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Şark cephesindeki zayiat .. 
Kabarık kayıplar müdafaa emelini ikmal kaynak· 

ları zengin de olsa daima sarsar 

( YAZAN: J 
L Emekli General Kemal Koçer 

İyi bir müdafaa. tertip ve sis- müteamz, büyük fedakarlıkları 
t.eıni, kanı korur, zaman kazan- göze a.lıruya mecburdur . 
dınr, yığınaklara imlcin verir; (Sonu sayfa 2 sütun 2 de) 

Münakala vekilinin beyanatı 

1 
Almanlar 
bildiriyor: 

Kaluoa ve Kalinin 
işgal olundu 

Odesa 
yanıyor! 

"Ordularımız Mos
kovanın dış mü
dafaa hattında 

azimle 
çarpı~ıyorlar., 

Romenler üç, Finletde 
bir şehire girdıler 
Bertin, 16 (a.a.) - Alman 

tebligi: 
Şıı.rkta muharebeler, şimdideıı 

Sovyet hükumet merkezinin tak 
ribcn 100 kilometre ıızağı:ıd:ı 
bulunan Moskova dış mmiafad 
hattının bir ,ok yerlerinde cerc~ 
ya.n etmcğe başlamıştır. 

Hususi bir tebliğde de bildi
rilmiş olduğu gibi, Briansk ve 
Viazına çifte meydan muharebe
si bitmek üzeredir. Briansk ~nu 
bunda düşman bakiyesinin im -
bası devam et."llektedir. Şimdı· 
den 560.000 es'r alınmış, 888 
tank ve 4.133 top ele 2'eçirilmış
tir. 

Moskovanın dış m;idaftıa 
hatlarıııda 

Berlin, 16 (a.a.) - Ofi: 
Kalinin ve Kaluga Alınan kı

talıı.rının elindedir. Şimdi, Mos
kovanın dış müdafa& hatlarında 
çarpışılmaktadır. 

Ode8a yanıyor! 
Bükreş, 16 (a.a.) - Stefani: 

''R Hunnap H O C a n 1 n Yüksek Rumen kumandanlığı u s y a' :;;;~~:~~i hususi tebliği neşret-
.. , n g •ı 1 .• z - hatıraları - Kıtalarımız Odesanın şimdiki 

müdafaa hattını yar mışlard!r. 
Düsman bütün cephede ric'at t e 1 k İ n 1 eri n e -o- etır{ekt.::dir. Gnialacovo, Dalnik 

-Pek yakında• ve Tarta.im bu sabah saat &!kiz-
kapı l m iŞ bir ________ <s_.n"_ .. Y_fa 3_•ü-•un_6 d_•> 

kurhandır,, BF.YOGLUNDA BİR İNHİDAM 
t - "\ 

lngiltere, Almanyaya 
yapılan hava akınlarile 
Sovyetler üzerindeki 

baskıyı azaltıyor 

-1 <Radyo gazetesi) 1-
Sovyet Rusya.da.ki harp h_a

rekiitının mii~kül duruma gll'
miş olması, dünya efkiirını iş, 
gal elme.kte, ln!\'.İltere_~n. ha:e-1 
kete gc~ıp geçmı:r.ec_e~ uzerın-

1 de müt:ı.lealar yurutülmekte -
<lir. İngiltereden alınan malil -1 
mata göre, İngiliz genel kuır-1 
mayının şimdilik böyle bir ha 
rekete geçntiyeceği anlaşılıyor. 
lngilterenin Amerika büyük , 

Üç ev yıkıldı, üç 
ev de hasara uğradı 

ı elçisi Lordo Halifaks d". ayni 1 
filtirdedir. An<~ak. İngılizler, 

1 
Sovyet cephesinde hava bas - ıı;·.;.- ;,i-i~j~~W,e.;~!2~~ 
kısının tesirini azaltmak için _.,...."""".,.. ' 
hava kuvvetlerinden bir kısmını I 
Almanya iizerinde booıbardı - · 

(Sonu : yfa 3 aütı;n +de) l Yıkılarak biribirine girP.n evlerin 'lctkli hali 
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;_lr_a_n-sa_y_a_h-iy_a_n_e_t ___ .e_d_e_n_a_d_a_m_l~l (~ ________ l_R ___ H _____ B __ E ____ L _________ ) l,aaii~-~-üş_r~-ş NÜ-t-:k-Şım_L·~-:-~--~ 
=--------_-_-4-5-_------=-.: Beyo0olunda M A L 1 y s 0 R u v 0 Ruz profesiyonellik ... r" 
Yazan: . .shnone Ceviren: H. Cahid Yalç·n 

Htıcumun ıasıl hedefi Fransız hal 
cephesi JırudUneti ~o ~- Sovyot 
mfi tckabll :yardun !IJlisllkı idi. ML'mkın 
-ve yalnız onun- Fransız - Alman 
yakıntaımasına bir engel teskll ettı
li ld.:ila o1ımuYM'du. l\1wilıedenıımeyl 
)'raasamn Jı:cndi :mmı emniyeti Jç1n 
elzem oldu~ beyaıWc müdafaa eden
lere ya boJsevik yahut ıc"Fnınsız -
RUS> deniliyordu. BaŞk:ı tabi": Do, 
bunlar oSkava&uı :para ıilıyo~ 
Nasyonalist Georges Mandel Ue Pnul 

Raynaud en mcSbur cFrmısız - RUS! 
lar arasmdıı ~ordu. Dalafiler Ih! 
Chautempıı 1'.aklki vatn~er ad
dedlll7oı1ardı. Cünkll :m1srika 'ka.ri1 
bflrld dunıyodardı. Sn)! cenaha 'men
IUP mçbusl:ır bazı nilfuzlu, c:Kı mu
haripler e Kont de Brlnon gibi asıl
sadele:rle nıızf Almonynsını sile sık 
ziyarete ı;!tin' lnrdi. 'Fnkıtt '6imdi na
zı tartif'tan :fikir ve mtltalealar ger~\: 

lnrın elinde idJ. HiUer Atlnntik de-
nizindekj ispanyQl Umanları hAklıriı

ÜÇ eV çöktü 1'azan: Y~bi N~ 
A" Bu ne biçim iş 1 ~ 

yetinj. ele -geçriyordu. 

Fransanın bütün bunlara l"CVabı Hadise esnasmda 
lAtit bir umum! aer&iden ibaret ka1J- nüfusca 2ayı· at 

Yeni yapılan tayin ve terfilere ait Dün ıs brl1mizlıı imzgsnu tıışa- M illi güreş ~ 
listeyi okuyuculanmıza bildiriyoruz ynn bir mektup aldık. Karilenınlz yıldızlanndan ~ 

yordu. 

Falait serı:ı acılmaclan evvel, Blıım yoktur :A.nkaraimn 'bildirildiğine gi>-
kabines.t cClichy hfıdisesi> ile çır - Ev:velki gün ~eııi.şôlllrQe btr re, Maliye Vekaleti memurlan 
pumuik mecburiyetiııde kıılac:ıktı. inhidam .hadisesi o1:m:u3, üç arasında yeniden ıtayin ve tef'
Pıır!sin sanayici bir ordusu olan ve katlı bir ev birdenbire çökerek filer yapllmıştır. Bwılan bildi
sosynı:;;ı bir belediye n:lı:1 tara!ın- 11 iki evi daha yıkmış, ilç evi de ll'iyoruz: 
dan .idare edilen Cllt'hydc, bir hWk 1 hasara uğra.tmıştır. Gilmrilk :tn1ıisariar V. muha
k.ıılabalı!ı Dahiliye Nc:ıarct•nın • Çöken ev Dcreü.stü cadde - sebe müdürlüğü memunı Sa·~ 
tqplımmok -milsaadesi verm.i:; aldu - sinde Vehap adınd .. birine ait nih Akgöl, Zat işleri mildilrlü

Rııdilaille:rln gerek sozynlistlerln 'du
daklarmdnn sılı: sık dökülüyordu. 

