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ULUS Ba51mevi ~ 
Çankırı C~i, Ankara 

1 Telgraf: ULUS Ankara --Telefon 
naemunarrtrl!Jı: 1371 
YnZJ laıerı MUdllrQ 1061 
r.ıaesse5e MUdllrll 1144 

LS Kuruş YaZJ lDlcrt 1062 
idare 1064 AD 1 M 'Z .. , ~ . AN D 1 M 1 % D 1 R. 

Tren seferlerinde 1 ilkteırin tarihinden 

itibaren bir takım değiiiklikler yapıldı 

1 ilktesrin tarihinden itibaren .. ....... , . ...... ..... ...... ................ •... . .... . . .... ... 
Ha lk t icaret biletleri 

ve Zonguldak kömür amelesi müstesna 

grup biletleri kalkıyor 
l:labcr aldığımıza göre demiryollanmız üzerinde memleketin daha önce 

telen nakliyatına fazla imkan vermek için muvakkaten aşağıdaki tedbir -
ler alınmıştır : 

e 
9 

____ _ ________ _ _ 1 ı - ı. Birinciteşrin - 1941 günün-
aıv %YWLWLLLLLV den muteber olmak üzere, Zonguldak 

(.. h ı ı ı 1 -Ankara arasında her gün işli yen um urreısımız e yolcu katarlarından perşembe ve pa
zar günü seferleri ve Ankara - Zon-
guldak arasında her gün işliyen yol
cu katarlarından çarşamba ve cumar
tesi günü seferleri kaldırılarak An
kara - Zonguldak trenleri gidiş ve ge
lişte haftada beş güne indirilmiştir. 

yabanu devletler 

reisleri arasında Ankara ile lzmir arasında Afyon 

lklsicllmlıur ı met tnünü, ~oıtumu yıldö- ve Aydın üzerinden her gtin işliyen 
llUırııı nıllnasebetlyle kendisine tnıriltere yolcu katarlarının Karakuyu - Al • 
IC ı sancak ve Alsancak - Karakuyu kıs-ra ı Altıncı Gl'orge ,.e Danirruarka Kralı 
Ohristlan tarafından göndcrllnıi olan teb- rnı ve bunlara münasebet veren şube 
tflc ve i)i dilek telgT&flarma teşcJdriirle katarları salı ve cumartesi günleri 
mukabelede hulamnu tur. (a.a..) kaldırılarak Ankara - Aydın - lzmir 
• a oıı.ııa:noıı:ıı ve şuabatı seferleri gidiş ve gelişte 

İ§ başında 
gençlik 

Kemal TURAN 
• Ulus okuyucuları bu haftalar 
~İnde semt semt toplanan Parti 
llongrelerine da•ıetler yapıldığını 
•a.yfalarımızda görmüşlerdir. Bir 
lrla.hallede veya bir köyde oturan 
fe'~l~iler bugünlerdE: ocak kongre
t ' rını yapıyorlar. Bunların seçtikle
lcı rnurahhaslarla yakında nahiye 
h <>ngreleri, bu kongrelerin murah
) &.ıılariyle de kaza kongreleri top
~nacaktır. Her sene ve yurdun he
h en her yerinde sırasiyle yapılan 
1 u loplanmalarda partili vatandaş
.. ~r ınemleket İ§lerini konuşurlar, 
ı/7rrıasın 1 faydalı gördükleri ted
d ır eı-j dilekler halinde bir üst ka
lt erneye verirler. Her derecedeki 
i ~ngı-e, bu işten başka gelecek yıl 
t~k Parti İdare Heyetlerinde çalışa-

.~rkadaşları seçerler. 
! Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
ti~·~re.lerliği bu yıl kongrelerde par
\, 1 erın önem vermelerini istediği 
,_a.'l:.ı esasları bir talimatnamede top
le!11•hr. Ulus sütunlarında neşredi
lir· '-u esaslan şöyle hulasa edeb i-

•'l:.: 

l'İn 1 
- ~Ohsr~lere bütün partilile -

~gelebılmesınn. kolaylaştırılması, 
l et - Geniş ölçüde tlil•k ve şika-

3 konuşmaları yapılması, 
~e ) "Teşkilatın faal vazifelerini 
ter l'rı e~etteki umumi ilerleme ve 
lti1;kk1 hamleleriyle ahenkli bir şe
)jl'ld e ç~lışabilece!.t elemanların e
del e.t:ormek Partinin en esaslı um
tereknden birini teşkil ettiğinden 
ter\ o l g u n l u k l a r i y l e ve 
1 i 'Ye se i k t ı d a r ve k a a b i
'-:t e t 1 e r i y l e muhitin sevgi ve 
1 &'ısını kazanmı• olan" "g e n ç -e r • ~ ' 
bot 1 n i § b a § ı n a g e t i r i l-

e a i" 
t• l<ona.: 1 b"" •· ·1·1 • • ır'ki ... ~ ere ut un partı ı erı~ ış-

[Sonu J üncü sayfada] 

Dahiliye Vekilimiz 

Valiler arasındaki 

değiıiklik haberlerini 
yalanlıyor 

Valiler arnsında der:ıslkllkler oıacnr:ına 
dair bir mlld<Jottenberl dolaean ıa.Ylalar a
zcrlnc, bunların do~ruluk derecesini öğren

mek itin kendisinden maıamat rica eden bir 
muhabirimize Dahiliye Vekili Faik öztrnk 
ııu bcynnatta bulunmustur: 

- Vnlllcr nrnsındıı bir tcbcddlil şimdiki 
halde bahis mevzuu del':lldlr. Jluna dair ga • 

zctelerdc intişar eılen rivayetler hiç bir esa
sa istinat etmemektedir. Zaten bu ırlbl def:l
&lı<ılkler ve taYlnler tekemmUI etmedlkce sa
ltıhtyctll olmıynnlnra malpmnt verilmesi u -
sulden olmadııtı için taYln 'muamelelerine ve
ya onlan tekcmmUIUne tckndd!lmle ı:nzete • 
lerc haber vermek ı:ayrcU hlc bir faydası 
o!mıynn fakat mahzurları gl5rUlen bir hare
kcUlr. Devletin yükııek memurları hakkında 
kararııızlık hbslnl dor:urmak istidadında o -
lan bu gibi hnb~rlerl verenlerin bu hareketle
rindeki mahzurları takdir etmeleri arzu edl -
lir. 

MOSKOVA'Y A GÖRE 

iki rom en 
tuğ ayı 

imha edildi 
Birçok harp malzemesi 

ve esirler ele geçirildi 

Bir sanat mektebinde talebeler demircilik atölyesinde çalı§ıyorlar 

Teknik tedrisat müsteşarhğına tôyin 
edilen B. Rüştü Uzel dün işe baş ladı 

Yüksek teknik okulu 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gazi Terbiye Enstitüsü ve Bahçeli 
evler arasındaki sahada kurulacak 

Bu yı f sanat mekteplerine yazılmak 
için müracaat edenler çok fazla 

Jl Maarif Vekaleti Teknik Tedrisat 
Müsteşarlığına tayin edilen B. Rüş

.-ı: tü Uzel bugün yeni vazifesine başla· 

Çekya devleti reisi B. llacha esk; 
Bohemya - Moravya umumi valisi 

von Ncurath'lc beraber 

B. Heidrich Bohemya - Moravya 
da bau ıiddetli tedbirler ahyor 

Dün20Çek 
kurşun o 
dizildi 

Tevkifler başladı 

mıştır. Kız öğretim müdürlüğüne es
ki müdür muavini Nurettin Boyman, 
muamelat şefliğine de mümeyyizler
den Baha Akın tayin edilmiştir. Tek
nik Tedrisat müsteşarlığına bağlı di
ğer müdürlüklerin tayinleri de bu -
günlerde yapılmak üzeredir. 
Teknık tedrisat müsteşarlıgı bir 

taraftan teşkilat kadroları üzerinde 
çalışmalarına devam ederken, diğer 
taraftan da yeniden açılacak sanat 
okullrı ve meslek öğretmen okulları
nın hazırlıklarını ilerletmektedir. 

Yüksek Teknik okulu, Gazi Ter -
biye Enstitüsü ile Bahçelievler ara -
sındaki saha dahilinde kurulacaktır. 
Bu okula ait binaların )>!anları ha -
zırlanmaktadır .• 

İstanbul'daki Yüksek Mühendis 
mektebiyle Teknik okulunun tevsi 
ve tekamüliine ait bazı tetkikler ya -
pılmaktadır. Bu arada bu iki mekte
bin ne gibi noksanları olduğu tesbit 

(Sonu 3. Uncü ayfada) 

BERLI N'E GÖRE 

Üç Sovyet 
tümeni 

imha edildi 
13000 esir ve birçok 

silôh iğtinam edildi '°e tik'!e otedenberi çalışılır. Dılek 
A"1-u 8 Yet konuşmalarına gelince; 
"tırı,/a'daki harp ~enisleqikce ko
t, lcy· ~ tedbirlerimiz artmış, bircok 
til'. ~t ere katlanmamız icabetmiş
IUkı alnız dışla mübadeledeki gÜç

R f 1 • !..iman hatları Londra, 29 a.a. - Londra gazeteleri, bu us (e e en il sabah birinci sayfalarında çeklere Jror§ı Kronslad ve Oranienbaum ağır 

alman toplannm ateıi alhnda lc0~ d';öil, hunu., bizza memleket 
lldeı°l'rıısine yaptri?ı tesirle de mü
evıc \~necburivetin'de kalJT1107d1r. 

,Ukii a a~e vaziyet bus:rün halk ile 
ı 'rt~etın trTYUlllını dÜl"P s;röre hav
a."t•l ırdı. MAhiveti itibuivle de 
"cı.~klr_ vazifeler rok Aihrlaıı1tr. 
'•la. bu!,ün bu tedbirlerin vatan-
lllc,,· rı l'aın!.ı zaruretler ölcü~ünde 
lltıı :t etınesıne çalrsılıyor. Bilhaasa 
İ)0r

8 ~Atbik•erden sllkınılmak iste-
• arta kongreleri vatandaşla-

••• •••• 

( Sonu 3 üncü sııyfada ) 

······ · · ·······················-.. 
BUGÜN 

İkinci ıayf amızda 

Lisan bahisleri 

Gaaye 1 : Milli Türk(e 
Yazan: 

, Falih Rıfkı ATAY 
••• ····· ,. •••••••••••••••••••••••••••••• 

1 başlanan yeni tcthl§ hareketinden bahset-
gefİSİnde faaliyetle bulunuyor ar mcktcdlr. Bu tethi§ hareketi nim an idarc-

A • w • rilcrlne ve reis Hacha'ya knr§ı ihanet et-
[ Dünkü Sovyet resmı ~eblıgı 2 \ melt suçuyla itham edilmekte olan genc-
nci ve 40 ıncı Rumen tugayları - ( Sonu 3 üncü say/ada ) ı 

(Sonu 3 üncü sayfada) _ 

Macar. binclirilmiı kıtaları bir. köp_rüden ge,iyorlar. 

[ Dünkü alman resmi teöliğine 
göre Dnieper - Petrovsk'un şimal 
doğusunda üç sovyet tümeni çev -
rilerek imha olunmuştur. 13.000 
esir, 69 top ve çok miktarda harp 
malzemesi alınmıştır. Şark cephe
sindeki harp harekatı hakkında 
alman kaynaklarından gelen di -
ğer haberler aşağıdadır : ] 

Berlin, 29 a.a. - D.N .B. ajansının 
askeri bir kaynaktan öğrendiğine gö
re, 28 eylülde Oranienbaum Krons -
tad şehirleri en ağır çapta alman top
larının ateşi altına alınmıştır. Bu a
teş çok tesirli olmuştur. 

Rus cephesinin şimal bölgesinde 
harekette bulunan bir alman piya -
de tümeni bu son günlerde !büyük 
muvaffakıyetle yaptığı hücumlarda 
jbolşeviklere ağır kayıplar verdir • 
aniıtir. Bu bölgede düıman 25 ve 27 
ıeylül esnasında 41 tank kaybetmi~ -
:tir. 

,(Sonu J iincii ıı1f ıdı). 
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GU N 
SIGORT A SOSYETESi 

Haya t - Yangın - Nakliyat -Kaza 
Ankara: Telefon: 2208 

Galata Telefon: 44969 - 40630 

Kafkasya'nın 1 

müdafaası İçin 
Tahran'da 

temaslar var 

GI. Wavell 

1 ran'daki rus kıtaları 
kumandaniyle uzun 

görüşmeler yaptı 

Tahran, 29 a.a. - ( Royter ) : Ge
neral Wavcll, Kafkasya'nın müdafaa
.sı ve diğer meseleler hakkında rus
Jarla görüşmek üzere buraya gelmiş
.tir. General, İran'ın ve lran'da bulu
J1an büyük petrol kuyularının mü -
dafaası için alınacak tedbirleri mü -
.zakereden başkaca ingiliz malzeme
.sinin İran'dan transit geçmek sure
tiyle Rusya'ya gönderilmesi için in-
1giliz subayları tarafından yapılan 
hazırlıkları gözden geçirecektir. 

Hindistan'dan gönderilen jüt ve 
pamuk balyaları Rusya'ya varmıştır. 
Demiryolu şebekesinin yeniden ten

,siki için alelacele projeler hazırlan
makta ve malzemenin muntazam su
rette ve çok mikıtarda Rusya'ya sev -
kini temin etmek üzere yol münaka
Hitı da süratle tanzim edilmektedir. 

General Wavell gazetecilere şu be
yanatta bulunmuştur : 

- Kafkasya kuvctleri başkuman -
daniyle görüşmekliğim lüzumlu ad -
dedildiği takdirde Tiflis"e gidece -
,ğim, fakat şimdiki halde Rusya'ya 
,gitmekliğim ihtimali azdır. Beş sene 
önce rus askeri manevralarında hazır 
bulundum. Fakat o zamandanberi 
.Rusya'ya gitmedim. 

Kafkasya veya İran'da bir ingiliz -

(Sonu J üncü sayfada) 

Üç devlet 
konferansı 
Moskova 'da 

dün topland 

AmeriKa 

rus harp gayretlerin 
mühim surette 

işti rô k etmeğe hazır 
Mo.skova; 29. a.a. - Tıı.ss ajansı bildi 

yor : Moskova konferansına ıetirtı.k e 
cek olan İngiliz ve Amerıknn heyetle 
diln buraya gelmişlerdir. İnglllz heyet 
Lord Beaverbrook, Ameriltan hı:>yetine 
M. Hnrrinmn riyaset rtmektcdir. 

Heyetler, Moskova'da aşağıdaki ZC'\ 

tarafından istikbal edllmı§tlr: Halk ko 
mi.serleri reis muavini ve harlcıye halk k 
mlserl Vlşlmıkl, Sovyetıcr Birllği'nln V 

şington bUylık clçısl Uman.ski, h'lrp dona 
ması komiseri amiral Kus.netzo!, tan 
sanayii komıscri Şnkurın, harlt"lyc komı 
muavini Krutlkof, gcncrnl Ge>likof, M 

kova merkez kumandanı general Revıa i 
hnriclye, mUdafaa, harp donanması v t 

rlcl ticaret komiserlikleri erktını, İngilt 
nin Mo.skova lıUyilk elçisi Cripps ve C'l i 
ilk mensupln.rı, Birleşik Amerika blı ı 

elçisi Stelnhardt ve elçilik mensupları. 
Bir mü!re7.e ihtiram resmini l!a etmi 

tir. 

M. S talin heyet reisleriri 
kabul etti 

Moskova; 29. a a. - Tass ajansı bilcl rl 
yor : Sovyet halk komiserleri reisi Staıı 
Moskova konferansına igtırA.k oJecek ol 
İngiliz heyetl reisi Lord Beaverbrook'u v 
Amerikan heyeti reisi M. Harrfman'ı d l 
kabul etmiştir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Ortaşark'taki ingili:z. tankları 

=-• BUGÜN 5 İNCİDE --------- 1.1 --- --;; -..,, --- s A ---
y F A s I -------------- -- ---- --- -- ---- --- ----EY etli Koldan : Güzele akın -- Mt.l'MTAZ FAİK FENİK --=· --

--
§Melez mu•iki ve yeni ü•lUplar 
--

* 
MESUD CEMİL --- -----:Yapmacıktan •adeye, yalancıdan 

:öze: ---- VEDAT NEDİM TÖR - -- -- -----
ERe•im •anatı üz:erincle clüfünce, 
Eler. --- MUHİP DRANAS - = -------
--~!~imin clünya.ıncla ( fİİr) -

.. 
- MUAZZEZ KAPTA~·oöLU 

-------------------------------------~ 



-!- ULUS 30/9/1941 

lisan bahisleri ( 1 ) r·································"' 
: GÜNÜN GÖLGESİ : ( .. ~~~;~;;;·~~;;;·;=") ............................................ Necip Ali Küçüka 

Gaaye 1 • • Milli Türkçe 
\. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ....1 

Sanat sayfamızı 
açarken ... 

Medeniyetin mücadelesine 
tam kadro ile katllacağu 1 

Ya.zan: Prol. T. ADAM 
Necip All'nln eok erken ve cok acı ölO· bir tezat karomnda kaldıklannı zannederek 

mlyle, Jnkılllp emekll bir hlzmetktır, Düy\lk durakladıkları ).'erde o bir aente:ı yapmas.nı 

Millet lllcclial ku\'etll bir mOtdckklr, vatan tılllrdl. 

1.Jsan dA\'.aı.ınıla Uç l:'UAYcmlı: \'ar: Tiirk
ce;>i mllllleştlrml'k, Tilrkt'(') i ı:enı:!nlf!:itir

mek, Türkçe;>i giıı.ell~tlmwk! 
Bu yollardan her tılrinin hangi konağın

da bulunıı;>oruı.? lfunı:i ıırcnslıılPr iisliinde 
birllıtl&. ha111tllerl lı tünde müııalm.ı adayu.? 
llk Uc ;>-aı.ımıı.da hu ımnllere CC\'811 vernwğe 
caııs~ıı:-ıı:. 

önco milli Türl•ı:c bnh ini at:tlun. Biı:im 
okudufumuz li5&Jlın adı "Osmanlıca" iıli, 
bııırünkü çocukların okuduğu lisanın atlı 

"Türkı:e"dlr. Demek ki "ilı: lisanın kalılelr
rlnden mUrekkpp" O maıılıca yerlnr., "l•en
di kaJdelerlnılen ibaret" Ttirkrc gcçmi.,tir. 
Bu Pn-n iııte anla,ııanlar, artıl• )abnncı 
kaidelerle kelime yapmama!<, vaktiylr ya
pılmış olanların konu~ma \"C lnıllanrnıı di
linr. yerleşen ~<'Yn trrlmll'ıWnlerlni klişl'lrr 
olarak kullanmak, höylo olnu) anları ıla 
milmJcUnse tamamen, nılimkiln değilse )'nl
nız ana kellmc)I tutaralc tasrif şekillerin! 

tilrkı:ele5tlrmck kararına \'armışlar dcnwk
tir. 

"Tayyare" yahan<'ı lcaldelerlr. yaptı~ınıT. 
eon kelimelerden blrldlr. Artık aenelerılen
beri ya kendi kalılelrrlmizle yeni l<rllmrlcr 
:raıuyonı:t; )'ahut b<',rnelnıilcl terlıııleri ol

dutu sihi alıyoruz. Ya rrnclement karııılıl:-ı 
''Terim", yeni harp usuliinc ~"ıltlınm harlı! 

eliyoruz: yahut "ilnıl ah\ nlilrruh'' yerim~ 

~oloJi"yi kabul eı1b o ruz. 
Osmanlır.ada "ku\'l~t" krlime l yalnız de· 

flldl. "Ku\"a", "taloiyo", "muka\"li", "l<&\'l", 
~vl:n·11n" ıeklllerl <le ltıbar«la ldl. fhtilll
llmlıln adı bile "Kuvayımllllyc" dcltil ml
dfrf Simdi bu ecklller ycrlnıı "kln·ctler", 
"lctıvetlendirme","kın etlendiricl", "ku,·etli". 
"kuvetli olarak" elememiz li\ımııln·. "J{ına
:rımllliye" tek kll~c-kcllnrn olarnk, de\Tinin 
tarihi damgası glhl kalacaktır. Bizzat "l•u
vet" kr.llmcııinin lisanımızda durup dumıa
mak Sl'rektlltinl de mllnak~a r.' . lrr \"ar• 
dır. Bunu hlltlln mefhumlan icar ılıyan lü
pt tamamlanrnA<lan m·cl hallP.dı-nıc)iz \'c 
etmeite de keJtdlmlzi ı:orlnmamız doğru de
illdlr. Fakat kelimenin kenılinılen s:a:nl lıll
ttın tasrif eeldllerini tlirkı;r!r. tirıne~i mn
nakata edemeyiz. 

Anl'ak "trbdll t'tmek" in "cleil<;tJrmr.k" 
ten haşk& mAnMı yoktur. Böyle olanlan 
tlmdiden Tfl kiiktrn tiirkçr1C$firrcrl:riz. 
TP.beddlll "dc~Şt>n" dir. l\lilli lügattfl "tr.b
dll Cf'ımek" glhl, elmdl kullanmasak bllr, 
lıarih yaı:ılannda vn.zı:rrcmlyN'PflmiT. lıir 
idi~ kalacaktır. "frsal rtml'k" ne\ inılen bir 
lllrtı yahtlncı kelimelerden bu suretle kur
hlacatız. 

Sllr pir, De!lr nıı.~ır, ilim !ilim, hakem 
llOktım, hAklm mahkr.mr, muhakeme mah
lrftm clhl buan iki lıauıı hirl<aç ıekli ile 
J"atıyan terimler \"Br. Bunlar. d;n liizum
la ltıell'!r, Taktlyle yabant'ı kaide lir. yapıl
mıt mfüıt.malar olarak llıın.nımızda kııla

eaklardır. Lilzumlu olup olrnaclıldıırını ı:enc 
terlmlu kamusu yapılırkr.n 

l"ranaı9Cada po~ııle allr, po~rne manzume, 
llMte talr demektir. İkisi Grekceden, biri 
L&tlnceden selen hu aeldllr.r framııı lügatln
tle olduktan ırlbl donup kalım lar«lır. llal
baJd kaaflTe kellmeıılnlrı muhtelif eeklllerl 
tabii tranıı.r.cadırlar: Rlme, rimr.r, rhncıır! 
a..ı1arı diyorlar ki "mahkeme hAklm hll
lrUm muhakeme" eeklllr.rinl cocnklara izah 
•tmeden mi BlretecP.ll:t'? En•t öyle iibete
e..tn. Enaen biz de Ö)le öbennıl izclir. Biz 
mahkeme ve mahkfım krllnır.lr.rinl rkmck 
ftl ıu ile hforabcr lltl'C'ndik ve onların biri· 
hlr1erb1e mUnaıırMtlrrhıi, nedrn sonra. a
P&bf denlerindft okuduk, ('-0C'11klarımız ela. 
franaıs (ocuklan sihl, lıirlhirlne ht'nzlyen 
n;ra benzer ırörillen kellmrlr.rln ıstikaklan· 
nı merak eilerlcnıı;>, lfıır;at kltaıılarıııcla bah
lanm bulacaklardır. nıı Oıımanlıea nl' il 
ldn bu ıeklllerln blriblrinılen nn.sıl rıktıihnı 
bUmek IAıımdı. (!ilnkll bu kaidelerle :reni 
kelimeler :raııa.caktık. l\lak~at hl:d kl'llm~ 
hırln mUntl!!f'hctlerl hakk1nila bllı:llrnılir· 
mflk defli, yaşar knldrlrrl ıle\·am ettlmıek
tf. 1 .. IMnımızıla lıu lmdar birihirinrı hcn'll
yen. hazan mAnaları ara~ınrla hiç bir mii
naııebf'tl olmıyan kellmelrr yok mnı11ır~ 
"'Y&rı yalamak YRlın yalan yalal<" krlinıe
l!'!rfnln hlrlblrlcrl Ur. lmyholm111 ,·eys ol
mamış, mUna!lrhf'tlrrl tmlunup lmlıınma<lı-

Müsabaka hasılatının 
taksim şekli 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü· 

fü Merkez İstişare Heyeti son top -
lantısında kabul ettiği bir talimat -
name ile, umum müdürlük teşkilatı
na dahil federasyonların iştigal mev
suu olan spor şubelerinin resmi mü
sabakaları hasıfatının taksim sure -

tini tesbit etmiştir. 
Beden Terbiyesi Kanununun tat -

bik şekline ait nizamnamenin 83 ün

cü maddesine göre hazırlanan bu 
talimatname hükümlerine nazaran, 

müsabakaların hasılatı bölgelere alı
nacak ve bu hasılattan kanuni vergi~ 
ler, resimler, müsabaka yeri hissesi 
veya kirası, muvakkat memur ve 
müstahdem ücretleri. saha yerlerinin 
hazırlanması, bilet tabı masrafları. 

hakemlerin zaruri masrafları çıktık
tan sonra, geri kalan kısmı bu mü -

sabakalara iştirak etmiş olan kulüp -
lere dağıtılacaktır .•. 
Yalnız bu hisseden müsabakayı 

tertip eden bölge ve federasyona da 
o;,,ıo ayrılacaktır. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

~:----=============::/ 

Falih Rıfkı ATAY 
kını mekteııte öbcnl'nlerlnıiz, hattA ıimdi
yc kadar huna rıırrali c•tlf'rılr.rlıııiz ,·ar nıı
dır\> 

Edl•hi toi) a.~i lı;tiıııai il<lı .. l\41İ llnıi fenni 
ı;ibi ııi~hct ti"lullt•ri do bö)·Jpdir. Biz 11eıw
lcrdcnbcri hu ne\ iıll'n yeni bir kl'lhuf' yap. 
ıııadık. l..i'lınırııızda, kaide olarak, &nl'ak 
'l'url<ı;r. nlsbct ll'kli ya.-saıııaktadır. Hunlar 
nıiislı•sııalardır. Slya.,t adam itin, ırerı;I " i
ya.c; .. t aılamı" 'ı•ya " lyasf'tlik adam" gibi 
lıir liırltı;ell' tlrıııc 7.0rlaıııası yaııılabllir. 

Fakat, dikkat edlnlı., "lllY&sf'tllk adam", 
"idamı lftzıını:elrn adam" ınAna.~ınadır. Ri:t
dc ı:;-ranwr 'J'ii rkçc rıisbct kaldf'slni yıuar 

\ c altıııda, 3 lllıancı ı,aldr!P.rle yapılııı kalan 
mll!<h'snalardaıı ııılo;al \ uir. Bu mü~tf'sna
lar ) ckiınıı llf'~ıı.ıeıı m·sle aı.alaJıillr; fakat 
asla ço~alma7- llı•r llsıuıda hüyJe "artık ya
ııanııynn ~ ahancı kaltlt'lerlı•" yapılııı kalını' 
ltrllıııc ı-klllcri \'ardır. \'ekAlrt, aı;alrt, 

hamakat, nwtanrt •·killerini kola,·ea, "Hı
l•illll<, uilllk, ahmaklık, ınetlnlik"t1 çevlrl"
hlliri7- ",\sıılf'll'n", "a\il olarak" drmrktir. 
".Fazilet'' ise oldtıKU cihl kalmal,tacJır. "Se
falet" ile "ımntllk" ara.~ında <la, kullanma 
dili, L•lh iik hir fark yaıımı~tır. "SP.raıet" da
ha Cazla lı;tlıııai, "ııefllllk" ahlltd mılna~·a 
gell)'or. 

l\lel<teıılrre t:İrf'n yrnl tuiınlı•ri kullan
makta trredılilt edrınt'~ iz. Bir memleketin 
"&atıh mesaha.<ıı"ınılan lıahoretml'lc ı~teditl

nizdr., bunun ılmdl çoeuklarınıııt.1n okuıhıtu 
,·c litrendi~I karaılıtını ara;t"IP bulmaluıınız. 
iliz en kıııa zanıancla "t'luı"ta bııırünkii «•
rlp te:zatlılılhn önüne lrf'Çnıl'k kararınılayız. 
\'ih: lıiııleree Tilrk çoctıiıı "iiı;ı;en" df'rkım 
hi:ı:iııı "ıııllselleı." u .. rnntlı• ısrar etml'nıiz 

nrrı•dilııır.T. hir ka,·ıtsı:ılık olur. ,\ranan. ta
rn.nan, teslıit olunan, nıckteıı kitaıılarına 

ı:-iren terhnlr.rle ınııtahık olup olmamak 
diye ahst cıA,·a yoktur. Dlllınl7.e dolMan, 
zc\'ltıınızl lncltrn, bununla berabrr, <;ÖYll'r
kr.n yazarkl"n kutlandılımız O<ımanhea tfl
rlmlf'rl ile yenileri ara~ında, e!ıkllfirlnf' hak 
verdirecek hlc bir kıyaslama yapılamu. 

Deilttlrmek ;\'erine "tebdll l"tmek", clin
dermrk ,-erine "lrııal etmek", dönıntit ynlne 
"mlincer" diyen \'e )'aı.&n vatandqın lisanı 

ınillılı- nır yolunıla delildir. l\lilıllrlyl't Ye· 
rinc "nıiidürllik", r.!l&ret )'f!rlne "fisirlil•" 
ıli)'cn \'atanıla.'ın llcıanı, ••ıl kPlimrlP.r ,.., 
hancı da 018&, nıillile ıne yohınıladır. Eirr 
liıgat bu tilrlii krliıııf'lne herlu~sin llP.\'l'l'e
ği \'I' henirıı~iyc•rl'fl karşılıklar bıılıırsa, 

Milli Şr.rin cll'ıliitl ıtllıl, lılr yabanrı kl'limf'
drn ılııha kıırtııhnak t:f'vkını du:vınalı)"IZ. 

l\lillllr~tlrııır. dıhMınıla mtinaka.~a eıltreft· 

ınh: ry "esaret" ı-kll Yf'rinc "e.5irllk" 1 alıp 
alııııyaralhmız drl!-11, hn ~klln eski "l'>klhll'
l<i ınAna)"I tamamen ifade r.ılip etmediiU. 

Ulus, haftada bir gün, bir sayfasını 
güzel sanatlara tahsis ediyor. Eğer, 

tbu hareketiyle, yurtta güzel sanatla
rın ilerlemesine, sanatkarlarımızın 

ve yurdumuzun köşe bucağını sü-sli -
yen güzelliklerin tanınmasına yar -
dım edebilirsek, vazifemizi ödemiş 
olmanın ferahlığını ve sevincini du· 
yacağız. 

Bu güzel yurt, yalnız kahraman in

sanların ülkesi değil, tarih ve sana
tın da beşiğidir. Temiz duygu, güzel 
~ekil, ve doğru fikir milli sanatımı -
zın, eskidenberi baş davasıdır. 

Gene bu yolun üzerindeyiz. İyiye, 
doğruya, güzele gidiyoruz ve yolu • 
muz milliyetçilik, halkçılık, ve inkı -
lapçılık yoludur. 

Edebiyatta. resimde, heykelde, mi

maride, musikide. hül5.sa sanatın her 
kolunda milli sanatı yaratmanın, ha
yır canlandırmanın ve yaratmanın te

miz aşkını, sanatkarlarımızın ruhuna 
hakim olan tek duygu olarak görmek 
istiyoruz. 

Milli sanatımızla, yalnız Türk fi -
kir ve sanat hayatının değil, belki 
dünya fikir ve sanat hayatının inki -
şafına hizmet etmiş olaca~ımıza ina
nıyoruz. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Türk Hava 
yardım 

Kurumuna 
edenler 

Uıak: Bnnaz nahiyesinde yapılnn toplan
tıda 60 llra teberru etmeaı taahhüt eden 
Banaz k6)'{1 46 lira 60 kuruo razlıulyle 125 
lira f.0 kurus. 

Gürpınar: Kaza mıntakıısında Hasan o~lu 
KumUr \'e Gl'ro elllser lira 

Kemalrını:ı: Armutlu kÖ)'Ü halkı 29:5, Lüt
rı Okeularlıol':lu 50 Ura; 

Tnrııus: llcledlyo Aza11 n. CclAl 
50, n. Ktı7.ım ı-:ı::cmen 80 llra: 

Knrmu 

Ynylııdnıtı: Gl'zlcl bu öıtretmenl Alili~ 

AYbıırıı altın evlenme ytlzOtünü Turk ha\a 
kurumuna tcberrllda bulunmuslardır. 

Mersinde Akdeniz kürek 

şampiyonası yapıldı 
Meraln; 29. a.a. - Akdeniz kUrek ıtam· 

)'Rhtıt, "k(;le11k" ve).. "kullnk"un hu plyonaaı Antalya, Hatay, İçel, :Mutla ve 
mefhumu kıı.1"$ılııyıp kartılaııııyal'atı, \'e)-a, Seyhan bölgelerinin hıtirAklyle dUn bura

lııınlann fhtlyarımn olan barı farklı mef- da yapılmıştır. Müsabakalar, valimizin gll· 
htınılnr lcln aynca lOzıımlo olup olmatlıih
ılır. "Cihan harhlncll'kl euret hayatını" :re
rinr, kola)'CA. "cihan harblnclf'kl e lrllk ha
)'ahm" ıJ!)·ehlllrlz. "Klllellk hayatım" dlyl"
nıoy'lı. ille ııllphP.ıılz 8nl'f'lfırt "t1tılr", "alınıp 

ııatılan kiile"dt1n bqka bir lf'Y ıtetlldl. Fa
kat sonra kl"llmelnilP.n biri &'.\'Ilı ıtamanıta 

"ıırlııonnlf'r ıt11 aııl'rre" karsılıitı ıta olmnıı, 

litekl l<ıe "r~la\'e" kartılııtı kalmı$tır. 

Kaldıııle ııaflMma. Tllrk«:mlı için ı)p, baıı
l<a lioıanlardakl ttlbl ve o kadar olmak kAn
dir. İki kllltllr llııanı ile ıuırlardanhf'rl te
ına..~ta hulundıık. nu tf'maııta kayhettiklrrl
ınizl ırrrl alıw.aitıt: kuandıklarımııı muha
faza rclceritiıı:. Pr11nıılp ııAdf'! ve dotru oldıı
lı.ı kadar, tam ölcU>il bulmak, hazan ht11'
kl'~ln h8$arahllecetl kadar kolay, "hryt" 71'· 

rlnc "c~" drmr.k ırtbl, buan da ıırtıc \'e ka
r11ıktır. Ancak herkeı elinden ırtlf'nl 7a
parg, hrp hlrlikte )'&Ptıklanmız mili[ Tllrk
ÇC'yl CPrcelrstlrlr. 

zel bir söylevi ile açılmı§ ve bunu klklerin 

geçltrc.cıml takip eylemiştir. 
Havanın rilzgCı.rlı ve denizin dalgalı ol

mıuıına rağmen, mUsnbakalar bUyUk bir 
intizam içinde geçmi§tlr. 
Ml\sabakaların teknik neticeleri §Un -

lardır : 
Bin metre mesııtedc dört tekler arasın

da ynpılnn sfirat yarıııında İçel blrincl, An

talya ikinci, Hatıı.y UçUncU gelmiştir. De

rece : 5.ı;Q. 

