ııtp 

dnlrclerlnln de hUkümetın yardımına , c Jüt
funa muhtac bulunduQ:unu aöyllyerek Erzu • 
rum ve Erzincan halkına karsı ıosterllmlı 

olan bu rtlluek alAkanın Dl)·arbakır ve Ga· 
7.lantep'ten de eıılrııcnmemeslnl rica etm1'1er
dlr. 

Bu lAYlhanın kabulünılen ıonra Aıll!)'e 

Veklletlnce hazırlanan ve cocuk ıslah evle -
rlne taallQk eden IAYlha 1le, Palamutluk -
Ilıcalskele hattının ıatın alınmasına dair 
mukavelenin tasdikini', bu hattın ieletllmeıılne 
ve köy kanununun 78 inci maddesinin ddlt· 
tlrllmeıılne dair olan kanun llylhalan mlla -
tacelen müzakere ve kabul oıunmuıtur. 

Milli Mlldat•• VekAleU 1941 mall yılı bllt

ccslne 83 milyon lira fevkallde kanuni tah· 
ılsat verllmesl hakkındaki 40M ıayılı kanuna 
ek kanun 1.AylhUı da Büyük Mlllet Mecl!Jıl • 
nln dUnlctl ce1Jıeıılnı1e kabul olunmuıtur. o. 
kuyuculanmıza evelce de haber vermlı ol· 
duıtumuz ıılbl bu IAylha ile kahraman ordu • 
muzun emrine 57 milyon lira daha verilmek· 
tedlr. 

Bu llylhaların müzakerul ilana! edildik -
ten eonra verilen bir takrir kabul edilerek 
mecllııln bu toplantııına. 1 lklnclteırln cu· 

Benzinin dökme kilow 
Motorinin dökme kilosu 

20.31 

32.79 

13.19 
Gazyaiınm dökme litresi 16.65 marteıl ırünü toplanılmak üzere ıon veril· 

Benzinin dökme litresi 28.94 mlıtlr. 
3 - Bu esu fiyatlara nazaran Ankara. İs-

tanbul ve İmıir için tetbit edilen müıteh- Alman askerlerinin u~·achklar1 
like lzamt satıı fiyatları ıunlardırı 11' 

ANKARA'da ı 

Gazyaimın çift büyük tenekesi 
Benzinin çift büyük tenekesi 
Motorinin çift bilyük tenekesi 
Gazyaiının dökme kilosu . 
Gazyaiının dökme litresi 
Benzinin dökme litresi 
Motorinin dökme kilosu 

lSTANBUL'da : 

Kuruı 

910.00 
1125.00 

745.00 
27.95 

22.90 
30.90 

21.90 

905.00 

son suykastler münasebetiyle 
Mareşal Petain 
bir nutuk verdi 

Vichy; 22. a.a. - OFt : Mareıaı Petain 
dUn saat 18.30 da radyoda qağıdakl nutku 
söylemlıtir : 
"- İ§gal altında bulunan mıntakadakl 

1130.00 Fransızlar; 

710.00 ''Bu aktam, birkaç hattadır iogal ordu-

Yabancı dilden 
imtihan olacaklar 
Talepnamelerini ne 

şekilde dolduracaklar ? 
Maarif Vekilliğinden tebliğ olun

muttur: 
3656 ve 3659 sayılı kanunların 3 ün

cü maddeleri hükümlerine göre ya -
pılan dil imtihanları için Vekilliği -
mize vaki olan müracaatların usulüne 
uygun olarak yapılmasını temin mak
sadiyle şu noktaların tavzihine lü -
zwn görülmüştür: 

1 - Yabancı dil imtihanına girmek 
istiyenler için mensup bulundukları 
Vekalet veya müesseselerin zat sicil
lerini tutan dairelerince tanzim olu
nacak talepnameelrin; İcra Vekille
ri Heyetinin 10 - X - 940 tarih ve 
2/ 14517 sayılı kararnamesine bağlı 
örneğe tamamen uygun olması lazım
dır. 

2 - İmtihana girmek istiyenlerin 
hukuki vaziyetlerinin bu imtihana 
girmiye müsait bulunup bulunmadı
ğını tetkik ve tayin edecek makam, 
mensup bulunduklari daire veya mü· 
esseselerdir. Maarif V eki iliği sadece 
isteklilerin imtihanlarını usulüne tev 
fikan yapmak ve neticeleri namzet
lerin mensup oldukları makama bil -
dirmekle mükelleftir. 

3 - Yanlış veya eksik tanzim olu
nan talepnameler, usulüne tevfikan 
hazırlanmaları için ait oldukları ma
kamlara iade olunur; bu yüzden ge
cikecek müracaatler dikkate alınmaz. 

4 - Talepnamelerin; mayıs dev -
resi imtihanları için ı ila 30 nisan a
rasında ve ikinciteşrin devresi imti -
hanları için de 1 la 31 birinciteşrin 
arasında Vekilliğimize gönderilmek 
üzere postaya verilmiş olması lazım
dır. Bu tarihler dışında yapılacak 
müracaatler muameleye konulmaz. 

5 - Doğru tanzim edilerek vaktin
de gönderilmiş olan talepnamelerin 
Maarif Vekilliğince kabul edilmiş ol
duğu hakkında Vekilliğimizden ay -
rıca tebliğat yapılmaz; ilgili namzet
lere, imtihanlara alınacakları husu -
su mensup bulundukları müesseseler 
tarafından, yukarda bahsolunan İcra 
Vekilleri Heyeti kararnamesinde 
tesbit olunan şekle tevfikan bildiri -
lir. 

6 - İmtihanların yapılacağı tarih
ler, vaktinde, radyo ile ve gazeteler
le bildirilecektir. (a.a.) 

lskenderiye sularana 

dökülen maynlar1n 
çoğu tah rip edildi 

İsikenderiye, 22 a.a. - Royter ajan-
11ının hususi muhabiri bildiriyor: 
Düşman tayyareleri tarafından ge -
celeyin İskenderiye sularına dökülen 
maynlerin büyük bir kısmı, sivil gö
nüllülerin İngiliz filosu ile yaptık -
Iarı işbirliği sayesinde bulunmuş ve 
tahrip edilmiştir. 

Gönüllüleri her tabakadan halk teı
Jcıil ctmekte'dir. Bunların arasında 
banka direktörleri, tüccarlar ve hat
ta bir de mütekait amerikalı hakim 
vardır. Tabiiyetleri de ingiliz, ameri
kalı, iıv.içreli ve yunanlıdır. 

Gönüllüler, güne~ batarken kayık· 
tar, filikalar ve yatlara binerek 13 
saat sürec~k olan nöbet yerlerine gi
d.i~rlar. Bunlar tayyare defi topçu
sunun attığı obüs parçalarına da ma
ruz bulunuyorlar. 

Ac ı bir ölüm 

Gazyaiının çift büyük tenekesi 
Benzinin çift büyük tenekesi 
Motorinin çift büyük teneke1i 
Gazyaiınm dökme kilosu 
Gazyaimın dökme litresi 
Benzinin dökme litresi 
Motorinin dökme kilosu 
tZMİR'de ı 

Gazyaiının çift büyük tenekesi 
Benzinin çift büyük tenekesi 

Z7.80 sunun mUnferlt unsurlarına karıı teker -

22
•80 rür eden suykastler hakkında ne düıündü

Sl.10 ilimli size büyük bir heyecan ve bütün 
2o.60 samimiyetimle söylemek mecburiyetinde -

ylm. Yapılan suykastlerin mahiyeti cinai- Malatya mebusu R. Muttallp Öker'ln an· 
dlr ve yeni felA.ketlere sebebiyet vere • neıl tıtanbul'da ölmUıtUr. .Arkadasımızın 

905.00 uız acııını paylMırız. 
1125.00 bilir. Bu suykastıerl yabancı ajanlara at-

Motorinin çift büyük tenekesi 695.00 fetmek gerektir, çUnkU Franııız ananeal Bir f ınat 
Gazyafmın dökme kilosu 27.80 aldıkları emre itaat eden aakerlerin ka - Birinci, ikinci ve üçüncü tertip 

23/9/t941 

( RADYO J 
TUrklye Radyo Dlfilzyon Postal~.,. 

Türkiye Radyosu - Ankara RadYIJll"' 
-(Dalga Uzunluğu)---

16"8 M. 182 Kc/a. 120 Kw. 
31.7 ?d. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. p, 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

SALl : 23. 9. 1941 

7.30 Program ve Memleket Snat J\ 
7.33 Milzik : Hafi! Parçalar lPl ı, 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 MUzlk : Senfonik MOzik lPI)• 
8.30/ 8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat J\ 
12.33 Müzik : Türkçe PIO.klar, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 MUzik : TUrkçc Plflklnr pro 

nın ikinci kısmı, 
13.30/ 14.00 Mllzik : Knrıııık Progratrı 
18.00 Program ve Mcmkkct saat 
18.03 MUzik : Radyo Salon Ork 

(Vlolonlst Necip Aşkın) : .. ..ıı. 
1- Leutner : Bayram Uvertuır 
2- Hruby : Potpuri, 
3- Pfeuffeer : Boşa giden ıt_,. 
4- Delibes : Le Pas des Fltv"-
5- Liszt : A!lk rUylUarı. 
6- Pergıınıent : MönUe, 
7- Schuberl : Askel't .Mafş, 
8- Boulnnger : Afrika Suit'S. 

19.00 MUzik : Karıııık Şarkılar, I' 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve µ 

HABERLERİ, 
19.45 Serbest 10 dakika, 
19.55 .Mil7.ik : Fasıl Sazı, 
20.15 RADYO GAZETESİ. 
20.45 Milzik : Saksofon Sololan -

Sarı pınar, 

21.00 Ziraat Tıtkvlml 
sOllerl Borsası, 

21.10 MUzik : Oda MUsiklsi. (Pİ 
Ferhunde Erkin; Keman: rf 
Violonscl : Mesut Cemil), 

21.30 KONUŞMA : ( 100 sene önef 
yaşıyorduk '? ), 

21.45 MUzik: Kldsik TUrk müziği 
·'mı - Şef: Mesut Cemil. 

22.30 ,.Jıılcket Saat Ayarı, AJJ\.r.ıs 
l3ERLEHİ; Eshn.m-TahvUAt. 
biyo - Nukut lloısası (Fiyat>• 

23- ){llzik : Cazbant (Pi), 
22.55/ 23.00 Yarınki Program ve K• 

Saz ve söz sanatkarları 

imtihan lan 
İstanbul, (Hususi) - Saz 

sanatkarlarının imtihanları t>al
1 

kodulara sebebiyet vermiştir. 8 
sım sanatkarlar, imtihanların 
servatuvar. yerine Esnaf cemi 
<le yapılmasına itiraz etmekte 
Tanınmıı bazı sanatkarlar da 
·hana girmek istememektedirJet 

İmtihana girmek istemiyeıı 
Safiye: 

- Bunu bir iz.zeti nefis 
·telakki ederek imtihana gid; 
temedim, demiştir. 

Libya' da askeri f aalif" 
mutattan fazla old11 

Londra, 22 a.a. - Salahiyetli 
naklardan öğrenildiğine göf'Ct 
ya'da topçu bombardımanı 
biraz daha şiddetli olmuştur· 

Halfaya geçidinde de no 
fazla faaliyet müşahede edi~ 
Bundan başka garp çölünde -r' 
kitaflar olmamıştır. 

Elenler kuah ve barJ 
B. Tsuderos Londra'4' 

Londra, 22 a.a. - Elenler k!rall il' 
kil B. Tauderos. bu aklam LOndra'>" 
\'e Euaton istasyonunda ın1tl11Z ICl 
tından karıılanmııtır Duk de !{eıı' 
kası, M. Cörcıı. M . Eden ,e dt~er 
Azası da lstuyonda hazır buluıı~ 
lenler kıralı, halk tarafından ıtdd' 
lanmııtır. 