bir Ate, Haçı mitingine arsı üç katlı ve her katında da :kira- ğü daktilosu Semiha Sezgin. 
mtikabU bir nüm.ııyJ.5 y.apmal: Ir!e- cı 'bulun&n lasmeıı Jdig:İr öl tesbit ve tevzi memuru lhSan 
mısu. Zabıta Ate.s llaçmı 'lnüdaf~ .?I!:ln~alı llfııa.d:r. Muratlıa.noğlu, tesbit ve tc•n:i 
ederek halk uzerine ateş aı;tn1$. a.'tl ~"vin S!::ll g'ille:rd.e yağcl:-~ 1 :memuru Abdüllatif Yavuz.er, 
Kişiyi öldürmüs J.e yüz :tdsı k dar c.'o yağmurların tesiriyle ~::ıl tara- 2 inci kor muhasebeciliği mu
yar.alımu"tı. Olenler nnısm& B 51 c- fa doğru meylettiği JJeled.ive- 'hasebe ikatibi Osman Anıl, 41 
ıkil'nl bn klıUbi Aııdre Blum"! de ce ~brülm~ w~ kiracrnır.a de..'"-j inci tümen mubasebcciliği mu
:\"llrdı. Kavgayı 1.Şftincc l:cmen Cli- hal m'İ ter~etrneler.i oı1~ hruı"be ikiı.tl!>i Şükrü Diler, h
cl\yy'yc koşrnııF..ı. D::.hn sc.nnı, nıum ı tir. mir me~er muhasebe katibi 
ile DonnQy, bir gab koıısımnıiml dö-1 Blnıı. ...:"\"Vt"'lk" gün tahliy edi- Şemsı Ulıitaş, hukuk milşavir-Fransız mürtecll!:rlnin ttnıtcjilerl 

~nlisUcr -nıd!ka1 sosya'liSUer arn
sındalti koalisyonu parrflamP.ktmı 

ibaret oldu.fu .!işikh idi. 'Radlkııllcri 
Sosyalistlerden ve Sasyalistl!!r.i ko
ınOnlıitlcrdcn -a.yırmnlt litiyorl:mk 
Sat ccn.'ih 'he?illz Doll!11er:me Lnvnl 
hllkOmetlerl :tıırzında bir .-millt hilkt"t 
1net> peşinde de!!ldiler. 'Laval gibi 

adamlı.ır:ın Fransız hıilkmı"l önüne çı
karıll114'Sl Jç:fn henüz vakit gclmemh
ti. lUbm'larını knybetm şlcr, şCTcf ve 
hayslyeUert kalmamış, tezyif \'c tuh
kire uğrıımış bu adamların rcsmt.'fl 
cıııinya cıkmalan sürmlc lnhDi\l ü
mekte olan halk c~hesinin .i~'nc ya
raru. Fransız Saf cemıhı milll ulr 
hilk<ımet yerine sırf Radikal Sosya
lidlere Utinad eden btr ikı:lmbinezon 
clüiünflyordu. dik311$ozya1istler tfü 

:ncrken hlidiae &ıhn nı zl,,,;arct et- irlı..~. birden'Cre şiddetli bir liği katibi usta.fa Toker, hu-
·ı gürültü iş_.;:ilnıis Ye b!na oldugu kuk mUşavirliği müşavir avu-u ~ ~ 

Y ıhı ta:hk !:at slv.U hruk üzeri- b'lOi ysndnki () e 71 ~- katı Bedia ~ürü.k. G :mcı tüm.en 
:ıp 0 :ralı kalaycı 1K"'n.m.ile aıt evl rm muhasebe :veznedar.ı İbrahım 

ae nt.r!l .;açmayı cııp -edc~rik ve ll'..:ı- ~; • :~.-.__ •· -.·· ~'- <T"\'" . ..:ı ~ t ~ ı: t "'d"" ı··;;.;. . . uzcnne IÇVALUl!,,,Lur. ~amı :ı.- .uu1.ung, _:ans _a_ mu ur ~ ... 
zur go:;ter.ccek hiç hir sc~ nıe'v'cut • :fı..rlıği fo 'bu iki ev de y.ikılnnş menmnı Melihll. Sü:her, .Adliye 
olmatlWru mey_aana çıkardı. llnl't ;t;,\- ve yo!m9 aşağı Vi. SGkn.ğına Vekilliği n:mbnsebe :müdürlü
mnmen nilnuıyı.şı :tertip e1nıı,ş olmı doğru aka:n enknz 10 ve l!! nu-- ğü momunı Osman özere 
.Şefler n emri ultma Jdi. Blnneaalı!yh mar.a.lı 'B hanru evleri ile 14 Milli Müdafaa Ve1rilliği denlı 

ıhın ateşin rasdl oldı\!ımn, .ıum numaralı Pcponu..--ı. da. evini kıs muhasebe müdürlüğü memuru 
!hükılmcti için "Yt'.'ni 11re cldat 201'luk- mu.:ı y.ıkmıştır. Nurettin Şenol, Ankara mwı.r 
laT rıltıırrnak maksndne cmrcdıld ~i- B~,yük hır tesadüf eseri :irihi- mele ve hesap mütehassısı E
ne iht mnl verilebilirdi. Paris1e Sol dam €Snasında her üç evde de dip Erkey, lSta.nbulda Maliye 
cenah ~lu tnrnflar lçin .siddclli ce- kimc;e buhmmadığmda..."1 insan- Müfettişi Bülent K:ıral, Ordu 
uı!nr istiyordu. Blum parlfllT'cnto hu- ca bir zayiat olmamış, sadece varidat müdürü H. 'Hüsnü Er-
2Urtırn:l.a irııt ettiği bir nutukta :tam iki boyr,:;r topraldnr ;a.ltınd!ı. kal da.1, .Ankara tahakkuk şube şe
trc musnmahnııız hir tahkikat vııdet- mı.ştır. Hemen vak'a mahalline fi Hamit Onan, Konya varidat 
ti. Tahkikatın neUcsci .biç bir zaman yetişerek .cn:kll.Zl 1emizleyen it- kontrol mamuru Cemil ~ 
ortaya konmadı. fafye hayvanlardan bir tancEi:ıi mir, merkez muhasebeciliği 1-

( Arlcası tıı'ır > sağ olnr.ak çı.karmı11tır. inci mümeyyizi Mustafa Taı
kere Sosyalittl rlc !Akalarını kesE>r
lerse Sağ ~m ımfizaberetine muh 
taç kalııcrıkl:rrdı ve onların elinde e
m mevkJlne dilşeceklerdt Böyle oi
aıalda bera~r memlekete kanı hl'ılA 
blr Sol cehresi arzeü :!erili. il3u 
pllnlar D::ılııdier De Chnırtcmpse kur
sı muamclenin eden def!ı;tiğlnl iznh 

Harbin doği!rduğu mesele er 
las, tesbit ve tevzi memuru E
sa.t Aydar.. 

aç.ıı.-tan tayinler 

eder. Bu adanilnm dah 1 blr sene e"- (Bıı tarafı, lnci aa.Y'fada) 
Yel katil diye söylenmedik şey 'bı- ~us ordusu, asri toohizata 
~-am•.,tnrdı sahıp olmakla lberaber, Ylb"lllB.-
..--.u ... · ğını bütünlemeden ba$kina uğra-
ım :.senC$inln llk ~ün~e. _Fnın nıışq, deı ha:l lL3 sınıfı silılb ha-

8adan sermayenin yeni bır t-ııcretl dı =-~b· ıcıı- b h •. şına çagır . ~· ın a gı u -
daha baŞlodı. Bu tletn günde.blT mt.- l ·"-·'~-'-- ·· · od ll::6 50 ran ı ~·ı~~ ı:uzerıne -
;,on frangı bulacak kadar .şidd .. tll n...ı.~ı.. ı fel -=ıd· 