1000 metre mesafede altı tekler arasın

da yapılnn slirat ya.rı§ında Muğla birinci, 

Antalya ikinci, İçel UçilncU gelmiştir. De· 
rece : 4.58. .. 

2000 metre mesafede • tekler arasında

ki mukavemet ynrııında İçel birinci, An
talya ikinci, Hatay UçUncli, derece: 13.30. 

2000 metre mesafede 6 tekler arasında-

ki mukavemet yıırtl}ındıı Muğla birinci, 

Vaktiyle rejim Osmanlı idi: fakat, 
bu rejim içinde üstün millet, di -
namik Türk milleti idi. 

Savaştan sava koşan, tarihte eşsiz 
hamleleri yapan bu Türk milleti, za
ferlerini sadece kahramanlığına, gö

zü pek ve muharip oluşuna borçlu 

değiUdir. 
O günlerde bir hamlede dört yüz, 

beş yüz parça gemilik bir .donanmayı 
kızağa koyduğumuz ve bir kaç ay 
sonra da denize indirip yelkenleri 
açtığımız zaman, kuvetimizi teknik 
kadromuzdan, sanat kadromuzdan 

alıyorduk. 
Eğer, o devrin ölçüsüne göre, sa

nayiimiz olmasaydı, sanatımız, tek -
niğimiz, ve bunların geniş bir ihtisas 
kadrosu bulunmasaydı, tarihin o gün
lere kadar kaydedemediği büyükse -
ferleri tertip edebilir miydik ? 

Tuna'dan Fırat'a, Toroslardan Mı

sır'a kadar Türk sanatı, Türk ihtisas 
kadroları hakimdi. 

Dünya piyasalarında Bursa'nın 

kadifesi, Tirnava ve İşkodra'nın bü
rümcüğü, ihtisası tamamiyle Türke 
ait bir bilim ve gelişme sembolü idi. 

Akdeniz'i bir Türk gölü haline so
kan Barbarosların, Turğutların do -
nanmalarına yelkenleri Türk tezgah
ları dokurdu. 

Tamamen istiklaline sahip bir mil
let idik. Demiri kendimiz, döker, dö
ver ve onu o günlerin ihtiyaçlarına 
göre biçime sokardık. 

Hayat mücadelesi gene bugünkü 
mücadelenin aynı idi. Bu mücadele 
bütün bir milletin sanat, teknik kad
rosuna dayanıyordu. 

Demirci Tilr'.k, sanatkftr Türk bin-

bllyilk bir evırı.t ve ııııanbk ııamlml bir dost Siyaset adamı ve mükemmel r:azeteeı ol -
kaybetti. Onunln dostıuı:umuz cok kısa ııür- rnnkln ıwrahcr aynı :ınmanda m:.ımta:r. bir 
ıııekle bcrııbl'r, derin, yl.'ni ottıu~u k:ırlnr kıı - hukukcu idi. Müh.'madlyen okuyan bir kata
' etil, tPıııt•IUCI oldullu kııılur dn mukaıl<ler ~n ve mlıtccl.'Ssls blr zlhlne sahip olan r.;e•\p 
bir tlostltıktu. .\tı, ıı:ltılkce gt•nlıllyC'n tı.mme hukukJ sahıı-

l<cncllslyle tık gtirUşUldUı':'ü z0tınnn knr~~- ıunıl.L <'" kü(Uk d(!~lılklt~I cok yakından ta· 
nıı:ılnkl adamın ne alzc tııhııkkUme ve ne de lılı• <'<llYor<lu. Tc$rll masuniyet hakkımın 
sizi lknaa calısmıulıl':ını ve tak11t ıılzl tch1ılr "Adllre <'rrlılcslndr .. cıknn son makalesi, ltrrıl 
cttlf;lnl ıınlnrdınız. Ueynclmllel parltımenıu - nrıı,tırmıılıırınıl:-ı mülhem oldu(ıu prensiplere 
lıır konrernnslıırınıı llü>Uk Millet .Mc<'llsl hürmet ve rl'ltlltelerl ı:örmek mctodlarını 
murahhas heyeti ıırasınd:ı lstırrı.k etllıtl 7.n· tnklp cttlı':lnl ı:ostermcktedlr. 
mıınlıırcın. )'nb:ıncı me~lektııslnrının .ıröıünde Blrkııc aydanbcrl, kendisini fe\•kıılAde a -
insanı vuırınrlyle tcmnni:r. etmişti. Bu yn- IAkadnr eden bir meV7.U üzcrln<te cok .ııenls 
bnneılarılan blrcoıtu hıınn "Denizli Mcbu- tılr calısma pltını hıızırlıımıatı. Bu mesele. 
sunılan,, kalan tatlı halıralnrclnn bah~l'ltller. hnrptrn sonrnkl bc)'Tlelmllel orııanızasYOn 

o, muhatab~nı nokta! nnı:nrınn ı~ıırtık ve mc\'7.Utı idi, Dcvnm cdeı;:elmekte olıı.n Wdl -
kabule zorlnmıız, Cuk:ıt fikrini lznh rderck reden cıknmk olnn 11lyul nizam hakkındald 
Jknna calısırdı. Mütebessim \'e kibar cehresi fikir hart'kc>tl<•rlnl, hlldlsııtın seyrini, hislerin 
re ince ı:urU,l>le, bnekalıınnın fikirlerini iti - ıloıtuşunu cok yakındnn takip ederek muhtelif 
raz etmeden dlnllyebUlrdl. Bu, ne 7.cktı~ının lhtımalll'r knraısında TUrklye'nln vazlyeUnln 
noksanındnn ve ne de hl'r se)'e muta\•nat e - ne nlmnsı !Azım ı:eleeeltlnl. bütün vatani 
dl'n bir fikre ınnllk olmıısınd,ın llr.rl ııelnıl- lluy.ırularını kullnnnrak ıırastırıyordu 
yordu. Onun hu imli, lnaııntıı::ın mnhl)'ettne Atr3ll \'atıın11crver Necip All, lstıklAl 
<'ll'rin bir nUC111: kııhlllyctlndendl. hnrhlnde \'atan tııı>rali;ının kurtulması VI 

Fıtri tıllrı·nnplıli;ı, tahtı 1»1111!'1, nezaketi, mtlll hfıklmlyetln kurulması lc:ln stltı.h elde 
'ıaeknlarına \'l! ıntı!.lnn knrıı ulıın ııamlnılye· calı~mnsını bllıllC:I ı;ılbl, o tevkallde 
U, muhltlnlz•le bulunnn t!n ınıı:ın lılr eenttl· kıılpllll~lylc dlf;cr mlllctlerln ıstırabına da lA• 
meni size bellrtmt!kten geri kıılmı)'urnk hlr kııyt kalmamasını bilirdi. 
.ıurumdn lıll, lele e<ık kı"a süren bir müddet zarfını!• 

ııu~ust hnyntındn uyıal, snkln ve mUtl'lck- onda mlltııhcılc ecleblldlC:bn en bAriz vasıf 
ldr olnn bu ıs:ıhsbct, resmi hnyııtınıl:ı mUcn· lar ... O, do•lluli;u ile bana teref verdi! 
dclel'I ve encrJlkll. Asude hnyntı Sl'Vmı•kle ıtnyntının tetkiki, üc hanı ve bir lnkıiA 
l>l'raber re•ml tnııllyellnde ve 11lyasl ı:•>rll1ün· yaptıktan sonra, buııOnkü Türklye'Y1 yara• 
de hlr mlleaılelcel ve ııtl'~ll bir lnkılApcı ol - tnn harlkultıdc neslin destanını IY1 anlama1' 
masını tılllrdl. BUtün siyasi hn)'ntıodn onun bııkımından (Ok taydnh olacaktır. Bu tctkl • 
tek bir umdesl \'ardı: vatanın )'Qksek men - kın ihmal edllmlyecetlnl ümit etmekte)1z. 
tnatlcrlne en U)'gun bir 11urette ve asli h1r 
ı;ekllıle, )'ftnl sl'l!Slzce ve nerslnl Ccdıı edl'rce- (1) OIUmOnden evel )'azdıtı ve geceD 
tılııe mcmlı•kctc hl7:met etmek.... cıır&amba ııUnü Ulus'ta cıkan ıon makat~ 

l~oyu ıorkcü olmalda beraber tam bir sinde "laklr ve tllozot Asya" dan bahset
moıll'rnleamc tnrnrtnrı lıll (1), Daıkalarının mlıtır. 

Urfa'da İnönü 1 Profesör - mebuslar 
günü kutlandı 

lerce yıllıktır. Belki bir çoğumuz Urfa; 29. a.a. - Urfalılar, Mlllt Şefi Bu iki vazifeden birini 
tercih edecekler 

bilmiyoruz. Portre denilen resim sa- mizin buraya geliglerlnln dokuzuncu yıl

natı Türklerin medeniyete kattıkları dünUmil olan dUnkll gllnll içten sevgi te

hir bilimdir. İlk portreleri yapanların zahUrleri ile kutlamışlardır. 
Türkler olduğunu Le Coq adında Bu mOnnsebetle her taraf mllll renk -
bir yabancı bilgin söylemektedir. !erle sUslenmiştlr. Vull, komutJin ve vilA

Minyatür <lenilen ince resim sanatı yet erkllnı ve çok knlnbalık bir halk küt· 
Türkündür. Türk bu sanatı Çin'e lesinin lgtirllk eylediği Halkevindekl top-

Hind'e de götürmü~tür. lantıda söz alan hatipler, gUnlln önemini 
Hakim bir millet idik; çünkü, hep- ve halkımızın en bliyilğilmUze olan sar -

sinden ileride, hepsinden geniş ve sılmnz bağlılığını bellrtmlDlerdir. 
hepsinden ziyade unatı seven bir 

kadromuz vardır. 
Sanat zevkimizdeki incelik eşsiz -

di. Ama, 1bu haslet bir 1caç kişinin 
mümeyyiz vasfı olarak kalmıyor, mil
letin yığınında ya§ıyor, eserini yara

tıyordu. 
sonra hep 
inkı labımı

yakııan 

Bu yo14iın ayrıldıktan 
kay'bettik. Fakat, şimdi, 
zın İnönü devrinde, bize 
hamleyi tekrar yapıyoruz. 

Medeniyet mücadelesine tam kad • 
ro ile katılacağız. 

Hikmet TUNA 

Isparta halıcılar birliğinin 
verdiği kararlar 

Iıparta, (Hususi) - Halıcılar blrlJl:ıl idare 
heeytl bir karar vererek blrllk nnmına biri -
kl'n paranın iki bin llrasının memleket has -
tanesinin eksik kalan lnı:ıatJna harcanması· 

nı uyı;:un bulmuıtur. Bu ıırada memleket has· 
tanesi kadro3una beı yntak Jl.''wesl de kıırnır 
ıaamııtır. 

Maarifte memurluk imtihanı 

Gazi Terbiye Enstitüsü 

mezunlarının 

tôyinleri yapıldı 
Ga:tl Terbiye EnstllUıü eylOl <levreıl me -

zunlarının kura usullyle lnylnlerl )'aııılmıt -
tır. Bunları yazıyoruz: 

Tıırlh - col'ırıırya eubcslndcn Ayıe Atase -
ven Antalya Jlse~lne, l\luhı.rrcm Onrı Knrıı 

ıllııe~ıne. Atiye nırat Oıımıınlye orta okuluna, 
ll\latcmatık ıubcslnrll'n Yusnr Yöaoıtıu :"llrr•ln 
ortn okulunll, Cemi Saygı lln>·burt orta oku· 

Prorcıür • Mebuı olanlara bu lkt vaztfe
den biri arasında secim yapmaları ınzuıntı 
ıeblllt cdllmlı ve bu vaziyette bulunan zevat· 
tan lılrcoı:ıu mcbuılukta kıılmıya karar ver· 
nıısıcrcllr. 

uu tcdbli'ler cOmleslnden olarak htıJcll• 
met yüz liradan razla (yüz lira dahil) ma•• 
alan proresör memurların da bu iki vazıfr 
den birini terclh etmelerlnt kendilerine tetı • 
llt etmlatlr. 

Bu vazlYl'lte olan memur - protPıl!rlM ,,,. 
kllete müracaatla hanııl vazıreyı tercih edr 
ceklerlnl blldlrmektedlrlcr. 

Emniyet müdürleri arasında 

terli ve deıiklikler 
:ı-:cıırne vllhell emnl)'ct mOdOrlül:ıüne ~ 

seri vlllı.yetı emniyet müdllrll Kemal ı.:ıı>'., 
Kayseri vlltlyetl emniyet müdl.lrlüRüne c:;er
cüs kaymllkamı Nuri Güven, Canakkale "1• 
ltıyetl ıımnb et mUdUrlüıtüne önem il laler rııO· 
ılüril nceal Sfü:crl, Atrı vllAyeU emniyet mil· 
ılürluıtüne Cnnnkkıılc vllllYetl emniyet rııll • 
dUrU l\lchrnl't ./\il Orkuı, Kocaeli vllA.yeU ·~ 
nl> <ıt mClt.JUrlUl:ıUne Antalya v1lttyetl meni>"'· 
müdürü Kt•nan ı::rol, Antab·a vllAyetl eınnl; 
yet mildUrlOl!:üne Afyon vlltı.yetl emııl>" 
mOdl\rü Mehmet Tanyeri, Ar)'on vUAyetl ~ 
niyet mildUrlUtUne Aydın vllAyetı emnı,-.· 

müılürU Ekrı•m S<Jkullu, Aydın vllAyetl cı:· 
niyet müıtOrlü~ünc emniyet umum mücıOrl • 
kO emniyet müdOrlcrlnılen Ekrem r..oıı•• 
Kırklar1•1l vll~)'ctl cmnb et müdurı•t~•ıne 1'0j 

kat vlll>'ell emniyet müdUril AIActtln P ıı: 
Tukat vlltıyetl emniyet mUdürlQtlıne ~ııt çtl 
vllllyctl ffilnlyet mUtlOrO Servet o;ncer. 1 ol 
\'llllyetl emnlvet müdUrlüıtünc EIAzığ v1l&>"ı· 
l'mntyct müclOrü Hnllm s:ıatcl. Elllzıt ~11 ti 
)'rll cmnl.Yııt mUdUrlU ne Cnnkırı vıııı.Y'_, •. ,v 
emnlyrt mOıt!lr<ı Avni Sümer. İzmir vll >

0
,. 

(lJ Bu slltunlıır hl'rkrııln mUnaknşasına Antalya ikinci, İçel llçllncU, derece : Manrlt Vckft.lctl meslekt tedrls:ıt müste· 

ncıktır. Herkes bu ııUtıınlnrda çıkan ynz.ılnr 11.30/2. aarllfn dnlreıerlnde acık bulunan memurlyet-

ıunıı. Leman F.r§ı:ü ı~ııarln orta okulunll, 
Tilrkr.e aubcsıne.cıf Folka Kl:ik4ııy Gn7.lantep 
lisesini', Illknılyc Berkay nur•lur orta okn · 
ıuna, l\IU<·ıı~lr Kayınnkcnııın nartın orta oku
lunıı, Hıdvan Çamlıbcl Erzurum llseslne, 
İlhıın Oymak Kara llseslne, J!ayrb·e Bellik 
Antalyn füc~lnl!, Snbı:ıhnt ôzUllU Ka)'scrl llse
cslne, lltııkbule /\kansu JJevell ortıı okuluna, 
Ulviye Ozbck ll.nlıkeıılr llaeıılne, Makbule 
.Kocncr lr.mlr tl'knlk orta okuluna, ~ııbnhat 

Tnsan Tarsus orta okulunn, Fahriye ~ltnrı 
nurı>a kız muıılllm okulunıı, Mehmet r:nmnş 
ve Seher Gür Trnbzon erkek ortn okuluna, 
müzik eulll!slııd!>n Dllrdane Kl:iprUIU nuzce 
ortn. okulunıı, lltUkerrem Fn7.ıl SU1cl Ankara 
"1ç0ncU, Ccltıl lnre Anknrn ılıirı!Unl'!I ortn o
kuluna, hcclrn tcrb!yl'sl ıubcslndcn l\luzarrer 
IKılıçoıtıu Onye ortn okuluna, Fazq nenı:lsu 
:"ltultln ortn okuluna, Fethi RPnı::!ııUI lsken 
dt•ri:lrı orta okııtunn, Selma Asrnl F.:.ıklsehlr 

llst•slnc, tnhllyo aulıcıılnılPn Nc1.ııhet ilzyaman 
l>l'nlzll llscslno, 7.ı•ynep Gümtlsı::crılanlı Znn-
41ultlnk C'ollk~I lisesine. Fntına Sahahat O· 
ı:ct Merzifon ortn okuluna, Z<'hra Demlr"rl'n 
Afyon lisesini', mntemııllk ıubcslndcn C:Ul:ım

dc Kılcı Cnnalıkııle orta okuluna tayin edll
mlslerdlr. 

emnbet mUdUrlüıtüne emniyet umum mUd 11 
ıu~o UcüncU dnlrc reisi Mlthat Uyııuı:. ~ 
vCırllyli emnl»ct mUılllrlüfıllno pollıı müfet 11 , 
lrrlnden Nazmi Serim, ücUncü umumi ırı.,el 
fctli&llk yabnn<!ı işler mUılUrllltüne biri 1ıı: 
umuınl mOfettl&llk emniyet müsnvlrl ";.c 
Kilks:ıl, birinci umumi mOfettısllk em11 

4,. mUs:ıvlrllli:lnc Edirne vllrıycll emniyet m~ı«' 
rü mrat Kemcrdcre, Uc:üncQ umuml ınil"'1', 
!istik tı.snY1• müsavlr muavlnlUUne van ıf" 

hakkındıı lllrnzını bize hildlreblllr. mr rica- Pııvan itibariyle 12 puvanla İçel birinci, ıer !cin dUn vekft.lette imtihan yapılmıştır. 
mız var: ynzıinrdn bir döv{lşme, lnntlnşma 12 puvanla Antalya !klncl, 10 pııvanla Netıccler bir hattıı. sonrn belli olacaktır. 
değil, hlr nnlaşma ilsHlbu kullnnnhm. Mak- Muğla UçUncU olmu§tur. 
snt, severek ve inanarak knbul ctml'k, sev
direrek ve inandırarak kabul cttlrmektlr. 

Konya talebe yurdu 

binasının inşası bitti 
Kom·n, (Husuıl) - Tark maarif cemiyeti 

tnra!ındıın ıehrlmlz<te yaptırılmakta olan 
100 yataklı tnlebeyurdu binasının ınauı bit. 
ml.atır. Binada, bir talebeyurdu tein ıtızım o
lan bütün tesisler bulunm,ııktadır. Bina dıa gi5-
rünllail ve le tesisleri bakımından cok mll· 
kcmmel bir haldedir. 

Müsabakaları mUteakip bölge bB§kanı 

tarafından derece alan ıporculara mükA. -

tatlan verilmiş ve böylece Beden Terbi · 
yesi Genel DirektörlUğU tarafından 1941 

yılı için tanzim olunan su sporları cah§
ma progrnmı sonıı. ermiştir. 

lzmirdeki Şild maçlan 
izmlr, 29 a.L - DUn burada ılld ma(:

larında Altınordtı bire karıı Uç sayı ile 

Karııyaka'yı, Göztepe de 1-' Efes'i yen -

miıtir. 

r-............................................ ~ .. , 
J Uz.un müclclet memleketi- j 
j mizde bulunan Türk cloıtu İ 
i ve ıeçkin Amerikan muhar· 1 
• riri ı 

:1 i ı Mis Nilla Cook 1 

1 

gazetemiz: için "Türk topra- ! 
ğı" bQ§lığı altında üç maka- İ 
le yaz:mııtır. Birinciıini ya- f 
rın neırediyoruz. i 

\-. ................................................ ....1 

İsmail Dede konseri 
filme alınacak 1 

lstnnbul, <Hususıı - Türk musiki üsta -
dı lsmall Dede konseri hazırlıkları bltmlstlr. 
Konser llktesrlııln )'edlslnde verllecek ve An· 
kara rad~osu vasıtııstyle yurdun her yerinden 
dlnlPnebllecckUr. Dedenin ellrlerlnden mü· 
rl'kkcp olan konser. sesli tllme aıınacnkUr. 

ncıtrnln yasaılııtı yerlerin, lstanhul tarihi e
ıcrıerl, DoC:azın birçok koıelrrl bu tıımde 
manzarn olnrak ıı:ostcrııecektlr. 

ıııııııııııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Son tesniye ! 
Rüttiyede hendese okurken bir 

türlü aklıma ve içime sindireme
diğim terimler teaniyeli kelime
lerdi: Zaviyetan, mütebadiletan, 
dahiletan gibi. Türkçede birden 
fazlayı gösteren sayı sıfatlarından 
sonra gelen isimler bile cemilen
dirilmediği halde bu teaniyeciliii 
ele alanlara kartı ainirle-amekte 
hakir olduğumu timdi daha iyi 
anlıyorum. 

Geometri kitabından atılan bu 
arap kuralı, yakın vakitlere ka· 
dar siyaset ve nota dilinJe kulla· 
nılırdı: 

"iki akit taraf" diyecelr yerde 
taraleyni ôkideyn der, dururduk. 

Dün bir evlenm~ ilanında son 
- son olmasını diliyeliml - t••
rtiyeyi gördüm: "tarafeyne saa· 
detler dileriz" cümleainde 

Bu yazılar, gazetelerde hava· 

'#AN l~l IL~R 
dia gibi çıkar ama para ile bastı
rılmış ilanlardır. 

Mademki Büyük Şef'imiz, her 
yurlta§ı dili arıtmak yolunda bir 
çalıımıya, bir savaıa çağırıyor
lar; ilan yazıp gazetelere veren· 
ler de satırlarının arasına böyle 
tesniyeler meıniyeler karı§hrtna
mıya özensinler! 

• • • 
Gün ey - Kuzey ! 

Okurlarımdan birisi bir mek
tup sönderiyor. Ben, dört ana 
yön isimleri hakkında bir fıkra 
yazmııtım ve bunda fark, garp, 
§İmal, cenup karıılığı olarak eli
mizde doğu, batı, kuzey, güney 

sözleri bulunduğunu söylemiı -
tim. Bunlardan batı ile doğu a
damakıllı tulmutlur. Ben ıimal ye
rine kuzey, cenup yerine güney 
denilmesini iıtiyenlerdenim. Fa
kat o yazımda hiç olmazsa ilk i
kisini tam kabullenelim dilemiı
tim. 

Bana mektup gönderen oku -
rum, Anadolu'nun bir çok yerle· 
rinde kuzeyle güneyin de uzun 
zamanlardır, kullanılır kelime· 
ler olduğunu söylüyor ve "ne· 
den bunlar kullanılmasın ? ,, di· 
yor. 

Okuruma haber vereyim ki on
larm §İmal ve cenup sözleri yeri
ne kullanrldıiını ıörmek kendi -
sinden fazla beni aevindirec:ektir. 

Ne elemeli? 

Dil bayramından iki gün son
raki tarihi lafıyan bir gazetede, 
bir fıkra muharriri kısacık fıkra
sına şöyle bl\tlıyordu: 

"Mevcudiyetini idame etmek 
mücadeleıinde iyi not alan bir 
memleketin maarif istatistiğin
de ... " 

Neye mevcudiyet? Varlık yok 
muydu? 

Neye idame? Hiç olmana de
vam ettirmek denilemez miydi? 

Niçin mücadele? Savat güzel 
bir kelime değil midir? 

Bizim "Ne demeli?" sütunu
muz olmadığı için bunları bura· 
cığa yazıverdik. 

ihtikar! 

Buıünlerde ıazetelerde sık ark 
gördüğiimüz ve hiç görmemeyi 

.,ır 
yeti emniyet müılOril Behçet Kutertan. "11" 
el ııınır emniyet pallı mUfeuı.ııtıne emil S' • 
umum mQdUrlUCü yedinci ıutıe müdür!I ,o· 
it ~:,·ııl'n, tstnnbul polls mektebi müdUrltl ~· 
ne lzmlr vlltıyctl emniyet mOdQrO Salt ö~ıı' 
rün almakla olduklnrı maaılıırlyle nll ıttlt' 
ve seksen llra maaılı emniyet umum mil -
ıuıtu UçUncü dnlrc relıtll!;lne l&tanbul S:.11 
mektebi mQdürü Necati Dululrloıtıu, >" ırr' 
llra mna,ıı emniyet umum mOCIUıılütU ~.,ı· 
el ıube mUdlirıurıune Kocaeli vlllyetl t~ d • 
yet mUdUrt.ı Tacettin Ortnı:, Van vtıl:ve\1,." 
çünc:O ıınır emniyet müclürllltUne ıtörd tıt'
sınır tmnlyet mtiı11lrlerlnclen leci vıııyttl ,.,• 

ttf1' 
nın•t müdUrl\ Z-:urı:ttın Keskin nora 
tayin oluıımusıardır, 

İzmir' de ihtikar suçiyle 
tevkif edilenler 1.ııı•' lzmlr, (Husuıt) - Bazı malları sıı\C r". 

ve hllzı kumasları fazla a:ıtm1kla zan1;t,.ıl 
lunan Şamh Narı:t ve mesul muhasibi 
edllmlılcrdlr. 

İzmir' de mektepsiz talebe 
kalm~dı lt ~o: 

İzmir <Huuul) - Alınan tedbirler tflıf 
tun talebelerin mekt"P ihtiyacı ıcııra11:; i'r 
tır. Bu devrede 27000 talebe meıttt 
le$mlallr. ~ 
-----------. ıııti• 
dilediğimiz bir kelime var· 
kir! ff''' 

İhtikarı k"ldıralım! diY0 b'"' 
Gerçekten kaldıralım. Fak•~ ,.,l· 
bunun katmerli olarak k•l 

1 

masını iatiyorur-. rJI 
Hem ticar-t l'llanından. herfl _.,. 

dilimizden. f ftiftl veznind,.rı ti 
len bu çetrefil ml\!'•ııııt" şı;Ö7;:ıııe 
kulaiuna batıyor doğruau 1 I 

1· . 
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işba nda -' Üç devlet 
konferansı 
Moskova'da 

MOSKOVA'Y A GÖRE BERLI N'E GÖRE 
HARBE 1 1 Almanya 

gen ·l·k iki rom en • 
1 D R A 

rın b . 
• . (Bnşr 1 inci sayfada) 

le . U Çetın mevzuları topluca ince· 
llıYıp alınan kararların favdalı ol-
asına d l • • · ·· 1 b- yar ım etme erı ıçın guze 

ı:r. "bsiledir. 1941 yılı Parti kongre
t rı u bakımdan gecen yıllara gö-
e ~k farklı olacaktır ve olmalıdır. 

b u Yılki kon2rclcr icin aranan ve 
}':n.dan sonra riaima aranacak olan 
te~ı .bir esas dn genelerin i, başına 
ıa •rı!rnesidir. Genelik çağında İn· 
da.h hıç fÜphesiz daha çok çalışır ve 
ıa a meşekkatli islere katlanır. Ce
l'arİt ve atılganlık bilhassa genç 
ta~ arın 'Vasfıdır. Büyük gayret ve 
de "rı:trnüJ İstiyen memleket işlerini 
le nııllctin genç unsurlarının vük
~an~eıi icabcdcr. Bu onlar için bir 
llıu~ı e olduğu kadar bir seref ve 
leyhaffa.kıvct vesilesidir. Binaena
llı k .kendilerinin yurda hizmet et· 
duc- ııterncleri tabii bir keyfivf"t ol
largu kadar, onlara çalısma imkan
tir ~ 1;izrrlamak da milli bir zaruret
ile •. • .P. Genci Sekret<ırli<ti bu ııe
bunın ~on~relcri V<"silesiyle onlara 
l:ıa "azıfelerini. teşkilnt" da bunun 
ha:a~ılrnnsı yollarını bir kere daha 
le/rdatmı~ oluvor. Ancak millet i~· 
... etın e vnlnız yaşça J.Yen-: olmak 
" nıed·-· 

dün toplandı 
(Bası ı iı:ıci sıylıdı) 

tuğayı 

imha edil.di 

Üç Sovyet 
tümeni 

imha edildi Moskova 
• (nası 1 lncl gayfada) • l konferansı < Ba11 1 inci ıaytada ı 

Bır alman muvalfakıyetı 
Sovyet heyeti reisi M. Molotof ve ayni 

heyet Azasından Litvlnot da bu mUIAkatts. 
hazır bulunmuelardır. 

.l\loskova, 29 a.n. - Sovyet - tnı:lllz - A • 
mertkıın konferansına ııtırlık edecek olan 
lnglllz ve amerikan heyetleri l:r.aıı dUn kcn· 
dl clı:lllklerlndc tertip edilen kabul rcsmlnıle 

nın imha edildiğini, Rumenlere 
2500 ölü verdirildiğini, subay ve 
asker olmak üzere 300 esir, 47 top, 
2 tank ve mühim miktarda harp 
malzemesi iğtinam edildiğini bil -
dirmektedir. Sovyet ve İngiliz 

Bertin, 29 a.a. - Sovyet cephesi - l d 
on in cenup 'bölgesinde bir alman tü • ton an l 
anenine mensup teşekküller, 28 eylül- y • 
ode çetin muharebeler esnasında ken· 

ha:r.ır bulunmuılardır. kaynaklarından gelen diğer ha -
Lord Bccverbrook ve ınclll:r. heyetinin bas· berlerimiz aşağıdadır : ] 

~lilerine çok üstün kuvetler'le hücum u·· d r f d 
~den ruslar püskürtülmüşlerdir. Önce ç ev e arasm a 

riy) . ıgıne, on!arın "olgunlukla-
hir e ıktıdar ve kabiliyetleriyle mu· 
ic ~ sevgisini kazanmış olmaları" 
İ§ a eylediğine, pek yerinde olarak, 

a_set edilmiş bulunur. 
bir llYrn Milli Şef, yakında yüksek 
lif okulun çatısı altında yurt genço,.1re kıymetli direktifler verdiler. 
te ar Parti hizmetinde de i' başına 
•öiıer~e;ı en büyük reisimizin fU 

., crını hatırlıyacaklardır: 

ııcn aııker1 mUıavlrlerı lnııııııı DU»Uk etı:ı~ı Moskova, 29 a.a. _ Sovyet resmi 
!il. Crlpps ve ~encral Mac F"arlaııc ile uZJn 
müddet ı.ıöruımUılıırdlr. ·tebliğinin başkaca bildirdiğine göre, 

Amerikan heyeti reisi M Harrtman, rnze- Rus kıtalarının gerisinde harekette 
tccller toplantısıncıa ıu ncyanatta Dulunmua- ·bulunan çeteler tarafından 70 alman 
tur: 

"- Konfer11n~ın derhal ı:alıımllCa ouıı

yacııtı Umlt edilebilir. ı;örUs\llac'k meııcle

lerln bll) Ok ehernlyettnden dolayı ou ı:alıs

maların bir hatta ıUnneııl muhtemeldir Ca· 
buk calııacaı"tız. cUnkU zumnnın hllYall blr 
ehemlyetl vnrdır 

Amerikan la>'Ynrell'rl ve petrolü Sovyet • 
lcr Blrll:ıne s:clmls huJunuyor Blrlrılk A
merika Sovyctıer nır!Hılnln kahraman harı> 

ımyretınıı mUhlm ıurctte tıtırlı.k etmeC:e ha· 
zırdır. 

.subay ve askeri ölciüriilmiiş ve bir 
çok harp malzemesi tahrip edilmiş 
veya ele geçirilmiştir. 

Almanlar blrcok dera Moıkovıı.'ya 

etmek ll'sebhUıUndr bulunmuılRrlll 

echlrde ha•ardan cıer ıo:örmedlm .. 
1926 1eneslnde M!ll!kova'yı zl»aret 

olan 111. Harrlman. •ovyet merkczlnrte 
ternkkllcr s:rırııuı:::ınu •llylrmlttlr 

Bir müharebede harp malzemesi 
yfrklü 20 kamyon, 10 petrol kamyonu, 
iki seyyar tamir atölyesi tahrip e . 
rlilmiş ve alman askerlerine gönde -
rilmekte olan 200 sandık yemek kon
'3erveleri, ilaç. kış elbisesi ve ayak -
kahı ele geçirilmi~tir. 

hÜ"Um B k da bu aş a bir bölgede çeteler. 60 fin-

Konferans açıldı 
c.ondra, :m a.a. - lloyler nJanıının 

kO\"a muhabiri bildiriyor: 

landiyalı öldürmüşler ve silah ve 
etmıı techizatlarını almışlardır 

bUYilk Ayrıca Rus tayyareleri tarafından 
cephenin şimal hatısı bölgesinde 40 
otomnhil. hcş z•rhlı 0tol'T1rıhil. iir top

Mos- .çu b:ıtaryaııı ve 30 tank tahrip edilmiş 
.ve bir alman piyacle bölüğü imha o
.Junmuştur. 

hir b'.)lşevi'k hücumunu püskürten 
bir alman piyade taburu elan at.eş 
etmekte olan bir topçu bataryasını 
.kıE·a bir süngü mtıharıebesinden sonra 
zaptetmiştir. Sonra da alınanlar çe
kilmekte olan ruslar üzerine uzun 
müilrlet top ateşi açmışlardır . 

Cephenin fimal kıamında 
Berlin, 29 a.a - D.N.B. ye bildi

ri ldiğin.e göre. 28 cylültle do~u cep
hesinin şimal b?IP,"esinde alman tay
yarelerinin müzahareti altında ha -
·rcket eden bir alman piyade tümeni· 
.ne mensup kıtalar, sovyet mevzile· 
.rine muvaffalcıy.~tle hücum et~iş • 
.!erdir. 

Aynı gOn znrfınd:ı almanlar sovyetıerin 
birçok sahra nıev:r.llcrlnl yarntı§lar ve bir· 
çok sovyct lııtlhktı.mlarını muharebe dışı 

etmışıcrrlir Alman hllc•mıuna karşı mll
rlnfııa mııksııcliyle sovyctlcr muharebe 
meydanına yeniden hlrcok mnyn dökmllş
lcrdir Alman tstlhktım askerleri en kısa 

bir mflddct içinde ara::ıyı temlzlemielrr 
ve maynları zarar vcrmlyecek hale koy-
111U!ilardır Bir buçuk takım alman lstih
kAm askeri sekiz ::uıt içinde cemnn 2 050 
mayn toplamıftJr. 