BUGÜN 

U L U S Sinematllldf 

2 Film Birdell 

1 - 52. ci ıokak ..ı 
(Leo Crrlllo - Pat pate~ 

Gazyaimm dökme litresi 22.80 ranhkta tecavüze uğramasına mlnldlr. dil.turlar, teferruatiyle beraber tam 

B 
· · d"km 

1
. · 31.10 "HUkUmetinlz, bu hareketleri asla taıı· takım olarak, satılıktır. Akıba ,_ı•tap-

buldum. Hepsinin ıaseslne yardım ediyoruz. enzının o e ıtresı & Yannd:ı.n sonra Kızılay Erzincan fclAketzede· Motorinin dökme kilosu 20.25 vlp etmemekte ve elinde bulunan bUtUn evine müracaat. 

l tlaiye ate§ e su sıkıyor 

( Başı 1 inci sayfada ) 

2 - Demir kaya 
Seans saatleri: 

14,30 - ıs.ao - ıs~ 
ırece 21 de 

Kızııu· umumi merkezi tarafından ırönde. 

rUen 500 battaniye, SOo kat elbise ve iktı!I 

miktarda (,'amaıınn tevzllne baıtanmııtır. 

Vail ve beledi> e reisi Dr. Lütrt Kırdar ıraze
ı.cııere demiştir ki: 

•- Yanırın fcl!ıketzcdclerlnln rahatını iyi 

!erine yapıldıtı ıı:lbl bunlara da birer aylık 4 - Diğer yederde, ıazyağı, benzin ve vasıtalarla faillerini aramaktadır. HUkU -
laıc \'e mesken bedcll olarak bir miktar nak- motorinin izami satıı fiyatları, yukarda zik- mete bu hususta tam müzaheret göl!ter
dl yardım yap:ıcaktır. nu auretle yanıın telA· redilen depo esas fiyatlarına, istihlak ma • menlzi dilerim. Bu cinai b&reketlerln in· 
kctıne utrıyan vatantlaııarunız daha iyi bir halline kadar hakiki nakil ve teslim mas • klıatına müsaade edersek, önilne geçmek 
ıekllde barınm:ık lmktı.nını bulacaklardır~. raflariyle mahalli rüsumun, ıirket bayile • hususunda ııarfedecetim bUtUn gayretlere 

rine verilen klrın ve bulunan yerlerde pe • rağmen, mukabele bilmlıılllere gUnahııızlar 
rakende satıcı iskontosunun ilavesi sure - da kurban gidebilir. 
tiyle tayin ve tesbit olunur. "- İşgal altında bulunan mıntakadaki 

5 - Bu suretle, ıirketlerin bayi teıkilitı Fransızlar; 
bulundurduktan ıehirler için tesbit edilmi:s "Hissiyatınızı bilmez değilim. Geçirdi • 
olan resmi satıı fiyatları mahallin en büyük tiniz imtihan ve ıstırabı derin bir surette 
mülkiye memurlarına telle bildirilmiı • hissediyorum. Fakat unutmayınız ki mem· 
tir. (a.a.) le.ketin Uzerine çöken felAketler, sizi bU· 

tun ml11ete karıı hıuıııatan ağır ve o niıı

B. Runell Vaıington' a gitti 
Hyde-Park, 22 a. a. - Devlet Reisi Ruz

velt, hususi trenle Vaşlngton'a hareket et
miştir. 

Bugün oraya varır varmaz. kiralama ve 
ödünç verme programının tatbiki için iste
diği beş m\l~·ar 985 milyon dolarlık kredi· 
nln süratle kabulü için parltımento reisle
riyle gôrüşecektlr. 

bette de liyakate hak kazandıran bir me· 
sOliyet altına sokmaktadır. B&11ıca vazi
feniz her fırsatta Fransız birliğini koru -
maktır. Takdir edersiniz ki, bu birliğin 

herıeyden evet lcabettlrdlğl ıey nizam ve 
asayiıln muhatazasıdır. 

"Vekar ve intizamla vatanın birliğini 

temin edeceğinize gUvenlyorum. ,. 

Fener patrikhaneıinin ikametgah binaları yandıktan ıonra 

BıtaraOık kanunu glhl mllnakaşalara yol 
açabllecC'k olan tedbirlerin mezkQr kredi 
kahul edilmeden e\•el parllmentOl'& tekllf 
edllmeılne ihtimal verilmemektedir. 

Bartın mııırlarmda hastalık 
Bartın, (Huıuııl) - Mıntakamızdakl mı· 

sırlarda hutalık vardır. Hutahklı mısır

lardan Ziraat VeWetlne nUmuneler &'ÖD· 
derilmlftlr. 

Sebzelerin günlük azami top 
ve perakende satış f İyatlatl 

Belediye Reisliğinden . . 
23 Eylül 1941 

Toptan va:.ati 
Cinai Men19i Fiyatı 

lıpanak Ankara 10 '° 
Lahana Ankara 5 1. 
Praıa " 

4.50 1 
Domateı " 4 6 
Sivri biber " 7.12 10 
Dolmalık biber " 6.25 ' Semizotu " 

7.25 ıo 

Kabak " 7 ıo 

Kemer patlıcan " 7.50 11 
Yuvarlak patlıcan " 

ıs 

Ayşe faıulye " 14 21 
Çalı faıulye " 14.50 21 
Barbunya fasulye Bilecik 15.50 22 
Bamya ,, 27.50 33 
Kuru soğan Muhtelif 7 ıo 

Patateı " 
ıt 



) 
l 

-
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~iLLi MODAF AA VEKALETi 
tık demir, zincir, ıamandıra ve emaa.11 
malzemenin denizden cıkartma tıl ekllllt· ANKARA Lv. AMIRLICINE 

GELEN iLANLAR 

Kuru ot alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: Kömür alınacak 

Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 

:reune müracaatla bu lıe •lrmek tein alm11 
olduklan vt!llllcll)'l teklif mektuplanna rapt· 
etmeleri aarttır. meye konulmuıtur. 

lntaat münakasası 
lıl. 1'l. \'t'klletl Sa. Al. Ko. dan: 
J<eıtt bedel! 121.613 ııra 68 kuruı olan aıı 

"e&eroın evı ınsaatı 2:1 eylUI 941 persembe 
&Una saat lfı te M l\L v. sa. Al. Ko. da ka -
»aıı aartıa ihale edilecektir. 
le Muvakkat temlnau 7.730 lira 69 kurustur. 

2 - Eksiltmesi 26·9-1941 tarihine tesa
düf eden cuma gUnU ıaat 11 dedir. 

3 - Fenni evsaf ve ıartnameılne söre 
denizden çıkartılıp teaellUme amade kı -
ıınacak olan malzemenin beher kilosuna 
(G) altı kuru~ fiyat tahmin edllmlıtır. 

4 - Bu ıse alt ıartnamealnl almak ıı-

Yemeni alınacak 
Maraı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarfla alınacak olan 1500 cın 

yemeniye tal!p cıkmadıtından 26. 8. 941 ta
rihinden itibaren otuz ıı:Un h:lnde 26. 9. 941 
tarihine pazarlıkla alınacaktır. 

l - 17. 9. Hl tarihinde thalesl :rapılan 
20191 ton kuru ota talip cıkmadıtından arn.ı 
miktar otun paurlıkla tekrar ihalesi :yapıla· 
caktır. Otun beher klloauna tahmin edilen 
bedeli 15~ kuruı olup tutan lllo:!OS liradır. 
Evsat \'e huıuıı ıartıar Topkapı Ko. da ırö • 

1 - 250 ton levamarln maden lc6mUril aa
tın alınacaktır. lhale ırUnQ 26. 9. 941 1&at 15 
tir. Beher tonu ıcın tahmin edUen :ilO mu,•ak
.kat teminat 37t'i liradır. 

(6967) 16926 

ru1ur. F otin alınacak 

!5 _ Tekllt melctuplan yukarıda Ucilncll 
maddede )'&%Ilı ıaauen bir saat eveıınc ka· 
dar Erzincan nafıa mUdUrıuı:onde teıekkUl 
edecek komlı>On relslll':lne makbuz mukabl -
!inde verilecektir. Posta 11e ıı:önderllecek 
mektupların muayyen saate kadar ı;:clmlı ol· 
muı ve d11 zarfların mUhUr mumu ile k11pa
tılmJ1 olmaaı 18rttır. Postada \'UKU bulacak eııt, ıartname ve ıaır evrak 60S kurueluk 

lrlaıcbuz muıcaolllnde ını:ıat d ılres!ndcn alı· 
:

1 Ekılltmeye alreceıcıerın ihale saatinden 
:. ıaaı evelJne kadar tekllt mektuplarını 

ıtayon retaııtıne vermeleri. (6383) 16388 

tiyenlerln ııer &'Un ve eksiltmeye girmek 
tsUycnlerln de belli artın ve ıaatte M • .M. 
V. binasında mUte;ıekkil komisyonumuza 
müracaatları. (1858) 16882 

2 - Muhammen bedeli 30 bin l!radır. Mu
vakkat teminatı 250 liradır. lıteklllerln her 
ıı:Un lllaraı Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6219) 16313 

3 - Otun ihalesi toptan yapılabllecetı ırl· lzmır HlıkUmet sa. Al. Ko. dan: 
bl 6228, S052 ve 5!111 ton ırlbl ile kıaımdan 1 - Beher clftlne 10 lira 25 kuruı tahmin 
herhanıı:I bir kıamına da tekllt :yapanlara tha- edilen 4800 cltt erat ıotlnl pazarlıkla aatın 
lesi )'apılacaktır. alınacaktır. Hepsinin tahmin edilen tutan 

4 _ ihalesi so. 9. 941 aalı &Unll aaat 10 da 48200 liradır. 

Ko. da :ynpılacaktır. l•teklller1n talip olacak- 2 - Pazarlık ve ihalesi 26. 9. 941 cuma ıra
lan mlktann :rUzde 15 kati temlnatlarb'le nU •aat 16 da lzmlr Lv. A. sa. Al. Ko. da YB· 

seclkmeler kabul edilmez. 
(8217/6766> 16730 

Tabip alınacak 
GÜMRÜK MUHAFAZA 

Kuru ot alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 

milracaatlan. (6877) 16902 pılacaktır. l - Eaklaehlr tayyare fabrikası kadroııun-Klordetil alınacak 
M. M Vektı.Jetı Sa. Al. Ko. dan: 

ı. HepaJne t&nmın edilen rl)'atı 8000 lira o· 
n on bin adet klordetll 30 eyllll 941 1ah 

•unu ••at 11 de Ankarada M. lll. \', aaun al· 
IJıi l<o. da kaı>alı zart usutıyıe lhnle edllece
lır.ııen latt!klllerın 600 liralık Uk temtnatla • 
rıyıe birlikte tkellt mektup!annı ihale aaatln· 
den l>ehemehal ı:ıır ıaat eveııne kadar mez • 
k!ir Ko. baakanlıtına vermeleri. 

Er kundurası ah nacak 
1 - 22:1 ton kuru ot kapalı zart usulf)'le d Qnh 

1 
b1 tnblp alına· 

satın alınacaktır. l k 3 - Muvakkat teminat 3690 liradır. la. a m al tababet :rer ne r 
Sığır eti a anaca teklllerın temınatıarı:rıe birlikte Ko. na mu - caktır. 2 - Teli müteahhide alt olmak üzere ku-

2 
.. 

1 
loma 

M ıt Sa Al Ko dan racaatıarı. (6968) 1.,,._ - Bu tababete latekll olanların "P 
1 b 1 L ru otun beher klloıunun muhammen bedeli Topkapı • a epe • • • ""''"' ı dil k ııe 

Gü. Mh. Gn. K. ıtan U V. l'i kurui 50 santim olup tutarı 12375 liradır. 1- 17. 9, 941 tarihinde lhaleııi yapıla::ı Ot ve et alınacak ve Yt!t erindeki veaalkl hAmllen c ce 
45 ton sığleti veya ayaktan sığıra talip Corum Sn. Al. Ko. dan·. fabrika 1:enel dlrektör!Ut:U makamına mUra· Amirliğinden : Teli ciheti aıkerlyeden verilmek Uzere bal. caat etmeleri llln olunur. 