y~ ........ ı ere vazı er-ven l. 
1ı.lr şeldl nıcb. Müdafi ne Kadar uvaruk <bu.-

Mücadele Ue. knrşıl::ışmca, .h\\kü· lunursa 'bulwısun, gene mUt& 
illet ya mukabil hücu"Tla geçmek ye arrızın 'llSIYatıfine münkad ol
tcskin yolunu tııtmal< şıKlnrındnn mıya nınhkünıdur. 
ldıinl tbtıyar mecburiyetinde kalıyor- Almıoı _ Rus cephesi, deliksiz 
du. Mukabil hücum cscrmaycnin ltn- bir mooafaya i.mkin bırakmıya
nn~ a karsı gayet sıkı knnunlnr ca.k surette geniştir. Ger~ ha
bymak ~ ahıcaktı. Bövle b\l' va ıkuwetleri daimi ~ fa.ali -
'9dbir büUln memlPketi clektrikll:vc- yetleriyle mı harekf.ı.tı !hak
eektl. Hımt cı>phes:i iruvve•lerlrii dııl - kmda bir .fikir '\'crooilirler. Fa
aış bulunduklan ataletten çıkanıcalt kat, .kapalı arazi, anmlık. gece
w "Ofdarı telmır tru1dtmetbı .arltamı- ler, teşebbüsü eok -defa gl 
... 'toplayacaktı. Şanj k'ontro1il -ban- ler. bu .suretle tertibat, kU\ ct
bcılar ne, hOkOmctin müsaaClesi -ol- !erin mukadderatı ve teşebbiliün 
•aksızın ecnebi par<ıstnın alım satı- mah!yeti ha.ldunda ka.t'i karar
lllınm men'i- bu yolan va:zcancc~k lar vermek güçleşir. 
kanunların k"?Sşc tası dlacaktı. 'Dıııı- Alman sev - ve idaresi ,iki 
tan evvelki seneler.de, .Blum böyle yıldır ,.tarihin -kaydotınıocliği bır 
tedbirlerin ittihazı lüzumunu .sidde~ yanma, ihata ve .mıha met.odilc, 
~ildaflıa etmişti. .Fakat 2 Uksclc Fran- ordula.nn I hasını c~hesinin e-
112 nuıliyc Aleminin ve Londnı City- heınuniyeti ıhaiz mıntakalarını 
linfn ta.zyıki altında, .Blum teskin yo- sındırmak, kuvvetleri pa~ -
'ıunu tutmaya ktıror ~c,.dl. 1037 şu- yarak birbiri ardınca anuhare-

'beden hariç ık.ılm.a:k, hususiyle 
l>ntnidn, bir cte.vnkkub, bir nefrs 'kiitleler :halinde esirler almak 
abna lüzumunu Uftn etti. 'Parlamento 

muvaifa.kıyetiııi gösterdi. Bura.-
hu2tm.mıı hiç blr sosynl yl!hut mnlJ dn en mühim amil, motördür. 
kanunlar lftyih.'UU arzolunmayacnldı. Gerçi, motör kudretini her 
Bütçenin ntırılması ktenmiyecekU. teknik ordu da müdriktir. IFiat
Halk cepht'Si pro .. rrurıının henüz Iile kat, Stra~, bu Jrudr.ettcn, ma:k 
eıkarılmanua bulunan bu kmW otiyo sadını oldunmak için i.zami is
bırıı'kıbcaktı. tifadeyi, itiraf etmelidir. Bu ca-
Dlğer taraftan da tı:rtoddks mrıll miada temin etmiştir. ıBudiyemıi 

battı hareketin> rıazarlyeclsi profesfir ordular gn.ıpu, iki safhada geri 
Oıarlcs Rlst u .. Hlndiı;inl barikasınıo inilirken, hattiı. kanarlcen, Rus 
dtrek'USrO Pııul Bnudoln parn ve pnJ merkez ,grupu büyük .hareket 
llleflıiliı 'b:1$1lla getlrllal. ve manevra ahil.tyetine ır.ağmmı, 

ancak tabiye çerçevesi içinde o-
Hilk1lmctfn OmiUeri mayısta açtı- yaıamalardan fayda beklemişti. 

alınmadığı b:tlae bugilnc kadar 
3.000.000 esir 'Veımiştir. Mal
!.-"'lnece verdiği zayiat da baş 
döndlirüeüdür. 

:Açıktan Zehra, Tarım Tica
ret Vekilliği muhasebe müdür
lüğü memur nanızetliğine, a.. 
çıktan Mürüvvet Cingin Dahi
liye Vekilllği muhasebe müdür 
lüğü 1 inci mümeyyiz vekilliği

ne, açıktan Kemal Ersu Milli J 
emlak müdürlüğü tesbit ve tev
zi memurluğuna, açıktan Gül-

Topk.apı ,meydanı 
Rus ordusu ,bir çok lıa~e, 

araziye bağla.nma"k, :ııususiyle 
str.a.teji a:1anında 'büyük bir 
oynaklık göstennamek yüzün
den büyük ooştukla.r bıraktı. 
:Su ordu, tcbllğlerinile inandır-

Nlk istediği ~ayiat rakamların- !mar ve tanzim işine 
da nam.in ise, o, sadrını teş.fiye büyük ehemm~yet 
küayet edcbılir ıv:e ıo zaman yu- veriliyor 
kandaki ıznüWcala.rda. atuweti-
ni kaybeder. tste.ribul Belediyesi !mar Mu-

Rus mildafaa cephesi ~oık ge- dtirlüğü, şehircilik mütehusısı 
niş, Rus kuvvetleri çOk dağı- Prost tarafından esaslan ha.zır. 
nıktır. Her karış toprağı mU _ 1anan projeler dahilinde 'Topka
drufaa kaygusu, şüphesiz, mu- pı meydanmın .nna:r ve tanz.ım 
kaddcs bir iilküdür. Ancak, planlarım hazırlamaktadır. Bu 
bu, z5.f doğurur. Ladoganııı şi- meydan, 1 s t a n b u l d a n 
malinde, 'Kareli tahkimat mm- CL o n a r a y a kadar m t.).. 
takasının ötelerinde, yabancı dat e d e n turistik yolun 
topraklarda, kat~i ınetice y~rle- mebdeini tcŞkil etmektedir. Bul 
rinden uzakln.riia, uzun müddet itibar1a l3e1ediye meydanın tan
:mü.him kuvvetler bulundurmak, zim ve imarına çok büyük eher.ı 
maksattan uzaklaştıruilı. miyet vermekteair. Hazırlanan I 

projeye göre Topkapı meydanı 1 Ha.len "Hango,, Wı ir ıordu- yen1den yapıalcak istimlaltlerle 
nun, bihareket, "altibetine intizar bir 'kar miSli genişlemektedir. 
etmesi -zararlar verebilir. .L&- ,. 
ningnıdcl.&, eğer :bir alda.tma Belediye diğer taraftan ımey-
tertibi yapilmamışsa, l>ir ımny; danın tam orta.sına. !inşa edilecek 
dan ıf'azla w .lk:u.vvdt mahsur- sembolik ~·e muazzam bir kalde 
dur, belki ufalt ımıihasır .lk.uv- üzerine lstanbulun fethi esna -
vetlerin tevkif secllerine çarp _ smda. şehit düşen kahramanlan
mıaktadırlar. Kırımın, öııomli mızd.an birinin mezar taşı di
deniz üslerini i.hljya -etmek dola.- keooktir. Bu hususta eski eser
yısiylc, yetesi Jaıvvetıerıe mü- leı:i ıkonmuı. cemiyeti ile Bele ·ı 
"<hı:fuası unnidir. diye a.ı-&a.c;mda. :temııslar yapıl • 

Rus ordusunun <büyük kısmi- ' maktadır. 
le Moskova mıntakasında bu- Topkapı _ Edirne yol" 
lundurulmasının kuvvetle muh- . • 
temel olduğu bu .sütunlarda se- İ;9tanbul Beledıyesı ~opkapı -

silm Bor lzmir mektepler Mtih. 
muhasebe kfıtipliği vekilliğine,• 
harta binbaşılığından müt.ekait 
Sadi Eryaşar teşbit ve ıtcV7.i 
fen mmnurl~na, Reşadiye 
2 inci tahrir arazi 'komisyonu 
eski reisi Hil.m:i Aydın tesbit 
11e tevzi memurluğuna., Buldan 
müstantikliğinde:n müstafi Hü
dai Altındağ Sandıklı hazine 
avukatl~ına, eski gilmrük baş.
müdürlerinden ~'nver Onur 
Divanı muhasebat müddeiumu
mi muavinliğine, Balmw cu 
çiftliği eski fen memuru &.Lal 
lnce tesbit ve tevzi fen ne
murluğuna ,askeri fabrikalar 
daktilosu Aliye İşcan zat iş.J 
leıi müdürlüğü dnktiloluğuna, 
İstanbul mahkemesi 8.za.lığın -
dan müstafi !Fahri Ağaoğlu 1nı
kuk müşavirliği müşavir avu
katlığına, Vakıflar U. Müdür -
lüğü avukatı. Lebib Otay haı
zine avukatiıt:rına (Hukuk mü
şavirliği emrinde), H dun ha
klmliğinden müstafi Hamdi Ko 
cabey Sivas hazine avukatlığı
na, Ank.a.ra merkez Dumlupı
uar ilkokulu öğretmenliğinden 
müstafi Mesrure Onurman Ad 
liye Vekilliği muhasebe ımüdür 
lüğü mcın\U'luğuna, Trabzon 
:nafıa fen memur muavinliğin -
<len müstafi .Avni Keleş milli 
emlak tcsbit ve tevzi fen me
murluğuna, Kocaeli hazine eski 
avukatı .M. Hilmi Güneyik İs
tanbul hazine avukatlığı vekilli 
ğine, Tekirdağ eski hazine ar 
vukab Tahsin Gündem Edre
mit hazine avukatlığı.na, Çivrik 
C. Müddciumumiliğinden müs
tafi F~vzi Scncgilli Edirne ha
zine avukat4ğuıa, Darpha.nc 
ve Damga. matbaası ıınüaürlü
ğü yevmiyeli daktilosu .Kevser 
Kanat Dar,phanc ve Damga 
Matbaası müdürlüğü daktilo
l~a. 

