
rwMARTESİ 
27 

EYLÜL 
1 9 4 1 

ULUS Baıımevl 
Çankırı Caddesi, Ankara ---Telgraf: ULUS Ankara 

Telefon 
aasmubarrlrllk 1371 
Yazı lslerl Mild!lrQ 1061 
M!lesseııe MQdUrü 1144 

' 
l 

Maarif Vekaleti, Sanat Okullariyle~ 
Yapı Usta Okullarına alınacak para-
sız yatılı talebelik için açılan müsa
baka imtihanında kazananları ayır -
mıştır. Kazananların adlariyl; i~ti -
hana girdikleri vilayet ve verıldıkle -
ri okul adları 6 ıncı sayfamızdad ı r. 

--·~~~~~~~~-------------~~~~~~~~--~------~~--~~~~~------__!__l~~--~~~~~----ı 5 Kurut 
Ya.zı ulerl 1062 
l d&r• 1064 ACIMI'% . ANCIMl%C>IR.. 

Milli _...ef'in Türk milletine hitabı 
~:======================================================================================================================~ 

Dil Bayramı büyük ve ulusal bir devrimin gerçekten İşaretidir. Bu devrimin yolunda 
inanla ve sevgiyle yol almak ve yol aldırmıya çalışmak hepimiz İçin borçtur 

~===================================================================================================================================~ 

Büyük bir millet, m·neller arasında 
• • '; • .. : • - " .. t .. • • ~ • ::.. • 1 • • . ' . ~. ·.-. .. 

kendi dilini yapma olmıyan öz 
.. '., • • .... •• . • • i • • 

aradıhsı ile öslermek zorundadır 
il 

11 Milletlerin benliklerindeki güç ,, 
yaşOmaları için en sağlam kaynakhr il 

Kültür Cli 1 imiz hızla arınma yolundadır 
. ' Milll §ef'imiz İsmet İnönü Dil Bayramı dolayısiyle yurttaılara aşağı

«faki h itab'ta bulunmuştur : 
27 / Eylül / 1941 

V atandaılarnna J 
Dil Bayramını sevinçle kutluyoruz. Bu Bayramın, vatandaılarıma bir 

büyük davanın heyecanını tattırdığını ve ödevlerini hatırlattığını dü -
tiinüyorwn. Bizim inandığımız ve bağlandığımız eşas §Udur ki m illeti -
nıize liyik olduğu kültür hazinesini az zam a nda sağlıyabilmek için dili· 
~zlıı, m illi dil ularak i~lenuıiı ve yük&elmiı olmuı gerektir. Bu mem.-
•ketin aydınları, belki yüz yıldanberi eksiği görmüılerdir. MilJi dili 
arıtnıanın bu kadar uzun ve yavaı sürmesi, aydınların kendi zevklerin· 
de çok kıakanç olmalarmdan ve herkesin kendi ölçüsünü en üstün tut• 
maaındandır. Eğer Türkler, bilimin her dalında yabancı diller için çalır 
takları kadar kendi öz dilleri için emek çekselerdi, Türk dili çok za -
lnandanberi eksiklerinden tamamiyle kurtulmU§ ve medeniyet dünya -
~ının Örnek bir dili olmU§ bulunurdu. Aynı alııkanlık, bugün de bizi 

olayca elde edeceğimiz çok ilerleyiıten alıkoymaktadır. Ulusa aöz 
~ ve okutabilen her aydınımız, dil itinde bir tek yabancı keli • 

~enın • .a-.sınr, özenmiye değer bir zevk saysa bir çok sıkıntıyı 
ıç fark etmeden seçırebiliriz 
Dil Bayramı, büyük ve ulu;al bir devrimin gerçekten itaretidir. Bu 

dev · · 1 rımın yo unda inanla ve ııevgile yol almak ve yol aldırmrya çahpnak, 
bepinıiz iç in borçtur. Büyük bir millet, milletler arasında kendi dilini, 
Y•Pnıa olmıyan öz yaradılııiyle göstermek zorundadır. Milletler ara -
•rndaki boi utma ve aavaı, vatandaılarımın gözlerinden kaçmaz ki, yal
llız demirle çatııma değildir. Milletlerin benliklerindeki güç, yaıama
ları İçin en aailam kaynaktır. lıte bundan dolayı ve milli benliğe doğ
~~an doğruya dokunduğunu düıünerek dil çalıımalarmr sevgiyle ve 
Uııyle geniıletmeliyiz. 

Yeni bilim terimlerinin okullarda verdikleri neticelerden memnu • 
~"nı. Kültür dilimiz hızla arınma yolundadır. Henüz ekaik olan terim
er de tamamlanırsa dilimiz birden çok a-eliımiı olacaktır. Bu mesele -

ı.l':İ h . . . . ~ . .. .. 
h er bırı hızım ıçın ayrıca onemlıdır. 

Büyük Atatürk'ün Türk dili uğrunda harcadığı emekler bota git -
.... . ' 1 d d. ·ı ınııtir ve aala boıa gitmiyecektir. O'nun kutsa a ını, enn sevgıy e 
-..1Yorua. Türk dili için aon anına kadar bealedifi genit ümitleri ger -
~lcleıtirec:eiiz. Bayramı vatandaılarıma bu düıünceler ve duygularla 

tlu1orum. 

iSMET INÖNÜ 

!'filli Şel'imi:z: ismet lnönü Ankara Halkevindeki törende 

Milli Şel'imiz lnönü 8C'§vekilimi:z Doktor Relik Saydam ve 
Hariciye Vekilimiz Şiikrü Saraçoğlu ile beraber Halkevin -

deki törende istikliil marıını dinliyorlar 

Milli Şefimizin yüksek huzurlarında 
-• 

Dil BAY AMI 
dun gece Hafkevinde 

özden törenle kutlandı 
Bu tören yurttaşların 

içten gösterilerine 

coşkun 

yol açtı 

ve 

Dil bayramımızın dokuzuncu yıldönO· 
mü, dlln heyecanla kutıanrnıatır. Şehrl • 
mize gelen haberlere göre, bUtUn llnlk· 
evlerimizde toplantılar yapılmııı, öz dil· 
le yazılmıı:.ı ıılırler ve nesirler okunmu§, 
konferanslar verilmıııtir. Yurdun aydın

lan, dokuzuncu dil ba)Tamı glınündl'n ıs. 

tltade ederek zengin ve ahenkli dilimiz 
Hzerinde konuıımuşlardır. 

DUn sabah Maarlt Vekilimiz B. Hasan • 
Ali YUcel baııtıı. olduCu halde Türk Dil 
!<:urumu Genel Sekreteri Burdur Mebusu 
B. İbrahim Nccml Dilmen ve TUrk Dil 
J<:urumu üyeleri, dil devrimimizin bUyUk 
kahraman Ebedi Şef"lmiz Atattirl.'UD 
kabrine gltmııı \ c bır çelenk komuı · 
lnrdır. 

Maarif V ekilimlz Uyelerle birlikte doğ· 
nıca Dil Kurumuna ı;elml§ ve öğ!C'ye ka· 
dar kurumda ı;alışmı§tır. 

Ba§veklllmlz Dr. Refik Saydam da sa· 
a t 16 ya do~ Türk Dil Kurumuna gele· 
rek Genel Sekreteri ve kurum Uyelerını 

tebrik ctmiıı, verilen çay zlynfetındc de 
hazır bulunmuştur. 

Hdkeuindeki kutlama töreni 

'

- :] Ankııra Hnlkevl, dUn eııslz bir gece ya· J brahim Necmi Dilmen 
aadı. Dll bayramının dokuzuncu yıldönU· • 

J' 111111111111111111111111111111111111 '~ mU ÇO§kunlukla ve iı;ten selen gösteriler• SÖyleVınİ Veriyor 

1
: G·· 1 a ti le kutıanmıııtır. 1 Türkcenln bu ctlz 1 ör ki 1 : uze S na ar Milli Şef'lmiz İnonü, yüksek huzurlariy- alkıalanmı6tır. n e MSk nlulıta 

le bu mutlu gtine oeref verml§lerdlr . Ba§· 

SA~FAMI~ 

ULUS 
GüHl Sanatlar için bir sayla 
açmaktadır. Bu sayfalarda Gü
zel Sanatların bütün kollarını 
yakından ilgilendiren yazılar 
ve reaimler bulacaksınız. Bu- • 
nun için en aelôhiyetli kalem
lerin yazrlan temin eJilmiftir. 

vekll Dr. Refik Saydam, Maartt Vekili· Genç §airler 
miz Hasan - Ali YUcel, Harlcıye Vekili· Bundan sonra ı:enc 6 ırıer gU 1 dl 
miz ŞUkrU "Sara1:oğlu Cümhurreısimlzın en sade örnekleri olan 11 rl • nı ze .. lmlzta OKu.,u ar. 
beraberinde bulunuyorlardı. ı Uk defa kilrsUyc ı:e'en celihun At t 

Kutlama saat tam 21 de lstlkllU mar§ı· su, büyük TUrk 1; ı: nı 7. )B G •kalı>uın ~=-
mızlll ba§lnndı. I nal' mı, O m n Atll Da.r nd 11 • 

Bundan sonra Tilrk Dil Kurumu Genel dcm'.n bir oıırını okudub.r Ahm 
1 

Er -
Sekreteri Durdur 83ylavı 1brahim Necn ı Ttırk dil h kk ndnk b~ P r. 
Dllnıen dil devrimi üzerinde değerli bır ra. öz TUrk el ı , yıu:ıı ~ 1 d on
konuşmıı yapmıı.ı ve bır saııtc y:ıkııı l!lil· Aı:!ıh HUn, K , ~ u l'Un 'llış ' 1 1 ter d ' .,dL 
ren bu konuııma, s3lonu dolduran dink- destnnını dinletti t k gU el h r nk 
yiciler tarafından yakın bır ilgi ile takıp Koc K noğlu ııtrd 
olunmuştur. (B. İbrahim Necmi Dilmen in N6ra \•urup dti 'YI• me)d-;ın nhnal':a 
bu değerli konuşmasını okuyuculnnmız Yemin ettim ) dl ;ına d lmnta 
ikinci sayfamızda bulncnklardır.) Doldurun el n e c >a el' maf:a, 

• c ze hasın kı'ıncı 
B. lbrahlm Nccml"dcn sonra lshnk Refet Pıırc:ısı okund 

hıtmnn hnlk allrl)llc divan allrlnl knrııııaatır- ranı itinde "alk u u zam n ı; tlon nlk..ş tu • 
" nnıyordu 

mıe ve Divan edebiyatının bUytık ıaırt Nen•. Aı:Ah HUn'dcn 
11 nln "Bad-ı saba,, adlı ka•ldcslnden bazı be ll'den bir onrn Sıılm Alpako Haya • 

Salı 

y!Uer okumuı, bu &(:dalı dil Unlu halk ıaır; sair Mua~:;c~:kudu H, onu ııent \e ate•ll 
Oadalotlu'nun aynı konu)u öz Türkce teın•z Tllrkcenı ııtano lu nun sade \e temiz 

g Ün Ü ve ı:ıüzcl dlllml:r.le canlandıran ıu ıılrl~t ver. ren "Gül~ en ı;:Uzel örneklr n~ n bir nl ve-
m~t r· • erim, adlı ı•ırı tak yı t•t. 

I 
· Paslı b'r ııık'a c ~ ldl ır gc:r 

lk Güzel Sanat aaylasrnı nef- "Su yalan dlln>a~a ııeldlm ıı ıcıı K 
redecex.::zı. Bundan aonra iter "Bir atı severim bir de ııuzeıı,, " deki odanın ııartak dıı:nında 

•• Baktım kırk ıı bl dU\'&rda C~!ı.em 
.alı bu .aylayı devamlı aurefte "De~lıı on be$lme kendim bllcll., ne~er rastla'llıtım b1r catlaı:tırıa 
6GHtem~e taltip edecelrain.iz. ı "Blr atı severim bir de güzeli,. mısra{tları:vıe b:ıılıllan , e sonuna kada• 

• İshak Refet I utman ııözlerlne, Yunus Em- ak b • 
l ._ı1111111111111111111111111111111111111f' re'den Karacaor;lan'dan ve öteki halk eatr- ıeı 1r Türkce ile de~am eden bu ı!lr de, 

.. B uzun ve coıkun alkıslarla sona erdi. 
lerlnden parçalar alarak devam etmı.a ve öz 

l'ttrh D;ı, Kurumu .. ye/eri Maarif Vekilimiz Haıan - Ali Yücel'le beraber Atatürk'ün 
u muvakkat kabri önünde 

[Sonu S inci say fada] 



-2- ULUS 

Dil Bayramı dolayısiyle ı r······~·:~:~···~~~~;~:~·;······"' 
! mükelleflerini davet 1 

İbrahim 
güzel 

Dil Bayramı dolayısiyle Türk Dil 
Kurumu Genel Sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen dün Ankara Halke -
vinde şu konuşmayı yapmıştır: 

Necmi Dilmen'in 
bir konuşması 

canlanma gü ı~rıneklt'ılir. Dil biliminin bliyük eserlerinden bir çok-
Bu umef(c hııknrnk \"<! Türkün, ne lşta lnrını tercüme ettiriyoruz. Bunlar, dllcill • 

bulunursa bulunsun, Ü7.ündC'n asker ynrntıl- l!ln ni! kndnr ş:ııniş .blr ıılıında g6rUldOıtnnn 
mış oldıı(:unu gü7. önilnc nlnrak, ııivll Tilrk- ve l!'k cepheli görüşlerin ne kadar dnr knl
lükl<? de <lc\·let \'e k:ınun s07.lerinl özlestlr· clığını hrrkı-stn gü7.U önllne koyacaktır. 

Sayın Y\lrttqlanm, mekla pı•k tıfı) llk bir ndım atılınıı; olncnğ'ı· Dil Oz1>rine yurdumu1 . .da tıkmış biltün e
Bundan dokuz yıl önce bugün, Birinci nn knnmısızdır. Türk Annynsnsı'ndnn bnslı- !ll'rf~rı hf'>rk,.sc tnnıtnınk (!zere bir TUrk 

Türk D 11 Kurultn~., Dolmabahee sarayının yarak bu > olda ynııılacnk bir entısmanın Dili Bibliyor:rnfynsı dn lıaıımnya başladık. 
büyük merasim salonunda toplnnmıstı. Dl- hil) Ok vcrlnıll'rl olncnfnnı clüşunerek bu yol- Bunun 1!>28 elen l~HO n knclnr olan ilk cildi 
ne yakın dil ve edebiyat adamını bir araya da cin enlışmnlnr llı:>rl gütOrillmPktedir. tıkmıştır. Şimdi 1!>08 den l!l:.!8 e kadar olan 
getıren bu topluluk, CUmhurlyctln dil il · Ordunun cllh ~ihl, dı>vlet 0\'c kanunların kısmı hnzırlanmnktmlır. 

zerindeki bUyUk hamlesini knrarinıtırdı. dili <lı- Türkeı-l('ştiğl gün, Türk dili, yPnl ve • * • 
Daha 1928 de yeni Türk harflerinln knbu- mutlu bir bayram rfahn kazanmış olarak - Drğrrll yıırttnşlnrım, 
llylc başlıyan bUyUk kUltür devrimi böylece tır. Dillml7.ln huıtilııkfi rnrlıklnrıııı lı<!lirtmek 
Yeni bir atılı in tnmamlnnıyordu. • • • Uzne de ayrıcn çnlısnıalar ynpılmaklntlır. 

Kim ne derse desin, bugiln kutlu bir r:fın- S::ıyın Arkadnslanm, Son yıllnrda ımııınm:rln, bir takım yaı.nr-
dUr. Blrlncl Kurultay bunu ttıkdlr ederek 2Ci Dil hazn~mızın arnstınlmncıı ('zerindeki ların keneli gürllş va knnışlnrını baskılnıı-ln 
eylOl ıünilnll Dl! Bııyramı saydı. Biz de bu çalışmalar ela durmaclnn yilrllmektedlr. ı1n kullnnmnları yUzlinclm, bir knrıtıısalık 
:karara uyarak her yıl bugUn Tilrk dilclll· BUtiln yurt lçlnıle yayılmış olan söz derle- görUnmll~tll. nunun öniinP ııcqrııPK ve clev· 
ğlnl kutlamnktayız. CünkU bu slln bnşln - mrslnln ilk vrrlml ge>~n ~ıl haııılmıstı. Bu letı:e doğru ımırı olarıık kabul mtılmııll U • 
Jllll olan harekrtl, g~mlştckl dil savaşla· yıl süz Derleme Derı:l.,lnln ikinci cildi de zeri', oldul:en uıun nlcf'l1>meleıı-\ı-n ve an -
nndan ayıran c aslı bir noktn \"ardır : basılıp ı;ıktı. Bu bil)"ilk eserin daha iki cll- kf'>tlPrdPn sonrn hnzırlannn 1mltı Kılııvuzıı 

Eski ıilnlerdc dil ilzerlnc ileri sürillen dl cıkacnk ve Mylcei! lllkemlz lelnde konu- bnsılmnktadır. 
d!lıilnC'cler, ~alnız kalem sahiplerinin tek şulan • IQgatlere geçmemls • otuz bin kn - ı Yaz.'lrlnnmızın, bundan ııonrn olsun, hf!r 
başlanna, yahut bir kneı blrleŞ<ırek ortaya dar söz ortaya konulmuş olacaktır. lOrlO dDşUncC'lf'rlnl llf'rl sürmrk serh<>stll -
attıklan görüşlerden lbarettL Onlnnn birer Kitaplardan )"npılnn tnrnmalarden Şeyhi (tine karsı, hPrkf'sr alt lşf Prtfo kabul crlll -
hakikat olabl1mesl tein uzun yıllar uğra$ • Dlvanı'nın tıpkıtmsımı ile süztaıtn de bnSlhP mi$ olanılnn ha!ıkn tUrta hnrekc-t ttlffi!!ffl{ll< 
mak, tUrlU calkantılar arasında dilmen ve ortaya konmaktadır. Tarama lşlPrl sUrOp kaydına dı-t:rr vl'recPkll'rlnl umııf11~ 
yelken kullanarak geml>1 yllrOtmak IA • gltmC'kle berabPr arodn böylP önemli escr- lmlllda olsun, başka dil lslı•rlnrle olsun, 
zundı. lrrln de par(a pnrço basımına çnlısılacak - ilk dOşünUIPcrk nokta, hUyHk halk klltle -

Halbuki 1928 ve 1932 hamlelerinde dev· tır. sinin lhtlyacıılır. Ru ela 11ncak işte birlik ve 
lC't, mlllet, bilginler, halk, basın, hep bir ve Eski dil varlıklarımızı ortaya kO}'an esPr· hı-rnberlllcle karşılnnahlllr. Tam doğruyu 
hep birlik bulundu. Tarlhlmlzde ilk defa !Prln ve l(lgat!Prin dP toplanmasına ve mPy- clrJ;:ll, lhtı~·acf\ Pil uygunu arıımnk ve bir 
olarak bUtQn Türklllk, clblrllğlyle dilini de <lanl\ çıkanlmasına cAlışıyorıız : k,.r,. karar \"erlllncl', ona, k,.ııdl dlisilnce • 
~nl \'arlıtına uydurmak lcln ayağa knlk • DinmU LQırftt • it • Tilrk tercümesinin mlze uysun uymasın, yeHlıfiifi ffl!ıltlHı·lte 
mıs oldu. ne cildi tamAm olmustur. Bilim dünyaqına kadar U)'llUl~'I borç bilmek, alışmamız lA • 

B5yle bir atıniln yUksck deıtc:lna "ko • bir ormağan olarAk bu bUyUk esıırln yer zım gelen bir esncıtır. 
medya" diyecek kadar duygusuz olanlara yQzQnde tek olan Arapta asıl nüshasının tmlA işinde, Arap ve Fars dillerlndPn 
bizim s6;vllyccck sözümüz )"Oktur. Onlıırın tıpkıbasımı da yf\pılmıştır. Simdi bUtnn bu kalmış sözlerin o dlllı>n:1ekl asıllannı ıös • 
bu sözlerindeki gUtançlUğQ TUrklüf;ün sağ- esP.rln alfabe ıııraslyle tam bir end,.kslnl termıık ka~·gusundan ne kader uzak kolmış 
lam duygusu pek iyi öleer. hazırlamaktayız. isek, A\TUPa dillerinden bize glmılş ve gl-

• * • Bir yandan da Tuhf Pt - Qz - Zeklya, Ke- reei!k ııölerln kendi kaynaklanndakl yazılış 
Dderll Arkadfil}anm, llle ve Dlmne, Muin • U1 • MUrlt, SUheyl n şemnlanna bağlanmak düşllnceslnden de 
Dokuz yıl önca kurulan Türk Dil Kuru· Nevbahar gibi esıırler üzerinde çalışmalar o kAdor uzak kalmışızdır. Bizi dUşUndOren 

mu, dllln özleştirilmesi, dil haznaslnln a • ileri götQrillmektedlr. kehdl dilimizin yapısına ve lmlAsına en uy-
raşunlması, dil blllmlnln )'ayılması, dilimi- Orhun yazılArlylf! Yf\Zılmıs hUtUn Türk gununu aramakta.n ibarettir. 
zln IQgnt, tertm, gramer bakım1anndnn ıs- anıtıannı koynunda to1ılıyan dört ciltlik ]şte hundan rlola)•ı, hnzı 1ıllgln1Prlmlzln 

lenmesl ılbl büyUk l~lerl programına al - Eski Tllrk Yıızıtlon tAmam olmuştur. ts • llt!rl ~Urdliklerl dUsUncelcrl benlmslyeml • 
mıstL IAmdan iincekl Uygur yazıllannılıın MAnl El yoruz.. ÇQnkU yan ve ~mlAnın asıl varguı, 

Bu kutlu bayram ıtllnUnde size, bu rıro- Ya11lannın birinci kısmı, HuMtuanift ıvllı bizim lı;:in, halkı elı\en gelıil~I kadar çok • 
nam üzerindeki Cal1$mnlann hugünkil dıı- <lua kitabı, Pn-ns Kıılyanıımk.l\ra ve Papam- luk ve tAbuklukla okur yazar kılabllııcPk 
rumunu ve son verimlerin! kısrıcn söyle - kara llikAYf'SI basılmıştır. Başkalıuı da ha- dOz, kolay Türkçeyi lSğretlr yolu bulmak -
mek isterim : zırlanmaktadır. tır. 

Dl11 5z1eştlrme 1$1, daha ilk günden elP HAkaanlye lehçesinin en se<:me eseri olıın Aynca, bugUnkU canlı dilin kelime, te-
ıılınmış, 1034 va 1!135 yıllıınnda Tarııma Kutadgu • Blllg"ln Viyana nüshası ba<!:ılmış, rlm, deyim gibi bütün varlıklannı koynun· 
Dergisi ve Karşılıklar Kılavuzu ile ilk ham- Mısır ve Fırtsı:ana nllıhalan da bosıma ve- da toıllıyacak bir ''TUrk SözllltU" Qıerlnde 
lesini yapmıştı. Bu hamlelerde ileri sllrlllen rllmlıtır. Bu eok delterl\ eseri de 5nümll7.• ı;:alıııtmakı.dır. Bu ~ı.lllk, yurdumu?.da 
l<al'6ılıklnrdnn bir eoğu bugun nrtık alışıl • dekl yılda ortaya koymak umudunda)ıZ. kullanılan llz Tilrkce kellmeler1n hepsini, 
mış sözler olmustur. Bütün kıırşıltklann Kırgız Jeh<:eslnln en yPnl \'e tam bir söz- anlamlannın tarifleri ve kullanılış örnP.kle· 
hep birden tutulması uıten bcklenemPzdl. lll~UnU, Danimarkalı Türkolog Crönbech'ln rlyle birlikte içine alacaktır. Yabancı kô'k· 
Fakat arada bir takımı tutıruıdı di)'P bu Tilrk Dili Yapısı kitabını, bir çok A\'rupalı ten ıelen kf'llmelerln ise, yalnız bugün can· 
bilyQk llln suya düstQğilnü da klmsa iddia dil bllglnlerlnln genel olarak dil ve li7.el lı kalabilmiş olanlan konulacak, bunlardan 
edemez. olarak TOrk dili Uzer\ndekl araştırmalarını TUrkt;e kareıhk1an olanlar da bu 'kar.ıılık· 

Yazı dilini özlcştlrme isinde en bü)11k toplıyan kitap ve mal:a1alerlnl dlllmlzP ee- lara baltlanııcaktır. 
himmeti biz. değt>rll yazarlarımızdan bek • vlrmlı,ı bulıınuyoru1~ Bunlar kısım kısım ha- Bu s6zl0kte aşağı yukan 15.000 1 terim 
llyoruz. Onlnnn kalemleri her yııbancı ke- ınlıp orLnya konularnktır. olmak Uzere 35.000 kelime bulunacaiım tıe-
llmeyl yaznrken ona bir Türkçe knt'$1lık Rlr yıırulırn da Bll)'"llk Türk LQgat\ bası• sııplamaktayız. Terimler aynca her blllmln 
ke>ymak isteği ile titrerse, onlann yilrak • mı tlcrl glllllrUlnıektP, Rarllof tercümesi bn- uzmanlan pllyle lslenmPktedlr. Kelimeler • 
lerlnde Türk dili sevgisi çarıınrsa, bu bilyük sıma hazırlanmakta, Yakut sBzJüğUniln ba- den 12.000 kadan elmdlden haıırlanmlltır. 
lş pek yakmdn ve pek çabuk bn$arılır. sımı y!lrlitlilmekteı11r. OnUmllzdekl yılda bunlan tamamlamakla 

Bunu b<'klcmekle beraber, bir yandnn • • • beraber, terimler tızerlnde de ilerllyerek 
bilgi d llnl, bir yandıın d:ı devlet dilini öz • Dll biliminin yurdumuzda yayılma!lı ve SözlDAU basmıya baslamak umudundayız. 
]eştirmek üzere çalısm:ılıı.r ileri cöt!lrOI • l>z Türk dıl biliminin canlonması nıerlnde Bu slizlllk, bugQnkQ canlı dilin durumunu 
mektedlr. de çal1$ıyoruz. bellrterek, okullann ve halkın lhtlyaclannı 

• • • En e!lkl diller dQnyMJ lı;lndıo ana dilimi· kaf1ılıyaeaktır. Asıl UlkOmnz olan BOyOk 
BUgt d!ltnl öz!Pstlrmak isi terlm11'.'rl zln ı7Jnl bulmak yo1undnkl araştırmalar, TOrk Kamusu ve Türk Lehceler LQıatt 

Türkeelcştirmek demektir. tık \'C orta l>ğ • ı:Unden gUnc daha bQyQk bir llerlemP g6!- ıcın malzeme toplamak yolundaki çah,rna· 
rPt.lm derslerinde gecen terimlerin en bil • termekledir. YıllnrdanbPrl üzerinde çalışı- lar aynca ıterf götnrOlmektedlr. 
yük kısmı iki YJldanberl okullann ders Jet. Jnn Türk • Sumer Dili nırıım eseri tamAm Gramer için de bir eok emekler veril • 
t11planna R"tmi4tlr. Mııarlf Vcktlllğl, yilk· olmuştur. Yakında bnsılmıısı için hazırlık • mektedlr. Crftrn"r metodu Qzerlne yapılan 
sek blr dil everllkle bunlann yQrlltUlmesl • lar ileri giitllrOlmPktPdir. eal1$ma1Ardan haşka, bir yandan Ana Tilrlt 
ne ve yQks k öi:retlmde de kullanılmasına Bil" yandan da Eti ve Akat ~özlilklerl Gra~rlnln hazırlıklarına girilmiş, bir yan· 
çal1$maktadır. dlllmi7.e çevrllm!!kteıllr. nunler ortaya ko- dan dil Orhun Tllrkçesl !lf' on dördllncn a-

Bu yıl !cinde toplanan coğrafya kongre- nuluncn eski ônasya dilnyagındn TUrkllitınn sır Anadolu TUrkçesı özPlllklerlnln ara$ • 
siyle Gramer komisyonunun ealısmalnrın • ım bilyfık yer tuttuıtu gilrfilecek ve Ti\rk tınlmıısına ve YAkut, Koyb:ı.I • KaragllS g!· 

dan tıı.ydalan11rak coii:rafyn ve gramer te • tnrlh tPZlnl kilefikslyrnlerln a~ıl kendllPrl bl lehçe gramerlerinin tercUme"lne ı-trısıı • 
rlmlerl de tıknrılmı.ştır. önUmüzdekl ealış • ne kaclar dar glkll&ID olduğu gUnes ıtlbl mlştlr. 
ma yılınd:ı ilk ve orta B~rctlm ders terim • 
lerln n tamamlAnncaii;ını umuyoruz. 

ml')'dnna cılmcaktır. 
Tilrk dillC'rl ile Ali \'e SAml tllller arasın

dn tarihten daha eski dPvlrlıırclekl bağlar 
VP ilgiler üzerinde de gOn geı;tlkce daha 
kuvetll buluşlar k<?ndlnl gllstPnnektcdlr. 

TUrk f'k!Prlnln söz yaratma lşlndekl bO • 
Yt1k roın dola)'L!lyle bunlar UzerlndP. de ay· 
nca arastırmalar yapılmaktadır. <Men • 
Man> ekiyle <Ekler • Kökler> hakkında 

blr<?r ~s<?r basılclığı gibi, Türkee Ekler Der· 
glsl va Kal'$ılnştırmah Ekler SözlUIU gibi 

. . 
ı : 
İ Beden Terbiyesi Ankara i 
1 Bölgeıi Baıkanlığından : ! 
J Önümüzdeki Cümhuriyet bay- i 
i ramında Ankara mükelleflerinin i 
i geçit resmine iştirakleri tensip i 

ı 
edildiğ.inden bu haftaki çalışma i 
saatlerinde resmi elbiselerin ve i 
kunduraların hazırlığı yapıla- i 

• cak ve postalar tanzim edilecek- ! 
J tir. Bütün mükelleflerin 28 ey - i 
: lul pazar günü saat tam 9 ela : 
i 19 Mayıs stadyomunda hazır bu- i • • i lunmaları lüzumu ehemiyetle j 
! bildirilir. : 

\.. ................................................ / 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
Alaca: 30 ağustos bayramı nıüna -

sebetiyle tertip edilen müsamerede 
Kurum menfaatine müzayedeye ko
HUlilH Ulr JtoloHytı lŞt!lil (~4) lltoyii 
çıkmış ve son olarak (12.5) Hra degc
rinde bir koç vermek suretiyle Gtin
han mahallesinden Musa Akyol'un 
üzerinde kalmıştır. 

dildiği gibi, gene \'eklllif:ln bnı.tırdı'!ı Jcan 
bfıfly1filli f.fliffülflfil ltılıllı il 1 Ultılı~ ilh lltl· 
c11 Ahılurıalımnn Fı•\07.l'nin Mik~·as • lil -
Llsnn ve Kıstas· ül • flcynn'ının dn huı.:iin
kU dilP (;('VrilPrek hastırılma~ı llwrındc de 
c11lıfılmaktadır. . "' . 

BUvUk 'l'Urk elli ve P«IPbiyal adnmlarıııın 
1ııııofiotnı@tı ıııı·ımı,,F11rn rııı ııFınttıık ütllı = 
melHedlr. Cecen yıl Nıınıılc l(C'nıııl'ın yü -
züncü doğum yılı dolnl' ıslylP şahsı, cr.,.rl ve 
teslr1 Uzerlne rtcıterll bir PS"r ortaya konul
muştu. Bu yıl dıı Bllyük Cnı:at:ıy dilci \"<? 
edeblyntı:ısı Ali Şlr Nevnt'nln beş yliı:ün -
Cü doğum yılı, onun Türkçenin üstilnllii:U
nn eö.stermek llzere )'azdıf:ı Muhakeme -
tut - LQgnteyn adlı eserini bnsmı~·n fır~at 

vermlıı.tlr. 

Türk dil ve edehlyatının tnrlhl dolduran 
onurlannı selAmlnmak lcln lıliylc törPnle -
rln dnha gC'nlş lilçOle>rde kutlıınmnsınclıı eok 
foşcln vardır. 

Yer yü7.U dil ve C'cleblyntının en seçme 
eserlerinden örnr•kler verınrk U7.ere, eski 
Elen dünyasının llyadR ve O<llse aclı nllın· 

da yarattığı iki bli)11k drstnnı dil dilimize 
ı;:evlrmektl'ylı~ Bunlardan Otttsenln birinci 
cildi basılmıştır. ]kinci cildi de h:ısılmaktn
dır. ön!lmüzdekl yıl itinde ll>•adn'nın dn 
tPrcilmeslnl aona erdirmek umudund:ı • 
yız. 

• • • 
Yurttaşlarım, 

En başlı nokta1annı kaAca s:l>zünüz önil
ne koymaya cıılıstıtım bütnn bu verimler, 
dokuz yıllık ı;nll.'"1Alann onda hlrl bile de
llldlr, 

Bütiln bu ıenlı lel llerl g6tllrllrkC'n, gö
zOmOzUn önUnde iki bUyOk dehanın ısıklnrı 
bizi aydınlatan iki gUneı gibi pArlamakta -
dtr, 

Bunlardan birincisi, TUrk milletinin DU
yilk Kurtancıııı. TUrklye Climhuriyetlnln 
Kurucusu, Türk dil ve tarihinin Canlandı • 
ncısı Ebedi Şet ATATORK'Un bugün top • 
raklara karl.'"11' aydın yilzüdilr. 

BlltQn TOrk1Uite yeniden onur veren, ye
nilmiş ve klllellte mahkQ.m edllmlş bir mil
lete eıemenllk, erkinlik ve özganllk bağı~
Jıyan o bilyilk ve etslz DAhlyl burada sonsuz 
aayıılar ve rahmetlerle anmak hepimizin 
birinci borcumuzdur. 

İkincisi, bQtQn çalı:mıalanndA O'nun )"nnı 
basında u•rasan, busciln de dOnyanın en 
korkunç savaıları ara!lnda TUrklU~U esen 
yellerden korumak yolunda bOUln varlı • 
tiyle ı;:alı5an, Mllıt Şefimiz, sevgili Cüm • 
hurrelslmlz 1SMF.T İNÖNÜ'nUn parlak ve 
IM!\'lmll varlılıdır. 

Yürekleri wtan bu bilyUk varlık, dil iş

lerimizi de yUce himayesi ve yüksek yol 
ıösterlclllAh·J~ aydınlatmaktaılır. 

Onun bUtOn TUrklO~lln kalbinde ya$ıyan 
)-tlksek ılSrOslP.rl ve buluslan 6n0nde derin 
ve leten saygı, sevgi ve şOkranlnrla elti • 
lldm. • 

!.r.tanbul Qnlvenıltesl de bu yaz eatışma • 
tannı yUksrk ö"·rctlm terimleri \lzarinde 
toplamış bulunuyor. Bu bilyOk blllm oca • 
{:ının öz dil ealışmAlanna bu yolda yardı • 
ma ıirl mesinl bnyOk bir sevine duyınısly
le karsılıyoruz ve bundan bQyUk va dc!tcrll 

Bu ftlnndn Sl'tmt clillPrln nll!ll olup da 
Tilrk kaynnf:ınn hni:lanc1ıl!'ını anlntnn yeni 
bir nrnştınnn hacıım:ı hazırlanmnktadır. Ö-

~s1>rler ela ha:z.ırlanmaktııdır. Bu !\uygular içindi', Dokuzuncu Dil BAy-

vcrlmlC'r bckllvoruz. 
nümOzdekl )'llda çıkncnt:ını umuyoruz. 