Alman hava kuvetlcrinin 

S ovyet Rusya, ln&iltere ve A· 
merika arasında bir itbirli

ği kurmnk için epeyce zamandan· 
beri hazırlanan konferans dün 
~1oskova'~a toplanmı§tır. Şimdi
lık, Amerıkn'yı değilse bile, hiç 
olmazsa, dcleo;elcı-ini harbin içi
ne sokan bu konferans ~Üphcsiz 
günün en mühim si•·nsi hadisesi
dir. B•.1 s ·retle Moskova'da hazır· 
!anan plnna gÖr«l, Sovyetlerc ica
bcdcn bütün malzeme yardımı ya
pılacak ve belki de daha ileri gi
dilerek birçok siyasi meseleler 
halledilecektir. Hatırlardadır ki 
Çörçil ile Ruzvclt ağustos sonla
rına doğru St:'llin'e cönderdikleri 
mesajlarda, Moskova'da bir kon
ferans toplanması fikrini ileri at
tıkları zaman, miittefiklerin kay
nnl{'.arını hnkkanivet dairesinde 
taksim etmek viı.dinde bulunmu,
lnr ve b~na muknbil Sovyetlerden 
uzun vadeli bir politika ta.kip et
mesini istemişlerdi. Şimdi bu kon
ferans, "o zısman atılan fikrin" 
tam bir Of"kilde olgunlaştığını a-ös
tenn<'ktedir. 

hitı E:n sert ve sizden çok yaşlı mu
ltii ~rde bile liwık olduğunuz mev· 
llteru!abilmenin şartı neslinize hür
)e/nızdir. Nesle hürmet, terbiyesi 
le] ınde ve temi:: ahlaklı olan kim
İçj;~e en yaşlı ve en cetin bir muhit 
~· de hilr en sayılan bir mevkii ka· 

Sovyetlcr fllrlltlne yapılacak yarılım kon
terıınsı bUilln açıtıı toı>lantı•ını yapmııtır. 

Toplantı ordu, donanma, havacılık. nakliyat 
isleri, ham maddeler, ııhlye levazımı na"!lları 

altında altı komtıyon teıkl'hne karar veril· 
mlsUr. Komlsy0nlar derhal ite baıhyacak ve 
cuma ~nüne kadar raporlnnnı verecekler -
dlr. 

Cephenin cenup batısı i:ıtikametin
de tayyare terimiz 60 otomobil, dört 
torpil makinesi mevzii tahrip ve bir 
piyade taburu imha etmişlerdir. Ha
va muharebelerinde 10 düşman tay • 
yaresi düşürülmüştür. 

faaliyeti r· 'f' r ,, 
Berlln, 29 a.a. - D.N.ll. ajansının nske- nm LGfe ve .;OV eı er 

... n ıı-rr " Kırım yollarında rt bir kaynaktan ö(;rendlğinc göre so\•yet ~------~~--....;..--
8 . 

tı.ııu u memleketin kurtuluıu ve kur: 
hi şunun şerefli ··c muvaffakıyetlı 
"ar 1rganı olan Partideki yerleri ve 
ti ıı elcri Türk gençliğine, kendile
tane.~eslt"nen itimadın unsurlıı.rr da 
la:~ı edilerek bir kere daha hatır
la . lrıra oluvor. Onların her fırsat
tat~~ar ettikleri hizmet arzuları~ı 
ao •n Yolları açılıyor. Kongrelerın 
ltunı.~u ernnivrt1 ... belı1:voruz. Cün • 
rıeıı .u~k gencliği kendilerine besle· 
&ıf) •hnıada liyakati ve aranan va· 
llıe~ra .mrılikiyrti i~ı:ıı.t edrcek kıy
dı ııf)edır._ Yüce Şef'imiz de bu itima· 

Dün20Çek 
kurşuna 
dizildi 

Londrn, 29 ıı a. - Londra•ya gelen tıaber· 

lere göre. almanlnr Kırım bfüı:eslnde kara 
yollarına ve demlryollanna alıldctll hava hU
cumlan yapı)'orlar. Fakat Kırım berzahında 

cephesinin cenup bölgesinde 28 cyllllde al- G 
man ordusu tarafından \'erilen muharebe-
lere alman hava kuvctıerine mensup çok 
mühim tcşl'kkllllcr de i:;tir(lk etmiştir İs· 
tihkflmlara, sahra mevzilerine, demlryolla· 
rınıı. ve so\•yet harrktıt llslerlne giden yol
lara mlicsslr surette bombalar isabet et· ı 
ınlştlr. nuslurn alt kUlllyctli miktarda nak· 
!iye vasıtası, top ve tank tahrip edilmiş
tir. 

cçcn haziranda &0vyet-al
man harbi baıladığı zaman, 

Çörçil söylediği bir nutukta, Sov
yetlcr Birliğine kar§ı alman istila 

• ,8Yle ıfQ(le etmi~lerdi: 
llııd u vasıflar ıizde vardır. kanı· 
lltilı ıı. 1va!dır. Zira bizim milletimiz 
•İdire~, crın en büyüğü ve en şerefli-

bir terakki kaydetmlı ırlbl ır..ırünmUMrlar. 
ı Almanların hürumıarı hep önlenmckteıllr 

Bütün cephe boyuncn alddetll muharebele~ 
devam etmektedir. 

(Başı 1 inci say/ada) 

ral Elias'ın tevkifi ile başlamıııtır. 
Da!ly Telegrap'b gazetesi uöyle yazıyor: 
"İkt numnralı kaatll, nazi kafesinden 

çıkarılarak çeklere karııı snhverilmtııtır." 
Daily Tclegraph gazetesinin siyası mu

habiri ııunları yaz.maktadır: 

Aıkeri vaziyet 
Londrn, 29 n.n. - Tlmes gazetesinin as -

kerı muharriri ruı cephesindeki durum hnk· 
kında ıöyle yazıyor: 

Alman ve rus kaynaklarından sı:elen ha -
berlerde almal• ruı bölırcslnln sık ıık zlkrc
dllmc&l cenupta muharebelerin tlddetlnl kay· 
betmls olduğu manasını tazammun etmez. 
Dil•man Kırım'da hiç bir terakki kaydetme -
mııur. 

Şlmnldc, !inler Kıındala•kn'yı tıı:al etmıa

lerdlr. 

Cephenin cenup kısmındıı alman avcı 

tayyareleri yalnız dlln ~ereyan eden ı;ıld· 

detll hava muhnrebrlcrinde 23 sovyet tay
yaresi dU1UrmU1lerdlr. Sovyet tayyare 
meydanların3 knrıı hUcumlar eımasında 

yerde a;>Tıca 6 ııovyet tayyaresi tahrip e
dilmiştir . 

Kemal TURAN 

•'Alman harp gayretlerine karıı. çek 1a

botajımn ne derece tesirli olduğunu al· 
manlar kabul ediyorlar.,, 

News Chornlcle gnzetesl 

Hustar, ŞIUselburg'un civarına asker cı

kannıııardır. Bu. cUretll bir harekettir. Fa -
kat almnnlar ruslo.rı ırerl attıklarını iddia 

cf]Ulde. sovyot. ceı;ıhE's nln merke:ı: 
bö~slndc alman snvn:ı tayyareleri ııovyet 
dcmiryollanna ve inse deı;ıolanna muhtelit 
çaı:ılarda ve kUlllyetll miktarda bomba at
mı$lardır. Cenup böl1;eslnde olduğu gibi bu
rada da blrcok nnkll)·e ve iaşe trenleri tam 
isabetler ksyrlcdilmek ımretlyle tahrip edil
miştir. Birçok noktalarda birçok demlryol· 
lan kl'sllml~tlr. 

. r.ıckanizmasının nnsıl harekete 
geçeceğini anlatmış, ve "ittifak" 
kelimesini kullanmadan, ruslara 
"yedi iktıdarhırında" bulunan her 
türlü yardınun yapılacağım bil
dirmişti. Bu, Sovyetler Birliği'ne 
yardımdan dnha çok, nasyonal
sosyalizme knrıı harp eden dev
letlere karşı her türlü yardımın 
yapılacağına dair lngiltere'nin 
verdiği prensip kararının bir ne
ticui idi. Çörçil avnı zamanda 
komünizm rejimi hakkmda ihti· 
raz kayıtları ileri sürmeği de ih
mnl etmemiş ve Sovyetler Birli· 
ği'nden ba ısederken daima "Rus
ya" tabiri kullanmıştı. O zaman· 
dan §İmdiye kadar geçen günler 
zarfında, iki devlet arasındaki 
münasr.betleri, ittifaka doğru 
sevkeden birçok hadiseler oldu. 
Sovyctler mühim miktarda arazi 
ve insan kaybetmeleri üzerine 
Büyük Britanya ile anla~mak yo
lund" politikalRrında bazı feda· 
karlıklardııı bulundular. Bu me
yanda evf'lre alm..,n1nrla birlese
rek pay ettiklf"ri Polonya toprak
ları ii.urinde hak iddia etmedik
lerini bile bildirdilor. iki sene e
velki <lostlariylc rlütmanlık eder
ken, iki s~ne cvcllci dÜ§manla bir 
anla;ml\ hilr. yapılc!r. 

8atk ticaret biletleri 
bar (Ba§ı ı inci sayfada) 

tada be· .. . d. ·1 . . 
ltnı· :ı gune ın ırı mıştır. 

da d'· ır Ve Bandırma arasında hafta
ta1ı 0~ defa işliyen ekspres treninin 
~il gunkü seferi kaldırılarak fuar • 
dııi~~el olduğu gibi haftada üçe in
~rıa ~ ve denizyolları seferleri de 
ıqlı g .. Ydurulmuştur. Fuardan eve] 
lııuht ~~Jeli işliyen bu kısımdaki 

2 ~ ıt katanııt da kaldırılmıştır. 
baten 1

1 
- ~~inciteşrın • 1941 den iti· 

lı1t haı{ çunlük, bir ayhlt ve iki ay· 
daıt k"' ~ıcaret biletleriyle Zongul -
oılllako:ur havzası amelesi müstesna 
3taıdırıı zere alelumum grup biletleri 

lli ~ nııştır. 
tur. ger tarifelerde bir tadilat yok • 

(a.a.) 

ltaıy , . 
anın Tahran sefirı 

'le kolonisi İstanbul'da 
1'tanb jaıı bu;ı, 29 .a:a. - ltalya'nın Tah· 

~~arı'daki k. clçısı ve elçilik erkaniyle 
d 11ilik b" ıtalyan tobaasından 470 
arı tr •r kafile bu sabah Erzurum'· 

1> enıc ş h · . · 
1 "'afiı e rımıze gelmiştir. 
l>taı}'an ek Haydarpaşa istasyonunda 
arı kol 0.nsolosluğu erkAnı ve ital -

tır onısi t f . ara ından karşılanmış· 

M. T aylor Londra'da 

bu htdta mühim 
l.Qııternaslar yapacak 

ta. drn "" 
··ıır · ._1 

l'. • 8 :ti.Ya .. a n. - M . Myron Tnylor'un 
~ır tt,ııtı·ı retıııı b:ıhıı mevzuu eden Dally 

~r: n ı:1lpiomatık muhıırrtrl ıunu ya· 
... "tıı . .,~. erı1cn ıı 
cıı,.;ıı"ııa 01 lrleıtk dcvıetıerı tarntından 
1tıı11 11 bıııı.ırı nrak l:!lnderllcn ve elmdt Lrın
llıu~ il "l'ıııtırı"ln dört dlı>lomnt ile BllyUk Brl· 
... ilice nrı a .. ,e~ teı~r rnsınııo. bu hnrta mühim 
~;ı~t "'tıı~rlkn~lncnktır. M. Tnyll!r ırellr ırel· 
~ ~ "e Jl.rn"~:~a•Loncı n bUyUk cılçlsl M. WI· 
' t Ultl'eı h'l nın Lonıırn'd:ı bulunan ae
~r il dıtı• 

1 
kUmet nezıtınıtekl bU.ı:Uk elci· 

t r ~,,, J "-l ~ ıı smUştUr. llt. Tnylor r>a • 
1

11
"" ııo11 ~ reu ile bir mllltıknt »aı>mıa -
,_~lctır. " M. Eden tarafından knbul e -

"'' llı-ıı·ıı ~ l\f! lc•a11 11 r1
1~ n ıbıın·~ekl eı::ıaı l\L Gray, 

1
• \~! '"'"ıtr,/ r rUmıek tlzere hatta eo-

1 ~ ll ı,lltııı :" ııelel'ektır nnınl'tl~ ıılbl 
bqlttll( ('iti Amıorlkn Blrle&lk Devlet· 

bir roı O)•nıyorlar. 

de ıöyle yazı- ediyorlar. 
yor: 

''Çek vlH\yetlerlnde bir buhran mevcut 
oldıı~ınu na:r.iler de kabul etmektedir ... 
Prağ rndyosu bugUn Prağ'da 20 çekin 

kurşuna dizildiğini, sant 22 den sonra so
kağa çıkmanın, umumi toplantı ve temsil· 
lerio menedildiğini bllellnnlştir. 

işgal altındaki topraklarda 
idam cezalarının sayısı artıyor 

limen aölilnün ctnubunıla alddetll muha
rebeler devam etmektE'dlr. Oüaman mahalli 
maf:tnblyellere u~ramıatır. 

!=:ovyet radyosuna ıı!lre. ösel ve Daır1! a • 
dalan mukavemette devam etmtktec!lr. 

T.ı?nlngrad'ın dUsmek Uzcre olduıtunu c!ls
tcrrn hle hlr aınm"t yoktur. 

Cerıhenln orta bölgcslnde lıfareaal Tlmo • 
ı:cnko mukabil hUcumlnrına muvattnklyetle 
devam €diyor. 

Yüksek teknik okulu 

Leningrad ve Moıkova'ya 
hava akınları 

Borlln, 29 a.a. - D.N.B. ajansına göre, 
alman sa\·ns tayyareleri 27123 ~yl!ll gecesi 
LPnlngrad'a ve MoskovP,'ya h!lcum etmiş
lerdir. Asker! tesisata yangın ve lnfllAk 
bombalan atılmıs ve bütOn hedeflere lsa· 
betler elde edilmiştir. 

Kafkasya'nın 

Berne; 29. a.a. - M. Heldrlch.in M. von 
Neurath'ın yerine Dohemya ve Moravya u
mumi valiliğine tayin olunması burada, 
Alnıanya'nın işgal altında bulunan mem· 
leketıerdeki tahnkkOmUne karııı gösterilen 
mukavemetin dnhn kuvetıenmlf olduğuna 
bir nlflmet tcltı.kkl edilmektedir. Bu vesile 
ile gazeteler, işgal ııltında bulunan Fran
s:ı'uakl idııın cezaları ııayısmın artmıt oı. 

masma ve Yugoslavya'dnkl çete harbine 
işaret etmektedir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

edilmekte. laboratuarların daha mo • 
dern cihazlarla takviyesi için hazır
lıklar yapılmaktadır. 
Kız Meslek Öğretmen okulu ile, 

Erkek Meslek Öğretmen okullarının 
kadroları genişletilmiştir. Meslek 
öğretmen okuluna bu sene yüz kadar 
talebe kabul olunacaktır. Bunlardan 
bir kısmının imtihanları bitmiş ve 
mektebe kabul edilmil}tir. Bir kıs • 
mının da imtihanları yapılmaktadır. 
Kız enstitülerinde hocalık yapacak 
olan Kız Meslek Öğretmen okuluna 
da bu sene geçen seneden daha fazla 
talebe alınmaktadır .• 

mü af aası için Sovyet - İngiliz pakti 

Nationa.l - Zeltung gazete.si, §6yle yaz. 
maktadır : 

"Bu ye.nl tayin, Bohemya ve Moravya
dakl işgal 1dareııinln, daha kuvetlt bir re
jim ıuzumunu hiasetmio olduğunu lepat 
etmektedir . ., 

Yabancı radyoların verdikleri 
haberleri dinliyenler ölüm 

cezasına çarpılıyor 
Berne; 29. a.a. - Press-Europa adındaki 

haberalma ajansına göre, ôO y8§ında bir 
kimse, yabancı devletlerin radyo neırtya -
tını dlnlemif olduğu için Nurcmberg hu
susi mahkemesi tarafından idama ma.h • 

kQm edllmlıtir. 
Polonya'da Grandenz'dekl Alman hu • 

suıi ınahkemeııl de bir Polonyalıyı ayni 
suçtan dolayı idama mahkClm etmiotır. 

Vichy Suriye üzerindeki 

haklarından 
Vichy, 29 .a. - (D.N.B.): Fransız 

hükümetinin sözcüsü bugün beya -
natta bulunarak bilhasu ~öyle de • 
miştir : 

- Vatan haini General Catroux'· 
nun Suriye'nin istiklalini ilan etmiş 
olması, Franıa'nm müteaddit defalar 
ifade ettiği görüşü katiyen değişti • 
remez. Bu görüşe göre Fransa Suri
ye ve Lübnan üzerindeki hakların -
dan vazgeçmemiş ve Suriye ile Lüb
nan'da yapılan siyasi ve arazi deği -
şikliklerinin hiç birini tanımamı~ • 
tır. 

Catroux•nun beyannameıi Fransa'
nın vaziyeti üzerinde kıtiyen müeı· 
,sir olamaz. 

Bu sene sanat oku11arına kabul e
dilecek yatılı ve parasız talebenin 
imtihanları ve kayıt muameleleri bit· 
ımiştir. Fakat nihari talebenin mü • 
racaatları kabul edilmektedir. Veka
letin bu son icraatı dolayısiyle sanat 
okulJarına memleketin muhtelif yer· 
!erinden bir çok müracaatlar olmuş· 
tur. Yalnız İstanbul'da müracaat e • 
denlerin sayısı altı yüzü geçmiştir: 
Bunların hepsinin ele kabul edilmesı 
için tedbirler alınmaktadır. 
Diğer taraftan bilC'ımum sanat o • 

kulları kendilerine tazım olan maki
ne alat ve edevatı yaptıkları gibi, ye
ni açılacak sanat okullarına ait 
malzemenin imali ile de meşgul ol -
mıya başlamışlardır. 

..................................... __ - . 
~ KÜÇÜK DIŞ HABERLER E 
..................................... f' 

Tokyo, 29 a.a. _ o. N. n.: Hlnl'llstan'dnn, 
Atrlkn'dnn ve Yakıns:ırk'tıın tnhllye edilen 
3000 JaPOnu getirmek üzere ııooo tonluk 
.i\tlya-Mnru vapuru, :ı:ı ey!Ulde Kobe ııma
nındnn ııyrılmııtır. 

Cczaır, 29 a.n. - Amiral Leclero. deniz 
kuvetıcrı ı:cneıkurmay bnıkanlıRına ta)·ln e
dllmlatır. 

Llzbon. 29 a.a. - Eltrlerın mUbllOelesl 
haklnncıakl anlllıma mucibince almanıo.r ta
rafından ulıverllmlı ollln BUyUk nrıtanyn' • 
ıuıı e4k1 Brüksel elçisi M. 011.Phıınt ııe eıcı · 

Tahran'da 

temaslar var 
(llaşr 1 incı ırayfıda) 

rus kumandanlığının ihdası bence 
lazım gelmiyecektir. Fakat ingiliz 
ve sovyet kuvetlerinin aralarında da
.ha ııkı işbirliği yapabilmeleri için 
bir plfin hazırlanıyor. 

Gazeteciler, bir ingiliz heyeti sefe
riyesinin Kafkasya'ya gönderilmesi 
ihtimali hakkında ecnebi radyo spi
kerlerinin mütalealarda bulunduk -
tarını Waavell'e söyledikleri zaman, 
General şu cevabı vermiştir : 

- Radyo spikerlerinin söyledik -
leri daima doğru çıkmaz. 

General Wavell bundan başka, İ
ran toprakları istilaya uğradığı tak
dirde İran ordusunun kullanılıp kul
lanılmıyacağı meselesini tetkik et -
mek için henüz vakit bulmadığını 
söylemiştir. 

Generalin bir veya iki gün daha 
Tahran'da kalması muhtemeldir. Ge
neral İran merkezinde !ran'daki rus 
kuvetleri kumandanı General Novi
kof'Ia uzun görüşmelerde bulunmuş-
tur. ' 

Hindistan'a hareket etmeden evel 
General Wavell belki İngiliz kıtala
rını teftiş etmek üzere Sultanabad 
ve Hamadan'a da gidece)ctir. 

ilk mcmurıonndnn ı:ı kisi buı:Un Llzbon'a 
gelmiştir. Gelenler nrnsında bu memurların 

ailesi crr:ıl'lındnn iki kadın ile iki cocuk da 
vardır. 

Wclmar, 29 a.a. - %talya mao.rlf nazırı :M. 
Bottal pazartesi ı:Unll. Almanya'dakl ıeynha· 
tının son noktası olan Welmnr'a aelmlstlr. 
.M. Bottıı l'ye alman maarif n:ı.zırı M. Ru~t ve 
maarlt mUsteoarı M. Z!chlnttach refakat et· 
mt'kledlr, 

s ovyet-Alman harbinin inki-
şafı M>vyetleri komünizmden, 

entemasyonallikten kaydırıyor ve 
daha çok demokrasi politikasmn 
bağlıyordu. Zaten b1t.şka türlü ha· 
reket etmelerine de imkan yoktu. 
Fakat Büyük Britanya'da sovyet
lere pek fazla itimat beılenmİ· 
yordu. Çünkü 1939 ağustosunda 
Moskova'da fransızlar ve İngiliz
lerle ruslar arasında konu~malar 
yapılrrk~n, rusların almanlarla 
nasıl nnlaştıkları unutulmnmıştı. 
Buna rağmen sovyetlerle Büyük 
Britanya arasında bir pakt yapıl· 
dı, Bu pakt gene, geniı bir ittifak 
mahiyetini ta~ımıyordu. Anla~ma· 
nın üc;: maddesinden birincisi, .i~i 
hükümetin imkan dahilinde bırı
birlerine her türlü yardım edecek
leri, kaydediyordu. ikinci mad -
deye göre, iki hükümet biribirle· 
rinin muvafakatini almaksızın, 
hiç bir mütareke ynpmıyacaklar, 
ve bir sulh müzakeresine ginni· 
yeceklerdi. Oçünci: maddeye gö· 
re, pakt, derhal yürürlüğe gire
cek ve tasdike hacet kıı.lmıyacak
tı. Bu paktın İmzalanl""asından 
sonradır ki Sovyetler Birliği'ne 
derhal bir heyet gönderilrli. Bun· 
dan sonra dn Moskova konferan
sının esıuları hazırlandı ve Sov
yetler Birliği Londra'daki mütte
fikler konferanı1rn1t. ilk defa ola
rak iştirak etti . 

Amerika'mn durumu 
• 
ı ngiltere'nin Sovyetler BirJi-

ği'ne yardım etmesinin ma
nası münaka§a götürmez. Çünkü 
ııovyetlerin de lngiltere'ye yar
dımları büyük olmuştun Zaten 
Almanya dahi, Ruaya'ya hücum 
~derken, dolayıaiyle, lngiltere'ye, 

Sovyetler Birliği ile 

sulh yapmalC 
istemiyor 

Berlin, 29 a.a. - Yarı resmi lbir 
kaynaktan bildiriliyor : 

Alman kıtaları tarafından har"bin 
başlangıçındanberi elde edilen mu -
vaffakıyetler ve bilhassa tarihte bir 
örneği bulunmıyan doğudaki muvaf· 
fakıyetler göz önünde tutulursa, Al
manya'nın gOya sulh teıcbblislerin -
de bulunduğu hakkında bazı ecnebi 
kaynaklarından çıkarılan §ayialar ha
kikatte safdiller üzerinde tesir yap· 
:nak maksadını güden bir teşebbüs 
olur. Alman hariciye nezaretinde bu 
8ayialar kati surette tekzip edilmek· 
tedir. Ecnebi gazetecilerin sorduk • 
Jarı bir suale. bu iddialarda en ufak 
bir hakikatin bulunmadığı cevabı ve
rilmiş ve ilk ve ıon defa olmak üzere 
beyan edilmi~tir ki: Sovyetlerle sulh 
yapılmıyacak ve sovyetler imha edi
lecektir. Bolşeviklerle bir anlaşma 
varit olamaz, bolşeviklik ortadan kal
dırılacaktır. 

Mersin'de at yanşları 
Mersin, 29 a.a. - İçel vilayeti ta • 

rafından bu yıl tertip edilen at yarıt
larına 19 ilkte§rin pazar günü başla· 
nacaktır. 

Muğla' da şiddetli bir zelzele 
Muğla, 29 a.a. - Bu sabah saat 4 

I ~: .. ~ok şiddetli bir zelzele olmuştur. 
L::_ar yoktur. 

hatta Amerika'dan çok, yardım
da bulunmuıtur. Sovyotler Birli
ği alınanlara kartı mukavemet 
göstermekle İngilizleri destekle
mi§, ve onları kı§a ulathrmr~hr. 
Fakat Birle§ik Amerika'nın bu 
yardım itlP.rinde 1nciltere ile be
raber yürümesi üzerinde dikko.t
Je durulabilir. Çünkü bu saye~e 
üç devlet araıunda bir ittifak ba
ğına doğru gidilmektedir. Ameri
ka'nın böyle bir itifaktan elde e
deceği kar nedir? Almanya'nın 

mağlup edilmesi belki Amerika
nın Atlantik'tcki endiıelerini a
zaltabilecektir. Fakat komünist
lerin galip gelmesi, Amerikn'ya 
ne dereceye kadar huzur verecek
tir? Görülüyor ki Amerika tera
zinin iki kefeııi Üzerinde oynar
ken çok ciddi hesaplar yapmak 
zaruretini duymuıtur. Bundan do
layıdır ki, Moskovl\ konferansın
da Amerika'nrn bulunmasını alel
ade bir yardım meselesi teklinde 
kabul etmeğe imkan yoktur. Sov
yetlcre ilk yardım bahiı mevzuu 
olduğu sıralarda kiralama ve ö
dünç verme kanununun, Rusya'y• 
da tatbik edilip edilmiyeceği so
rulduğu zaman Hull'ün verdiği 
cevap hatırlardadır. O zaman a
merikan hariciye nazırı, rusların 
kendilerine Htılacak her türlü 
malzemeyi örliyecek kadnr para
ları bulunduğunu söylemişti. Ay
nı k11.nun mucibince, Büyük Bri
tanva 'y" l!'P.len malzemenin Sov
yetler Birliğine fl'Öndcrilmesine 
mÜ!aade edecek midir? 

Netice 

M oskova konferansı Amerika
nın vaziyeti hakkında her 

türlü tıüpheleri kökünden •İlmek
tedir. Bilhaıısa dün amerikan mu
rahhas heyeti reisi HaJTiman'ın 
sözleri dikluı.te 'ayandır. Harri
man demiotir ki: "Birletik Ame
rika Sovyetler Birliği'nin kahra
man harp S?ayretlerine mühim 
surette iştirak etmeğe hazırdır!" 
Bu sö::>:ler. !\İmdiye knrlar Sovyet
ler Birliği hakkında Amerika'da 
söylenf!n ııö:derin ,.n kuvctlisidir. 
Bununla Birleıik Amerika, sov
VP.tl,.rin tl\m mn1'1a&ivlc bir nıÜt
tefiki hlllline rehnekte ve filen 
nl\ı-hc yinnis h11l11nmııkta"ır. n 
h"lde gen-. vn"!oırdaki aul'l.timizi 
trkrar edebiliriz: Amerika'nın 
böyle bir durıım11 k,. hul edebilme
sindeki karı nedir? Öyle anlasılı
yor ki, Moıkova konferansı &il.de 
yardım meselesini ve bu yardımın 
§eklini değil, aynı zamanda harp
t~n sonr~ Avrupa:nın alacağı 'ek
lı de tayın etmek ımkô.nlarını arı
y~c~.ktır. fote amerilte.lıların en 
buyuk menfaatleri bundadır. Rus
Y? nın Londra büvük elçisi, Mais
kı sovyetler· d.. · • • .. ın unv" medt'nıveh 
vl e ~<.:nva huzuru icin harbettik
er · ·· l ını &oy emt'si bo" bir edebiyat 

0 }.mua gerektir. Maiski'nin bu 
~oz.l~r~ kornünistlerin "bir dünya 
ıhtılalı ha?:ırlamak" fikrinden fe
ragat ettiklerini gösterir sRnırız. 
Çörcil Ruzvelt buluıımasında, diin
Ya barıııınm ilerdeki sekli tesbit 
edilmitti. Bunu müttefikler kon
feransı takip etti. Moıkova kon
feranaı herhl! ide Üzerinde ısrarla 
durulan bu fikrin bir devamıdır. 
Bundan dolayıdır ki. bu konfe
ransın her bnkımd11.n dünyn ökii· 
ıünde bir önemi vardrr, dediği
miz zaman hata etmediğimizi sa· 
nıyoruz. 

Mümtaz Faik FENiK 
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1 ngiliz tayyarelerinin 

Rusya'daki faaliyeti 
Londra, 29 a.a. - Hava nezaretinin tetı

lltl: 
Rusya'dan en ıon gelen raporlar, lnırlllz 

tıava teıekküllerl taratınt1nn 27 eylüle kadar 
12 düaman tayyaresi tahrip edlldll'?lnl bildir • 
mektcdlr. Bizim kayıbımız bir av tnyyo.resln· 
cı.en ibarettir. 

lngiliz hava tebliği 
Londra; 29. n.a. - Hava 

tebliği : 
nezaretinin 

Birkaç tayyare dün ak§am gece yansın
dan 6nce İngiltere ve Gal kıyıları üzerin
de mlhıterit uçuıılar yapmıı,;lardır. İki yer-
de hafit hasarlar kaydedilmlııtlr. 

Akdeniz' de hareket oldu 
Londra, 29 a.a. - İngiltere bahriye neza

reti aıatrıdakl tebllf:I nearetmtstır: 
Orta Akdenlzden mllhftn bir kııfllenln 

aecmestnı temin ıcın Akdenlzde son ırllnlerde 
bazı hareketler oımustur. Düşman ııava ku • 
vetlerlnln devamlı hücumlarına rağmen 
mataıat elde edllmlıtlr. Hasara u(:nyan ve 
Jı:endl kuvetlcrtmlz tarafından batınlmasına 
nıecburtyct hasıl olan bir gemiden baska ka· 
file ırtdeceC:I yere vannıstır. Bu ııeml mQret
tebatından ölen oımamısur. Bir refakat ııe -
misi biraz hasara utramıstır. Fakat stlratl -
11ın ualmasmdan baaka ıı:emlnln muharebe 
kabutyetlnde eksiklik Yoktur. 

ant hUcumlar yapmııılardır. 4 motörlU 7 dataamız dllsmnnın bir tayyaresini tahrip 
tayyare He tek motörlU 12 ve iki mo örlU et.mlstlr. Bes klslden ibaret mürettebatı !!l· 

mllstllr. 
15 tayyarenin yere dU~tUğü görUlmUııtUr. 

DUsmnn tayyareleri Mlllno üzerinde de 
DU~maıı tayyareleri bomba ve mitralyöz • uc:musınrsa dn bomba atmamıslnrdır. Yalnız 
!erle tahrip edilmlııtlr. Uc kisinin obUs parcnlarından \"e ile kl.51nln 

*** de soknkta kaza neticesinde yaralandığı ha
Moskova, 

.tebllf:I: 
29 a.a. - Bu ııabahkl BOvYet ber \'erllmlstır. Sa\'ona Marlma'nm lkamet-

28 eylül ırecesl kıtalarımız blltUn cephe 
boyunca muharebelere devam etmtalerdtr. 

Cephenin cenup bölııeslnde ikinci ve dör~ 
dllncU rumen ptyade tuf:aytan imha cdll. 
ml&tlr. Düımnn. &ubay ve er olarak 2500 ölü 
vcrmhtır. 300 esir o.lınmıatır. 

*** 
Moskova, 29 a.a. - Sovyot lltlhllarat bil· 

rosu taratından bu aabah nesredllen tebllll:: 
29 cy!QI gecesi kıtalarımız bUtUn cephe 

boyunca dUsmanhı muharebe etnıtılerdlr. 

Cephenin cenup bölı:clcrındcn birinde blr. 
llklerlmlz 27 c:rlUlde 2 lncl ve 40 ıncı rumen 
llvalarını tamamtyte mat!Qp ve münhezim 
et.mtslerdlr. DUaman muharebe meydanında 
2!500 den rnzla ölU bırakmıstır. Henüz ta
mamlanmamıı olnn matllmata ııöre 300 den 
razla dUımnn subay ve askeri eslr edllmtı 
47 top, 2 tank ve kUlllyetU mlktarda mitral • 
y6z, obüs, mermi ve sair harp malzemesi eli· 
mtze ııecmlıtlr. 

Kıtalnnmız alma! batısı istikametinde dl • 
ter bölı:clerde dUımana kayıplar vE'rdtrme:e 
devam ediyorlar. 

Hava kuvetıerlmlz bu bölı:elerdc 40 kam
y0n, 5 Zll'hlı otomobil, 3 batarya top tahrip 
ve bir piyade taburu imha eylcmlslerdlr. 

Sovyet tayyarecileri cephenin dlC:er bö' ı:e
lertnde 80 tank, 40 kamyon tahrip ve bir 
dUsman bölüğtl imha ctmlslerdlr. 

Libya'da askeri vaziyet 
Kahlre, 29 a.a. - Orta &:ırktaki Brltanya 

umumi kararı:Ahının tebllf:I: 
Tobruk cephesinin cenup blllı:cslnde ZT-28 

eylül ı:eccsl devriyelerimiz dUsman hatları -
na nUfuz ederek dllmıana bir miktar za)1at 
verdlrmlslerdlr. Aynı bötı:ede tahklmatıa 

mesı:uı dUıman mütrezclert topcu atcaıne 

tutulmuı ve dartıtılmııtır. 

glh mnhallelerl bombalanmıstır. Evlerde 
hasar vardır. Dllsmnn aydınlatıcı fişekler, 

Ynnınn bombalnn ve beyannnmeıer atml8tır. 

CenO\'D Uzerıne de böyle blr hOcum yapıl· 

mıatır. Burada blrkac ev yıl:ılmısur. Civar 
snytıyelcrde cıkan blrk11c yanııın söndlirUI· 
muıtür. Slvlller nraeında bir ölü ve Uc yaralı 
vardır. Obüs parcalarınıfan bir itfaiye ne!e· 
rl ölı;nUı ve lklql arnr olmak üzere d6rt nc!er 
yaralanmıstır. 

Baska bir hücum da Spezla üzerine yapıl
mııtır. Dllamnn bUyQk ve küc:Uk capta tnrı

IAk ve yanııın bombaları aL"llıstır. Clkan 
yangınlar söndllrUlmUıtUr. ObUı parcalann. 
dan dört kisi yaralanmııtır. 

29 cy!QI ııeceııt hava tescklcllllerlmlz Mal. 
ta'da demirli bulunan gemileri bombardıman 
et.mlstlr. 

Bu resmi tebllıte ek olarak umumi karar
ııll.h tarntından buı:On revkallde bir tebllf: 
nearedllecektır. 

İtalyanlar Akdeniz'de 

bir İngiliz 

taarruzda 

kafilesine 

bulundular 
Roma, 29 a.a. - ltalyan orduları umumi 

kararırtıhının teblltt: 

Cebclüttarık'tan hareket ettlll:I dUnkü teb
liğde zLkrcdllcn düıman ııcmt katllesl bir 
tay>are ııemlslndcn, bir zırhlıdan ve mlkta -
nnın ta:rtnl mUkün olıımıyan kruvazorlerle 
on kadar torpido muhribinden mürekkepti. 

1 ngilix tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Hudut bölı:cslndo devrlyelerlmlz dUsmanı 

Londra, 29 a.a. - Hava nezaretinin tebll· hırpalnmaC:a devam ctmlılerdtr. 