Pasif korunma 
Umum müdür, dün 

Fatih kazasında bazı 
tetkikler yaptı 

Dün öğleden sonra vilayette, 
pasif korunma :komisyonu bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıya 
bir:kaç gündenbeıi şehrimizde 
bulunarak t.ctkiltler ya.pmakt.ll. 
olan Seferberlik Umum .Müdüdi 
B. Hüsamettin Toraç riyaset et
miştir. Toplantıya vilayet kaz.'\ 
kaymakamlarından başka, iCh
rimizde bulunan .sınat ve iktisa
di müesseselerin birer mümessili 
de iştirak etmitir. 

Bn toplanbda pasif llkorunma. 
işleri etrafında 'Çimdiye J::a~nr 
şehrimizde alınmış olan tcdbır
ler tetkik ve müt.a.kere edilmiş
tir. 

Diğer taraftan 'B. lfüsmnetfüı 
Tora.ç şehrimizdeki ~tkı.Klerine 1 
devam etmektedir. Umwn Mli -
dür, dün de Fatih mıntakasında 
Pf.Sif korunma isleri etrafında 
tetkikler yapmıştır. 

* Mürakabe trqmi!l)'onu ynnndnn 
itibaren tatbik ıedilmrik merc yut -
kaya !2,5 ve kııdayüe oto kur!Ji aza
mi satış :fiyatı tasbit etmiştir. * İstanbul Belediyesine alınıı <·alı. 
7enl memurların Imtihanlan dün ya· 
pılmı.Ştu·. 1mtı'hnna '35 orta Okul me
zunu i,şt.irlk etml,ştir. Lise ırıezunla
nnm mus:ıbaka lmtihnru da lmgıın 
7apılacakUr. IDak i.lzere tertip edil~ 'Parls ınpu- Bir hareketin mahiyetini ve au

bıl -sergisi ilzerlnde toplanmıştı. Mar- .metini, inkişafı zamanına ka· 
tın ilk g{lıılcrinae, "kabine naz.ıı'lann- dar sa.klamak mümkilndür. 
tlan 'blrlnln bana tzab ettl!lne gar.:, :Kaldı ki, Kiyef çıkıntısı gö
flnıdi mütcalcq> aylarda tcmln edilen ze çok ba.tan, bele Din.yepcr 
mali 'kr. r ile, Para .ııcrglsl bQkt'l- o8a.ğ kıyıları old&ı çıktıktan son
Jncle fcvkalAdc %0rluklnra tesadüf .ıra, bUyük tehlikeler arzeden 
etmeden !P37 seneni zrrfındo oyı!k'tı\ v~yle, feliketler doğura· 
kıılmağa yardım edecekti. Beklımen 'bilirdi. 

bcpleriyle iuth edilmişti 'Tim.o- Edır.neknpı asfalt ve çift yolunu 
çoo.ko ise, bütün itimat!~ haiz Yedi~ule istikamet~n?e temdit 
bir şahsiyettir. Vakıa, Briansk etmege karnı: vermıti~. Bu.~ 
ve Via.zma ve Orel meydan mu- yakında faalıyete geçılecektir. 
harebclerinde kanlı kcıyıplara :;::::;;;:::=:============================ 

büyük ziyaretçiler kalobalıfı na~ Bir san'at ve servet böl.gesi
Fnmsaya altın 1..1r1ası unanasım a- ~ ibırakılma.sı, ruhlarda acı 
de ebniyccelı:ü. Onların ParisI ziya- tesirler bırakır. Fakat, ağır va
r~Ueıil pa1uı b:çilmez !bir propng:m,,. zife ve mes'uliyet deruhte eden 
da 1ı:~ de haiz olncalCb. Bu_ y:üksek ikomuta -:elenısıilarının 
nun da harici siyaset ilzcrlnde tesir ancak ve bütün diğer mülaha.za
yapmaktan hali kalmasına imkCın ~k lan bir tarafa bırakarak, ordu • 

,u, kat'i :netice anına !kııdar !ko
tu. Av:rupadn veAmcr:lkadanazl.ıPt'O- ırmn.&Sı mukaddes ödeVJcridir. 
pagandası halle cephesi Fransıısmı Ka.t'i müd.afalı.yı ':bısa:rlayan 
~~btik amele kargnştiliklımna, - ordular da, hUyilk mlh-yasta. ha
tl.şa$1na, dahill nizamlara ve ımar- .ızırliklar ifasına meCburdurlar. 
Giye dilşm<ik üzere ,glbl tasvlr cili - Filhaldk, çetin mildafaalıı.r, 
7ordu. Sergi ecnebllere 11111dn, mtl· !ı'8Smı da ~ 1bakmıın
J.aJn ıiçhıdc, Utu ıve cazlb tnr Fransa :dan, 'karh a.ddedılebilirler. Bir 
tesiri bırnkııcaktı. N8%1r. 'Par.laln 'ldll· şartla ki, ya,pıla.n fedakerlıltlar 
tur aa'hasmda Avrupadnkl hAldmmev .edinilen kaza:n~la. blçUlsün. Ka
klJnl 'tekrar 4armnacab kanaa&ı !iz- ıbarlk zayiat, müdafaa emelini, 
bar ediyordu. ikımal kaynakları zengin de ol-

Nazi Almnnyası yen.1 hlr ordu tmıı1 ısn1a.r sarsar. Bir memleketin ha 
etmekle mesgtildü. INazl nj:mhırı o :zer ordusu ve bu orduyu ilk 
'1nlda lBalknnlarda mühim bir zafer takviye eden sınıflar, onun har
Jaız:mmışlardı. Mussnlinl :Caş t tarnf- si ve mes'ut neticeyi vlideden 
tarı StoYBdinavith ile bir muahede- millet camiasının medarı istinn. 
name imzn ebnek Uzcre bulunuyor- dıdır. En iyi .silah, '\'.BSlta ve 
<lu. Bununla Yugoilınıyııyı mlh\.-ere m:Uzeme bu ordunundnr. 
.aba sıkı surette bııfllıyacaktı. Ak- Alman tebliğlerine bakılırsa, 

denl deki t p:ınyol J.Inlgmu ıtaıy - Rw ordusu, kayıplan hesaba. 

uğramıştır. Fakat, son habor -
lere nazaran, ordusunun büyük ,.. 
kuvvetleriyle fut.izam dahilinde ı 
çekilmektedir. Öbür yandan, 

Palt sunu zorla almış! 
Moskovanın asri olduğu iddia 
edilen tahkim manzumelerine 
dayanarak ve artık müdafilere 
güler yüzünü göst.ere.n kıştan 
da kuvvet almak suretiyle, kı
zıllar idare merkezini muhnfa
ızaya fırsat ve im.kin bulacağı 
'talmün edileoillr. 

l!Moskova :tahkim.at sitmeinin 
şclırin 130 kilometre uzağından 
ba§ladığma dair olan haberlere 
itimat edilamez. Zira, bu halde, 
ıdevre 800 kilocmotreye vara- ki, 
bu sistemin bütün derinlikleri
le i.§gnli, tcslihi, hatta tahkimi 
lmkansızdır . Geniş bir çevre, 
kolaylıkla delinir ve düşürülür. 