Mnnrlf Vekllll(tlnin bu yıl topladı~ Gra· ramını hepinize candan, yürekten kutlanm. 
mer Komlsyonunn genıs lllı:n<la ortaklık e • Gllna}·dın, arkadaşlanm. 

(···································-. 
GÜNÜN GÖLGESİ E • • 

~ •.................•.......•..•••••• ---

Dil Bayranıı, 
halk bayramı .. 
Dil Bayramı, dün gece Ankara 

Halkevindc bir halk bayramı oldu. 
Bu sahneden çok konuşulmuş ve bu 

salon çok kere dolup boşalmıştı. Bu 
sahneden uluslararası şöhretler gelip 
geçmişti. 

Fakat <liin ak§am salonla sahne 
arasında, eskilerinden hiç birine 
henzemiyen hir yakınlık duyuluyor
du. Bu kaynaşmanın sebebi apaçık -
tır: topluluğa keneli el ili, halk dili, 
tiirkçe seslenildi. Genç şairler, Da -
claloğlu'ndan, Karaçaoğtan'clan, Gök
alp'tan, nihayet kendilerinden sesler 
verdiler. 
Davanın b::ım teli, güneş gibi açık

tır: bir tek dil iizerinclc hirleşti~imiz 
zaman göııiillcrimizin bir oldu~unu 

göriiyor, tlııyuyor, taşıyoruz. 
fki halk çocuğu, Anadolu'nıın ya -

nık sesini salonun duvarlarına ve sa
londakilerin gönüllerine sin<lirdikle
fl r.anıflliı ft§tl ö f.nHillHı RVU~İllfltfltd 
patlatasıya alkıı:lauık. Neye? Sebebi 
apaçıktır: bizim yanık Anadolu ko • 
nusııyor, diye .•. 

Bizim olan her şeyi seviyoruz. 
Toprak biT.im, Bayrak bizim, Dil hi-
zim ... 

11 ljft!ıı n iı ıliiırn1 11 ynlnı i! l'ıt!iifl twa = 
sının güzeli de~ilclir. Sırma saçlı, 
yanık yii7lii Türk güzelinin tiirküsü
dür. Üç telli saza kısır diyen kim?· 
f çiınizuc "fa~ıl heyetlerinin" yarata· 
m;:ıdı;;ı fırtınl\yı koparıyor. 

80Y"1tı!lnşnn her dl!(ll!ri ntıyonır.ı 
JHr.e· ııöttllydfur., hııe... Attlatlıl.: H 
hiz halkta devam etmişizdir ve ancak 
onda devam edeceğiz. 

27/9/1941 

Beden Terbiyesi 
İstiıare Heyetinin 

mühim karan 

Oyundan çıkonlanlar 

iki hafta oynıyamıyacok 
Beclen Terbiyesi merkez istişare 

heyeti salı günü başhyan içtimala • 
rına dün de devam etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, heyet ama· 
törlük ve resmi spor müsabakaları 
hasılatının taksim suretine ait tali · 
matnameler üzerindeki müzakerele
rini intaç ve kalı:.ıl etmiştir. 

Dünkü müzakerelerin en mühidl 
mevzularından birini de futıbol n1'ii • 
sahaka talimatnamesi teşkil et.miştit• 
Buna ait projenin müzakereye k~ • 
nulmasından önce, Umum MUdilt 
General Cem.il Taner mühim bir ~ 
tir vererek heyeti futbol mü'38bakr 
lfl.rıfHla li!HH§ ö1:ı.H mtl~!!IE va:1ta1att 
önleyici tedbirler almıya davet eyle
miştir. 

Bu hususta serdedilen fikir ve rn& 
taleaları dinliyen merkez istipre ıı;. 
yeti, vaziyetin ıslah ve alınacak te 
1Jlr1Hlfi IHlhHıHdii Htlfait tyıeııı1t 
ve hu hu.,ıusta konuşulan esaslar d,. 
iresiıı<le icabının yapılmasını karat" 
laştırmıştır. 

İlk tedbir olmak iizere de, ceza t~ 
limatnamesine şu fıkranın eklcnıııe 
killmt 01Uflffill lUf f 

"Bir müsabaka esnasında döğüŞ~ 
ve söğüşme veya hakeme karşı el • 
dil ile tecavüz gibi spor ruh ve ter, 

Kemal Zeki GENCOSMAN hiyesine mugayir hareketinden dol•~ 
yı hakem tahfından müsabakada t 
çıkarılan miis3bıklar haklarında b. 

Tekn=k öğretim 

· müsfe~arhğına 

Rüılü Uzel getirildi 

ceu kararı olmasa dahi hadise
111 

\'tl'lma geldiği müsabakayı takip e~ 
ilk iki müsabakaya hiç bir itiraza O' 
hal kalmadan resen giremez. Bu ?ı, 
k'üm o mi.isabık hakkında ayrıca ce 
zai takibat ifasına mani değildir." 

. . h . b h"ktl'ıJ' Merkez ıstışare eyetı u u if' 
hugiinden itibaren meri olmasını fİ, 
tediğinden Umum Müdürlük kef; 
yeti derhal telgrafla bölgelere te 

Maarif Vek<lleti merkez teşkilat liğ etmiştir. 
ve vazifeleri hakkındaki kanun layi- Merkez istişare heyeti, hadise~ 
hası ile, memleketin muhtaç olduğu önleyici tedbirler arasında musa ıc 
teknik elemanları yetiştinnek mak • ka talimıı.tmımr~inin erı h:ışt;ı ge ıı' 
&adiyle huna miitenazır olarak hazır- bir unsur olduğunu kabul edere~ ı 
!anan diğer lromın layihaları dünkü yete arzedilen talimatname pr~Je!,, 
Resmi Ga2ete ile neşre<lilere k meri - nin teşkil edilecek bir tali koınıs) 11 
yete girmiştir. da bu hıafta içinde incelenerek 

0
, 

Vekalet Teknik Öğretim Mi.iste - elan sonra müzakere edilrr.esini l 
şarlığına e9fki Teknik 'tedrisat Umum rarlaştınnıştır. / 
müdürü Riiştü Uzel tayin edilmiş ve İstişare heyeti b:ıgUn içtimaın• 
buna ait kararname yüksek tasdika hayet verecektir. 
ıar.?.ol un muştur. 

Maarif Vekaleti mevcut sanat o • 
kullarının bugiinkü durumu ve bun
ların tevsi ve tekamülü için bu sene 
yapılması icap eden işler etrafındaki 
hazırlıklarını bitirmek Üzeredir. 

Kongreye çağrı 
C. H. P. Misakı Milli nahiyesi Doianbey 

Reisliğinden ı 

Ocağımız kongresinitı dünkü topb-ıtısın
da ekseriyet temin edilemediğinden ron· 
gremiz yarınki 27. 9. 941 cumartesi günü 
saat on beşte nahiye merkezinde ofacak -
tır. Ocak ;h~asının te,rifleri rica olunur. 

MESUT BİR DOGUM 
Ankara Çocuk İslah Evi Müdiirü 

B. Abdülıkadir Eryurt'un bir erıkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Yavruya 
uzun ömür diler, ana ve babasını teb
rik ederiz. 

Ankara Hal~evl 

İngilizce kursları 

1941 - 1942 devr~ 
Ankara Halkevinden : ~e 
Her Y.Jl rmıntazaman devaın e 

te olan inı;ilizce dil kursları, ;:rı 
da faaliyete başlamaktadır. ·ıl 
için Ilalkevi yeni devre ingı ol 
kursları programını har.ırla11'11f ıı~ 
duğunu hu suretle alakadarlara 

dirir. J 
Büyükler için ~şkil olunan ~..I 

lizce kurslar 29 - eylCH - 1941 Pj"/ 
tesi günü başlanacaktır. gur~ 
haftada iki akşam ders vardır. ef 

gilizce öğrenmek istiyen he~ıırt 
kurslara kabul olunacaktır. 
şu suretle tanzim edilecektir: 0 

TPrım ararken e kiden konulmuş Arap • 
(!\ s zlere değl1. asıl tcrlmlC'rl tam bir Av· 
rupa d lınln t rlm kıımusuna karsılık nrn -
mnk pren pin-len a)Ttlmnmıık. karsılıklar 
6C'ı;erken hl'r şt>yden Bnce öz Tilrkçe söz • 
lPre \ c halkın nnlıyaraJı kelimelere def:er 
vc-rmek, kellmc ynrntırken g(lı; beğenir ol
mamak, dilın bUtUn ynpablllrl!klerlnrlen 
fıı\dalanmak &nrtlyl" terim çalışmıılnnnın 
hUyUk b nlarln yUrUyccci:lne, bö)·lcllklc 
yer y{ızllniln bur:tinkU en ileri kUltürUnOn, 
bt>nz tme yol))'" dC'i!'il. doğrutlnn do~ru~·n 

benim eme yollylo Türkı;C'l<!SÇC('flna cıın • 

ıııııııııııııııııııııiiıııııııııııııtillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hiç bilmiyenler, az bilenlcr:1e 
iyi bilenler, ingilizceyi iyi 1'

1 

için ayrıca kurslar olacaktır· 

dıın, ytlrektc-n lnanmakınyız. 
• * • 

Dl'vl t dilinin özlrştlrllmC'sl yoliyle dil 
devr mintn (abuk ve canlı bir yolda llerll -
y re"' ne <'ldC' bir örnek vardır: O da kah
rıım:ın Tilrk ordusunun bugün baıtan başa 
~z s5zler ve terimlerle konusmasıdır. As • 
kerllk terlmlrri henü7. hilshiltnn kar$tlan • 
mnd•ğı hnfrfo bile, rOtbP arllannın ve bir 
kısım tlıhlrlrrln TUrkçeleştlrllmrsl. Mk~r • 
l"rlmlzln dıller1nde eok sevimli bir yeni 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Y eni§ehir Eczanesi 

~======~" l 

Dil Bayram1nda konuımalar 
-Bonjur! -- ......... . 
- Sel&mün aleyküm - ......... . 
- Merhaba yahu ! 

- 's~b~h; ~;;ifler hayırlar ol· 
sun ! 

- ·y. ~h~, • dfo•n• mi tutuldu 7 
yoksa dargın mısın? niye cevap 
vermiyorsun ? 

- Ne dilim tutuldu; ne de dar· 
gınım. Fakat hiç olmazsa bugün, 
dil bayramı olduğunu hatırla da 
beni öz dilimle aelamla. 

- Ne diyeyim mesela ? 
- Böyle Frenkçe, Arapca, Os-

manlıca tekerliyeceğine güzel di
limizl e "Günaydın 1,. de. 

- Peki ama, öteki selamlar 
için .••• 

- Akşamları "Tünaydın!'\ ge
celeri ayrılırken "GecenP.ydın !.,. 

- Gerçekten doğru. Alışılmış 
da kardeıim. Bunu bana hatır • 
lattıim için teıekkür ederim. 

- O halde "teıekkür ederim,, 

'#AN l~l IL~R 
dentehıen: tle hatırlatatııft. Aa -
kerlerin gür seslerinden "Sağol" . 
u ')ğrenmedin mi ? 

* A - Tetrinievelde lıtanbul'a 
gide<:el:im. 

B - Canım hala mı "Teşrini -
evel" diyorsun ? 

Ya "llkteşrin", yahut da "Bi -
rinciteşrin" demeliııin. 
llkteşrin, sonteşrin, sonkanun, 

ilkkanun, sonkanun, yahut da bi
rinciteşrin, ikinciteşrin, birincika • 
nun, ikincikanun ! 

C - Şu ay isimlerind~ki ya • 
hancı terkipleri çözü~ümüz iyi ol
du ama, gene bu it tam olamadı. 
"Teşrin" kelimesi, galiba, Aııur 
dilinden, Kanun da Arapçadan · 
gr.liyor. Haydi Teı: .. in'leri bıraka
lım, diyelim; fakat "ya Kanunlar? 
Bir yıl dütününüz ki son ayına 

ilkkanun veya birincikanun di • 
yoruz; ilk ayına da aonkinun ve
ya ikinciklnun J 

Hiç olmazaa yılın ıu ilk ve son 
aylarının adlarını değiıtirııek ! 

••• 
Yangın ve cehennem I 

Yansm hakkmda yazdığım bir 
fıkra dolayııiyle bir tanıdığım 
Ankara'dan bir mektup gönderdi. 
diyor ki: 

Şair Eıref'in lıtanbul yangını 
hakkındaki kıtaıını tamam yaz
mamııımız. Müsaade ederseniz 
tamamını ben yazayım: 

BelMır yanırını btanbulun nlsbet 
olunduktf\ 

Kalır yanında ehven ateşi Nemrudu 
nadanın 

Hususiyle geçen ıtınkU harlkl 
hanUmnn-sQzu 

Cehf'nnem ııandım altında gôrUnce 
babı fetvanın 

Eşref'in zamanındaki yangın 
Babı fetvanın, yani şeyhisl&m ka
pısmm altından çıkmış. Onun için 
f.tref bunu cehe~eme benzetmit· 

ti. Bu defaki yangın da Patrikha
nenin yanından çıktığı için, belki 
de, gene cehenneme benzemiştir. 

"' .. 
Yapraklar dökülürken ! 

Bir arkadaı tarafından yazı • 
lan bir fıkranın Üzerinde fU baş
lığı gördüm : "Yapraklar dökü
lürken,,. 

Eski devirde olsaydı, böyle bir 
baılığın altında bir hazan tiiri, 
şairin kendini zorlıyarak yazdığı 
bir ağıt bulurdunuz; yahut bula
cağınızı aklınıza getirirdiniz. 

Şimdi cağ deiiflllittir. Ben bu 
başlığı zihnimde şöyle tamamla • 
dım : 

"Yapraklar dökülürken 'bele • 
diye temizlik amelesinin iti ar • 
tar !,, 

••• 
Düzeltme : 

Dünkü Dil Bayramı fıkramda 
bir iki tasrif kelimesi tarif çıkmıı; 

lydi saidi meymenet bedit 
terkibi de 
İydi aaid meymenet bedit olmuf. 
özür diler, düzeltirim. 

T.L 

Kayıtlar: ·rl 
. bl'J 

Bu kurslardan her hangı ıt•l!İ 
şahsen kayıt olunacaklar. ti' 
bürosuna bu akşam saat 17 de 
caatları bildirilir. 

"ıet Konya valisi veko 
emrine alınmadı 

Konya valisi B. Nizamettif1 : 

ker'in vekalet emrine alın~ 1!; ' 
kında bir İstanbul gazetesırı tijl _., 
haber, ilgili ma·kamlarca ye 1 P', 

manasız bulunmaktadır. A"';er 
kamlar, B. Ataker'in ötede.o ıe 
rluğıı gihi vazifesini başarı)' <WJ 
makta oldıığltnu bildirmekte 

Ç k V ı . . h ·rııil" an ırı a ısı şe rı 

1 Çan'kır: valisı B. Refik. ~
6

~ 

l mezunen şehrimize gelmiştıt' jt 

man, ıehrimizde vilayetine ~ıt 
! etrafmda vekaletlerle ternas 
caktır. 

il 
l 

le 
b 
e 
b 
lt 
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Eski Sah 
.3 

Amerika'ya 

gidecek 
Tahta ait mücevherlerin 

tesbiti işine başlandı 
Tahran; 26. a.n. - OFİ : Amerikan 

kaynaklnrındnn çıkan haberlere göre, 1rnn 
tahtına Alt mUcevherlcr tcııblt cdillnclyc 
kadar eski Şnh, İrwı'da alıkonulacaktır. 

Eski Şııhı ~lmak Uzere bir İngiliz vapu. 
ru Bender§ahpur'a gelmiştir. İran hUkU -
rneu, Şah'ın hareketini kolaylııştırnınk U
&ere Blrlt'Dik Amerlka'dan ve cenubi Ame
lika Devletlerinden \'ize temin etmesini 
:Va,ington bUyllk elçisine bildlrmlııtir. 

Eski Şah, bUtUn emlAklni İran mllletlnc 
bıraktığ"ımı. dair bir nıelıtup imzıılanıı::ıtır. 

Eski §ahın parasını yabancı 
bankalara yatırdığı aıılıız 

Tahran; 26. a.a. - Dün ncıırolunan bir 
tebliğe eski Şo.hın, para.eını yabancı ban· 
kaıara yaurnuıı oldut','11 hnkkındald ııayın
lar üzerine htikfimetçc yapılan derin tnh
lu"ltat neticea.inde bunun ulı çıkmnmı' 
OldUğu bildirilmektedir. 

Geçenlerde lran parlamentosunda eski 
fJ&h açıkça tthnm edilmlıı ve ııervetıerlni 
l'abancı memleketlere yatırmıı olduğu söy 
lenllmiııtı. 

İran gazeteleri hUk\,bnetln bu gibi pa
talara el koyması jhtlmalinden bahset • 
ıniıtı. 
Yarı resmi lran gazetesi, eski İran oahı 

tle bUtUn Ailesi efradının, zevce.ııl hariç ol· 
Jnak Uzere. 1ran'ın doğU - cenubunda Ker
ınan·da bulunduğUnu yar.maktadır. Şah, 

Yabancı memlekete giderken ailesi efra. 
dının da kendlıılylc beraber gitmesi muh
temeldır. 
Yarı resmt İran go.zetesi, eııkl Şahın 

.Aıncrlka'ya gideceğini, fakat zevcesinin 
'I'&hran'a döneceğini llflve etmektedir. 

lran'daki mihver tabaaıı 
Bcr.ıkediliyor 

Tahrnn: 26 a.a. - Hoyter ajansının hu-
•uet muhabiri bildiriyor: 

Mihver ajanlannı götllren tren çnI"11am· 
b, akşamı Ahvaz'a hareket etmlıtır. Bu 
ajanlar İngiltere lmparatorluğUnda bir ye 
re gönderilecektir. Bunların ara.ııında 00 
alınan İran limanlarında yakalanan ltalyan 
cernllcrtnc alt ·so denizci, Rcışlt Ali le
Yanına kar1,mı11 olan 40 ıraldı ile lG 
kadın ve çocuk, polonyalı ve hollnnclalı 

birer nazi vardır. 
BllyUk bir otomobil kafilesi de 6 glln· 

lUk yolculuktan sonra Tllrklye hududuna 
Varınistır. Bu kafilede alman, romen ve 
:rnacar e;çlllklerinln memurları ile aileleri 
Vardır. Bunlar nakildeki gUçlUkler dola
Yıılyle k,\ı;Uk gruplar halinde Tilrklye'ye 
1rırmektedir. 

Almanlara yapılan tebliğ 
Londra, 26 a.a. - Timea'in dlplomntlk 

JnUhnrrirt Ylll.ıyor : 
d İran Polısı, henüz mUttefiklerln emrin

e bulunmı)an alman tebaasına ynrın.ı 
d~~ teslım olmalnrını, yokea ele geçiril
di! lllüt İran mahkemelerine aevke-eeeklenn >ı 
80 kad 

1 
' etmf§tlr. Bu karar, 

ar a mnnı 111 a.r etmektedir. 

Bı.ıl · , T garıatan ın ahran maslahat-
güzarı Türkiye'de 

- Erzurum, 26 a.a. - Dulgarlstnn"ın Tahran ... ::ıı• h 
lesı ' tgUznrı .M. Dimitlrl Doflnof, al-
ın ile birlikte Tahran'dnn buglin ıchri
l'eı~e gelml11 ve Bulgarlstan"a gitmek tızc
•• u akııamki trenle yoluna devam etmlıı-.... r. 

.,., Alman mukabil tedbirleri 
oerlın 26 

tala ' a.a. - Britanya ve Sovyet kı-
rının İran'a . . i .. k' İ h gırmesın mutea ıp ran 

Ukuın t" • 1 e ının a man kolonisine kar51 tatbik 
;lıfi ınuamele üzerine alman hUkümeti 
I Crlın'dekl İran elçiliğini ve Almanya ile 
IR:al alt d • k uı a bulunan topraklardakı İran 

d onsolosluklannı kapatmak mecburiyetin • 
c lı:aı 

l ınııı, elçilik ve konsolosluk memur -
trıııc Alma , k • . • 10 .. 

trılih nya yı ter etmelerı ıçın gun 
let verınlttlr. 

Vladivostok yoliyle 
Rusya'ya yapılan yardım 

karı111nda Japonya 
'l'oıcyo ... 

llııınına · "" a a. - Unlted PreH: HQkUmet 
lllbı be>-anattn bulunmaQ'a mezun M. 
Ilı ıtı:~dYOda )RPllQ'ı bir konuımada ıöyle de-

lt1y:7 \'Jaıııvoatok'a yapılan Amerikan sev· 
bu •tıv:ltlnı lcln bir tehdit ddlldlr. Fnkııt 
' lıtıı Yat arasında Jnpanyn•yn ihracı y:l!:ık 
lııııun l<llan ı:azoıın ve sair mnddclerln de 
•. ıtıaıı v b ''k 111 e unların Japon sutnnnın hroıen 
l\ r.cınn 
areıc ı:ec"llest nı~ıerlmlzl ınr.ltlyor. Bu 

lırırrııa'1 tarzı ı:ecen sene tnı:lllz deniz ma-
t rının A 
ırıı 11 aamul"ll \•apurunu aJpon ıuıa • 

'1llıı:40
11ek Yak nlnrıncıa durdurarak ufülOne 

1111~ Yet: :rak araıtırma )aptıklnn :ı:nm:ınkt 
•nur blr vntlyet yarntmnktarlır ... 

lord Ha lif aks Amerika'ya 
lit.b gidiyor 

~nd on, 26 a.a. - Lord Halifax bugÜn 
ra•ı'l . . . 

lord 1i an tayyare ıle Lizbon'a gelmıstır. 
)arca· iillifax'ın pazartesi günü Clipper tay
tıJrrı ~le N' cvyork'a hareket edeceği bildi-

e ltdir. 

~alta·· · uzerıne yapılan hava 
l.ta.1ıa. akını 

ltl'lr~ ' 26. 1\ a. - Resmen blldirilditlne 
• Çft.r 

l'"°"•I •a.nıba gecesi birkaç dU.man t&Y· 
ltt. li <1eıııze ve karaya bombalar atmıı· 

lllıar 
Ye ölU yoktur. 

Londra ya göre 
.. , ,,. 

leningrad'ın akıbeti 

birkaç gün 
icinde 
~ 

belli olacak 
Londra' da büyük bir yeis var 

Kırım' da a 1 manlann 
hamlesi devam ediyor 
Moskova. 2G a.n. - Royter munablrl bil • 

dlrbor: Lenlnıı:rnd'dnn alınnn ıon hnhcrlere 
ı;ute, Lenlngnıd büyük me)•lıın muhnrebc51, 
n>'nı eldılellc dalma ıtcvnm etmektedir. Ki· 
ye!'ln dü~meıılndenberl, alfıkn, elmdl her za· 
mnndnn zlyacle bu kilit nokta üzerinde top· 
lanmnktııdır. son ı:Unlerclc cıırııı~mııların d:ı· 

hn ziyade ıtcldetll'ndlf:lnl ııoyll.'mek tmkrınsız· 
dır. ÇünkU nlmnnlar, bu dnr ecpneye -o kadar 
rok tUmen ve o knılar et.ık malzeme )"ıf:mıs

lnrdır ki cok zıımıınılanbcrl en bUyUk ı:ıuTct· 

!erini Lf'ntnı:rnd mlıcl:ıfnnlnrı nrn~ındnn lılr 
yol acmak Uzıırlndr. tek~tr etml~ bulunmak· 
taııır1nr. 

ur; us 

I 

Gomel bölgeainde 
Moskova, 26 a.a. - Harp habı:.rlcrli:ıde 

çoktan beri ismi geçmiyen Gomel dünkti 
haberlerde tekrar zikredilmek1edir. 

"Krasnaya Svesda" gazetesi diyorHdı 
Gomel bölgesinde meskO.n bir yer Sd•V)'et 

taarruzları neticesinde almanlırdan geri a
lınmıştır. Cereyan eden muharebe! etr:ie 4 

tank, 4 zırhlı otomobil ve diler harp~ • 
zemesl tahrip olunmuljtur. 

Sovyet hava kuvetleri aynı bölıedefalman 
ordusuna ait 42 araba ile iki piyade Uronak 

yerini tahrip etmiştir. 

Alman tayyareleri Moskovcı'ya 
hücum etmek istediler 

Londra: 26 a.a. - Bir Sovyet tebliğin. 
de blldirıldlğine göre dtin gece a)Tr ayn 

ı•çan mUteaddlt alman tayynrrlerl M osko

Mihver'e göre ... "'. ,, .•.. ' .. ..,. 

Ruslar (ekilirken mayn döküyor 

Mühim bir demiryolu 
bombardıman edildi 

Budape§te; 26. a.a. - Macar ajan.ııı bfl· 
dlriyar : Ukrayna çemberlerinin bUyUk 

va'ya gelmeğe !:alı!jmı~lar fakat ta:yyare kısmında dllfman kuvetıerinln tmhıuıı tR· 
dafl topçusu tarafından tardedilmişlrrdir. 

mamlanmııtır. Temizleme harekAt.ı ve alı-

Sovyetler llu!tık dt•ni:ı.inde bu 
giine hLıdar 50 alman tayyaresi 

dü:ıürdiner 
Loııdr-ı; 26. a.n. - Moskova radll'Osu • 

nun verdiği bir habere göre, SovyeJt bah
riyesine mensup tayyare kuvctlcri harbin 
bru;ıırıdanberl U:ııtık denizinde 50 Alman 
uıyyarcsi dUşUrınUştUr. 

nan eıılr ve ganalminln aayılmaııı devanı 
ctınekt dir. 

Çcnberlerın dışında bulunan mıntnkalar· 
da mUltctil~ kuvctlcr yeni mllhiın mevzi
leri lııgnle muva!tr..k olmuşlardır. 

J)Jğer rephPlerde kııyde değer hııdise -
lcr olmamıştır. 

Düıınınn hııtlenmızın gerisinde ııabotAj 

HARBE 

D A i R 

Leningrad'dan 
Kırım'a kadar 

Son haberler 

S ovyet - Alman harbine da-
ir gelen haberler, henüz, 

durumu aydınlatıcı bir biçimde 
defildir. Sa•af iki taraf arasında 
bütün tiddetiy)e devam etmekte -
dir. Fakat aavaıa dair olan ha -
herler eksiktir. Daha doğrusu ruı
lar d1t., almanlar da itin ne tekil
de yüriidiiğünü etraflıca anlat -
maktan çekinmektedirler. Al -
manlara göre, Kiyef'in doğusun
daki rus kuvetleri durup dinlen -
meden yok edilmektedir. Alman 
ha, komutanlığının bildirdiğine 
göre esirlerin adedi yanm milyona 
yakla§mRktadrr. YAni daha tam 
bir hcsnp!a 492 bini bulmu§lur. 
Dünltü rus tebliği de hemen he
men cephrnin bu bölge.ııinde ağır 
kayıplar e!lduğunu veya olabile -
<';gını kabul etmekte fakat hiç 
bır raluım vcrmt:>mrktedir. 

Son naberlere ııure, ıehrln doıtu cenup \ c 
b:ttı eenuv kaııılnrındn rok ılchl<"lll rarııı~u
lar olmu~tur. llıltlln hu rephe 07.erlnde, tc
ıebbüsll ele almnk tein mücndele ccreynn et· 
mcktl'dlr. 

Bir alman tayyaresi dü§iirüldü 
yapmaya memur edilen para§titçlller in - K" f' • d 'J d 
dlrmck tcşcbbllsllnd" bulunmuıı ise de bU-1 ıye m OgUSUn a 

rtu~ııır, almanlnrın elinden. takviYc etme· 
ıerlne vnktt knlmndan. kulübeler! ııerl nımak 
tein ner yerde ansızın gC'CC hlicumtarı yap· 
maktn ve dUsmnn motorlü kollıırını, hUcunın 

kalkmak üzere cephedeki mev-L.tlerlnc varmn· 
dan C\"el •ldMUI torıcu at~lnc tutm:ıktaılır
Jar. SoV)'et kıtalan, durnındnn dUsmıına hU
cum etmf'kle ve mahnlll t<•scbtıusü cllerlnde 
tutmnf:a calıflllaktndır. 

nu muharebelerde aovyet kına ve havil 
keaır kollarına bU)-Uk me.oıullyct dU&mcktcdlr. 
Fllnaklka errıheden 5.:!'len haberler, blrcok 
mnhallt hnr,klltta muvnrtnklyctın, keelf !nn
JlyrUne daranılıliını ı:dstermekleıllr. 

Leningrad' a çetin harpler 
oluyor 

Moskova, 2G n.a. - Unlted Press: Cephe -
den ırelcn hnbcrler, Lcnlnıtrad yakınlarında 
ıııtllmemı. \'nlısctte muhnrel.ıelcr oldutunu 
tılhllrmektedlr. 

Moskova. 26 a.a. - Junkers 88 tipinde ıki 
nlman keşif tayyaresi, ÇBrinmba ıünü öi . 
leden sonra Moskova uzerinde bir kegif u
çuşu yapmak isterken 9 ila 10 bin metre 
yükseklikte vukua gelen bir hava muhare _ 
besinde düşürülmuştur. 

Leningrad bölgesindeki kanlı 
çarpı§ mal ar 

Moskova, 26 a.a. - Voroşilof"un topla • 
dıiı kuveıler ve a.navatan muhafız krtaları 
Leningrad cephesinde düşmanla çarpı§mıya 
devam ediyorlar. Kızıl yıldız gazetesine ge 
len son telgrafların hepsi alman kuvetleri
nin sovyet kıtalarının !iİddetli mukabil hü-
cumlarını her zamankinden ziyade hisset -
tiklerini göstermektedir. Cephenin birçok: 
bölgelerinde ruslar son günler içinde iler -
lemiye muvaffak olmuşlardır. Çarşamba gü. 

Sehrln bU> Ok bir tehlike 5:eclrdlğt kabul 
dil ki nü Leninr.rad müdafileri sekiz kilometre e mr e brrabcr mUdatllerln ıhldclll bir 

muknvcml't ıtüstenllkl,rl ve hattA bnzı nok- ilerliyerek dört büyük köyü geri almışlar-
tnlarda mu\"nftnklyetle bıısarılnn hQcuml:ırn dır. Sovyet kuvetleri toplu bir halde hiı -
ı:ertıklerı haber \'erllmektedlr. cum etmekte ve bir taraftan sovyet tayya-

, londra' daki yeia releri düı;manı mitralyöz al eşine tutarlar
Londra, ~ a.a. - Unlted rreS!: nırknc kcn bu kıtalar baskın ta.biyesi kullanmak -

5:Dne kactar bclll olneak oınn Lcnlnıırnd'ın ıaılırlat. 
Akıbeti hnkkındn Londra'da bOyUk bir yeis 
l\uyulmnktııdır. Dununln beraber sanıl<lır:ına 
ırörıı. hücum edenler Ue mUd.ıCaacta bulunan• 
Jnr araaındıı ııınslnr tılrtllr. 

Kırım'daki alman hamlesi 
Nev)'ork, 26 11.a. - Nevyork Tlmes ırnze

teslnln Berne muhnblrl, sovyet resmi sözca
ııunUn beyanatına latlnat ederek, Kınm"dıı.kl 

nlmnn hnmleıılnln 24 ıanltenl.ıcrl devam et
tlıtlnl bllcllrmektcıllr. 

lllnmatı ruııar, vaziyete hl\klm Lıulunuyar

lıır. l\fuharel.ıelcr elddetll olmupa da alman
lar, ancak az mlktnrdıı. askeri muharebeye 
ıokııtıllmlalcrdlr. Alman cüzQtamlan, tank 
ve motllrlU piyade kıtalnrının yardımlyle 

kuvctll dnl5:ıılar hallndo hilcumn acı:mlııler

dlr. 
l'ııraaatcOier de harcklHa büyük ökOdıı 

Düşman, hücumlarının birı;ok defalar 
dnrdurulduiunu ve kuvetlerinin birkaç iı 
tikamette püskUrtilld!ltiinü cörmUstil~. Fa
kat her ııeye rağmen taarruza devam et • 

mektedir. Rusl:ırın kazancı hiç bir ıurelle 
ehemiyetsiz değildir. Çünkü almanlar her 
köyü %8ptettikçe orada tahkimat yapmak -
ta ve köyü yeni ileri hareketi için istinat 
noktası olarak kullanmıya gayret etmekte
dirler. Binaenaleyh yukarda söylendiği ı-t

bi dört köyün geri alınması ukeri bakım -
dan birinci <ierecede ehemiyeti haizdir. Za· 
man da mühim bir amildir. Ruslar bunu bi· 
liyortar ve düıımana mevzii kazançlarda 
ele ıeçirdikteri yerleri tahkime meydan bı-

1ıtlrAıt etnılıler<lfr. rakmıyorlar. 

Mareıal Budienni'ye yarclım Son günlerde cereyan eden muharebeler 
gönderildi esnasında almanlar, tankların refakatında 

Stokholm, 26 a.a. - Ofi: Stokholm'e ıe- 400 mitralyözlü motosikletle iterlemiye 
len haberlere göre, Mareşal Şapoşnikof, kalkmışlardır. Sovyet topçusu ve havan 
Mareşal Budienni'ye yardım ıçın cenup topçuları bu hamleyi ezmiştir. Bunun üze • 
cepheııine hareket etmiştir. Mareşal Şapoş- rine almanlar 2 piyade taburu getirmişler • 
nikof'un Ukrayna'ya hareketi, vaziyetin ve- se de bunlar da cepheden hücum etmiye 
hameti ne olursa olsun ru~ların bu bölge • muvaffak olamaınışlardır. Nihayet almanlar 
de mukavemeti bırakmak niyetinde olma • geçen sene garp cephesinde Jculları.dıkları 
dıklarını gösleren bir delil gibi telikki e • bir •·cepheden ruht hlicum., yapmışlardır. 
dilmcktedir. Ruhi hücum askerin eski töton cengaver • 
Mareşal Şapo$Jlikof, Sovyet ordusunun !eri gibi bağırarak başları yukarda ilerle -

en parlak strateji üstadı olarak telakki edil- mesiyle başlamaktadır. Bu tarzın da allın
mekıedir. Mareşal, 1940 martmda Kareli • da kalmıyan ıovyet kuvetleri her türlii si
deharekaıa kumanda etmiş ve ilk Rus • Fin llihlariyle ateşlerini alman askerleri Ure • 
harbinin sonlarına doğru bu bölgede mu . rlne temerküz etllrmi$ler ve birçoklarını 
vaffakiyetler kazanmıştı. biçmişlerdir. Geri kalan dil$11ıan askerleri 

Askeri vaziyet 
Londra, 26 a.a. - Almanlar Lcningrad ile 

Odesa'nın pek yakında düşeceğini heyecan 
verici bir tarz<la ilan ediyorlarsa da alman 
• rus cephesinde kaydedilecek o kadar ö -
nemli bir de~işiklik yoktur. 

Vaziyet ı;udurı 
Leningraa çok iyi tutunmaktadır, ve Le· 

ningrad'ın bir bölgesinde ruslar gö!;Us gö -
ğüse yaptıkları aiddetli bir muharebeden 
sonra almanları bir kaç mil geri atmışlar -
dır. Muhakkak ki muharebe bu şiddetiyle 
daha uzun zaman süremez ve iki taraftan 
biri zayıflamakta recikrniyecektir. 