Kesit tnuarelerlmlz dU&man tcşekkUIU· 
nün yerini ta>ln eder etmez. torpllle müceh· 
hez ltal>an tayyareleri Sardcnya'dakt üsle • 
rlnden hareket ctmlılerdlr. lkl torpil isabeti 
alnn bir hatır kruvnzor derhal batmıs, iki 
hafit kruva:ıürlc büyük bir Bırllte torpil !sa· 
tıet cyleml6tlr. ıo.ooo tonluk bir kruvazör 
bir torpll isabeti alarak yana yıı.tmıs ve tc. 
ackküldcn ayrılmıstır. Az sonra, dlC:cr bir 
ltalyan ta>yarest aynı kruvnzore bir torpil 
daha !s:ıbet ettirmiş, kru\·azör batmıatır. 

Torpll1e mücehhez tayyarelere refakat eden 
avcı tayyarelerinin pilotları, kruvazdrden 
sandallar lndlrlldlll:lnl ııörmUılerdtr. 

tt: 
!nıılllz bomba tayyareleri dQn ııece Ceno· 

va, Torlno ve diğer yerlerde düıman heder -
!erine hücum etmtslordtr. Cenova"da endUs • 

Alman resmi tebliği 
trt mmtakatarı bombatanmıs ve doklarda bU· Derlln. 29 a.a. - Alman orduları basku • 
7Uk yanııınlar cılanııtır. mandanlıC:ının tcblll!I: 

Diler tayyare tesekküllerl Almanya'nın Dntepcr Pctrovsk'un elma! doğusunda ile 
batısında bulunan hedeflere ve bu arada •ovyet tUmenl Almnn - ltatyan kıtalannın iki gruptan mürekkep ikinci bir dalırıı 

.. 1 ı h ı ı ... hü .. hücuma devam ederek asaC:ıdakl Franldurt aehrlne de bllcum etmtslerdlr. .., r ccv rme arcketı net ces n ... e cuma u .. - neticeleri 
Beş ıııııtllz bomba tayyaresi Uıılerlne dön- ramıa ve lmho. edllmlıttr. almııtır: 

memlsUr. Slmdbe kadar gelen haberlere ııore, 13 Bir ıattıharp ııemlst pen·ancslnden bir 
Sahil ıervtslne meMUP tayyareler Salnt bin esir, 69 top ve cok miktarda harp malze· tam torpil Jaabetl almıstır. Bir kruvazure 

Nazatre'dekl ı;ıetrol deı:>0lannı ve tasflycha • mest alınmıştır. Kısmen bataklık araziye a · tam torpil isabeti olmuştur. Dltcr bir kru · 
eelerlnl bombalamıstardır. lk1 tayyare üsle· tılmıs olan dllsman kanlı kayıplar vermlstlr. vazöre de tam isabet o,;akl oımustur. 
rıne dönmemlıtır. Kuvcuı alman tayyare tesekkOllerl Do- OcUncQ bir dalı:ada au neticeleri almıı -

Cenova'ya yapılan hava hOcumu, ını:tllz netz havzasında ve Moskova blilı:eslndckl tır: 
llava kuvetıertnln bu ıtatyan ıchrlne yaptık- dllıman demlryolu tesisatını muvatraklyc\le lklncl sınır bir kruvazöre bir torpil l..sabet 
ıarı ilk bOeumdur. bombalamıslardır. ctmlatır. 10.000 tonluk bir ıtruvazöre iki tam 

Kronstad acıklannda bir sovyct kru\'azö- torpil isabeti olmuı ve kruvazör batmıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moakova; 29. a.a. - Sovyet haberalma 

daireslıılıı dün geceki tebliği : 
28 eylülde kıtalarımız bütün cephe bo

J'Unca d~mana kar§ı harp etmi§lerdlr. 
26 eylUlde 98 Alman tayyaresi tahrip 

e dllmi3Ur. 39 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

Sima! donllllmanuza mensup gemiler 
1000 ve 5000 tonilatoluk iki dil§man nak-
ll~e gemisini batırmı§lardır. 

Sahil bataryalarımız ve Baltık filomuza 
mensup gemiler bir kruvazör ve bir dest
? oyer batırmııı, diğer iki d\lııman destro • 
y erini de ha.Bara uğratmııılardır. 

6000 tonilatoluk bir dllşman petrol ge· 
11'\lsi Karadenlz'de batmlmıııtır. 

Moskova clvarındn 27 eylUlde iki Alman 
ke§lf tayyaresi ve 28 eylülde de Qılııka iki 
tayyare dUııUrUlmUııtUr. 

••• 
Moııkova; 29. a.a. - DUn gece neşredi

len sovyet tebliği : 
eum• gecesi ve cumartesi sabahı, cep

henin garp bölgesinde uçuıı yapan tayya
relerimiz d~man tayyare meydanlarını 

rUne bombalar lıabet ettlrllmlıtlr. Akıama dotru Slcllya'dan hareket ed!'n 
Afrlka'nın etmıı.llnde, tayyarelerimiz Tob - dlıter bir ~ıckkül mütebaki dUsm11n hıırp ııe· 

ruk civarında bulunan Jaslalara ve malzeme mllerlne hücum etmle ve b!rlncl ıınıf bir 
deı:>0larına hllcum etmlslerdlr. Düıman hava kruvazöre muhnkknk bir torpil isabet ettir· 
muharebelerinde bes tayyare kaybetm1'tlr. mlıtlr. 
lkt dUamnn tayyaresi de defi topcumuz tara· Netlcetle, iki ağır kruvazllr ve bir harır 
tından dUaUrUlmUıtUr. kruvazör muhnkkak surette batmıştır. Bir 

Az miktarda lnıtlllz tayyaresi dUn ıtccc ~ırhh ''c hüviyeti taytn edllemlyen dlter bll
Almanya•nın ıımaı batısına ve cenup batısı- >"Ük bir ha!'p ııemlal ve haclmlerı daha ktı -
na hücum ctmtsttr. Hasar ehcmlyctslzdlr. Al· ellk altı harp sıemlslY.le bir torpido muhribi 
man dctJ toı:ıı:usu dUsmanın blr bomba tay· nenğı yukarı ciddi ıurette tor.ııll isabeti al· 
yares!nl dllsUrmllsUlr. 

1 talyan resmi tebliği 

mııtır. 

Bu muharebe esnasında ltatyan ve düsm'ln 
tayyareleri arasında elddctll cnrpıs:nalar ol • 
mustur. Altı dllamıın tayyaresi alevler fclndi! 

Roma, 29 a.a. _ ltalynn umumt kararııl • dUsürUlmUıtOr. Tayyarclcrtmtzden ıcı..-ızı üs . 
!erine donmemlıttr. Hnrekrı.tı idare erten al· 

hının teblltl: bayla, hava tııotl!Alarının kumandanların • 
Siman Atrlka'da Sollum cephesinde topcu dan ucu tesckkUllcrı basında ölmüslerdlr. 

faaliyeti olmustur. Dnrdla'ya >apılan bir ha· 
Kntıle arnsında bulunan ticaret \"llPUrla· va akınında dUımanın iki tuyyaresl alman 

tayyareleri tarafın<lan tahrip edllmlstlr. Do· rından biri Sicilya boll:azında ttalyan donan· 
ıı:u Atrlka'da düşman birlikleri Gondar böl. mıısına mensup hnrır lılrllkler tarafından 

bııtırılmııtır. Dlf:er bir vapur ııa. Cezalr sıt -
~esinde llert karakollarımıza karsı bir hü· 
cum teıebbüsünde bulunmuslarsa da bunlar hlllcrl acıklannd:ı Rene ltalyan donanması. 

na mensup tılrllkler tarafından batıntmıstır. 
topı;umuz ve müdafaa tcackküllcrlmlz tara • 
tından kaı:maC:a mecbur edllmlslcrdlr. 

lnııııt.ı tayyareleri Rados adaııını bomba· 
ıamıslnrdır. Blrkae eve \'C hastaneye bomba 
dUımUıtUr. 12 klıl ölmllıUir. Orta Akdenlzde 
avcılarımız iki Blenhelm bomba tayyaresini 
alevler lclndc düsUrmUılcrdlr. 

Ceman 23.000 tonllAtoluk dlA'er iki vapur 
Sardonya ile Tunus arasındn torpllle müceh
hez tan·areelrlmlz taratındnn bntırılm11tır. 

İstanbul belediyesinin üç 
aylık tahsilatı Dtlsman tayyareleri, Trapanl, Marsala ve 

muvaftakıyeUe bombalamı§lardır. castelvetrano·ya hücum ctmıııerdlr. Dokuz 
Sabaha karııı, bir Sovyet tayyare mü!· ölU ve 26 yaralı \•ardır. DU&man Torıno":ra da 

rezeııi birçok Alman tayyare meydanlarına bir bava akını >"apmıstır. Burada kara mu -

tstanbul, (Hususi) - Belediyenin •on ile 
aylık tahslltıtı Reeen yıla ııöre yarım milyon 
lira bir tazlalık ırustermtıttr. 

j 

r; Tefrika No: 66=====-~ 

[ Bilinmezki •• 
.1 

Yazan: Vicki Baum 
... 

Çeviren: Burhan Belge ---
Von Gobhart: 

- Volplane ile iniyoruz, dedi. 
Fakat birden, tayyare, şiddetli şiddetli yalpa vur

mıya başladı. Çek bayan, yüksek sesle bir şeyler söy

ledi ; kimse anlamadı: sustu. 
Von Gebhart, yerinden firladı, sallanan tayyareye 

tutundu ve aşağıya baktı. 
Sonra, usulcacık: 

- Motör pan yaptı, dedi. 

Evlin, tebessüm etti. Pilot, ötede, döndü içeriye doğ

ru baktı. Fakat yüzü, artık esmer değildi. Pilotun yü

zü bembeyazdı, yemyeşildi, bir fosfor levha gibi ışıl

dıyordu. 
Çek karı koca biribirlerinin dlerini tutmuşlardı. 
Yere doğru yuvarlanan tayyarede, şayanı hayret 

bir sükunet hüküm sürüyordu. 
Evlin, oturduğu yerde, hareketsiz, korkmadığına 

hayret ediyordu. 
V on Gebhart, Evlin'e baktı. Von Gebhart da, yeım-

yeşil olmuştu • 
• Von Gebhar-t, uzun boylu idi, kuvetli idi. Frank -

tan biraz daha yaşlı idi ama, onun gibi kuvetli, onun 

gibi erkek güze li idi. 

Tam böyle, tayyıare ile beraber, aşağılara doğru, 
yuvarlanırken, sallanırken, kapaklanırken, von Geb

hart fırlamış Evlin'i kucaklamış ve görmesin diye, 

genç kadının yüzünü kendi göğsüne dayamıştı. 

-Korkmayın. diyordu, daha ümit var. 

Evlin, yüzünü, tanımadığı bu adamın tüylü ve sert 

elbisesine dayanmış, rahat ve emniyetle, kendini onun 

himayesine tevdi etmişti. 

Gözünün önüne; annesi, Kocaoğlan'ın ;minicik a -

yakları, otelin resimli duvarları, kırmızı entarisiyle 

Maryan, küçük iken içine girdiği bir dere geldi. Gö

zünün önüne, dört yaşında ikenki elleri, bir de o za

man'ki haıli geldi. Frank, gelmedi. Frank'ı göremedi. 

Siyahlık gördü. Kızıllık gördü .. Rüyadaki kızıllığı 

gördü . 

Sonra bir şeyler bir yere çarptı. Korknnç bir sade

me ve bir gürültü oldu. Sonra, her taraf aydınlandı. 

Üşüten ve yakan bir soğuk çıktı •. Sonra bir acı, mu
azzam bir acı .. Doğum ağrısından da kuvetli, haksız, 

zalim bir acı ... Sonra, hiç l 

Kocanın cumartesi günü 
Düsseldorf caddesinin kaldırımlarını döverek, iki 

atlı bir araba geçti .. 

Henüz gece idi; fakat iki pencerenin etrafı, hafif 

ağarmıştı. 

Arabanın gürültüsünden uyanan mahkeme reisi 

Droste kendini kolay toparladı, ve kafası hemen iş
lemiye başladı. Evlin'i uyandırmamak için, bir müd

det hareketsiz kaldı. Sonra, yatağının içinde usulca

cık öteki yatağa doğru döndü. Fakat öteki yataktan 

hiç bir ses gelmiyor ve Evlin'in nefesi de duyulmu
yordu. Droste ancak o zaman, karısının Geltow'da 

olduğunu hatırladı •. 

V eronik, Evlin'in yatağını açmak külfetine girme

diğinden, karyolanın şekli alaca karanlıkta iyice se -

çiliyordu. 

Droste yüksek sesle esnedi ve saate bakmak için 

lambayı yaktı. Saat daha dört buçuk olmamıştı. 

Gece masasının üzerinde akşamleyin gözünü kapa

yıp uykuya dalmazdan önceı gezdirdiği bir yığın ga -

zete duruyordu. Droste, eğildi ve bunların arasında 

en son okuduğu gazeteyi yerden toplıyarak, okumak 

üzere katladı. 

Ne iyi de böyle, yatak odasında yapayalnız olmak, 

gürültü edebilmek, esniyebilmek, elektriği yakmak, 

tekrar gürültü etmek, okumak sonra yatıp uyumak ... 

Mahkeme zabıtlarını aldı ve bir göz gezdirdi, son-

7 ilkteşrinde 

Milli Piyango Afyon' da ~ekiliyor 
• 

Bir milyon liraya yakın ikramiye dağıtılacak 
7. llkteırinde Afyon'da çekilecek olan Milli Piyangoda tam 

(960.000) lira ikramiye olarak dağıtılacaktır. 
Bir piyango bileti ile talihinizi bir defa da Afyon'da tecrübe ediniz. 
Bu sefer servet maden suyu gibi Afyon'dan bir menba halinde fışkı

racaktır. 

Eğer ( 30.000) liralık büyük ikramiyeyi kazanamazsanız, dört tane 
(10.000) liralık, altı tane (5.000) liralık, kırk tane ikİ§er bin liralık 
ikramiye sizi bekliyor. 

Bu sefer (1.000) liralrk ikramiyelerin adedi yüz yirmiye, (500) lira· 
lık ikramiyelerin adedi de l'Üz altmı§a çıkarılmı~tır. 

Amatörlük 

talimatnamesi 

4540 

FAKÜLTELER 

lmtihane davet 
Dil \'C Tarlh-Cutrafya Fııküıtesl Dekanlı· 

l':ından: 

J<'nktiltcye alınacak burslu taleebnln yazı· 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlü· 1ı tmtlhanıarı 15 ve ıo llkleırtn 1941 51Unle· 

ğü Merkez İstişare Heyeti, gizli pro- rinde yapılacuktır. 
fesyonelliği ortadan kaldırmak ted· I Ayda kırk lira harclık alarak talebe olmak 
birleri arasında amatörlük nizamna-, tstly!'nlerln nihayet btrlncıtesrtnın 13 Uncu 
m~sini mühim lbir vasıta telakki ede- pazartesi aksamına kndar fakilıteye kaydedil· 

rek, bu talimatname projesi üzerin-
deki müzakerelerini neticelendir -
miştir .. 

Talimatnameye göre, memle'keti -
mizde (her ne suret ve şekilde olur· 
sa olsun, maddi veya nakdi bir men
faat kaygısı olmaksızın, ancak spor 
zevk ve şevkı için müsabakaya gi -
renler amatör) sayılmaktadırlar. 

İrtihal 
Arslan Çimento şirketi meclisi idare A· 

zABından Heybellada'da mutavattın kuzat· 
tan İbradı"lı Saffet Molla Turkan bu gece 
irtihal eylemiştir. Dostlanna bildirir ce
nnbıhaktan mağfireti iltıhiyeslne m:ızhar 
kılması duasının tekrarlanz. 

Ailesi 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

F otin alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1- f'>OOO çi!t dah\lt fotin pa7.arlıkla sa· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 43.750 
lira olup kati teminatı 6562 lira 50 kunış
tur. Pazarlığı 2. 10. 9H perşembe gilnl1 
saat 11 de Ankara'da Hava Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi hergiln komis • 
yondan 220 kurue mukabilinde alınabilir 
t steklllerin ihale saatinde komlııyonda bu· 
lunmaları. ( 664 7) 166il 

F otin alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
ı- 1000 çift Gd. harici fotln pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli .10 bin 
lira olup kall teminatı 1500 liradır. Pa • 
zarlığı S. 1 O. 94 t salı gUnU saat 10,30 da 
Ankara"da Hava Sa. Al. Ko. da yspılacak· 
tır. Şartnamesi komisyonda ı;örillebllir 
İsteklilerin muayyen glln ve saatte komi!!· 
yonda bulunmaları (70GI) 17024 

Yapı işi 

:M. :M. V. Hava Sa. AI. Ko. dan 
ı - Ankara civarında 21.149 lira 50 ku

ruş keıılf bedelli lnennt işi pa:r.arhkla yap
tırılacaktır. İlk teminatı 1586 lira 21 ku
n13tur. Pazarlığı 3. 10. 941 cuma günil sa
at l1 de Ankara'da Hava Sa. Al. Komis
yonunda ;o,•npılncnktır. Şartnamesi 106 ku
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir 
İsteklilerin muayyen gtln ve saatte komis-
yonda bulunmaları. (7009) 17059 

mis olmalan H'ızımdır. (6803) lGS20 

Ekmek alınacak 
Erciş Jandarma Okulu Satın 

Alma Komisyonundan : 
Beher kilosu 13 kuruştan iki yilz elli 

bin kilo ekmek 2490 sayılı artırma eksilt· 
nıe ve ihale kanunu mucibince eksiltmeye 
konulduğunlan tııllplf'rln J Birtnclteşrln 
9U çarı.;amb:ı glınU snnt 10 dn Erciş Sa. 
Al. Ko. Re.ne müracaallnrı. 16659 

Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisliğinden : 

30 EylUl 1941) 

Cinsi 
Toptan Perakende 

vasati F. Fiyatı 

Ispanak (A.) 
Uıhana (A.) 
Pırasa (A.l 
Semizotu (A.) 
Kabak (A.) 
Ayııe fasulye (A.) 
Çalı (A.) 
Barbunya (M.l 
Domates (A. ı 

8 
4.50 
4.50 
7 
7 

13 
14.50 
15 

3 
Kemer patlıcan (M.) -
Patlıcan Vezirhan 
Bamya (U.} 27 
Dolmalık biber (A.) 
Sivri biber (A.' 
Kıu~ soğan ( M.) 
Bamya (Ad l 
PatAtes A.P.) 
Patates Ürgüp 

6 
6.50 

17.50 

12 
7 
7 

11 
10 
20 
21 
22 

5 
12 
u 
33 

9 
lO 
lO 
23 
14 
12 

A. Ankara, M. .Muhtelif, B. Bile
cik Ad. Adana A. P. Adapazarı 

memleket menşeli mallardır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

2. Film birden 
14.30 • ıs ııc 

1 - Kora T erri 
(ll1arlka Rlik) 

16 da 

2 - Casus peşinde 
Wıılace Bcery- Barbara StıınWyck 

1 

Gece 21 de 
KOltA Tf;ımI 

( 
\.. 

R A oy o J 
Türkiye Ra.dyo · Difuzyon postalaS' 
Türkiye Radyosu - Ankara RadyosU 

- ( Dalgıı Uzunluğu) -
164 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 

31.7 M. 9465 Kc/ s. Kw. T. A. P, 
19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 Kw. T. A, Q. 

SALI : 30. 9. 1941 

7.30 Program ve Memleket Saat Ayarı. 
'i.33 Mllzlk : Hafif Progrnm (Pi), 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 Milzlk : Senfonik mUzik (Pil, 
8.30/ 8.45 J<:V1N SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat Ayarl• 
12 33 Miizlk: TUrkçe pUi.klar, 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 MUzik : Tllrkçe Pll'ı.klnr Prografl\1' 

nın ikinci kı mı, 
13.30/ 14.00 MUzll;: : Kanşık Program (fi) 
18.00 Program ve Memleket Saat Aysflo 
18.03 Mli7.ik: Radyo s:ılon orkestra' 

19.00 
19.30 

19.45 
19.55 

2015 
20.45 

(Vlolonlst Necip A!1kın) : 
l- Pehn : Hoşgeldlnlz seırımı. 
2 - Czlbulka: Gavot, 
3- Myddlcton : Deve-Dikeni, 
4- Thoın ıs : Tltania (Polonez)• 

1 
5- :Mnssenet : Eleji (Hazin parç• 
6- Koenig : Posta Borusu, 
7- Flscher : TAtll g-Unlerl, 
l'ılUzlk : Fnsıl Sazı, 1'" 
Memleket Saat Ayarı, ve AJ/. • 
HABERLF.Rİ, 
Serbest 10 dakika, 
:Mll:r.ik: Knrışık şarkılar (HUı~ 
,.e Hlcazkllr makamları), 
HADYO GAZETESİ, , 
Mlı:r.ik : Meşhur Keman VirtUo• 
ları (Pi), 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 MUz!k : Saksofon Sololoları - ft 

rahim Özgilr, 
11 

21.30 KONUŞ:'>fA : ( 100 sene önce ııs: 
yaşıyorduk T l el 

21.45 .MUzlk : Klasik 'l'Urk :MUziği pr 
ranıı Şef: :-.ıesut Cemil. A 

22.30 Memleket Sant Ayarı, AJANS fljlJ 
ımHLJ<:Rİ; Ziraat, Esham-Tah" 
Kambiyo-Nutuk Borsası (Fiyat)• 

22.45 MUz!k : Dnns Mllzlği (Pi), 
22.55/ 23.00 Yarrnkl Program ve Kapaıı* 

r ............................................ J 
ı BİBLİYOGRAFYA 
\.. ......................................... ... 
i NKILAPÇI GENÇLi~ 
Fevkal6clc dil snyısı çıktı 
:'>filli inkııtıpçı gençliğin haftalık , 

organı İnkıllipçı Gençlik gazetesinin 
eyllil 1!141 tarihli Hl inci sayısı dil btl• 
nıına tahsis edllmi§tir. 

Dil devrimine ait kıymetli 
slislenen fnkıllipçı Gençliğin 
de sayısında : 

1 

Baş yazı : Prof Besim Atalay( IJI~ 
dir) . Prof. Ragıp Hulilsi Ö:ıdem (9 
dil bayramını lmtlulnrken), Osman Jo 
nın (İbrahım Necmi Dilmen'le bir ~ 

l kntı), Prof. AbdUlkadir inan'ın C 

1 
yazı dili ve lehçeler!), Kemnl Zeki ~ 
osman'ın Hatuının dfıvası - dilimize 
lüğiin yaratıcı kudretini kaznndırıı.cJI 
Halis ÖzgUr'Un (P lkoloji • Niçin il~ 
ruz), M. Şakir tllklltaşır'ın (Halk ,J 
blyatınd:ın örnekler : 3 - Destsıı1 

Hayrettin Çl:r.er'in (Modern sanat ff1 
ktLletslz a\'tıkatlan)' )tııvaffnk sıııt1 ~ 
nat'ın <Sanat eserinde tesir ve sal18~1' 
karı.;ı otorite), SelQ.hnttln KUçUk'Un > 
kit yazısı - Mavrice )faterllnckl "11 
lilrk'lln, Milli ŞPf'in vecizeleri, 111" 
Kadrl'den bir parça ile Behçet J{e 
( Kars kalesinden). 

h .Jı 
Cey un Atuf Kansu'nun (Hazin "> 

İhsan Hınçer'ln (Cenk istiyorufll t 
Mehmet Necatının (Dilim) şiirlerJ t 
kete cevapları, faydalı bilgiler vardı 

,.et 
Mllll lnkılı\pçı gen Jigm bu he~ 

ve kıymetli fikir organını blitlln ° 
cularıııuM\ hararetle tavsiye eder/ 

ra per~mbe günkü Vossische Zeitung gazetesini a

raştırmıya başladı: Burada, bir kaç gtindenlıui genç 

muharrirlerden Hiyschbach'ın bir seri makalesini 

merakla takip ediyordu. Makaleyi bularak, okumtya 

başladı. Fakat, diğerlerine nazaran daha zayıf buldu. 

Sonra gözlerini lambaya dikerek, yaş gelinciye kadar 

çevirdi. Bu, çocukluğundanberi adeti idi ve bu yüz -

den, annesinden, bir hayli azaG işitmişti. Nihayet 

lambayı tekrar söndürdü, derin bir nefes alarak fe -
rahladı, sonra, uyudu .• 

katini öyle teksif ederdi ki, küçük bayanın sıcacıl< 
saçlarını, eğilip saati beraber tetkik eden Droste, bit" 

denbire şakaklarında hissederdi. 

Bu esnada, odanın .içi aydınlanıyor ve eşya, mey
dana çıkıyordu . 

Yedide ikinci defa olarak uyandı. Hemen kalktı bir 

banyo yaptı ve temiz bir traş oldu. Traş olurken, ıs
lıkla, Schubert'in "Bitmemiş sinfonyası" ndan o meş
hur, nefis parçayı çaldı. 

Güzel bir sabahtı. Bulutsuz, soğuk, fakat giineşli 
bir sabah. 

Çoktanberi Droste, kendini bu kadar iyi hissetme -

mişti: uyku hem yorgunluğunu hem de sesindeki kı
sıklığ ı alınış götürmüştü .• V e Droste, mahkemedeki 

muvaffakıyetine gerçekten sevinmiye başlamıştı. 
Çocukların odasına gitti ve dadının müsaadesini 

almıya muvaffak olarak, küçük oğlanı iki dakikacık 
olsun kucağında taşıdı. Dadı bu esnada, bebeğin sü -
tünü hazırlıyordu. 

Cebinden babasından kalma saa:ti çıkararak koca -

oğlanın kulağına yaklaştırdı. Bu yassı altın saati, 

Dr06te hiç yanından ayırmazdı. 

Küçük herif, parlak şeyi görünce sevincinden hay

kırmıya başladı. Fakat, saatin tıkırdısını, dimağı, he

nüz kavrayacak bir kemale gelmemişti. 
Kocaoğlan, dudaklarını sarkıtarak homurdanmıya 

başladı. Droste'nin ödü patladı. Derhal çocuğu, sargı 
masasının üzerine bıraktı. 

Ötede Kler, gayet ukala : 

- Amma da budala şey bu oğlan, dedi. 

Çünkü kenaisi, bir saatin tıkırdısiyle alakadar o -

lamıyacak kadar büyük bir kızdı. Fakat, saati açıp 

içindekileri gösterirlerse, pek memnun olurdu. Dik-

Kahvaltı, hep aynı merasim dahilinde yendi. Ge -
ne mahkeme reisi, sanki hiç farkında değilmiş gibi 

kızının kucağına oturdu, gene bağırıp, çağırıp ·•J3ıS 
ne rezalettir? .. diye bağırdı. 

Kahve sade suya idi. Veronik çiinkü, kahve pişil"' 
mesini bilmediğini gizlemezdi. 

Birdenbire bütün ev, lıir makine gibi harekete gel' 
mişti. Salon ve koridordan toz alma makinasının gil' 
rültüsü geliyor ve dadının sesi, koridordan işitiliyor" 
du : 

- Veronik, su getir! diyordu. 

Çocuk odasından Kocaoğlanın çıpıltıları ve haf.
kırmaları duyuluyordu. Ilerifçiği, yıkıyorlardı . 13ıt 
kapı kapandı açıldı ve bu tatlı sesleri ikiye böldii· 

Droste sabah sigarasını tellendirerek, havada, J{ter 

gülsün ve eğlensin diye. halkalar çıkarmıya çaMtı~ 
Kiiçük k_ız, babasının dizleri üzerine oturmuş, aııd• 

!atıyor ve ılle babasını inandtnmak istiyordu ki, bO 
ruma inerek orada iki tane penbe fil görmüştü ve b'l 
filler. hayvanat bahçesindekiler kadar kocamandı.·· , 

Bir zil sesi duyuldu. Veronik, ağır ağtr yürilY~ 
k . . k . ı.ııtl 

re gırtı apıyı açtı. Bunun akabinde gayet çır 
bir vaka cereyan etti. 

Kadın, kapıya vurmaksızın içeri girdi ve : 

- Ben demedim mi? İşte dediğim oldu l 
Droste, rahatsız edildiğini hissettirerek : 
- Nedir? Ne olmuş? dedi. 

e· 
- Ne olacak? Gaz şirıketinin adamı geldi: para v ı 

'rilmedi diye, saati kapatıyor. Adamların hakkı .,,r tı 
Kaç keredir gelip ihbariye bırakttlar; ne yaps1111' 

artık sabırları tükendi . -
Karının sesinde, memnuniyete benzer bir eda .,ıt 

dı. , 

Mahkeme reisi Kler'i şöyle bir kenara iterek. sı-1° 
daki yazı masa.&ına doğru koştu ve : 

- HaY. A llah cezasını ver.sin 1 dedi. 

(Sonu vatl 
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GOZEL SANATLAR 

1 C 1 N KOYDUGU : 

Güzele Akın 
MtlKAFATLARi 

DOLA YISİYLE' 
........................ : 

Yazan: Mümtaz Faik Fenik 
İnaa!' genzini trkıyan kan kokuları, 

dbunya tehirlerinin ciğerini saran 
aroıt sisleri ve side kulakları 

değil, cesetleri tırmık tırmık di
dikliyen makine homurtularının 
karfısanda bizim de bir cephemiz 
Vardır. 

8u cephede 7 koldan güzele doğru 
akın baılamııtır. Yurdun en taze 
•e rahat kokularını, tatlı ve a
henkli renklerini, bol ışıklarını ve 
jerin gölgelerini, kirpiklere vus-
at veren boyalarını, asil ve mert 

karakterlerini birer demet halin
de, bu toprağın bağrında topla
lnağa koyulduk. 

l.terıner, alçı, kil ve betonla endam
ı• ~ölgelere vücut halkedeceğiz. 
ç ~lemimizin ıiiri, heyecanı, has

re.tı, ve nihayet aevgimiz ve fikri-
11\ız, en güzel kelimelerin bir ara
:• vücuda getirdikleri senfoni ile 
. ~ cephede aydın ve berrak bir 

trır kampı kuracaktır; sonra da 
b~Zah sıcak, hazan tatlı veya acı 
h~diselerle yuğrulan idetlerimi
Z~n, düşüncelerimizin ve ufak 
~ıslerimizin akııını birer roman 
nalinde ebedi hayatın koynuna 
•lcsetirecektir. 

c·· 
Uzele doğru 7 koldan akın başla-
lnıt ve çember hareketi inkişaf 
•lırıittir: Partimiz, son koyduğu 
Ciizel Sanatlar mükifatlariyle 
.kının en muvaffak stratejisini 
d urınuştur. Bu, resimde, musiki-

e, heykelde, mimarlıkta, şiirde, 
~·"-'•ve nihavet tiyatroda en 
f Uze!~ doğru yol almak için bir 
0rınuldür. Her yerde ölümle stop 

Yapan kültür ve medeniyet, geri
Ye •sırların arkurna doğru ka
~arlcen, bu, her ikisini de yerin-

e tutacak, ve himaye edecek bir 
Yapı formülüdür. 