Hadiseler .in.ki8S-f ediyor. İh-
tirnaklir, çok geçmeden bu 
milşkillU de halledeceğiz. Ve 
Lcniııgradda okluğu gı'bi, lfos
!kova kalbgalıını muhasırla.rın u
zun menzilli toplarının tesirin
den masun bulunduracak su
rette milstahkem mevkiinin te
sis edildiğini öğreneceğiz. 

Ancak, Moskova mlldafaa
sı ile de vaziyette bir salah bek 
lenemiyeceğini de ayn bir maka 
lede imha çalış&en:ihz. 

-
iki lira için işlenen bu suç, mahke· 
ede halledildi, suçlu mahkum old 
Cilrmü meşhud üçilncil sulh ce

za nıahkemesinln davııcı yerinde 
bulunan Onive.rsHeli genç davaslDl 
yavaş ve :lmmdıncı bir ıses1c i2)yle 
aıılat.ıyordu: 

- Ben .Anadoluluyum. Ailemüı 
her ay ıgöndcrdi!i muuyyen milc
tardnlci parn .ile ge.çin.mek ve talı
siliml yapmak nıecburlyeti.n.deyim. 

Bura:ya _gelince, iimdi kendlsiD
deıı davacı oldu~ Tıp akültesl 
belinct ııınıf talebesinden ömerin 
işlettlğj BeyaZlttnki üniversite Ta
lebe Yurduna :ynz.ıldnn. 

Di.ın yurdun yemekhanesinde a
cele !$im olduiund:m dolayı ayak
ta ymıek _yerken Ömer pürhiddet 
yanıma geldi. Omuilnrımdaıı tuı.
rak iskemleye çökertti ve: 

- !Burada ayakta ryemek yenms. 
Otur da zıkkımlıın! dedi. 

JF:endlslne ecele .işim olduğunu 
sôyllyecck oldum. Bunun fuerlnc 
daha fazla hiddetlenerek! 

- Senin bu yurdda isin yalı:, 

Haydi. ~ık, git. !ki. lira borcuna 
ver. Vermer.sen :paltonu alamazsın 
di,Je bafı.rdı. 

lkı liram 7Qktu. Borcumu vcre
m.dlın. 

Omer de paltomu vermedi :ve 
haderoeleri çaLrırtarak beni. 'Yaka 
paça yurdd:ın aUı. 

Bundan sonra 16% alan Ömer dse 
lMı iddiayı tammnen reddedcrf'Jı::: 

- Ben dedi. Şevkiye 'höyle bir 
~ söylemedim ve IPD'ltosunu %01'

la almadım. :Keudisi borcunu ıter
mi,yordu. Yurddnn çılaımıalt ımec
buriyetlndc kaldım. Paltosunu ver
med.lfim de dof:ru dc!ildir. 

Ancak dinlenen 'Şliliifler, ömerin, 
~"k!ye iddla edllen lmreketle:i 
:r.ıptığını tey!d eder mahiyette tl'ane 
vcrdDtlrlndcn mahkeme nmerm 
IUÇUilU sablt gôrdil ve 'kendidni 30 

lira porıı cezasına mahktlm edcreıt 
ayrıca Şevkiye de 10 lira naktı 

tazminat ödemesini ~1"'1rlastu-dı. 

bu mektupta Yalovadan lstanbulıı Mersin.linin profesyonel oldU.§11 
.!hareket edecek olan vapurun. hıı- maiümdur. Gegenlerda A~ 
ı:rcket saatinden 40 dıik:iluı evvcı da profesyonelliğe geçtiği ~d 
Blkmıısı ylizünden başlıınndmı dı. Şimdi bu takımın göz. ~--~ 

ııgcçcn acıklı macerayı hlk~e ııcı- ı0lan meşhur Çobamn aynı ~. 
Jmcktedirler. Alakadar makmnla- tutmuş ıveya tutmak~ old" 
ınn. lWkuı huzuru noktıısın&tn e- ğu lıaher veriliym·. -
ıhcmmtyetle nazarı iUbara alac:ık- Amatör güre§ ta.kını~ 
'Janm ümit etti~lmi.z bu mektubun görillaı bu çözülili} 1\'e dağtlıŞ:Jlt' 
ımtlhlm kısuıı.lıı.rını ~ veri- den? Bence sebep basit ve ~ 
7'Qn&Z: da.nda; lDUnyanın ~üıikil JlP' 

Cl4/101l941 lstanbula gitmek ü- dolayısile artık milletler nr.a~ 
-zere Dursııdan Yalovaya ~eldik. O ·ı spor temaslarına iml • .in kalnlJŞ 
:tobilsilmi.ız vapurun lrarcket ısııati mıştır. ön planda mevki a1fl'l1 

olan 17,15 den tnm 40 dakika ev- sporcular içinse amatörlüğiiıı ~ 
\:el Yalovaya geldiı,:l b:ı!Chı v41pu- cazib tarafı bu ne\'iden temıısl& 
run iskeleden henüz ııynlmıi al- ra iştirak ünkfimnı hazırla.ınş• 
duğunu kemali hayretle gilrJuk saydı. 

iHnlbuki deniz o kııdar korkulacak Amatör sporcu, şubesinde 118 

derecede şlddetlj olın:ıdılb ı!i- kadar yükselmiş olur.sa o1srııı. 
lbl vapurun 'kaptanı olobfisümu- usulcn maaş alamaz, yardırn gö-
zün de gcldii:ini ı:örm tu. Hatt rcmez. Geçinecek kadar bir pıı'!'J 
bundan evvel bir ~aral:oldan her eline geçsin diye kendisine tcrnıtı 
:ihtimale karşı telefon bile ettir- edilen iş1erse ayni :a,yarda:ki pro-
anl.şt k ki bilahare Yalo\-ı:ıyo gcl- fesyonellcrin kazançları yaııııt· 
rcııı;.-ı.mizde knptana key!iyctiu l>tl- da solda sıfır ka1ır. Bu vazıyet· 
dlrllıniş olduğunu da öğrendik . .Ru- te, amatörü profesyonelliğe~~ 

a ı·!l!.nren knptan vaktinden tıım mektcn alıkoyan başlıca SCIP"' 
.;ıo dnkJl.a evvel .\fc otobüiumüı.un dediğim gibi, memleketini ynb311 
nuvasal t ctt~ anda hareket d- cıtarn karşı ıteınsil ıetmenin şere' 
U1i bulunuyor.du. Yııloı.-ada sld - fini kazanmak, ayni zamand"' 
etli yugmur altında ımallerl"e i>ek lrendi \asılalarile asla gidcnıive· 

1edik. Suat 20."30 dıı akşam po:.ıta~ı • ceği bir :çok memleketleri ~bf" 
geldi. Bu vapur iskeleye yanaştıt?ı mek. ve bu arada, belki bu set 
<%aman !ırbruı dahn ııfddctlı idi. Şu yahatJcrden artınlmış be;] ~ 
hnlde 17,15 vııpurunun vokt nden para ile memleketine ~önmckv: 
l!vveı kalkması kaptanın keyfi Şimdi amatör güreşçileri.rni1J 
bir Jtuıreketini:len başka bir ~ey amatör kalmaya teşvik eden lJIJ 
değildL Kendimizi bu vapun dar mühim aınil ortadan kalktnıff 
nttık. Vapur P<:ndiğe kadar gidı- bultmuyor. 'DUnya ıki t;etıeSit 
yormuş. 'Ne yapalım, beliti oro::lan harp içinde. Bu harbin daha~ 
bir vasıta buluruz dedik. '.PeııJ!~e 'ı kadar süreceği de malum değl--
snat 22 den evvel teldik. D<!riı.11 . Daha bir .kaç yıl sür.erse o .Z.S • 
kayni:ıknmlığa telefon ettik, jandur mana kadar kendilerinin, 11a~· 
maya bn Yurduk. F-nkrtt bizi ~a- ı piyon1u'.klarım mu1ıafa7.a ed~bJ· 
dıköy ve hatta aostancıya '3>tle lecelt'lerl şüpheli. Dmlr 11ti istik• 
g8tiirebllerek blr tek ı.·amta iıula- baldt. eski vaziyetlerine yeniıte1l 
madık. tçimlzde kadınlar ~ 2 - ::ı d.Onmok ümidi de pek az. 
y şında yavrular da \'ardı. Şiddet- uaı böyle ıolunca, güreşçileri-
ıı bir YBi:'lnur yağıyor, soı,'llk ilik- mizden bazılarının, we bilh.~ 
lcrirnlzc jı;llyor, ynvrul:ır titre, 't•or kazancı ıCn .tut, içtimai me\•kUet'l 
lmdı. Bize yc~ane himaye göstt- de ınlisait olanlo.rJ.n profesyo-
ren 'lStasyon bilfeshıe sU:mdık. '7-S nruliğo heves etmelerine hiç şv.Ş' 
saat sonra hnrek<!t cilecek ilk :trene nıamah. 
binmek ıtlzere otuza ynkın vntı{n-
aaş belt'le J,P durduk. Alfıt:n3nr • Bizim için de telaşa yer y0l<1 