Baslııngıçta Timoçenko'nun Smolensk'e 
do{:ru yaplıfr taarruıu bo~a lllymıı olan 
almanlar şimdi chemiyetini ink&r etmekle 
ve rus taarruzunnun Smolensk'in şarkın • 
da durdurulduğunu süylemekle bunıt tel -
mih ctmiye başlamışlardır. 

Cenupta, ruı kıtalarının Harkof'ıı müda • 

arkalarında binlerle ölii ve yaralr bırakarak 
karmakarışık bir halde çekilmişlerdir. Bu 
harekat esnasında da mühimmat yüklll bir 
tren de dahil olduğu halde külliyetli harp 
malzemesi tahrip edilmişUr. 

Püskürtülen alman hücumları 
Londra, 26 a.a. - Biltün Londrı aallhi -

yelli kaynaklarından bildirildiğine ıörc, 

ruslar üç mühtelif istikamette LCflingrad'a 
yapılan hücumlan püskürtmüşlerdir. Alınan 
ların yeni ilerlemeler kaydetmediği anla&ıl· 
maktadır. Ktrım'a yapılan hücum inkişaf et
mektedir. 

Finlandiya hududunda, !inler Svlr nehri
ne vardıklarını ve bu suretle Leningrad'r 
besliyen birkaç elektrik santralını keslik
lerini iddia ediyorlar. 

Murmansk'taki muharebeler hakkında ye· 
ni malümat yoksa da nlmanların burada hiç 
bir ilerleme kaydedemedikleri anlaşılmak -
tadır. 

faaya memur edilen Budienni ordusuna al- Alman ve romen kayıpları 
man çemberinden kurtularak iltihaka de - Moskova, 2G a.a. _ Unlted Pressı Cephe-
vam ettikleri alınan haberlerden anlaşıl - den gelenson haberlere göre ruslar, alınan 
maktadır. Ruslar Harkof'ta silah endilstri- zırh!~ tümenlerinin Briansk-Moskova ha· 
si merkezleri bulunduğu için bu yere bü • tını yarmak için yaptıkları teıebbüsleri aka
ylik bir thl'miyet verdiklerinden müdafaa - mele uğratmı~lardır. 
nın çok 5ıddetll muharebelere yol açması hvestiya'y' göre almanlar bu barek!lt 
muhtemt.lrlir. Şimdilik alman zırhh tümen· esnasında 20.000 ki~! kaybr.tmislerdir. 
!erinin Harkof'tan 33 .mil mesafede bulun., Aynı gazete, bir alman albayının üzeri~
dukları bildirilmektedır. de yapılması düıUnlilen harekat planını aıt 
Londra'nın akıım ıazeteleri Kırım'a kar- bir rapor bulunduğunu bildirmektedir. Bu 

11 alman taarruzunun batladriını haber ve-l rapordan anlaııldıima ıöre Hitler, )ı(osko
riyorlar, Almanların 1111 berzaha hücum et- va';yı koruyan bütün tayyare meydanlarının 

tün bu paraçUtçliler bertaraf edllmlıtır. - ___._ 
HR\'R da!i topçumuz tıir kaç bomba 'K iyd'in doiıjusunda ruılar, 

tayyaresini kaçnıağa mecbur ctmtııtır. tam bir tekilde altolmut-

Alman tayyarelerinin akınları 
Berlln, 26 na - Blr askeri kaynnktnn D. 

N. B. nJnn•ına blldlrlldlfılnc ıı:ore z; e)llll ı:U-

nil ıuı' as ıny)'ıırcıcrlnclen \'e ıtukalardnn mü
rekkep mtınlm le5ekkUllcr e.ırk cephesinde 
askeri hcd· rıcre hUcum elmlalerdlr. Bir ta.y -
) ure me)dıınındn yemle bulunan lılrc:ok ta)"• 
> ııreler imha edllmlştlr. 

lar mıdır? Londra'dan gelen ha -
berlcre göre, bir parça ruı kuvcti 
buradaki çenberlbazınoktalarda 
yarmış ve gerideki kuvetlerle 
birlctmi§tİr. Fakat bu, çok a -
ğır kayıplar bahasına olmu§tur. 
Her şeye rağmen bu, rus.ların bu
radan kurtuldukları anlamına ge-

Almnn hu·a kU\"ellcrl, cenupta ve llmaldc lcmcz. Rusların dunımu çok na-
SO\'Yct bataryalarına, lstlhkAınlarına, zırhlı zik ve tehlikelidir. Bundan dola -
tesckkUI ve kollıırın11 ılddetll hUcumlar l'llP· 
mak suretiyle ordunun harcklıtına )ardım yıdır ki, Stalin, en yakın dostu ve 
ctmrktedır. İ~ arkadaşı Mareşal Şapoşni -

2:; cylUldc ruıker ve malzeme taaımakta kof'u Mareşal Budienni'ye yar-
('(lk oneml olan bir <JemlQolu münakalltı, drm icin Ukrayna ct-phesine gön -
durdurulmU$lur. dem1iştir. Şapoşnikof ruslarrn en 

Sovyetler mayn kullanıyoırlar 
llerlln, 26 a.a. - SalAhlyetll bir ka)mnk. 

tan D. N. B. aJanıına blldlrlldl~!ne göre. sov
yet kuvetlerl ceklllrkcn c:ok miktarda knrıı. 

mn>lnl kullanıyorlıır. Dnlcper üzerinde ce~
Hın eden muhar~IJelerdc yalnız bir alman 
ısllhkAm taburu altı ırUn(le <lr.o() a~ır kııra 

mıı>'lnl toplnmı,tır. nunlann c:oıu mllnhaıı

rnn tnnklnrın tahribine mahsuK maylnlerdlr. 
Alman lstlhklım ekiplerinin bir aUnde topla
dıklıırı en fnzln mn>1n iki bindir. 

Uluayna'dalıi ilermel'e 
Budapeıte. :M a ıt. - Sovyet eePlle.tnaen 

mncnr aJaıuına bllctlrlldUUne ıı:lire, mtitteClk 
ku\"etlerın Ukrayna'dakl harekAU p.11\n mucı- ı 
hince devam etmektedir. Düıman tarafından 

)'apılan mnballl mukabil hUcumlara rntınen ' 
muhtelif bölgelerde müttefik kıtalar ilerle
me kaydetml~lercllr. 

Alman tekzibi 
Berlln, 26 a.a. - Ruılar 23 e)'IQlde 

alınan ıayyaresl tahrip ettiklerini iddia 
mtııten11r. 

138 
ıt. 

D. N. B. aJanıına verilen ha~rlere göre 
aynı ıriln yalnız 9 alman tayyar81 Oslerlne 
dllnmemlıtir. Buna mukabil ruslar 78 tay -
yare ka)·b<'tmlşle.r<llr. 

:\iman •a"Clf tayyareleri mühim 
bir demiryolunu bombardıman 

ettiler · 
Bcrlln; 26. a.a. - D. N. B. ajansının 

öğrendiğine göre, Alman kıtaıannın Azak 
denizine ilerlemelerine örnek olacak bir 
tarzda lııtırAk etmiı olan Alman sava§ 
tayyare filoları 2i eylUlde mUhlm bir de
mlryolunu §lddetle ve te11lrle bombalamı.t· 
lardır. Bıı demiryolu Harkof ve Donetr. 
cndU11trt mıntakalarını Kırım'a bağlamak
ta<Jır. 

Rua - Fin cepheainJe 
.Roma, 2 6a.a. - Helslnkl'den bildirildi

ğine göre, fin kıtalan Oneca llzerinde Pct
rozavodok'a dotru llerlemektedlrler. 

Ruslar hür Franaız milli 
komitesini tanıdılar 

Londra, 26 a.a. - Sovyetler Birliiinin 
Londra'dski sefareti, hür fransız milli ko _ 
mitesinin Sovyetler Birliği tarafından ta • 
nındıfını bildirmi~tir. 

neye mal olursa olsun tahribini kati suret
te emretmisür. 

Kraanaya - Svesda ga.zctesi diyor kiı 
Leningrad bölgesinde ruslar dört mils 

tahkem köy geri almı$1ardır. 
Nefsi Leningrad"da ihtiyarlu ve çocuk -

lar, alman bombalarının çıkardığı yancrn -
ların söndürülmesine yardım ediyorlar. 

General Petrof, Odesa'dan fzvestiya ga
zetesine bir telgraf göndererek Karadeniz. 
deki sovyet kalesi müdafilerinin muhacim 
alman ve rumenleri püskürtmiye devam et
tiklerini bildirmi$tir. 

1 eyllHle 15 eylQl arasında almanlar ve ru. 
menler Odesa ününde 50.000 ölü ve yaralı 
vennişlerdir. 

Kırımdaki alman hücumları 
Londra, 26 a.a. - Unlled Presıı Sovyet 

cephesinılen alınan son haberlere göre, ıl -
manlar, Krrım'da Perikor berıahr boyunca 
hücumlarına devam ediyorlar. 

gözde bir strateji adamıdır. Ve 
söylendiğine göre evelce Finlan
diya'ya karşı yapılan harpte bil
haasa büyük ba~rılar elde etmit 
ve göze çarpmıttır. Şimdi bütün 
Ümit bu mareıalin Kiyef'in dofu
sundan Harkof'un cenubuna ka
dar olan bölgede bir müdafaa 
hattı kurabilmesindedir. 

Cephenin orta kısmında 
ö yle anlaııhyor ki, Mare • 

tal Timoçenko Kiyef'in 

biraz ıimalinde Gomel bölseain
de alman ilerleyi,ini tutar gibi -
dir. Hatta burada bazı yerleri 
de ele geçirmiıtir. Bu bölgede ön
ceden altolan ruılar şimdi teıeb
büsü ellerine almıılardll'. Yani 
cephenin karnına doğru bir bas
kı vardır. Leninıırad'dan Azak 
denizine kadar uz.anan aavaı bo
yu, tıpkı bir yayı andırmakta, ve 
MarefAI Timuçenko Gornel nok -
tasında bu yaya gırıp bir ok 
rolü oy:namıya çalı~aktadır. Fa
kat bundan ruslar için hayırlı bir 
miı.na çıkarmak doğru değildir. 
Çünkü almanlar, büyük Frede • 
rik'in stratejisi Üzerinden yürü • 
mektedirler. Bu strateji de cep • 
henin bir kıamını hafif bırakmak, 
buradan düımana ilerleme im -
kanları verm~k, .ııonra iki uçtan 
birinin daha aert tarafına çarpıp, 
oradan arkayı çevirmektir. Bu i
ki uçtan biri, timdilik çok uzakta 
olmasına rağmen, Leningrad, ö
teki Kırım'dır. 

Leningrad önü~de 

L eningrad ve Kırım büyük 

alman yelpazesinin iki 
ıert ucudur; kenarıdır. Almanlar, 
timdi ortada Briansk • Moskova 
hattı Üzerinde kendilerini koru -
mıya uğra§ırken, iki uçtan iler -
lemiye çalı~maktadırlar. Çünkü 
Baltık'ta egemenlik doğrudan 
doğruya Leningrad'ı ele geçir -
meğe, Karadeniz'de egemenlik 
İae, daha çok Kırım'a el atmıya 
bağlıdır. Bundan dolayı dün de 
umduğumuz gibi aJmanlar Le • 
ningrad'ı bir ayak evel almak i • 
çin büyük kuvetler harcamaktan 
kaçınmamak kararını vermi~ler -
dir. Bu tehre kar,, bnıkı arttrrıl
mrıhr. Fakat Leningrad canla 
ba~la, cansız ve başı;ız kalana 
kadar kendisini müdafaaya ka -
rar vermiştir. Ruslar ve İngilizler 
iki tl\raf kuvetleri arasında bir 
müsavilik olduğunu söylüyorlar. 
Fakat bu gece yarısından sonra 
gelen haberlere göre, Leningrad'a 
kartı alman baskısı çok artmı§trr. 
Almanlar kandan ve kemikten 
çizilen bir yol Üzerinde §ehrin 
çok çabuk düpneai imkanlarını 
aramaktadırlar. Leningrad sava
şının tam neticesini belki buıün 
öğrenmemiz kabildir. 

Salahiyetli İngiliz mahfillerinde harekl -
tın güç olduğu beyan edilmektedir. Kmm'da 

Dil:er haberlere göre almanlar Leninırad 
bölgesinde ağır ilerlemekte ve ruslar çok 
ıiddetli mukabil hiicumlır yapmaktadır. 

Her iki tarafın dı ka>:ıpları çok ıiırdır. 

K ırı~·~~. da .•iman llerleyi
§l aurup gıtmektedir. Pe-

rikop'ta çok kanlı aavaılar ol • 
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1 •• 
Uçlü konferansta 

bulunacak olan 
Amerikan heyeti 
Moskova'ya geldi 

8. Litvinof 
konferansla rus delegesi 

olarak buluna<ak 
Moakov:ı: ~ a a. - S->vyet hUk~mett 

.M. Litvlno! ile M. Gollkc..-•u Moakova'da 
toplanacak olaı:ı Rus • tng!11a • AmerlkU 
konterı·n~ında Sovyet heyetl azalığına ta
yir. etmtııtir. 

Amaika delegeleri Moakorıa'Ja 
Londra, 26 a.a. - .Moskova'dım bildiril· 

ğlne göre, tiç!U konferaı:ıaa. tıtirak edecek 
ulan Amerikan delegeleri Moakova'ya var
mııılardır. 

Rus - İngiliz i§Çi ~lert komJteaini1l 
Moskova'da toplanması fçtn İngillzler t .. 
r~ından yapılan teklifi Ruslar kabuı et
mı§lC'rdlr. 

İngilia heyetine .M. Watatencroft ve lıL 
Clrtrancne da dahil olaCa.ktU'. 

Sovyetlere yardım i~in lnrhlt 
d b'" "k o· ere e uyu gayret sar/ediyor 
Lo~dra: 26 a.a. - Londra selAhiyeUl 

ma~ıllcrlnde 1ııaret edildiğine göre "Rua
ya ıçln taıık hnall haftaaı,. Bilytlk Britan
yanın mUteflk Ru.ııya'ya yapacağı 
Y~m değildir. Bu, hazırlaııma.ıcta o:: 
bU)'Uk. yardımın ancak bir aembolUt!Ur. 
Aynı mahfiller Dlm<Jlden Ru.ııyaya Q.. 

hlm miktarda ham madde ve •lllh sö:.. 
rllmlo bulundutunu ve önUmUzdeki kıtla 
gelecek ııenenln ilkbahıı.n fctn çlık ı:ok 
g •nl§ bir program tatbllnna huırJan leh 
gını IU'ıve etmektedirler. SovyeUer Bl~i~ 
lçtn imal edilen tanklarda, kullanılac&k
lıın yerlerin ıartıan ve bu t&nklan 
buk imal ve nakil meselesi g6:a!!nl1Dd: ~ 
lundurulmnktadır. Bu tankların btlyük bll' 

kısmı iyi kullnnıılı tecrübe edilnılf auufa 
mensuptur. Bu llll11:f tankların )"'edek ü
samı esasen klfi miktarda mevcut bulua
duğ'undan icabı halinde derhal :tnınıarıa 
teslimi de mUmkUn olacaktır. 

Ruaya'ya tank laaltcuırwla ne 
kadar tank imal etlüJi 

Londrn: 26. a.a. - Mühimmat nazın 
b"ld • • nın ı lrdığine g6re, "Rusya'ya tank hatt . aaı.,. 
ılk günlerinde yapılan tank mlkdan Duıı-
kerque hlıdlscalnden eveı bir ayda. Yapıl
makta olan tank mikt!anııt!an futa olmut
lur. 

Amerika' da karaliıleye aiıen 
mihver ticarethaneleri 

Vaıinıtonı 26 LL - İktiaadl nıüd f 
f .. d" a aa 

o ııı, ığer Amerika Cümburintl · . erınde. 
mıhver i~in çalıımakta otan ticareth el . an e-
rın yeni bir i<aralistesini t&nzim eını· . 
B . 1. b" . ıttır, 

u yenı ıste, ırıncl listede yazılı ola n ve 
geçen temmuzda neıredilen 1800 ticar th . . e a-
ne 11mıne 300 iılm daha illve etnıe.kt d" 

B 
e ı~ 

u yeni 1İltenin tanzim edildiiinl b" 
ız. 

zat M. Cordell Hull haber ~nnittir. 

M. Cordell Hull aynı ı:amandabirinci lis-

1 
tede çizilmi§ olan 65 ticarethanenin iaminl 
de vermi5tir. 

~aktadrr ... Almanla~ yarımadayı 
hır ayak once ellerıne ıeçirmek 
ve Odesa'nın arkasmı kapamak 
kararındadırlar. Böylece ıerile • 
rinde çürük yer brrakmıyacaldar
dır. Ayrıca Harkov'a doğru da 
baakı arttırrlmııtır. Ruslar, Har
kof önünde altolmamak için elle
rinden geleni yapmaktadırlar. 
Çünkü Harkof dün de yazdığımız 
gibi, büyük bir harp endüstrisi 
yatağıdır. Ruaların bunun için her 
türlü fedakarlığa katlanacakları 
fÜphesizdir. Eğer almanlar Le • 
ningrad itini bugün yarm halle
derlerse elbette ki Harkof üze • 
rine daha büyük kuvetle yükle • 
necekler ve buradan Rostov'u te
peden baatrnnıya uğraıaca'klar • 
dır. 

Netice 

R us • Alman harbinin dün-
kü durumu rusların hiç 

d~ iıine gelir bir biçimde değil • 
dır. Fakat §U muhakkak ki nıs
l~r! bir siz.den bir biz.den p~ensi
bı ıle sava§omaktadırlar. Alman
ların eline bıraktıkları yerler §e 

hir ~e~il blirb~lidr!'w~e, yangın ~erl 
ve gozun a a ı ıgıne bir m 
1 kt ş· d' • . ez.ar -
'·1· ır. ım ı ıtın bu §eklinde in • 
gı ız yardımının nasıl k d' . . b 11' d w. en ısını 
-~ •. ı e ece,11 sorulabilir. Ö 1 •• 

ruluyor k" · T 1 Ye godTk ı, ıngı ız er, ruslnra tim-
d ı ı yalnız malzeme ve silah yar-
ımı yapmaktadırlar. Amerikan 

ha~dı?1ınr ~a rus topraklarına bol 
k 0 aKıtabılmek için bir ameri -
Fan heyeti Moskova'ya varmı~hr. 
.•kat bunlar kafi midir? Şüphe. 

~ız. İngilizler de cenupta topladık
• arı kuvetlcrle bir cephe kurmak 
nnkanlarrnı hazırlamı§lardır. Ge
neral Wa\'cll'in Tiflis seyahatı ve 
sonra Londrl\1ya gidip Çörçil'le 
konutması elbette bu cephe itiy
le alA.kadardır. Bu Londra konut· 
malarınrn yankısını yakında el • 
bette Kafkas'ın ötesinde cörmek 
kabildir dersek faz.la ileri gitmit 
olur muyuz ? 

Mümtaz Faik FENiK 
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Toplantıya dôvet 
c. H. P. Ke1:ııırcn Ocaıtı Idııre Heyeti Re· 

lsllll'lndcn: 
Ocağımızın senelik kongresi 27. 9. 1941 

cumartesi akşamı saat 20 de Parti Gazi
nosu salonunda yapılacağından sayın A.7.a· 
nın teşrifleri rica olunur. 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satıhk (Hah (am azmanları 

, Bugün 

U L U S Sinemasında 
2. Film birden 

14,30 - 18 de 
1 -Arabacının kızı Dun -

yaşka 
Fransızca sözlü 

16.30 <la 

2 - Mikado 
Gece 21 de 

l R A D y o 
Türkiye Radyo DifUzyon Postaları 

Tlirltiye Radyosu - Ankarıı Radyo 

--( Dalga UzunluğU )-

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

CUMARTESİ : 2i. 9. 1041 

7.30 Program ve Memleket Saat AY 
Arabacının kızı 7.33 :Mllzik : Hafif Program ( P}), 

Dunyaşka i.45 AJANS HABI<:RL~Hİ, 

D
evlet Orman lc.letmesi Düz- s.ooıS.45 Müzik : Senfonik MUzlk (Pi 

bakımdan olan ehemiyetl de çok 
bUyUktür. Çilnki yukarda da ııaret etti
ğimiz gıbi, her ziyaretçi, devletin veyıı 
endüstri mUesseseıerimtzin özenerek h~ 
.zırladıkları pıwyonlarda, her sahada ba
ııarılan terakkileri rakamlarla, fotog
ratilerlc görUp anlamak ımklnım bu
lurlar FUar, dıo turizmi de arttırmakta
dır. Harp dola) ısiyle ziyaretçiler azal
mııı olmakla beraber, İzmir belediyesi 
turizm işlerini de gözönUnden uzak tut
mannş, bu iıılerin ldaresıni de fuar ve 
KUltUrpark'ın ıdaresi işleriyle beraber 
mülhak bUtc;:eli bir mUdUrlUge vermlıı· 
tir Fuar aynı zamanda ressam, dekora
tör ve heykeltraş gibi bir çok sanatkAr· 
ıara gtlzeJ bir çalışma eahası temin et
mekte, bunları maddi bakımdan men • 
faattar ettığl kadar dalma yeni ve da
ha gUzel eserler yaratmağa da 11evket
mektedir. 

x 13.30 P rogram ve Memleket Saat AY 
ce Revir . amirliğinden : 13.33 MUzlk : 'l'urkçe Plfı.klı:ır, 

Devlet orman işletmesi Dılzce reviri • =1111111 Aka Gündüz'ün 1111111!:, 13.45 AJA. ·s HABERLERİ, 
nin Dilzce Bolu ııosesl Uzerindc Tatava _ _ 14.00 Mllzlk : 'fUrkçe P!Aklar Progr 
deposunda istlfte mevcut 1145 adet mua- nın ikinci kısmı, 
dili 375 metre 218 desimetre kilp dört kö· 14.30 Ankara Sonbahar At Yarı11arı 

- Yurt kitaplarından -- -- -- -
ıe çam kereııtesi 29. 9. 941 pazartesi g!inil Tahminleri, 
sa:ıt u de Dilzce revir amirliğinde açık 14.40/ 15.30 MUzlk : RiyasetıcUmhur :B 

birincisi çıktı : - -- -- -- -
arttırma ne satılacaktır. Azmanlar 18 X dosu - (Şef: İhsan KUnçer) : 
ıs _ 40 x 40 ebadında muntazam dört 1- Faik Bey : Mecidiye .Marşı, 
köşe halinde bnlta ile yontulmuş ve çıra- 2- Lec Delibes : Coppella (V&l 

TÜRK - DUYGUSU -- -- -- -- -- -- Akba 75 Kr. -- -- --
Fuar dolayı11lyle İzmir vlllyetl yeni 

yollara kavuşmaktadır. Civarda turla • 
tik bakımdan mühim merkezlere, kap
lıcalara ve sayfiyelere giden yollar t.A· 
mir edilmekte veya yeniden inıa olun· 
maktadır. VtıAyet bu tıılerin baıarıl -
maııı için yüz binlerce lira sarfetmek -
tedlr. 

1ı 138 tane dört metre !';48 tane beş met· s- Meyerbeer : Uvertür, 
., 111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 1;: ~ l re 330 tane altı metre 105 tıı.ne yedi met- 4 - Bourgauıt - Ducoudray : K 

ı re 24 tane s!'kiz ıııetre boyunda ve beh!'r boc Rapsodisi : 1) Başlangıç 
metre klipünUn muhammen kıymeti 27 il· snl, 2) Bayram. 

ı G. Antep Asliye Hukuk Mahkemesin -
radır. Şartnameler stnnbuldn orman çe· ~ B. Godard : Çingenelerin r 

~-iiılll~?:;ii!OO~" viı·gc nıUdllr!UğUnde Ankarada orman u- den : 18.00 P rogram ve Memleket Saat A 

BUtUn bunları öğrendikten, tzmir'in 
hayatında tegal ettiği mUhim yeri an
ladıktan sonra artık fuarı gezebiliriz. 
Bunu, kapıdan girince bir sıra takip e. 
denk ve evelA Vakıtl&r pavyonundan 
bqlıyarak yapalım. 

" mum m!ldllrliiğilnoe görlllcbilir. !<,azla tat · G. Aantep'in Akyol M. Berber Hu""seyı'n l ~.03 Mllzlk : Jo'nsıl Sazı, 
silıı.t ve listeler Dllzcı•de revir lnııı·ll!';in· 
de kerr.steleri yerinde görUleblllr. Talip· oğlu imam namına vekili avukat Fethi Ta 18.40 Mllzik : Radyo Caz ve Tango 
!erin cc, 7,5 teminat ve evrakı lAzımcle • lu tarafından mahkemeye müracaat oluna- kcstrnsı (İ. ÖzgUr idare.!llnde), VAK 1 F LA R İ İzmir Enter - i 

1 ~~r;~:~;~,~.: l rivle ıhale ... un ve saatinde Dllzcede revir 19.00 KONUŞMA : (Kahramanlar S 
~ o rak, M. aleyh Eblehan M. Ali kızı Elif ve 19.1,. 

Amirliğinde mUtesekkil komisyona mil- v lılllzllt : Hadyo Caz ve Tango 

•• * 1 ~:ı~~\:a~m;~'. 
racaatları. (8302-6864) 16843 Mehmet kızı Hayriye ile murisleri Suriye kestrası Programının devamı, 

mültecilerinden Abdurraıak'dan 1/K. eve! 19.30 Memleket Saat Ayarı ve AJ 

935 tarihli senet mucibince altlıkları mev· HABERLEı~t. 
Ağaç nakliyatı ki ve hududu malum tarlalarını ferağ mu- 19.45 Serbest 10 dakika, 

Müzik : Tanınmı§ Humeli tilrkill V akıflar idaresi ne ie yapar ? E· 
\•elA bunu gözden geçirmek ll

.tım : aslında geni§ bir sosyal yardım 
mUeaseseııl olan vakıflar mUessesesl, a
talarımızın ıimtli Uzerinde ya§adığımız 
bu kutsal topraklara yerleşmek azmi
nin de bir ifadesi olmuştur. Vakıf, tam 
manlııtyle bir TUrk mUessesesidlr. Çok 
eski za.manlardtın beri de gayet iyi bir 
tarzda il}ledlğtnl, zamanımıza kadar ge
len vak!ıyelerden anlıyoruz. Meseli 
Türk vakıfçılığının hUyUk slmıılarından 
Glz!n Mahmut Hanın vakfiyesi, bugün 
dahi eşi gtlç bulunan bir çok mUessese
lerln kurulmasına yol ac;:mııtır. GAzAn 
Mahmut Han, cami, medrese, eytamha
ne, rasathane, kUtUphane, v.11. gibi bir 
çok mUesaeseler kurduktan b&§ka, dul 
kadınlar için, yolcular için, fakirler i
çin, kimse!llzlerln cenazesini kaldırmak 
için, efendilerinden korkan köle ve ca
riyelerin kırdıktan çanak• ve çömlek
rln tazmini için, aç kalan kutların bes
lenmesi için vakfiyesinde ayn ayrı hlz
meUer tahsle etmiıtır. 

Pavyonunda 
i tularak yapıl - ı 
f mış güzel bir 
• binadır. 

1 • 1 
Devlet Orman İşletmesi Abant
Keremali revir amirliğinden : 

19.55 amelesini yapmaksızın Abdurraznk"ın öl-
miiş öbirleri rerağdan imtina eylemiş 2o.ı:; 

1 :!ll .45 
ve taraflarından bnğ yetiştirilmiş ol - 2ı.oo 

UADYO C \ZETI<:St, 
h!llzik : Suz Eserleri, 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
sülleri Borsası, 

1. ............... '""" . ... ı 
. 
Istanbul'daki Guraba · hastanesi • • 

ıcın 
~ 

her yıl 17 8. 000 
kıflan tesis edenler, bazan en ince ııey· 
leri dUşUnmUıılerdir • .M:eselA Aydın'da 

Helvecioğiu hamal Ahmet, yaptırdığı 

eeblle soğuk su koyulması için yaz ay
larında. her gUn yarım denk kar alın

masını istemi§ ve bu işe de bir ev, bir 
arsa ve bir incir bahçesi vakfetmiştir. 
B&§ka bir )-urttR/!, Ödemiş'teki Bozdağ 
yaylası üzerinde kurulu Tekke köylln
den .Musa baba. kışın kar ve tipi yol
lan kapadığı zaman yollarına devam 
cdemiycn hayvanları ve yolcuları, ara
balan ve eşyalaryle birlikte barındır

mak için bir misafirhane ve ahırlar 
yaptırmıştır. 

lira harcanıyor 

leli, tlskıidar, Haseki ve Eylip'te, fa
kirlere bedava yemek dağıtmaktadır. 

Vakıflar pavyonunda bfitün bu yapı
lan i§lerl rakamlar ve glizel fotografl
lerle canlandırılmış olarak görUyoruz. 
Bunlar arasında kUtUpane, han, çeııme 

ve kU)-U gibi vakıflar. gelir kaynakları, 
Abidelerin korunması için yapılan gay• 
retler ve ilmi sahada yapılan çalış -
malara ait resimler bilhassa dikkati 
çekiyor. Ziyaretçiler bu sene vakıflar 

pavyonunun avlusunda yapılan mer -
merdcn gUzel havuz ve İnönU bUstiyle, 
tarihi vakfiyeler \'itrlni önünde uzun 
uzun duruyorlar .... 

Devlet orman itıletme11i Dllzce revlrlnln 
Sı~ırlık bölgesinde 9 - 10 - 11 - 16 - 17 
• 18 numaralı maktalnı-ında takriben 
··2noo .. ve Abant serisi 40 - 41 numaralı 
maktalarındıı takriben ''1200,, metrekllp 
kl cemıın takriben ··3 00 .. metreküp kök· 
nar tonıruğıııııııı kütUğll dibinden Tatavn 
deposuna nakli 6. 10. 9H pa?.artesı gllnU 
saat 1'I de DUzce"de revir anılrllğı bina • 
sındıı açık eksiltme ile mliteahhlde veri
leccktlr. 

'l'omruklann beher metre klipOnlln mu
hammen nakil Ucreti "350,. kuruştur. 

Taliplerin mezkur glln ve saatte % 7,6 
muvakkat teminat ve evraklarlyle birlik
te DUzce'de revir amirliğinde mUtcşekkil 
komisyona mUracaatları. Şartnameler An
kara'da orman ıııııum nıllo!irlllğli ve Düz
ce'de revir amirlğlnde gi.irUlebilir. 

( 4S93 • 70•18) 17017 

Gazi antep Asliye Hukuk Mahkemesin
den: 

G, Antep"in Gündoğdu M. olup Koı:anlı 
~ı:. de oturan Mamo oğlu Mehmet Tura! 

masına rağmen bankaca satılmak ü • 
zere bulunmu!j olduğundan bahsiyle bil - 21 10 

muhakeme 500 adet senetlı Türk !ırası ıle 21.45 
300 lira emek bedeli ki ceman 800 liranın 22.00 

masrafı mahkeme ve iicreti vekalette M. 
aleyhlerden tahsil ı davasının yapılmak l a 

olan muhakemesinde: bunlardan Uayriyenin 

mahalli meçhul kalılığı davacın:n beyanatı 

ve namına çıkarılan davetiyeye verilen 

şerhten anlaşıldığından kendisine ilanen 

tebliııat yapılmasına karar verilmiştir. 22.30 

Bermucibi karar mezburenin 27-10·941 pa-

MUzık : Dinleyici İetekleri, 
KONUŞMA : GUnUn Meseleletlo 
Mllzik : Radyo Salon Orkeıı 
(Vlolonist Necip Aşlnn) : 
l - \\ ıncklcr : Donna Chlquita 
( İspanyol UverturU) , 
2 - Strauss : Cenup GUllerl. 
3 • Jo:lgar : Gece Şarkısı, 
4 - Tschıılkoıısky : Sonbahar 
kısı, 

5- Robrecht : Kaprisli Huhlat 
:Memleket Saat Ayarı, AJANS 
BERr.F.;Rt ; Esham ve Tahvl 
Borsası !lyııtıarı, Kambiyo N 
MUzik : Radyo Salon Orkel! 
Programının ikinci kısmı : 

zartesi ıünü saat 9 da mahkemede hazır 22.4!'; 

bulunması ve aksi takdirde hakkında gıyap 
6~ Strauss : Şark .Masalları. 

22.55/ 23.00 Yarınki Program ve Kap~ kararı verileceği ilan olunur. 4517 

Baıkalarım .!levmek ve dtl§Unmek, za
yıfları ve kimesizlerl kayırmak, yurdu 
ve yurttqları korumak ve yükseltmek 
gibi huauelarda atalarımızın neler dil· 
tlindUklerini beliğ bir tarzda ifade e
den vakfiyeler, mlııt kUıtUr ve halk 
terbiyesi bakımından da ayn bir değer 
ve önem t1.11maktadır. Vakfiyeler aynı 
zamanda tarihimizin bqlıca kaynakla
rından biridir. Bu vesile ne en eski vakıt 
veıılkalarından birinin İsa'dan önce 
1280 yıllarına ait bir tablet olduğUnu 
ve kıral Hatuşil tarafından vUcude ge
tirilen bir vakfın mevkufatını ve hayır 
ıarUannı gösteren bu 32 asırlık vakfi
yenin htanbul'dakl Arkeoloji mUzestn
de, eski ıark Herler! kısmında bulundu. 
tunu hatırlatalım. 

Vakıf mUeesesesl TUrk sanatının l
lcrlcmeslne ve gelişmesine de çok hiz
met etmiştir. Her devirde vUcude ge
llrilmi, olan b111Iıca sanat eııerlerl vak
!a aitUr. Bunlnnn yalnız lnııaaı için de
ğ-il, muhafaza ve idareler i, dalma tAmlr 
ve termlm ohınmaları için de vAkıflar 
bUyUk fedakArlıklar yapmııılardır. 

Samih T/RY AK/OCLU namına vekili A\'Ukat Fethi Talu tarafın
dan mahkemeye mlirncaat olunarak, mu
mailoyh Eblehan mahallesinden Ali kızı JoJ-

jBugünkü 1 
UC ve Mehmet kızı Hayriye ile nıurislel'i m Q Ç Q r Suriye mUltecilcrfnden Apturrazak'tan mU
vekilinin haricen saUn aldığı mevki ve 

V aklflar umum mildUrlUğil de bu-
gUn. hayır sever atalarımızın 

bıraktıkları çok çe§ltll gelir kaynakla
rını işleterek bunların gelirini hayır 

kastiyle tahsie olunan muhtelif hizmet
lere harcamaktadır. Vakıflar iClaresi • 
nin -elinde iki tllrlU mal vardır. Bunlnr 
dan birisi vakıf ha)Tatı, diğeri vakıf 
akaratıdır. Vakıflar idaresinin iktisadi 
serveti 40,5 milyon lirayı bulmaktadır. 