1
c;so

7 27 e> ıuı 941 cumartesi cQnQ aaat 11 de yalı kuru otun beher kilosunun muhammen çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi 1 - Ik.nct maddede yazılı iki kalem Yl:re-
4sooo ııra muhammen bedelle :ıooo cırt er bedeli 5 kuruı 15 santim olup tutarı lll'i87 yapılacaktır. rek maddesinden ııııır etine tekllt edllen 11. 
kundurnsı kapalı zart uıullyle alınacaktır. lira :50 kuruıtur. Doküm hallnde beher kilo- 2- Beher kilo sığıretl ve ayaktan sı- Yat Pahalı sörUldUf:Unden ve kuru ota da 

ilk teminatı 3450 tıradır. Şartname nU- sunun muhnmmen bcdelt 3 kuruı 75 aantım ğırın, muhammen bedeli 35 kuru~ olup tu- talip zuhur etme<t tinden 20 ..Un mtlddeUe 
mune her son komlayonda surıllebll!r. la- olup tutarı !i437 lira 75 kuruştur. tarı 15.700 ljradır. Evsaf ve husus! r;era • c.ıcalltmeıcrı uzatılmııtır. 

(~) 16555 

Transformatör alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan ı 

Elbise yaptırılacak 

liepaine tahmin edilen fiyatı 1175 lira 

Olan onilci adet tranıformatör 30 • eylül • 
94l lalı ıunil Hat ıı de Ankarada M.M. V. 
l&trn alma Ko. da pazarlıkla ihale edilece
İinden iıteklilerın 176 lira 25 kuruşluk kati 

teminatları ile birlikte pazarlık ıün ve sa· 
•tında mezk\ır Ko. da bulunmaları .(6556) 

teklllerln kanuni vesika lan ile kapalı zart· 3 - .ı::vıat ve hususi ıartlnr Maltepe Sa. itler, Topl<apı - Maltepe Sa. Al. Ko. da gö- 2 - l!i0.000 ktlo aıtır t'tl muhammen be. 
ıırını en geç ekılltme na tinden nihayet bir Al. Ko. da gorili Ur. rUIUr. İhalcııl 30. 9. 941 ııalı gllnü ııaat l:I deli 37 500 lira llk teminatı 2813 lira, eksilt· 
saat evellne ıcadnr Galata Mu nhane caııııesl 4 - lhalcsı 29. 9 041 pazartesi sunu sa- de Ko. da yapılacaktır. Muvakkat teminat mest 10. 10 1041 cuma sunu aaat 10 da. 350 
54 numaralı blnRdııkl aatın alma komisyonu- at ıı dı Ko. da yapılnc.ı.ktır. Teli ken:tlslne llSl lira 25 kuruıtur. (68i9) 16903 b,n kilo kuru ot muhammen bedeli 21875 lira 
na vermeleri \7S:HJG&'"Oı lt>40l ıılt balyalı kuru ota tallp oıanll\rın 923 lira ilk teminat l6U lira ekslltmeaı 10.10.1941 

1 
Kuru ot alınacak cuma cUnU ıant 12 de Corum sa. Al. Ko. da 

1 k teli ciheti askcrl)'cden verilmek uzcre talip 
1 Odun ve kuru ota ınaca olanların 870 llrıı. Dı.>kUm halinde vcrmcğe Muhakıl.Y Sa. Al. Ko dan: yapı 3.t'llktır. (li:>74J 16933 

tal.p olanların 933 lira ilk te.nlnııt mıkbuz- l - Balya halinde ı;OO ton kuru ot alına- Sadeyağ alınacak 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıta- tarını tcklU mektuplarını ihale uatındı:m caktır. n her kil ısu için muhammen rıut 5 Corlu sa Al. Ko. dan: 
kuruş :50 santimdir. Mu\akıı:at teminat 247:S 1 raz ı ki b h 

Si Satın Alma Komisyonundan : bir saat e\'el Ko. na \'ermeleri. - nr ı a c er ıctıosunun muham. 
<6338) 16384 liradır. men r yatı 160 kuruatan 31 ton 1adeyat alı. 

İstanbul Srhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyaıetinden : 

Le:rıı tıp talebe yurdu talebelt'rl tein lOOO 
takım elbise lmtııı Jıl kapalı znrııa ekslltml':re 
konuımuatur. 

l - Eksiltme 8 10. 941 carıamba ıı:Unll 
saat l:S te lıtanbul caı:aıotıu aıhat ve içli· 
mal muavenet mUdUrllltU binasında kurulu 
komta:ronda yapılacaktır. 

~ - Muhammt!ll fi.Yat heher takım elbise 
lmallyeal için 1400 kuruıtur. Muvakkat temi
nat 1050 ııradır. 

16557 

Matbaacılara 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan ı 
liepıine tahmin edılen fiyatı ondörtbin 

dörtyUz aelciz lıra olan mevcut listesinde 

Ctııa \'e mılı:tarları yazılı onbeı kalem evra

lu lllatblıı 29- - eylUI -941 pazartesi ır;ünü 
laat 15 de Ankarada M. M. V. satın alma 
ko. da pazarlıkla ihale edilecei;inden istek 

lilerln 2171 lıra 20 kuruşluk kaıi teminat • 
ları ile birlikte pazarlık ır;ün ve raatinda 

ltıtzk\ır Ko. da bulunmalar. (6557) 16558 

Kotum semeri alınacak 
M. M. Sa. Al. Ko. dan : 
'Beher takımına tahmin edilen fiyatı 74 

)'etrniı dort lira olan 400 takım koşum se
lnerı 6 ilk teırin g.u pazartesi riınli saat 
ıs de Ankara M. M. V. satın alma Ko. da 
PUarlıkla ıhale edileceğinden isteklilerin 
4560 liralık kati teminatları ile birlikte 
llaralılc .ıun ve saatında mezkur Ko. da bu
lıuımaları. Numune Ko. da ır;orlilür \•e şart 
llaıneai 152 kuruıluk makbuz karşılığında 
ko. dan ılınır. (6747) 16756 

Pavyon yaptırılacak 
M. M Veklletl Sa. Al, Ko. dan: 
4nka;ada bir pavyon ln&a ettirilecektir. 

keıır bedeli cS0.7lll lira 87 kuruştur. Mu· 
''8ldcat temlnatı (2.3031 lira ~ kuruıtur. 
bı.aıeaı 6 blrtnclteerln 041 pazartesi ıı:unU toa· 
et 15 te kapalı zarna yapılacaktır. Ke&lf ve 
lalr evrakı 154 kuruı mukabilinde \'erilir. 
1'aıtplerln teminat mektuplnriyle birlikte lha· 
le na inden bir saııt evellne kadar tekıtr 
Dıektuplannı M. M. V. Sa. Al. > n ne. 
\'erzneıerı. (6770> 16796 

Saç parçaları pazarlığı 
lıl. M. VekA.leU Sa. Al. Ko. dn.n : ., 
Beher tonuna tamın edilen fiyatı - 84•38 

llti Yllz seksen dört lira otuz sekiz kuruş 
oı.n 00 • 100 elli il~ yUz ton 2 • 3 milim 
kalınııtında kesilml§ saç parçaları pazar
lılc11. mUnakasaya konmuştur. İhalesi 25. 
t. 9•ı perıembe gUnU saat 11 dedir. Kati 
teınınatı •265,70 liradır. Evsaf ve ı:ıartnn
lrıeaj 142 kuruı mukabilinde M • .M. V · Sa. 
41. Ko, d&ıı alınablllr. Taliplerin ihale gUn 
" 11 •aatında komisyona gelmeleri. (6924 l 

16905 

Tavla halatı alınacak 
Al. M. VeltlUeti Sa. Al. Ko. dn.n : 
l!eherlne tahmin edllen fiyatı (21) ylr

lrıi bir lira olan 2000 iki bin adet tu·la ha· 
latı Pazarlıkla mlınakasaya konmuı:ıtur. 
'l'avıa halatları için 500 adetten e.ıağı ol
~l.ln&k ıartiyle ayrı ayrı teklifler de ka-

Cinsi: Odun, Miktarı: 866160 kilo, Tu • 2 - Münakasa HRdımköy civarındaki Mu- nacaktır. Tutarı <l!HOO lira teminat 
3720 11 

_ 
tarı: 31 Gıı7 lira, 11k teminatı: 2600 lira, Kuru fasulye alınacak hRkllYU • a Al. Ko da :rapıl11.caktır !hnlesı ra olup ııtekl sine 8. ıo. 041 carıamba sUnO 
İhale gtın ı 6-l0-Hl41 pa:r.arteııi aaat 9.30 1 Erzurum Sa Al. Ko dnn: 24 9 041 ınat 14 te yarııl!lea .tır, Talip olan· saat 11 30 da th1teal yapılacaktır. Isteklllerln 

Cinsi: Kuru ot, Miktarı: 334800 kilo. 1 
- Kilosu :n kuruıtan lHı ton kuru ta· ların müracaatları. mezkllr ı.:.ınde Corlu 1040 As. Po. sa. Al. Ko. 

Tutrtrı: 21360 lira. İlk t!'mlnatı: 1602 llrn, ıulye kapalı zart uıull>le mı.lnakasııu konul- «6:lS5ı 16!118 na mUracaatıarı. (6!176) 16934 
İhale glinü: 6-10-1941 pazartesi saat 11. mustur K 

A ) Yukarda yazılı odunla kunı ot hi- 2 - lllUnRıcıuaıı 30 9 94 ı saıı ııuntı sanı Buğday nakli undura alınacak 
zalarında göst rilen gUn ve saatlerde Ur- 11 de Erzurum Sa Al Ko da )aınlacaktır. Eruzurum Sa Al. Ko da.,; Calıkt'•ır Sa. Al Ko. dan. 
fa GUmrllk Muhıı!aza satın alnıa koml11 • S - Muhammen b!'dell 2::.aoo llrn tııc ıe· 1 Kllo~u ile kuruıtan F.rz.ırumdan Ka . 1 - 15 D !141 pazartesi ıı:unu kapalı zart 
yonıındn kapalı r.nrfln eatın alınncRktır. mlnat 189 liradır rakfüe~e wo to:ı bu~d:ıy nııkllnln 11 o. 941 u J lyle eıu itmesi yapılan f!OOO cırt er kun. 

B ) Talipl~r ıhale saatinden bir saat e· 4 - Kuru Ca&ulye)e alt e\laf ve &nrtname ıı:unll uııııa:ı p:ızarlıtındl istekli cıkmııl!ııtın- do.ırasının be.-,cr clttıne tekllt t!dl!en 950 ku -
ve! teklif zarClarını komisyona vcrmlı;ı o- Ko. da ı;:brUIUr. bl<'klllertn teklif mektupla· dan tekrar ıınz:ırlıkln nnkle'tlrllet'ektlr Pa· ruı Ko. en pahalı ı;:drUldU~Unden a:rnı ıı;'Sut 
lacnklardır. rını ihale zamanından bir ıaa ı t!VC'l Ko. na zarltıtı 2, 9. Mı ruma ırUnU s:ı11t ıo SO dıı j \e &eraltle >rnlden U. 10 9n cumartesi ıı:U. 

c ) şartnnmrleri okumak tstiyenler sil. vermcıerı. Cb5H 1 lG:llO 1 Erzurum Sn Al Ko cin ynııılııe~ktır. nü saat l1 de kapalı zartla eksiltmesi )'apıla· 
zll geçen komisyonda her gUn görebilir- Linyit kömürü alınacak :ı - r.ıuhıımmt'n be<'lell 15000 lira. katı c:ıktır. 