m~r<'llerln zarı dikkatini celbct sa.nmm. ~filletler arası 1-.cmns· 
mck lizere Uu sntır1arı ynzıytıruz. Jarın yeniden ne zaman başlı,Yfı' 
Bir kaptanın lüwmsuz isticah ü- cağı JneÇhul. O .zamana kadtıt' 
zerine çektifjmiz bu ıztıı-.cıplıırn hic:; -şüpbesiv. bir .çok yeni ele· 
nu yanalım, yoksa lStanbut toprJk nınnlar ye~'*..~ek. Amatör g~ 
larnıa y.nk b:;tı..,:ımız11nıllle ıuuı'k- <;ilerJmlı:.in uzun müddet atıl .ka· 
tan mefül nıe'lt'.il bakmamıza ve o- lacak~ıeııde profe.syo!l.cl Glmala1"1 
nll yctl$<'Cf'k bir 'v'nsıta bulııma _ ve.ıneharcil ~dCD lıalkı fnydlt' 
mak ! atine mi rtflıyı:ı1ını, ~le bndırmaları bir bakıma tercih..' 
bizimle irliKte 'titreşen 'Yavrula- ışayaıı. 
r.ın htıllne :mi sızlıma.Iım bl~yo
ruz. Bu JiYılntb'lOlanmn: 'bclkS 4'1C'l

dır. fakat hakikattir. ~u dnkikcıı;lıı 
ço1uk ~ocuk dtuza yalı:ın vr>UıııClcış 
istıınbulun kapısına eldlfimiı: ve 
X11rUıl ıaıymakınnlıfına 1.e1e'Jo,ıln 

miiracaırt. ctt'limiz ıtuılile jçc:rl gı
rem~il:. Acnbn nnzik tiır "Zn

mnnda PendiCe ilfıcn 'bcOb~·"lıtlı

ğında 'bulımacıık bir '.!elLkC!b:cdc 
olsa neli ne olacak? İbret 'llınmnsı 
icap e&n ıbu s~.eşf.ltuiz!n muh
terem gazetcnlzde .ıı ini tiruı .ede
riz.> 

Mahkum olan 
muhtekirler 
Davırtpa.,.c:;acla könıüroülü.k 

:yapan bdullah adında bir.isi, 
Y cnikapı istasyonuna -g.atirlt.iği 
600 kilo mangal ömiir.fuıü ıtop
tmı o1nra:k kilosuna 5.5 iku1'llş
taı1 ;satması lizmı gelirken 1 
.kuruştan satarken ya'kalannın~. 
dün ..Asliye İkinci Ce~ tılı.ke
mesinde görülen muh "mesi 
:sonunda .25 ilira :pu,a \~ bir 
Jho.fta da dükkanının kauatıl
ması .ıooz;nsı na. :mııhlrüm edib:Iüş-
1 ir . 

Bundan ba.şk , Yıcdiliuledo, 
JKnzlı"' şmcdc .kömUrcilfük y -
ıpan Os:ı:na.n da üç muhtelif m
.scy•e ıikö:nlirii '7 kuruş yerine 8ı 
ur.uştan :sattığından dfuı ray-

YaJnız;gu profm,-yone1 güreşle· 
rimizin tadını l}{açırıın o mertU· 

1 ğe :yn;!nşmrız da.mşıklı döğri5 

I ~~~~ini bıraksak! ~ 

j Ressam Reşid Tura 
ailesinin f.teşakl<-· rü 

Balkan Harbinde Karadeniz l.ıO' 
ğaT.ı 'Tahkimat Yedinci Posta Ku ' 
mnnfumlığı, umunü harpte İhtiyat 

Zabit}eri 'knyıt ı:c "kabul komısvon t 
rcisliğ., :Rııı'bıye mektebi mürlrtilJgıl 
ve as'kcrl m~kte.Pler umum m•ldur 
vekilliği eden emekli pb'ade oinb3' 
6ısı merhum ressam Reşit Tura nfle· 
si, rcnaıe .ıncras • .nıınc i~tıri'ık lUUun
da b.ılunanlara l.cickkürle.rini blldi' 
:rir. -

Zevcesi: Necmjye Tura 
Oğula1rı: Selim Tura ve Nihat ll'urıı 

----ıtııs----

* DııkırltöYünac oturan iKtıırt11 
Kuloğlu ndrndıı ibtrisı d m IF.ırı1n " ' 
de d.:ırgın :tnılundı ~ '<!Ski nı'l..edıt ı 
.Helime tesadüf etm ş ve kErn y:ı ll.'' 
u:;rrıı:ıştur. !Kııvga sonunda Halim bı
ça;gını çekerek K1ızmu il -el o.len 
ıyıır.almnıŞtır. * 2stııribtıt ne Beyoğla urnsında 
yem bir otobii.; rerv.sı ilıd.'ls ed Jm~
rtir.. Bu dtobfüler .minör>li ile Tal 
:sinı ar.nsıniln mcr ııpncnktır. 

11i mnhkome 'bı.rdından 65 ılı
ra 80 ktn"UŞ para <Cezasına 1\1e 2:ı. 
:g- _n " nmın ıred<led.ıflne-
ısine mahkiım edilmiştir. ı 

.Aynca. BeşiktaŞ;a a.c:çı1fk SENELi K 
~ ehmet Snknrya ıadın- ı 6 AYL.,K 
rla birisi -de f:ahü: lfiyatfa 't:rlra . ı 6'VL1K tıO , (i()g :a 

sa:tnuık iSUçundan tcvlni' ohm - lr •• 1•
4."Vi-"."--·1•60

- • __ :s_mı_ .. •_,1 
• ımuştur_ 1 

• 'k kösc'le 8 Iİl'fiJ .a 
K11:oal cn.rf'ıda 1' n ıarad.ı Hl 1R 165 G\. 'N ~90 AY 1C 

!köselecilik yapan A1E.:1rnaudıros ıı---1-3--6-0-ı 7 
135

7 
ıu • ..,,..,. .... -Üu ı.... ..... ,...ı. .u....ı.\til u-

=~n800Asli~a ~ak~~ • aza B-. leşr .i 1. Teşir 
Malılccmcsinc vcrilrmş ve d~ r..r: 4 

,_-l'3 - 1l Ç; 1.1 ya;pılan rnuhakeruesind.D ete!. _ ~ 
:ve deri kısımları atıldıktan son- :A 
ra köseleyi bu fiy.a.tn t.a C U f\1 
ancak meı ru bir ıkiır mi:r.ı Gllneı Ö!JI• ikindi 

debileceğini idtlia e!.mi&lı·. 1..:. tO&, !J.J Eunf 
kame bu ciheti Ayakk.ıı.. c.ili! J4 11. 9 lS.<J."" Vaa ti 

Caıniyetinden °ornu1[ .k lfUr vataı lınsak 
vermiş, bu maksa!!l::ı. 
.nıesi başka bir ~üne b 1 :oo 
b~ n.~ 

Eunt 

VH t 
<-



1 • 

iki ~ydan az 

.. J stı@ni yerine getirerek 
mektubunun can ala.cak 

yerlerini 'a,YllCD ıbüyTiklmimize 
duyurmıı.ş oluyorum. Sen de 
bımdnn sonra "ı.Jzasız :anek,. 
tup,, i.~lcri hakkında benim dil• 
ğimi yer.ine getirir.sin. 
Hoşça .kal aziz okurum. 

• • • • • • • • • • • • 

Tepeb:ışı Dram KıSIIUDil· 
Ba tıkş:ım saat 20:30 <1-

U A ll LE~ 
s ~.rde .... 

htüdfil OatWesi. Rumedl 
Kısmmib 

Bu akşam saat 20 - 30 r... 
Komedi~ perde 

Dağılan cıiikeı, 

daima bir> 
daima ftıplu. 

beş milyon 

çabı..eak satılacak, bitecektır. 