/ Bölge Futbol Ajanlığından : hud11011 malum iki tarlflyll bağ dikerek ye
tiştlrmit olmasına rağmen diğer borçla -

Lik ma;larrna bu hafta 19 Mayıs stad- rından dolayı bankaca satılmak Uzere ol
yomunda aşağıdaki programa ıcire devam duğUndan ve terağından da imtina edildl
olunacaktır ı ğlnde ve Abdurrazak'ın ölerek EllC'le Hlly

• • * 
y aıotıarl tesıe edenlerin yalnız 

Z7. 9. 941 cumartesi • 

Ankaragücil - Gençlerbirlifi saat ı 14 

Hakem: Şuuri Sümer. Yan hakemleri ı 

Cemalettin Kankınnrzı, Fuat Güvenıör. 
zengin ve ar~tokrat sınıfa 

mensup olduklarını eanmak yanlıı o -
lur. Tarih boyunca her tabakadaki 
halk, gUcU yettiği kadar, vakıf mUeese
ııesinin kurulmll!ına l&ıtJrak etmiştir. Ba. 
zılarının uzunluğu otuz kırk metreyi 
bulan, bazıları da bllyUk hacimde bi
rer kitap tı>ıkll eden tezhipli ve cildll 
padi§ıı.h \·akflyeleri yanında, bir iki yap. 
raktan ibaret mUtevazl halk vakfiye
lerindeki ayrı bUytiklUğU, bunları 
tanzJm ettirenlerin ruhlarında.ki asale
ti ııezmemek mUmkUn değildir. Bu va-

Vakıfları'n bir sosyal yardım mUt>s.se-
11csl olduğunu söylemlııtlk. BugUn bun
lann başında sıht hizmetler gelmekte
dir. Bu hizmetler şimdiki halde İetan
bul'dakl Gureba hastanesinde teksif e-

H. O. İdman Yurdu - Demirııpor. Saat 
15.45. 

Hakem: Halit Arpaç, yan hakemleri ı 

Yusuf Arman, Ömer Apalak 

dilmlıJtlr. cumhuriyet devrinde bu has
tanenin tı'l.mir ve tadili için 215.000 11· 

ra sarf'edllmlı,ıtlr. Hastanenin umumi 
masrafları için de senede 178.000 lira 
sarfolunmaktadır. Vakıf A§evlerf, La.· 

28. 9. 941 pazar. 

Maıskcspor - Kırrkkale Gücü.Saatı 11. 

Hakem: Refik Güven,yan hakemleri 
Sait Atakol, Adnan Özmen. 

EZE 

&=-====Tefrika No: 63=====--

l Bilinmez ki •• 
.1 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge -
, Ve bir müddet yol çantacığı ile meşgul oldu. Bu -
cün, ona, dünkünden de fazla acıyordu. 

Bir kaç dakika, tereddütle, pasaportunu tetkik et -

ti. 
Fotografı sararmıştı. Çünkü pasaport da, fotograf 

da, evlendikleri zaman balayına çıkarken hazırlan -

mıştı. 

Fotograftaki, tazecik, ekosse esbaplı, güzel bir Ev
lin idi; babasının hediyesi, incili iğne, yakasına iliş • 

tirilmşti. 
Çok daha sihatli bir Evlin idi bu, •. Çok daha hah -

tiyar, vakıa biraz narin fakat bugünkü kadar zayıf 
ve yorgun ve biçare değil... 
İçinden "Ne tuhaf, dedi, bu eski fotograflarda in -

aan, bugünkünden daima daha yaşlı görünüyor.,. Ve 
ilaveten, düşündü: .. Evlenmek, bana yaramamış !,, 

Pauportu çanta9a yerleştirdikten sonra, gördü ki, 
beraberinde, hem de nafile yere getirdiği, balo pa -

puçları için yer kalmamış. 
Fakat Frank, bu hususta imdadına yetişti ve bir 

miktar da, teline basarak alay etti. 
Evlin, balkona kaçtı. Başı dönüyordu; temiz hava

ya ihtiyacı vardı. Fakat yukarıya doğru karşı dam -
tar, aşağıya doğru da Burbonlar sarayının meydanını 
.:örünce, büsbütün başı döndü. Ve aşağıdaki derinlik, 
kendini çekmiye başladı. "Bir kendimi atsam mı der

sin?,. diye düşündü. 
Kaç kere, ruyalarında berrak bir siyah uçurumun 

içine düşmüştü: Bu ne güzel ve tatlı bir histi 1 
Bayılmak da, buna benziyordu. 
Vt Evlin, fU hükmü verdi : 

- Sevda mı? Al eana &ev.da gibi l 

Düşündü ki, ölüm de mutlaka böyle bir şeydir! Bir 
güzel ve her tarafından şarkılar yükselen uçurum 1 
Bir tarafından düşüp bir tarafına vasıl olursun ! 

Evlin, o kendi doktorunun homurtusunu hakikate 
tercih edip evdeki tıp kamusunda "anemie pernici
euse" (1) bahsine ait olan kısa ve korkunç fıkrayı 

okuduğundanberi, sık sık, ölümü düfilnmüştü. Ve 
ölüm. Evlin'in korkmadığı nadir hallCtl"den biri olmuş
tu. Bilakis, yaıamak, zordu. Hayat insandan, faaliyet, 
feragat, gayret istiyordu. Ölüm ise, karşıl<l!tırılınca, 
çok daha kolaydı: kendini sadece onun kolları arasına 
bırakmak kafi id:i. 

Gene, arkasında, Frank'ın sesi duyuldu: 
- Vakit, cicim, gitmek lazım! 
Evlin. dt>ndü Frank'a baktı; sesi öyle tatlı geliyor

du ki.. Okşar gibi. Tıpkı, geceki sesi idi. 
Baş dönmesi geçmiş yerini vuzuha terketmişti. 
- Biliyorum, dedi ve Frank'ın arkasından odaya 

girdi. 
Fakat birden, bir eli havada ve başı yana doğru eğik, 

olduğu yerde donakaldı. Frank, öyle bir söz söylemiş
ti ki.. Bir veda nutku mu, ne söylüyordu Frank, ve 
bütün olan biten işleri hulasa etmek ister gibi bir hali 

vardı: 

- Cicim zannetme ki, diyordu Frank, bu it benim 
için bir çocuk oyuncağı, yahut bir şaka idi. Hayır, ca~ 
nım, bunun şaıkaya gelir hiç bir tarafı yoktu. 

Frank ingilizce konuşmuş yalnız "şaka" kelimesi
nin fransızcası.nı kullanmıştı. Öyle ki, "şaka" nın 
fransızca mukabili, ingilzce cümlenin içinde hafif ve 
şakrak bir eda ile çınlamıştı. Evlin, bunun üzerine, 
ruhundaki gerginliğin geçtiğini hissetti ve gülüm~

miye başladı. 
Kendine vermiye çalıştığı bu teminatta o kadar az 

idr~k ve anlayış vardı ki, üstelik, içinde bulunduğu 
hale o derece yabancı ve uzaktı ki, gülmemek kabil de

ğildi. 
Frank şöminenin bir kenarına kendisi de öteki ke-

_(1) Devamlı kaneıılı~n en mühlik tekli. 

rıye'ye terkettiğinden bahsiyle bilmuhake-

me 400 lira satı§ bedeliyle 700 lira emek 
bede11 ki ceman ııw liranın mildtleialeyh-
lerden tahslll talebiyle açılan davanının 

yapılmakta olıın mahkemesinde: MUddei
aleyhlerden Hayriye'nln Suriye'ye gitip 
mahallinin meçhul kaldığı davacının ifa
desi ve diıvetıyeslne verilen şerhden anla
şıldıfındıın nıezbureye ildnen tebligat ya.

1 
pılmasına karar verllmlşlir. 

Ber mucibi karar muınalleyhnnın 2i.10. 

941 pazartesi gllnti ııat 9,10 da mahkeme- ! 
ye ya bizzat gelmesi veya bir vekil gönder 
mesi ll!n olunur. 4516 l 

narına yaslanmıştı Rahat bir uçurum, ikisini biribi -
rinden ayırıyordu. 

"Bu bir şaka değil" demişti. Yarabbi~ hakikatin ne 
kadar cahili idi Frank! Bunu düşündükçe, Evlin'in 
ona adeta acıyacağı geliyordu ... 

Hemen yanına gitti ve eHni, o baş parmağı kötürüm 
olan elini avucunun içine aldı; bunu yaparıken, şapka
sını bozdu. Aynaya baıktı ve düzeltti. 

- Allaha ısmarladık Jozefin, dedi. 
Kapıya vuruldu. 
Otelin hamalı gelmiş, eşyayı indirecekti. 
Yeşil önlüğü ile, bu adamcağız da, aynı piyeste, 

ufak bir r-01 almışa bc.nziyor·du. Filvaki, bunun rolü 
pek küçüktü. K~çüktü ama, ehemiyetsiz değildi. Çün
kü odasını terkederken, Evlin'e kapıyı o açmıştı. 

Frank'ın bir alay mühim eşyası vardı. Bakınca, çok 
seyahat eden bir adama ait olduğu belli idi. Kendi 
çantacığının halbuki bu heybetin ortasında zavallı ve 
utanç verici bir hali vardı. Ne olacak? Bir ufak çanta 
ki, bir kadın. içine, hemen birkaç çamaşırını tıkıştır
mış ve hafta sonu geçirmek üzere soluğu aşıkının ya
nında almıştı 1 ! 

Frank, oda hizmetçisine: 
- Eksik olma Moris dedi ve birkaç para bahşiş ver· 

di. 
- Allahaısmarladık Jorj; eksik olma Franşon; ek

sik olma Gil 
Otelin dış kapıuna ka<lar sıralanmış otel müstahde

mininin hepsinin adını biliyor gibi idi. 
Otelci kadın : 

- Güle güle bayan Devis 1 dedi. İnşallah memnun 
'italdınız ! 

Evlin, kadına hayretle bakti. Çünkü bu yabancı 

isimle kendine hitap edilmekte olduğunu ilkin anlı -
yamamıştı. • 
Kadın, lcapıcı çocuklardan birini kenaTa itip, kapı-

yı kendi çevirerek devam etti: 
- İnşallah gene bekleriz efe-ndim, dedi. 
- Güle güle efendimi Güzel eeyahatler efendim! 
Ve bununla da kalmıyank, otelin 5n'iine çıktı; bu-

radan, misafirlerinin eşyasının yerine konmasına, mi• 
safirleri.n de hareketine nezaret etti. Sonra, elini sal• 
lamıya başladı .. Ta, bindikleri araba, köşeyi dönürıci
ye kadar • 

Böyle şeyler, kalmıştı mı ya ... Köylerde ancak btY 
na benzer teşrifat vardı. 

Taksi yolculuğu pek kısa sürdü. Aralarında, bir ıe1 
konuşmadılar gibi. Ayrılmaları, öyle korktıuğu 'ka<i" 
acıklı olmadı. 

Bir kere, Frank, kendine hi~ yakışmıyan bir şap1" 
giymişti ve bir başka adam olmuştu. Öyle ki, bu tiı1"' 
di vedalaştığı Frank, o, onsuz yaşıyamıyacağını ~ 
nettiği Frank değildi. , 

İkincisi, tam ayrılacakları daıkikaları kalın bir sil 
tabakası örtmüştü; uyutucu tatlı bir kloroforırn kôlc" 
!atmışlar gibi idi. Tıpkı, ı.loğururken de böyle olıtıtlr 
tu: ağrısı fazlalaşınca, kloroform vermişlerdi. 

Fakat bir an geldi, bu sis tabakası o kaıdar kal1
"; 

la-ştı ki, Evlin: "eyvah l Bayılıyorum" diye düşUrı0'°' 
Hemen, eliyle, bineceği arabanın kapısına tutundu 
Frank'tan bir cıgara istedi. 

Bunun üzerine Frank, şapkasını çıkardı ve keneli: 
sine baktı. Saçları o kadar iyi taranmış o kadar ~ 11 
!aktı ki, madeni bir takke giymiş gibi idi. Ve ~ 
omuzlarına göre küçücüktü. 

C ~ E . le f,r 
ıgarasını yere attıgı zaman, vlin sevınere . O 

kına vardı ki, o da, kendisi gibi üzüntü içinde id 1
• , 

da üzülüyordu. Bunu, gözlerin<len anlamıştı, çeııre, 
sinin gerginliğinden anlamıştı. Frank, yüzünün ge 
rilmesine, çünkü, mani olamamıştı. . • tı• 

Frank, birkaç almanca veda kelimesi söyledı · d" 
tatlı bir acemi idi, almanca konuşurken 1 J{endİ51 

almanca veda etti. .. ,t' 
Birisi, Evlin'i arabanın içine itti. Araba çünlci.J 

tık yürümiye başlamıştı. 

Veda sahnesi birdenbire nihayetlenmişti. " 
Frank'tan artık sonuna kadar ayrılmıştı ve btl 

sıl oldu farkında bile değildi. ~ 
'(Sonu 
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Bitaraflık 
kanunu 

]APONYA'DA 

üılü paktın 1 

ımzası 

İngiliz pilotları 

ıark cephesinde 
Dil Bayramı Berlin radyosunda 

Nazife Aral 
.rı 

0811 İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar kalkacakmı? ylldönümünde 
Murmansk bölgesinde 
cereyan eden bir hava 

harbinin tafsilatı 

(Başı 1 ıncı sayfada) 
NOvlt Yetkln'ln Behcet Kemal'den okudu

tu bir parcadan ıonra Ceyhun Atuf Kansu 
ötıe Yemetl a<tlı ıllrlnl okudu. 

Bakla t<1rlasında ıarı c:ıcckler 
Acan kollarım beni kucaklar 
Utıe anam Utle yansın ocaklar 
Mayala >oturdu Plılr baklayı. 

bir konser verdi 

l.ondra, 26 a.a. - Hava nezaretinden teb· 
ltt edllmlıllr: 

Buırun ~tlcıten ıonra avcı ıen·ısıne men
ıup lay>·arelerlmlz Dunkcrk acıklarında dUı· 
!nanın dört ma)'n ııemlslyJe iki tanare de!I 
ırenııaıne hücum etmlılerdlr. Tayyare dc!I 
ıreı:nııertnın her ikisi de hasara utramu ve 
lkl ı:na) n ııemıııı ateı almııtır. Taarruz! dev
rl)e vazırl.'ııl R'ören baıka 11 vcılıır Cherbourır 
•cıktarında dUılllanın kUcUk bir devriye ıre· 
lııtaını batırmıılardır. lllc bir tnıılllz tan-are· 11 ka)"lp detlldlr. 

. ı tören yapmak yasak 
Ayan meclisinde çetın Tokyo; 26. a.a. - t.tnited - Prese bildi. 

fl~e bntlı)an 'c Anadolu ko:ııUnUn renırl· 
nl ve krıkuııunu veren bu ırUzeı ve öz TUrk
c:e ııır de ~kun alkı~larla ka!'lılandı. 

1 k riyor ı Japon ıözcüsü M. İDii, ıu beyanatta mücadeleler o aca ta bulunmuııtur : Osman Atilla da "'Cenk yoıundıı,, eıırını o-
kudu: 

Sovyet resmi tebliği 

Va§ington; 26. a.a. - Bitaraflık kanu
nunun kaldırılması için M. Mackeller ta
rafından Ayan meclisine verilen takrir .mU
nasebetiyle ılddetll mUnaka§alar açılmış, 

ve kanunun kaldınlması lehinde ve aley
hinde beyanatta bulunulmuştur. 

••- Japonya"da UçlU paktın imzaaının 
yıldönümü dolayısiyle hususi tezahürler y

8
• 

sak edilmiştir. 

"Milliyetçi lider Nakana bile, cumartesi 
gUnU söyllyeceğf nutuktan vaz geçmek 
zorun.da kalmı:itır. 

Hariciye nazırı ziya/et verecek 

Londra, 26 a.a. - Rusya'daki hava 
harpleri esnasında ölen ilk İngiliz pi
lotunun adı bildirilirken, Rusya'ya 
gizli olarak giden bir küçük ingiliz 
hava filosunun düşmana indirdiği bir 
darbenin tafsilatı da gelmiştir. 

Bu darbe, alman]arın Murınansk'a 
karşı giriştikleri so nhücum esnasın
da indirilmiştir. Diğer İngiliz tayya
releri daha cenuba kadar gitmişler ve 
Kareli'de durmuşlardır. Bunların Le
ningrad bölgesi üzerinde cereyan e -
den şiddetli hava muharebelerine iş

tirak ettikleri haber veriliyor. 

Dinsin ba,ımdakl aıtnm 
Cenk yolunda, cenk yolunda 
Serinlesin yanık b:ı.i!rım 

Cenk )olunda, ° C<'nk yolunda" 
Anamın dU\ atı bll> rak, 
Kanımla ıulnn•ın trıprak. 
Önüme dllıUı> her :ııaprak 
Cenk yolunda, cenk >OlundaM 

lrtoakova: 26 a.a. - DUn geceki Sovyet 
&eblitı: 

Mebus WordS\\OrUı, mebuslar meclisi • 
nln bu kanunu kaldırmağa veya tadil et Tokyo, 26 a.n. - Unlted PreBS: Ucıu Paktın 

1ın~aııı yıldönUnıU dola)L~l>le Japon hariciye 
nazın M .Toyoda, Paktı imza eden devletle • 
rln siyasi mUmesslllerl aeretlne yann bir zı. 
yafct verecektir. 

Halk türküleri 
meğe hazır olduğunu ve herhalde bunu Ankara Halkevlntn dokuzuncu dll ba>Ta • 

mını kutlama torenl, rad>oe\'I annalkArlnn· 
mızın halk lUrkillerlyle ıona er<ll. Sarı He· 
cep, ,\hmet Şcnseı, Aziz Senıeı halk Ulrkil • 
lerlmlzın cıı ııUzel ürnL"klcrlnl caldılar ve o· 
kudular. Denizli ha,ası "iki karpu..:", Nnzll· 
il havası "'Nazıııı·nın kızları"', K ıracao.rııan
dan ''Salıahtan ul'ırudını ', "'Atı olun d.ı ata 
b ncr" "'l'astnıı ırüıcı .. tllrkulıırl, Hıılkevl &n
lonunun 111.'k BeHck gordutu bir c~kunluk 

23 eylUI gtl!ıU kıtalanmız bDtUn cephe 
boYUnca ı'!l\şmdnla muharebe etmiştir. 

kanunların arasından bUsblltlln çıkaraca

ğını Umlt ettiğini sl.iylemıı ve demiştir ki : 
23 eyıuı gllnU 70 ı hava muharebelerin· 

de ve tayyare da!I topçuları tarafından ve 
88 t de )erde olmak Uzere 138 dU§man tay
)"areıı tahrip l'dilmlıtır. Bizim kayıbımız 
16 tayyareC:ir. 

2' eylUl tarihli alman teblittnln Ktef 
lnıntakaeında 370 tank tahrip edilmlı ve 
18() bin ,.Air alınmış olduğuııa dair verdiği 
haberi n11 tebliği yalanlamakta ve ıöy
le demektedir ı 

"- :Uiz bUtlln tarihimizde, yeıJI denizde 
rahatça seyahat edebilmek hakkı lçın mll
cadele ettik. Bitaraflık kanunundan do

layı bu haktaıı vazgeçmlııtık. Ben bunu 
her zaman mAnen !ena biroey olarak te -
lAkkl ettim. ,. 

Japon •iyasetinin le.meli gene 
üçlü pakt 

Tokyo, 26 a.a. United Press ı Üçlü pak • 
tın imzasının yıldönlimü münasebetiyle ja. 
pon istihbarat bürosu ııefi M. 1to bu akşarn 
radyoda bir nutuk söyliyerek bilhassa şun
ları söylemiştir: 

İngiliz hava kuvetlerinin Mur · 
mansk'ta görünmesi. alman hava ku
vetleri için bir sürpriz teşkil etmiş • 
tir. 

Bayan Nazile S. Aral 
hamsı ıctnlll", daklknl ır<' ı aı.ırcn alkı.ıııar ara- Birkaç senedenberi Berlin konse~ 

Mutedil bir adam olarak tanılan Ayan
dan s" artz da ticaret gemilerinin sllAh • 
landırılmaııı hakkındaki teklife pek taraf
tar olduğunu beyan etmekle meslekde.şla. 

•·- Beynelmilel vaziyette çıkacak deği. 
&iklikler ve karşılaşacagımız ırüçlükler ne 
olursa olsun diplomasimizin temelinde üç
lü pakt ruhunun hli~im bulunduğu vakıa • 
sında hiç lıir şey defişmiyccektir. Başka 
devletler tarafından Japonya ile Almanya 
ve ltıılya arasıııda anlaşmazlık sokmak için 
gösterilen faaliyet, Japon siyasetinin bu 
değişmez prensipi iızerinde nıüeıısir olmı -
yacaktır. 

Bu bölgede harekat yapan ve gö -
rünüşe göre, büyük bir hevesle harp 
etmiyen Avusturya kıtalarına yol aç
mak için buraya Junkers pike tayya
releri gönderilmişti. Bu Junkers'ler, 
karşılarında Hurricane'Jarı görür gör 
mez geri dönmüşler ve almanlar. Nor
veç'te Kirkenes ve Finlandiya'~a 
Petsamo üslerinden Messerchmıtt 

tayyarelerini getirmek imkanını bul
dukları güne kadar bu hücumları ge-

sında dlnlcncıı. vatuvarında okumakta olan ge~ 
San Heceb'in ulusal TUrk snzlyle çal- 'I'ürk sanatk!irı Bayan Nazife Sala • 

dığı Sarı zeybek havasından sonra, kut- hattin Aral dün saat beşte Berliıı 
lama prııgranıı sonn ermiş bulunuyordu. d 

Diln ak§am Halkc\•I salonunu dolduran ra yosunda bir konser vermiştir. rından birkaçını hayrette bırakmııtır. Bu bölıede ıimdi ıiddetli muharebeler de 
•anı ediyor. Hiç ıUpheslz kayıp .. v~dır. 
faJtıt bunu simdi tasrih etmek ıu~eur. 

Bir ııörtltme eımnsında A>·andan .P.L Tatt, 
eu beyanatta bulunmuıtur: 

bine ynkın Ankaralı'yı hakiki bir halk bay On üç yaşından beri muaiki ile uğ
ranıı yaşatan sanatkArlar, en bilytik nıl\kll.- raşan bu genç sanatkarın bestelediği 
fallarını perde knpnndıktan sonra Halk- "Boğaziçi, Karadeniz, Akşam, Çal ça
cvinln 1;1cref salonundn aldılar: Milli Şef'. lan, Oy_un havası, Zeybek" parra]a • ••• 

J.loııkova, ~ a.a. - SoV)'et 1'tlhbl\rat bü-
~ıınun :ı6 e,yJQl sabah teblltl: 

"- Bllarntlık kanununun llııası, llllhverl!' 
karıı harp llAnı demektir. llu kanunun kalk· 
ması, Amcrlko. hUkUmııtlne llllnsız bir harp 
yapmak ıaUlhlyctınl verecektir.,. 

imiz, yanını ındıı. Bnşv<'kilınıiz ve Vekille- d b ,.. 
rlmizle Hulkevl reisi Ferit CelAl cnvcn rm an ı aret olan piyano konseri 
olduğu halde gençleri knbul buyıırdulnr musiki severler tarafından alaka ile 
kendilerine a)Tı ayn lltlfııttu bulundular. dinlenmiştir. 26 eyi{!! aeceıı Jntalarunız blltün cephede 

•Uıınanıa muharebe etmlslerdl~. 
2:s e,yJUlde bava kuvetlerlmlz l\fosıc.:ıva ct

••tında dlltmanın lld keelt tayyım~..ıııı dü • 

M. Taft'o. ııöre bltaratlık kanununun llırnsı 

proJesl, Ayan mecllııtnde cıılln bir mllcadcleyıı 
ıcb<'P olacaktır. Sulhu korumak ve onu şarki Asya'da mlis 

takar bir hale sokmak istiyoruz. Üçlü pakt 
bu ruhun mıisbet bir ifadesinden başka bir 
şey değildir. 

ri bırakmışlardır. Messcrchmitt'ler. 
hemen muharebeye girdiler. Fakat 
almanlar bu muharebede bizim bir pi
lot kaybımıza karşı 7 tayyare kaybet
tiler. İlk karşılaşma, geniş ve ıssız 
bataklık sahalar üzerinde cereyan et
miştir. Tayyarelerin biribirine gir : 
dikleri bu şiddetli hava muharebesı 
bitince İngilizler göklere hakm ol -
muştur. 

.Milli Şef'lnıiz bu geceden memnun ol- Sanat hayatımızda yeni ve ümit ve-
dııklarını, gençlerden sade vt temiz Tilrk- rici bir istidat olan Nazife'nin bize 
çenln en giizel urn~kıerıni ckleclıklcrlnl Berlin radyosundan yolladığı na"' • IUrrnu,ıerııır. • 

.Alman. ba•kumandanlıtının taı!Jt .Yalancı-
1-rı 24 e,ylUlde )'eni bir yalan ortııya atmıe· 
lardır. Bir kalemde blrcoıc tO\")'et tankının 
lahrlbl ve binlerce ıovyet aıkerlnln esir e
Clllnıeıı artık bu yalancıları tatmin etmiyor. 
Alman halkı bu U)'durmalara o kadar alış -
lnıttır Jd taılıtler ıc:ın bu kadar tabii olan 
bu Yalanlar onu artik hayrete düsUrmemek· 
lectır. Bunu dikkate alan JlltlercUer daha 
lcıJı; blr ıureue ,yalan ıö,ylemete karar ver
llllılerdır. Bunlar zevklerini tatmin tein Ki -
t er bölııealndı 1570 ıoV)'et tanin ve 880.000 
•ır aldılclarını rNUJen bildiriyorlar. Pek ta· 
bu olarak aımanlar ne 1170 ıoV)'et tankı, ne 
Gt 380.ooo aovY•t esiri almadılar Kleet cep • 
lıeeı.nde ıtddeUI muharebeler de\•am etmek· 
\ecıır. Alman mUıtevll.lertn üıtUn kuvetlere 
llıaıık olduklan inkar edilemez. Bu mücııde • 
ıtnın ne suretle ıona erecettnı ıöylemek ıtm-

lUk zıordur. Alman pJAnı hlc ıUpheııtz bin • 
rce eıılr ve yüzlerce tank ele ııecırmektlr. 
il.kat bu plAn henUz ırerceklesmeğe muhtac
r ve bunun ıcın de sadece almanlann arzusu 
•trnez. Alman :fa~l.sllerlnln ııek zekice olmı
an b11 UYdurmıı.lannın ruhu, plAnlanru bir 

rcek Olarak ırllııtennete teıebbU. ctmele· 
ndendlr, lıte alman komutanlıtının kendi· 
e 11Yıkat kazanılmamıı bir ıerer attı ıcın 
llandıtı uıullerden biri daha: bir zaman 
nıanıar MaJlno hatttnı yardıklarını hn>1a • 
raıc dUnyaya llAn etmlllerdl, Hakikatte ise 
ınanıar MaJlno hattını yarıı.mamı.ı. takat 
vtıınıeıerdtr. Ancak almanlıırııı. kendileri -

Papa ile müzakereler 
VaılnR'lon, 26 a.a. - Unlted Prcss: Ve ıray

n reıml ıahııbetten mürekkep bir amerikan 
heyeti, M. l'>!)ron Tn>lor lle Papa arasında 

baılanmıa olan ırllrUımelere devam etmek 
Uzere yann Romn')a han·kct edecektir. 

bl haber alan mnhtlllcrdc öğrcnıldlf:tne 

ııöre bu komisyon, ıu zatlardan mürekkep· 
tır: 

Dahiliye nezareti eski ma t~arı Chnrles 
Franklln West, banııcr Wllllam CUllen Sa!· 
tord ve Charlca ı-·ınn w.ıııams'dır. 

Dük de Win•on B. Hull ile 
görüıtü 

\'aşlnırton, 2G n.n. - Dük de Wlndsor diln 
Dlrkıılk Amerika hariciye nazırı M. Cordell 
Ilull lle enıernaıı)onal vnzlyct hakkında 115 
dakika ııuıilsmU~tUr. 

Dük mUt<'nklben R'AZetecll<'rl kabul etmıs 
ve Jnı:lllere'ye lllmadı olup olmndıtı hakkın· 
da sorulan ıuale karsı eu cevabı vennl$tlr: 

Kati itimadım vardır. 

DUk \'e refikası, bundıın sonra Beyaz Sa • 
rau aldcrek Rclslcümhur Ruzvclt'lc. Z7 da • 
klka ı:örtismOstOr. Halk kendilerini büyük 
tezahüratla alkıılamııtır. 

Dük de Wlndaor deniz ıııert encllmenl rel· 
si ı.anıı•ıa bir snat kadar ııörüımUıtUr. Bu 
konuıma eınıuında llahamn adalarının vazı

.Yetinden baıka enternaı>onal deniz meıele -
ıerı de müzakere edllml$tlr. 

Kongre kanunu kaldıracağa 
benziyor 

Nevyork, 26 a.a. - Unlted Preu : 
e 11Yakat kesbedllmemtt muvatraklyetıer 

"1tr,ttırınek Jcln bu hattı yardıklannı sllyle · 
•lerı kap edl.Yordu, Almnnlar So\•yetler 
lrııtıne karıı .YAPtıklnn haln:ıne taarruz 

111 nasında ırü,ya "Stalln hattını .. yardıklıınnı 
ldı~Lkıcrı uman da bu hileyi yenııeııucr. 

lt'l')'et 1stıhbıırat bürosu Stalln hattı d~e 
nıüıtahkem hnt mevcut olmadıtını, sade· 

•leJlde tnhklmnt mevcut oldutunu izah 
tı. Alnıanıar ''Stalln hattını., kendllerlne 
nı •an ve muvnfraklyetıer atfettltmek ıcın 

).yandan Mnc Keller tarafından bita
raflık kanununun kalkması hakkında ve
rilen takririn kongreıJe müzakeresi esn~

sında çetin bir nıUcaıJele b~klennıekted.ır. 
Bununla beraber bi7.zat lnfıratçılar bale 
kongrenin neticede projeyi tasvip edecek
lerini kabul etmektedirler. 

~Urdular. BuııUn de Hltlercller aynı hileyi 
c OcQ deta olarak tekrar ediyorlar. Mıll· 

En mUteassıp lnflratçılardan biri olan 
l\l \\'heeler bııglln San Francisco'da bir 
~.~ nutuk ııöyllyerek deml!'tir ki : 

Ameriko'da cok 
miktarda tank 

ve top yapılacak 
Vaşington, 26 a.a. - United Press: 

Yeni kiralama ve ödünç verme kanu
ntı projesinin kabuliin<len sonra çok 
miktarda tank ve top imali için hü -
kümetin kongreden 300 milyon dolar
lık bir tahsisat istiyeceği zannedil -
mektedir. Tankların büyük bir kısmı 
muharebe meydanındaki kayıpları -
nın yerini tutmak için Rusya'ya ve 

orta şa'rktaki kuvetleri için İngilte -

re'ye gönderilecektir. İmal edilecek 
toplar arasında topçu bataryalarına 
kar!ı büyük bir muvaffakiyetle kul
lanılabilecek olan 105 milimetre ça -
pında yeni tip bir top bulunacaktır • 
Bundan maad• motörle i91iyen bir 
şase üzerine konıulacak 75 milimetre 
çapında tank defi topları da yapı la
caktır. 

Tankların çoğunun ağırlığı 13 ve 
28 ton arasında olacak. Fakat bun · 
l ar arasında "kara muharebe gem ile· 
ri" adı verilen 61 tonluk tanklar da 
bulunacaktır. 

Musolini'nin hususi katibi 
esrarlı bir ıekilde öldü 

Almanlar. hava kuvetlerinin yar • 
dımından böylece m1hrum kalmışlar 
ve hücumdan müdafaaya geçmek 
mecburiyetinde bulunmuşlardır. Çün
kü bu sefer ruslar hücuma geçmişlei" 
ve almanları, şaşkınlıkları geçinci -
ye kadar. Li·tsa ırmağının arkasında 
10 - 15 kilometre geriye kadar püs -
kiirtmüşlerdir. 

Anlaşıldığına göre, bire karşı yedi 
kayıp verdiren bu karşılaşma, Fin -

landiya başkumandanlığı üzerinde 

büyük bir tesir yapmıştır. Almanlar, 
in&ili:z t.yyarelerinin, bu cepheye 
geld iklerini f inlandiyah lara bi1dir • 
mekten çekiniyorlar. Bundan ba~ka 
böyle b i r haberi alman halkına haber 
vermeyi de hiç istemiyorlar. 

söylediler ve kendilerini tebrik elliler. I · kl d · ""' 
Bu salonda gençleri<' enmml b.r konuş- me erı zev e ınliyenler ona daha 

ma yapan İnöııU, saat 23 te Hnlkevlnd n büyük başarılar temenni etmişlerdir. 
aynldılar. CUmhurrcıslmlz Halkevlne ~- ı 
li§lerlnde olduğu gibi dönti!llrrınde de hal
kın içten gelen gösterileriyle selamlan • 
mışlardır. 

Hollanda Hindistan ı 

ile Japonya arasında 
. 

gergı n münasebetler 
Tokyo, 26 a a. - Unltcd Pıess. Japon !ab· 

rlkatörlcrlnln en zcnıılnlerlndcn bil'! olup 

Yunanl ı fakir halka 

yapı lacak yardım 
Yunanistan'daki fakir halka ve 

kimsqiz çocuklara yapılacak yardıın 
etrafında bir müddettenberi Ankara. 
da temaslar yapmakta olan beynel • 1 
milel Kızılhaç Cemiyeti azaları dWı 
akşam İstanbul'a hareket etmişler • 
dir. 

Hollanda Hlndlstanında >arıtıf:ı bir sc>ahat · sı arasında, Kızılay tarafından Yu • 
ten Hnl dönen bir 1.at au b ynnatta bulun· nan çocuklarına gônderilen otuz bin 

mu,ıur: ı lira kadar kıymetinde un ve diğer ço-

Yunanistan'a yapılan yardım eşya-

.. _ Japonya ile Holl ındn H ndlstan ı ara· cuk gıdaları ela vardır. 
sındakl munascbetlcr cok ciddi b r safha)a I 
gtmı &Ur. llolhnda Hind tanı'nın Sl)aset ta· =:::::::::::::::::;:::::;:;:;::;:;;;;;;;;;::;::;:;:: 
mamen Amerika Blrıee k OevleU•rlne ve BU· 
yük Brltanya')1l batlıdır. Blnaenalf')h Hol· 
landa Hlndlatanı, dUıman aa)ılıı.n mcmlek<'t· 
tere petrol ve demir abnd nnemete knrnr 
vermlatlr.,. 

Hollanda hincli•tanı amerikaclan 
bomba tayyareleri •atın alıyor 
Loıı-Angelesı 26 a.a. -United - Press: 

North Anıerican Avlatlon Cumpany mU· 
es.sesesı, Hollanda Hindiatanından 24 mil· 
yon dolarlık bomba tayyareleri elparlşl al· 
mı§ olduğunu haber vernıektrdir. 

OKULLAR 

T olebe kaytfı 
YUkaek MUhendlı Mektebi MUdOrlUtüncıea: 
1941 • 1942 ders ıentaı talebe kayıt mua

melesi ı e) lülden itibaren 30 eylül• kadar ıa
bııhları yapılacaktır. 

Faı:ıa tarsıııa ıcın mektep ldare1lne mura-
caat edllmcıı. (7ll02;6033> I~ı 

İşgal altındaki 
yerlerde yeniden 

sabotajlar yapıldı 
Bu bombn tayyareleri, orta boyda ve Londra, 26 a.a. - Franı;.ı da ıabotaJlar de· 

Teknik kitaplar alınacak 
Ankara Bölge Sıınat OkUlu MüdUr U Un . 

den. 
vam etmektedir. Nantes'da bir maden >atı Birleşik Amerika Devleti ordusuna satılan 
deposu yanmı&tır. 