,.İtr0 ]" • • 
hl g ıserının, dinamitin ve du-
l!\ ansız barutun formülünü bulan 
C~thur İsveçli ilim Nobel, nasıl 
i ~zel Sanatlar için, dünya barışı 
.:~;~e insan hayatı için koyduğu 
• u. afatlarla, bu ölüm formülle-

rının k f . . ~ 1 e aretını verme~e ça ıtmıı· 
~~~ bu formülleri tatbik eden 
ornya •.. ıi~di bir tek hayat vahası 
•~ afn Turkıye ile tarihin içinde bir 
~e ar t •• • 
t• . e umıt edebilir. Fakat Par-
~ii:~ ~oyduğu mükafatlar Nobel 
b' ı bır yıkıcılıihn diyeti değil, 
Vır Yapıcılıtın sürekli bir hızıdır. 
f e 1bunun için Nobel'le. bu müka
•aı tdarı mukayese etmek imkan-

z ır. 

<:üzele doı.ru 
• akının muharrik ku-

Veti Pa t• . rk 
anıb r '• ... ~alzemesı genç ı , 
il arı, butun bu güzel vatan 
1c:1Ç•sı~ır. Ressamlarımız, hey· 
1ll YUguranlarımız mimarları
._:._z velhasıl bütün s~nat adamla-
" '·••iZ • d' l'İ l • fım ı avuçlariyle, kafala -

Bu güzel sanat hamlelerimizle tel
graf telleri Üzerinde cıvıldatan 
kuşların yazdığı notalar, mesela 
bir kemanın narin karnını doyu
racak, günet, Qva, çiçek velhasıl 
bütün tabiat, bir tuvalin yüzünü 
ağartarak ebedileıecek, toprağın 
altıitdaki mermer, toprağm Üs
tünde dile gelecektir. Şiiri, onu 
hisseden dimağa en yakm duda
ğın tadı haline getireceğiz. Sah
ne, hislerimizin, ihtiraslarrmızm, 
kinlerimizin, yani bütün kudreti· 
mizin, zaafımızın bir komprime
si, bir maketi olacaktır. 

Av,arlar yaylaya doğru (Turgut Zaim) 

M elez Musikiler Güzel sanatlara doğru akrn baıla
mııtır. Onu 7 koldan çeviriyoruz. 

Bunun ayrı bir manası daha vardır: 
Baıka yerlerde siyasi entrika ve 
menfaatlerin kozu olan ve mana
sı itibariyle yalnız ayrılık ifade 
eden Parti, bizde bu kültür ha
yatımıza yaptığı topyekun hiz
metlerle bir bütün olmuıtur: 
Cümhuriyet halk bütünü!.. En 
güzel bu bütün ve birlik değil 
midir? 

En güzele dofru, en güzelden ha
reket eden akın başlamııtrr. Ken
di kendimize akın batlamıttır. 

Akıncılar haydi hedefe doğru marı! 

11111111111111111ltll111 ve 

Yeni Usluplar 
" 

y 
•••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 

Zaten kötü olan modellerin acemi ve hü•nüniyetle 
taklit edilme•inden doğan cılız ve ltök•üz be.telerin 
bu intikal devre.indeki mevcudiyetlerine dikkat etmek 

gerektir. 
•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 

Yazan :Mesut Cemil 
:Musikimize yeni bir Usl\lp getirmek için\ dUnya firmaları Afrika pazarları için Av

düşünUyor, mllııakaıa ediyor ve i:alıııyo-1 rupa musiki.al ve yeril djllerle plAklar dol
ruz. Yeni mu•iklmizln, Avrupalıların "•ea- durarak senıı alıı verlı imkA.nları elde et
lerden •anat yapmak,. için kullandıkları mektedlrler. Aynı hal, Hindistan. Hindlçl
usullerle meydana gelmesini de istiyoruz. ni, Çin ve Japonya"da varittir. Buralarda 
Lahn ve ritm yolunda büyük inkişaf alınan plAklar arasında ~erçl kısmen ori
göstermiş ,ve müstakil bir sanat haline jinal, değerli, mahalli ııanat ve halk mu
gelmiş olan Türk klAsik musikisi ile, lahnl slklsl nümuneleri vardır. Fakat bu değer
ve ritmik zenginliklerin başka millet - li kısım çok azdır. 
ıer ara.,ında da en gPnişlne mallk olan Bu plll.k repertuarının maaleııet çoğunu 
Tlirk halk musikisini bu asit va.<ıı!larının yerli nmslklcllerin ''yen! bir şey yaratma 
çeşnisini kaybetmeden nasıl bir marifetle, lştihalan" ile meydana getirdikleri halita
seslerln uzunhığıına olduğu kadar derinli. lar teşkil ediyor. Öyle halltalar ki mahalll 
ğlne (amudi) kullanıl<lığı başka bir UslO- musiki bakımından olduğu kadar Avrupa 
bun havasına sokabiliriz? Böyle bir lstiha- musikisi kıymetleri bakımından da değer
lenin tahakkuku He dünyaya yeni bir ifa- siz, muvakkat ve sahtedirler. Bizim mem
de geleceğine §Üphe yoktur ve bu iı,ı her leketlmizde de bu cinsten acayip, melez 
yerden zlyııde bizim memleketimizde ya- ve mahlCıt musiki pRrçalarına plAklar a
pılmaktadır. Avrupa kUltUrU haricinde rruıında pek çok tesadlif edilmektedir. Bu 
kalmııı ı,ıark memleketlerinde acaba ne 0 - gibi UslCıp haııtalarının ne milli ne de 
luyor! beynelmilel Avnıpal musiki bakımından 

Avrupa tesirlerine temas etmeksizin hiçbir değerleri olmamakla beraber acaba 
kendi asli kUltUrlerlyle yqamakta devam meydana gelmlı olmalarındaki tesir ve 
eden kavimler bugUn artık hiç kalmamış- saikler itibariyle bir mAnalan ve dikkate 
tır. Bu kavimlerden eski hayat tarzlarını değer tarafları yok mudur! Şıı kubbenl:ı 
ve dillerini muhafaza ctmeğe muvaffak altında her hAdlsenln olduğu gibi bunun 
olmuı,ı olanlar dahi muslkilerlnde hıristl- da, hattA sarih bir mı\nası vardır. 

)' e YU d ' . d - )" ele t ' r un ıcın en guze ı 
ea:_,e, deste toplamağa baılıya

" ardır. 
Kay•eri'de e•ki Türk e•erlerin -

den güzel bir kapı 

yan misyonerlerinin ı,ıarkıları ve gramo!oıı Çin'de de, Japonya'cla da, Mısır"da da, 
pUıklarından milteesslr olmuşlardır. İslA- Tlirklye"de de musikiyi Avrupalı gibi kur
mlyet de bu hususta rol oynamııı ve hı- mıya doğru bazan ıstırap halini alan bir 
rlstlyan dini, sallklerlnf Avnıpalılaştır- mesele var. Şark-garp köprllsünün yegA.ne 
dığı gibi, İslAmlık da Atrika'da nüfuz et- sahibi olan Tlirkiyc'deki garp11leşme ham
tlği bfügelerdekl zenci kabilelerini arap- lesinin olgunluğu bu meseleyi de içine al
laştırmııtır. Fakat lptldat pvimler ara- mış olarak dlinyaya "yeni ses" i getlrmete 
sında din tesirlerinden ziyade son zaman- namzettir. Avrupa musiki dllnyaslyle doğ
da bAklr ormanın en kuytu köşesine ka- rudan doğruya temas etmiş, ı,ıuurhı ve bil
dar nüfuz eden gramofon plAklan ınllh!m glll Türk bestektırlarından başka. pl(ıklara 
rol oynadı. Gramofon makineleri ve pltık- llAveten artık sesli filim ve radyo dola
lar At'rika'nın en derin köşelerinde mühim yıslylc Avrupalının sesleriyle OU'et etmi
ticaret eşyasıdır ve bu <ıanayf ile meı,ıgul ye başlıyan ıoreniş halk kütlesinin içinden 

İÇİMİN 

DÜNYASINDA 
Bazı ben bir cihanı sarmak istiyen selim, 
Yalçın, karlı dağları aşıyor her emelim. •• 
Bazı da yıldızlara varmak ister de elim •. 
Bir an çocuklaşırım içimin dünyasında 

• * • 
İnsan tutmak isterse göğün maviliğini, 
Sadece boşluklarda dolaştırır elini ı 
Sonra parmaklariyle boğarak emelini.. 
İçin için kıvranır hakikatın yasında ! 

• • • 
Böyle binbir emelle doludur benim içim .. 
Orda duygular temiz, hayat bir başka biçim ı 
İyi bildiğim halde bugün sadece hiçim .. 
Mucizeler kaynaıır içimin dünyasında ı_, 

MUAZZEZ KAPTANOGLU 

yetişen küçUk müzisyen veya amatör dahi, 
bilmlyerek, bu iı,ıte bir rol almıı,ı bulunu
yor. Ne yazık ki o fillmtirın ve plAkların 
bu kütleye ö~ettlği musiki ek11erlya, Av
rupa musikisinin en klitU cinsidir ve bin-

[Sonu 6 rncı sayfada] 

RESiM SAN'ATI 

ÜZERiNDE 

DÜŞÜNCELER Köylü baıı Portrui 
( Sabri Fettah ) 

Elmalara dair 
Yazan : Ahmet Muhip DranaP 

· ··· ·· ··· ··--···=-ı v na 

Yapıcılıktan 

R esim sergisinde iki ziyaret • 

çi. bir tabakta kırmızı kır-

SADEYE 

Yabancıdan 

ö z E 

1 

Yazan---
Vedat Tör 1 

Yapmacıkla Sade, Yabancıyla Oz, 
bu Topraklarda hep karıı karııya 
savaıtılar • 

Tarih boyunca, G Ü z e l'e iki ayrı 
yoldan gittik: 

Biri, marifetli, icili bicili, süslü püs
lü, dolambaçlı, Özentili, bulanık 
Şark yolu. 
Öteki, sade, çıplak, doğru, yalın, 
berrak A n a d o 1 u yolu. 

Şark yolundan giden sanatkarların, 
gÜneıe güneş, denize deniz, suya su 
demiye bir türlü dilleri varmadı: 
Ç ı P 1 ak ve d ur u Güzel'den 
adeta tiksindiler. Ona, kuyruklu 
iz af etlerin, rükÜ§ tetbih ve istiare
lerin yapmacık kostümlerini giydir
diler: sanat alanı, bir karnaval ala
yıaa döndü. y a b a n c ı'yı ve 
u y d u r m a'yı daima ö z'den ve 
t a b i i'den üstün sandılar. 

Bu aahte ve göz oyalayıcı sanat an
layrfı, iliklerimize o kadar itlemit
ti ki, Abdülhak Hamit, Tevfik Fik
ret, Cenap Şahabettin gibi Avrupa
nın klasik sanat alemi ile icli dıtlı 
olmut, orada Güneş kelimesiyle de 
ölmez eserlerin yaratılabilmit oldu
ğunu görmüt Aydınlarımız bile bir 
türlü kendilerini mahut f a r k gü
zelinin makiyajlı büyüsünden kur
taramadılar. Ve bu kara sevda e
serlerinin hayatına maloldu: daha 
doğarken öldüler. 

Halbuki, öte yanda, H a l k aanat
kirı diye yukardan ataiı a;.izdüğü
müz büyük ve cins Türk artistleri, 
A n a d o 1 u 1 u sanat anlayııının 
sade ve çıplak güzelliğinden ıaıma
dılar. Klasik ve ölmez güzelliğin 
srrrına erdiler: 

Bir aeher uğradım göl kenarına, 
Sunam beni gördü, yü~miye clurclu. 
Çalındı çırpındı çıktı kenara, 
Eli gözlerini süzmeye durdu. (x) 

Yüzlerce yıl önce yazılmıf olan bu 
sadelik ve özlülükteki bütün eser
ler, yer yüzünde T Ü r k dili ya
tadıkça, yani a o n a u z var ola
caklardır. Halbuki bundan elli, o
tuz, hatta yirmi yıl önce yazılmıf 
.. , ar k k a r i" eserlerden bugün 
bile anlayan ve hoşlanan azaldı. 

İtte O z'den çözülmenin, Ya b a n
e ı'ya bağlanmanın acı ve katı öcü! 

<x> Erzurumlu Emrah <1780-1850> 

..... o dJD!IJlJlOTlJtitRS u:ıos o. 

mızı elmalar gösteren bir tablonun 
önünde elmalara yiyecek gibi ba
kıyorlardı. İştah açıcı bir manzara . 
karşısında idiler. Fakat sağdan ve 
derinlikten gelen bir ışık dilinin, 
elmaları yaladıktan sonra tuvalden 
dı~arı fışkırmakta olduğunun far
kında bile değillerdi. Ne de arka 
p~anda duran bir küçük ve rengi _ 
nın hus~siy~t~ tayin ed ilemiyen 
vazoyu gorebılıyorlardı. Bir ressa
mın yaptığı elma, yenen ve koku
su olan başka bir elmadır. Ben, el
mayı mevzu aldımsa, onda nasıl 
düşünebildiğimi göstermek iste -
dim. Ben topra~ ağaç, güneş, su ve 
hava değilim ki. manavdan kolay
ca alınıp yenebilecek elmanın bir 
eşini yapayım. Benim tablomda el
ma vesilesiyle, elma şeklinde ya _ 
pılmış bir düşüncem vardır. Asıl 
mevzuum da bu düşüncemdir. A _ 
ma, seyıirciler benim düşüncemi dü
şünmeden, yandaki bir kır manza
rasına doğru yürüdüler. 

• 
Nitekim bir ressam vardı ki. 

bütüq talihini elmalara bağ
lamıştı. Uzun süren bu hayatın bel
ki de yarısı elma işinde harcandı .. 
Elmaları resmede ede bitiremi • 
yordu. Fakat bir kerecik bile, tab
lolarının bir tekinde bile, sahici 
elmanın eşini yapanndı. Kendisi 
bunun farkındamiydi? Bilinen bir 
şey vars.a, bir ağaç gibi çalışmadı
ğı idi. Sadece, elmalar üzerinde 
(ilanihaye) bir düşüncesi vardı. o 
öldükten sonra dahi, bu düşünceyi 
tarnamlamıya kendisi çapında bir 
üstat lazımdı. Zira, anlaşıldığına 
göre, elma resimleri yaparken, in
sanı ve başka şeyleri resmetmenin 
yollarını arıyordu; çözmiye uğraş
tığı bir muamması vardı. Kendisin
den sonra gelenlere.o bir çok işaret
ler ve bir plan bırakmış olmasına 
rağmen, elmalardaki muammayı 
daima halledilmeyi bekler, bırakıp 
gitti. Bu çetin didinmeden bugün 
bize kalan şey, yaptığı elma resim
lerinde, göz k.amaştırıcı parıltılar 
halinde kaynaşan ve serpilen bir 
heyecandan, bir aşktan başka bir 
şey değildir. 

* H ayat her yerde ve her za • 
man .alaka verici, gönül çe

kicidir. Her şeyin, her cismin, her 
insanın saklı veya açık bir şiiri ve 
güzelliği vardır. Mesele bunu duy
makta ve duyurmakta. Sanatta çir
kin, başka türlü stiylenirse bayağı. 
tabloya koyduğu insanlardan veya 
elmalardan ziyade rcasamın tekni
ğinin, vicdan durumunun, görüşü
nün, düşünüşünün sonucuyla ilgi
lidir. Köşe başının pis dilenci kı -
zı, öyle bir asillikle, öyle ressamı
na has bir palet seçkinliğiyle yapıl-

[Sonu 6 mcı say/ada] 

lJatay'da Aıi nehri (Relik E~). 



- 9 -

Elmalara 
da ir 

( Başı 5 incı say/adı ) 
mı,tır ki, bu zavallı insan, bu kız, 
bize güzel görün Ur. Çirkın k1zla1 ~. 
dünyanın en ı!Üzel ku:Uırı yapan 
.bu r e n k d e ğ i ş i m i ' ndcn son
u, hiç kimse, onların fiziki fell -
ketlerlnl söylemiye cesaret ede -
mez. 

• 
R esim sergisindeki mahut iki 

ziyaretçinin ağzını sulandı· 
r an meyvalar, çUrük elma olsaydı, 
eser gUzelligin<len ne k.aybedecek
t i?. Fakat, kendi idraklerini ve an
layışlarını yola getirmek için çürü
tüldükten sonra resmedilmiş elma
lar karşısında, bu iki ziyaretçi, hiç 
şüphesiz, (ne yazık!) diye içlerini 
çekeceklerdi. Elmaların yenilme • 
yip tabakta unutulmuş olmasından 
esef duyacaklardı. Neye ve kime 
acınması lazım geldiğinin takdiri 
bize aittir. Zira bu ziyaretçilere 
ben21iyen nice ressam da vardır ki 
(bu nice fena ressam) güzel mo -
del ve iyi mevzularla çirkinlik 
.yapmaktan çekinmemişlerdir. 

• 
D evrimiz ressamları, k;ndile· 

ri hesabına faydalı bır yol 
keşfettiler: Daha iyi düşüne bilsin
ler diye hemen umumiyetle fiziki 
çirk inliği olan maddeler üzerinde 
çalışmayı tercih ediyorlar. Bu bir 
kurnazlık olmakla beraber, resim 
sanatı hesabına faydadan uzak de
ğildir. Bu suretle, düşünmenin ve 
heyecanın güzelliği daha iyi bir 
t ekilde tatbik ediliyor. 

• 8 Uy'ük ressamlara karşı biraz 
çekingen oimalıdır. Fazla 

gUvenmiye gelmez. Tabiatı çok 
başka tUrlü gördükleri, vicdanları 
çok derin ve beşeri olduğu için, bi
zim neşelerlmize, zevklerimize, he
yecanlarımıza, hele mahut iki zi -
yaretçininkilere hiç ortak olmaz -
lar. Onların yaptığı tablolar, ba -
fıglayıcı ve cömert değildir. O e -
serleri, sevilen kadını takip eder 
g ibi, usanmadan takip edebilenler 
anlıyabilir. Doğrusunu isterseniz, 
böyle olmakta haklıdırlar. <;ünkü, 
gene o meşhur elma ressamı, elma
lardan çok şikayet etmiştir. İstedi
ği gibi durmadıklarından dolayı, 
bütün ömrünce yanıp yakılmıştır. 
E lmalar çabucak çürüdüğü için bir 
çok resimlerini bitirmekte güçlük
lere uğramış, yahut da elmanın da
yanabileceği zaman içinde bitir -
m iye mecbur olmu~tur. Elmalar 
yüzünden çektiği çileyi ödemiye 
mecbur değil miyiz ? 

* 
C H. Partisi, ressamlarımıza 

Anadolu gezileri yaptırıyor. 
H er yıl, on ressam, dağarcığını 

11rtlayıp bir memlekete gidiyor. 
Ve oradan bize peyizajlar getiri -
yor. Peyizajın bol ve ressamları -
mızın peyizaj yapmakta pek mahir 
olduğu bu Zilmanlarda, bu geziler, 
mevzu ( yani peyizaj ) göziyle, 
füıtünde yaşanan toprak ve altında 
teneffüs edilen ışık realitesi üze -
rinde düşünmiye alıştırmak için 
tertip edilmiştir. Hayatımız ve ha
yatımızın bağlı bulun<iuğu cografi, 
milli, sosyal vakıalardan başka 
kim, bizi filan mevzuyla falan 
tarzda meşgul olmıya mecbur eder? 
Sanatkarın hürlyetini tahdit etmi
ye kim cüret eder? Ressama, her 
sabah götlerini açtığı ışıktan baş
ka emir verebilecek ki01 un dır ? 

Elmalara tutkun ressam, bunu 
en iyi anlamış olanlardan biri idi. 
ÇUnkU bir elma üzerinde ışığın, 
hesapsız zenginlikler, oyunlar gös
terdiğini rivayet ederler ve bu ı -
tı klar, elmanın lezzetinden daha 
çok tatlı imişler. 

Ahmet Mu~ip DRANAS 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlular şubeye 
çağrı l ıyor 

Ankara • Yabancı Askerlik Şubesinden ı 

1 - Son yoklamalarını Şubemizde yaptı· 

ran 337 doğumlu ve bu dof:umlulnrla mun • 

mele ıörmUı tekmil ynbnncı erler muvaz. 

raflık hizmetlerini yapmıık Uı:ere celp ve 

ıubemlz he111.bına ve elverişli görüldilklerl 

ıınıflara sevk edileceklerdir. 
2 - Hava tepdill müddetlerini tamamla· 

mıt, son yoklamalnrını daha evcik! yıllarda 
:yaptırmıı oldukları halde muvazuflık hiz. 

metlerini hcnUz ynpmamıı olanlarda bu 

celpte ıevke t abidirler. 
3 - B irinci ve ikinci maddede göste rilen 

ler namlarına ayrı ayrı davetiye çıkarıla· 

mıyacatından bu IUinın davetiye makamında 

k abul edilmesi, birden yediyilz numarnyn 

kadar kayıtlı bulunanların 29 cylUl 941 p:ızıır 

t ul gUnU, yedi yliuien daha yukarı sıra nu

maralarında kayıtlı bulunanların 30 • eyl:ll 
941 salı gUnU nli(ua cUzdanlarlylc birlikte 

Melez musikiler 
ve 

yeni üsluplar 
( Başı S inci sayfada ) 

netice haıııl olan tesiri• meydana çıkan 
sa!iyanc parçrunrın cinsleri de k!ltU me
ıezıerdlr. 

Bu numuneler daha iyi cinsten oleaydı, 
akisleri de hiç şUpheslz dahn iyi olacaktı. 
"ŞubC'rt,, in hayatını mevzu olnrak nlan 
lıi- filimde, onun nıtmeml~ Srntonielnin 
temini çocuklnnmızın ağızlarında bir mek
tep ş:ırkısı tabilllA'I He lşlllnce Avrupalı· 
ların bize her zaman bu ayarda gllzel mu
sikili fillnıler göndermediklerine teessllC 
ctmC'mel< elden gl'.lmlyor. nu Şubert tıımi 
kıvamında bir dllzllne fllim ile memleket· 
teki mu!!lkl duyuşu ve anlayışını meııeltı 
iki senede kökUnclen dPğlıstirmck mllmkUn 
olnrdu. MnnlC'sef lşlt!len eksı>rtyıı Avrıı· 
pa'nın fena kRhvehııne ve eğlence mllziğl· 
cljr, tangodur, rumbadır veya swlncdlr. 
numınla beraber, zaten klStll olan modelin 
nceml bir hllsn!lnlyPtıee tnkllt edllm~sln
dl'n do.(l'an cılız ve köksUz bestelerin bu 
lntikııl devresindeki mevcudiyetlerine dllt· 
kııt Nnıck lAzın:ıdır. H!ldlseyl, biraz tarihe 
göz atarak. mUtalea edersek bUtUn bUyUk 
kUllllrlerin (muhtelit ltUI tUrler ı olduğunu, 
sanatta her tUrlU UslO.p lnkiııaflarının kom
şu kUltUrlcrin blrbirlerl)"le ur.un zaman
lar zarfında ve dalmt surette karışmasın
dan, mezcolma!lından doğduğunu görUrllz. 
Pl!'lklarlyle, radyolarlylt>, flllnıieri»le bu· 
gün sade kom~ıarını değil blltlln diln· 
yayı istll!'lyıı kalkan A \'TUPB musikisi şark· 
tan gelen musiki kUltUrUnlln pnrlıık na
zariyat ve amellyatlyle o t.amankt muz
lim Avrupa'nın ynrı vahşi halk musikisi· 
nln izdivacından doğan çocuk değil midir? 
Bu çocuğtın babası evel!'l putperest sonra 
müslDman, anruıı dıı cveııı. vahşi sonrıı hı

ristlyand ır. Doğan çocuk ise her tUrlU dint 
sistemin dışına fırlamış mllstalcll, geniş 

fikirli, tabiat gibi hllr ve güzel bir evlAt 
oldu. Emin olalım ki dilnya gene bir mu• 
elkl kUltUrU hAdisesl karşıııında bulunu· 
~·or. 11114 harbinde malctul <!llşmlyen fa
kııt sakat kalan ~ark bnba ve garp ananın 
n1usikl çocuğUndan Umidl lmımek 111.zım. 
Bu çocuk ır.aten parlak bir llmUr yaşamış, 
300 ya.şınn gelmiş ve o harpte ga11lnnarak 
cll{erıerinl kaybotmişllr. 

Şark ve garbin yeni şartlar içinde, yeni 
bir dllğUn yapmalarını, bugUnkU gayri 
meşru meler.terin lııplrto dolu cnm knva
nıızlnra girmelerini ve yeni bir muıılkl ço
cuğunun doğumunu bckliyellm. llU çocu. 
ğn hayat verecek olan a..'li maddeler, cev· 
herler içinde bulundukları kaplarda he
nüz birbirlerine iyice karışmamış, (ha111-
hnmur) olmamış bir halde, tıpkı tabiatları 

ayrı kimyevi cisimler gibi dunıyor. 
l - Zaman, 
2 - Çnlışma, 
a - l<:ablliyet, 

eıırllnrının kıvamına gelulğl elin bu yen i 
muelkl çocutnınun bc3lğl bizim topraklan · 
mız olacaktır. 

Me•ut CEMiL 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 
F otin astarı ve dibet alınacak 
Deniz Levazım Sntın Alma Ko. dnn: 

Beher nıetreııının 
tahmin bedeli 

Kurut 
000 metre fotın ruıtan 05 

7000 metre dlbet 245 
ı - Yukarıdıı cins, miktar \'e beher 

mctrclerinin fiyat tnhmlnlcrt yn:r.ılı iki 
kalem bezin, 2 Te,,rlnlevel 941 perşemhr. 
ı;ilnii ııaat 14 de pnzarlıkln ckslltmeıi ya· 
pılacaktır. 

2 - 7000 metre dlbet i~ln bin metreden 
az olmamak Uzere ynpılacak teklifler kıı· 
bul edilecektir. 

8 - Şartname ve nllmun!'lcr l görmek 
latlyenlerin her glin ve par.arlığıı lDtlrtık 
edeceklerin de teklir edecekleri miktara 
r;öre yUzde 7,1> niebetlndekl ilk teminat 
nıel<tup vl'ya vezni! makbuzu ile I<:aııımpn. 
ıı:ı•dn bulunan komisyona rnurac:uıt111n. 

(5653/7219) 17179 

ANKARA V ALILlCI 

Muhtelif inıaat 
Ankara \'nllllı'Unden: 
Merkez onuncu yıl ilk okuluna pııslt ko

runmıı kin yapılacak tcıslsat ve ılpor ınıantı 
(M5J lira 47 kuru• k~tc bedeli U:r.ıırınııen a • 
cık ekııııtmeyc ktınulmuıtur. Isteklllerln ıart· 
anmeyl ıııırmck Uıı.ere her sUn mnıırlt mOc.1llr• 
ııırıuno ve lhııle ıııınu olan G.10. 041 pııznrtcsl 
ııuna ııant 15 te ve ytı:ı:de 7.5 temln:ıt ııkcesl• 
nl hususi muhnst•be mUııtlrtur:U veıne~ıne )'n• 
Urıırıık vllA>'Ct dııımı encamenlne mOracaııt· 
ı:ın ıınn olunur. (0002) 1GS07 

C1mento satışı 
Anıcıırn Vnllll41nıl onı 
ı - co torbıı cımcnto sınıı.ıırlıkla ıııtııa 

konulmustur. 
2 - nchcrtnın muhammen t>edell 150 kU• 

rus olup muvakkat temtnnt sekiz liradır. 
s - ihale ı. 10. Q-11 çarıamba aUnU ıaat 

15 tı aerterd:ırlıkttı yapılacaktır. 
4 - lstt'klllerln ııUnUnde komisyona mU -

rııcanuıın. 

<G!l!ll ) 

ENSTiTÜLER 

1G9GO 

imtihan günleri 
YUkel!k Ziraat ıcnstltUııU Rektılrltltlln • 

den : 
Ormnn, Veteriner ve Ziraat FakUltele· 

rlne bu yıl kabul edilecek talebelerin ee • 
çim imtihanları İstanbul'dıı Sultnnnhmet'· 
te yUksek tktlıınt ve ticaret mektebi kon • 
ferans s:ılonunda ve Anknra'da YUkııek 
zirıınt cnstltllsUndc Btağıda yazılı gUn ve 
ııaatıerde ynpılaca(tındnn namzet talebe • 
nln imtihnn komlııyonuna mUracaatları . 

Ders: Fizik, OUnll 8·10·1941 pazartesi, 
11 ınt: 0.12, 

Ders: TUrk~e. Gllnll G-10·1941 pazartesi, 
ıınat: 14.30-17, 

I>erıı: ı<:ımya, Gllnll: 7-l O·InU sah, H• 

at: D-12, 
ıubemize gelmeleri, bu iUnı ıören mahlle Ders: Biyoloji, GUnU: 7-10-1941 salı, 
mümessilleriyle köy muhtarlarının bu ya •

1 

s at: 14.80-17, 
bancıları ıubemlze getirmeleri, ctlmiyen • Oera: Cebir, GUnU: 8·10·1941 çarıamba, 

b k l 1 tak! saat: 9·12, 
ler haklarında a aya muame es ve • ı Ders: Yabancı dil, GUnU: 9-10·1941 per. 
batı yapılacağı ilin olunur. (7197) 17119 ıembe, a&&t: 9·12. (6859) 16895 

uı;us 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Muhabere malzeme sandıiı 
alınacak 

M. M. V ekaleti Sıı. Al. Ko. dan: 

tesisatının y&pılması kapalı zarf us1llü ile 
ve vahidi !lyat üzerinden akslltmiye ko

nulmuııtur. 
1- Bu ıııtn muhammen beden 82831,50 

liradır. 
2- istekliler bu 11'e ıut ıartnııme vesnir 

evrakı D. D. Yollan Ankara veznesinden 
Beherino tahmin edilen t:lyntı yirml Uç (415) kuruş mukııblllnde alııblllrler. 

Ura olan 200 ndet muhab~e malı:eme san- 3 EkB!ltme 1o 10 941 tarihinde cuma 
dıfl 2 Dlrlncitc11r:n 941 peıııembe günU sa- glln; aı:at 16 da ;_nlt~a'da D. D. Yolları 
at 11 de Anknra da M. M. V. entın a.ıma y 1 Dal sinde toplanacak merkez birinci 
Ko. da aç.ık eksiltme usuliyle lh~le edlle-1 k~misyo~~ıncn yapılacaktır. 
ceglnden ıstek111erln 84:> liralık ılk temı. 4- Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
natlııriyle birlikte mezkür Ko. dıı eksiltme lerın teklif mektuplan ile birlikte aııığıdn 
gUn ve anaUnde bulunmıı.ları. yazılı teminat ve veaniltl nynl gUn snat 

<666'> 166'6 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 

Sarı vaketa alınacak 
M. M. Voklllcll Sa. Al • .Ko. dnn: 
Beher klloıuna tahmin etlllen tl>'nL (400) 

dllrt )11z kurus olnn 6 ton sarı vaketa knpıılı 
ınrrıa mllnaknsııyıı. konmustur. lhaleıl 7. 
ı0.1941 anlı ııono anot 11 dedir. llk teminatı 
(180<» liradır. Evsaf ve eartnıımosı M. ltL v. 
satın almn komisyonunda cöruıur. ı.tekllle· 
rln ıbnlı ı:On vı aııntlndcn en u bir aııat e• 
velin• kadar kanuni teklif mektuplıırını 
meZkQr konılsyoıın vormelerı. 

(GS21) 1~ 

Salisilat dösüt alınacak 
M. M. VtMleU 611. Al. Ko. dnn: 
Ueher kilosuna tahmin edilen rıyutı ch50ı 

Oc .YU2 elli kuruı cıltın C.00 Des ~·Uz kilo nll· 
ıllnt dö ıut acık eksiltme ile munnkasııya 
konmuıtur. lhnlesl 7. 10. 941 ıalı ı:unu ••u\t 
10.80 dadır. İlk tcmlnnıı 131,25 llrndır. S'lrt· 
namHI M. M. V. satın alnın komlsyonund~ 

cörUIUr. IAteklllerln kanunun cmrcıllllll bel• 
ııelerle lhıılo ıılln vo snatınde komisyona gel· 
meıerl. (GSZI) 168:.?3 

Otomobil ve motosiklet 
yedekleri alınacak 

M. M. Vektılotı sıı. Al. Ko. dıın: 

Hepsine tnhmln edilen tl.Yntı ıs.oo:; llrn 
olnn muhtelif mnrka otomoblL motosiklet 
\. knmyontnr tein ııı kıılem muhtellf cins 
pnrca 2 blrlncıtesrln 041 por•embc ııunu sa
at 15 te pa1.arlıkln ıntın nıınae:ıktır. TallPIC· 
rln kanuni kntl temlnnllnrl)'lc pnznrlık ı:Un 

ve saatinde M. ?iL V. Sn. Al. Ko. nn rnUracn-
allnn. (70u!J) 17083 

Astarlık bez alrnacak 
M.M.V. Satın Alma Ko. dem : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(27,25> yirmi yedi kuruş yirmi bc:ı santim 
1lnn 100.000 yUz bin m1>trc boyalı astarlık 

bez p112arlık1~ mQnııkasayn konmustur. !
hnlesl 2-10-1911 perşembe g!lnU snllt ıı dc

rlir. Katı temlnntı 4.087,5 liradır. Evsar ve 
.. ~trınmesl M.?'" '.!Ilın nlmıı ko ·••t"nun· 

'rın 136 kuruş muknblllııde alınablllr. ls -

lcklllerln kanunun ıımrettli':i belgelerle 1 • 
hnle gQn \'C snotlnde komlsyonn ı;elmele • 
rl. (7161> 17149 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif intaat 
Devlet Dcmlryollatı Sa. Al. Ko. dnn: 
Ankarn istasyonu clvnnndn yaptırılacak 

ııctıo ıcın ycınckhanı • yıkıınma ve zırnııt bat 
nıurctusıır:ı blnnııırı ile cebeci 1stııs>·on bl -
nıuı Jn5nntı knııatı zart usullyle ve vahidi 
fb•nt Uı:erlnden ekslllmcye konmuatur. Bu 
lns:ınttn döseme ve lentolnr !cin muktnzı c.1e· 
mirler idarece vcırllecckUr. 

ı - Du ıaın mul\ammcın bedeli (153.000) 
llrall ır. 

2 - tııtckll1er bu ise alt s:ı.rtnamı vı aıılr 
evrakı o. o. :rollıırı Ankarıı vezncıılndcn 

(7'7t11 kurue mukablllndo alabilirler. 
a - Ekl!Ume 7.10. 041 tarihinde salı ııtı• 

nu 1111\t lll d:ı Anknrııılıı o. o. )'ollnrı >·ol da· 
ıreıılnde toplıınacnk merkez birine:! komlsyo -
nunc:n yııpılncnktır. 

4 - E.1<.alltmeyo ıılrcbllrnek kin lstekllle • 
rln teklif moktuplarlyle blrllkte a&11R'ıd:ı rn • 
r.ılı tcmlnnl ve vesaiki h>'nı ı:Un ıaal 1!5 e 
kndıır komisyon rellillillne vermeleri ltlzım • 
dır: 

a> <0000> liralık muvakkat teminat. 
b> 2 ıoo sııyıtı kıınunun tayin ettıQI vesi • 

knlarln bu ıse mahsus olmak Uzere MUnııka· 
ı:ı.t Vektıletlndcn alınmıı ehlb'ct veslkıısı, 
chllvet vetlkaAI kin lhıılo tarihinden en aı 
sl'klz ııUn evci bir tstııla ile MUnakn!At Ve· 
ktıletlne mOrlll'nnt olunmıuı. 

(6725) 16810 