Menfaati • 
lZ 

Der al bir bono a maktır 
Bir ~1 v"..ıdeli oono 
Altı ny V-.ide1i bono 
Uç ay vfıdcli bnn o 

Faiz getirJ Ya f 1izler d ,eş11 t jenir. 
Trumrruf bonoları .5, .2..5, 100, 50:> 1000 llr.ılıl:k 'p:lrÇal~ 
ha.tlnde satı a çıknnlmıştır. Hıc· bir vergı ve mcraslın 
y oktur. Paranızı ıst j ltiniz anda CllC' 'J'2rll~!l ce
virmcnız kabililir. Art!ırmq '<' C'ksiltmP1crde saU, 
kıymeti üzerinden teMi t c. kullanılır. KC"'...e
niz.ln milimadesı nısbr ndc siz cıe bun'nrdı:ın bir 

tane ı:ılabilırsınız. 

ilJu rr ILt.İ. aJin . 1 vti tı :rlır 

·I 



YENt "SABAll 

• • ,. .• .. :-. ~-"-..... . • • • • • _. t ' • • ,. ~ > ,,.,. • 1 ... Yeni eserler 

.. 

Hukuk gazetesi 
• t1{ ı:azetesinin ~ 

ı • .ı - 5:.! inci n~ 
ınunderecatlle lntifar 
sıy-e eden%. 

YEN'! AJ)AJf 
Yeni Adanını Mil h'ıei ~ 

tı. Bu fiklr pzetıe&bd ~ 
---~edıms. 

Baş-Diş-Grip-Nezle-Kırıklık-Soğuk Algınlığı Romatizma-Nevralji 
ve bütün ağrıları derhal keser, isim ve Markaya dikkat. Nevrozin yerine başka bir Marka verirlerse şiddetle reddediniz 

..---"" -----oo--

Hücumlar mühimdi. Hepsi 
de mahirane idi. Kurnaz Her
geleci baamının her taraftan gü 
reşçi olduğunu anlamıştı. 

Güreş, tam on dakika. büttin 
şiddetiyle devanı etti. Her iki 
taraf ta. birbirlerini k:aproak ve 
biı çal.mnına getirmek için ça
lıştı. Lakin her iki taraf ta o
yun.lan mahirane bir surette 
karşllaylp söküyordu. 

Arbk ~eş açılmıştı. Yani 
iki tru~ da blı~irle:-inin meha
ret!/.I, kuvvet dere-sesini öğren
mi.~ bulunuyorlardı. l3irbirlerine 
ne s.ıretle girebileceklerini kav
nunışlard.ı. 

Rüstem, ikide birde nara s.a.llı-
yordu: 

- Hayda. İbram be!. 
- Hayda kardeşim be! .. 
Hergeleci, daha. n5.ra!arına 

başla:maınuştı. O güreşi kıvamı
na k<.ımadıkça nara atmazdı. 
Hasmına gureşi bindinnedikçe 
çırpınıp sedeılllllezdi. Rüstem 
üst ~ıstc hasmına dalıyordu. Fa
kat. kurnaz adam hiç bir vakit 
kcndıni kaptırmıyordu. Boyun
duruga d"' vemıiyordu. Herge
leci, hası !ının her dalışına mu
kabeledı: oulunuyor ve, o da 
ıı~endini « ptınnıyorclu. 

Gürc.~In on beşinci dakikalar:ı
n:ı auı,, \l heı-gcleci, hasnunı 
ç praz.ladı. 'Rüstem bu sefer u
ç rak gidiyordu. Bir türlü çap
rrlZl kurtaramıyordu. Hergeleci 
ni!.a.yet hasmını çalımına getir
mişti. İki usta cambaz pehlivan 
yirmi adını kadar havalanıp uç
t J:ır. Lfı.ldn Rüstem birdenbire 
çapra7,<lan sıynldı. Ve, ken<iisini 
kurt.::ı.rdt. Ve, çırpınarak bir nara 
daJıa savurdu: 

-Hayda be!.. 
Rüstem, nô.ralariyle Hergele

ciyi kı7.dırmış bulwıuyordu. O
yunlarım sökiip attıktan sonra 
n.lra. sallıyordu. Yani, sen ıha.na 
bir şey y:ıpaıma.zsın demek isti
yordu.. Güreş bütün hıziyle ve 
fasıla.sız nefessiz tam yirmi da.
ık.ikayı buldu. On binlerce seyir
ci heyecan içinde idiler. Öyle o
yunlar, öyle •nuka'beleler oluyor
du ki, her bili oir hünerdi. Akla 
gelmedik manevralar oluyordu. 

Rüstem, hasmının çok çetin 
ve u talann ustası bir pehlivan 
olduğunu anlamıştı. Öyle kolay 
kolı:ı.y mağlup olacak takımdan 
debildi. 

Hergeleci de, hasmının çok 
mahir ve ll!!ta bir pehlivan oldu
ğunu görmüştü. Ona göre gü
reş tutuyordu. F'akat her iki 
p ... hlivanın birbirfae güreşleri 
uyduğu için çok tatlı ve heye -
canlı seyrediliyordu. 

Halim paşa, olduğu yerde du-
• ramıyordu. :ikide birde yanında 

duran Ali pehlivana: 
- Pehlivan, ha) .-1.iIIlda bu ka

d ar heyecanlı güreş seyretme
dim .. 

Eh! denk düştü güreş pa
~a.m !. 

- Çok heyecanlı anlar geçi
yor. Maşaallah her ikisi de !iyi 
pehlivan.. Öyle kaba soğan gi
bi gü.reşmiyorlar. Makine gibi 
işliyorlaı·, dedi. 

Haldkat.en Halim pa.şanın de
dıği gibi güreş çok heyecanlı idi. 
Her iki pehlivan da fevkalade 
güzel gUreş çıkarıyorlardı. İki 
taraf ta durmadan hamle ti7Je.. 
rine hamle yapıyor. Ve gene 
durmadan mukabil oyuiı.larla 
birbirlerini dcfcdiyorlardı . Her
geleci, bir aralık meşhur daJrrıq. 
lartndan birini yapb. Ve, dört 
be~ metreden hı:ı.smın.a kuvvetli 
bir daJı<;la, i;ıdi. ' 0Jlll1>laı Ul ._ el.

dar iudi . .Hergelcti muvaffak ol
'I ıt ı;;~u .Rtistenl., topuklarını kur
taramamıştı. Çünkü iniş çok 
Ani olmüŞtu. RUstem. Hergeleci
ııiıı bu kuvvetli ini~ine karşı 
dern:ıl şahl:ıhdı ve ters döne
rek yüz üstü kendini yere attı 
Rü~t.em, kendini öyle hızla ve 
c J1 h :wliyle yere fırlatmı.,O :ki, 
tanı y li7. üstü f"ÖPsünün fu:erine 
dii:.mılıstü. l<~C'r bu hareketi a
nı ul0 rak yapm•m11 olsaydı yüz 

.DLw <~tJ Münakalat vekilinin beyanatı DAVET 

* Almanyaya y•pııac:ıl>; 
balat siparişleri için b:ırı1'_:ı1ilı
fından tüccarlarımızıı aklT"' 

ma.mıa başlanmış~-~ 
= r =-·-- 8''1 

C. MOddelumumllljilncf81ft Sahibi: A. Cemaleddln '1t 
Ta,köprü Hikim muavini Şehamet- Neşriyat Miidilrü: M• JI 

orto~ 
(B•ı ta .. afı 1 inci aayfada) DevletDemiryollan memurw tfn Madran'ın acele memurlyetlmıze Basıldığı yer: (H. Bekir G ııı•tb 

Haliç iletme.'!'i işl.eri işçilerinin terfi ve terfihi esasen müracaati. A, Cemalcddln Saraç~ 

İstanbul Belediyesinden Deni?. iyi usullere bağlanmıştır. Ve bu •••••••••m•••••m•••u• ........ yolları Umum Müdürlüğüne in- usuller dairesinde yürütülmek- • 
1 l 1 i 1 i• I 

yenilecekti. 1 1 l• 11 1 Hergeleci, tetik hasmının elin
den kuıtulduğunu görünce, eğer 
Rüstemden başka birisi olmuş 
olsaydı, yüzde yüz ma.ğlüp dü
şerdi. Fakat Rüstem, fevka.ıa.cıe 
tetkik, son derecede zeki bir peb 

livan olduğundan bir an içinde 
kendini yüz üstü yere atmaga 
muvaffak oldu. 