Alman laırall altındaki yerlerde de bu böy
ledir. 

b'>mba tayyarelerinin aynidir. Bu tayyare
lerin tesllml gelecek senenin bidayetinde 
baıılıyacaktır. 

'rlıche Korresııondenz Und Dcutıchland 
llılndekı alman R'RZete~ı. Lenlnırrat müdn -
u• •1-tenıının MaJlno hattına ilstQn olduiru· 
le Ya:ı:ınııtıt, Ne kadar az mUne\•ver olursa 

··- Yapılacak tazyik neticesinde kon -
grenln bitaraflık kan~nunun kalkması. tek 
llfini kabul veya tadı! edeceğini zannedl· 
yorum. Fkat proje gizli celsede görflşUIOr 
veya milletin reyine bırakılırııa teklifin 
lddetle reddedileceği muhakkaktır. 

ş sonra sovyet - alman harbinden ~ah • 
seden M. "·heeler ıunları aöyleml§tır : 

Yuıılllla vya'da 1200 11rp ceteclsl blr IPhte 
taarruz etmlatır. Sehrln aarnlzonu mukave · 

Moskova, 26 a.a. - Ta11 ajansının Ce • met edememla ve alman ta)")'arelerl Alllerı 
datıtmak zorunda kalmıstır. nevreden öğrendiğine ıöre M. Musolini'nin , k Krlstla""holm'· 

Norvec'te Berııen e ya ın ·~ 
eski hususi kitibi Sebastianl bir tayyare da esrarlı bir )'ancın c:ıkmıı ve depolan tah· 

İtalya ticaret filosunun yüzde 
otuzunu kaybetti 

Bölge aanat okullan Uıtıyacı ıcın 25-ıe lira 
ı kuruı tutarındaki 394 ka m ecnebi teknı. 
kitaplar acık e.ltslltme ıuret yle al nll!' ktır. 

Bu gibi kitapları \ r bil cek olanlıı.nn k lal» 
llstelcrl)'le ıartnıımeelnl ııönnelc 11zere hel' 
R'Ün okut mUdUrlUıtOne ve ekıı itme.Ye alre
ccklerln de )1lzde >edl bucuk tttrılnatıarble 

birlikte ihale ııonü olan 29. 9 1941 pazaruı.t 

gUnU saat 13 te Ankara mekt pler muha11 • 
b t'lllltlnde toplanacak olan alım aatım ko • 110 

herke. blllr ki .MnJtno tipinde mUıtah· 
,_ hatıar uzun .rıllnr zarfında lnsa edil· .. ur 
.._ ve ~.Yle bir hattın bir iki ay znrtındp 
0 

11 1ınktını .Yoktur. ıııtıercı mOstevlller de 
t u blll.rorınr. O halde r.enlnırrnt mUdnraa 
,ı:nının MaMJlno')a UıtUn oldutunu hanırı 
lnır alla iddia etm<'ktr.dlrler? Birinci 1, r.e • 
rı r .. ~t clvannda urıradıklnn korktınc: ka>ıP· 

... klı aöst<'rmek lcln lklnclsl de nA'ustos •o . 
11 nunda zaptedeceklerlnt ıö>·llyerck ö· 

ıt111~klerı Lrn!nnad'ın zaptı hakkındaki 
ıı ı~- neden dolayı aklın kalmakta oldutu· 

..... h ıc:ın, 

Alman resmi tebliği 
IJerıın 
ıı11, ' 26 a.a. - Alman ordulan baıku • 

llhttnın teblltl: 
lcb,rı 
ııu11 n ••rkınrta .ccvrllen dUsman ordu • 
tı, d bakılelrrlnln imhası amansız bir su· 
Cıt evaın etın<'ktcdlr. 

lllcce 
-Ooo •rtnn esir sansı ılmf'llkl hald<' dlr. 
ııı,n 
\ hava ku\•ctıcrı Hıı.rkor, Tula \"C 

ıııt: blıtırclcrlndc düıman dcmlryollannı 
l>u11 

1•brlkaıarını tahrip etmlslerdlr. 
ıı,r1 ırece alınan ıavaı tan:arelerl lnırlllz 
~k •cıktarınıta büyük btr ticaret remlsl· 
l>u 11\ıatardır 

111\an 
• aı tıwarcıerı dOn ne ııundüz ne de 

illan topraklanna hUcum etmcmlılcr· 

"- Şahsan zannediyonım ki, Alm?n:ı.:a 
ve Rusya, her lk(sl de tamamlyle. bıtgın 
bir hale gelindye kadar, harbe devam e
deceklerdir. Ancak bundan sonradır ki 
sulha kavuııabilirlz . ., 

Hırvatistan' da 
vaziyet • 

gergın 

Macek' e kukla hükümefi 
kurdurmak isteniliyor 

Ne\·york, 26 a.ıı.. - Ne~york Tlmcs ııaze • 
tesl yazıyor: 

"Hırvatlstnn'da ııUndellk leler mahiyetini 
alan karı:a1allkl11rın Norvec ve Fransa'dakl 
R'lzllden R'lzllye lıyanlardan daha bil) Uk bir 
manaBı \'ardır. F..suen eter htr\'8tların ltal
)"anlara kartı c:arpısmnta kadar varabilecek 
mCithlt kinlerine bir bUrhan aranıyorsa,. mev
cut olmı>·an Hırvatllltan tahtı itin ltal.)ıı. ta
rarından secilen kıratın tacını ııl>ınek üzere 
zaırrep'e rltmcA'e bir türlü cesaret edememe· 
si kHldlr.,. 

kazasında ölmüştür. rlp etmlıtır. Bu ,yanııın da aabotıı.Ja at!edU • 
Tass ajansı &unu ilave etmektedir ı 
Roma'da dola§an ııayialara ıröre Sebas

tfani bir kaza neticesinde değil faka t pek 
çok şeyler bildiil için ölmüştür. 

Amerikan • Japon 

görüşmeleri nazik 
bir devreye girdi 

Nevyork; 26. a.a. - Stefani bildiriyor : 
Haber alındığına göre, Pasifik meselesini 
hAlletnıck llzere Amerika ile Japonya ara· 
sında yapılmakta olan görÜ!jmeler nizik 
bir devreye girmiştir. M. Ruzvelt, ıörtis
melerln kati olarak krsilmeslne engel ol
mak için bUtlln gayretlerini sarfetmekte -
dlr. 

Siyam - Hindicini arasında 
bir hudur hadisesi oldu 

mekledlr. 

Polonya harbindeki 

alman kayıpları 
Londra; 26. a.a. - İngiltere'de bulunan 

Polonya umumi kararglıhı bugUn ne§ret
titı bir raporda, eylUI 1939 da cereyan e
den Polonya - Almanya harbinde Alman

ların 90.000 ölU ve 200.000 yaralı verdllc· 
lerinl ve -'00 tank ve 500 tayyare kaybet· 
tiklerini bildirmektedir. 

Polonya kayıpları hakkında neşredilen ilk 
listede 1000 den !azla l'olonya subay ve 
askerinin lıml bulunmaktadır. 

Almanya Hırvatistandan 

amele getirtiyor 
Zlirich, 26 a.ı. - (Royter) Neue-Zurciher 

Zeltung gazetesi, Zatrep gazetelerine at
fen verdiği bir haberde, birçoğu maden 
ocaklarında çalııımakta olan -'6 bin Hırvat 
amelesinin Almanya'ya gönderllmlı oldu-

İekendcriye: 26 a.a. - Roytcr ajansının 
Doğu Akdenlz'dekl Brltanya tilosu nez
dindeki muhabiri bildirıyor. 

Yüksek rütbeli bir deniz subayı bana 
§Öyle dedi: 

Tahminlere göre İtalya"dan Llbya'la ha 
reket eden her beı vapurdan biri 118sUne 
dönmemektedir. İtalya, denizaltılarımız -
dan kaçmak llmidlyle aerl kaf'lleler kullan 
maktadır. Hava kuvetlerimlzln donanma
ya yardım sayesinde Akdenizi ıeçmek 

İtalyanlar içln son derece sinirleri bozan 
bir lıı olmuştur. 

Sanıldığına göre İtalya ticaret filo -
sunun yüzde otuzunu kaybetmiıtır. YUr.de 
yirmisinin de tamirat dolayısiyle hareket 
kabiliyetinde olmadığı zannedilmektedir. 

mls)onunn müracaatı rı. 1658.5 

Giriı müsabaka imtihanlan 
ıu tarihlerde yapllacakl1r 

Yüksek Mühendiı Mektebi 
Müdürlüğünden : 

ı Tesrlnle\'el c:artamba ır!lnO: 
Sııat dokuzda c bir 'lie trlaonometn. 
Saat on dörtte leometrl. 
ı Tcırtnlı.:\el 1941 ı>el'I mbe &ünü: 
San t dokuzda t k. 
saat on dortle klm)'ll. 
3 Teırtnıeveı 1941 cumn ııUnü: 

Saat dokuzdn erncbl dil 
\'aktrndc imtihan >erinde hazır bulunma.. 

>an, ka>,t kaml'slnl yanında bulundırmı aa 
t.ıebe ımtıhantarıı kalıul edilmez tmtıh n ar 
yazılıdır. ı·azı lcln ancak kopya kalemi lnhut 
mavi mürekkepli kall.'rn kullanılmuına müsa-
ade edlllr. (S:r.?9f6804) 16780 

Hasta bakıcı aranıyor ••................•..•.......... .•• "-
.1 • Siyasal Bllgller Okulu Direktörltig;.1.Q. 

E KÜÇÜK DIŞ HABERLER ) ~e~:yasal Bilgiler Okulu talebe revirinde 
""lı ı 1 11

1111111.". 11 "" ı • ••" • • "" • 11' çalı§acak bir hasta bakıcıya ihtiyaç var. 
Hııtnklnıı, 26 a a. - Mancuko"nun merkı-zı dır. Aylık Ucrrt 30 lır dır ı·emc, ıçme ve 

olan Halnklnıı'de Jerlllerln oturdukları ma- vntma mektepte t.emın cdıl ccktır. Ha l4-
hallelerde 'eba cıkmııtır. Sıhat bürosu ılm· nell.'rdc ça_lı§mııı ve ha ta) a bakma ı le
dl>e kadar \ebadan beı kişinin üldU~UnU rınde bllgılı olm:ıh l!ızımdır. Heı;: Ull 

ltary ... bı· .... . an resmı te ıgı 

B. Maçek tazyik ediliyor 
Londra. 26 a a. _ Londra'dakl Hırvat mah-

\'erancutar, 26 a a. - Unıted Prl.'11: Hindi· 
clnt ile Siyam huductunıta bir hudut hAdtıınl 
olmuştur. 30 Hlndl<:lnt askeri, l\fekonır neh • 
rinde bir motörıe dolasan 15 Siyam askerine 
ateş acmışlardır. 

ka>det.mlıtlr. mektebe mUrnennt olunabilir. 7091~ Preııburır. 26 a .a. - Slovak hUkUmctı in l 7037 ğuııu yazmaktadır. botaJ yapanlar h:ıkkınıla 'OIUm cezasının tat• 
Bu tedbire sebep, karı§ıklıklar ytızUn - B 01r te · · 1 

ıı~ll 2t 1
n le~ ' • a. - ltalyan umumi ımrarga· 

'>tııı lltı: 
11ıllbıı, •ı:ce llal)an tayyareleri :r.Jalta'da 
flıııı,r111 Ylare mrydanına yeniden hUcum 
rı Voı.ertı 24 2~ c> ıuı ırec..,~ı ıtotu Afrika' • 

1" ~ cıu llıUıtahkem mcuııerlndekl kuvet· 
~'1l!rGır lll\anln R'f'Ce hUC'umlarını pUskUrt· 11~• ıo~ ş nıaı Arrıkaıındı Tobruk cephe· ~ ,, ''rn • 

e>'ıu d •ı raıı ı >rtte bulunmustur. 
't.a·l'ı brı P )f'te 8UrlinUr<"e•lne ucarak MI· 

,~1 1lı 1ull\batıyın ve mitralyöz ateılne tu· 
11 •r a illan lll)'yaresı duıUrulmUstür. t<ııt ra, nd 
'1 ı 10 ölU ve evlerde ııasar 
l') ıı"ıı·*' 

•r .. I ' lıUcunı etten baıka bir ınaııız 
&lıevıtr &cinde denize düıunıımuı • 

1 aldığı haberlere R'ıire, almanlar. flllerln n 
lld rl ve sabık ,yueoeıa v ba•vekll mu-hırvat e 

D •ıa~ek'I Hırvatlstnn'da yeni bir avını r. " ~ 
hükUml'tl kurmata kandınnak tein Qutıııınıı b 

aktadır. Yuııosla\'yn'nın lslllAsınOlln e • 
calışm k üzerinde fe\'kalAde bUyUk pılkolo • 
rl Ma~ k t k 

lk ler yapılmaktadır. Fa at 1\ ace , 
Jlk tBZY h b 1 
aıman veya 118 l)'an emeller! esa ınıı. ca ıs· 
matı dalma rf'ddetmlstlr. 

Amerika 'daki lngilizler ve 
hür Fransız harp gemileri 

Vasinıton, 26 a.a. - Bir1esik Amerika • 
da t amir edilmekte olan Britanya ve hür 
Franıa remilerinin ıimdi 27 ye balii oldu

iu b ildirili70r, 

Bingöl sonbahar panayır1 ~lldı 
Çapakçur; 26. a.a. - Burada ilk de!a 

olarak kurulan Bingöl sonbahar panayırı 
dün törenle açılmıstır. Yıllardanberi 
pazar bile kııruıamamııı olan muhitimizde 
bu panayırın açılı~ında rok klllabalık bir 
halk yığını vali, memurlar ve okul t ale· 
bekri hazır bulunmuşlardır. 

Hslkevl bandosunun çaldıtı ııtikl!l mar· 
şından ıonra vali, bu panayırın bcSlıemiz
de yaratıcaiı ekonomik har~ketin önemini 
belirtmtı ve kordeleyi keamek ıuretiyle 
panayırı açnuıtır. 

bikini emreden kanunu tasvip etmt,ttr. • svıyccı a ınacak 
den maden ıstihaalfltının azalması ve na- Buenos - AlreB, 26 a a. -- Cilmhurreısı mu- Zıraat Alat ve Makinelerı lhtısas Me• 
kil vasıtalarının tahrip edilmiı olmaaıdır. a\·lnl Rnmo Castlllo, burada fııııatcı btr hn- tehi Mudurlugı.inden _ 

reket olduğuna dnlr yaban<"ı memleketlerde M 
dol atmakta olan ıa> laları kn llyetıc >rılanla- .. ekıep atelyesi için imtihanla 80 lira 
ması tein orı aJansına ııatahl>el vermiştir. uc

1
retli bir tesviyeci usta alınacaktır. 

Londra, 26 a.a. - lnR'lllz ren tcıvlk birli· mtihan 2-l0-9n Pcrliembe gunLi saat l O 
tının konferansı buR'Un J.ondrn'dıı acılmııtır d 

Ankara Hukuk Fakültesinde 
hazırlayıcı dersler Uc ıınn devam edecek olan bu konferansa b!; a Yapılacaktır. Taliplerin 1 10 941 çar-

c:ok memleketlerin ten adamları ııtırll.k et- iimba günü akşamına kadar aşa~ıda yazılı 
Ankara Hukuk Fakültesinde bu yıl mektedlr. vuikaları istidalarını upten mekter mii-

hukuka hazırlayıcı derslere başlana- lllllos, 26 a a - Havai ndaııında orta eld- dı.irlüğüne muracaat etmeleri 11 .. ı:ndır. 
Cag~ın ı evelce bildirmic:tik. Haber al- dette bir >er ııar11ntuı olmustur. Sarsıntı 

1 
H" 

:r • • • Mauna Lao unardatından ıım R'elmektedlr ı - tiviyet cüzdanı (aslı veya suret!) dığımıza göre bu dersler 1 bırıncıteş- Ham hasarlar oımuı ve Kllaur'dakı slsmoır- ı 2 - Sıhat raporu hliktimet tabipl lin-
rin 1941 çarpmba gününden itibaren ranır ıııemez bir hale aeımııtır. den). 

ba§hyacalc ve memurların da fayda - Llzbon; 26. a a -- İnzııt,.ı c nın • lndrid 3 - Askerlik vesikası 
lanabilmeJeri için h er gün saat 17,30 j bUyUk elçlııi M. Samuel Hore, Londra'ya 4 - Çaiııtıtı müesseseden alınmıı ved· 
da ver ilecek tir. gitmek üzere Lizboı:ı'a gelmiıtir. ka. (7106) 17011 
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Sanat ve yapı usta okulu 
İmtihanında kazananlar 

Maarif Vekaleti, Sanat Okullariyle Yapı Usta okullarına alınacak pa -
rasız yatılı talebelik için açılan müsabaka imtihanında kazananları ayır
mı!tır. ÖniimUzdeki günlerde kazananların listeleri ilgili viliyetlere ve 
o:kullara gönderilecektir. Kazananların adlariyle imtihana girdikleri vila
yet ve verildikleri okul adlarını ııraııiyle yazıyoruz;: 

Kuat&ta Clllnstr, Mehmn Tlmur :ar.urum 
Yapı U•ta Okuluna, 

ORDU'DA lMTlHA.NA GlRENLER 
lsnaU JiJtlcl, l"unua Keleı, Mehmet Mlan, 

Mehmet Aydın, Hüae)1n O;ı:tllrk, lbraJılm U • 
ur, .Mıatata Tiryak!, Kemal AcU. Muıtafa 

Akveren, Ratct Sanakan, HllH>1n Akdeniz, 
Abdullah Gilneneı.ıe, &!ytUllJlh Sahin, UUınU 
Oz.türk, Salatıattlıı Zllre, Sırrı Kııvcı, Şakir 

Öza)'dan, Sartet Ol&ım, Cevat Gtırel, Ali O.· 
man Şımaoy, Mehmet Akyıldız., llllıııl l>lncer, 
AU Ka)a latanbul liJl111ı1 Sanat Okuluna. 
Hemzı Carkı:ı latanbul Yapı Usta Okuluna. 

ntZE'UE lMTlHANA GtıU-:NLl!."H 

Hamili Ferhalkale, Gııtur Şlmıek, Mehmet 
AFYON'DA İMTİHANA GlRENI.ER 1 KARS'TA lMTlHA~A GtREN'LF.P. 

Gülay, Ahmet GUne~ Dursa J.kilgc Sanat Oku-
KAzım Yılmaz. Osman KnyaClelen, Safter NP.eatl Sırmnbıyık, Se}"fellln Erııln Dl) ar· luna. 

llhan, Ruhi Akyol, Orhan Demirci, Mustafa tıakır Bölge S:ınııt Okuluna, Ekrt-m ı-:rı:Un, 
Sevblııe. Nuretlln Cll, Necatı Cellkıılay, Ke. •~zurum Ynpı Usta Okuluna. 
mal Subutay lzmlr bölııe sanat okuluna. GUMUŞANF.'DE lMTlllı\NA ClRf:NLER 

Kadir Yeteno:ıu, O. Faruk Erbllııtn, Halil St>r\'et Kulluoıttu, Recep Tım:u:cı, Numan 
lnce, Remzi öı.ı:alısan, Mehmet Unal, Ilalla A.stekln, Nlynzl J{a}'n, Omer Doıtru, Osman 
Tanık Ankara yapı urta okuluna. Naltacı A}'dın rn.ıııe Sanat Okuluna. Kemal 

ANTALYA'DA llttTIHANA ClRJ:::l;LER • Cubukı:u. füıfet •:ren, M. Kemal Colak, l\fus-
Nedlm GUnııy, Mehmet Gülsen, lif. Kemal tJtta Jllnllı Erzurum Yııpı l!sta Okuluna. 

sezen. M. Kemal Güzel Aydın bôtıı:e sanat o. llATA \"DA lMTlHANA cııu::...,.ı.ım 
kuluna. Ahmet Şen, Ahmet Ural, AbdUlı:anl Çe-

ACRI'DA tMTlHANA GiRENLER lenk. Ahmet Sertel, Nuri Arın D[)·arbı(kır 
Ahmet Ozer Erzurum yapı usta okuluna. BOlge Sanftt Okuluna. 

AYDIN DA İMTiHANA CIRENLF.R GlRl-'SUN'OA İl'o!TJHANA GiRENLER 
Azmi To.sun, Ali Erkan, Mukbil lz:ın, Ali Ahmet Sııtıırlı, LUttl Çak, Hamdi Usıao.s. 

!l'aıkın, Ali can, Mustafa Ucnr, Ekrem .Uıit manoğlu, Bl"klr Çak Buna Bo'ilıe Sanııt oı:u

;l.ydın Bölıre Sanat Okuluna. ıuna. Halim Tıını:, Yakup Çıtıak, Mı>hm"t 

lbrahlm SlltUtdalı Ankara Yapı Uıta Oku· CevlzoC:lu, Emin Çakır, llUıeyln Kepc('oı:ıu, 
luna. tbrahlm Allah\'erdl lstnnbul Yııpı Uıta oı...-u-

ANKARA'DA lMTlllANA GtROO.ER lunn. 
N. Dotanpeker, Şecaattin Dellkan, AbdUI· 

bdlr TQyallzoğlu, İ. Kemal Uyıııt, ZUltlkar 
.A:vverdl, M. Emin Kartal, Yavuz Adaııcıı, Ek· 
rem Kurt, Nurettln Demirhan, Faruk Kala'. 
M. Y1L1ar Ozan, Mehmet Erdo~an, Snllm Yay
la, All Plakln, Rlza Parlak, N. Nezihi İlkut· 
ıu, Hakkı Avcı, Yasar Sevim, NcJat Onıın, 
E. Satp Ada, M. Ali Senkavak, Osman Tana· 
n.n, Nurettin tl)'az. Hamdi Mektco~lu, J\lus
tara Sanal, Aklr Cetıntaa, il. J\IUhlp Cakmnk, 
!l'urhan Aksoyta, GaUp Tuncal lzmlr ll<ih:e 
Sanat Okuluna. 

MUzekker Ekim, MOmtaz Artk, Hakkı Ar· 
tuner, Hasan Bckkl, İsmet Dlncer, Ali Nal· 
eıoıtıu, oaman Tuncer, Yııııır Olcam, !'iusret 
Fındıklı, Sal~hatttn Demlrdlı>r, İzzeltln Afa· 
can, Hamza Karabudıık, tımall Cılız, Osman 
Bamıac-ı. Kemal Torum Ankara Yapı Usta 
Okuluna. 

BOLU'DA lMTIHANA Glnr.NLF.R 
Recep O;ı:tunc, Avni YllkleltUrk, Abdullah 

!oner, Ahmet Kebapı:ı Aydın bülgc sanat o. 
Jruluna. 

lCEL'nF: 11\tTlHANA ClP.ı-:Nt.F.H 
SUleyman Rlllr, J\lıtstafa Ozcr, JIUscyln 

Cakır, Ahmet Toplu Ay<lın fkllge Sanat O· 
kuluna. Ş. Yıldızcellk, Erılo~an TUrkdah, 
Tahsin Ok)ar, Hamit CUrlcr, Kemal S:ırac, 

Hakkı SarıkR)'a, Heflk Celin, Sartet Bllı:ln, 

Fehmi Burııut, NecaLI lllcı:ı. Ktızım Tnıısıknn, 

Mııhmut Ulken, lllt>hmet SlltcO, Mustafa Mut· 
luay, .Necmettin Yılmaz. Muammer Oskay, 
Osman Yozııat, l\lehmet Kokulu. Anknrn Ya -
pı Usta Okuluna. 

JSPAltTA'DA 1MT111ANA ClHF.NLF.R 
M. Kl!mal Turan, Salllhııttln Sokmen, Re· 

ıat Erll'Un, il. Cııhlt Biner, \'ehhl Merııl, S 
Saim Cnı•O, Cll\'lt CAntlnn, ll. llU!c}ln Celin· 
tırnak, İsmail nurker, F.:nver llııncıoll:lu fz -
mir Bölııe Sıın t Okuluna. llnlll Ortuzof:IU, 
Jlilseytn A\'nl llmıek Ankara Yapı Usta O· 
kuluna. 

JSTNBUL'DA lMTUIANA GfT?ENLER 
Adil Karadayı, F.yUp Karbay, Nurettin Yıl· 

dırım, Yunuı Anlar, Behlc Atman, A. C&hlt 
Kazan, Adil Peknaz. lllehmet \'akac-ık, Mu • 
hammrt Clmrlek, Ali Aylar, Kemalettin Ut· 

SAMSUN'DA lM'rlllANA GlRE:Nl.ER 
narı Haz.nan, Ali TUrel, Ali I<ılını:, Ahmet 

Co~kun lzmlr llı.llırc Snnnt Okuluna. 

SF.YllAN'OA 1MT111ANA CIHENl.EH 
7.ekcrlya Flıx!oken, Durgur l'<'rlt, Fehmi 

Şanlı, Tevtlk Demlrkol, A)kUt Cıırlı Diyar· 
b:ıkır Bülı;c San:ıt Okuluna. Nadlr Ozcaylar, 
Orh:ın l{ıı}auz lzmlr Bolı:e S:ınrıt Okuluna. 

SINOP'TA lJllTtll,\NA GflU:NI.~:n 

rıuıoııı Elmncı, Nurettin A}dın, F.n•up SU
mcr, A•ım San Burs:ı noıı:e Sanat Okulunn. 
TEJı:IRDAôl'NDA iMTiHANA nlHENLF.R 

Adnan Atır, Burs:ı Bolgl' S::ınııt Okuluna, 
:Mehmet Oi':uzlar lst:ınbul Ynı>ı Usta o:rnluna. 

TOl;:AT'TA IJllTlllANA GlIU::Nt,Jo:lt 
Tnhsll ııaıemlr, J\lusıaru ttçuııdlm, MPhmrt 

Sarıoıthı, S:ıdullllh T<'PmC', Na7.ım ı1un, os-
man Yurt, R••mzl Allınta,, ı.uırı Kayalı, Hıı· 

mlz Sonmı:>z, B kir S ındıkı:ıoiilu. llus:ımellln 

St•rbctct, Cemal Turıtut. Alı 1:17.ll U~kun, 

ı.ıustafn l>emlroz, Yn :ır lc"n, Ziynettin Des· 
tebnsı, Hahml :ı-:r. cıın, Snllh Oknn, A!ım<'t 
ilhan. C:ıhlt et•rke71 Sal.h Sang:ıl, Ahm('t 
Tay, Mehmet \'alnk. ll:ıh:ıNtın I'erctn, ~h·h· 

met Ş;ıhtn, Safa üzd"n, Murııt öz. St')ruıı:ııı 

C'niiln, 1't"1Tl:ıl !it rı:llncr, Nihat Tuml'r, 1. 
Hııkkı ('urekcl, ı\ llM m özer, llt'<lrl Knr:ı • 
drmlr, ll:ı~rı Bu)rukcu. ııurlı~n A)'dt'm lr, 
Hahml Susay, Kcmnl nurscıı, Konya Bulg,• 
Sanat Olrnluna. A5l:ın Toıı:ıc, Fahri Akansu, 
İbrahim Sndl, Ml'hml't lJzbayrıık, NermC'ttln 
C'ol, lbr11hlm llıınlı, K ınl Om lir, ı.: ıdır Ç.ı{ıl,ır, 
lbrahlnı Dl'mlr, Ft•rldıın Arııt, ,\yı,:an Tol•yııy, 
Atıılulltıh Bas~ny, Nuri l{:ısım, J\lı•vH\t Bllıtlrı, 

lleklr ICnrgarı Nrt'all Alrı:ın, N. Kı•nuıl Oıı:tll· 

lek, l\lehmet ı.-ntttııır, Jln)'\l,ır \'ılrn:ız, ,\Ilı• 

Boynullellk, ltırııhlm Oı:lUrk, Nccılı•t Nıktat· 

oQlu. Kernrıl A~rırt, Ahmt•l Turun, ııu~e)'ln 

C:ı.ık, ŞUkrU l{orkmn.ı: Erzurum Yapı Ust.11 O· 
kuluna. 

TRA07.0!'i'DA lMTtll \NA cm:ı-:Nı.•:ıt Ali Kılıcanılan, Mustara Cavit. Yaur lnal, 
Mustafa Zek1 Ankııra yapı usta okulunft. 

BlLEC!K'TE İMTlHANA GtnENLER 
Nazil CUne1 Aydın mıntaka sanat okulu-

na. 

BURDUR'DA lMTlHANA GiRENLER 
Mehmet Ko.Ymaz. Abdi Kıımacı, Feu.t Te· 

recı. Ahmet Takka, Hasan Akdotıın, Mtıhlt • 
tın Tolu, Sahin Dilek A)'dın Dölıre S:ı.nat o. 
kuluna. 

HUsnU 04uz. Nuri Clkrıkı:ı Ankara Yapı 

U.ta Okuluna. 

ıı:u, K11drl Ustııen, Mu~tafft Yenln:ı.zar, Nec· Ml'hml't Outloı:tluka)·a, Sl'} lclt n Aktaş, 
mettln msmetll, Unluk Çukurova, Ahmet S.lltıhatlln Ş;ıhh:ıs, Omcr Sunmez, l\hırat lüı· 

GUndoıt. Abdullah Oner, \0n.sır Kara)•af:ız. A· cUkosman, O m ın KızıU:an, Sal!ıh:ıttln Tam 
il Akıl, Cemil C'cllnknya, Nezih Temnrs. Sa· tuta)', J\Iehmet Cıılıııı. Muamml!r Jll.ılknc. SU
lllhattln ErtuR?ul, Osman COkl:orkmaz. F&l· leyman Kırnn, lıımall lrkan, Mu~tafa Oemlr
dun Alpınar, RPmZI Toprak, HUseYln Melek, han, N. Neı-ııtı üzen, Cnf('r Gür, ismet Odn· 
B:ıhrl Gökdcntz, ?.lya Dllner Istnntıuı nölı:e bna, SalAhattln l)ııun, 111ustafa Anıkalı, ıs· 
Sanat Okuluna. \'edat Tail, Turh::ın ören, M. tanbul llolll'e Sanat Okuluna, o. C. \'azıcı, 
Kl\mll Olııuı:, Hakkı Gül&an, KAzım Tn)·maz, Mustafa Knya, Halit Hll}'rl, M. A. \'aııc-ıof:lu, 

Hasan Oztan, Ahmet Aptok, Seyfettin B:ııol, Astan Anı, A 111. TUrkmcn, Hnml F.rkıvanı:, 
HOsnU Erdemir Istanbul Yapı Uıta Okuluna. Erzurum Yaı>ı Usta m:uluna. 

BALIKESIR'DE lMTlHANA GlRENLF.R 
Vehbi Sevine. BurhanetUn Zayıner, .Sııba· 

hattın Cakmak, Mustafa Uı:er, Necatı Er, 
Remzı Elltas, Edip Acar, SUkran, Ahmet 
SUkru Uludat, Kenan Ertutun, A. Zeki Tuz 
lzmır Bölıre Sanat Okuluna. 

KAmll GenctUrk, Jl.lehmet l!pu, M. Orhan 
Kesktnotlu, lbrahlm Bozkurt, Abmet TUfek· 
cıotıu. Ahmet Akarsu, :Naci Aytekin lstanbul 
Yapı Usta Okuluna. 

BURSA'DA lJ\ITlHANA GİRENLER 
LUtn Cekln, Ali Rıza Kızıltunı:, Hasan Öz· 

sene, l\I~tata•Bakcay, Ahmet Şiran, '.J\!Usllm 
Kurtbay, :Mustafa Eraa\'as, Nusret ı:kmektl, 

Haıan Ozaraı, Sabri Alpak, 1hs:ın Karabay
Oitlu, Ekrem FlllıllzU, Tamın Şahin, Recep 
U:yur, Fehmi Yörük Duru Dölıre Sanat Oku
luna. 

Sahabettin Oyman, lsUet Danl• ,Mehmet 
Yarayan, SUJeyman Arııtıacı, Rafet Kalkan • 
delenlloıtlu, Jlluzarter U1kcr, Cemal Koner, 
E)'Up OtUnc, lbrahlm Taskıran, Recep na
tuker İstanbul Yapı Usta Okuluna. 

lZl\llR'OE 1MTlllA~A GIHF.NLF.R 
lbrahlm Etııu. ~urettln Par, A. Orhan 

Sert!r, A. 8UkrU Catlak, A. Cemal lleı•tlur • 
luk İt.mir Bölııe Sanat Okuluna. Mustafa 
Kııynar latanbul Yapı Uıta Okuluna. 

KASTAlllONU'DA İJllTlllAN A 
GiRENLER 

Hasan Taner, Cemal•ttln trfan Çelen, Ah· 
met Yumruluoıtıu, Ahmet Cemal Yaz:ıcıol:\u, 

AbdullAh Kalyoncu, Mehmet YUk.sel, Necdet 
AkulSz, Yusuf Alet, Niyazi E.9en, İh!an GUn· 
dUz, 5UkrQ öz.kan, Ahmet Yaldıraklı, Nuri 
Yapıcı, Mehmet Gökl'ÖZ. Sadettin Saka, Hallt 
Sakı. Nb·azı Cl\'eleker, Yuıuf Temren, Hak· 
kı Filiz, O. LUUI Saracolltu, Ahmet Korkunc, 
Batotlu, Hidayet Erdotan, Cemal Otuz Sey
han, liman 8atır Ka•tamonu Bölıe Sanat 
Okuluna. Muzaffer Birinci, A. Turhan Abalı 
Ankara Yapı Uıta Okuluna, 

KAYSF.Rl'DE İMTiHANA GtRf::NLF.R 
Hasan Zltınl Albay: Rahmi Onat, Ahmet 

Erdoıtan, Ahmet Sarev lzmtr ıı.:ıııe Sanat 
Okulun il. 

KlHKl..ARF.Lt'DE l~tTlUANA GiRENLER 
Ahmet Yıldız lslanbul 11lllııe Sanat Oku • 

URFA'DA tMTlltANA GtP.ENt.ER 
Ttırıı:ııt Korkmaz, J\lahmut Ozer Dlyarl}ll • 

kır Blilı:e Sannt Okuluna, Osman Çeribaşı 

F.rzurum Yapı Uıta Okuluna verllmlşlerııır. 

Aıtrı, Van, ?.ongult1ak \'e Corum'da sanat 
okulları lmtlhanlarına ıılreıılerdm hiç blrl~I. 

kl'za Bilecik, Corum, Dlyartıakır, Edlme, E· 
Uu:ıt, Hatay, Kırklarl'll, Kon}'&, KUtah)·a, 
Antalya, nıze, S~msun, Seyhan ve Slnop'ta 
yapı uıta okulları Jı:ln acılan lmtlharuı ırl

renıerden de hlc birisi kazanamamıstır. 

Zo·ı mUhOr - Ankara birinci noterllit1n • 
den ta dikli bulunan Vldft Elyazar namına 
yazılı t11tlılk mUhUMlmU kaybettim. Yenlıılnl 
alacalitmdan eskisinin hUkmO yoktur. 