T esviyed ve usta alınacak 
Devlet Demlryollnrı Sa. Al. Ko.dan 
İzmir'de motörlU vngon deposunda mo· 

tör tamir ııterlndc çalıştırılmak ve llyn· 
kat ı:;öaterenlerı stajdan sonra motör!D 
tren mııklniııtllğlnc terfi ettirilmek Uzere 
birinci sınıf tesviyeci ve ustn nlınacıı.ktı r. 
Mllrncaat edeceklerin askeri hizmetlerini 
ifa etmiıı olma.lan Ul.zımdır. Sanat okulu 
me7.unlıırı tercih edilecektir. isteklilerin 
l5-10-1D41 tarihine kadar birer istida ve 
~alıetıklnrı yerleri ve i~lerı s-Usteren bir 
hal tercllmesı lle bizzat vcyıı. tahriren 
Ankıı.rn'dn devlıft dcmlryollnn umum mU· 
dUrlllğU :tat leleri mUdUrlUğUnc mUrtıcaat 
ve aureıııcrlne yazı ile bildirilecek gilnde 
lmtihıın itin ispatı vUcut etmeleri lll~umu 
llfın olunur. ( 6499) 16'392 

lAzımdır : 
a) ~392 liralık muvakkat teminat, 
b) 2•DO aııyılı lcnnunun tayin ettiği ve

elkalıır ile bu ıı.ıc mııhsus olmak Uzerc Mil· 
nnkıılo.t VekO.letlndcn nhnmıııı ehliyet ve· 
aikası, ehliyet vesikası için bir tcahhllt 
içinde ııagnri 50 bin llrn kıymetinde çnı· 
a:ıll tesisat lıılnl muvnrtaklyetıe bB§ardı· 
{?ınn dair vealktı ibraz etmek suretiyle l• 
hale tarihinden en az sekiz gUn eve! bir 
lstib ile :Münnkıılıı.t Vckdlctlne mUraeııat 
olunmruıı. (6897 l 1G944 

Muhtelif yapı it leri 

Devlet Demlryollıırı Sa. Al. Ko. dan 
Ankara istasyonu c! varında yrıptırıln· 

cak Fi11ekhane istasyon blnn.aı ile revir ve 
yatakhane binası inşaatı, kapalı zarf uau· 
liyle ve vahidi fiyat Uzerlnden eksiltmeye 
kcınmuııtur. nu inı;:ıattn döşeme ve lento· 
lar için muktazl demirler ldıırcce verile • 
cckllr. 

1 - nu ııııın muhammen bedeli (78.000) 
liradır. 

2 - 1atekliler bu iııe ait ıını·tnaıno vo 
sııır evrakı D.D. Yolları Ankara vezneslnn
den (305) lmruııı mukalılllnde alab11lrler. 

S - J<:kalltme 18·10-941 tarihinde pıı • 
zartcsl gUnU sııııt (16) dn Anknrn'dn D. v. 
yolları yol dairesinde toplanacak merkez 

birinci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - J!:keiltnteye girebilmek için istek· 

lilerln teklif mektupları ile birlikte aşagı• 
(in yazılı teminat ve vesaiki ııynl glin saat 
(15) c knılar komisyon rciallğine vcrmele· 
rl IAzımdır. 

a) ( 49ÔO) llrt\lık muvnkkat teminat, 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği ve· 

sikalar ile bu işe mnhsmı olmak !lzerc .Mil• 
nnkalllt Vckdletinden alınmış ehliyet ve• 
slkası, ehliyet vesikası için ihale tarihin• 
den en az sekiz gUn evci bir istida ile Mfi· 
nakalat V ckaletine mUracaat olunması. 

(70~4} 17079 

Elbise diktirilecek 
Devlet Dcmlryolları G. ıncı tııetmo 

Arttırma ve Ekalltnıe Ko. llclsllğlnden : 
l\lul1ıınımen bedeli 18.718 lira olan lı;let· 

mcmiz memur ve mUstahdemı iı;ln (821) 
takım k111hk elbise, (315) adet palto ve 
(570 J 1ldet kruıkelln, ynlnı:r. kumnııları lda· 
rece verilmek, astar, dliğmc, sırma, aıa. 

meti farika ve bllcUmle maııranarı mil • 
teahhlde Ait olmak tlzere şartname ve mu· 
kavelesl veçhlle dikimi 17. 10. 941 cumıı 

gllnll saııt 15 de kapalı zarf ııst"ı11lc Adnnt\• 
da işletme mildilrlliğll binasında komisyo· 
numu7.ca ihale edilecektir. 

Bu l e girmek ıııtıycnıerin fHO , 5) li• 
rnlık muvakkat teminat akçnlnrı ile ka • 
nunl ikamctgAh veslknııı, hiiviyet clizılnnı, 
941 yılı ticuret odası veslkMı ve bu işteki 
ehliyetlerini gösterir veslknlımnı ve teklit 
mektuplarını ihale gllnU muayyen olnn ııa· 
ntten bir saat evcllnc kadar 2.f!JO numaralı 
kanunun emreylediği ıııartlarn uygun ola· 
rak komisyon reisliğine vermeleri veya 
göndermeleri lnzımdır, Postndıı gecikme• 
ler nazarı ttibnrc nlınmar.. 

llu işe alt mukavele ve ınrtnamo proje. 
!eri, Haydnrpnşıı, Ankara, Adana. Konya 
garlarlyle Adana'da 6. ıncı işletme komls· 
yon Reisliğinden bedelsiz olarnk verilir. 

71G4) 17lGS 

Odun alınacak 

D. D. Yolları Birinci İ§letme ?ıtildUrlU· 
ğilnden: 

İdaremiz lhtıyııcı için kapalı zarf usu· 
llyle 500 ton kuru gtlrgcn odunu aatın alı· 
nacaktır. 

Ekslllme 17. 10. 941 tarihine nıUsadit 
cumıı gUnU saat ıı de Hııydtırpaşn'da bi· 
rlncl l§letmo komisyonunda yapılncaktır. 

Muhammen ton bedeli 1740 kuruştur. 
:tııtcklllerin 720 lira 80 kuruslıık mu. 

vakknt teminat vermeleri ve ıınnt 10 ıı ka· 
dar kapalı v.arflnrını komisyona tevdi et
miş olnıalnn Irızınıdır. 

Fa7.lıı h:tıhat ve eartnnme almak isti· 
yenlerin l§lctmiye mllrncarıtııı.rı. 

(8G87/7264) 17180 

Halkın nazarı dikkatine 

D. D. Yolları U. MUdUrlüğilnden: 

ViLAYETLER 

Maden ihalesi 
Durdur Tlratct ve Sanayi Odıuıından: 
Burdur vU4ycUnln merkez knzaııına bllt• 

ıı Sultandcro mcıvkllmle ktıln ılnıııll'n Arap • 
dere kl!prQıU baıındııkl beton ıUtunundan 
San burundaki beton sütununa hallı mOsla· 
kim &:ırknn San burundnkl beton sUlunundon 
Cardo.k alanı burnundııkl beton eUtununa 
hnttı mOsınklm eenuhen Çal'daı< alanı bur· 
nunllıın Dovııboynu tcııeıılnıl~kl hctun sQtunu· 
na hallı mUslnklm ııarben Deveboynu tl'ı•e • 
11lnden hudut bıı•lanı:ıeı olan Ampdcre köp • 
rüstl bıı.sındakl l>elon stıtununa hallı mUstn· 
kim ııe muhnt 3i7, 445 hektanlan lb.&ret sa· 
ha dahııtndckl linyit maılcnl !l!'I yıl m!lctılctle 

H:ecllıorıu kUkUrtlcrl TOrk anonim alrketl Uh· 
dcıılnc lhnle fdlle<:clllnden maadln nlznmnıı • 
mcslnln 3G ve 37 inci mnddelcrl mudblnel! 
bir ııırn7.ı olanların 1 al!Ustos ıı ıı tarlhlncıen 

lllh:ıren iki ny Jclntlc Ankııradn lkl•Mt Vtıktıle· 
Une \'e madenin bUlunduAu vlltıyet.c Vllh)'el 
maknmın:ı nrzuhnl ile mUracnnt l')'lcnnclerl 
ın olunur. (6372/ 4008) 15510 

Şosa inşaatı 
Bursa Nnrıa :\Hldllrl!lğlinden 

1 - Ekslllmcye konan iş: <Dursa • Yn· 
lova hud~t yolunun 1+300-56+ 700 kilo • 
metreleri orıısındakl bozuk şosenin sı:ındo· 
\ ıç ststem ındc l115uı, kapalı 1.nrf usull lie 
eksiltmeye konulmustur. Keşif bedeli 555033 
lira 59 kuruştur. 

2 - Y.:kslltmcsl 10-10-941 cumn ı;Unll sıt
nt on birde Bursa \'llCıyctı daimi cnellme • 
nln<lc rnpı lncnktır • 

3 - Bu ır-c alt hUUısnl kcslf sllsllcl fiyat 
cııl\•cll, malzeme ocnkları grnflC;l, fenni 
'"' hususi, kıııınlı znrr usullyle ck~lltm<'. 
bayındırlık işleri şnrtnatnelcrlylc mail şart 
nnm~ \!' multn,elc ııroJcsl nnfın dnltc!lnıle 
ı:ııru ıeblllr. 

4 - ıı::ıcslltıneyc girebilmek için (26451) 
ı! r.ı 34 kurueı nıunıkkal teminat \'llrmı•ll!· 

rl, UçUncU mnddcde ~·n1.ılı evrakı kabul ve 
imza etmPIC'rl, bu ın,nutı ~·npııbllr.cl'kl1>rl· 
ne d:ılr ihale ı:unonııcn en az bcı ıılln evci 
Buısa \'ilfıyollnc nııh·ncant ederek alacak• 
lnrı ehliyet vcsl knı<ı, Tlcnrct odnsındıı kn· 
yıtlı bulunı1ui:una dnlr 941 yılı Vl'slkaııı ile 
birlikte teklif mcktuıılnnm 24!!0 snyılı ka· 
nunun hllkiimlerl tlnhilinıle hnzırlayııı 

10-10·941 cuma gUnO ı:aat ona ! atlıır vllCı· 
) et daimi cn<'ilını•nl ne mnkbuz muknbllln· 
de vC?rmelerl lllın olunur. 

Postnrln \'Ukubulncnk geclknıclrr kabul 
edllme7. <GGGS> 16G 

inşaat münakasaıı 
<;annkkale Nıı.rııı MUtlurlUtUnılcn: 
1 - Katıalı zart uıullylc ekBlllme)'ı konu· 

lnn ıs 763\il lira 38 kuruı kesif badıılll Ezine 
kıızası Jandarma hasınnesı ikmali lnıaalıdır. 

2 - nu lıo nlt evrak ıunıauıırı 
a - l'toJo, 
b - Jluıuaı ve fenni eartnamo, 
c - Yapı ıaıcrl umurnı rcnnl tnrlnameıı, 
d - Bııyındırlık tılcrl ıı:enel ınrtnnmesl, 

e - Sıhl tesisat. elektrik tcıılsalı, tennt 
anrın:ımcsl. 

t - Jo'IYtl t borı.lrosu, 

ıı: - ı·:kslltme 1:1rtnnrnc11ı. 
h - MUkll\'CIO proJcal, 
3 - lslcklllcr bu lıo l\lt kesit evrakını Ca• 

nakkale nafıa mild llrld~tlndcn betlelslz ola· 
rnk ııurcblllrlcr. 

t - lhıılo 4 blrlncltcarln O 11 cumartcııl aU• 
nU ınat 11 de nnrın mUdUrlUtU binasında 
toııııınıı~nk komisyon huı.urundn yapılacnk• 

tır. 
& - Ekılıtmcyııı ch'cbllmek ıcın tallpltırln 

G7:27,ll llrlllık muvııkka t teminat vermeler! 
ve lhıılo ııUnUndcn ıtıakal !1 l'Un evcl Canıık• 
kıılfı vııayctıne mUrııcaatln ıılncııklıırı rhll>'ct 
veıılkaslylo tıcıırct odası veılkaaını komls)'oıln 
lbrıııı etmtlorl lazımdır. 

o - Tekllr mektupları .410.041 cumarte• 
ıl aUnU ııınt ona kadar makbuz muknbllln• 
de komisyona verllmlı olması ve ııostn ile 
ııöntl!'rllıK'l.'k mrktuıılnrın lhnle aUnU aıınl 
ona kndnr konıl~yonn al'lmlı butunmıısı ınrt• 
tır. l'ostad:ıkl aedkm.ıhır kahul l'<lllmr.z. 

7 - MUteahhldo nr7.U cuırıı tnkdlrde mu· 
hascbcl umumiye kanununun :ı Uncu mııd • 
acıl mucibince vcrecd'ıl tl'mlnnt mt'ktubu 
kartılııtı olıırnk lhnlO bedelinin Uctı birini 
cecmcmek tlı:cro ııvanı verlll!bllcccktlr. 

s _ Tallplcrln cıhll1ct veılkcııı alnhllml'k 
kin vllllyl'tc vercccl<lcrl iBtldııya bir kalemde 

80 000 ııralık ynpı ı~ı yııptıKlıırınn dnlr vt'tll • 
ka ekJr.mrlerl ltızımdır. 

(8192/6107) lö731 

Yol intaatı 

Tııncell Nnfın mllClllrlllğUnden 
l - ihİıleaı 10. 9. 041 tıırlhlnde ynpıl • 

mak Ur.ere eksiltmeye konulan Tunceli 
vııtıvctinde seylthan Plumer 'Mutu köp
rtıııti yolunun Seylthantlan ltlb11rcn 27,000. 
31,000 ve 02,000, 70000 kllometrelerlndc 
yapılacak kısımlar inşaatına mc7.k0r ~
ne kadnr talip çıkmamış olduğuııdan fı· 
yatlar yUkscltilerel< tekrar ekıılltmeye ko
nulmuştur. hın muhammen keşif bedeli 
1800.000 lirııdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ştın-
lıırdlr : 

A - F.:kslltmc şnrtnnmeel 
B - Mukavele pı"ojcsl 
c - Bayındırlık ıılerl genel ıart:ıaınc· 

Muhtelif tesisat münakasası 

ı. 10. 941 tarihinden itibaren D.D./101 
No.lu tarifenin grup ve aile gruplarına ait 
ahkı'bnı. halk ticaret bllellerino nıt D.D./ 
102 No.lu tarife ile amele gruplarına alt 
D.D./103 No.lu tar ife lağvedilmletir. Aynı 
tarihten muteber olmak üzere gazeteelle
re mahsus seyahat kartı tarifesi ile Çankı· 11 

E _ Şose ve köprUler f enni ıarltıaıne· 
rı ve Zonguldak kısmına mahsus amele ta. sl. 
rlfcsl ihdas cdilml§tir. Fazla tafel!At için F _ Seriı!öpri Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 

Devlet Demlryolları Umumt İdare bl • 
naaı ıılnyal, tele!on, yangın ihbar ve al~rın 

istasyonlara mUrıı.caat edilmelidir. 0 _ Grafik 

17205 H - 1atiyenler bu ııo alt evraktan ıo· 

Elbise diktirilecek 
Devlet Demlryollıın tlçUncU btetme MüdUr!UğUnden : 

!ılolmemlz memur ve mllııtahdemlerı için yalnız kumll.§ı idarece verilmek Uz1:;re 
l941 mali yılı zartındR dlktlrllecck aşaıi'ı da yazılı resmi elbise, p1tlto ve kasketler 
1-:npalı zarl usuliyle ekallttneye konulmu~ tur. 

İhalesi Bıı.lıkeııir'de ıs-ıO-lDU pazartcslı;Unil saat 16 da ı111etme binasında komie. 
yonumuzca yopılocaktır. 

İateklllcr 2•90 ıs.yılı kanunun tayın ettiği veslkolarla lhrıle günü muayyen saot • 
ten bir ııa.at ovel r.artıarını komlııyomımuı.a vermeleri la.zımdır. Du ı11e alt ıartname 
ve mukavelename projelerini görmek ve okumak istıyenler Ankara, H aydarpqa 
ve Sirkeci gar ıctlerlne ve 8 üncU ııletmo komisyonuna mUracaatları. (694•> 16938 

Tahmini 
Dikilecek e lbisenin cinsi Miktar . Adet 
t.rıclvert 8erj (Açık yakalı talum) 300 
1.11.clvert ıayıık ve gri ıayak (Açık yakalı 
takım) 250 
1'0.clvert ıayak ve grt ıayak (kapalı yakalı 
takım) 125 
Kutor kumaıtan palto 10 
Şayak kumıı.ıtan palto 200 
LA.clvert aerj ka.sket 200 
LA.civert 11ayak v e griden kıuıket 240 

Muhammen 
Bedel 
Kuruı 
1300 ) 

) 
900 ) 

) 

800 ) 
1300 ) 

flOO ) 
200 ) 
200 ). 

Hepsinin 
Muvakkat 
Teminatı 

L ira 

641,25 

se ve köprlller §nrtnllmcslyle bııyındırlık 
işleri genel şartnameslndl!n madl\!lı nı 4 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa mUılUrlll· 
ğUnclen satın alablllrler. Şose ve k!lprUler 
fenni ııartnnmeslnl ve bayındırlık telcri 
ear:namııAini görıııelc l!ıtiyenlcr T unceli 
Nafıa dnlrel!lnde bedl'llalz olarak görebl· 
lirler. 

3 - li:kıılltme G. 10. ll41 pıu:nrteııl gUnll 
saat 15 te Tunceli Nnfıa mUdUrllltU bina. 
ıında kapnlı zarf uııuliyle yapılacaktır. 

4 - gkMlltnıeye glrebllnıek için istek· 
lilcrin 10 250 lira ımıvakknt teminat ver. 
mesl ve aıM·ıdaki vcsilmları hıılz olup 
göstermesi ICı.zınıthr. 

A - fhaleden en az tatil günleri bnr lç 
3 gün eve! Tunceli vllllyetlne mUracaat 
CL1erek l§o girebilmek için alınmıı ehliyet 
vesikası. 

R - Ticaret ve sanayi odaııı veıılkaeı. 
(! - nır defada dııvlete alt 40000 lira· 

lık yol köpr!l ve snıre !~inin muvıtrakı· 
yctle ikmal etmiş olduğuna dO.lr veıılka. 

l5 - Tokllflcrl 3 Uncu mndddcde yıı.zı
lı saatten bir saat evellne kadar Tunceli 
Nafıa dRiresindekl ıkılltme komiııyonu 
reiallğlne mııkbuz mukabilinde teslim •· 
dilecek tir . 

Poıt& lle g6ııderilecek mektupıa.rın u. 

30/ 9/ 1941 

çUnctl maddede yuılı ıaate kadar gel 
olmuı ve artırma ekalltme ve ihale k 
nuna uysun olarak mUhUr mumu ile ıy· 
kapatılmıı olmaaı l!zımdır. 

Poıtada olacak socikmeler 
mc.z. (6862) 

Şofe in§aatr 
Tuncell Nafıa MildUrlUllUnden: 
1 - lhaleıı 11. 9. 941 tarihinde yapılm 

Uure ıkılltıneyı konulan Tuııcıll vllbellll 
de ,yapılacak Mamekl Se.rlthan ,yolu tuvl> 
ıurablye ve ıose lntaatına mozkQr anne 
dar ta11p cıkmııcııııındıın bu lnıaat !lyatl 
yUk!lcllllerek lekrar ekılltmeye cıkarıımısıar 

• ısın muhammen kesif bedeli 250 000 llTll 
dır. 

2 - Du ile alt ıarlname 
lııı·dır: 

A - ı:kslllme ıartnamesl, 

ll - Muka\'ıle ııroJeel, 
c - Bayındırlık lılerı ııenel 

D - Hususi fartname, 
E - Şose ve köprüler fenni 
F - Scrldoprl, 
G - Grafik. 
H - lııtlycnler bu lıe alt evraktan 

ve köprüler ıartnameslyle bayındırlık 

genel e:ırtnnmoılnücn maadasını 4 Ura ırıtl 
knlııllndc Tunceıı narııı mUdUrlUQ-Unden ,. 
un alabilirler. Soae ve köprüler tennı ıa 
nnmcıılnl vo bn)'ındırlık l&lerı ıı:enel ıartnS 
mcslnl ırörmek lstlyenll!r Tunceli nııtııı. d 
rcıı lndc bcclelslz olarıık ı:l!rctıll,trlcr. 

3 - t~kslltme 7.10. 041 snlı ~nU uat 
ta Tunceli narın mUdUrlUC'U binasında ka 
lı zıırf usullyle yapılacaktır. 

4 - Ekıılllmcye ıılrebllmelc için 1ıtekll 
rın ıır.oo llrıı muvakkat teminat vcırm~sı 
ntaı\ul:ıkl vcslknları hııız olup ıııı.termeıl 
zınıdır. 

A - thnleden en az tatil dnlerl hariç 
.ı:Un eve! Tun~eıı VllllYcllnı müracaat ede 
bu ise girebilmek lcln ıııınm11 ehlb"ct '' 
k:ıtll, 

n - Ticaret ve ıanııyl oduı Bletı vesık 
c - nlr dcfaıtft devlete alt '50.000 ıır 

eose ve teıvlye itini muvatratcıyctl• t 
ctmlı oıııuıtuna dıılr vesika, 

ti - Teklifler UcUnı:U maddede yazılı ıa 
ten bir ıııııt e\'cllne kadar Tunceli nafıa 
resindeki cıkılltmc kom!Byonu re!ıllC'lne rr: 
buz mukalılllnde teslim edllecektlr. Postıl 
ı:ündl'rlll'cck mektuplıınn nlhn)'et ücU 
maddede ynzılı ıınate kndtı.r ıreımıı oımaaı 
aruırmn ekılltmo \'il ihale kanununa UY 
olRtnk mUhUr mumu ile ırıce kapntılmıs 
mnsı 1117.ımdır. pgstııda olacalc ~ccııcın 
knbut edlll·mez. (CS83) 1 

Pavyon yaptırılacak 
Sivas Natııı ~Hldllrlilğtinden : 
1 - Knııah zarf usuıı~·te ckslltnı 

konulan lı: Sivas merkezinde ytnldell 
ı-ıııacak pavyon inşaatıdır. Bu ıeın l< 
bedeli 2A800 liradır. 

2 - Eksiltme 10·10·111'1 tarihine 
aadif cumn gUnU ııaat Hı te Blvaa hUlt 
met blnaııı içinde nafıa mUdUrlUIU od 
aınıla mlltr.şekkil komiııyon huzuru 
yapılacaktır. 

a - lJıı l§e alt evrllk fUnlardır: ı< 
lılllnsaııı, fiyat borduroau, projeler, Y 
iolcrl umumt fennt ııırtnamesi, eksil 
şartnnmeııl, bayındırlık igleri genel 1 
namesi ve mukııvcıe projesidir. tııuye 
bu evrııkı her gUn Slvnıı nafıa mUdUrl 
ıtUmle tetkik edebilirler. • 

4 - Ekıılltmcye girebilmek lı;ln talı 
rln 2160 ıırnlık muvakkat teminatı sı 
mulııanı1ığınB yatırdıklarına dair rıı 
mnkbur..unu veya bu miktarda ıayanı 
bul bımkıı mektubunu ve 1041 yılına 
ticaret vesikası ile eksiltme gUnUndeıı 
ııT. ilç glin eve! Sivas vAlillğlnc mUtn 
lıılerı ınuvnffnkıyetle bnııardıklnrınıı 
rerernn~ıarlyle birlikte mUracnaUa ata 
tarı ehliyet vcsikn.!lını teklif mektubu 
ile birlikte dış zar!ıı koymaları ve it 
dosyalarını t~tkik ve imza etmlıı bul 
mnları !Ar.ımdır. 

5 - Teklif mektuplarına alt to • e 
:tnrrıann ve vesalkln ' Uncu madde l1 
kllmlerlne ve kanuni tariflere uygUn 
ıunıııaııı IAzımdır. l'ostıtda vaki geel 
lcr kabul edilmez. 

G - 1atek111erln teklif zarflarını 
kinci maddede yazılı tarihte 81Ult J4 
komisyon reisliğine makbuz mukabili 
tevdi etıııelrl llAn olunur. 

(8348-6910) 

Alôkadarlara 
İstanbul Mıntaka Liman R 

isliğinden : 
Fernh \'apuru hAdlııe~lndıo 8ehlt oııın 

znlıltan \'e mUrettehat ailelerine gemi •• 
tnrnrınılnn \'crllecr.k ikramiye miktarını 
tcrır murrMattı ll&te muhteviyatı ae>-c 
dcUncU nott'rll{llnıı tcııım edllınlıtır. 1J 
kak ııııhlııtorlnln mchaklmı aldcslnden 15 
snı rılccC!klcrJ veruet llAmırıe mezkOr 1'111 

llllc mUrnl'nıtt ve listedeki ıaımterı h~51 

ırôıılt'rlll'n miktarın hlc bir vcrırı k11ydıll• 
hl ıutulmı~·nrnk tnmnmcn almııları ıutıl 
lll'ın olunur. (8351/G!ıll) ı69 

Şose tamiri 
lzmlr Dcledlycslndcn: 
Altıntaa mnhııllcsl Hııtay cadc1esınlll 

r.ar f<'tl ile :ıııa ınyıll ıokak ara11ndalC1ııı 
metre tJuyılıı ıoaenln hcıtonla eıuh ta 

1 
t l'n itleri mUuUrlUllUndım !!O kurut ırı111C 
llncte tednrlk ııdllecek keııt ve ıartıı•Jll 
vechllo kapalı zarflı tkıııtmeve konul 
tur. Keııt bedeli 18671 lira 90 kuruı, ın~a 
kat teminatı 1400 lira sıı kuruatur. f 
10.10. 041 cuma cıınu aeat 16.SO l!lldır 11 
sayılı kanunun tarıfatı dahilinde hllıırl• 
ll'kllt mektupları lhAle ıunu ızaırıl ' 
kadar enollmen r1>"1111tını verilir. ~ 

(7140/3~40) l 

Motör teknesi yıpt111rıcık 
lıtanbul Belediyeıinde-n : 1 
Tenılıı:lik lıtlcrl çöp mavnalarını c~t ıı 

Ynııtırılacnk alıııaıı romorkör tc.ıuıt• ııt' 
ımıı znrt ueulilo d:ailtmlye 1<onultılı111ıı 
Ke.,ir bedeli 19.000 lira ve ili< te ıfl' 
14:.!5 liradır. Mukavele, ekıı11tme. b ,.r 
dırlık isleri genel hususi ve fenol ' • 
meleri, ııroje keıit hlllAıınıılylo bU11ıııtı 
tererrl dlıtcr evrak Dl> kuru, nıul<• ,,ıı 
bell'lllyo f en ielerı mUdllrlllğUnden v (J 
cektlr. İhale l!>. 10. 941 tnrenınb~,.c,ıı 
saat 11> de dnimt oncUmende yaP1 ~' 
tır. Taliplerin ilk teminat mntcbU~ıı 
mııktupları, lhnle tarihinden ııel<iı ı1I 
wı bel,dlyc ren işleri nılldllrıHA'llrı0 >'ıll 
cas.tll'l alacaklnrı fenni ehliyet. 941 ,r 
ft.lt ticnret odaııı vceikaları imr.llll ~ıt 
me \'e knnunan ibrazı ıtızımgeltn dlt'rıt 
saik ile 2490 ı:umaralı kanunun 111,ıı 
çevrul nde hazırlıyacakları teklif 

1 
r 6 

tuplarını it. ılc KllnU s!lat H d• ı•• 
rtıl encUmcıne ·:ermcltri Jlzımdır ,_1o 

(8805/ 7177) 17 
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- ANKARA Lv. AM1RLl<'.'il 

A Bulgur alınacak 
nkara Lv. A. Sa Al. Ko. d:ın: 

1 
- Kapalı zart usullyle 25:S ton bulııur 

:
1
•'l alınacaktır. Cuvalh beher kUosuna tah· 

bt n edilen fiyatı Hı kuruı olup muhammen 
cıeıı 8S2~ lira ve tık teminatı 2SGS liradır. 

11 
2 - lhal sı o. 20. 941 pcrıembe ııUnU 111at 
dedir. Taliplerin teklif mektuplonnı tha

lecıe 
1 n bir saaı cveııne kadnr Ko. na vcnne-
:ı ııırttır Evı;at ve ınrtnamcsl her ııUn Ko. 

t ru.cb!llr. (6726) 16745 

Salça alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

11 tı:ık eksiltme ile 11.000 kilo domates 
a Jaaı satın alınacaktır. 

ku eher kilosuna tahmin edilen fiyat 30 
ilk ruı olup muhammen bedeli 3300 lira ve 
cıı tel'l"lnııtı 248 liradır. İhalesi 10. 10. 941 
na ına gUnU saat ıı dedir. Evsaf ve ıart· 

rrıesı komtsyondn görülebilir. 
(6975) 16952 

>.. Dolap ve saire alınacak 
l> nkara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn : 

nı 4Zathkla altı adet dosya dolabı 3 adet 
a asa blr adet Yll7.ı masası bir adet kllçUk 

.. re lu dosya dolabı altı adet sandalye bir 

;:ıı~ Batın alınacaktır. Saati vermek isti-
~ er numunesi) le birlikte gelmesi. 

dad az:ı.rlığı 8. 10. 041 cuma gUnll saat 10 
Uz ır. İsteklilerin teklif edecekleri flyııt 
ko~:nden kıuıunt tomlnııtlnrlylo blrllktıı 
her llYona mUrucaatınn. Evsafı Ko. da 

gün görUlobltlr. (7021) lG!JDS 

>.. Saman alınacak 
1 nkarn Lv. A. Sa. Al. Ko. rlan : 

!rıaı:ı- Kapalı zarf usQIU ile 1500 ton 11a
ll'ıln Batın alınacaktır. Beher kilosuna taiı· 
men ~dilen fiyatı (4) kuru~ olup muhı.ı.m· 
lırld utıırı 60.000 llru ve Uk teminatı 4500 

ır. 

~1 d~dlr haı.eal 14. 10. 941 sah gtlnU saat 15 
•aau · Talıplerln teklif mektuplarını ihale 
'lernın~en en ~ bir saat evel komisyona a t" erı. 

da ~ EUvant ve ıo.rtınn hergUn Sa. Al. Ko. 
r lebillr. (7020) 170211 

Ayakkabı ve yazı makinesi 

illerin mezk~r tünde ihale ıaaunden bir 
ııaat eveı kamını ilk teminat makbuzlarını 
ve teklif rnektuplannı aaat 10 a kadar Ko. 
na vermeleri. 

4 - Muvakkat teminatı !56388 lira 40 
kuruıtur. l6630) 16651 

Yetil mercimek alınacak 
Topknııı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı zar! uıull lle 600 ton 7e~ll 

mercimek satın alınacaktır. Beher klloeu
nun muhammen bedeli 20 kuruı olup tu

tan 120000 liradır. 
2 - E\'ı;af ve husus! fartlar Topkaın 

Mnltepesl Sn. Al. Ko. da g!SrUleblllr. 
3 - 8-10-941 carşamba gUnU snat 11 de 

ynınlneııktır. lsteklllerln mezkQr gllnde i
hale saatinden bir ı;aat evel muvakkat te
mlnnt olan 6750 lira makhuzlyle teklif 
mektuplarını Ko. na V('rmelerl. (6675' 

16654 

Nohut alınacak 
Maltepe Topktıpı Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kaııplı zarr uaullyle 250 ton nohut 

satın alınacaktır. Beher kilosunun muham· 
men bedl'll 17 kuruş olup tutnrı 43750 lira· 
dır. E\·snf ve hususi şartlar Topknpı Mal
tepe Sa. Al. Ko. dn görfileblllr. 

2 - lhalcsl 7-10-941 snlı günU saat 16 
da komisyon blnnsındn yapılacaklır. İ6tek
lllerin mczkfır gUnclc lhnle aııatlnrlen bir 
saat eırnl muv11kkat lemlnat olan 3281 lira 
25 kurusu maktıuzla teklif mektuplarını ı 

nt 15 e kadnr Ko. na vcrmoleri. <6677) 
lt655 

Bulgur alınacak 
Erzurum Sa. Al Ko danı 

ı - Kilosu 24 kutu• [ıl.J untlmden 236 ton 
ı:ıuıı;:ur kapalı r;arr usuı1>·ıe munııkıısa>'a ko • 
nuımuıtur. MUnaknsası 4 10 941 cumartesi 
•UnU ınat 11 da Erzururn &. Al. Ko dil ra • 
,ıııacaktır 

2 - Muhammen ı:ıeıtell tı7S20 ııra ilk ttll'll• 
nal 4141 liradır Sulııııra aıı evııar ve eart • 
name Ko. dıı ı:oruıur. lsteklllerln kanunun 
82 ıncı maddosınt ıröre nıızırlı>nraklıırı lt'M • 
ıır ml'ktuptarını ihale zamanından ı:ıır &aat 
eveı Ko. na vetmeıerı. (6710) 16682 

Sade yağ alınacak 
lia satılacak 
l 

rp Akademisi Sa. Al. Ko. dan 1 SalıKlllllr sa. Al. Ko Bıı1kanlıtınd11n: 
- Köh l - Beher kilosuna UU kııruı tirat talı• 

fou ne 137 çift çizme ile 310 çift mın edilen oo.oou kllu sade)'d k111ııı.1ı z.art 
teı·n ve bir Ya:tr makinesi 6-10-941 pazar- uıull)'le ekslltme)e konuımustur. 

1 ı:Unu cak saat 15 te milzayede ile .atıla - 2 - Ihakııl 3 10 941 cumn eünU saat 16 
lır, do BalıkC'.$lr sn. Al Ko. da Yllınıacaktır. 

2 - M h :ı - 111u1ıammen tutarı Uzcrlnden mu,·ok • 
l'lııtur lı u !ammen bedeli 268 lira 30 ku- ımt teminatı ôlY.!!ı liradır. !::\'sar ve eortna· 
Cı.rı 

2 
• un ın rormek istiyenlerin her meyi törmrk ısıırcnler ner ~Un Ankara, ıs. 

tızn No.lu, Yeni kı,lıdıı Akademi leva - tan bul ı.v Amlrllklerı Sa. Al Ko larında \'t 

tııııt ~~ı2ilrlU{:Une ve lstek111erln Çankaya Oalıkııılrde Ko. do ııörUleblllr. 
lı:.. uıUd rluğune yatıracakları 20 lira 10 4 - tsteklltcrın belll cun ve saatten ııır 
"ruşı k eaat euı tckllt mektuplarını Ko. na vermc-

birı· u nıuvakkat teminat makbuzlariyle 
1 

lerl. Bu saıılten ıonra verilen mektuplar ka· 
ıktc m k~· .. K .. ta ez ur gun ve saatte o. na mu· bul Mllmeı. 6711' 16683 

caatıar. (7156) 17097 

~uhtelif malzeme alınacak 
.\rt ara Lv. A sıı. Al. Ko. tlan: 

ltrıa~ırnıa euretl)'le nınaıdıı ctn& ve ınlk. 
~tııı )'alllı 17 kalem malzeme sntılncaktır 
.\ki( a.10. 941 cuma ı:UnU 11111t 15.30 da 
l'e.ıı :~aekı yiyecek anbarında )'apılacaktır. 
ll c.- nıın ko!"ll~YOndnn malQnn t nlmnlnrı. 

r sandık Mlktnn 
.\ bak llcnıte kOhne pirine mu&luk 67 
İle.k ır bakrac l 
S ır •Ut kabı 
ıı l lhnktneaı 
){Na •!fonu 
le crf.'11 tera:ıı 
"'~l'ltar kııfesı 
"""tır 
liaıba 
lta nt bıc11~ 

dyoll\ il 
1>.acı mb aı bOyijk 
llaıı:~rorn IArnbosı kUcUk 
na,.. ınauaııa 

l 

l 
1 
2 
l 
l 
1 

l 
3 
7 .. ıt .. _ 

b@ın "«Znn 
'-cıı lrcı kOrUtü l 
ite-deınır ko.rvoıa l 

• 11ııten 6 
ıııııı tekle 8 

l 
( 7209) 17186 

Elekt 'k liarn Ak rı ustası aranıyor 
ı _ it ndemısı komutanlıfıından : 

it t.r , allı akndemıslne GO, 70 llrn ücret
ltı. e ektrık u 1 "-ll'tlncı ası nhnacaktır. Nafıa Ve· 
?ııas1 ta en llcUncU der ce ehllyetnaınesl ol

ltacı11r 1~tır. lsteklllerln 15. 9. 941 tarihine 

~ollıut numaralı kışlnda Harp AkademJsı 
anlılhna mUrncnntıan 
l7153 • 

17145 

3 . 
4.ıı1tıı.ra rçeşıt eşya alınacak 

Ilı .\~tlda ;· lı.. SA. Al. Ko. dan: 
l:.''~-ı-ıe nı ve miktarı yazılı Uc kalem 
rı le Ank nıetnıaat Pazarııcı 6. 10. 941 aaat 
h~la~alttır a~ Lv. 0.nılrllQ-1 Sn Al. Ko. da yıı
C '"hı lekıı;vsatı Ko. da cl.!rtileblllr. lslck -

e ıs tt-ll'ı edecekleri tl)'ıta nazaran )'ÜZ· 

.ı\det natıarıyıe Ko. da bulunmaları. 
6 Clnıt 
2 Yazı masası 

:te dosya dolabı 
•andatr11 
(71431 

lil7ll 

"'"k~~ ~andığı yaptırılacak 
t 1-: lııy0n~: A Sa Al Ko dan. • 
~ bir acı mevcut evaar "' kroklılnc 

r tı 6 ııı "t et ııınıtııtı yaptırılacaktır. Pıı -
t, '•ı"ktı• .. rı 0-Qı uat 14 te yıııııtat'nktır .• 
.. ıı )'uı.. n teoktıt edet'cklerl Cl)'ata na:r.a-
·ı. "il lll t 

(714 emınntıarı.vıe Ko na ı:elmele-
91 1'1176 

ıı~Uht l"f 
1 ll•rı Ok~u' makine alınacak 

I• .... ıı l<c>mu nnııeından· 
•ır il llrrı k • 

tı , teı dk 0 Ulu motbıınsına olr adet mo-
ı., ıtıy. 1111 ' mıııc n ~•Yle bir ııdct elektrik· 

%11 . btr nd 
ıı. tı l'lııık• et kö~e mnklnC'sl. bir adet 

~ ı\rıl<ar neaı ııır adet ~5)(1!0 ebodınd11 