Erzurum Sa Al. Ko dan: temınat 2250 liradır Nııklbata alt eıırtname ı 2 - Beher cırtın.n muhammen Uyatı ıo 
lerD ) İstekliler her kalemin hiusındıı ı - Tonu SSO kuruştan 3000 ton lın)'lt K.., da ııurcı!Ur 

1 

llrn, 
• · k 1 rt ı U f u kumUrU rıazarlık!a 'atın alınncaıctır 1 3 - ! 'ekl;Jer n belli ı:"Un \!' saatt .. temi- 3 - Muukkat teminat 4250 liradır. göstcrılen temınat a 1:e e n r a g m • 

rUk muhafaza kıtası veznesine yatırıp vez. 2 - Paznrhk ı. 10 9-ıı car,amtıa ııUnU &a· nat makbu,,lulyle Ko nıı mQrat'R&tlln. 4 - r:vsa.r ""e &arılarını ı;:ömıek l•lıyenlcr 
ne makbuzu veya banka mektublyle şart- at 10 da Erzurum Sa Al. Ko da yapılacak. (69:56) 16919 Ankara, htıı.,bul Lv. Amirlikleri sa. Al. Ko -
namenin dllrl!Uncll madd<:'Blnde kendilerin· tır. l lnrınôn ve Baı.ke lr Sa. Al. Ko. da ırörQlUr. 

s - Muhammen bedeli 25500 llrn kati te- Buğday nakli 5 - Tal,plcrln muvakkat temlnatlarblt' 
den istenilen veeikalarla birlikte gelecek- b rllkte teklif mrktuplarını belli "Ün ,.e ıa _ 
1 dl (823r. 68051 16800 mlnat ssz:ı lira llny.t kö:nllrune alt e\ıat ve ı Erzurum Sa. Al. Ko. dan: • 
!'r r. <>· " attcn b r saat eve! Ko na ,.e-..rl•ı1. Saat 10 

ANKARA V ALlLICI 

Okul tamiri 
Ankara Valiliginden : 
ı - A§ağıda isimleri yazılı okulların 

tamirleri ayrı ayrı açık eksiltme suretly -
le yaptırılacııktır. 

e:ırtname Ko. da görUIJr. lUPklllcrln teminat f 1 - Ki ')SU 4 kurue 50 un timden Do~u • "' • 
makbuzıarlyle Ko na müracaatları. ı &ı>•aı:lt'a 500 t n buğday naklinin ı 7 !l 941 dıın Ror.ra \erilen mektuplar kabul edHmez. 

l6:1Xl 16561 ı;:Unıl rıazarlık!a naklN •rlleeektır. Pa~a'"lıl!'ı C6!l17J l693:s 
Sabun alınacak 27 o. 041 cumıırt ~I ııunu saat 113() da Erzı.ı- Kuru ot alınacak 

rum Sa. AL Ko da yapılıı!'aktır. n Bakır Sıı. Al. Ko. dan: 
Yalova Sa. Al. Ka. Rs. den : 2 - Mun,,mmcn bcdt>ll 22500 lira katı te -
1- Tahminen beher kilosu M kuruştan mınat 3375 liradır. 

36.900 kilo snbun kapalı zarfla alınaca~ • ı 3 - Bu~ı1ay nnklly11tınıı alt lllrtname Ko. 
tır. Muhammen bndell 19.926, mu\•akkat da ı:ııruıur tıteklllerln teminat mnkbuzıa -
teminatı 1494 lira 4.'i kuruıtur. rlyle Ko na mUracaatları. 

2- İhalesi 30. 9. 941 sah günU saat 15 <6057 ı 
dedir. 169:?0 

3- Şartnamesi Ankara 1stnnbul Lv. A
mirlikleri S!l. Al. Ko. larlyle Ko. da her 
glln görUIUr. 

Patates ve soğan alınacak 
l\luhakoy Sa. Al. Ko. dan: 

l - Beher kilosuna dört kuruıtan 483 bin 
kilo kuru ot kapalı zart uıullyle 1atın alına
C'aktır. 

2 - Muhammen tutarı 19320 ilk teminatı 
144!'.l liradır. lhaıesı 3. ln 941 cuma ıunu sa

at 9 da Dl)'arhakır Sa. Al. Ko. da :yapılacak

tır. Evsar ve şerait her &Un Ko. da ıı:ısraıur. 
b.tcklllerln lhnleı1t'n bir saat evci tekllt mek· 

2 - İsleklilerln §Cl.rtname ve keolfna -
melcrlni gbrmek Uzere her gUn .Maarif 
MUdllrlüğUnc ve ibate gUnU olan 29-9-1941 
pazartesi gUnU saat 15 te \'e <;,7,5 temi • 
nnt akçesini husust muhasebe mUdUrlUğU 
wzncsine yatırarak \'llAyet daln:I encU • 
menine mUrncae.tları llA.n olunur. 

4- İsteklll!'rln kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesaiki Mmil teklıf mektuplarını 
ihale saatinden bir saat eve! Yalova Tan 

16605 otelinde bulunan komlsynnumuza verrne-{6606) 
Okulun adı AY&I merkea okulu. 

35U llra. 

1 - 120 ton patates \e s:ı ton kuru sohn 
alınacaktır. 

2 - Patatesin muhammen tıyntı kilo ba • 
eına S kurua ve soı:nnın 5 kuruı l'iO santim. 
dır. 

tuplannı Ro na vermeleri. 
(6978) 

ViLAYETLER 

16936 

Keıti leri. (6687) 16672 

Okulun ~ı Çubuk merkea okulu. Keıti 
31!17 Jlra, 10 kuruı. 

Tamirat itleri 

Makarna Ye tebriye 
alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko, dan: 
1 - 30 ton makarna ve 23 ton ıehrlye ııa· 

zarlıkla ekılltmeye konuımuetur. Ankara \'alll.{ıındcn: 
Keaıt bedeli 15ü8 ııra 20 

2 - :Makarnanın muhammen bedeli 12900 
kuruı olan Be:r • lira ve ıehrlyenın muhammen bedeli 10500 ll· 

pazarı kazusı husus! idare dlapanser binası 
radır. 

tamir ettlrlleccktlr. 
:.?9. 9.194l .ııaz1Lrtcıl &UnQ 

zarlıkla lhalcaJ > apılnl·aktır. 
3 - Makarna ve tehrl>'e:re alt kati temi· 

aaat 115 te pa- nat 8510 liradır. 

Taliplerin mezkQr 11Un ve aaatte teminat 
bedeli olan 117 lira 60 kuruıu huauaı muha· 
&ebe vezneılne )atırdıklarına dair makbuzla 
beraber \lltı)et daimi encUmenıne müracaat
ları ve pJAn 'e enrtnameY1 &örmek lstlyenle· 
rın de vllAyct ııhat mUdUrlUtUne mUracaatt· 
lnn. (6712) 16684 

Şose tamiri 
Ankara \'nll!ıCırıdcn: 

4 - Evsaf ve huıuıı tartları Gelibolu 310 
satın alma komisyonunda tetkik t!dlleblllr. 

5 - lhaleal 7. 10. 941 sllnU Mat 16 da Ge
libolu 310 Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(6S1G) 16768 

Sade yağ alınacak 
Bola:rır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2!1 ton aade:ratı pazarlık ııe eka1ltmcye 

konulmuıtur. 

:il - Sadeyatının muhammen bedeli '2!500 
lira ve kaU teminat 63715 liradır. 

8 - Evaat \'e huıuıı tartlar Gelibolu Aı. 
Po. 310 Sa. Al. Ko. da allrUleblllr. 

4 - 1haleaı 7. 10. 941 sunu saat ıı de s10 
Sa. Al. Ko. da >'•Pılacııktır. 

8 - Taliplerin 2. 10. 941 J>eretımbe ırUiıU 
••at 15 te patatee tein 18 da kuru 80ltan ıcın 
Hadımköy civarında Muhaköy(I Sa. Al. Ko •• 
na mUracaatlan. 

4 - Patatealn muvakkat temınatı 770 ve 
ıotanın 350 lira 62 kuruı oldutu. 

(6958) 16921 

150 ev yaptrnlacak 
Erzurum Dotu Kooperaunndenı 
1 - Dotu ln1&at kooperatıtı tarafından 

Erzurum'da muhtelit t4ıte ll'iO adet ev yap-
tınlacaktır. 

2 - Yaptırılacak evlerin kt1lt bedeli 
(l.063 624) lira 80 kuruı olup kapalı zarı u • 
aullyle ckalltmeye konulmuıtur. 

3 - Eksiltme 31. 10. 941 cuma sQnU aaat 
16 da Erzurum belediye dalrcılnde toplana· 

l - Clnıı kuru ıotan miktarı kilo 30.000 cak kooperatlt idare he)'etl huzurunda ıcra 
muhammen bedeli 2400 lira, kati teminat edilecektir. 

Kuru soğan alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 

860 lira. 
2 - Yukarıda cins ve mıktan ile muham· 

men bedeli ve kati teminatı :razılı kuru ıo
{:an 26. 9. 941 cuma cünU 9 da Ezine Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla )'&pılacaktır. lıteklllerln 
mezkllr ırlln ve saatte temlnaUarlyle Ko. na 
mUracaaUan. (6939) 1692:2 

Bulgur alınacak 
Atrı Sa. Al. Ko. dan: 
l - 89460 kilo bulırurun l. 9. 941 de kapa

lı zarlla ;ı;apılan ekllltmeslnde talip cı.kma -
dı~lndan ı;ıazarlıkla alınacaktır. 

4 - Bu 111 aıt evraklu ıunlardır: 
Binaların pllnlıın, mahal ıı.teııl, ölcQ tar

zı llsteaı. fenni ıartnameaı, vahidi rınt ili· 
teıl, hU!tısaı keıırıerı. bayındırlık 1alerJ sene! 
eartnameal, eksiltme ıartnameal ve mukavele 
proJesldlr. 

15 - Talipler :rukarıda yazılı evraktan mü· 
teıekktl dosyaları (25) lira mukabilinde Er· 
zurumda Dotu lnıaaı kooperatıtınden teda • 
rlk edebilecekleri ctbl UcUncU umumi mütet· 
tlillk nafıa mlltavlrlltl odaaında da tetlclk e-
dcblUrler. 

6 - Taliplerin mUnııkaaa:ra ııtırtk edebll· 
meler! için asal':ıdakl 111rtıan haiz olmaları 

3 - !&tekiller numune ve 1Rrtnameııın1 
yurt rnlldUrJUtOnde ıröreblllrler. 

4 - !.&teki lcrln 1941 :rılı ticaret oıtıısı v 
sllcaslyle 2490 laYllı kanunda "azıl e-

, 1 VHIJc&• 
tarla bu lıe .Yeter mu\·akkat teminat makb 
''e31a banka mektublyle birlikte te.ıcıırı ha': 
zartıannı ihale saatinden blr saat cveı mıık· 
buz mukabl1lnde komisyona vermeleri ve re.
mi bir mUeaseıeye >'ÜZden !aılıı elblseyt iYi 
l!!ktltlne dair bir veılka ibraz eyle.nıe.sı 
tır. <8306j6866) 1::rr"'° 
Pazarhk usufiyle eksiltme ilim 

Antalya llbaylığından : 
l - Pazarlıta konulnn lı: Antaı.ırada ll'lek· 

tep lnsaatı olup keııt bl'dell 254$3 llra 8C 
kuruıtur. 

2 - Bu lae alt ıartname ve evr&k ıunıu
dır: 

A - ProJe, 
B - Silsile! tlnt cetveli. 
C - Kealt cetveli, 
D - Keıtt hUl!sa cetveli, 
E - Kaplama nevilerin! s&tertr l!'l!tvet, 
F - Hu•uıl, tennl eartname, 
G - Bayındırlık isleri sene! eartn11mcaı 
ll - Yapı leleri umumi fennt aartnam~ 
! - Eksiltme aartnameaı, 
J - :Mukavele ;proJeal, 
Sartnameler ve evrak Antal:ra nafıa mil -

dUrlU'=Unde s15rUleblllr. 
3 - İhale 10. 10.1941 cuma ırUnU hat u 

te huausl muhasebe bln&11nda vlllyet encQ. 
menınce :yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlıkla ve vahidi n:rat G· 
zerinden yapılacaktır. Teklifler 2490 a&Yllı 
kanunun hUkUmlerlne sllre :rapılmalıchr. 

5 - Pazarlık ekalltmeslne s:ırebllmek ıcıta 

lsteklller1n S822 lira 88 kurusluk katt teminat 
~·ııurmalan ve bundan batka uartıdakl vesi-
llralan Jbraa etm•ıerf ~ 

ı - Bu ite slr&blleoetlu dair ehlb'et ..., 
ıHraaı. 

2 - Cari •eneye alt ticaret odaaı vesı.ıca-. 
6 - Bilumum reamt maaranar latekll.ıre .. 