\'illa Elyazar. ~15 

DEVLET DEMfRYOLLARI 

Elbise diktirilecek 

Muhtelif infaat 
Devlet D1111lr70llan 8&, 4L Xo. dan: 
Ankara latasycnu clvannda ;raptınlacak 

dePO için yemelthanı • ;rıkanma ve ziraat bal 
murettlalltl btnaıan Ue Cebeci latuyon bl • 
nıuıı lnıaatı kapalı zart usuıtyle .ve vahidi 
tlyat üzerinden eksiltmeye konmustur. Bu 
l04aatta döıeme ve lentolar lı:ln muktazl de
mirler ldarec• verllecekttr. 

ASKERi F ABRIKALAR 

Münakasa tehiri 
.Aekcrl Fab. Satın Alma Ko. ı 
29. 9. 9U pazarteat gUnU aaat H.30 da 

pazarlıkla ihale edileceği 20 ve 22. 9. 9U 
tarihlerinde neşredilen 1000 - 1600 metre 
mikAbı ceviz tomruğU ilAnı hUkUmeUz • 
dllr. (6929) 16988 

rt fabr1kal&r umum mQdilrlOA'ü merkez 1atıa 
alma koımilYOnaııea a. 10. 941 cuma ııtınll sa· 
a.t 111 ı. pazarlıkla ihale edllecekUr. Sartna· 
me para.ı~tr. Katı teminat {1076) lira (25) 
kuruatur. (7092) 17084 

Kuma.ı vesair malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere 
263 takım er elbisesi ve 263 
adet er kaputu yaptırılacak 
As. Fab. Sntın Alma Ko. d:ın: 

1 - Bu lain muhammen bedeli (155.000) 
liradır. 

2 - lateklller bu ite alt ıartname ve ıalr 
evrakı D. D. yotlıırı Ankara veznesinden 
(775) kuruı mukablllnılı? alabilirler. 

3 - Eklıttme 7. ıo. !141 t11rlhln<le salı ııU· 
nU sa11t 16 da Ankarada O. D. yollıırı yol da· 
ırestnıle toplanacak merkez birinci komlsyo • 
nunca yapılacaktır. 

Tahmin eılllcn bedeli (7232.50) lira otan 
yukanda yazılı elbise ve kaputlar aııkerı rab· 

Askeri Pnbrlkalar tekaüt ve muavenet rlkalıı.r umum mUt!UrlUit'U merkez flatın ol· 
sandığına müsabaka ile iki memur ve 1 ma komlııy<ınunca 3. ıo. ıı.aı cuma gUnU saat 
dalüllo alınacaktır. ı~.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna-

1 - Alınacak memurların en az orta me parasızııır. Kati teminat (1084) lira CSS> 
mektep mezunu olmaları. kuruıtur. (70!J3) 170SS 

Memur ve daktilo alınacak 

2 - Askerlikle hiç bir altıkalarının bu-
lunnınmnsı, 

3 - Yllkııek okula devama müsaade e-
lıçi elbisesi alınacak 

Askeri Fabrikalar Um~m Müdürlüğil 

4 _ ~:uııtme)·e ı:ırclıllmek ıcın lstekllle • 
rln teklif mcktu11larb·le birlikte nsnr:ıcta yn • 
zıh ıemln:ıt ,.e \'esıılkl ııynı ı:Un saat 15 e 
kat1ar komisyon relııllı:Unc \'ermeleri lfızım • 

dır: 

dilmiyccelctir. 
4 _ Jüızırnenlara 865G sayılı barem ka- Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

nunu hlıkllmleı1 dairesinde Ucret verlle· Cinsi ve miktarı caket ve pantalondan i-
n> (!1000> ıırıılık mu\'akknt tcmlnııt. 
bl ::ıı'.IO s:ı)·ılı kanunun tayin ettll':t vesi -

knlarln bu tşc mnhsuı olmnk Uıı:cre MUn:ılrn· 
lflt \'rktılcttntl<'n alınmıa ehll}·et \'Cslknsı, 
ehll>ct wıılkMI ıcın lhnle t:ırlhlndım en az 
Bel:lz gUn evet hlr lsllıla ile MUnnkalllt \'e • 
k~lcllne mllrarnnt olunma~ı. 

(G"iZj) 10810 

Muhtelif tesisat nıünakusası 
nrv!Pl Dı•miı•yııllnn Sn. Al. K_o. dan : 
Devlet ueınlryollnn Umumi ld:ıre bl -

nası ıılnyal, telefon, yunı;ııı ihbar ve n~.arın 
t••sls:ılıııın yrıpılıııaııı knıınlı ~:ur! u~ı)lıı ile 
\'" vahlıli flynt llzl ı inden ultsll ~ını~·c ko

nulmu,Lur. 
ı _ Bu işin muhoımnh n bcdı'll S::!S3l,!".0 

liradır. • 
~ lslcklıkr bu iŞ\: rtlt şnrtn:ıl'ıC \'csaır 

cvrnl;ı D. D. Yoll uı Anl;::ırn veznesinden 
( .ı Hi ı kuruş nıulrnbıll11d0 nlnbillrler. 

ccl,tir. 
!; - Alınacak daktilonun, çok ııerl ve 

sıhııtıl ynzmnsı IAzımdır. (İmtihanda ka
znnan1nr nrruıında mllsa\·at halinde orta 
okul mezunu olnnlnr tercih edilecektir.) 

6 -- Gcrelt memuriyet ve gerekse dakti
lo lmtlhanın::ı bayanlar dıt kabul edilecek
tir. 

7 - imtihan :ıo eyllll 941 salı gllnll sa
nt ( 14) ıh ıtır. 

8 - Tıılıpleıin ı•n geç :!9 eyllll 911 pa
zıırtcaı giınll nkş::ımınu lrndnı· R§ağııla ya
zılı vrs,lrnlnrı ile birlikte ııakcrı !abrlka
I::ır uıııunı nılld!ırlllf:ii binası dahilindeki 
s:ındılt nııldllrlll;'\'llıı:? birer lstltln ile mll
rnennt eylemci< rl lt'ı7.1mdır. 

,\ - .Mcktt'p tınlındctnnrnesl (asıl vey11 
suı·cti ı 

B - Nllfus tc:ı:kcrrsi (nsıl veya sureti) 
C - Asltcrllk terhis vt'sllcası 
D - F:vl'Jcn \'nıı:lfl.'d" bulunmuş olanla

rın ayrıldıkları yerleı·dcn nldıklnrı bon • 
servis.... (il Oi) ı iO 11 

~ ı-:t.ıılllın" 10. 10. !!41 torıhifldc cuma 
gl\ul\ sant 16 dıı Aıılmrn'ua D. D. Y ~nar~ 
Yol ı ınlreslnde toplrıwıc.ık ınrrkcz bırıncı 
konıis\ııntınc.\ y·ıpılnc:ılttır. 1000-1500 metre mikabı ceviz 

.ı • ı-~ıt ııtın ·ye ~.r •hilın ıc için ıst~klı· tomruğu alınacak. kesim 
terin tddif m. k~uııınn 11•' oırıiı-tr ııo;::ı~Ht.ı mevsiminden evel katı'yata 
ynzılı tl'nıiıı'll \'" \'<'ll~İki nyni ı;liıı snnt 
i :i e knıltır ko:ninyon ı clsll!1'm • Vl'I ııırlcrı müsaade alınmıştır 
1~7.ıııtdır : As. F:ılı. S:ıtııı Alma Ko. ılan-

n) fi3!.t2 liralık nıııvukk'll lt ıııınat. Tahmin edilen bcıleli (&2SOO) lira olan 

b) 21!10 s:ıyılı lrnrııııııın tnylıı :·ttil'li V"· ı· yukar. ıda yazılı 1000 • 1500 metre mikabı 
sik ınr ilt> bu ısı- malı. ıs olnıal• lı7.ı-rc Mll· . 

1 
• • . 

nnlrnlfıt V kı'Ucl inden nlııımış ehliyet \'C· cc.~ız onıruı;u asken fabrıkalar umum 
sik::ım, llıllve: w·s;ımsı lçln bir t :ılıhut • rııudı.rlucıi merkez satrıı almn komiRyonun
içiııde oııı; ıri r.o bin lıra kıynıı-tiıı<lc em· ı ca 3. 10. 9-11 cuma &iınü saat 14.30 dn pa
f:'"'lli trsı<ınt işini nıuvnff:ıkiyl tle b.~_.·ırdı· ı zarlıl:la ihale eilcccktir. Şartname ( 4) li
tın:ı tlaı; .vesıkn llıınz etm-1• .suretıylc !• ra (13) kuruştur. Kati lemin:ıt (10750) !i
hale tnrıhınd n rn n7. llt'klz gün evci bır 
istida ile Mllnnknl!it Vd<fıl"tlnc' miir:ıcant radır. 
olunııınsı. ıG Oi) lG!lU Hcyeli umumiye~ini birden vermek müm 

Madeni eıya ve mobilye 
alınacak 

Devlet Demir yolları Sn. A ı. Ko. dan : 
}fııhaııımcn bedeli (2i8i5) llrn olnn :l7 

kalem Anknrn hastanesi ınıııleni eşya ve 
nıobilywıı 10. ıo. !J4l cuma gllnfi saıı t 1:; :ıo 
da !topalı ?.al'f usullyltı Anlmra'da idare 
binasında satın nhn·ıı·alttır. 

kün olnıadıfı takdirde kısım kısım da iha-

le edilecektir. li928) 17075 

20 ton 0.8-1 Mm. galvanizli 
sa.ç levha. 4 ton 2,5 Mm. 

galvanizli demir tel ve 2,5 ton 
2 Mm. galvanizli demir tel 

alınacak 

baret ve eratın yazlık elbise kumaşı evsa • 

fında 12579takım hçi elbisesi. muhammeıs 

bedeli 9 ~342 lira 50 Kr. kati teminat 14141 

lira 88 Kr. şartname bedeli 472 kuruştar. 

Yaptırılacak olan iş elbiseleri 6.10.941 pa· 

zartesi ırtinü saat 15 tc Askeri Fabrikalar 

umum müdürlüğü merkez satın alma ko

misyonunca plzarlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedel, kati teminat ve ıaruıa• 

me bedeli yukarda yazılıdır. Taliplerin ınil.-
r:ıcaatlım. (7094) 17086 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yapı iıi 
M. M. V. Hnvıı Sn. Al. Ko. dan : 
1 Ankara civarında 21.H9 lira 50 ktl• 

ruş kr_,I! bedelli inşaat işi pazarlıkla yap
tırılacaktır. İlk teminatı 1586 lira 21 ltU• 
rıışıur. Pn~mrlığı 3. ıo. ıın cuma gilnU s&" 
at n de Anlmrn'da Hava Sa. Al. Koml&
yonıınc\a yapılncnktır. Şartnamesi 106 JCU
ruş nıukahllinde komiııyonde.n altnablllf· 
fsteklileı in muayyen glln ve 8n&tte komi,. 
yondfl b11l11nmaları. (7009) 17059 

Beden T ~rhiyesi U. Müdürlüğü 

Spor gazete ve mecmuaları 
kolleksivonu satın alınacak 

Brden Tcrbİycııl Umum l\\UdUrlUliOnden: 
Umum m!ldUrlUk kUtUpanesl !cin, TUrıcırr 

di' elıııdl>c kndur Jntııar eden ve nesrb·atıol 
tnuı elmlı olan ıpor ı:ıız:ete \'I! !Decmuaııırı • 
nın kollcksl)·onlıırı salın alınacaktır. 

Satmak • Uy!!nlerln bir mektupla nesrb'91 

\·e proııagancıa mUCIUrlU{:OmOze müracaatı•• 
rı. <®38> 16566 

P. T. ve Telefon U. Md. ,,,,,,,,,,,,, 

Vl\:-ıtilasyon tesisatı yaptırılac~ 
P. T. 'r. ı.c\'azıın MUdllrlUtUnden: 
l - Anknra Posla caddesinde P. T. T. • • 

Bu işe girnwlt lstiyrıılerln (20!l0,G3) li
ralık nıııvııkknt teminat ile lrnnunıın tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı glln 
ıııaal ( 14.30) a kadar komisyon reisligıne 

As. Falı. Satın Alma Ko. dan: munıt mUdUrlUk binasında vantılAııyon ıetı• 

vermeleri JAzımclır. 
Şartnameler 180 kuruşa Ankara ve Hay 

darpaoa veznelerinde satılmaktadır. 
(&081) 16985 

Baramin çeliği alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko .dan -
Muhammen bedeli (4500) lira olan üç 

kalem 8 köşe barmin çeliği (13.10,941) pa

zartesi) ıünü saat (15) te kapalı 7.arf u

suliyle Ankaracla idare binasında satın a· 
lınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin (337.50) li

ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

Tahmin edilen lıeJeli (26.500) lira olan satı yapıırıl:ı.caktır. 

yukarıda ya~ılı 3 kalem demir malzeme • 

nin askeri fabrikalar umum nıüdiirlügü 

merkez satın alma komisyonunca 6. 10. 

9H pazarı esi gUnu saat 14 te paz::ırlıkla i

hale edilecektir. Şarınaıne (1) lira (33) 

2 - Keılt bedeli 2570 liradır. 
3 - Muvnkkat teminat 192 Ura 75 lcUf111' 

tur. 
4 - llınle 3.10. 941 cuma ~na saat 1ıı tf 

vnkıt ap:ırlmanı asma katındıı. P. T. T. utTlll" 
mı mUdUrıuı:u satın ıı.lmıı. komtsyanunda .,.. 
pılacnktır. ~ 

kurıı~tur. ıı - ProJe ve ıartname ne tererrtıatı f' .... 
Kati teminat (3975) liradır. (6939) T. umumı mlldllrlUr:a Je\'azım mlldUrıüıG' 

17076 ilen on Ut kuruı mukabilinde alınabilir. 
(~4) lssOl 

20 dökümcü alınacak 
Askert Fabrlknlıır Umıım MU•lürlll!'ıUnrlen: Mukavva masura alınacak 

P. T. T. Umum MüdUrlilğlinden ı 

CORUM'DA İMTiHANA GlnENLEn 
Retet Uncl, fıımaıı 8lmsek, J\Iustııfa Topcu, 

zekertn Okumut, Ahmet Kars lstıınbul Yapı 
Uıta Okuluna. 

ıuna. De\·let Dcmlr)'olları 4. hlctme ltlUJUrlU· ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 

Kırıkkıılcdc 1.'lllh•laın ı•dllnwk ıız,•re a•kttr· 
ıır:ını yaımııı usın ve knırıı ılerect"slntle 211 
ıl•.ık!ımcU alınnı•nklır. Tnllı•lt>rlıı C'\'rııkı mUs
bltı•ll•rlnl lstltlıılıırınıı mııtı•n J;:ırıltkalc ııruı• 
nıUdilrlUf:!ınc m!ır:ıt'nntıarı ilin olunur. 

(G!J9SJ liOTI 

1) İdare ihtiyacı i~ln dört milyon adl
nıuka vva masura kapalı zarfla ekıiltııı•1' 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (16.000), mu.,,.~ 
teminat ( 1.200) lira olup eksiltmesi, ~ 

ç,u.'KIRI DA İMTiHANA GlRENLER 
All CJYan, M. Cemalettin GUiete. Muz:afrer 

Emre, Ali özdemlr Aydın Bulırc sanat Oku • 
ıuna. 

TalAt Demir, lbrahlm F.r, Mehmet Dilen. 
Rlza El'HOY, A. Refik KaraUzQm, Ziya Albat· 
Jar, Kemal B klroğlu, Ali Bayram, Mehmet 
Gür, Jlluzafter Boyacı, Muatata Ozdemlr, İb • 
rahim Aksoy, Muıtafa Karamıın, Sadettin 
Bayram, HulClsl Sarı, Ethem Kut Kastamonu 
Bölırc S:ınat Okuluna. 

ÇORUU'DA İMTİHANA GlRENu;:n 
Jla an Bayburt, Yatar Yıldız, İbrahim Ya· 

nardaf:, o man Kcchtbzll, llayreltln Cı.iclelek, 
Mehmet Oz.kurt Aydın Bölııe Sanat Okuluna. 

ÇANAKKALF.'DE İMTlllANA GiRENLER 
Adnan Karacan. Orhıın Amııolat, lzmır 

~lge Sanat Okuluna, Mıızhar Bo7.kurt, Or. 
ban Tancı tst::ınbul Yapı Usta Okuluna. 

D1YARBAKIR"DA t.MTlHANı\ CIRENI.l':n 
Adnan s rdal, Ali UmOtdUndnr. Ahmet 

Cet nkaya D yarb.ıkır Bulı;e S:ınat Okuluna. 

DE:....,IZLI D EHo!TlHANA GIRENf,J.;R 
Halli Ka ıp, mza Özalp, Mahmut Ararot· 

la. Mahmut BuyUktarakı:ı, Sülc) man Kırı 
Ayrlın Bölııe Sanat Okuluna. Necati I.ııh·ııc 
Ankara Yapı UAta Okuluna. 

EDlR~f. DE 11\tTlHANA GİRENLER 
Ali Der ·il, Fikri Topcu btanbul Bötııe Sn· 

nat Okulunıı. 
ELAZIC'DA iMTİHANA GiRENi.ER 

Rahmi Knrotepe, Fikri Buz, SalAhattln. 
Raif Yıldız Diyarbakır Bölge Sanat Okuluna. 

F.RZlNCAN'DA lMTlHANA GiRENLER 
Kadri Okb:ıy Diyarbakır Bölııc Sannt O· 

kuluna, Raıııp Yıldızhan ~urum Yapı U~tıı 

Oku una. 

ERZU!tUM'DA l'ITll-IANA GiRENLER 
Ömer Ltıtfl Kırılmak U yarbııkır Bôlge Sn· 

Dat Or;uluna, N t'atl Cülcll, ll>ııs Kahıın, 0g. 

man Bıı)lr ktut n, N zamcttln K:ıı:ılan, Cc\'llt 
Zorlu, Kahraman Yıldırım, Osman Sönmez. 
Bahri Karaco{:lu, Nlzamellln Okur, Mu~tafa 

Dem r, Ali Acar, lllnhmut Demlrb:ıı, Kfızım 
1ndan Erzurum Yapı Ulla Okuluna. 

ESKtŞEl!lR'DE İMTlHANA GIRENLF.R 
tımet .Nalhurt, :ı::. Vehbi Ozkan, ı:nver 

Demirer, E. Ihsan Zcybcker, F.. Nabi Oduran, 
M. Bnh ettin Ahunrıl:ın. Hikmet TunPell, 
Hilmi K celi, J\Iüzekka Yona, Kemalettin öz. 
kan. Kadri Tezulaı lzmlr &tı::e Sanat Oku· 
luna. ııusamt'tt n Curııuz:, r-:u-rııtlln Tarcan, 
:Nihal Orduhıın Orhnn Orduhnn lsınnbul Yll· 
pı Uıln Okuluna. 

GAZIANTEPTE lMTlllANA GiRENLER 
Okktıı Akhünlil, Mahmut Toprak, l-'ahrf't· 

tın Leylek, SalAhattln Atabey, Turhan Bat. 
tal, v~ı Battal, Mehmet Kızıklı, S~etUn 

Atasoy D yıırbakır Bölıre S11Dllt Okuluna. Sa· 
llhaltlft Akct•nlz. Mehmet Sevırlııöz Ankara 
;Yapı Ulta Okuluna. 

KOCAELl'DE lMTtHANA CiP.ENLER tünden: ıaat (14) e kadar komisyon reisliğine ver~ 
Cemil Topıı;UI, S&IAhattın Toınekı:e, Rltat Yalnız kumatı IClareee verilmek tarUyle meleri llzımdır. 

Demirel, Fikret Bozkır, Yuar Amıatan, Mu· !fletmede mevcut bulunan astar, telll, kaze- Şartnameler parasız olarak Ankaraıla 
zafrer Erıru\·an, Z[)·a Baıbay, Neorneuın Un- lln, dilim• ve alAmeU farika numuneleri 
sal, Kllzım OztUrk, Şetik Nokus, M. llluzarrer veı:hlle mUteahhlt tarafından tedarik edilmek 
Glrııın, Ne\•zat Tosun, Rlza Gürkan, Şakir Uzere 14:50 takım elbise \'e 320 alleL palto ve 
Bebek, HUseyln SoytOrk, Hayrettin Uysal, 400 adet knıketln dlkllrllmesı kapalı zart u
HUsametlln Tilmsekotlu, Ahmet Deniz, Zeki ıullyle ekllltmeye konulmuıtur. Ekılltme 
ErııUn, Y. Kenan Kara, lsmall ltık, l!met 6.10. l!l4l pazartesi ıı;UnU saat 15 te Kayıe
Akmangll. Bunıa Bölııe Sanat Okuluna. ~. rlde döroilncll lıllıllme mUı1UrlUtll blnaaında 

Unu idaremizden verilmek 
şarliyle ihale tarihinden 

31-5-942 tarihine kadar 400-550 
kilo ekmek pİfirtilecek 

Birinciteşin 19-41 pazartesi günü " 
üdjjt' 

(16) da Ankarada P. T. T. umum rn 4' malzeme dairesinden, Haydarpaşada te • 

aelllim ve sevk ıefliğinden dağıtılacak • 

tır. (7086)) ı 7067 A•. Fab. Satın Almn "o. dan: 

Elbise diktirilecek 
Beher klloııuna 2.5 kuruı pişirtme ücreti 

tahmin edilen yukıınll.ı >ıızılı ı•kmek pt.,lrme 
Devlet Uemiryolları Erzurum 10. cu f:ı- ışı askı•rl tatırlknlnr uınum muuorıur:u mcr-

lük binasındaki satın alma komisyonU11 

yapılacaktır. ~ 

ret Dol':ruoClu, ıtaılt Ozkaya, Fethi Sipahi, }'llPılacal:lır. 
J\luhammen bedel bir takım elbisenin 12 !etme müdürlıiğiinden ı l\luııtata Sıcak•u, Cemil Sarı, J\!azhar Kartal, 

kez Mlın alma komlsyonunc:ı ı;, 10. tı il ı•aznr· 
tesl .ııUnU saal ı ı :ıo tin ııaz.ırlıkla lh:ılc edile· 

Kumaş idareye, astar, tela, aHimeti fari- ı~ktlr. 

3) İstekliler, muvakkat teminat rna1'b,. 

veya banka teminat mektubiyle kanuni ~ 
saiki ve teklifi muhtevi ıkapalı ır;arrt~~ 
o gün saat (15) e kadar mezkQr koıtı15 

Şahabetlln Kamacı, Abdillkerlm Ersin, Meh • 
met ;\ylıars, ŞUkril TUrker. btanbul Yapı 

Usla Okuluna. 

KONYA'OA lMTllIANA GlRE:'JLF.R 
Jllusıara Clrııın, Mehmet Yılmaz, Hi.bıl!)'ln 

Tay. Konya Bölıe Sanat Okuluna. 

KOTAllY A'DA l?ttT1HANA GiRENLER 
Hulm Komac:. Cemal Oüarde1, Daman 

Cansun, Rıza Tomohan, Burhan DUmral, Ha· 
11an Ozııen, Recai Sarpatar, HOsameltln İl· 

man, Muhıırrem Aslanbay. Izmlr Bölııe Sanat 
Okuluna, 

MAl.ATYA'DA İMTİHANA GiRENLER 
lbrııhlm Tosun, llulusı Gene, Nuri Serttaş, 

Hikmet Menekıe, Ali Gök, Saclt \'UncU, Mus
tatn Nalbant, Abdulllh Ordu, Kenan Atalay. 
Dl)arbakır llölııe Sanıı.t Okuluna. Saban 
Sııfılık, Kemal Şamlı Ankara Yapı Uıta Oku· 
tuna. 

JllANISA'DA !MTlHANA C:lıtf:Nl.ER 
İbrahim GUınUskanat, Muıaffer illerde, 

nnmazıın Cokıı;Uzeı. Ahmet Öke lı.nılr Uölıre 
F:anat Okuluna, ı.met F.nbUyUk btanbul Ya· 
pı Usta Okuluna. 

l\IARDtN•m: İMTlUANA ClRENI.ER 
Be.sır Solhan, Hakkı Solhan, Diyarbakır 

Bölııe Sanat Okuluna, İbrahlm Tahir, J\tebmet 
Emin. lllehmet Omay, Halil Annacı Erzurum 
\'aı>ı Usta Okuluna. 

MARAS"TA lMTlHANA GiRENLER 
Yaııır Teklnıen, SQle)'man Dlllarlı, Sıddık 

Ocllıı:onUl, lhun Kutamıı, Mehmet Tanrı\'er• 
dl, A\'nl Kanadık!, Ali KAmll GU\·enen, Arif 
BuyUkt'lerc, Diyarbakır Rôl&e Sanat Okulu· 
na, Bekir Otuz. lltu•a Clı:ekdaıtlı. Osman Ze· 
ki Ozmen Ankara Yapı U•ta Okuluna. 

l\IUôLA'DA İMTİHANA GlRENLF.R 
Huan ŞenaUl, Sabahatlln Karataı, Ekrem 

Alıay, SUreyya Okutan, Recep Kılınc:, Cemil 
Şahman, Haydar Sevil, Hamdi öztUrk; Aydın 
Bi•lııe Sanat Okuluna, 110se}'ln Batlı, Rllat 
Canıtan, ŞUkrU Bereket, Bekir TUtUncU, A. 
Fuat Kocaeli, Kemal Alp, Tahılıı Menııl İl· 

tanbul \'apı U•ta Okuluna. 
NlôDE'DE 1MTlHANA GİRENLER 

.Mahmut Ozenc: b:mlr B<llıe Sanat Okulu· 
na, lla•nn COclll, Yatar lnctll, Şe\'kl Atesler, 
Fahri Ertuitrul, Mahmut Pesek, Muıtafa 

KllrkçO Ankara Yapı Uıta. Okuluna. 
ZONGULDAK'TA tMTlHANA GtRD:LEll 
Omer Demirel, Nurettın Tala:r tltanbul 

J'apı Usta OkulllDL 

ve bir pııltonun 12 liradır. 
Tek bir ııantalonun 2:50 ve bir kaıketln 

150 kurustur. 
Bu ue ıılrmek latlyenlerln 1638 liralık 

muvakkat teminat vermeler! \'e kanunun ta· 
Yln ettııtı veslkalariyle ekl!lltmeye ılrmlye 
manll kanuni bir hftll bulunme.dıtına dair ıı.-

)'Bnnamelerlnl havi tekllf mektuplannı 1ha· 
le ıunu muayyen olan saatten b1r saat eve • 
llne kadar komllyon relallttno vermeleri 11· 
zımdır. 

Pastada olacak l'eclkmeler kabul edilmez. 
Bu it• alt mukavtel ve tartnftmo proJele

rı Jlaydarpaea, Ankara ıarlarlyle 4 llletme 
mUdUrlUtUMen parasız oıarıık verrnr. 

(8173/6763) 16728 

Motörlü tren garajı yaptırılacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. danı 

Ankara İsluyonunda yapılacak motörlil 

tren garajı inıaatı kapalı zarf usuliyle ve 

vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş

tur. Bu in15aatta döıeme ve lentolar ıçın 

muktezi demirler İdarece verilecektir. 

1 - Bu itin muhammen bedeli (130.000) 

liradır. 

2 - İstekliler bu ı,e ait ıartname ve aair 

evrakı D. D. yolları Ankara veznesinden 

(650) kuruı mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 6°10·941 tarihinde pazar -

tesi &{inil ıaat (115) da Ankarada D. D. yol 

dairesinde toplanacak merkez birinci ko

misyonunca yapılacaktır. 

• - Eksiltmeye ırirebllmek için istekli • 

!erin teklif mektupları ile birlikte aşağıda 

ve vesaiki ayni gün saat (15) e kadar ko

misyon reislitino vermeleri tazım.dır ı 
a) 7750) liralık muvakkat teminat. 

b) 2490 sayılı kanunun tayin etıiii vesi

kalar ile bu iıe mahsus olmak üzere Müna

kılfit Vekiletinden alınınıt ehliyet vesika

sı, ehliyet vesikası l~in ihale tarihinden 

en as ıelriı rün evel blr iıtida ile Milnaka

llt Veklletine müracaat olunmuı. (6697) 

16774 

ka ve sair bütün masraflar müteahhitle a

it olmak üzere tahmin edilen bedelleri 

(22450) lira olan 650 takım elbise 400 adet 

palto ve 500 adet kasketin imaliyesi 13. 

10. 941 pazartesi ırlinü saat 15 te kapalı 

zarf usuliyle ekailtmeye konulmu~tur. 

Taliplerin (1683) lira 75 kuru~luk mu· 

vakkat temlnatlariyle kanunun tayin etti

ii vesikaları ve teklif mekluplarını aynı 

ıün saat 14 e kadar Erzurum 10. cü işlet

me komisyon başkanlığına vermeleri Ji. 

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak 

10. cu l~letme mUdUr!Uğlinden 

(600:1) 

Erzurumıla 

alınır. 

17078 

Muhtelif yapı iıleri 
Devlet Dcmıryolları Sa. Al. Ko. dan 
Ankara istasyonu clvıırında yaptırıla

cak Flıekhane istasyon binası lle revir ve 
yatakhane binası ln!jaatı, kapalı zarf usu
liyle ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
konmuıtur. Bu inıaattl\ döşeme ve lento
lar için muktazl demirler idarece verile -
cekttr. 

ı - Bu ııtn muhammen bedeli ('i'3.000) 
llradır. 

2 - İsteldiler bu i!Je ait ıartname ve 
sair evrakı D.D. Yolları Ankara veznesinn
den (361i) kunııı mukabilinde alabilirler. 

8 - Eksiltme 13·10-9U tarihinde pa -
zartesl gllnU saat (16) da Anlcara'da D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak merkez 

birinci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istek· 

ıııerln teklif mektupları ile birlikte aşağı· 
da yazılı teminat ve vesaiki ayni glln saat 
(15) e kadar komisyon reisliğine vermele
ri IAzımdır. 

a) { 4000) liralık muvakkat teminat, 
b) 2490 ııayıh kanunun tayin ettiği ve

sikalar ili'! bu i11e mahsus olmak llzere MU
nıtknlAt Vekllletirı<l('n alınmış ehliyet ve
sikası, ehliyet veslkruıı için ihale tarihin
den en az sekiz glin l!Vel bir istida ile MU-
nakallt Vekaletine müracaat olunması. J 

~7°"l 17079 

.~ Ş:ırtn:ımı- p:ırıısııılır. ı~ıı ti tcınlnı:ıt na' vereceklerdir. 
1
,. 

•> Şartnameler, Ankarada P. T. 'f, 1· 
va7.ım mUdlirliliUnden !stanbulda P. '!'·d,_ 
levazım ayniyat deposu muhasiplii111 

bedelsiz olarak verilecektir, (6890) 

488 lira 82 kııru'ttıır. (70Y.J l7tıSO 

25 adet İ§Çİ kontrol saati 
Aa. Falı. Satın Alma Ko. ılan: 

Tııhmln edilen hedcll ı7ı7:ıı lira olan yu
karıda )'n7.ılı 2~ adet lacı kontrol ıaall 111ke· 

Muhtelif malzeme 
P. T. T. U.ı.:.ı:ni !Hicliirlilı;.ın:len : 

Cinsi Miktarı Vahidi Muhammen 

Çift nakilli listili bedeli 

bronz tel 

Bimetal tel 

Çift nakilli Iastiklı 

bronz tel 

Kurounlu kablo 

Font boru 

2 No. lu porselen 

i:rolatör 

Bronz tel 

Deveboynu demiri 

Alümünyum manıon 

Bakır manıton 

500 

500 

500 

38 

12 

100.000 

25 

40.000 

100.000 

57.000 

kilometre 

k·ı t 200.000 L. 
ı ome re 

kilometre 80.000 L. 

kalem 63.749 L. 

kalem 53.960 L. 

adet 50.000 L 

ton 25.000 L. 

adet 10.000 L. 

adet 10.000 L. 

adet 5.700 L. 

17074 

ah nacak 
Muvakkat 

teminatı 

11.250 L. 

5.250 L. 

4.438 L. 

4.047 L. 

3.750 L. 

1.875 L. 

750 L. 

750 L. 

11-11-941 , 

Salı 11 

11-11-941 , 
satı ıs 

11-11-941 , 
Sair 16 

12.11-941 ıl, 
Çarşaınb• 

12-11-9'1
15

4' 
Çarşa:nbıı 

12-l 1-94
116, 

Çarşarnbll 
ıs.ıı-941 ıt 4' 

Per$eınbC 

ı:ı-1 ı-941 ıs 4' 
Perşe:nbe 

42& L. 13-11-94- ı6 p 
Perşcıt'lbe 1 ıf 

ı;I:' ır 
l - İdare ihtiyacı olar:ık yukarıda miktar. cins, muhammen bedel ve mııva e1'fı 

minatlan ile miinakasa giln ve saatleri yazrlı malzeme ayrı ayrı kapalı zarf!~ 
meye konulmuştur. ilt f 

2 - İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya ban!:a teminat mcktııb~ tıi' I 
nuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını belli ırünlerde eksiltme ııaa•inde., •1 ,,
at eveline kaılar Evkaf apartmanındaki Levazım müdürlugıinde müıeşeı.:1'ı 
alma komisyonuna vereceklerdir. ıJf f 

3 - Şart.nameler, Ankara'da P. T. T. Levazım müdUrlüğilnden, tstaııbut' ~ 
nl Valide hanındaki P. T. T. ı.vuım deposu ayniyat muhasipliğinden parasıı 
lir. ( 6889) 1707S 
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ANKARA Lv. AMlRLIGINE 

GELEN iLANLAR 
11 Kalem erzak, yem ve mahrukat alınacak ı Taliplerin mua:nıea slA ,,. aaatı. Ko. na 

m11raeaat.ıan. Eft&t ft tarıaameal h• SÜ.il 

Ko. da sör'illUr. 

Şose tamiri 
!tıntr Beledtyestnden: ASKERLiK İŞLERi 

Kllla Sa. Al. Ko.dan : 

Yeşil mercimek alınacak 
JCa.ra Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Afl\fıda yuılı J.1 kalem erzak, yem, n mahrukat ebiltmeye konulmuaıtur. 
Şıırt.namelert komisyondadır. İatlycnler tarafından okunabilir. Açık eksiltmeler 

(n!2). .A.1tıntaı mahalleııl Haıa, eaddeetalll ,.. 
sar 7erl ile 86!5 ı8J'lh eokaJc aruınd&ld 700 
metre boyda toBenln betonla eeulı tamın. 
ten itleri mUdUrlUtUnden ııo kuruı mukabl • 

Şubeye davet 

l - B!r kUosuna ta.hmtn edilen ttyat 28 .k\ı. 
hıatan G0.000 kilo yeşil mcrctmck kaP4lı zart 
U&ullrte aatm alınacaktır. E\"satı konın bUtQn 
hıntzoınlarında mevcuttur. Tcmtruıtı 1200 11· 
tadır. Sartnamcııı Ko. dll ırörOlür. 

için muvakkat teminat makbuzu ve ticaret oduı vesika.lan getirilmeli. 
2 - Kapalı zartla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını teklif mektuplannı 

Matbaacılara 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko danı 

Ankara Yerli Askerlik Şubesinden ı 

JJnde tedarik edUecek kewlt _ ıartname51 1137 Doğumlu ve bunlarla muamele göre-
belli g;ln ve 8n.&tten bir saat evci Ko.na vermeleri. (6819 l&T71 

Miktarı Deden Teminatı 
1 - Xliıdı amirlikten Hrihnelc il:aere 

beş kalem evrakı matbua bastırılacaktır. 