ll!ı ... htt>ıl<ıt Rllrı• •atın allnııcnktır 

l"rııı 1 r n ıo ın 9t1 ııtinOne kadar 
::::::-........ 17~ rrıuourıuıtuııe mcırııe:ıntııırı. 
~ lil!\.q 

AıNI( -.......__ 6~~ ı:~v. AMIRLICINE 
~ iLANLAR 

'l' Sı w 

1 °D1tnıı1 sgır eti alınacak 
~arı ..._ a:ı a. Al Ko. dan : 
t atı 18 to 
ı. ~ rı 11 aı(:ır eti ve ayaktan ııığır 

• usuı ıılııı ,_. y 1 ıle sının nlınacnktır. Sı· 
l'ı 1 l'lıı.ıııa.; ~Ynktan sığınn beher kilosu · 

121~ 1rrı1:n bedı>lı 36 kuruş olup tuta· 
~ ~ ... ,,. rndır. 
atı.~ "'.,. ıu 
a""esı Sa ve husust sartlar Topkapı 

11~ !{ -... ltıaİ /\1. Ko da görilleblllr. 
{)l'ıılıı:,-orı e,ı 7-10.o.;1 ı;nlı günQ aaat 11 

b nasında yapılacaktır. lstek-

Kunı fasulye alınacak 
Topkapı Malleııe Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart usul(yle 1000 ton kuru 

rosutye ıatın atınııcaktır. Fasulyenin beher 
Kilosunun tahmin edilen cıyalı 20 kurus oı -
dutıı tutıırı 2!1.000 liradır. Tcmlno.tı 137l!O 
liradır. Evsar \'il hususı ıartıarı Topknpı 

:.taltepesı Sa. Al. Ko. da ııörUleblllr. 
:ı - lhaleıı s. 10. 941 carıamba ırunu nat 

16 da Ko. aa yııpılacaktır. lsteklllerın mezkQr 
ııUnde ııırı.ıe 1aotındrn bir aaat ıveı tekile 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

l«l788) 

SadeyaAı alınacak 
Eru:ııurum Sa. Al. Ko. danı 

16814 

ı - Kilosu l~ kuruıtan 10 ton lldOYat 
kapalı :ııarrı& mUn&kaııaya konulmuıtur. 

2 - MUnnkasuı ıı. ıo. 941 canamba aUnU 
uat 11 de ı:n:urum Sa. Al. Ko. da yapıla· 
c:aktır. 

3 - Mutıaınmen bedeli 15SOO lira ilk te -
mlnat 1163 llradır. Sade)'ata alt evsaf ve 
enrtname Ko. da ııör111Ur. 

4 - lıteklllerln 24~ lllYllı kanunun 32 el 
maddesine ııöre hnzırtıyacakları tekllt 'mek -
tuıılarını ihale zomanındın bir 1aat ıveı K?· 
na vermeleri. 

(6S15, 

F ot in alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. danı 
l - 025 kuruıtan 10 bin c:ıtt totln 115. 9. 

ou torllılnde kapalı ııarrıa lhalesl yapılacak
,. da Ankara Ulus ırazetesınde tiq dera llln 
edllmlı oldutundıın bu Jlln hUkUmıUıı oldu
Q'undan bu ııtın nılklımıUz aayılarak tekrar 
kopalı ıı:arfla alınm'ıısına karar verttdl. 

2 - MUnokasıuıı s. ıo. 9H c:arınmba •aat 
10 te Er2ılrUm Si\. Al. Ko. dıı )'apılacoktır. 
?.:uhammen bedeli o::ıroo lira mu\'akkot te -
mlnatı &b'75 liradır. 

8 _ Jl'ottnıere ıııt evsaf ve ıartname Ko. 
da ı:örUIUr. lstC'klllerln beli! ırUn ve ıııattcn 
bir ıınat evci tekllt mektuplarını Ko. na ver-
meıcrı. (GMS> 16828 

Buğday öğüttürülecek 
Konya sa. Al. Ko. dan: 

1 _ 1440 ton butda)I un yaptırılma11 ka • 
pıılı zart usull)'le eksiltmeye konulrnuıtur. 

2 _ ihalesi 8. 10. 941 c:anııml>a ııttnu •aat 

15 te Konııa'da tıomtıı)'onun tıuıunduau ma -
lııldıı yaf)llaeııktır. 

3 _ .ı.ıuııammi!n ocdcll 46500 Ura llk te -
mınııt 4~~ ııra &O kuruıtur. 

4 - Sarlnameil lJtanbul. Ankara ve Kon
ya sa. Al KO lanndo mevcuttur. 

0 _ lati!klllerın temlnatıarıyte atızU secen 

•• atten ııır ıaat evel tekllt mektupla· 
ı;:Un ve 
rını Ko. n• vermeleri. Bu Hattın ıonra ve -
rlltn mcıctupllır kaııut edilmt:a. 

(6875) 10534 

Koyun eti alınacak 
sarıkamıı sıı. At. Ko. danı 

1 
_ 100 ton ıcoyun eti kavurmuı kapalı 

k lllmeye 1<onuımuıtur. Beher kilo· 
zarrıa c ~ 

talımln bedeli ıoo kuruıtur. Muvakkat 
.ııunun 

tl'mınat G:ı:'ıô liradır. 
2 

_ Ekslllml'•I 6. ıo. 941 pazartesi ııUnU 
.. t ··opılocaktır isteklilerin belli ırün saat 1.. c J 

, ıaetten ı:ıır aaıt evci teklif mektuplarını 
v~ urncaatla au miktar muhtelif par -
Ko. nam · 

11 rle ayn ayn kuıımlara da ihale a -
cntar na n ,,,.. lr.s7o 
dllebllecektır. <69.ov> 

Kuru ot alınacak 
o Bakır sn. Al. Ko. dan: 

1 ·- Dener kilosuna ıltlrt kuruıtan 4S3 hin 
kilo kuru ot kapnlı ııırt usullyle aatın alına· 

caktır. 

2 _ Muhammen tutarı 19320 ilk temlnııtı 

1449 Urndır. ihalesi 3. 10 941 cuma ırllnQ sa· 
t 9 da Oh•artıakır Sa. Al. Ko. da yapılacak• 

:ır. Evsar ve ıeralt her ııUn Ko. dıı ııliruıu:. 
latektllerııı ıtıa!Men tıır saat evet tekllr me • 
tuplarını Ko. nıı nrmeıerı. 

(&978) 16936 

Kunı f aaulye alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko, dan : 
ı - Kapalı zarf usultyle 86 ton kuru 

fasulye satın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli !?O kuruı olup tutarı 
87W liradır. Muvakkat t.emlnat 6662 lira 
M kuruıtur. 

2 - Evsat ve hususi ıa.rtıar Ko. da gö· 
rUlUr. 

3 - 1haleal 10. 10. 9'1 zarııı.mba gtlnU 
ııaa~ 11 de Ko. da yapılacaktır. iıtekllle
r!n belll gUn ve saatten bir saat evel tek
li! mektuplarını Ko. na vermclerl. 

(7018) 163911 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Ba. Al. Ko. dan 
1 - Kapalı zarf uaullyle 86 ton nohut 

satın ahnncnktır. Beher kilosunun muham 
men bcdell 17 ve 1; /5 kurue olup tutarı 
61211 liradır. Muvakkat teminatı •59 lira, 
38 kuruııtur. 

2 - Evaa.f ve huausı ııartlar Topktıpı 
Maltepııııi Sa.. Al. Ko. dıı gtsrll!Ur. 

8 - İhaleaı 16. ıo. 041 pcrııembe gUnU 
sa.at 11 de Ko. da yapılacaktır. Taliplerin 
belli gUnde muvakkat temlnııt makbuzlylo 
teklif mektuplarını bir aaat evci Ko. na 
vermeleri. ( 701 i ı 16096 

Yeşil m~rcimek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarf usullyle 30 ton yeşil 

mercimek eatın alırıacaktır. Beher ktıo • 
ııunun muhammen bedeli 20 kuruı olup 
tutarı 600(' liradır. ı.;vaar ve ıeralt I<o. da 
görlilUr. İhalesi 15. 10. 941 çarııın\ba gUnU 
saat 16 da Ko. dn yapılacak:ır. İBteklilıırıo 
belli 1;1in ve saatten bir saat eveJ, teklif 
mcktuplannı Ko. na vermeleri. 

(7019) 16907 

Sığır eti alınacak 
Karaköıe Sıı. Al. Ko. dan : 

1 - 65 bin kilo ıığır eti kapalı zarfla 

ektlltmtye konulmuştur. Tahmin bedelı 

11>250 lira ilk teminat 1218 lira 75 kuruş • 
tur. 

2 - Evsaf korun bUtUn rırniıonların -
da mevcuttur. 

3 - Münakasa 10-10-9U cuma &"Ünü saat 
16 da yapılacaktır. İ&teklllerin kanunun 32 

ci maddesinde tarif edildiği veçhile hazır

lıyacaklırı teklif mekttıplarını eksiltme 

saatinden bir saat evel Ko. na 

(7064) 

Pirinç alınacak 
Sarrkamıe Sa. Al. Ko. dan ı 

vermeleri. 

17001 

1 - 91 ton pirince ihale günilnde teklif 

edilen fiyat pahalı görüldüğiınden 110 ton 

bulıurada istekli ~ıkmadıgından her ikisi 

de pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pirincin bir kilosunun tahmin bede

li 50 kuruı ilk teminat 3413 liradır. Bul • 

gurun bir kilosunun tahmin bedeli 25 kuruı 

ilk teminat 2063 liradır. 
3 - 10-10-941 cuma gUnU saat 15 den 

16 ya kadar ı>azarlık devam edecektir • 

Odun alınacak 
D. Bakır Sa. A.l. Ko. dan: 
l - Beher kllOIU 2 kuruı 40 eantımdıın 

l.250.000 kilo odwr kapalı ııar.t uıullylı ihale 
edilecektir. llk teminat 22!50 lira olup lhaleAI 
14.10. 941 ıa!ı ııUnQ ıaat 9 da D. B:ııur Sa 
Al. Ko. da yapılacııktır. Şıırtnamesı Ko da 
~ııruıar. lıteklllerın lh4lcden bir ııaııt evet 
teklif mcktuplo.nnı Ko. na vermeleri. 

('lll9) l 7049 

Sadeyağı alınacak 
D. Bakır Sn. Al. Ko. dan ı 

ı - Evsaf ve ~artlar dahilinde 25 ton sa

de yağı kapalı zarE usulu ile münakasaya 

konulmuştur. 

2 - Jhalesi S·ll-941 ~areamba glinü ta· 

at 9 da yapılacaktır. Beher kiloıuna 145 

kuruı tahmin edilmiştir. İlk teminat 2718 
lira 7:S kuru1Jtur. :tstcklllerln tekl!t melt· 
tuplarını belli gUn ve saatten bir aaat eve! 
Ko

1 
na vermeleri. (7120) 17050 

Koyun eti alınacak 
Cizre Sa. Al. Ko. do.n : 
ı - Aşıığıda Cln11 ve miktarı yazılı ko· 

yun eti kapnlı zarf usulli ile astın alına· 
C3ktır. İ11teklllerin belli gUn ve saatten 
bir saat evel teklif mektuplarını Ko. TJ!l 
vermeleri. (17121) 

Cinsi koyun eti miktarı 136000 kilo te
minatı 2652 lira Muh. Bed. 35360 llra ek· 
siltnıe ll'. 10 941 glln saat 10. l 7051 

Kuru ot alınacak 
Van Sa. Al. Ko. danı 

l - Beher kilosuna 3 kuruş 50 santim 

muvakkat temlnat 1228 lira 50 kuruıtur. 
2 - İhalesi 18.10. ou puarteal tllnQ sa· 

at 18 dadır. 
3 - !&teklllerin tekllt mektuplarını Shnle 

aattınden bir saat evel Ko. na vermelerı. 
4 - Sartname Ankara İstanbul Lv. Amlr

llklert Sa, Al. Ko. lonnda her zaman ııörU· 
ıur. (7202) 17124 

Kırmızı mercimek alınacak 
llıaraı Sn. AL Ko. don: 
l - Kapalı zarfla 50.000 kilo kırmızı mer

cımeıc alınacaktır. Muhammen bedeli ıı.ooo 
lira, muvakkııt teminat 825 liradır. 

2 - 1hnleıı 9. lO. 941 Pl'reembe 2UnU ıaat 
16 dndır. 

3 - btckııterln tek.tir mektuplarını !hale 
aaatlnden bir saat evet Ko. na vermeıerı. 

4 - Ş:ırtnııme ve evsaf hor ııUn Ankara, 
lstnnbul ı.v. amirlikleri Sa. Al. Ko. ıarındn 
s:örUIUr. (7!?03) 17125 

Yağ, ot ve saman alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kimyevi muayene ile 6 ton sade ya. 
ğı, balyalı veya huırlı 4-00 ton saman bal -

yalı 400 ton kuru ot gösterilecek yerlere 

teslim şartiyle ayrı ayrı pazarlık suretiyle 

satın alınacaktır. 

2 - Yağın tahmin bedeli 10800 lira, ilk 

teminatı 810 liradır. Otun tahmin bedeli 

28S20 lira ilk teminat 2193 liradır. Samanın 

bedeli 2200 lira, ilk teminat 1650 liradır. 

Paıarlıtr 3-10·941 cumn gUnü saıı.t 15 de 

Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (7111) 
17132 

tahmin edilen 560 ton kuru ot kapalı zsrr-1 Sadeyağı alınacak 
la eksiltmeye konulmuttur. ı Topkapı Maltepe Sn. Al. Ko. dan: 

l - 30 ton saden~ rıuarlıkla alınacak· 
2 - 'Muhammen bedeli 19600 lira o)up tır. Beher kllosunun muhammen bedııll 160 

ilk temınatı 1470 ı ıradır. ınvııllf ve ıartnn· ıl kuru5tur gv1111t ve hu~uAI urtlıır Topkapı 
mrsı Ko dln verilir. Mnllepesl Sa. Al. Ko. dtı törUlUr. llıalesı 

3 - lhııleıi 10·10·941 cuma gU11U ıaat 7. 10. 941 aaıı ı:unu saat 15 te Ko. dn yapıla· 
15 de Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin ('~ktır. 1'ııllpltrrın kııU ttmınatlarl)'le Ko. na 
belli gUn ve saatten bir saat evel teklıf mUracnatlnn. (7152) 17177 

mektuplarını Ko. na vermeleri (7122 Odun alınacak 

Sığır eti alınncak 
D. Bakır Sn. Alma Ko. dan: 

17052 

l - B her kilosu 20 kuruı;ıtnn 105000 ki· 
to ıığır eli kapalı zarf usullyle ekelltme• 
Y-' konulmuvtur 

2 - İlk tC'mlnat 15711 llra olup ihalesi 
8. 10 9!1.1 taroamba gUnll aaat 9 da, ıetek-
1 !erin temin t "" •rklif mektuplarını bel· 
1i &'tinde saat 8 kadar, Ko. na vermeleri. 

(724) 17054 

Kuru ot alınacak 
H. Koy Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Pazarlkla 300,000 kilo kuru ot satrn 

alınacaktır. İhale ııUnii 4. 10. 9U cumarte· 

si cUnü ıaat 11 dlr. İsteklilerin % de 15 te· 

mlnatlariyle mezkur glinde Hadımköy Sa. 

Al. Ko. na müracaatları. Evsaf ve ıart 
lar Ko. da görlilUr. (7145) 17095 

Mlla• Sa Al. Ko danı 
l - Muhammen tı~·atı 5100 lira 

GUllUk eunızonunun odun lhtl)-acı 

zarf u&Ull)'te eksiltmeye konulmuıtur. 

olarak 
kapalı 

2 - Ekslltmcıı 15. 10. on cııra~mbıı günO 
saat 16 da l\Ulls Sa, At. Ko. da )'DPll~c11ktır. 

Muvakkat teminat 7G!5 liradır. isteklilerin 
belli ı;Cln ve ııaatt.cn bir aaat eveı teklif 
mcktuplonnı Ko. na vermeleri. 

(7226) 171~ 

Yapı ilRnı 
latanhul J<nmutnnlıC:ı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlık ııUnU talibi eıkm»:nn ı 7:232 

lira ~S kuru& keSıf bertıııu titr teısız ve tıa· 
ret istasyonu binası B. ıo. 941 p&zo.rteıt ııuna 

Hat 11 de pıızarlık!ll thall!!I )'apılaenktır. 

Şnrtnamegl lıer ıılln Ko dıı gOrlllUr. tstekll • 
tıırtn belli s;Un ve ıınntle kanuni veslkalnn 
ve en az on bin llrıı.lık lnsııot yaptıklarınn 

dnlr resmi veslknl:ırb•le ıılrllKte Fındıklı Sa. 
Al. Ko na rnUrııeaatları ıtau teminat 2584 
lira 80 kuruıtur. 

l'7229) 171~ 

Kuru ot alınacak 

Er fotini alınacak 
F.akleehlr Sa. Al. Ko. dan: 
l _ 5000 cırt er totlnl nllmuneıııne ııöre 

pazarlıkla satın alınacaktır. llk teminatı 
8:s62 ııra 50 kUruıtur. Pazarlıaı :ı. ıo 941 
pertembe iiinU ıaat 10 da Eskişehir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. tatcklllerın muanren 
ı:Un ve saatte tık tem\nat ma1'buzlıırlY1ıı mü· 
racaatıan. Numunesi Ko. da ı:örUIUr. 

(7240) 17192 

Sığıreti alınacak 
Mllfil Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Muhammen Clyatı 18:\00 lira olara'k 

GUllUk ~arntzonunun &ıtır eti kapalı zart u
ıutı:yle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 15. 10. 041 cuıamba gUnO 
sa3at 16 da Milas Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Muvakkat teminat 202:; liradır. 

3 - bteklllerlıı belll ı;:Un ve s:latten bir 
saat eveı kanuni veslkalartyle teklif mek· 
tuplarını Ko. na vermeıerı. (7241) 171~ 

Sığıreti alınacak 
Milas Sa. Al. Ko. dan: 
l - Muhammen tlyatı 80600 ura olarak 

•ıtır eti llıtıyacı kapah zart uaullyle eksilt· 
meye konulrnuıtur. Ekslltmıı 10. ıo. 941 car· 
ıambn cUnU saat 16 da Milas Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat temınatı 45..'lO ıtnı· 
dır. lst.ektllerın belli ııUn vo aaa tte kanuni 
vcslkalarlylı ~kllt mektuplarını bir ııaat e. 
veı Ko. na. vermeleri. <7242> 17194 

Elektrik memuru alınacak 
Cebeeı Tatbikat Mektebi MUdUrlUl!'Undcn: 
l - Okulunıuza 100 lira Uerettı bir etek -

trlk memuru alınacaktır. sanııt Okulu m.-
zunıarı t.ete!h edllecekttr. lltekıtıerın Okula 
mt.iracaatıan. ('7249) l719:! 

Saman alınacak 
Karak!lse Sa. Al. Ko. dan: 
1 - A11~1da miktarı vazıh üc kısım rıa _ 

manıo 8. 8. tı41 kapalı zartla :Vtlı>ılan eksilt
mesinde talip cıkmncııtından pazarlıkln alı
nacaktır. Tahmin bedelleriyle tik temınaua. 
rı ve ı:>nzartık cUn ve ıaatı aaatıcıa her bl -
rlnln hizalarında s:öııterllmletlr. Evu.t korun 
bUlUn ı::nrnlzonlarında mevcuttur. Istekllle _ 
rln belli ~Un ve saatte tomınat makbuzın
rtyle Ko. na tnUrncıattan. 

Cinsi soman, 642 000 kilo tahmin bl!delt 
16050 lira ilk teminatı 1203 lira ~ kuruı, 
rnünaka&a s:unu 2. ıo. 9.U Hat 9 aa. snmnn 
486.000 kilo tahmin bedeli 17010 lira ilk tc. 
mlnat 12Tl5 llro 711 kuruı. ııunıı 2. 20. 941 ııer
eembe saat 9.15 te. 8&.man ısss.ooo kilo tah. 
mln bedeli 20550 lira llk teminat 1543 lira 
:ıo kuruı 2. 10. 941 peuembe ıaat 9.80 aa. 

{7250) 17196 

Koyun eti alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Dcher kilosuna 85 kuruı fiyat tl\hmln 

edilen 22 l>ln kilo kOY\ln eu kavumıuının 
kapalı zarrın ckalltmesı 6. 10. 941 PC'rıembe 
runu uat ll de Erzincan sa. Al. Ko. da ya. 
pılocaktır. Muhammen bedeli 18.700 lira v.ı 

ilk teminatı ı:ıoo lira 50 kuruatur. Şartname
si Ko. da. E\'Sar korun bUtUn ıı rntzonlann
da me\·cultur. Tallı> olanların belli cUn ve 
&aatte ona kadar tekııt mtktupıannı Ko. na 
venneıtrı. (7251) 17197 

Meşe odunu alınacak 
l30layrı Sa. Al. Ko. dan: 

4 - Bu macldeler ayrı ayrı kliçUk par -

çalar halinde başka başka klmseterede iha

le edilebilecektir. İsteklilerin Ko. na mÜ· 

racaatları (7065) 17002 

Kuru ot alınacak 
Samsun Sn. Al. Ko. dan ı 

1 - Tahminen beher kilosu 6 kuruş SO 
santimden 300,000 kilo kuru ota talip çık
ma.dığnan 4-0 cı maddeye göre pazarlık u 
sulli ile 11tı11 alınacaktır 

l3unıa Sa. Al. l{o. dan. 
1 - lneı:öl lhtl)'acı ıcın 630 ton kuru 

paıarlıldll satın alınaeaktır. 

1 - Tahminen beher kilosuna iki kurua 

2 - Pazıırıııtı B. ıo. 941 cumll 

2S untlm fiyat takdir edilen 720.000 ktlo me
ot H ocıunu paı.arlıkla satın nllnacnktır. Mu

hammen bcdell 16.200 lira kaU teminat 2430 
lira. ırUnU &aat 

Et, odun, saman alınacak 
Dikili Sa. Al. Ko. dan : 
ı - .Aı&ğlda yazılı yiyecek yem ve 

mahrukat kapalı zarfla ekalltmeye konul
muştur. Muhammen fiyat tutarı ile llk 
teminat bedelleri ve ihale ııaaU hlııaıarın• 
dn Yaııılldır. 

3 • - İhalesi 14. 10. 941 aalı gUnU Dilcilt 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve §IU'l· 
namesi Ko. da gtirUlllr. 

3 - Tıtliplerin kanuni vesllcalarlyle 
teklif mektuplarını ı:ıcııı gUn ve saatten 
bir 11nnt evet ı<.:o. na vermeleri. (7067) 

Cinsi sığır eti miktarı 150.000 kilo mu
hammen tutarı 72.000 lira ilk teminatı 
~400 lira saat 10 da. 

Cıruıı ae.man miktarı 440.000 kilo mu
hammen tutarı 22.000 lira ilk teminatı 

1650 lira aaat 11. 
Cinsi odun miktarı 850.000 kilo mu· 

hammen tutarı 17.000 lira ilk teminatı 
1215 lira saat 12. 17004 

Saman alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kilosu 2 kurut 50 santimden Hasan 

kılı teslim alınacak olan 1137 ton samanın 
20-9-941 gılnü kapalı zarfla mUnakasasrna 

istekli !jıkmadığından tekrar kapalı zarfla 

münık11ya konulmuıtur. 

2 - Milnakaısa U. ·1 0·941 ıünil nat 11 

de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15925 liralık te· 
minat 1175 liradır. 

4 - S11mana ait evsaf ve ~artnamo Ko. 

da cörlililr. lateklllerin teminat makbuzla

riyle Ko. na milracaatları. (7070) 17005 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
ı- 88,5 ton 11ıt1roU par.arlılda aatın 

alınacaktır. Muhammen bedeli !i310 ııra 
olup oartname ve evsaf Ankara, İstanbul 
Çorlu ve Kırklareli komisyonlarında ıncv· 
cuttur. Ekslltıneel o. ıo. ııu perıembo gtı. 
nU aaat 1 do yapılacaktır. Talip olanların 
tem!natıarlylo birlikte Kırldlll'ell Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıarı. (7069) 17032 

İki dizici alınacak 
Polatlı Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - 1ti llrn ücretle Polatlıda Top ve 

Top atı11 okulu matbaasına iki dizici alı
nacaktır. İrıteklllt:!rln gerekli veslkalarlY· 
le okuta mUracaatıarı. (7l15) 17046 

Bir hasta bakıcı alrnacak 
Polatlı Topcu Atıı Okulu ı<omulanlıtın· 

dan: 

l - Okul naataneaı ıcın 33, 40 lira ma· 
nalı bir hemelreye lhtıyac vardır. Aıırıca bir 
talebe Yt'mck lııtthknkı do vardır. Taliplerin 
okul hastanesine mUracnatıarı. 

(7116) 17047 

Kuru ot alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dnn: 

2 - Muhammen bedeli, J9500 lira, kati 
teminat 2925 liradır. Şartnameal Ko.. da 
görülür. 

16 da Burııa Toııane Sn. Al. Ko. da yapıla -
cnklır. Paznrlık •onundn tekarrUr ed<ın tlyat 
üzerinden :vüz<'le 15 kntl teminat alınacııktır. 
Tnllptcrın belli ~Cin ''e snııtte mezkQr Ko. na 
mUrncaatlorı. (7230) 17184 

pazartesi ı:ünU Sığıreti alınacak 
saat 15 te Samsun Sa. Ko. da yapılacak • tzrnır Lv. A. sıı. Al. Ko. dan: 

3 - İhalesi 13-10-941 

tır. İsteklilerin belli gUn ve saatte kati te l - Beher kilosuna as kıttuı ttrot tah-
minat makbuzlariyle Ko. na müracaatla· mln edilen 100.000 kilo keıllmle sı~ır eti kn-
rı. (71.SO) 17006 palı zart usullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltme 15.10. 941 carsnmba ı:ıınu 

Kunı ot alınacak 
ltotdere sa. Al. Ko. dan: 
l - Mevcut evı:ır ve ıartnameılne a!ire 

400 lon tel balyalı kuru ot !tturattıda vn~on• 
dıı teslim ııı.rtl)'le pazarlıkla alınacaktır. Te· 
mınatı 3300 lira olup 1>11zarh1tı 7. 10. 941 &ali 
2unu 1aat 18 da Karantacıln komisyonun bu· 
lundul\l mahalde yapılacaktır. 

(7195) 

Saman alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

17118 

l - Beher kllosunn 3 kuruı tlyat tahmin 
edilen 600.000 kilo aamanın kapatı urtta ek· 
ılltmcslno tallı> cıkmadlC:ından bir ay 1clnde 
pazarlıkta ollnacnktır. 

2 - Paza.rlıtı 11.10. 041 cuına ıunu saat 
14 te Erzincan Sa. At. Ko. da yapılacaktır. 

9 - Mulıammen bedeli lS.000 lira \'e ilk 
tıımınat ıs:ıo llradır. şıırtname11 Ko. dll ve 
ıvsntı kolordunun bOtUn ııarnlzonlannda 
mevcuttur. Tallı>lt!rln hl'lll aun ve aantte ilk 
temınatıarlyle Ko. na mUrııcaatıarı. 

(7108) 171.20 

Sadeyağı alınacak 
Mara• sa. Al. Ko. danı 
1 - Kııpalı zartla :27300 kilo sadl!Yat alı

nncaktır. Nulıammen bodoll 895SO lira mu • 
vakkat tcmınnt 29G8 llrndır. 

2 - Kapalı urtıa tııaloaı lD.10.1941 cu -
ma aunu saat 15 ur. 

3 - lıteklllerln tekllf mektup!annı ihale 
Hatlnden bır saat oveı Ko. nıı vermeleri. 

4 - Şartname ve evsat Ankara, l&tanbul 
Lv. lmlrllklet1 sıı. Al, Ko. da aörQ111r. 

(7199) 17121 

Bulgur alınacak 
.Mııraı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zartla aoooo kilo bulııı.ır alına· 

caktır. 

:J - MuhAmmen bedeli SSSO lira muvakkat 
temlnD.\ 643 llrıı 50 kuru~tur. 

S - Kapalı zarfla lholeııl 11. ıo. 941 cu -
mıırtest ııunu ııaat ıı dlr. 

4 - Isteklllerln tekllt mektuplarını ihale 
aoottndcn bir ııaot eveı Ko. na vermeleri. 

ıs - Sarıname ve ev1tı.t Ankara, lltanbul 
Lv. Amlrlıklerı Sa. Al. Ko. lorında ııörıııur. 

( 7200) 17122 

Kuru fasulye alınacak 
Mnraı Sa. Al. Ko. dnnı 
1 - Kapalı zartla 5SJOO kllo kuru tuulvo 

alınacaktır. Muhnmmcn bedeli 9945 lira. mu· 
vakkat teminat 74ll Ura, 87,6 ıcuruıtur. 

2 - Kapalı urtıo lhııleal 20.10. l9U saat 
16 dır. 

8 - llteıuııorın teminat mektuplarını ı-

1111111 ııaotlndtn bir ıaat eveı Ko. na vermc
lerı. 

4 - Ş:ırtname ve evsntı her gün Ankara, 
tatanhul Lv. &mirlikleri Sa. Al. Ko. lorındn 

aııruıcır. (7201 > 17123 

saat 15 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dl\ YAPI. 
lncaktır. Hepsinin tahmin edilen tutarı 88000 
lira muvokknt teminatı :ı 30 llratlır. Tallple· 
rln kanuni vcslkalarıvıe tekllt mektuplarını 
bıılll ııun ve ıoattcn bir saat evcl Ko. n \'Cr· 
mcl~rı. (7232) 17155 

Sadeyağı alınacak 
Bolavır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher klloı;una 110 kuruı Clyat tah • 

mln edilen on bin kUo aadt)'O.C paurıtkla 
11atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17.000 lira, katı 
teminat 2l)!IO liradır. 

3 - thaleıı 2. 10. 941 peraemhe ııunu sa
at 15 tc Bola)'lr c:lvan Aa. Po. 700 sn. Al. 
Ko. da yapıloraktır. 1ıteklllcrln o gUn ve sa· 
atte Ko. na mUrncaatınrı. (T.233) 

17186 

Buğday öğüttürülecek 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1000 ton butıt&)' paznrlık!o ıs~QttUrU· 

lecektlr. Patarlıtı 8. ıo. 941 cuma aUnU sııat 
11 de Erzlncıın sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

oıutme bedeli 32500 lira 50 kuru5tur. Şart• 
namcııl Ko. dadır. Tnllplerln belli ııtın ,., 
1aatte Ko. da bulunmaları. 

(7235) 17187 

Çivi yaptırılacak 
lstanbul Komulanlı~ı sa. Al. Ko. dan: 
1 - 6 ve S milimetre rıımatln demirleri 

verilmek Uzere 100; 200 tbn mulıteıır eDatta 
ch·l 3. 10. 941 cuma ııilnU saat ıı de pıızor -
!ıkla >11rıtırılıcıı.ktır. Muhıırnmcn bııdctı. 4S 
bin liradır. Kati teminat 7200 llradır. Sartna· 
mesı lıer ırun Ko. do ııllrUltlr. tstcklllerln 
belli ııtın ve saatte Fındıklı sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (7236) 17188 

Saman alınacak 
Merzlton Sn. Al. Ko. danı 
1 - Kopalı zartla l!An edllmlı olıın 1152 

ton samana !Atekll cıkmıuııcındıın bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - PnuırlıA'ı 22. 10. 941 soat 13 te yapı· 
ıacaktır. 

8 - Saman dı.>kQm halinde veya bal)'a ha· 
ııncıe alınoblllr. Balya teli bedelsiz olornk 
verilecektir. 

4 - Muhammen bedeli 34560 liradır. Ka· 
tt teminat 518'1 lira ıartnnmesl lıer eCln Ko. 
da ~örülür. Ve lıleklllere 173 kuruı mukabl· 
ııncıe verilir. lıteklllerın kanuni vesi\ lkle mil· 
racnattarı. (7238) 17190 

Sadeyağı alınacak 
lı::mtr Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna. 162 kuruı tahmin c. 

dllen M.000 kllo ıınde)'nl: kapalı zarı uıullr
le ekslllmc)'e konuımuıtur. 

2 - Eksiltme 16.10. 041 Pertembe rrilnll 
saat 15 le lzmlr Lv. A. Sa. Al Ko da 
lııcnklır. · · Yapı -

Beller klloııuna (3> kurua (!50l ~antlm 
tahmin edilen 576 ton kuru ot kapalı zo:11a 
eksiltmeye konmusıur. Muhıımmen tıcdeıl 
20160 lira olup ilk teminatı 1012 Urodır. tv• 
aat \'e aartnnmesl komlıyonumuzdan verıle • 
cekUr. lhalesl 10. ıo. 041 cuma e!lnU ~:ıat 16 
da komlayonumuzun buıundutu matıoııde ya· Pirinç alınacak 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan 81000 
lira mKuvakkat tımıınatı l)30Q liradır. Şar~na. 
meaı o. da s:ııru1ur. Ekılltmere ltllrAk eııe
cekter kanunl vealkalarl.llle tl!nılnat 
!arını ihale aaatıntlen bir saat 

1
mektup. 11ııııcaktır. lstekllltr betll tün ve sa.ı.tten hır Maru Sa, Al. Ko. dıı.n: 

aaat öncı tekUt mektuplarını komıayona ver• 1 - K•P•lı zartla 5SMO kilo pirine 11.ıına-
melert. .C'lll7). 17043 ı cakUr. Muhammen bedeli 16380 liradır. Ve 

eve tekııt 
mektuplınnı Ko. na venn~erı. 

.(7239) 17191 

2 - 1hales1 s.10. 941 cuma ıtUnll saat 16 
da llolayır civarı ~. Po. 700 Sa. Al. Ko. da 
yııpııaeaktır. 

8 - lateklllerln mezkQr ııun vo ıaatı.e 
ko. na mllr&.caalları. 

(7252) l'll98 

Koyun eti alınacak 
lımtr Sa. Al. Ko. danı 
ı - Beher kll0&una 62 :ıraruı tahrnın edı

lr'n 23 bin ktlo keallmlı kOY\ln eU kaı>alı z;arr 
usullyte ekslltmcye kdnutmuatur. 

2 - Ekıılltme&l l~.10. 9U carıam1ı4 ırunu 
saat 16 tin lzmlr Lv. A. sa. AL Ko. da Yapı. 
lacnktır. Hepsinin tahmin edilen tutarı l&JIOO 
ııracıır. Temınııtı muvakkateıı ıııı2 lira l50 
kuruı. EkaUtnıt)'e 1ıtırO.k edecekler kanunı 

tektlt mektuplıırını lhale ırUn ve lllatını.ten 
bir ııaıı.t evci Ko. na vermeleri. 

('7254) 17109 

Sığır eti alınacak 
Söke Sa. Al. Ko. danı 
l - ll!. !l. 941 tarihinde lnale&I Yl\pılaC'ak 

olan 137858 kilo ııı:ır eti kııpalı zart usully
ıe eksiltmesi ll8.n edumesıne rıı~rnen tıı.ıııı 
cıkmııdıQ'lndan pazarlıkla mUbo)aa Mllmek 
Uzere ııı. 10. 941 tarihine kadar bir ay müd
detle askıya ahnmıatır. 

2 - Tollıılcrın Ankara, btanbut, tıo:mlr ve 
Söke Sn. Al. Ko. lannda nrtnıımeıerı mev
cuttur. lsteklllerın ı:ı.10. 041 carsamha i'il. 
nU aant ıı c kadar Slike Sa. Al. ko. nl\ mU-
rııcaauarı. (7255) 17200 

Odun alınacak 
Mllaa Sa. Al. Ko. dını 
1 - .Muhammen fiyatı 6Z50 lira olarak 

odun lhll)'acı ekslltme)'e konutmu11ur. 
2 - Ekıııtme 15.10. 941 c:oreamba ırunu 

saat 16 da Mllaı Sa. Al. Ko. da yapıtocaktır . 
3 - Ekılltme kapalı zart usullyle :Ynrıııa. 

caktır. Mu\'nkkat teminatı 1282 llrn llO ku _ 