ıtllr. <8336J8809) 16912 

Alôkadarlara 
lst&'nbul Mmtaka Liman Re • 

isliğinden : 
Ft'rah vapuru hAdl8eelnde lelltt tılRn Rtlft\I 

zabitan ve mürettebat atlelertne aemı llahlbi 
tarafından verilecek llaaml11 111ıırtannı R&e. 
terlr mUtrt!datlı liste muhtevb-atı ~otlu 
UçUncU noterııtıne tftlbn ednmııtır. latıb
kak sahiplerinin mehaklııat al4•lndt!n l•Ub
aal edecekleri veruet lllmlyle mnkQr noter. 
ille mOracaat ve llatedekl lılmleri hlzaııında 
ı;:osterllen mlktann hlc bir wrııt ka)'dınıı ta
bi tutulmınrak tamama alnıalan lUzumu 
llAn olunur. <83:slj6911) 16913 

Şoıe tamiri 
Nltde Valllltlnden: 

uı •dllir, İhalesi 26. 9. 941 cuma gUnU 
a..at 11 dedir. Evsaf ve ı:ıartnamesl 210 ku
~ı IYIUkabillnde M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
~•bilir. Taliplerin teklif edecekleri mlk· 
il l&r Uzerinden kanunt kati teminatları 
ırı• ihl.le cUn ve saatında komisyona gel -

1 - Ankara • Kalecik • Cankırı :rolunun 
34+00D-45-r000 inci Jdlometrelerı arasında· 
ki ıosenln euılı tamirat lılnln lhaleal 9.10. 
941 tarihine raıtlı)ıın peraembe ırlinil aaat 15 
tc vlltıHt clalml encilmenlnde )'apılmak üze
re kapalı zar! uaullyle ekalltme)'e konulmuı· 
tur. 

(6817) 16769 

2 - Tahmin bedeli 20128 lira 50 kuruı, 
ilk teminat 1509 lira 64 kuruıtur. Evsaf korun 
bütün ırarnlzonlarında mevcuttur. Paıarlıtı 
24. 9. 941 carıamba allnU saat 15 te :yapıla -
caktır. 

ıtzımdır. Nltde • Nevaehtr :yolunun ::14 849-29+ 

~i. (6925) ı6906 

......._ M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

le Yol inıaatı 
1 · ~. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

l!:tı- Keııt tutan 37.i21 lira 80 kuruş olan 
~ llıeıtut•ta yapılacak yol inşaatı kapalı 
ıo la eluıutmiye konuımuııtur. ihalesi 13. 
t.~941 Pazartesi gUnU se.at 16 dadır. İlk 
lrıea·ıı&tı (2829 lira 10 kuruştur). Şe.rtna-
41zrı1 l89 kuruı mukabilinde Hava Satın 
lhll 1. korniayonundA.n alınR!dllr. Taliplerin 
'CUnU ve aaatınden bir ıııuı.t eveııne 
>'oıa., kanunt tekli! melı:tupla.rını komls • 

"ernıeıerl. (6592) 16908 

At lr lnıaat münakaıası 
1- · V. Hava Sa. Al. Ko. dn.n : 
4.~ keıit tutarı 16.205 lira 69 kurut olan 
~l • civarında bir inşaat işi kapalı 
ıo. 9:

1 
ekılltmlye konulmuştur. thateıi 14. 

llatı 11418.h gUnU saat 16 dadır. İlk temi· 
lcı.ırue O lira 65 kuruııtur. Şartnamesi 77 
4.ıın, l'ltukablllnde Ankara'da Hava Satın 
ttıı lha,ı ICoınıayonundan alınabilir. Taliple
liıı, ~· cUnu ve saatinden bir saat eve
~lıy011 ll' kıuıunı teklif mektuplarını ko· 
~rrnclerl. (6893) 16909 

~M. V. DENiZ LEVAZIM 

l(_ ~PUtluk kumaş alınacak 
ltolllıa • V, Deniz Levazım Satın Alma 

l Yonuııdaz.ı • 
lir - 'I'ahrn· • · 200 ' oı'n ın edilen mecmu b~delı 15 
~llltıı 

2
4000 metre erat kaputluk kU • 

te p' a ey1uı 941 perı;ıcmbe gUnll saat 
il\ 2 .... ı~ıarlıkta eksiltmesi yapılacaktır. 
''i herk teminatı lUO Ura olup gartna

'lt.a - ı,.!Un komisyondan alınablllr. 
~'l'tı~ eklilertn belll glln ve saatte 

llıılllaı ldn bulunan komisyonda hazır 
( 1) arı. (8266-2836) 16855 

•ltıçl . . ) it il. lıt. ann nazarı dıkkatıne 
0ıtııay0 V. I>e~z Merkez Satın Alma 
1 _ ı!Uııdan • 

'-it lb..::.l_:lııbul, .Çanakkale, İmroz ve İS· 
~ ~takaların.da bulUDU ba-

2 - Keelt bedeli 116427 lira S:S kuruıtur. 

Ve muvakkat teminatı 7077 lira 39 kuruıtur. 
3 - ııteklllcrln muvakkat teminat, mek -

tup vc)'a maktıuzlnrını, ticaret udası vesika
larını ve lh11le allnilnden en az üc sün eve! 
vllA)et makamına istida ile muracaatla bu 
ıs !cin alacaklan fenni ehll)'et vealkalarını 

htımllcn 2490 sayılı kanun hUkOmlerl daire -
sinde bazırll)'acakları tekllt mektuplarını YU· 
karıda )'azılı ııUndc aaııt 14 e kadar daimi 
encümen relslıAlne IC\'dl etmıs olmaları. 

!5 - Bu ite alt keılt ve ıartnamert her cün 
nafıa müdurlll~Unde ııöreblleceklerı. 

(G!J.15) 

15 bisiklet alınacak 
Ankara Vallllilnden: 

16916 

1 _ Nafıa mUdürlUtll mütemadi tamir 
:yol cavusıarı !cin alınacak l:S adet blalkletln 
9 . ıo. 941 tarihine raatlıyan perıernbe allnU 
saat l:S te vl!A)'et dalnlt encümeninde ihalesi 
yapılmak Uzere acık eksiltmeye konulmuı. 

tur. 
2 _ Muhammen bedeli 0350) lira ve mu-

vakkat temlnııtı (101> lira (2:1) kurustur. 

3 _ 1steklllerln muvakkat teminat mek. 
tuP veya makbuzlarlyle ticaret odası vealka· 
lannı hAmllen )'Ukarıda adı secen &Un ve 
aaatte daim! encümen relslltlne reımelerl. 

4 _ euna alt ketlt ve ıartnameyt her run 
narıa mUdilrlü~Qnde ıröreblleceklerl. 

(6!)79) 16937 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Vantiliıyon tesisatı yaptırılacak 
P. T. T. Levazım MUdUrlU~Onden: 

1 _ Ankara Poeta caddesinde P. T. T. u • 
muml müdUrllik binasında vantllls)'on teal -
sa u )'aptınlacaktır. 

2 _ Kealt bedeli 21570 liradır. 

3 _ Muvakkat teminat 192 lira 7l5 kuruı-

tur. 
4 _ İhale 8. ıo. 941 cuma aUnQ saat 111 te 

vakıt apartmanı aıma katında P. T. T. umu
mi mUdUrllliU aatın alma komıı:ronunda Y•· 
pılacaktır. 

15 _ proJe ve aartname ile teterrQatı P. T. 
T. umumt mUdllrlUtQ levazım mUdUrlUliln
den on üc: kuruı mukabilinde alınablllr. 

,(61:K) 16801 

Çarık alınacak 
lzmıt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Şartnamealnde )'azılı evaat ve eartıar 

dalre.lnd• yazılı oldulu U:ıere üı: bo)'lU 
15000 ı:ltt, ı:ank kapalı zart usul!yle lhale:re 
konuımuıtur. 

2 - Toptan olan muhammen lıedell 15.!IOO 
liradır. Ilk teminat 1163 liradır. 

3 - lhaleıl 6. 10. 041 pa:ı:artesl ırUnU ıaat 
17 de lzm!t Sa. Al. Ko. da :yapılacaktır. 

4 - Bu lıe alt ıartnameler lstanbul, An • 
kara Lv, Amirlikleri ızmıt sa. Jfl. Ko. da ır~ 
rUIUr. Isteklllerln bclll ırlln ve saatten bir 
saat evci, Ko. na vermeleri. 

(6812) 16786 

Sığır eti alınacak 
Topane Sa. Al, Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 83 kuruı tlyat konu· 

lan 219 ton ıııtır eU 2:S. 9. 941 persembe ırU· 
nU aaat 16 da pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Sartnameal her aUn Ko. da aörUlür. Muham
men hedell 76650 lira olup katı teminat 1165 
liradır. Iıteklllorln beııt sun ve saatte Fın
dıklı sa. Al, Ko. na aelmelerl. 

(6880) 

3 - lsteklllerln belll cUn ve saatte temi
nat makbuzlarl)'le Ko. na mUrıcaatıarı. 

(6960) 169'..?3 

Nohut alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. elan: 
l - Bir ay zarfında pazarlıkla satın alı

nacak olan 84 ton nohudun birinci pazarlık 
ırilnll olan l:S. 9. 941 de talip cıkmamııur. 
lklncl ı:ıazarlılı 24. 9. IMl carnmba &1lnU sa
at 14 80 da Karata Sa. Al. Ko. da )'apılaeak· 
tır. Evaat korun bUtlln carnl.zonlarında mev· 
cuttur. ıateklllerln Ko. na mUrac:aatıan. 

(6961) 16924 

Kömür alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 250 ton lıvamarln kömürü ıatın alı

nacaktır. 

2 - İhale aUnU 27. 9. 941 ıaat 11 dlr. Ev
aat ve Mrtnameal Ko. da sörUlUr. Beher to
nu !cin tahmln edilen bedel! 20 muvakkat 
teminat 3~ liradır. (6966) 1692:1 

13 muhtelif mahal için kuru soğan alınacak 
Kırklareli SL Al. Ko.d&ıı : 

1 - 13 muhtelit mahal için qatıda mi ktan, muhammen bedeli, ilk teminatı ile 
ihale gUnU ve ıaatl yazılı kuru soğanın ekıiltmesı yapılacaktır. Taliplerin kanunt 
vesikalarlyle teklif mektuplarını ihale aaa tinden bir aaat evet mezkQr Ko.na mU • 
racaatıarı. Şerait ve evsaf Ankara, İstanbul, Lv. Amlrlikleriyle Çorlu ve Kırklareli 
SL Al. Ko.larında görülebilir. 

2 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (6818) 16770 

Miktarı 
Cinai Kilo 
Kuru soğan 15420 

.. .. 24800 

.. .. 3820 
.. .. 10340 
.. .. 9320 
.. .. 15000 

.. 8420 .. 18720 .. .. 26060 .. .. 9320 .. " 10340 .. " 18620 .. 71MO 
Yekt\ıı 179120 

Muhammen İlk 
Bedell Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
771 00 57 82 

1240 00 93 00 
191 00 1~ 82 
:117 00 38 17 
466 00 34 95 
760 00 :16 25 
421 00 81 57 
936 00 70 20 

1303 00 97 72 
466 00 34 95 
517 00 38 77 
881 00 62 82 
897 00 29 11 

İhale gün 

10-10-1941 cuma 

.. .. .. .. .. .. " 
" .. .. .. 
" " .. .. 

" .. .. 
• • 

SaaU 
16 

.. .. 
" .. .. .. .. .. .. 
" 

Şekli 

K. zart 

" , . .. ,, .... 
" .. .... 
" .. .. " 
,. " .... .. .. .. . 