Pazarlıfı S-10-941 pli ıaat U dedir. İs
tekliler numune ve milrt«rı hakkmda ko • 

miıyondan herıün izahat alabilirler. 

vectıııe kapalı zarflı ekllltme,,. kon111mu1- rek askerliğine karar vernmıı olan tanı 
tur. Kesir bedeli 18G71 lira 90 kuruı, mu\•ak· hizmetli ve her sınıftan olan erat muvaz 
tat tcmtnatı 1400 llra 39 ınırustur. lhaleat zaf hiımıetlerini yapmak üzere sevk edile 
ıo.10. 941 euma ıı:UnO uat lG.30 dadır. :2490 ceklerdir. 

Cinıl 
S. Eti 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. Tarihi GUnU Saati Şekil 

2 - lhalcs1 z.ı. O. 041 pazartesi ırUnü eaat 
16 da Kars Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - lstckıuer1n mezkQr rün ve aaa.tt.e tU· 
lıc mektuplarını Ko. na venneıerı. 

IWOOO 42000 3160 
450000 lSOOO 1350 
:ıooooo 35000 2525 

20000 31200 2340 
1800000 64000 4050 

8·l0·l9U Cuma .. .. .. .. .. .. .. 

•ayılı kanunun tarltatı dahilinde hnzırtıınmıa 
teklll mektupları ihale gOnU Azamt l:5.30 a Entın toplanma günü 29· eylül 941 dir • 

9 Kapalı aarı .. .. .. • kııdar encUmcn rJyB.Jetlne verilir. 
" • (7140/ S!HG) 17094 (6542) 164.92 

Saman 
K. Ot 
8. Yat 
Odun 
Sabun 
Nohut 

13000 9100 682 60 
.. .. .. .. .. 

2 - Paıarlıia iıtirak edeceklerin teklif 

edecekleri fiata nazaran ytb:de ıs teminat

lariyle Ko. da bulunmaları. ( 70G5) 17003 

Her erin ~Qbcmize verdiği veya nilfusa ka

yitli olduğu ikamet adresine davetiye ıön
derilmittir. Mezklir ıünde nüfus cii2danla

riyle birlikte §O.beye ıelmeleri llzmı.dır • 

Gelmeyenler hakkında askerlik kanununun 
89 uncu maddesi tatbik olunacaktır. (7114) 

45000 9000 675 • .. .. Sığrr eti alınacak 
Cellbolu s_ Al. Ko. dan: 

Mercimek 
K. Fasulye 
I'Jrlnç 

23000 5290 396 T5 
.. .. 
" 

• • 
Kazma ve kürek alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 
l - lhtıyaç lç'n 250 ton .ıAlretı kapalı 

llart U&ullylcı satın alınacaktır. 

45000 13050 978 85 .. .. .. .. 
2 - Muhammelı bedeli 112!!00 lira ve mu

•akkat teminat 8437 Ura ıso kul"\11tur. 

40000 20000 1500 
K. Soğan 20000 1600 1200 

Muhtelif inşaat itleri 
Sıvııs .sıı. Al. Ko. dnn: 
1 - Dlklmcvı lnsaatından noksan kalan 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .Açık ekalltme 

Nakliyat İ§leri 
izmlt Sa. Al. Ko. dan 

1_ 20 adet kazma ve 30 adet kUrek pa-
urlıkla ekıılltmeııi 80. 9. 9'1 aaal 16 de 
Ankara Lv • .A. Sa. Al. Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

Matbaacılara 
M. M. Veki.leti Sa. AL Ko. dan ı 17045 

Hepsine tahmin e<lilen fiyatı ondörtbin -----------------
dörtyüz sekiz lira olan mevcut listesinde ANKARA BELEDiYESi lı S - EVlllC ve hususi 111rtlar Ankara, ıstan

~- Lv. Mılrllkler1 Sa. Al. Ko. larında sıırtı-

•· 4 - Ekslltmeıı1 a. 10. 941 cuma ırQnü Mat 
....... ao da ;yapılacaktır. 

!5 - Taliplerin bcl11 l'Un ve ııaatten hlr 1111at 
tve1 tcltllı mektuplannı Ko. na \"ermeleri. 

ı>ent't're, tretunı.r, merdiven ve aıı.lre kısım· 

!arının lnıtuı lal kapalı zarcıa ckıılltmeye ko· 
nutrnuıtur. 

1- Kapalı zarfla talibi çımıynn 700 ton 
dahili nakliyaun pazarlıkla eksHtme8l ya. 
pılacaktır. 

2- İsteklilerin tekllt edecekleri fiyatı 
nazaran 100 de 15 temlnıılariyle birlikte 
Ko. na mUrcaatıan. (7074) 17033 

2- 'l'on kilometresinin tahmil tahliye Nakliyat işi 

cins ve mıktarları yazılı onbeş kalem evra

kı matbua 29- • eylül .941 pazartesi gfinü 

Bant ıs de A nkarada M. M. V. satın alma 
Otomobil lastiği alınacak 

Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden istek Ankara Belediyesinden ı 

(6545) 16494 

Kuru ot alınacak 
Eı-zınean sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna ~ kuruı ti.Yat tahmtn 

~Uen 600 bin kilo k\lru otun kaııe.h u.rna 
.ıta:ltınesı 29. o. 941 pazanest &'Unu ıaat lG 
~~ l::rzıncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah· 
~edilen bedell 30 b:.O llm olup Uk teminatı 
le llra<tır. Şartnıı.mcııl Ko. da evsafı korun 

lcın.u ırarntzonlannda vardır. 
le ~ - llıtckll1cr1n belU ıruooe ııaat ıs kadar 
kııt mcktuplannı Ko. na vermeler!. 

(6547) 16406 

Kuru ot alınacak 
~lncan Sa. AL Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna :; kUI"Uf tJyat tahmin 

.~n 600 bin kilo kuru otun kapalı urna 
t tıncsı 29. e. 941 pazarte.t ıcUnU 18at J:ı 
~ ~can Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah· 
~edilen bedcll 30 bin lira olup Uk teminatı 
bu liradır. Sartnamesl Ko. da evsatı korun 
fınttın ııanıtzonlannda vardır. lıteklller tara-

<1an okunabUlr. 
ta 

2 - lstcklllerln belll e11n ve ııaatten bir 
~at eveı tckllt moktuplannı Ko. n- venne· 

rt (G!W8) 16497 

Kuru faıülye alınacak 
'.E:rzuruın Sa. Al. Ko. dan: 

ttuıl - Kilosu 22 kurustan 11!5 ton kuru ta. 
Ilı Ye kapalı zart usullyla münakasaya konul· 

uuur. 
2 

ıı - MUnakasaaı 80. 9. 941 ealı ıtUnU 1aat 

8
de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1111 - Muhammen bedel1 ~ lira ilk te· 
na t ıs:ıs liradır 
1 • 

lto - Kuru taııutyeyı alt e\"Mf ve ııırtnamc 
l"ııı. da ll'ÖrUIUr. lsteklllerln teklif mektuııln· 
._,~ihale zamanındaljl bir aaat e\"CI Ko. na 

elerı. (6544) 1~10 

Fotin alınacak 
btyarbakır Sn. Al. Ko. dan: 

lbt 1 - Beher cltU ll liradan 10 bin cırt to • 

11112 ~~u::m::uı~ı:.~·~1~.:n~ı~:k~~· te. 

ttaı:atı C7:50 liradır. lhalesı 29. 9. 941 pazar
a l'Onü saat 10 da rapılacakur. 

l'ılı - E\·sat ve ıcra!U her &'On Ko. da •0-r, 
1 

11f - btekl!lertn ihaleden bir aant e\"el tek· 
llıektuplannı Ko. na venneler1. 

(6S91) 16!517 

'r Zeytin yağı alınacak 
1 OpJtaııı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 

>ıı.tı - Kapalı zart uıullylc 300 ton ~eytın 
~ , alınacaktır. Beher kilosunun muhamml'n 

.. ·1 90 lctu kuruş olup tutan 270.000 ıırııdır. 

2 tenıınnt 14~ liradır. 
t• J~ ..._ l:vıar ve husuıı ıarllar Top kapı Mal· 

a I Sa. Al. Ko. da ıtörUlllr. 
'eııııı - Zerttnya{:lar tenekeler \'eya bldonlıır 

1 e alınacaktır. 
11 d - lhaıesı 2. ıo. 041 pereembe ..OnU saat 
~~ıı ~ Yapılacaktır. Iııteklllerln ihale anııtın • 
ltıcıtt lr &aat evel Ko. na vermeleri, leap eden 
lııcte tnektuplan muvakkat teminatları bir· 
<~)na mUrııcııallan. 

16:118 

tı-ı Saman alınacak 
l urum Sa. Al. Ko. dan: 

ltıı.ııa;-- J;:ııosu Oc kuruot11n 563250 kilo samıın 
tıır 1 zarr usultyle mOnııkuaya konuımuı-

~ 
111 te - MUnakaıası ao. o. 941 ııılı ıran o sııat 

a trzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lllırııı.~ Muhammen bedeli 168!lS lira ilk tc-

1 l2Sa liradır. 
•~l'Q~ Sanıana alt e\·ıat ve ııırtname Ko. da 

:ı r. 
llı...~ .... htckl!lertn 2400 aa:rıh kanunun 32 el 
lııtıcı:alne tevfikan hnırlıyaeaklan teklif 
-.,, lt Dlarını ihale zamıınından bir ıant e. 

0
• na vermeıert. (6G26) 16571 

k Saman alınacak 
:ı.-cc~rn Sa. AL Ko. dan: 

'ıtıı ;. Jctıoau 3 kuruıtan 1.240.000 kilo ıa • 
lıı_,.tll? Dalı zart usullyle münakasa) a konul· 
~ . 

~-ao ~a MUnakasası 30. o. 941 salı ıcUnU ı~at 
"'· l::rzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak • 
~ ...... 

"tı ,.,,_~tuhnmmen bedeli 87200 lira ilk temi· 
~ -•U\J liradır. • ...... s 
rtıııır amana alt evaaf ve eartnııme Ko. da 
~ . 

ııı.~ll~ı 4tekllıerın 2400 aayılı kanunun °82 el 
~lttıı:ııne tevtlkan hıızırlıyacakları teklif 

· lla •rını ihale umanından bir aaıı.t evci 
verıneıerı. (GG28) 1G573 

~ Bulgur alınacak 
l Uruın s \ ....._ a. AL Ko. cınn: 

~ ~'tıır J.Ctıoııu 24 kuruı 50 un timden :?3G ton 
t lır~Palı zart uıull>l• mUnnkuaya ko • 
c liıı:ı .~~r. MUnaknsaıı 4. ıo. 911 cumartesi 
" ıı.11, t 11 de Erzurum Sıı . Al. Ko. da ya • 
~ ır 

~ ....... ıı b 
'\ı11 u ammen bedeli 57620 lira ilk temi· 

e;ı ~ l<o liradır. Bulırura alt evsaf \'e ınrt • 
ı 1 ~~ı da ırörUIUr. llteklllerın kanunun 
, 11,

11111ddeslnc eöre huırlıyacaklan tek· 
tı I{ Upıarını ihale zamnnındnn bir •nal 

o. nn verıncıerı. (G710J JfoGB:! 

350 
'- 11 ton kuru ot alınacak 

~, 1 .... ::a Al Ko dan: 
~ ~111 lrın kuru ol kııııalı urtln ckıılltme· 
it 1 ll'ıun..ır Toıııu tutarı 19"2:;o lira olup 
~ 1111.t 14 

~ .... 111 44 llrııdır 
'4 'ıcıa0 ıı.ıesı S 10 941 cuma ıtUnQ ıaat ıı,so 
it~ f'rı1ı: Sa At. Ko. Ja yapılacakur. İstekli· 

lfıo'lt,'Y)'erı ırUn ve saııtten bir eaat evel 
lupJarını Ko. na vermeleri. 

16774) 18760 

2 - Ekıılltme 11 lılrlnrlll•srln fl4ı cumar • 
t~l ııUnU annt ll de Sıvtu;'ta komisyonumu· 
tun lıulunrlul'!ıı m11h11lıle yapılacaktır. 

a - Bu ıue alt muhammen kcalt bedr.ll 
36318 lira ~ kunıı olup ilk teminatı 2723 11· 
ra 88 kuru$tur. Şnrtnnmesl Ankara. htırnbul 

Lv. Amirlikleri Sı\·ıuı Sn. Al. Ko. dn her ı:ün 
s::örtılOr. lstrklllerln tckllt mektuplarını bir 
snnt e\"tl Ko. nl\ vcrmell'rl. <1>780 

16711 

Srğır eti alınacak 
Bolayır Cl\·an Sa. Al. Ko.dsn 
1 - Tahminen beher kllo~u 4:l kuruştan 

70 bin kilo sığır eti kaııah 7.arr usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muha111mPn bedeli 30Hl0 liradır 
Muvakkııt teminat 2257 lira 50 kuruD • 
tur. 

3 - J·~ksiltınc 7-10-1941 salı gUnll saat 
16 da Dolayır civarında As. Po. 700 Sa. 
Al. Ko.dn yapılacaktır. 

4 - isteklilerin mezkOr giin ve ih:de 
sıı.atlndcn bir saat evellne kadar teminat 
nıakbuzlnrını Ko.na göndermeleri. Puııta · 
dakl gecikmeler knhul edllnıez. 

(6853) 

Sığır eti alınacak 
Tophane Sa. A 1. ICo. dan : 

16887 

1 - Beher kilosuna 3!! kuru~ tiyat tah
min edilen 2W ton sığır ctl 30. 9. 941 sa
lı günil ııaat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır . .Muhammen bcdC'Iİ, 97li00 Ura olup 
kati teminat 12200 liradır. Şartnamesi her 
glln Ko. dn göriilllr. İsteklileı"in belli gUn 
ve saatte Fındıklı Rn. Al. 1..::0. nn nıiıra-

cantıar. (70G3) 17000 

Yeşil mercimek alınacak 
Topkapı • .MtıltPpcsi Ra. A 1. J{n. dnn : 
1- 22. 9. ll41 tnrlhlnıle pazarlıkla llıa· 

lesi yapılan 100 ton yeşil mercimeğe talip 
çıknıaclıJı-ınılnn tPlırnr pıızllrlıkln lhnlcyc 
konulmuştur. Beher ldlosunun muhammen 
bcdell 20 kuru!') olup tutarı 20.000 liradır. 

2- J<;vsıı! ve hııııusi §artlar 'l'opknpı • 
Maltepesi Sa. Al. Ko. da görlilebillr. 

3- İhnlrııi l. ıo. 941 sıınt ıı de Ko. da 
yapılııcaktır. 

4- Kntı tC'ınlnnt 5000 liradır. 
(7029) 17060 

Odun alınacllk 
Halkalı Zlrant .Mektebi llahçcsl içindeki 

Sa. Al. Ko. dan : 
1- 'l'ahnıinı•n beher kilosu 1 kuruş 85 

santlmclen 2 20 ton odun kapalı zar! UBU· 

lll ile !!atın alınacaktır. Muhammen bedeii 
52.170 lira nıııvakknt teminat :mıa liradır. 
İhalesi 17. ıo. tı!ll günil saat 15 de Halkalı 
Ziraat MPktebi HtıhçeslndPki Sa. Al. Ko. 
dn ynpılncaktır. bteklilerln belli gi\n ve 
snntten bir ıınnt eve! yanı sıınt 14 kadar 
trklit ınektııplarını komleyonll vcrml'leri. 

(7068) 17061 

Makarna yaptırılacak 
Topkapı • Maltt'peııi Sa. Al. Ko. dan : 
1- !!00 ton mnknrna lın:"tl ettirilecektir. 

Malrnrnnnın beher kllosıınnn nıuha.nımen 
lmaliyesl 10 kuruş olup tutarı 20.000 lira
dır. Ev.sat ve bııııust ınrUar 'l'opkapı • 
Mllltepesi Sa. Al. Ko. da gör!llUr. Talip • 
!erin ihale gllnli 100 kilo undan ne kadar 
maknrnıı vPrebllecl!klcriııl ve kilosu kaç 
kuruşa yapabileceklerini bildireceklerdir, 

2-' ihalesi 2. 10. 941 prrşembe giinll sa
at 10 d~ knmisyonrla yapılacaktır. Katt 
teminRt 3000 liradır. (7078) 17062 

Sade yağı alınacak 
Top kapı • J.lılltepcsi Sa. A 1. Ko. dan : 
1- I'azl\l'lıkla 20 ton sadeyağ alına • 

caktır. 
2- Yağın brher kilosunun muhammen 

fiyatı 100 kunış olup tutan 160.000 lira
dır. 

S- F.vııat ve hmıuııl ıartıar 'I'opknpı • 
l\lıı.lte{)('sinde Si\. Al. Ko. dil görlllebillr. 
İhalesi ı. 10. 941 ı:nrşamba ~Unll ııaat lG 
dn koınisyonrla ynpılııcnlüır. Kati teminat 
2400 liradır. (7079) 17063 

Zeytinyağı alınacak 
Topkapı • Malt<>pesi Sil. Al. Ko. dan 
1- 50 ton zeytinyağı pazarlıkla alına • 

cnktır. 

2- Beher kiloırunun muhammen bedeli 
90 kuruştur. Evsaf ve huenet oaı·tlar Top· 
kapı • .Maltepcsi Sn.. Al. Ko. dl\ görillebl· 
lir. İhalesi 3. ıo. 9.U cuma gUnll saat 16 
dl\ komiııyonda yapılacaktır. Tallplcı·ln 
katl tenılnatlarlyle mlirncaatıarı. 

(7080) 17064 

Nohut alınacak 
Topkapı • ~111lt<>pPsi Sa. Al. Ko. dnn 
1 - Pnznrlıklll 100 ton nohut satın alı· 

nacaktır. 

2- Nohudun bcht'r kilosunun nıuham • 
men !lyııtı 17,:; kıınııı olup tutan 17.500 
lirndır. 

3- J.~vsat ve hususi şartlar Topknpı • 
Mıtltepcsi Sa. Al. Ko. dıı görUlcblllr. 

4- İhnle11ı 1. 10. 941 çarşamba gUnil 88.· 

at 15 de komisyonda ynpılacııktır. Katt 
teminat 2625 l iradır. (701Sl) 17005 

Yapı işleri 
Eskişehir Sn. Al. Ko. dan : 
l - Bodrum kntınrlnkl pis suların tecrit 

işleri kapalı .zıırllll llfın edilmiş iken talip 
çıkmaılığından pazarlığa çevrilmiştir. Pa
zarlığı 30. 9. 041 ııalı gllnll saat 10 da Es· 
kloehir Sa. Al. Ko. dil y!lpılacaktır. İlk 
teminat 879 lira. 42 lruruıtur. İsteklilerin 
teminat makbuzlarJyle ve ~erekll veıılka. 
larla müreaatları. (7112) 17069 

dahil muhammen bedeli, 100 kuruı olup Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan lilerin 2171 lira 20 kuruıluk katı teminat • 1 .:. Belediye ihtiyacı iı;in alınacak olsa 
lan ile birlikte pazarlık ıün ve ı:aatinda 34 x 7 ebadında 63 adet is; ve 63 adet dıı 
mezkur Ko. da bulunmalar. (6557) 16558 lastikleri on beş gün müddetle ve kapalı 

zarf usu}iyle eksiltmeye konulmuıtur. 

ilk teminatı 625 liradır. Açık eksiltme ile 1000 ton nakliye tııı 
3- İhalesi 80. 9. 941 anlı ı;llnU saat 16 yaptırılacaktır. Beher tomınun muham -

d~ İzmit istasyon otelinde bulunan Sa. Al. men fiyatı 2 lira olup muhammen tutan 
:Ko. da yapılacaktır. Şartnameııl Ankııra 2000 lira ve ilk teminatı l:IO liradır. İha· 
Jstanbııl Lv. Amirlıklerl Sa. Al. Komlıı ~ lesi 30. 9. 941 pazartesi gUnü saat 10 da- • 
yonlarlylc İzmit Sn. Al. Ko. da göMllUr. dır. Şartnamesi komisyonda hergUn görU-

Elektrojen grubu alınacak 2 - Muhammen bedeli (20034) liradrr. 

( 7052) 17066 lcbllir. (6962) l iOM 
M. ?ıt. VekO.leti !:;a. Al. Ko. dan : 3 - Teminat (1502) lira (5S) lmruıdur. 
Aşagıda muhtasar vaınnarı yazılı elek· 4 _ İhalesi 7-10-941 sah günfi saat ıı de 

Patates alınacak Mahkeme kürsüsü yaptırılacak 
Topkaııı • ~taltcpcsi sa. Al. Ko. dan . s 
1 K • Anlmra Lv. A. a. Al. Ko. dan : 
- ·apatı zarf usnıu ile SOO ton pata. Komisyonda me.,.cut plAnı ve e\'llafı mu· 

lcs satın alınacaktır. Patıı.tesin beher ki. clb[ııcc bir adet mahkeme kUrAlsi yııptı· 
lnsunun mııhaırımen fiyatı 10 kuruş olup 1 rılacııktır 
tutan 30.000 Jıuıdır. Ve muvakkat temi • I ihalcııl 

0

3, 10. 941 cuma glınU saat 16 da· 
nnt 2250 liradır C • • 

., E · t' dır. Tallplcrın teklıf edecekleri fiyat ilZC'· 
M~;; '~8~ ve /1ususı tıarUar 'fopkapı • rlnd"n kanuni t~mlnatlarlyle birlikle Ko. 
~ cııes 8

• A · Ko. da görülür. İhalesi' na rnUracaatıım. (7109) 17068 
lr. ~O. !JH cuma g!ınU saat 11 de Ko. da'----------------
yapı acaktır. Taliplerin belli günde m 
vakkat teminat makbuziyle teklif me~ : 
tupla~ıııı saat l O ıı. kadar Komisyona \'er. 
melerı. ( 7125) ı iOiO 

Kuru ot alınacak 
H. Köy Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlkla 300,000 kilo kuru ot satın 

alınacaktır. İhale glinü 4. ıo. !Hl cumarte

si günü saat ıı dir. 1stekiilerin re de ıs te . 

minatlariyle mezkur gi:mde Hadımköy Sa. 

Al. Ko. na müracııatlerr. Evsaf ve ~art 
lar Ko. da görülilr. (714S) 17095 

Kuru ot alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan ı 

l - Tahmint'n beher kilo•u 6 kurut 50 
santimden 300,000 kilo kuru ota talip çık
madığnan 40 er maddeye göre pazarlık u 
sulü ile satın alınacaktır 

2 - Muhammen bedeli, 19500 lira, kati 
teminat 2925 liradır. Şartnamesi Ko. da 
görülür. 

3 - İhalesi 13-10.941 pazarlesi rUnü 
saat IS te Saımun Sa. Ko. da yapılacak • 

tır. İsteklilerin belli gün ve saatte kati te 

minat makbuzla;iyle Ko. na müracaatla· 

rr. (7150) ı 1096 

Ayakkabı ve yazı makinesi 
satılacak 

Harp Akademisi Sa. Al. Ko. dan ı 

VlLAYETLER 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Yoz.ırat Nafıa MUdQrltlt:11nden: 
1 - Ekıılltml'Ye konulan ıı: 
Y~nt vll~l'ct merke2lnde ;vaplınlan hQ. 

ktımet konatının 71!163 llra :,7 kuruı ke11rıı 
ikmal! ıneaıııı. 

2 - Bu tıe alt tartname ve t\Tak tunlar· 
dır: 

A - ~kslltıne snrtnamesl 
B - Aluka\"ele projes1 
C - Narıa lıll'rl ııcnel eartnamNI 
O - Yapı ısıerl fenni eartnameıı 
E - Hususi ııırtname 
F - Kesir cet\"eJI. metraJ, proJe 
bteklller Yozı;:at nıırıa dairesinde bu ev. 

rak .,., prtnameY1 ıröreblllrler. 

3 - Ekıılltme !! JO. 941 ııazarteıl ırOnU 8a• 
at 15 te Yozgat natıa dıılreslnde toplanacıık 
komisyon huzurunda )"apılacnklır. 

4 - !:kBlllmrye ııırcbllmek ıcın lsteklllc. 
rtn !4849J lira muvakkat teminat vermeleri 
ve bundıın baaka aaatıdakl \"Clalkl haiz bu· 
lunmaları ll\zımdır. 

A - Ennz on bin liralık yapı lnsaatı >aP· 
mıı bulunman 

B - lnııınt bnıında ctatmı surette bir mU· 
hendla veya ten memuru bulundurmak. 

C - tbııle tı1rthlnden Oc ..Un eveı mUrara· 
atla vUAycttcn ekıılltmeye ııırebllecekterlnı 

dair vesika aımalan. 
1 - Köhne 137 ı;ift çİ7.me ile 310 çift ~ - Tekllt mektupları, UcUncU madıleıle 

yazılı aaatten bir 1Aat evellne kadar komıı • 
fotin ve bir yazı makinesi 5-10-941 pazar· 

tesi günü saat ıs te müzayede ile satıla • 

cııktır. 

2 - Muhammen bedeli 268 lira ~O ku-

)"On re.13ll~Jne makbuz mukablllnde vertlecck· 
lir. Posta Ilı ır!indertıecelı: mektuplar nihayet 
OcUncü maddede )'8.Zllı saate kadar aelmlt 
olmıısı ve d11 zarfının mOhur mumu ile l)"!ce 
J<apatılmıı l>ulunmuı aarttır. Postada olan 

rustur. Bunları görmek istiyenlerin her ecctkmeler kabul edllmtt. 
gün 2 No.lu, Yeni kı$lada Akademi leva · (7080/ro83) 16S38 
zım müdUr!Ufüne ve isteklilerin Çankaya 

mal mlldürlüğüne yatıracakları 20 lira 10 

kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarlyle 

birlikte mezkGr giln ve saatte Ko. na mü· 
racaatlar. (7156) 17097 

Odun alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Muhammen fiyatı bir kuruıtan ol· 
mak üzere 2276,000 kilo odun lı:apalı zarf 

usullyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13-10-941 pazartesi cilnü aa· 
at ıs dir. Muvakkat teminat 1707 liradır. 

8 - Şartnamesi her rün Ko. da ıörülür. 
İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni ve· 
sikalariyle Muğla Sa. Al. Ko. na müraca· 

atları (7157) 17098 

ANKARA Lv. AMIRLIGI 

Kuru ot alınacak 
Anknrn l.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pnzatlıklıı 728,400 kilo kuru ot 

sııtın alınacaktır. Teli paraııı: verilmek ıar· 
tl)"le Ankara lstnıyonundn vagonda teellm be· 
her kilosunun muhammen tlyatı 6 kuruı olup 
muhammen bedeli 43704 nra ve ilk teminatı 
3280 liradır. Dlrl!klere teslim muhammen t i· 
yatı 7 kuru3 olup muhammen bedeli :50988 11· 
radır ve ilk t~mlnatı 3800 liradır. lhaleal 
7. 10. 941 ıııılı ıtUnQ ıaat 10 dadır. Taliplerin 
mua>"Yen ıtUn ve saatto Ko. na mUracaatıan. 
Sllrtname ve enatı Ko. da her ııon ıı:örUle· 
lıll!r. (6730) 1G748 

Kuru ot alınacak 
Anknrn Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 

Lôstik ustası alınacak 
Eıııklsehlr Ta)")·are Fabrlkuı Genel Dlrek· 

törlUtUncıen: 
Otcmobll llstlk tamiri uıtuı alınacaktır. 

Talip olanlann aaaRıdatd evrak ile beraber 
v• hiç bir taahbUdU taaammurı etmemek 
tartLYle imtihan olmak üzere tııbrlkaya mu · 
raeaaUan. 

1 - Nlltuı hOvtyet cüzdanı 
2 - HUınUhal kltıdı (mahalli 

mUdOrlütUnden> 
8 - Varta bonservtı 

4 - Askerllk \'eslka11. 

emniyet 

16S81 

Pazarhk usuliyle eksiltme ilam 
Antalya llbaylığından : 

1 - Pazarlıta konulan le: Antalyada mek· 
tep lıısaatı olup keılt b('dell 2548!5 lira 84 
kuruıtur. 

2 - Bu ite alt 1&rtname ve evrak ıunlar-
dır: 

A - ProJe, 
B - Silsile! fiyat cetveli, 
C - Kesif cetveli, 
D - Keıır hUIAsa cetveli, 
E - Knıılama nevilerini ııösterlr 

F - HusuRI, fenni ıartname, 

cetvel, 

G - Bıı>"lndırtık isleri ıreneı ıartnametıl, 

H - Yapı ıııerl umumı tennl aartnameııl, 
1 - F.kslltme ııırtnıımest, 
J - Mukavele projesi. 
Şartnameler ve evrak Antalya natıa mQ • 

dUrlUtUTlde ırörUleblllr. 
S - lhale 10.10.1941 cuma &'UnQ ıaat 15 

te huausı muhasebe binasında vUA.yet enen· 
mcnlnce yapılaeıı.ktır. 

4 - 1'.."kslllme pazarlıkla ve vahidi tlyat 11· 
urlndcn yapılaC'nktır. Teklltıer 2400 eayılı 

kanunun hUkUmlerlne ıcllre yaıııtmalıdır. 

trojcn grubu ııatın alınacaktır. Bu husu 
ta ~örlışmek ve fenni şartnamesi billlha: yapılacağından ıartnamesini cörmek ,..e be-
re t<'kcmmUl ettirilmek üzere alllkadar delsiz almak istt'Yctılerin hergün Eneümea 
firmnl11rın lO. birinci teşrin 941 gilnOne kalemine ve ısteklilerinde ihale ıünü olan 
kadar Anknrada M . .M. V. Harbiye daire· 7•10•941 salı günü saat ona kadar usulü da.
si riyasetine mllracaatlan. 

a) Tanınmı§ bir fabrlkıının mıımu!Atı ircsinde tanzim edecekleri kapalı zarf tek-
olııınsı ve yrni bulunnınsı. lif mektuplarını Belediye dairesinde müte-

bJ Dört Lckcrlckll, yaylı ve saatte 45 ~ekkil !Encümene vermelerL (6800) 16853 
Km. sllrııtle yüruyli§e nıüsalt. 

e) Hır adet 65 volt 60 amper ve 3,9 ki· 
lovat takaUı ve diğer dört adedi 120 volt 
150 amper ve l8 kilovat takalll dinamolu 
ve tevzi tablolu. 

d) 4 -6 sılindirll 4 zamanlı benzin ve
ya dlzcl nıotörlll grup ahnecakllr. 

c) Grubun fi zeri ve yanları saç e\•ll ve 
yanları çalışırken yukıın kaldırılabilir ve 
mnil çatı halinde oekilde kapalı olacaktır. 

!) Her grubun bir komple yedek teker· 
leğl, 4 tonluk klrlkosu dinamo ve motıır 
için yedeklerı ve !Uzumlu avadanlık vıı 
takımları olacaktır. 

g) Grııp haki renkte bir kat astar va İ· 
ki kat yagh boya ile boyalı olacaktır. 

h > - Takımların ve yedekler münasip 
bir sandığa yerleşUrllmlı olacaktır. 

(69S2) 16056 

Çorap alınacak 
M. M. Vekdletl S:ı. Al. Ko. dan 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 36,75 

otuz altı kuru:ı yetml§ be;:ı santim olan 
50.000 elli bin çitt pamuk ve ylln karışık 
çorap pazarlıkla mllnakruıaya konmu11tur. 
İhale.si 29. 9. 941 pazartesi gUnU saat 11 
dedir. Katı teminatı 27:-ı6,25 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi M . .M. V. Sa. Al. Ko. da 
görUIUr. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale giin ve Aaatındı\ komla • 
yona gelmeleri. (7005) l 7027 

Kumaş alınacak 
M. lif. Vekflletı Sa. Al. Ko. dan 
Beher metresine tahmin edllc11 fiyatı 

340 flç yfü .. kırk kuruıı olnn 50.000 elli bin 
metre kahve rengi ylln!U kumn.ıı pazar • 
!ıkla mllnakasaya konmuştur. İhnlcsl 29. 
9. 941 pazartesi gUnU saat 10,30 dadır. 
Katı teminatı (19.500) Uradır. Ev8af ve 
§artnameııl 850 kuru§ mnkabilinde M. l\I. 
V. Sa. Al. Ko. dan alınabilir. Taliplerin 
ihale gtin ve santında komisyona gelme • 
!eri. (7006) 17028 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vektılctf Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edlleıı fiyatı 

125 yilz yirmi be§ kuruo olan 500.000 be§ 
yilz bin metre portatif çadır bezj pazar -
!ıkla mUnakasaya konnmııtur. Porto.ti! ça
dır bezleri itin 100.000 metreden nııat:"ı 
olmamak şartiyle a.>Tı a)Tı teklifler de 
kabul edilir. İhnleııl l. 10. 941 r;nr§anıba 
gUnU saat 10,30 dadır. Evsaf ve şartna • 
meai 8125 kunıo mukabilinde M. M. V. sa. 
Al. Koınisyonundan alınabilir. Taliplerin 
tekli! edecekleri mlkdarlar Uzerindcn ka
nuni katt teminatları ile birlikte lh11le glln 
ve saatıı:ıda komisyona gelmeleri. 

(7128 17071 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vekdletl Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metreııine tahmin edilen fiyatı 

133 yüz otuz Uç kuruıı olan 250.000 iki yUz 
elli bin metre mahruti çadır bezi pazar • 
!ıkla münakasaya konmııvtur. İhalesi 1. 
10. 941 çarşamba gUnU saat ll,30 dadır. 
Katt teminatı 34.JOO liradır. Evsaf ve ıart. 
namesi lG63 kııruo mukabilinde M ,.. V 
Sn. Al K • " ..... • 
1 : omısyonundan alınabilir. İ&tekli-
e~Jn ıhale gün ,.e saatında kanunun em-

re Uğl belgelerle mczkQr komJııyona gcJ. 
rnelerJ. (7131 l l 70i2 

Çizme alınacak 
M. M. \'ek/Heli Sa. Al. Ko. dan: 
&her Clttlne tahmin edilen !!Yatı (1:5) on 

be, lira otan S : 6 bet llA ııltı bfn em clzıne 
Pazarlıkla mUnakasııya konmuıtur. Ihalcsl 
1. 10. 941 C&rlllmba l'ilnU ıııııt ıı dedir. Kati 
teminatı 11.500 liradır. Evsaf ve eartnamcsl 
M. M. V. ıatın alma komlsyonuntlnn 450 ku. 
ruı mukabilinde alınabilir. lstl'kUler ihale 
ııUn ve Malinde knmlııyona ırelmell'rl. 

(70S7) 17081 

Elektrik tesisatı 
M . .M. \'ckAlctı Sn. Al. Ko. ilnn: 

Araba plakası yaptırılacak 
Ankara Belcdlyeıılnden : 
1- Belediye ihtiyacı için (2000) adet 

tek ve çift atlı araba pltı.kasız yaptınla • 
caktır. 

2- Muhammen bedeli (1100) liradır. 
3- Teminatı (82) llra (50) kurufttır. 
4- Şart.name ve nllmuneslnl gl:Srmek ;... 

tiyenlcrln hergUn Encümen kalemine ve 
lsteklllcrin de 10. 10. 941 cuma gUnU saat 
10.30 da Belediye dairesinde mUteoekkll 
Encümene mUraeaatları. (6948) 169'7 

Otobüs yedekleri alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l- Şehir otobüsleri için alınacak (19)" 

kalem Rus malı yedek parça on be, eUJı 
mUddetle açık ekslltmiye konulm~tur. 