ruıtur. lat~klllerln konunt veslkalorlyle tek_ 
ıır mektuplarını bl!lll &:Un ve saattl!n bir 11• 
at evet Ko. na vermelerı. 

(7256) 17201 

Me§e odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahmlnco bcher kilosu 4 k.urustan 

400 ton meıe odunu kapnlı zartla eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 16.000 llrıı olup 
ilk teminat 1200 liradır. Şartnarnoaı K 
cııruıur. o. da 

8 - 1hıııesı 11!. 10. 941 ııaat 16 da 
Ynııııa. 

caktır. Iıtekıııe:ın mezkar 11ln 
ve ı:ıatt~n 

bir saat evet tekllr rn~ktuplarını K 
meterı. (7257 o. na ver • 

) 17202 

Meşe odun11 alınacak 
Van Sa. Al. Ko, dan: 
1 - Tahminen beh 

1000 ton er kilosu 4 kurustıın 
)'e konulm~:~~r~unu kapalı zartln eksııtme· 

2 - Muhammen b d 
temtnau !000 e eli 40.000 lira oluıı 
ruıur. llradır. Şartnamesi Ko. do. cö· 

ııı:rı - ihale 1 19. ıo 941 saat 18 dır htrk· 
tekil; me1k!lr ı::Un ve saatten bir ~ını e\'l!l 

mektuptıırını Ko. na vermeleri 
(721!8) 

Sadeyağı alınacak 
Muhakoy Sa. Al. Ko. dan: 

17203 

l - 16 ton Udt)'a:t alınacaktır. SA'll!> • 
tının muhammen t!)'aU kllo baıına 180 ku 
ruttur. 

2 - Taliplerin 2. ıo. 941 N!rıembe ı:ıınu 
ıaat 14 te Hadımk/.!y civarında MuMköy SA. 
Al Ko. da yapllacaktır. 

8 - Sadeyatının mu\'akkat teminatı 2160 
liradır. ..(m9). 1'1204 
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§ Konya'da Kuleli, AICşehir'de § - -E Maltepe ve Bursa Askeri liseleri-~ - -
~ nin her üç sınıfına talebe alınıyor ~ -- -: Milli Müdafaa Vekôletinden : ---------------------------------------------------------------------------------

1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfma 
1 ~ir~ncik~nun 941 de ba7lıyacak olan yeni ders devresi için Ma
arıf lıaelerınden ve Maarıf orta ıpektebini ikmal ederek devlet 
olgunl';'k imtihanlarını muvaffakıyetle vermit olanlardan talebe 
alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde 
yapılacak seçme sınavında kazanması §arttır. 

3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yatını bü
yiiltmüı veya küçültmüı olanlar, bulundukları okulların aon sı
navlarında İpka veya bütünlemiye kalanlar, yaılan, boylan ve 
ağırlıktan aakeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar 
kabul olunmazlar. 

Bu hadler ıunlardır: 
Lise 1. aınıf: 15-19 dahil 
Lise il. sınıf: 16-20 dahil 
Liae 111. aınıf: 17-21 dahil 
4 - Bu tartları taııyan isteklilerin bulundukları yerlerin as

kerlik fUbelerinden diğer kaydükabul ıartlariyle müracaat yol
larını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını hazır
lıyarak 1 Birincitet rin 1941 den itibaren askerlik ıubeleri yoliyle 
bu kağıtları girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla
nn bulunduktan yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birincitef
rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteırin 1941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olu-
nur. (6745) 16812 

--------------------------------------------------------------------
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

29 Eylülden 6 ilkteşrine kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hattına Pazartesi 17 de (GUneyııu), pereembe 17 de (Erzurum). Galn

ta nhtı:mından. 

Bartın hattına CUmartesı 18 de (Anatarta). Slrkecl rıhtımından. <lean ahire 
kadar haftada bir posta yapılacaktır. 1nebolu')'ll kadar ııtdecek 
olan bu posta ırldlı ve dönllıte Akcakoca')'a uıı:nyacnktır.) 

Per&embe 8 de (Bartın). Topane rıhtımından. lzmit hattma 
(NOT: Yalnız bu harta)'a mahsus olmıık Uzere 30. 9. 9.U ııalı 

ıı:UnkU posta yaııılmıyacaktır.) 

Mudanya hattına Salı, ııeraembe ve cumartesi 9 da (Çanakkale>. Pazar 8 de 
(Marakaz). Postalar Galata nhtımından kalkarlar. 
(NOT: Salı. ııereembe ve cumartesi ırUnlerl esaı ııostalara llA.

veten saat 10 da Galata rıhtımından llılve birer vapur k&ldın
lacaktır. ıave vapurlar aynı ırlln l\ludan:va'dan 16.30 dil 1atan
bul'a döneceklerdir. Bu ıureUe Mudanya'dan tatanbul'a tıer 

ıı:Un vapur vardır.) 

Bandırma hattına 
Pazartesi. salı. carıamba ve cuma Sde (Marakaz) Galata nh

tlmından. ayrıca carıamba ve cumartesi ~ de (Konyaı Topa
ne nııtımmdan. 

Karabica hattına 
tmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve cuma 19 da (Sııyyar). Topane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın). Topane rıhtımından. 
Careamba 12 de (Ülıren), cumartesi 12 de (Saadet) Slrkecl rıh
tımından 

b mir birinci ıürat Pazar 16 da (Tırhan). Galata rıhtımından. 

hmir ikinci ıürat Peraembe ıs te (Kadel). Galata r~htımından. 
NOT: SO eylül 941 aaıı eününden itibaren lzmlr ıuarı münaııebeUyle yapılmakta olan 

Ul\C ıUrat poıtaaı kaldırılmıatır. 

Notı Vapur ııeferleri hakkında her türlü malumat aıağıda telefon numaralan yazılı 

acenteleriınlzden öfrenilcbilir. 

Galata Bat ıcentelıtı Galata rıhtımı, limanlar U. Müdürlüğü binası altında 42362 

Galata tuh• • Galata rıhtımı, mıntaka liman reisliii binuı altında '0183 

Sırkıcl Şube • Sirkeci, Yoku salonu. 227'0 
(86M/7216) 17178 

Masa, Sıra 
• ve saıre ah nacak 

Jandarma GN. 
lıl lktan 

K. Ankara Satın Alma Komisyonundan 
Bir adedi :Muvakkat teminatı 

Lira Kuru11 Adet Cinai L ira 
26 
60 
20 
70 
25 

115 Ders aıraaı 21~ 63 
18 Yemek maauı 
26 

3 
2 

so 

Yemek ıırası 
Öğretmen kllrallııU 
Siyah yazı tahtası 
Yemek aaldalyaın 2 ' 147 00 

Allı kalem malzemenin temlnau 362 63 
Mıktarı, cinsi. tahmin fiyatı ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı altı kalem 

malzome 1-10-1941 çarşamba gllnll saat 16 te açık eksiltme ile Ankara J. Sa. Al. 
K omisyonumuzda alınacaktır. Altı kalemin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi 
den 11ralarının bir ve be11 kaleminin dlgı>r bir istekliye lhaleal caizdir. Şartname 
komisyonumuzdan parasız alınır. NUmuneler Jandarma Subay Okulunda görtilUr. 
1ateklilerın teminat ve ve.sikalarlyle ek slltme zamanında komisyonumuza gel -
meler!. (6666) 16633 

DAKTİLOGRAFİ KURSU 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuzun daktilografi kurslarına talebe kayıt ve kabul mu

•meleıi 25 Eylül 1941 pertembe sünü baılıyacak 4 Birinciteırin 
1941 cumartesi günü sona erecektir. 

l - En az ilk okul diploması; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3 - Sıhat raporu ve atı kağıdı; 
4 - 2 •det vesikalık fotoğraf 

ile okul idaresine müracaat edilmesi. 

KURSLAR PARASIZDIR 

Kayıp - Ankara ziraat mektebinden al-
Sa tı lı k keçiler dıgım ıahadetnamemıe İstanbul Beşiktq 

nllfua memurluğUndan aldıtım nutus kA-
Türkiye Tiftik Cemiyetinden gıdımı kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
Türkiye Tiftik Cemiyetinin Lala- eskilerinin hUkmU yoktur. 

han'daki ntimune tiftik sürüsünden 

1 

4ll75 Muhtar Oğ. Metin Turoucuotlu 
tohumluk için muayyen yaı haddini beled' · d 1 Kayıp - Kastamonu ıyeaın en a -
doldurmuı bblunan 2~ bat buruk te· ı dıtım 388 numaralı ıoförlllk ehliyetimi 
ke ile seksen a~et keç~ satılıktır .. ~1-ı kaybettim. Yenlıinl aıacatımdan eaklainln 
mak istlyenlerın Cemıyet Merkezıne hUkır.11 yoktur. 
müraeaatlan. ~568 M69 Rulm otlu Hüseyin GUrbQa 

ULUS 

MAARiF VEKALET! 

Kız Enstitüleri mezunlarına 
:Maarit Vekilliğinden : 
Kız Meslek Öğretmen Okuluna yeniden 

talebe alınacaktır. MUsabakaya lııtirAk et
mek lstlyenlerln oartları anlamak Uzere 
4. 10. 1941 akşamına kadar mezun olduk
ları okul idarelerine müracaatları llAn olu-
nur. (7170) 17169 

Bir daktilo alınacak 
Maarif Vekilllğlnden : 
Vekilllk teokllAtı için mUııabaka le. İn

gilizce bilir bir daktilo alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlara göstere

cekleri liyakate göre Ucret verilecektir. 
İmtihan 15. 10. 1941 çar§amba gUnU saat 

16 de Vekllllk binasında yapılacaktır. 
Taliplerin 14. 10. 1941 tarihine kadar bir 

dilekçe ile Vekilliğe mUracaatıarı IAzım-

dır. (7182) 17171 

Sanat okullarına meslek dersleri 

ve atölye öğretmenleri 
alınacaktır 

Maarif Vekilliğinden: 
Sanat okullarına: 
l. Radyo ve telsiz telgraf işlerini, 
2. Telefon ve tı>lgraf makineleri teııia 

ve tRmlri işlerini, 
a. Her nevi motör tamiri l§lerini, 
4. Tesviye, freze, torna ve ince tesviye 

tşlerlni, 

:S. Demircilik fsıcak, soğuk) ve kay
nakçılık lıılerlnl, 

6. Elektrik tesisatı ve makineleri ta
miri lelerini, 

7. ~Iaklne ve inşaat ressamlığını. 

Nazarı ve pratik olarak bilen teknisyen, 
ustabaşı ve ustalar alınacaktır. 

Talipler nazarı ve ameıt olarak bir im
tihana tabi tutulacaklar ve gösterecekleri 
kabiliyetlere göre Ucret veya maaşla tayin 
edileceklerdir. 

Ecnebi memleketlerde tahsil etmiş Yeyll 
atölyelerde çalı~mış olanlarla sanat okul
lan \'e lmaltıtıharbiye mezunları tercih 
edılııcııklerdlr. 

İmtihanlara ecnebi tabiiyetinde olanlaı· 
da girebilirler. 

Taliplerin en geç 15 Blrinclteşrine ka
dar Maarif Vekllllı'.\'ine bir istida ile mll-
racaatları. (7183) l 7172 

IKTISA T VEKALETi 

Elbise diktirilecek 

İktisat Vekaletinden : 
1 - VekAlet mllstahdeminl için (57) 

takım erkek kostllmll lle (3) takım kos
tüm tayyör diktlrllecektlr. 

2 - Tahmin edilen dikiş bedeli (600) 
lira olup muvakkat teminatı {45) liradır. 

3 - İhalesi l. 10. 941 çarşamba gllnU 
saat (14} de levazım mildlirlllğilnde top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin oartnameyl görmek ve 
% 7,5 muvakkat teminat parasını yatır -
mak Uzere levazım mUdllrlllğUne mUraat-
ları iltln olunur. (7039) -7012 

""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''L.. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Hangar yaptırılacak 
İnhisarlar Umum :MUdUrlllgUnden 

-
-

1 - tzmlrde Çamaltı tuzlasında kapa 
1ı zart usullyle tuz hangarı yaptırılacak 
tır. 

2 - Muhammen bedeli ''20345.50., lir a 

-
il 

olup muvakkat teminatı "1525.91,, liradır 
3 - Eksiltme 10. 10 1941 cuma gUnil sa 

at 10 da levazım oubeslnde mUteııekk 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

r 4 - Şartname, proje ve keşfi mezk~ 

ldarııden ve Ankara ite İzmir ba§mlidilr 
lUklerlnden 102 kuruş mukabilinde veri 

-
-

lir. 
l 
a 
e 
n 

5 - isteklilerin 15000 liralık bu kabl 
inşaatı yapmış olduklarına dair vesik 
ibraz ederek ihale gilnUnden 8 gUn evelin 
kadar umum mlldUrlUk .inşaat şubesinde 
aynca eksiltmeye lotlrak vesikası alma
ları lt'lzımdır. 

u 6 - Eksiltmeye gireceklerin, mllhUrl 
teklif mektuplarını kanuni vesikalarını v 
mUnakJU!aya iştirak veııikasını havi kapa 
h zarflarını ihale saatinden bir saat eve 
llne kadar adı geçen komisyon baokanlı 
ğın:ı makbuz mukabilinde vermeleri IA 

c 
-
-
-
-

zımdır. (8431-69961 16962 

Ankara inhisarlar Ba, Md. 

Anbar tamiri 
Ankara İnhisarlar BaşmlldiirliiğUnden : 

. 
a 

-
-
t 

-

541 lira 91 kunışlıık keşi! varakasına gö 
re Sekili tuzlası anb:ır tamiratı pazarlığ 
'konulmuetur. Pazarlık muamelesi 10. 10 
941 tarihinde saat 16 da başmUdllrlUğil 
mllıo:de toplanacak komisyonda icra edlle
ceğınden taliplerin belll glln \'e saatte eh 
llyet vesikalarıyle ve 41 lira ilk tenılna 
paı alarlyle blrlik~e komisyona mUracaat 
ları. (7060) ı i023 

OKULLAR 

Hasta bakıcı aranıyor 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlllğiln -

den: 

-
-

Siyasal Bilgiler Okulu talebe revirinde 
çalışacak bir hasta bakıcıya ihtiyaç var 
dır. Aylık Ucret 30 liradır. Yeme, iı;:ıne ve 
yatma mektepte temin edilecektir. Hasta 
nelerde çalışmış ve hastaya bakma işle

rinde bllgfll olmak IAzımdır. Her glln 
mektebe mllracaat olunabilir. 7091} 

17037 

ANKARA BELEDİYESi 

Satılık enkaz 
Ankara Bekdlyesl imar l\lUdUrHlltUnden: 
Mevkii öncebecl spor meydanı, adası 582, 

ııaniell 10, c!nsl kArırır ev, ınuhammcn kıy
meti 700 lira. 

Yukarıda ada ve ııarsel numaraslyle mcıv
kll yazılı bulunan kArıı:lr evin enkazı hedlm 
ve tesviye! tUrablyeııl alacak eansa alt olmak 
üzere (700) lira muhammen bedelle acık 

arttırmaya konulmuıtur. lhalcsı 6. 10. 941 ta
rlh pazartesi ırUnU saat 15 te imar MüdUrlU· 
ll:Unde )'Rı>ılacaıtındnn taliplerin mezkQr ıtUn 

ve saatte :vUzde 7,3 temlnatlarl.)'le birlikte 
ha~r bulunmalan lllln olunur. 

(6718) 16809 = 3000 tane muhtelif ~ 
: Otomobil lastiği alınacak 

: ampul alınacak ~ Ankara Belediyesinden ı 
--
: : 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
: Ankara Elektrik T. A . Şirketi : 34 x 7 ebadında 63 adet iç ve 63 adet dış 
: Tasfiye Heyetinden : E listikleri on beı cün müddetle ve kapalı 
: 1800 Adet Ampul 220/ lOO W. : zarf uıu}iyle eksiltmeye konulmuştur. 
: 200 Adet Ampul 220/ 7S W . : 2 - Muhammen bedeli (20034) liradır. 
: 600 Adet Ampul 220/ 60 W. : 3 - Teminat ( 1502) lira (SS) kuruşdur 
: 400 Adet Ampul 2ZO/ 40 W. : 4 - İhalesi 7-10-941 salı günü saat 11 de 
: 1 - Bu ampullar O 8 r a m - yapılacaiından ııartnamesini görmek ve be· 

. - Tungsram, Philips markalı ola- -
: caktır. : delsiz almak isteyenlerin htrgün Encümen 

: 2 _ Ambarımıza teslim ıartiy- : kalemine ve isteklilerinde ihale günü olan 
_ le 8-10-1941 tarihine kadar yazı : 7-10-941 salı cünü saat ona kadar usulü da· 
: ile teklifte bulunulması ilin o- : iresinde tanzim edecekleri kapalı zarf tek-
: 4536 : lif mektuplarını Belediye dairesinde müte-
:. nur. - ıekkil Encümene vermeleri. (6800) 16853 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

- -
Yapı yaptırılacak ----- ----Ankara Elektrik T. A. Şirketi : --

: Tasfiye Heyetinden : : 
: 1 - 4 adet trasformatör ve bir : - -: adet garaj binası yaptırılacak - _ 
: tır.. E 

2 - Bu işlerin tahmin edilen ---- bedeli 21.000,- liradır. : 
: 3 - Şartname ve planları gör- : 
: mck ve 6-10-1941 tarihine kadar : -_ teklif mektubu vermek istiyen- : 
: lerin yazı ile tirket müdürlüğü- : 
: ne müracaatları ilan olunur. : - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Acele aranıyor 
Yeniı:ıehlr'de Uç dört oda hollll bir apart

man· acele aranıyor. Dört aylık peşin ve
rilir. Tel: 2850 Kemal Cenanl'ye müraca-
at. 4571 

Ulus - 23 üncü yıl.- No. 7241 
İmtiyaz Sahibi 

lıkender Artuıt 

Umumi Negriyatı idare Eden 

Yazı İtleri Müdüril 

Mümtaz Faiık Fenik 
Müeaaeae Müdürü Natit Uluj 
ULUS Baaımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemtu ıronoenıen ber ııevı ,.. 
&ılar. ııeıredll•ID edllm•lD sert Y• 
rıımn Ye U7t>Oluıund&D dolan lılo 

tıır mesull7eı ıratıuı otwımu. 

Araba plakası yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı için (2000) adet 

tek ve çift atlı araba plAkaaız yaptırıla • 
cakt.ır. 

2- Muhammen bedell (1100) liradır. 

3- Teminatı (82) lira (50 J kuruııtıır. 
4- Şartname ve nlimıınesinl görmek is-

tiyenlerln herglln Encllmen kalemine ve 
isteklilerin de ıo. 10. 941 cuma gllnll saat 
10.30 da Belediye dairesinde mliteşekkll 
Encllmene mUracaatları. (6948) 16947 

Otobüs yedekleri alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Şehir otobllslerl için alınacak (19) 

kalem Rus malı yedek parça on beş gUn 
müddetle açık ekslltmiye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (1800) liradır. 
3 - Teminatı (135) liradır. 
•- Şartnamesini görmek ıstiyenlerin 

hergUn Encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 10. 941 cuma gllnU saat 10 30 da 
Belediye dairesinde mUteoekkU EncUmene 
mllracaatıarı. (6949) 16948 

Köprü tamiri 
Ankarn Bcıll'di>•'Slnrlen: 

l - 1'.:tıUc:. ve K,•ı:toren köprUlerlnln ayak
lanrıın tamiri iti on bes ırUn müddetle acık 1 
eJ<slltmeye konutmuıtur. 

2 - Muhammen bedell (1990) lira (80) 
kurustur. 

3 - Teminatı (149) lira (31) kuruıtur. 
4 - Sartname ve keşi! cetvellnl ıı:örmek 

ıstbenlerln her ıı:Un encUmen kalemine "e 
ısteklllerln de 14.10. 1941 salı ırUnU saat 
10.so da belediye dairesinde mUteaekkll encü-
mene mllracaatıarı. (7098) 17087 

YEN 1 Sinemada 

Yeni mevıım hnzırlıll:ı dola:vıslyle 

blrkac ırun kapalıdır 

RamamllnQ Ac:ık Bava sınemuında 
SENO&lTA 

ASKERi FABRiKALAR 

Hükümsüz ili.n 
M. Fnbrlknlar Satın Alma Ko. dan: 
s. 10. 941 tarihinde lhnle edileceği 16, ıs. 

20 ve 22. 9. 941 tnrltılerlnde ncsredllen mer -
kezde yaptırılacak lnaaat 110.nı hUkilmsUz
dUr. (7181) 17127 

Bir memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Tlcnret Şubesinden : 
Ticaret şubesinde istihdam edilmek lize

re mtisabaka ile bir memur alınacaktır. 
Aranılan şerait ve istenilen vesaik şun • 
lardır : 
ı- Ticaret orta okulu veya lisesinden 

meıı:un olmak, 
2- Doğruluk kM1dı, 
3 - Devlet memuriyetinde veya diğer 

yerlerde çalıııanlıınn oralardan aldıkları 
bonservis tasdikli suretleri, 

4 - İki adet vesika fotoğrafı, 
5- Hüviyet cUzdıını veya musaddak 

sureti. 
İmtihanda muvaffak olanlara 3656 sa

yılı kanun mucibince Ueret verilecektir. 
Hıısıısl kanun mucibince Sıbat Sigortası 

ve Tekalldiye hakkı vardır. 
Talip olnnların s:ırih ve okunaklı adres

leri yazılı dilekçeleri ile en geç 16. 10. 941 
tarihine kadar Ticaret Şubesine mllrnca -
atlıırı ilAn olunur. {7135) 17167 

Kur;un ve saire alınacak 
As. Fab. Satın Alma. Ko.: 
Malzemenin cins ve miktarı: 200-400 ton 

kur§un, ihalenin gUn ve ıınatl: 8. ıo. 941 
çarşamba 14, muhammen bedeli: 260.000 
lira, kati teminat: 2 300 lira, ııartname 

bedeli: 1300 kuı uş. 
Malzemenin cıns ve miktarı: 5000 çift 

er fotinl, ihalenin gün ve saati: 8. 10. 941 
çarşamba 14,30, muhammen bedeli: 46.500 
lira, katı teminat: 6975 lira, ııartname be
deli: 233 kunış. 

Malzemenin cins ve miktarı: 12 ton se
mer kıh, ihalenin glin ve saati: 8. ıo. 941 
çarşamba 15, muhammen bedeli: 18.000 
lira, kati teminat: 2700 Jiı·a. 

Yukarıda ynıo:ıh malzeme hizalarında 
gösterilen glln ve saatlerde Askeri Fabri
kalar unıunı nıiid!iı·Jllğll merkez satın al
ma komisyonunca pnzıırlılda ihale edile
cektir. Muhammen bedelleriyle, kati te
minatları ve şartname paraları hizaların-
da gösterilmiştir. (il 29 ı ı il 7 4 

TÜRK HAVA KURUMU 

Depo yaptırılacak 
T. H. K. <..ıenelmerı:cz Başkanlığından ı 

Etimesğut Hava meydanında yapurıla -
cak deponun eksilmesine ihale günü talip 
çıkmadığından keı;if bedeli 8531 lira 58 ku· 
ruı;a çıkarılarak kapalı zarf usuliyle yeni -
den eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, 
6.10.941 pazartesi ıünü saat ıs te T. H. K. 

30/ 9/ 1941' 

MAHKEMELER 

Mustafa Kemalp1i3a Kazası Satıl )lr 
munı Mahkeme Başklıtipliğlnden: 

Mustafa Kemalpaşa kazasının Kadlrçer 
me köyUnden İbrahim oğlu Kadir ve k1' 
kardc i Fatma taraflarına 

Taraflarınıza gönderilen 17. 9. 941 ve ı• 
sayılı ıuı.n varakası posta tevzi memurlu· 
ğunun 24. 9. 941 gtlnlll meşruhatiyle iki" 
metgfıhıııızda bulunmadığmızdan bahisl• 
bllt'l tebliğ inde edildiğinden lllınen tebll• 
gııt icra.sına karnr verilmiş da\·Ac·ı cuııuce 
köyünden Yakup oğlu Musa Koca davflll 
aynı köyden Ömer oğlu Cemal ve a) ili 
küyden Yakup kızı Nefise ile aranııd• 
mllııtercken taaarı-ııf olunan ve 4. 5. 93

9 

glin ve 101 '19 sayılı tapu senedinde C''" 
safı s:ılresl yaıo:ılı Gllllllce köyünde 1tllll 
iki kattan ibaret yukarıda Uç oda ve Bf&• 
ğıda bir oda bir ahır ve avluda bir _.. 
manlık bir anbar ve arkasında S62 meırt 
murabbaı saha tb:erinde ahşap ve kerJllr.
ten yapılmış natamam bir vaıo:lyette ve ııe
kl?. yUz lira değer ve kıymetinde bulun~ 
evin sulh hukuk mahkemesinin 16. 9. 9 
giln ve l4 2i7 numaralı l<atlleşmiş llAn'li>'• 
le bllmUzaycde satılarak esmanı basılA•1• 

1 . ı ı te\"• ııın hisse erın z nı betinde taks m ve I• 
zii suretiyle şuyuun izalesine karar veri 
miş, karar veçhll~ bahsi geçen ev a.şalt; 
da yazılı olduğu 5ekllde satılığa çıkarı 
mıştır. 

• Sntııı gllnll 17 Teşrinlevel 941 cum~ 
nU saat 14 Mustafa Kemalpqa k lJ 
mahkeme kaleminde ve pe11ln para ne 1 
açık artırması yapılacaktır. 

Satış ev ve rnUştemllA.tına konan 1'11" 
metin yllzde yetmiş beşini bulduğU t.ıc; 
dlrde ihalesi icra, aksi takdirde en ç~• 
artıranın taahhlldl\ baki kalmak 11artlY 
satış tPhlr olunarak gayri menkul l 7 'tef' 
rinievel 941 günllnden itibaren lri ~ 
mUddetle ikinci artırmıya çıkarııarall d' 
Teşrinisani 1941 cuma gUnl\ saat 1-l 
ikinci artırması yapılacaktır. 

üzerinde bırakılan mah almaktan vas ~ 
çerse ondan evelki alıcıya tekli! o da ıt• 
mazsa ihale fesholunarak ga;ı.Timenıcul 0 

• 

beş gUn mllddetıe ayrıca artırmıya çık":. 
lacaktır. Artırmıya ıotırAk etmek tsti>'ed' 
Jer ga)Timenlrule konan kıymetin yUıı: fi 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ~tı~· 
banka teminat mektubu göııtermeıerı ~ 
,.;ımdır. Aka! takdirde talipler artırJ111

1~. fştlrAk edemezler. Yllzde iki buçuk del 'fi 
tiye ihale pulu ve bedeli intikal tesllt11 
tesellllm masrafları alana aittir. 

t ıf 
Yukaı ıda yazılı bir parçadan fbart • 

ve mllştemllAtı bu şerait altında all11j. 
lstlyenlerin muayyen olan gllnde ){ust •ıtf 
Kemalpaşa kazası mahkeme başkAtiplil' .. 
mllracaatııırı tebliğ makamına kaim 01111 
Uıo:ere ilAn olunur. 4572 

Havza HA.kimliğinden: 
Genelmerkez binasında yapılacaktır. Bu işe t 
ait vesaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K . GllmUııhacı köyünden Ömer oğlu vur"' 
Genelmerkezinden ve İstanbul T. H. K. Özlldoğru ile :Mehmet oğlu Kahveci ıu:: 
şubesi Başkanlığından verilir. Arslan arasındaki ba senet yedi yüS ;_ı. 

İstekliler, ihale günu·· saat 14 e kadar ka- liralık 1llacak hakkında yapılan ıcra ıct' 
pah zarflarını komisyona vermelidiı:ler -

binden dolayı itiraz Uzerine Havza~ 

4393 

Matbaacılara 

tetkik mercllnce yapılmakta olan fi' 
mada: borçlu Rı~ıı. namına çıkarılan d~ıı' 
tiye lkanıetgAhının gayri malOm IJtl ıııif 
ması aebeblnden bilA tebliğ iade edi1 ,r 

T.H.K. Genci Merkez Başkanlığından: olduğundan kendtslne hukuk usulil ııııı...., 
N llmuneslne göre 6 'ı<. 8 ebadında 25 er k l ı k ı el tor_ eme er anununun 141 ve 142 n · • ..1 

yapraklı 50.000 cilt deri makbuzu bastı- delerine istinaden 11!\nen tebligat yaPıJ::Jd 
rılması açık eksiltmeye konulmuştur. Mu- k rıı · ı BI b ııc>JY ..... 
hammen bedeli 1050 ve muvakkat temlna- sına arar ve mışt r. naenaley ~ 

mumaileyh Rıza Arslan'ın 15. ıo. 941 
1 

el 
tı 87 lira 75 kuruştur. Eksiltme; 15. 10. 941 hine mllsadl! çarşamba gUnll saat 1~ 
çareamba g{lnll ııaat 16 da Genel merkez Hav?.a icra tetkik mercii duruıırı.,...-,. 
binasında yapılacaktır. Şartnamesi para- ı hazır bulunması lüzumu llAnen teblll 
sııı: verilir. Nllmııneııl gösterilir. İstekliler, lunur. 457• 
1 hale gllnll komisyona gelmelidirler. 
___________ 4_5_7_3____ Aksaray Sulh Hukuk HAkimliğlııdetl: 

Odun ve me'e kömürü alınacak Aksaray evkaf idaresi vek!U ut11~ 
Ankara Cezaevi DlrektörlU{:Unden: avukat Mııııa Şener tarafından ~k~ 
Ankara eezn evinin 941 mnıı yılı ihtiyacı sabık muhasebecisi Kt\zım veresesi "y# 

olnn .on ton mcee komUrU ile on ton ı..,nlmıa Bileclk'te mukim karısı Müzeyyen aJI ot" 
meşe odununun acık eksiltme suretiyle thıı - ne sulh hukuk mahkemesine koea.Sl 'ıtı~ 

ke::usk::,'.:kı;;~~r~e!~~:t :~~~~no~a~·u::ı ~;~ veffa) KAzım'ın evkaf idaresinden ~ 1 

ra G2 kurualuk banka mektubu veya o mlk- (yliz liranın istirdadı davA.sının a1ı1" 
arda paranın Ankara defterdarlığı veznesi - makta olıın muhakemesinde: mUddel ~ 

Mllzeyyen'in ikametgllhı meçhul bul ~..11 t 

ne yatırıııııtına dair makbuzlarlyle birlikte ğundan evelce gazete vasıtaslyle -~"' 
·e\·mı ihale olan 6.10. 941 tarihine rastlıyan g,y; _11" 
pauırtesl saat 11 de Ankara C. M. u. ll{:ln _ tebligat itası Uzerlne yevmi muabi .-:._ 
d• mUtesekkll komls>onn müracaat etmeleri kPndislnln gelmedi~!. bir vekil d d'~ 
ve aartnameyl ı::vrmek ve Cazın izahat almak clermediği anlaşıldığından gıyabında oJı'. 
stıyenlcrln Cebecide cezaevi d!rekrnrıur:une nıı muhakemeye kar ar verilmiş ve Jll t ı• 

) 

mürncnat ct.rncılerl llAn olunur. keme 12. ll. 941 çarşamba gUnll •:;.,. 
:ı;12ı ı 16799 de talik kılındığı IH'ın olunur. 

1 

---~-~------------------------------------------~---" 
Röntgen filimi ve saire ahnacak 

Ankara Nilmune Hastanesi Baştabipllğ inden: 

CİNSİ 
Rontgen filmi 13 ?< 18 100 dUzUne 
Rontgen filmi 18 x 24 200 dUzUne 
Rontgcn filmi 24 x 30 200 dUzllne 
Rontgen !ilmi 30 x 40 200 dllzllne 
İzhar banyosu 100 kutu 
Tesbit banyosu 100 kutu 

) 
) Beheri on litre .ııu tein 

Fotoğruf c:ınıı 10 x 15 10 düzllne 
Dlyııpozntif filim 9 x 12 10 cllizilne 
Fllimler Kodak, Akfa ve İlfart marka olabillrler -' 

1 - Ankara NlimunP haııtanesl 1941 ma 11 yılı ihtiyacı için yukarıda eıııs .- _.; 
tarları yazılı rontgen filim malzemesi eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına ,y.'t'",. 
edenlerin notı-rlikten musııddak vekAletna melerlyle teminat mektubu veya 111 ~ 
ile birlikte 2490 sayılı kanuna te\•fikan hA zırlıyacakları teklif zarflariyle be~ J' 
y~7.ılı saatten bir saat evellne kadar Ankara NUmune hastanesinde mUtet• i 
mısyonıı vermeleri. t tr 

3 - Şartname ve listeler her gtln Nllmune hastanesinde ve İstanbul .ııı:h•fJ1' 
dllrlllğllnde görUlebillr. ( 7172) J 

Sus Sinemasında 
Bu ıreı:-c 21 den itibaren 

BiR TOHl<:E GÖNÜL VERDİM 

TUrkcc ıozlil ve ıarkılı 
Saat: 14.30 ve 18 .. "l(I seansları 

KARMET.1TA 
Baı rolde: Lupe Velez 

Saat: 12.13 - 16.30 .ııııanalarında 

SANZELİZE 
Baı rolde: Sacha Gultry 

C.bed Yenldotan Sineması 
HUDUT KORSANLARI 

' 

SOMER Sineması11d0 
Buıı:Un 12.13 ten itibaren 

Heyecanlı ma<"eralarla dolu bUtUJ 
<'8SUS1Uk mm! 

CASUS 1 AVCISI 
Ayrıca zenırln UA. ve ,,fi' 

Seanslar: 12.13 - 14.SO - 16.30 • 

ırece 21 de 

Ismetpaaa Sakarya sınelll.,. 
HUCOM 
TUrkce aözlQ 