45.GSS lira 74 kuruıluk muvakkat teminatı 839 kllometrell!rl aruındakl mı lira 28 ku
Erzurum belediye veznesine yatırdıRına dalr 
makbuz ve yahut kanunen muteber ipotek 
:yapması veya banka mektubu ibraz etmesi, 
941 yılında ticaret odasına ka)'ıtlı oldul':una 
dair veıı!ka ibraz etmesi, lnıaat ynrıtıl':ına 
dair vesika ile koopera tıt idare he)'etlne mü
rat'aat ederek mUnakaıa)'a latırAk edebilmek 
lcln vesika ~ lmuı \'e ibraz etmesi, yukarıda 
dördQncU maddede yazılı bu tee alt evrakları 
cörüp mQnderecatını tamamen kabul ettltt • 
ne dair lmzalamaıı, 2490 1ayılı kanuna UYl'lln 
olarak hazırlıyacaRı teklif mektuplannı Sl. 
1 "I, 941 mUnalcaıa sQnU ıaat 15 e kadar Er• 
zurum beledl)'e rl:rııııetıne makbuz mukabl • 
l!nde vermıı olmuı oart ve llzım oldutu i • 
lAn olunur. (6203) 16194 

ruı kPtlf tutarlı 468'7 metre tulUndekl eoae
nln eıaslı tamiratı 19. 9 Hl l'Onllnde mUte -
ahhldlne ihale edilmek üzere ekılltme)'e cı. 

karılmtpa da talip zuhur t'tm9dlt hden vııt

yet datml encümeninin 19 9 94\ tulh ve 841 
sayılı kararı mucibince 19 9. Hl &ününden 
itibaren on clln içinde eald ıartlar dahilinde 
ihale edllecdlnden ısteklllırtn 29 9 941 ııa

zarteıı sllnQ saat 16 da vtıa,.t daimi enctı _ 
menine selmelerl llln olunur. 

(8954) 18939 

Elektrik malzemeai alınacak 
Ealmehtr Belt!dl:reeı Het&P tıien MUdUr. 

ltllUnden: 
Eakluhlr beledlYttl tenviratı umum :reııl 

için alınacak 27 kalem elektr k mal.zem•I 
• • 7.10. 941 ta•lhlne raıtlı)an 1aıı aünU aaat Ceza evı ınsası on beıe kadar kapalı 7.llrf uauıı:rıe ekıUtme:r• 

N f Mu"dürlü~;n- konuımuıtur. Muhammen bedel !MM lira 40 Erzincan a ıa ... kuruş, mu\'akkal teminatı 409 lira 23 kUl'lll· 
den: tur. lhale belediye l!aıreslnde :rapllaeaktır. 

l _ Ekllltmeye konulan tı: Erzincan vllA· Şartnameler bedelsiz olarak beledl:reden ve. 
:yet merkezlncje ilk okul ınaaatıdır. Bu itin rlllr. lıteklllerln 2190 numaralı kanunun ta
kesit bedeli 60.000 lira olup kapalı zart uau· rUatı dairesinde hazırlı~acaklan tekllt nıek
ll>'le ekllltme)'e konulmuıtur. ı tuplarb'le mezkQr cünde belediyede bulun-

2 _ Iıteklller bu tein kealt ve aartname • maalrı ıan olunur. (6!143) 16940 
ıerlnl 800 kuruı mukablllnde Erzincan naııa 
mUdllrlUtünden alabll!rler. 

3 - Eksiltme 2 teıı1nlt\'tl 1941 peJ'lembe 
aunu 1&at 16 da Erzincan nafıa müdürllll':U 
binasında toplanacak ekllltme komtayonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye tıtırlk edt!Cek isteklilerin 
<C!:SO ııra muvakkat teminat vermea.ı ve 941 
yılına alt Uearet odaaı v•lkuı ve en az 2S 
bin liralık la yaptıtına dair buna benzer Vt'

ılka ile ihaleden Uc ırlln evel Erzincan vlll· 

Cezaevi inşaatı 
Tokat Natıa MUdurlUirıUMen: 

Tokat merkezinde YllPll&t'ıık olan Stllle 
lira 38 lcuruı bedeli kceını ceza evi tnıaatl 
kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmu .. 
da talip bulunmadıtından ihale k 11n11nuntn1 
40 ıncı maddesi mucibince eksiltmenin bltll 
tarihi olan 5. 9. 911 den 1llharPn bir ay le 
de ı:ıazartıkl.ı ihalesi YllPılacatı llln olunur. 

(6953) 16941 

Muhtelif meyve satış• 
Hatay Defterdarlıtındaıı: 

Muhammen kıymeti Nevl 
Llra K. · 
1788 25 Portakal 
Ha 55 Limon 
174 40 Mandalina 

87 50 Z. t1.11esi 
2 00 Mu& 

2198 20 YekiUı 

Miktarı 

257650 A. 
14555 A. 
23240 A • 

875 K • 
~ K. 

Köyü 

Zeytuniye, Levşlye 
Zeytuniye, Levıiye 
Zeytuniye, Le\'ıılye 
Zeytuniye, Levılye 
Levııiye'de 

MlllA.hazat 

4767 ağaçta 
122 ataçta 
177 qaçta 
620 atAçta 

2 ataçta 

Yukarıda clna ve miktarı yasılı maıı.uı 
Talip ol&ııların Yilzd 1 5 t . ler açık artırma İlf! aatııa çıkanlmııtır. 
darlıı.-a mUracaatıarıe ' eminaUyle bırllkte 27. 9. 941 .,unu ııaat ıo d& Defter-

0 • (6766). 16726 
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Lojmanlar inşaatl 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1. - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak 

memur lojmanları ve buna müteferri itler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Tekmilinin ke§İf bedeli 56994.88 (elli altı bin dokuz yüz dok

san dört lira seksen sekiz kuruı) liradır. 
2. - Eksiltme 3-10-1941 tarihinde saat 15 te Ankara'da Ofis 

Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3. - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü

ğünden alına bilir. 

4. - Muvakkat teminat 4099.75 (dört bin doksan dokuz lira 

yetmiş beş kuruş) liradır. 

.. s. - İstekliler ihaleye iıtirak için, ihale tarihinden nihayet iki 

gun e\·cl Ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meya-

nına koyacaklardır. 16862 

:,. ~;"· .. .,...:_.:,•1.: ·. ·· .. • .. ·~- f/! ~ . .::.~-. .. . · .. 

22 Eylü iden 29 Eylüle kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nhtımlar 

Devlet Deniz Yollan işletme Umum Müdürlüğünden • 
Karadenız hattına Pazartesi 17 de (Tarı>. ııertembe 17 de (Karadeniz). Galata 

rıhtımından. 

Barlın hattına Cumartesi ıs de (Anatarta). Sirkeci rıhtımından. <harı ahire 
kadar hAttada bir posta yapılacaktır. lnebolu'yn kadar ı:tdeeek 
olan bu posta ı:tdıs ve dl>nUale Akcakoca'ya utrıyacaktır > 

1-ı:mıt hattına 
Mudanya hattına 

Salı S de <Mersin), penemDe S de tBartını. Topane rıhtı;nından 
Salı, persembe ve cumartesi 9 da Canakkaleı. pazar S de CMa
rnkazı. Postalar Galnta rıhUmından kalkarlar. 

B -!ırma hattına 

(NOT: Salı, penembe ve cumartesi ı;:llnlerl ens p Ht!11'ıra il~· 

veten saat 10 da Galata rıhtı'Tlındıın ll~ve nırer V.i;> ır k \l 1ırı· I 
lacaktır. tıtıve vapurlar a>'Ill ı:Un Muclanya'ıhn 16.30 dıı latan· 
bul'a döneceklerdir. Bu ıuretle Mudan>•a'dan tsta.ıbal'a her 
ı;:lln vapur \•ardır.) 
Pazartesi, salı, c3rıamba ve cuma s:ıe (\hrakuı G-ıl,.ta nh· 

tımından. ayrıca cara:ımha ve cumartesi '2J de (K>:ıya ı Topa
ne rıhtımından. 

<arabıga ha~tına 

İmroz hatt na 
Ayvalık hattına 

Salı ve cuma 10 da (Seyyarı. ~opanı rıhtımınd!ln. 
Pa:ı:ar 9 da <Bartın> Topane rıhtımından 
C.arıamba 12 de (Ulı:en ), cumartesi 1'2 de (Saadet) Sirkeci nh· 

tımından 

l mir bırincı surat 
İzmir ılave &iırat 

Pazar 16 da <1zmlr). Galata rıhtımından. 
Salı 13 te CTırhan). Galata rıhtımından. 

İzmır ıkıncı surat Penıembe 13 te (Kadesı. Galata rıhtımından. 

Notı Vapur seferleri hakkında her türlıi malümat aşağıda telefon numar:ılan yazılı 

acentelerimizden öğrenilebilir. 

Gıılata Ua~ acentelik! Galata rıhtımı, limanlar U. Müdürlüğü binası altında -'::?3b~ 

Galata rıhtımı, mıntaka liman reisliği binası altında 4018:1 

S irkeci, Yolcu salonu. 22740 

Galata şube 

Sirk~cı Şube 
• .. 

İNSAAT iLANI _, 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının feyezan

dan kurtarılması için yapılmıı bulunan seddenin ıalihı, ilavesi, 

yeniden sedde ve mahmuzların inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 

vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - l~bu inıaat ve ameliyatın muhammen keıif bedeli 

196.294.30 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı, Ankara'da Sümer Bank Muamelat ıube

sinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı l 1.065 liradır. 
5 - Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 

Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 1n14at Şubesinde ya

pılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında, §İmdiye kadar yapmış 
oldukları bu gibi itlere ve bunların bedellerine, firmanın, teknik 

tefkilatının kimlerden terekküp ettiğine ve hangi Bankalarla mu

amelede bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü

nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 

Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 
8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saahndan 1 

aaat evveline kadar gelmiı ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı§ 

olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı iti

bara alınmıyacaktır. 
9 - Banka ihaleyi icrada aerbesttir. 16911 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

: Sümerbank Birleşik Yün ipliği ve Dokuma ve Sungipek -

: Fafrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : : - ----- Değirmen makineleri 
-

Sümerbank'a ait Unkapanı değirmeninde bulunan : 

a - 4 adet 101.5 santimlik, 10 adet 81 santimlik ve 5 adet 63 : 
--
: santimlik vals makineleri ile : 

: b - 15 adet muhtelif devvar elek makineleri bulunduğu yer- -

: lcrdc teslim edilmek şartiyle satı§a çıkarılmıftır. : 

: c - Kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulan bu makineleri : 

: satın almak istiyenlerin teklif mektupları münakasanın yapılma- _ 

: sı mukarrer 27 eylül 1941 tarihine müsadif cuma günü saat 14 e : 

_ kadar müessesemizin muhaberat servisine teslim edilmiı ve mu- :i 
: vakkat teminat olarak vals makineleri için 1087,50 lira ve devvar :i -: elek mnkincleri için 562,50 liranın veznemize yatınlmıf bulun- ---: ması lazımdır. 
: işbu muvakkat teminatın ihaleyi müteakip 2 gün zarfında iki : -_ nıi5line iblağ edilmesi de me§ruttur. : 

: Bu makineler ayrı ayrı da satılabilir. --- Sümer Bank ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. 4456 -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııırıııı~ı~ıııııııııııııııııııııııııi=' 
Kütüpane memuru ahnacak 

D il. Tarih ve Coğrafya Fa -

kültesinden : 
D 1 \ 

Çadır alınacak 
Kızılay cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Tek direkli ve cırt direkli beaer :ırllz adet 
cadır alınacaktır. TallplC'rln kısım kısım ve 
her kısımdan e.lllden naatı olmamak üzere 
teklifi kabul edilir. Teslim müddetleri \•e ti· 
yatlarını ve maııannın evsafını bir mektup
la 18 blrlnclteırln 941 tarihine kadar Anka • 
rada umumi merkezimize bildirmeleri. 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
MALiYE VEKALET! = -- -- 30 Ev yaptırılacak : 

: : Tamirat yaptırılacak 
: C.H.P. Vilayet İdare Heyeti : Maliye VekAlctınden: 
~ Reisliğinden : § pı!~:1~~ı::~ Bll§vck!let bina.sında ya-

- 1 - Kalaba'da yaptırılacak - Keııır bedeli: 175 liradır. 
: • dTk 

30 
k •1 k 1 : Muvakkat teminat miktarı: 13 lira 15 

_ şım ı ı ev e sı tmeye onu - kuruııtur. 