2- Muhammen bedeli (1800) liradır. 
S - Teminatı (135) liradır. 
4- Şartnamesini görmek !stiyenJeria 

hergUn EncUmen kalemine ve lıteklilcrtD 
de 10. ıo. 941 cuma gUnU saat 10,30 da 
Belediye dairesinde mUteoekkll EncU?llena 
mUracaatıan, {6949) 169(8 

Köprü tamiri 
Ankara Dcledl.ycslndcn: 
ı - Etllk H XecM!rl'n köı>Tfllenntn anıııı. 

lannın tamiri !el on bce 111n müddeUe acılr 
eblltı:neye konulınuıtur. 

2 - Muhammen bedell (1990) lira (80). 
kuruıtur. 

3 - Temlnatı (149) Ura (31) Jnı"'-tur. 
4 - Sartname ve kc~ıt eetvellnl •örmeJı: 

lstıyenlertn her &'On encOmen kalemine ve 
isteklilerin de 14. 10. 1941 Hlı &'(lnU aaat 
10..ııo da beledlYe dalrcstnde mtıtete~ıı encu. 
mene müraeaatıan. (7098) 17087 

-
ANKARA V AL1L1G1 

-
Şose tamiri 

Ankara Vail! A'lnden: 
l - Ankara • Kaleclk • Çankırı }'Ol\ınua 

34+000-45+000 inci klloml!trelerl arasında. 
ki 1061!Dln esaslı tamirat ısının 1halesı 9.ıo. 
941 tarihine raaUıyan pereembe ..Onu saat a 
tc vllAyct daimi cncQmcnlnde yapılmak uz .. 
re kapalı zart usUll)1e ekalltme:ve Jronuımu .. 
tur, 

2 - Kesil bedeli 11642'7 llra 85 kuruıtur. 
\'e mu\"akknt temtnau 7077 lira 39 Jnıruıtur. 

3 - 1ıtekl11crın muvakkat teminat, mek
tup veyıı makbuzlannı. ticaret odası \"eslka· 
lnnnı ve 1?ıalc ırtınUndcn en az Ut &'On eveı 
vllAyet makamına ls'lda ile müracaatla bu 
b lctn alacakları ıcnnt ehliyet veılkalarını 

hAmllen 2490 sayılı kanun hUkUmlert daire. 
sinde haıırlı)acaklan teklif mektuplannı YU• 

karıda yazılı ırlinde saat 14 e kadar daimi 
encumcn relslltlne te\C.11 etmls olmıılan. 

5 - Bu ise alt kcılt " eartnameYI her aila 
nafıa mUd.ırlUtUnde ıröreblleeeklerl. 

(G045) 16916 

Okul tamiri 
Ankara Valiliğinden : 

Aşağıda yazılı okulların tamirleri ayn 

ayrı açık eksiltmeye konulmuı ve vakti 
muayyeninde talip ı;rkmadıiından 22. 9. 
!Hl tarihinden itibaren lOgıin miıddetle 

temdit edilmiıtir. İhalesi 2. 10. 941 per • 

ıembe glinli saat ıs te viUi.yet daimi encii
meninde yapılacaktır. İsteklilerin keıif ve 

5artnamelerinı görmek üzere her rün Ma

arif MüdUrlüğüne ve l'""c 7.S teminat akçe

sini husust muhasebe müdürlüğü veznesine 

yatırarak adr ıteçcn rün ve &aatte daimi 
encümene müracaatları ilan olunur. 

Okulun adı 
Ke~H 

Lira Kuruş 

1796 25 

996 
!5 - Pn1.arlık ekslllmestne ırtrebllmek !cin 

bteklllerln ::ll:\22 lira 88 kurıı•luk killi tcmlnııt 
yntırmııııırı ve bundlln başka a111tıdıı.kl \"eııl· 

kalan ibraz etmeleri ıuttır. 
1 - llu tae alrcblleceıı:ınc dlllr ehliyet \"e· 

ı:lknsı, 

2 - Cari ıı!!neye alt tıea r!'t O<lııııı \"el ikası, 

6 - llllumum resmi masrıınıı.r istekliye a· 

Kesit bedeli Cl7.ll3,73) on yedi bln ;yüz 
on Uc llra yelmta Uc kuruı olan Dl) arbakır· 
dn elektrik tcslealı lıl kapalı tartın mUna. 
kıısaya konmu3tur. !halesi 13. ıo. 941 pazar· 
test ıı:UnU saat 11 dedir. İlk teminatı 1283,53 
liradır. ŞartnRmesl 86 kurua mukabilinde 11:'!, 

Beypazarı merkez okulu 

Şereflikoçhisar merkez okulu 
Haymana merkez okulu 

Kalecik merkez okulu 

or-

1278 99 

1659 00 

4117 10 

Dumlupınar şubesi birinci 

ta okulun bulunduğu bina. 

( 7137) 17092 

ittir, (8336,JG909) 16012 

ı - Pazarlıkla 7(; ,:?40 .kilo kuru ot 
satın ıılınncaktır. Anknrn'tla vagontla teslim 
teli un rrunz verilmek ıart.lyle beher kllosunun 
muhammen tlyııtı G kuruı olup muhammen 
bedeli 4:;10:; lira \"e ilk temlnntı 3·158 liradır. 
Birliklere teslim muhammen tlyntı 7 kuruı 
olup mutınmmen bedeli 53777 lira vı ilk le· 
mlnntı 3!J3:J liradır. lhnlesl 7. 10. 041 salı ııil· 
nl! ıaat ıı dedir, Taliplerin muayyen •On ve 
sratte Ko. na mQrııceııttnrı. Şartnamesi ve 
evsafı Ko. da her gUn ıc!irUleblllr. 

l\t. v. satın alma komlll)"OnUndan alınabilir. M. M. V. DENiZ LEVAZIM 
Taliplerin thııle ..Un ve natlnden en az bir 

Şose tamiri eaat evellne kadar teklif mektuplarını mez-1-----------------
kOr komtsyonıı vermeleri. 20 talebe alınacak (G731) 

Kuru ot alınacak 
Ankııra Lv. A. sn. Al. Ko. dnn: 

16749 NIMc \'ııllllı'!lndcn: (7058) 170~ 
NliMe • Nevıehlr yolunun 24 +sın-29+ M. 'M. Vcktıleti Dz. Müsteşarlığından: 

33!1 kllomctreıert arasındaki S!>ll lira 26 ku· Otomobil ve motosiklet 1. 11. 041 tarihinde Ankarada Harp A.· 

~~~ ::~~ 1 t~!~:;n~~.S:9.~~~~~ .. ~u~~~~:k~~:ı,e: yedekleri alınacak , kademisi emrinde açılacak olan hesap ve 
nhhld!ne ihale edilmek üzere ekslltml!ye cı. .M. M. VekAlctl sa. Al. Ko dan· muamele Me. okuluna, deniz hesabına mu-

d t 11 h t dl"! ıı vtlA Hepsine tahmin ('dilen r ı:.atı · amele ve hesap mcmunı yetiştirilmek 11-
karılmı$~n n a P zu ur e me " n en • ' lS.905 lira zere yedek subaylardan müsabaka ile 20 

Pazarlıkla !182.200 kllo kuru ot ııntın 
nlınacaktır. Teli ıınrasız verilmek eartıyle An· 
kara istasyonunda vaııondn teslim beher ki· 
!osunun muhamıncn fiyatı altı kuruı olup mu· 
hammen bedeli :1~32 lira ve ilk teminatı da 
4197 liradır. 

YL~ daimi cncUmenlnln 19. 9. 941 tarih ve 341 olan ı'nuhtell! marka otomobll, motosiklet 
ııısııı knrnn mucibince 19. 9. 941 ırUnllnden 1 ve kamyonlar tein 15 kalem muhtelit ~ın· 1 talebe o.lınııcaktır. 

2 ~ 0 İsteklilerin oeraiti ve tmtlhan tarihini 
itibaren on 6un !cinde esle! eartlar dahilinde 1 parca btr1nclteartn 941 Peret'?nhe ..onu ıa· öğrenmek Uzere t'n yakın deniz tc:ıekldll· 

Birliklere teslim beher kilosunun muham· 
men fiyatı 7 kuruı olup muhaınmen bedeli 
687M lira ve ilk teminatı 4688 liradır. 

lh&leel 7. ıo. 9U •alı &11Dll aaaı ıs tedlJ'. 

ihale edllttcltlnd,n lsteklllerln 29. 9 941 ııa· 1 at 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliple· lerine ve Ankarada bulunanların da ve
zartetl rOnQ ıaat 16 da vlllyet daimi encU • ı :in kanuni kaU temlnatı.ul.ylc ııazarlık rUn kllet deniz zat ıolerl eubeal müdUrlUğUne 
menin• aelmelerl llln olunur. va saatinde M. lif. V. Sa. Al. Ko. na mUraca. en kusa bir zrunandn mUracaatları. 

ieeM}. 16939 aUan. (1068) 170A (70d) 11016 
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Sümerbank Umwn Müdürlüğünden : 
1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları &ahaamm feyezan

dan kurtarılması için yapılmıt bulunan aeddenin ıslahı, ilaveai, 
yeniden sedde ve mahmuzların İn§aatı kapalı zarf uauliyle ve 
vahid; fiyat esasiyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - lıbu İn§aat ve ameliyatın muhammen ketif bedeli 
196.294.30 liradır. 

3 - Ekıiltme eVTakı, Ankara'da Sümer Bank Muamelat ıuhe
ainden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
5 - Ekıiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 

Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlücü lnıaat Şubesinde ya
pılacaktır. 

6 - 1ıteldiler teklif evrakı meyanında, oimdiye kadar yapmıt 
olduklan bu gibi itlere ve bunların bedellerine, firmanın, teknik 
tetkilatının kimlerden terek~üp ettiğine ve hangi Bankalarla mu
amelede bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü aaat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümer Bank 
Umumi Katipliğine te&lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatından 1 
aaat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni tekilde kapatılmış 

olmuı lazrmdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı iti
bara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 16911 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisvonu 

Başkanlığından : 

Erzakın Muhammen 
l:rznlun Miktarı Eksiltmenin 
Clru!l Kilo 

bedeli 
ı,tra Kr. 

17800 
10560 
13400 
10000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
1835 

Tarihi GOnü Saati Cinsi 
Un 89000 1-10-1941 Ço.rııamba 9 kapalı 

Arpa 96000 
Odun 670000 
Et 25000 

792 
753 75 
750 

.. .. ,, .. .. .. " 
Kuru ot 78000 
!i'irınç 8000 

4650 
1260 
1560 
1200 
2075 

351 4-10-1941 Cumartesi 9 açık 

SabUD 2400 
ZAytlo yağ 2000 
Saman S3000 
Kuru uzum 4000 
Kuru !aııulye 2000 
Kırık mercimek 1500 
Nohut 8000 
böylUce 2000 
Gu ya~ 2400 
Zeytin tanesi 1000 
Kuru ııoğan l5000 
Peynlr 1300 
Patatu ~00 
Bade yağ 2000 

A) Tabur ihtiyacı içiıl 
meye konulmuştur. 

800 
600 
250 
450 
300 
600 
450 
250 
845 
750 

8000 

94 ~ 
107 

90 
155 

90 
37 
16 
33 
22 
45 
as 
ıs 
63 
56 

250 

62/5 

:50 
8715 
75 
:50 

75 
75/5 
37/5 
25 

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

" " 7-10-1941 Salı 9 H .. " .. " .. .. .. " .. .. " " 
" .. .. " 10·10-1941 Cuma .. " 
" .. " " .. .. " .. " .. .. 
" .. " 
it .. .. 

yukarda yazılı 2n kalem erzak, yem ve yakacak eksilt 

Bl Şartnameleri komisyondadır. Görüle v• alınablllr. Eksiltmeler tabur karargA. 
hJnda yapılacaktır. 

C) Açık eksiltmeler lçtn muv t teminat makbuzunu ve ticaret od 1 vesika • 
larıııı, tekli! mektuplarını getirecektir. 

D) KB.palı zarfla eksiltmeler için yukar~nkl vesikalarını, teklif mektuplarını havi 
kapalı zarnarını eksiltme aaatınde.ı:ı bir saat evel eksiksiz komlsyo.ı:ı b!l§kanlığına 
maklnız mukabUlnde vermiş olmalan eksiltme saatinde dekomisyonda huır bu • 
lunmatan ile.n olunur. (79t3·6t88) 16544 

&====================================================~ 

DAKTİLOGRAFİ KURSLJ 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kuralarma talebe kayıt ve kabul mu

amelesi 25 Eylül 1941 perıembe günü baılıyacak 4 Birincitefrin 
1941 cumartesi rünü aona erecektir. 

1 - En az ilk okul diplomaaı; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Sıhat raporu ve a§ı kağıdı; 
4 - 2 adet veaikalrk fotoğraf 

ile okul idaresine müracaat edilmesi. 

KURSLAR PARASIZDIR 
~============================================~ 

Elbise diktirilecek 
Devlet :Oemlryollan ÜçUncU İoletmc MUdUrlUğUndcn : 

foletmemlz memur ve mUstahdemlerl için yalnız kumaşı idarece \'erllmek Uzere 
1941 malt yılı zarfında diktirilecek a~ağı da yazılı resmi elbise, palto ve kasketler 
kapalı zarf usuliyle eksllt111eye konulmuHur. 

İhalesi Balıkesir' de 13-10·1941 pazartesi günü saat 16 da iglctme binasında komiıl· 
yonumuzca yapılacaktır. 

İBt.eklller 2490 sayılı ka.ı:ıunun· tayin ettiği vesikalarla ihale gtınU muayyen saat • 
ten bir ıraat evel zarflarını komisyonumuza vermeleri l!l.zımdır. Bu iıse alt ııartnıımc 
ve mukavelename projelerini gCSrmek ve okumak istlycnler Ankara, Haydarpa~a 
ve Sirkeci gar ııefierlne ve 3 UncU ıııletme komisyonuna müracaatları. (6941.) 16938 

Olkilecek elbisenin cinsi 

Llclvert serj (Açık yakalı takım) 
Llclvert ııayak ve gri ııayak (Açık yakalı 
takım) 
I,dclvert ııayak ve gri oayak (kapalı yakalı 
takım) 
Kutor kumaııtan palto 
Ş yak kumqtan palto 
LAclvert serj kasket 
Lllelvert ııayak ve griden kasket 

Tahmini 
Miktar 
Adet 
300 

250 

125 
10 

200 
200 
240 

Muhammen 
Bedel 
Kurue 
1300 ) 

) 

900 ) 
) 

800 ) 
1800 ) 

900 ) 
200 ) 
200 ) 

Hepsinin 
.Muvakkat 
Temlnau 

Lira 

641,25 

:!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --.. .. -.. .. -.. --.. -.. --.. .. .. ----.. --.. .. 

-
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine ; 

harçhklt talebe 
Fakillteye alınacak harçlıklı talebenin yazılı 

1941 &:ilnl~r1ndı yapılacaktır • 

alınıyor 
lmtlhaoıan ıs ve 16 tlktesrln 

Ayda kır1c: lira harçlık alarak talebe olmak üzere tallp olan llse meı:uola.nnın 
nthu•et b1rlncıtesrının on ücUnc:U pazarteel akaamına kadar fakülteye kaydedllınlı 
otmal•n IA11mdır. (6906) 16910 

-----------------
.,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'" 

l) :.... i.J ~ 

Satıhk 
25 beygir küvetinde mazot motorll fran. 

sız ve zınpa.ra değirmen taoıarı dinamo 
kayıt saire Slncanköy istasyonunda te.ıı
llm satılıktır. Ankara 186 posta kutusuna 
mUracaaL 4502 

Apartman aranıyor 
Atatürk bulvarı, Kızılay civarı veya 

yakınlarında 4-5 odalı, kalorırerll, 

mUmkUn mertebe teıeronıu apartman 
aranmaktadır. A. A. rumuzu 11e Ulıu 

~azctesl idarehanesine müracaat. 4520 

Çadır alınacak 
Kızılay CemlyeU Umumi Merkezinden: ~llll il 11111111111111111111111111111111!:, 
Tek direkli ve cırt direkli beser ytız adet - • : 

ve _§_ UN FIYATI §_ her ln~nndan elliden aıaıtı olmamak üzere 
çadır alınacaktır. Taliplerin kıaım k11ım 

27/9/1941 

ET FİYAT ARI 
Belediye Reisliğinden : 

27-9-1941 cumar:tesi gününden itibaren koyun eti (55) kuruştan 

(50) 'kuruşa indirilmiş, keçi eti (40) kuruş olarak teshit edilmiş ve 

diğer et fiyatları da aynen ipka olunmuştur. 
17099 Sayın halka ilan olunur. 

~----------------------------~·' tcklltl kabul edlllr. Tesltm mQddctlerl ve fi· : 
yatlarını ve mallannın evsafını bir mektup. : 
la 18 blrlnclteırln 941 tarihine kadar Anka • : - Belediye Reisliğinden : §EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
rada umumi merkezimize bildirmeleri. - -

4380 = Perakende olarak satı- : 

lacak olan ekstralık unun : 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Hangar yaptırılacak 
İnhisarlar Umum MUdUrlUğiinden : 
l - 1zmlrde Çamaltı tuzlasında kapa

lı zarf usullyle tuz hangarı yaptırılacak-
tır. 

2 - Muhammen bedeli ''20345.50., lira 
olup muvakkat teminatı ••ı:i25.91,, liradır. 

3 - Eksiltme 10. lO 1941 cuma gUnU ııa
at 10 da levazım ııubesinde mllteşekkil 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname, proje ve ke§fi me7.kl1r 

idareden ve Ankara ile İzmir b!l§mUdUr
lüklerlndcn 102 kuru§ mukabilinde veri
lir. 

fi - htcklılerin 15000 liralık bu kabil 
inşaatı yapmış olduklanna dair vesika 

-- -: kilo.su (22) kuruştur. :;: 

Sayın halka ilan olu - : 

: nur. : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır=-

DÜZELTME 
GazctemlzLn 17, 20, 23, 26 t')'llil 1941 

tarihli nlishıılnrınılll lntıınr !'elen \'e 
Erzincan narıa müc!UrlUfıUne alt mek
tep tnsaatı hakkındnkl 1111.nın serlevha
sı )'anlıslıkln ceza evi insanlı olarak 
)'nzılmıatır. DUzeıtırlz. 

ibraz ederek ihale glınUnden 8 giln evetine 
kadar umum mUdUrltik lnıınat şubeıılnden = 111111111111111111111111111111 il il il il~ 
ayrıca ekalltmeyc ıştlrak vesikası alına- : Bayan sekreter aramyor --
lnrı IAzımdır. -- --

fi - Eksiltmeye gireceklerin, nıUhlir!U : 
teklif mektuplarını kanuni vesikalarını ve : 
mDnakasaya iştirak veı:ıikasını havi kapa. : 
h zarflarını ihale saatinden bir saat eve- : 
llne kadar adı geçen komisyon baııkanlı- : 

--Almanca ı;teno-<tnktllo)'a tamnmlyle = 
vll.kı! olması, almanca muhaberat lda- : 
re edebilmesi ve tccrUbe sahibi olması : 
ııı.rttır. Hal tercUmcııl ve bonservis su- : 

ğına makbuz mukablllnde vermeleri ltı - : retıertyle ı;Jus ı:azetesl ldnrehanesln- : 
zımdır. (8431-6996) 16962 : de R. s. rumuzuna mektupla mUrar"nat = 

: olunması. 4:'>~1 = 
-

DERİ SATIŞI 
322 adet koyun derisi 283 

adet kuzu derisi tulum 197 
adet muhtelif tabagat edil

mit deri 7 adet sığır derisi 1 
adet at derisi 1 adet buzağı 
derisi. 

Ambarımızda mevcut yu

karıda cins ve miktarı yazı
lı muhtelif deriler satılıktır. 
Taliplerin 1 birinci teşrin 
çar§amba günü saat 14,30 da 

Orman Çiftliği müdürlüğü -
ne müracaatları ilan alunur. 

-.................. ..ır 
.al 111111111111111111111111111111111111 h .. 

= = 
~ Bir dahiliye mütehassısı ~ - -
~ aranıyor ~ 
: Malatya Bez \'C !ııllk Fabrlkalan : 
: Türk Anonim Slrketlnıten: 
: Mal:ıtya Fabrikamız hnıtancst ıcın : 
: 200 lira aylık Ucretlc bir dahiliye mü· : - -: tcha.ssuıı alınacaktır. Taliplerin Anka- : 
: ra'<In Ycnlsehlr Lozan meydanı Erdoıtıın : 
: ıoknk ıs numarada Şirket umum mU- : 
: dUrlUl!llne bizzat \'C)n tahriren mUra- : 
: caatlnrı. 4336 : - --.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,., .. ;: 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-

1KT1SA T VEKALETİ 

Elbise diktirilecek 
İktisat VekAletinılen : 
ı - Vı•k:ııct nıUslahdeminl için (57) 

takım erkek ko:<tiimU ile (3) lakım kos
tllm tayyör diktlrtlecekllr. 

2 - Tahmin edilen diki§ bedeli (600 ı 
lirn olup mtl';akkat teminatı (45) liradır. 

3 - ihalesi 1. 10. 90 çarşamba gUnü 
saat (H) de levn~ım mlidllrlllğilnde top. 
lanacnk komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin §nrtnameyl görmek ve 
'i( 7,5 muvakkat temlnnt parasını yatır -
mak llzere levazım mlidllrlilğline mllrnat-
llırı i!An olunur. (7039) -7012 

L& • 
Ankarnda cnlııtırılmak ü:ı:crc !liJ li

radan 75 Jlraya knilnr ücret verllı•cek· 
tir. 19 ::-:o. lu posta kutusuna mektup-
la müracaat. 4518 

Kooperatif feshi 
265 sayılı Ş. Karaağaç T. Kredi Ko

operatifi umum heyeti ana mukave -
lenin 72 inci maddesinin (Ç) fıkra -
sındaki sebep dolayısiyle kooperati
fin feshine karar verilmiş ve bu ka· 
ran Ticaret Vekaleti ile T. C. Ziraat 

Bankasının tasdikine iktiran eylemiş 
olduğundan ana mukavelenin 73 ün
cü maddesine <cvWcan teşekkül eden 
tasfiye kurulu 26-8-941 tarihinde tas~ 

Pe~in para ve açık arttırma ile 7-10.941 salı günü satılacak emlak 

:ı-:sas No. 
2!lS 

Me\'kU ve nc\'l Mukadder K. lira 
Yenlhnrnt M. 815 odn 2 pıırscl, !ltJ,3-ı M2 nrsa (11':ertnde Hasan ol'ılu 

851 

359 

!13.1 

1002 

1014 

1016 

1018 

l 

361 

370 

373 

374 

102·1 

1025 

1026 

1027 

1028 

All caterln ruzulc>n yaııtırdıl'ıı 310 ını No. Ju ev vardır.) 

Yenlhııynt :-.ı. so.a ndn J5 pıusel, 90 M.! nrıı.1. (Ü:ı:erlndc Emin ol'ılu 

Osman Aeuner'l.n ruzulcn yaptırdıf:ı 238 ta.J No. lu ev vardır.) 
Ycnlhnynt ~ı. 804 ndn 17 parsel, 177 M2 nrsn. (Ozertnde Hamit ol'ılu 

ta~cı De1' ıs Taekırnnın ruzlen yaptırdı{:ı ev vardır.) 
Yenlhaynt M 807 ada ı parsel, 78 l\12 arsa. CCzcrtndc Muzarrer De

mtrsezen'ln işgalinde tu7.ulen )llPlırılmı~ ev vard r.) 
Ycnlhayat l\1, 807 nıla 12 parsel, G9,50 M2 nrsa. (Üzerinde All Yakıcı 
oğlunun tuzulcn ynptırclı{:ı ev vardır.) 

Şlikrl)'e M. Jlnyka S. 618 acln 22 pnrsel, lGS M2 arsa. (ÔnO parmak· . 
lıklı bahcl•nln nltında, 3 No. lu eve bitişik.) 

Dıskale, 1047 atla l parsel, 6200 M2 kayalık arsa. (Tnbnklar ?.L Ül· 

tündc. dcrl'>e naz:ır olan yer.) 
C'akırlar M. A>hnn S. III ada 25 parsel, 71 M2 arsa. (B. Ktımllln 

e\'I cl\'ıı rınd:ı. ). 
ı.ehlehlcl M. Bahrl~e Cad. 193 ada 2 parsel, 103 !.112 arım. (Lcblebld 
cnmU karsısında, 6 ıaı No. ıu C\ ln bltlsli'ılndc) 

Ycnkc M 211 nd.ı 3 parsel, 60.50 M2 arsa. (\"ol !az asıdır, Bahriye 
Cari. eski 50 tııJ No. lu evin yanında.) 

Peşin para ve açık artırma ile 10-10-941 cuma 

günü satılacak emlak 

ı·enlhayat M. 807 ada lS parsel, 63,23 M2 arsa. (Üzerl.'lde Yusuf Sa· 
)an'ın fuzulen )'aptırdıf:ı ~57 laJ No. lu ev vardır.) 

Yenlhnyat ;il. 807 rıı1a l 1 ııarsel, 79,75 M2 unııı. (Üzerinde AU Yurda· 
kul'un ruzulı•n yaptırdığı 256 tnJ Nıı. ıu ev vnr(lır.ı 

Yenlhayat M. 807 ada 15 pnrsel, 133,50 M2 unıı.. <Czerlnde Bekir 
Lerıcr tarnfındun ruzuıcn yaptırılmış 263. 2G4 No. lu C\' vardır.) 

Yenlh:ı)·at .M. 807 ada 19 p:ırscl, ır.a M2 ars:ı. <t'zerlndc HüsC'ytn 
E,•snl ın Z!>3 \'e Aınn'ın 252 taı No. ıu ıuzulen ynptırıtıklan evler 
vardır.) .. 

Ye.'llha>·at .M. 807 ndn 20 panel. 00,75 M2 ana. (Üzerinde lbrnhlm 
ol':lu zuırl'nln ruzuıen ynptırııı • ·url')'c s:ıttıf:ı 2;;1 No. lu ev \'arclır.) 

Kurtuluı r.1. SUllin s. 315 ndn 1 ııarsı'I, 118 .l\12 arsa lEkmr.kcl İB· 

48.-

90.-

256.-

zr.-

70.-

126.-

2.l518.-

218.-

824.-

'1'26.-

so.-

200.-

204.-

62.-

mall'ln 3..1 No. ıu e,·tnın önünde ve llnrcltcpe parkına nazır köaeb:ısındR) 236 ..... 
Kurtulus .M. SUIUn s. 3j() ada 5 pnrscl, 182 M2 arsa. (Şcrlte nln 
evinin önlindc llarcttepe parkınıı nazır.) 

Kurtul us M. SUnk S. 350 ada 28 parsel, 146 M2 arsa. (GUr~cn S. 
Hay(lnr'ın ı No. lu evinin arkasında.) 
Kıırtuıus M. SJnk s. 850 ada 30 ııarsel, !50 M2 anın (12, 14, 16 tnJ 
::-.o. ıu evi rln kapılarının önUnde.) 
Kurtuıue M. Stil Un s. 3.'ll eıla il pıırsel, 220 l\t2 arsa. (Cephe kısmın
da arpacı Süle>mnn ıı.wrnktnr tarıırınıtnn ruzulen )'llptınlmıe 11 
:-;o. ıu ımrnkn vardır.ı 

864 ..... 

ı - Yuknnıla 17.ahntı )'azılı f!mltık. prsln para ve ncık arttırma ile ve dcllll.llyesi rnur 
terbe alt olmak üzere sııtılneaktır. 

2 - Teminat nkc:eııı )'07.dC ondur. Sntıs ıırnsımııı verilen pey mtktnn mukadder ıot' 
mctl gC'c:Uı:f takdlrdl', teminat nkcesı derhal arttınlmtyarak Lhalc kimin uhdesine ıcrt 

1 
edilirse ona lkmtıl ctllrllcn•ktır. 

3 - thale yukarıcln ı:ostcrllcn tarihlerde s.ı:ıt on dörtte bnnkamız satıs koınLsyonurıdl 
yaııılncnklır. !stcklllerln o ı;:ün >ilzılc on teminat nkccsl, lıil\•lyet cOzdanı ve lkl veatka '~ 
to~ra!lylc emltık servisine mOrncaatlıırı. (7162) 17~ 

Lojman -işine gireceklere 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Çumra Sarayönü ve Çay istasyonlarında yaptırılacak lojmanlar· 

la müştcmiliitına muktezi 1800 kilo betonarme demirile 3 ton çivinin 

bedeli mukabilinde müteahhide ofisçe verileceği ilan olunur. 

(7133) 17090 

İŞ ARl~OR fi-ye işine başlamıştır. olan Erbaa'da yapılacak 3!>4 metre uzunl~ 
Kooperatifte alacaklı olanların KAZALAR ~unıııı beton kal ıırım ınıııntı a.çık eksil' 

Türkçe ve Almança lisan Alman· 
en steno daktilo bilen bir TUrk ta· 
bası bayan yazıhane ve müessese
lerde lı:ı anyor. Ulus'ta (S. T.) nı
muz•ma mektupla müracaat edil -
mesi. 4485 

4 '!** M 

Resmi daire ve Sefaret1ere elverişli 

Bir otomobil 
ıı:ıtılıktır. : Telefon 6886 numaraya 

mUracaat. 

..ıııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııL. -- ------
----- İŞ ARIYOR -: 'I'Urkçe, Fransızca, Almanca, Rus- : 
: çn, Lehçe bilen bir TUrk bayan : 
: her hangi bir müessesede daktilo o- : 
;: !arak ııı arıyor. İyi referanslar ve- : 
: reblllr. : 
: Ankarn posta caddesi İçel apnrt- : 
: mnn No: 5 şe mUrncaat. 4·186 : - -, ı 11111111111m11111111111ı111111ı1111 r 

/1{jl/.., // 
'/.& ~'·<~ 
~ .. ,,,.~ 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7238 
İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artuı' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müesseıe Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Baısımevi ANKARA 

- DİKKAT-
Gaz:etemıze cOnderııen ber aevı n
ıttlar, aeeredıısıo tdllmesın aerı ıve

rUmez ıve b.yboluıundao dolan l:ı1g 

b1l' mesullYet kabul olunmaz. 

ilanımızın tarihinden itibaren en geç meye konuımuatur. ı$' 
6 ay içinde müracaat edere'k hakla • l - F.kslltme 9-10-19.U ııencmbe ı:ünU 

Kuru Ot <:atlŞI nt H ıte Erb:ıa l>eledlyeslndc ~·apılacaktıt· rını ispat etmeleri üçüncü defa ola - .. " 
2 - Teminatı 185 llra 42 kuru,tur. , 

rak ilan olunur. Karacabey Harası tt1üdürlü- 3 - Şartnamesi parasız Erbaa beledi>"' 
Tasfiye halinde bulunan i'Tiinden: 11lnden alınır. _,.ıf' 
265 N 1 Ş K b 1stekllleı1n mezkQr eünde Erl>na !><!l~·r o. u . araağaç 1 - llnra thtl>•aeınılnn tnzıa tahminen 11 
T K d" K "f' ıl•ırt yüz bin kilo bahu ııaı mıc kuru ot ka. eneUmıınlne mUrneaat ctmclerl lltın oıurı 1(Jl8 
arım re ı oopcratı ı <8489•7047> :ı. ,,-r ıı:ılı 7.lırr usu il) le nrtlırınn)'a konmuştur. ~ ~ 

tas ıye kurulu 2 - Arttırma 3 tesrınıevcı 941 cuma ~nü ~ 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Yolcu tayyareleri 

kalkma saatleri 
(Devlet Hava Yolları Umum MUdOrlU· 

çıindcn) 

Saatlerin değişmesi dolayısiyle yolcu 
tayyare seferlcrincle 29. 9. 941 pazartesi 

gününden itibaren aşağıda ıösterilen de -
gişiklikler yapılacaktır. 

Tayyareler ı 

Ankara - Adana saat: 14,l S de. 

Ankara • İstanbul ıaatı 14.20 de. 
Otobüs ı 

Ankara merkez P. T. T. binası önünden 
saat 13.45 de hareket edecektir. 

(7134) 17093 

Hnl ıa tc hara mc>rkezındc yapılncaktır. 
3 - Sntılarnk otun kllu:;una durt kuruı 

tb·ııt tnh'llln oıunmu•tur. 
4 - Muvakkat teminat olıırak bin lkl )'ÜZ 

lira alınol'nktır . 
:5 - sıı~tnamcslnl ı:önnck lstlyenlerln ha

ra nıutı:ıs,•bl'ıılne mıirrıraatııın ıın.n olunur. 
(8712 C7tı2) 1G727 

Beton kaldınm inşaatı 
Erbaa Belediye Reisliğinden: 

Ke~lt bedeli b05 Ura 60 kuru1Jtnn ibaret 

DAHiLiYE VEKALE!_Y 

Matbaacıle.ra 
DnbUlye Vcktılellndcn: ~ 

ı - Belcdl)·eıer ıcın 650 llrn mutıııJ!l 61-
ş 

heclclll 8000 adet sicil karnesi, sOOo reıı· 
müddeti hizmet cetveli, 8000 adet hal t~ıl' f 
mest ve 7000 adet sicil cU7.danı paz~ ~11 
tabcttlrllecetlndcn ttıllp olanların 30·~~ ı 
salı eUnU s:1at 15 te levazım mUdOrlO tı•,I 
toplonal"nk ııntın alma komLsyonund~ ~ 

bulunmnlan. (7l32) ~ 

··'~ ..Jlll1111111llllllllllllllllll llk - Orta - Lise 1111111111111111111111111 ~ 
~ 

- 1 

E ~:::~:.İSTİKLAL LİSESİ :~~.:1' ! = ~ § Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir ~ 
: Şehzade başı, Telefon : 22534 6257 

1
f = . ,,, 

,,,,,,,,.,,,,,.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

,------------------1--------------mım----------~ YENİ Sinemada Sus Sinemasında SOMER Sinemasınd0 
Buglln bu ııece 

Snnt: 12 - 16.30. 21 seanslanndıı 
BlR CECF.I,lK SF.VGII.t 

Bas rollerde : 
Theo Llnııen • raul Hıirblger 

Saat: 10 • 14~~ • lS.30 sean•larında 
ı BIRAKIUUŞ 1{17.I.AR 

Bae rollerde: Mlchelln Presle -
Marsel Cantal 

Hamaml5nll Acık Hava Sinemasında 
SENORtTA 

BuırOn 

Saat: 16.30 ve 21 .sear. lnnnda 

KARMEl.lTA 

Bas rolde: Lupe \'elez 
sa.al 14.30 - 18.30 ıcnnslnnnda 

ŞANZELtZE 

Bas rolde: Sacha cuıtry 

Cebeci Yerıldotan Sineması 

HUDUT KORSANLARI 

Bu~Un bu ıı;cce ıJ 

En bQy(!k ve en heyecanlı kahraınıı111 

'nkruıı 

BEYAZ ESİRE 
(HAJ.tl\IE) 

Turkçe sozlU 

Searuılar t' 
ıo • 12 15 • 14.30 • l 6 30 - lS.30 ıı;eee ,ı 

tsmetpaıa Sakarya Sineması 
HUCOM 
Türkçe sözlü 