- muştur. _ İhale tarihi ve mahaııı: 25. 9. 941 tarihi-
- 2 - Malzemeden taş, kum, ki- : ne mtisadlt peroembe günü saat 16 da Ma-

~ ~:~~:zç~=~ ~::::~ç e~~l~~:~~~;. ta- ; liy~k~~~!~~~ ~:~~~~:~~!~e~ui~~~ıı~~;!11:~~ 
-

3 
Ş 

1
• l .

1
• : olmak Uzere Nafıa mUdUrlUğ'ilnden alına-

: - artname ve p an ar vı a- - Cllk ehliyet vesikası ibrazı icabeder. 
yet nafıa müdürlüğünde görüle- _ (6643) l6652 

: bilir. : Tamirat ilanı 
- 4 - Evlerin muhammen kıy - : Maliye Veki\letınden : 

E ~ett~e~~~~~·~~~ 1~i.~~~ı~ir~~;.ak • ~ kat~a;:ıa~:1;P~saı:8 Hv:kudka:;:u~~:b:a~~: 
5 - Münakasa l-tesrinievel-941: tnhsls edilen yerde ynpıl11cıık demir kapı. -

~ - Keşif bedeli : 275 liradır. --: tarihinde ve saat 15 te kapalı E sureti thalc : Pazarlıkla • 
- zarf usuliyle yapılacaktır. .Muvakkat teminat mıktan : 20 lira 62 
: 6 - Taliplerin 2490 numaralı : kurustur. 
- eksiltme ve ihale kanununa tev - - İhale tnrlhl ve mnhnlll : 25-9-941 tarı= fikan bazırlıyacakları teklif :; hine m!isnd f perşembe günü saat 15 de 

zarflarını münakasa saatinden : Hnllye Veklıletl Milli Emllık Müdürlüıfün· 
- bir saat eve! Ankara'da Yenise - : de. <6644> 16653 

- hir'de C.H.P. vilayet idare he • : Almanca mütercimi aranıyor 
yeti binasında müteşekkil ko • .Mnltye \'ektı.lctınden: 

- misyon riyasetine makbuz muka- : .Mail tetkik heyeti lcln aımanca>ıi ıt~-ı-
: bilinde tevdi etmeleri ilan olu • : kiyle \llkır ve Türkçesi kuvetll bir mutercım 

arıınmaktndır. Kadro ücreti 210 liradır. Ta. 
: nur. 4420 : 1 Uplertn ımtthnnda göstcrcceklcr1 JJyaknt de~ 
., il 1111111111111111111111111111111111 il r receslne ~öre bu ücret birden evya tedricen 

verilecektir. lmtlhnna gireceklerin en aı li-

Memur alınacak 
fuıı>a.>c uemır ~e Çelik FaDr1kaları 

M\lessesf'sl MUdürlüı:Unden: 

l\IUcssesemlzln memur munhalatında 
istihdam edilmek üzere 36!59 numaralı 

uarem kanunu hükümleri dahilinde ve 
Dlr derece sınai isletme zammlyle müsa
Daka lmtlhanlyle memur alınacaktır. 

se mezunu olması \'e askerlikle hlc bir alA -
kası bulunmaması earllır. Yüksek tah ili o· 
1 nlnr tercih edlllr. lstbenlerln müshil e\•ra· 
kı ve lyt hizmet vesika larlyle birlikte 10 tl!1· 
rlnleveı aksnmınn kadar Malbe Vekillet! 
ne$rlYnl mlldürlU~Une müracaatları. 

' ===========(=tit=l3G==)=============:;;l=6=91=4= 
NAFIA VEKALETi 

EMNİYET UMUM Md. 

Elbise diktirilecek 

Emniyet Umum Müdürlü~Qnden: 

l - Zabıta memurları ıcın azı 1.000 cor:u 
l.200 takım mnakaskel kıelık elbisenin dikiş 

1!1 29. 9. 941 pazartesi ııünli 15 te kapalı zarr

23/ 9/ 1941 

ANKARA Lv. AM1RLIC1 
Şubeye davet 

Ankarıı Askerı1k şu1>cslnden: 

l - !ktısnt VC'klllell sanayi tetkik retslltl 
birinci mumey)lzl iken ı. 9. on tarihinde 11· 
tlfa ederek \DZlfeslnden ayrılan )edek ptyıldl 
tefmten kütahy lı Ser\et o~uı s~ dotumlll 
\e 47741 askrrl knyıt numaralı Ali Arıotl11 

tallın vazıresı almıştır. Acele euDemlze mU • 
la mllnııkas:ıyn konulmuştur. 

2 - Olktlrllecek elbiselerin )-alnız kuma- rncantı !uzumu ıl n olunur. 
ıı umum mUdUrlUtümuzden verllec"k d.C:cr <G

9
10> 

16:>74 

bütün ıevaıımı mutcnhhlde alt olacaktır. 1 --- Şubeye davet 
3 - Kasketiyle birlikle beher takım ıcın Ankara Askeri k Şubesi Relslltlnden: 

750 kuruı fiyat tahmin edilen elblseıcrln nü· l - Yüksek oı:lrııat enstitüsü mey,•acılıl' 
mune ve şartnamcAlnl ııurmek tstlyenler1n u· ıubeslnde ıınJyer \."e AYtlın Erbeyll incir it · 
mum mUdUrlUk sn tın aımo. komisyonuna mü· tas> onunda tckn ker adresıer.nde bulunam1 

• 

racaatlan. yıın ve 040, 041 ıu rt sl hnzırnn yoklamaıarır.ıı 
4 - lsteklllerln 67ıı liralık teminat mnk. ı: im >Cn )Cd k ı• l)ade ııstc~men Denızllil 

buz "e'a banka k 329 dotumlu \e 41008 sicil kayıt numarııll 
• # mc tubunu muhtevi tekl'r 

mektuplannı, 2400 sayılı kanunun 3 4 Uncu 
maddelerinde >azılı belı;elerle birlikte ckslll
me ı.:Unü ıant 14 c kadar ıwmls>onn verme. 
lert. l6S7S) ıWGS 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbise diktirilecek 

O. D. Yolları Afyon 7 inci İşletme Mü. 

dürlü{:ündcn: 

Muhammen bedeli 20005 lira olan, işlet

memiz memur ve müstahdemini için, 640 ta

kım açık yaka ( caket, yelek ve pantalon
dan ibaret) 11e 210 takım kapalı (caket ve 

pantalondan ibaret) ceman &50 takım elbi

se ile 490 adet palto ve 450 adet şapkaııın 
dikimi ışinin, kumaşı işletmemizce veril
mek ve astar (saten kazalın), tela, dıigme. 

sırma ve dı(;er harç ve malzeme ile ala 
meti farikalar mıiteahhıde ait olmak Uıe

re 2. 10. 941 perşembe gıinü saat 11 de 
Afyon"da yedincı ışletme müdürlüğıi bina

sında kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı-

S llh ocııu ş \ki Yılmaz talim vnzıresl aıınır 
ur. 

2 - - Anknr.1da ise ıubemtze, harlcte 15' 
bulunııur:u )er n askerlik ıubcslne derhal ınU
racaat etmesi !Uzumu Utı.n olunur. 

(6!!69) 16928 

Toka ve saire alınacak 
Ankııra Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Kom S>'Ond ı me\CUt nlimunelerlne ıörf 

pazarlıkla 50.000 adet dort ko$e halka beıır 
rlnln muhammen riyalı 12 kuru' 50.000 adt~ 
bir ııııcukluk dilli toka muhammen rıyau 4 
kuru&ıur. İhalesi 27. O. 941 cumnrte.,ı ~11 

saat 10.3fl dadır. Taliplerin tahakkuk edece• 
tıynt üzerinden lmnunl tcmlnatlarlyle bit' 
ltk•e Kn. na mUrncanlları. NUmune ve ıaıi' 
namesi komlsyond:ı her s:Un ııörüleblllr. 

(6970) 16929 

Cibinlik alınacak , 
Ankarn Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Knmlıı>ond:ı mevcut numunesine ve e~· 

tına r: re <3001 adet ctblnllk alınacaktır. ~ 
her C'lblnllte tahmin edilen tıyal 16 ııra t:fJ, 
kuruı o up kati teminatı 748 liradır !hal U' 
3(l 9 941 pazartesi s:UnU ıaat 11 dedir. ~ •• 
mune , c\'safı koml~~onda her ıüp ııöril • 
bilir Tallplcrln ~üzıle 15 kntt temtnııt1' 
rlyle hlrlıktc Ko. na mürncantlnrı. ~.on 

(6!>71) 1_... 

15teklllerln: 
ı - As~arı orta mektep mezunu ol

.naları. 

Köprü betonarme döşeme ve lacaktır. 
Muhtelif yemek takımları 

alınacak 

.l - Askerllklerını ıra etm!$ Dulun-
maları. • 

3 - \'aıınrının S5 ten razla olmama-
51. 

ı:ırttır. 

\'erilecek ücret altıkadarıarın lntl· 
oak derecesine ıöre 75 ıU'ı 140 liradır. 

parke kaldırım in .. aatı Bu i~e gırınek ıstiyenlerin 1500 lira 38 Y Ankara IJv. A. Sa. Al. Ko.dan : ,,. 
Nafia Vekale~i~de~ ı kuru~luk muvakkat teminat ile kanunun Aşnğıdn cıns ve miktarları yazılı 15 ."r• 
1 - Seyhan vılayetınde Ceyhan köprü • tayin eıtığı vesikaları ve teklifleriııı yuka- lem m fruşat satın alınacaktır. Bu nıı1' • 

si.ınün betonarma doşeme tecrit ve parke rıda yazılı gıin saat 10 n kadar Afyon'da ye· ı torlar ayrı ayrı taliplere de ihale edilebl,.S 
kaldırım inşaatı (26.800) lira keşif be:lelı 1 dınci ışletme komisyon rei&ligine vernıcle 

1 

lir İhnl si 30-9-1041 pa.zartesl gtin~ f~:.,ı 
• · • 13 dadır. Taliplerin teklıf cdcceklerı 

uzcrınden kapalı zarf usulıyle eksiltmeye rı lazımdır. Uzcrındcn r"cl5 kanuni teminatıarlyle bl~ 
çıkarılmı~tır. Şartna neler parasız olarak yedinci iş- ı ktc sn. Al. J{o na mUracaatlnrı. E\'ss! 

2 - Eksiltme 1-10 941 tarihine müsadıf !etme mudurlıi&ıindcn alınabilir. ınrı her gUn Ko.da görUleblllr. 

çarşamba ~ünü saat ıs de Nafia Vekaleti (6713) 16702 Cinsi 

!mllhan ı 10. 041 tarihinde Ankara
da SUmerhnnk umumi müdurlüğünde, 

!stnnoul'dn SUmerbank lıaanbuJ sube
• ndc. lzmlr'de Yeril Mallar Pazarında 
\'e Karabük le müe ese mUdUr!Utunde 

şose ve köprıiler reisliği eksıltme ve artır
! ma komisyonunda yapılacakllr. Muhtelif inşaat 

Ayaklı ekmek tabağı 
ı:;urahi 

Su bardağı 
upılaraktır. 

lsleklll rın Ankarn'da SUmeroank u
mumi mıhlürlüCUnden \'e lstnnbut'da 
sumerbunk lstanhul ıubeslndcn ve Ka· 
rnbQk'te müessese mUdUrllif;Unden te
d ırlk edebilecekleri lı lalepnamelerlne 
asar:ıcın yazılı vesaiki batlıyarnk en ı;:cc 

~'7 E) lül 941 t'umartesı ıninlıne kadar 
'lltlhan mahallerine müracaatları lltın 

olunur. 
ı - Tnhsll vesikası (asıl veya sure

ti). 
2 - Nüfus ktıil:ıdı (ve askerlik vesi-

kııın> (OH nskcrltk :voklamaaını 

3 - Sıhnt raporu 
4 - Polis b1 hal kAf:ıdı. 
5 - 3 boy 7 \'eslka rotoğrntı. 

43S3 

bnvl). 

TÜRK HAVA KURUMU 

Makbuz bastırılacak 
T. H. K. Genelmerkez Başkanlıiından 
Mevcut nümunesine uygun ellişerlik paf

ta halinde 3.5 x 5 ebadında 600.000 tut -

kallı makbuz bastırılması kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

24-9-941 çarşamba günü saat 16 da T.H.K. 
Genelmerkez binasında yapılacaktır. Mu -
hammcn bedeli 8000 ve muvakkat teminall 
600 liradır. Bu işe ait şartname Genelmer

kez Satın Alma Komisyonundan ve !atan -

bul Türk Hava Kurumu Şubesi Başkanlı -

gından parasız verilir. 
l&tektiler, muvakkat teminat makbuzla· 

rını havi usulüne göre kapatılmış kapalı 

zarflarını eksiltme günü saat 15 e kadar 

Komisyona vermelidirler. 4169 

Giriı müsabaka imf ihanlan 

~u tarihlerde yapllacakllr 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Müdürlüğünden : 
ı Tesrtnıeveı carıamba günQ: 
Saat dokuzda cebir ve trlıonometrı. 

Saat on dörtte Jeomelrt. 
2 Teırlnlevel 1941 penıembe günü: 
Saat dokuzda Clzlk. 
Saat on dörtte kimya. • 
a Tcarınıeveı 1941 cuma auno: 
Saat dokuzda ecnebi dil. 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunnu

yan, kayıt knmeslnl yanında bulundırmıyan 

talebe imtihanlara kabul edilmez. lmtlhanlar 
yazılıdır. Yazı lcln ancak kopya kalemi yahut 
mavi mUrekk~ı>ll kalem kullanılmasına mllsa· 
ade edlllr. (8228;68041 16780 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7234 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ıoncıerııen ner nevı n· 
zııar. oesredllsln edilmesin ıerı ve
rilmez ve kayboıuıundan dolayı h!ç 

tılr mesullnt kabul olunmu. 

3 - Eksiltme ,artnamesi ve buna müte • 
ferri <li&er evrak Nafia Vekale ti şose ve 
kt:ipruler reisliğinden (13 ı) kuruş nıukabi· 

!inde alınabilecektir. Bu evrak Seyhan Na-

fia Müdiırhığünde de görülebilir. 

De' ıet l>emır)olları S.ı. Al. Ko. dan: I Sofra bıçağı 
Anknra lstas>onu ch'a ında yaptırıla ak Çaly fi ncnnı tabdak vl ek ka§ık 

A cm nyum çay an ı 
drpo lcln yem< khnnı • > ıkınma ''e zlranl baş t Ça al 
mUfrlllsll~I binaları ile c,•bcl 1 istasyon bl • 1 K ık 
nası ınsaalı kilrı:ılı zırt usullylc ve \ah idi aş t k . 
fl>ııt üzcrındrn ckslltm(!ye konmuştur. Bu 1 Yemek evzl epçesı 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli • lntaatııı ılııs<'me ' 'c lento ar !cin mukt ı~I de· Su Jrnğııcı 
!erin tatil günleri hariç olmak üzere ek • mirler idarece \"l'rllecektır. Yemek tnbnğı 

Ampul 
siltme tarihinden en az 3 gün evci bir isti- l - Bu isin muhammen bedeli (1!5!1.000) Yemek masası 

da ile Nafia Vekaletine müracaat ederek liradır. Sıra 

bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehli-

yet vesikası almaları lazımdır. 
5 - lsteklllerln Ticaret odası vesikası 

ile (2010) liralık muvakkat teminatlarını 

2 - 1slek111er bu ise alt ıartname ve ımlr }<~itmek dolabı 
evrnkı D. o. )Olları Antturn veznesındcn Sandalye 
(775) kurus mukablllnde nlnblllrler. istor perde 

3 - Eklstıme 7. ıo. 9n t rlhlnde salı ı:U· Paspas orta B. 
nU saat 16 da Anknrada D. O. )'Olları yol da- (lG972) 

havi olarak 2490 sayılı artırma ve eksilt • lreslnde toplnnncak merkez birinci komlsyo • Sandık yaptırılacak 
me kanununun tarifatı dairesinde hazırla • nunca ynpılacnkıır. Ankara L\', A. Sn. Al. Ko. dan: ;I 
yacakları kpalı zarfları ikinci maddede ya- 4 - Eksiltmeye ıtlrcbllmek lcln lstckllle • Aı;ııC:ıdn clM ve mlktnrlylc adı )"llıılı ,T 

rln tekllt mektJplnrlyle b'rllkte aıa~ıda ya· adet enak san ı.e:ı pazarlıkla '·aptırıı•c 
zıh saatten bir saat eveline kadar komisyon ' 
reisJiaine makbuz mukabilinde vermeleri ;ı:ılı teminat ve vesaiki n)nı ı:Un saat 15 C' tır. 1~ 

• kadar komisyon reısııcııne vermeleri ıru:ım • Beher ı:ındıC:n tahmin edl~n fiyat .,.., 
muktazidir. (6612) 16725 dır: olup muhammen bcdC'll 4200 liradır \''~ 

MARMARA ÜSSijBAHRl K . 

Toz şeker alınacak 
Marmara Uss11 Bnhrl K . Satın Alm:ı 

Komlsyonunde.n : 
1 - Birinin umum tutarı 48.700 liradan 

ibaret lOO ton. diğerinin umum tutarı 

12175 lira olup 2:'> ton toz şeker, iki ayrı 
şnrtnnmede ve bir partide olmak Uzere 
ayn &)Tl pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25 • eylUI • 1941 perşembe 
gUnU saat 16 da hmlt'te tersane kapısın· 
dnki komisyon hınıısında yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa lştlrAk edecek taliplerin 
tıcaret \"esikalarını, 7305 liradan ibaret 
100 ton ıcın ve 1826.25 liralık dtı 2:1 ton 
için teminatlarlyle birlikte belli J::Ün ve sa
nttc komisyon başkanlığına milracaatıarı. 

(8326-6934) 16R90 

ANKARA BELEDiYESi 

Toprak tesviyesi işi 
Ankara Beledbeslnden: 

l - Cebeci'de Hukuk mektebi )anındaki 
Erdem ı;oka~ının toprak tcS\·u·esl ve nakli 1&1 
onbes ıün mUddctıe acık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (264-0) liradır. 

3 - Teminatı (lOS> liradır. 
4 - Şartname .,.e keall cet\'ellnt ıörmek 

lstıyenlerln her ııün encümen kalemine ve ıı
teklllf'rln de 8. ıo. ıııı cuma ıUnU ı;ant 10,30 
da belediye dairesinde mliteısekkll encUmene 
maraeaatları. 16757) 16776 

Kamyon parçaları alınacak 
Ankara Belcdl> rslnden: 
l - 934 modeli Zls marka kamyon tein a

lınacak olan 18 knlC!TI parca on beı il'Ün 
mUddetle acık ekslllmeye knnulmU$tur. 

2 - Muhammen bcdell 801 lira 61 kuruı
tur. 

3 - Teminatı 60 lira 12 kuruştur. 
4 - Şartnamesini gllrmek ve bedelsiz al

mnk lstıyenlC'rln her gün encümen kalemine 
'e isteklilerin de 10.10. 9H cuma ılinü uat 
10,30 da bceldlye dairesinde mlltesekkll en· 
cumene müracaatları. (6950) 16917 

Bal 

YENİ Sinemada 
BugUn bu ııece 

Saat: lfi.30 ve 21 seanslarında 
ANA KAl.Bt 

Baı rolde: FrRncolse Rozay 
Saat 14.30 - tS.30 seanslarında 

MlLYO~LAR REVOSO 
rolde: 

Alice Fnye • Georıtes ~lurphy 
Snat: 12.15 le ucuz halk matinesi 

Hamam!lnü Açık Hava Slnemaı;ı 

B1R ADAM KAYBOLDU 

al (0000) liralık muvakkat teminat, tem nalı G.10 llrnıtır. lhalcsl 2.10. sn pe rtıf 
bl 24~1 sa)'ılı kanunun tayin etlıl':I vesi· be ı:Unü saat Hi tlnr!ır. Taliplerin Ko. n• 'JI 

kalorin bu işe mııhsus olmak uı:ere l\lonaka· rııcaatları. NUmuneslnl ıılirmek lstıyenıer 
llıt \'ektıletlnden aıınmıs ehliyet 'cslknsı. mis> ond n rııı lQmat ala bilirler. 
ehliyet \'eSlktısı lt:ln ihale tar1hlndcn en az Adet Boy Genlıllk YUkScltliJ 
sekiz ı:On evci bir lsUdıı ile lllUnakall\l Ve· 250 70 45 35 

klıleUne mllrar.aat olunması. L350 72 46 42 
(6725) lGSlO (6!l73) ~ 

Elbise diktirilecek 
Devlet Dcmlryoll.ırı ÜçUncU İşletme MUdlırlllğUndcn : 0.,ı'. 
hıletmemlz memur ve mUstahdcmlerl ıC'.n yalnız kumll§ı idarece vernınele ·eı 

1941 mali yılı zarfında diktirilecek aşa.,.'1 da yazılı resmi elbise, palto ve ıca.s1' 
knpslı zarf ueuliyle ekslltıaeye konulmuş tur 01' 

ihalesi Bnlıkcsir'dc 13-10-1941 pazaı lesi gUnU sant 16 da l§letme binasında 1' 
yonumuzca yapıleenktır. ,,P. 

istekliler 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale gllnU muayyen ~ 
ten bir saat evel zarflarını komisyonumuza vermeleri JAzımdır. Bu işe alt vıırtll~.J 
ve mukavelename projelerınl görmek ve okumıık istlycnlcr Ankara, Ha)'d~ 
ve Sirkeci gnr veflerlne ve 3 üncü ı§letme komisyonuna mliracaatları. (69H) J 

Tahmini Muhammen 
Dikilecek elbisenin cinsi Miktar Bedel 

Adet Kurt!§ 
Llı.civert serj (Açık yakah takım) SOO 1300 ) 
Llı.clvert vayak ve gri vayak (Açık ynknh ) 
t11kım) 250 900 ) 
l.!lclvert ııayak ve gri şayak (kopalı yakalı ) 
-takım) 125 800 ) 
Kastor kum8.§tan palto 10 1300 ) 
Şayak kumaştan palto 200 900 ) 
L!clvert scrj kasket 200 200 ) 

:ııeP9i~ 
)iU'.Jl' il 
Tefll1ıı' 

µit' 

Lt'lclvert şayak ve griden kasket 240 200 ) ,-4 
.ııııııııııııııııııııııııııııııızıııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııııııııııı•• --
= Dil, Tarih ve Coğrafya Fakiiltesine 
---- talebe harçhkll 
= Fakülteye alınacak hartlıklı tnicbenln yazılı lmtıhanlnrı 15 ve 16 uıcteırlt' 
- 1041 günlerinde )np !araktır. 

Ayda kırk lira harclık alarak talebe olmak üzere talip olıın ıısc mezunıarıt1111 

= ~' _ nlha)cl blrlncttt'srlnln on 1.ıtUncli ı:ıaz rtesı akıamına .ad:ı.r takUlteye kıı.yded 1 
: olmaları lrızımılır. (G!!Ot>) 16910 J 
- ~r .,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sus . Sinemaunda 
Bu gece 21 den itibaren 
PRE!{Sr.ımtN GECELER! 

Baı rolrle: Katede Nnı:y • Jean ~turat 
Saat: 14.30 ve 18 30 St'nn;;ıarıntla 
tr.\UTULM,\ Z DIR BALO GECESİ 

Ba& rollerde: Zarnh Lcnncıer • 
Mnrtka Rökk 

Saat: 16.30 seansında 
NEŞELİ SAHA 

Baı rolde: Lucıen Barrouıc 

Cebeci Yenldotnn Sineması 
KADD<' İHMAL EDİLİNCE 

SOMER Sinemasında 
Buı.:un bu gece 

Türk'un ebedi kahramanlık des1'111 

CA!l:AKKALE GEClLMEZ 

TUrkce sözlü 

Ismetp~aa Sakarya ıınernası 

Al~ASYA PALAS 

Türk ııımı 