Hergeleci, hasmı yere düşer 
düşmez bir şimşek silr'atiyle ü
zerine aWdı. AWmamış olsa idi, 
Rüstem yay gibi fırlayarak he
men ayağa kalkıp kaçacaktı. . 

Hergeleci, hasmını ki.c;bet 
kasmığından tuttu. Ve zapt.ede
rek çekti. Rüstem ele düştüğü
nü anlayuıca kaçarak dağıntı 
vermemeğe çalıştı. Ve hemen 
toplanarak diz çöktü, ayaklaruu 
altına toparlayarak aldı. Her -
geleci, kem.aneye geçti. Rüste -
min hasmının ne yapacağını bek 
lemesi şayanı dikkat ve heye-' 
can illi. Acaba ne olacaktı? Her 
gclcci, nihayet hasmını altına 
alınıştı. Bakalım ne yapacakt? 

Halim paşa, biraz evvel keyifli 
ken şmd keyfi kaçmıştı. ~ı.ı
raunı gene astı. Kaşlarını çat

1 1 1 •• , 

:. • 1 1 1 ı• 

•• • I I• 
1 1 1 • : 

1 '• 1 !• I 
!• . ' ! Il ı ı• ı 
1 • I • 

SOLDAN 8AC.A: 

1 - Rusyada işgal edilen yer, işa
ret edatı. 2 - ~yazdır, yemek. 3 -
Bir ~hir, bir harf. 4 - Tehlike tşa
reti. 5 - Bir spor, bir emir. 6 - Şa
ka, yapmak. 7 - Bir emir, s:ıd.a. 8-
Bıçak kılıfı, aileden geçen. 9 - Sopa. 
10 - Çalgı, böcek, köpek, 

YUKARIDAN AŞAC.IYA: 

1 - Akıllılık. 2 - Vilcudde hulu-
nur, alet. 3 - tc;ki, bir emir. ı -
Ced, kovuk. 5 - Bir isim, bir pey
gamber. 6 - Bir emir, sırlar. 7 - Bir 1 
hayvan. beynz, blr emir, 8 - Ad. 
!) - Bir fiil. 10 - Kör, mes'udiyet. 

Dünkü btdmacamn 1uılli 
tı. Her nedense paşa Hergele
cinin yenildiğini istiyordu. Pa
şa, son zamanlarda Herge!er,ı- 1 
yı nı.:uyetinc aldığı halde neden 2 
mağlup olmasın ıistiyordu? Bu- 3 
na hiç kimse cevap veremiyor-

4 mı. !:Sen, bu meseleyi çok tetkik 
ve tahkik ettim. 5 

1 2 3 4 567890 

f 'KIAIM E T G IA IH I• 
SIAIMli Y El• ITIEIL 
AISIAl•AILIFIAIBIE 
B l ~• IA 1M lA 1•' L I A I• 
E I P i ilR :• ; • ı ÇE l• lE 
tT ı•IA I Ş • IKIEITlEIN 

Herkes bir noktada ittifak e- 6 diyordu. O da şudur: Paşa Her 
gclecinin şu sözlerine kızmış 7 
bulunuyordu: 8 ıL ıE I Ş • S IA ! L ı• l • I T 

. - Bana pehlivan bul, güreşe-
9 yım... . 

Hergeleci, sarayda yeyip içe- O 
rek yatıyordu. Bir gün paRaya 
şöyle demişti: ~ 

J I NIE ı N l• ı L I E IV IH IA 
B:A • 1E ıa E l B . ~•lR 
AIZ IAIMI ı l• I t iLiMi 1 

tikal eden Haliç işletmesi işle - tedir. Tekaüt kanunlarında yapı 
rinde birinci iş olarak otubü.3 lan ta.dilB.tla tekaütlerin iı;;i de 1 
nakliyatının da dar olduğu şu daha iyi bir duruma, girmiş~~r. 1 
sırada Haliç halkının daha nıü- Devlet Denizyollan Umum Mu -
sa.it serait altında seyahatlerLli dUrlüğüntin 941 bütçesiyle maaş 
temi~ için tarifelerde tenzilat, ve ücretleri hizmetlerin derer.e 
mıntaka tii.kelminde ve seferler- ve ehemmiyetlerine göre tan
de siındilik mümkün olan milsa· zim edilmiş ve arttınlmıştır. 
it tadilat yapılmıştır. Bu kadro mensupları halen 

Vapurlar uzun zaman bakım~ vazifelerine daha iyi sarılmak 
sız kaldığından evvel e- ve işlerini dikkat ve ciddiyeti~ 
mirde hepsi üzerinde basit ve görmek için gönül istirahatine 
umumi tamir ve temizlik yapıl- erici terfihe nail olmuşlardır. 
mış ve ilk olarak üç gemi esaslı Um.an i.ş"letmRsi umum 
tamire alınmış bulunmaktadır. miidürliiğii.nde 
Bunların tamiri biter bitmez Liman İşletmesi Umum Mü -
hizmete verilecek ve diğcrlerı dt! dtirlüğünün mavnacıdan ve bek
~ ile esaslı tamir görecekler- çiden en büyük amirine karlar 1 

kadro, teşkilat i!)leri ile ücret va 
Haliç iskeleleri bilindiği U7.cre, maaşları da ni?.amlanmış ve e-

şirket zamanından beri bakım - saslandınlmı~tır. Her hizmet Pr
sız ve harap denecek bir hale babı idarenin mali takati mevkı 
gelmiş bulunmaktadır. Bu sene ve hizmetlerinin derece ve ehPm 
ilk olarak dört iskele esaslı su- miyctine göre memnun olacak
rette tamir edilecek ve yenile - ları bir terfih görmüş bulun -
necktir. kt dır · ma .a . 

Mütakibn diğer ık"skhele1kler hcic P. T. T. da 
ayni hale konulara a m P.ı' P.T.T. Umumi Müdürlüğiiniin 
bakımdan istirahati, kolay ve ~ok <:alışkan ve gayretli olan 
daha seri seyahati temin edile- müvezzileri, yorucu mesailerine 
cek vaziyete getirilecektir. göre 617-9-10-15 lira gibi c;ok »z 

lngilteredett gcleıı vagon asli maaşlarla çalışmakta idi · 
ve lokomotifler ler. B•ı sene basından itibaren 

İngiltcreye sipariş edilen va· ı bunların maa.qları, en azı 10 li
gon ve lokomotifler gelmeye VI.'! radan baslamak lizere 12 _ H) • 
atölyelerimizde kurularak hi7.- 25 liralık . derecelerde asli maaş 
mete sevkedilmeyc başlanmış- lara çıkanlmışlarchr. 

~~~i yapıla.>~ P. T. T. merkezfori Münakalat Vekilliği mii~sc-
Vilayet ve kaza. merkezlerimı- seleri, bilhassa PoRta Telgraf Te 

zin en iyi şekil<le otomatik tdf>· lefon ve D. D. Yolları idarcleri
fonla teçhizleri ve nahiye mı:?r- nin yurdun her tarafına dağıl · 

- Paşam! Ne olacak hali- ı 
~? Paranızı alıyoruz. . Yeyip 
ıçıyonız.. Harodolsun sayenizde _ 
hiç bir şeye ihtiyacımız yoktur. 
Fakat dura dunı. amelimanda 

kezlerine kadar bütün kasabala- mış ve çok gayret ve fer~ı?;at ta
nmızda P. T. T. şubelerinin t~- lep eden bir mesai içinde bulu
sisi ilk plandadır, ve sıralanm1ş· nan memmplarının da.ha iyi ter
tır. Malzeme tedariki nisbctinde fihleri ve biliimum ihtiyaçlarmı 
bu programın tahakkukuna ça- tatmin edici ba7.t teı;kilata ne.il 

1 
lı~ılmaktadır. olmaları hazırlıkları .yapılmıştır. 

~=:~ T:.:~ A~~~:T:,.~) ==D==. =D=. =y=·=~=nen==t~=11t=·f ı=~=7=~=ım==t=m-=/=i=h====d=a=~=~=~ası=lar=.y=t=:=te=im=m=~=!11=!ı=arı=il=~=:=·~=~::iı;:n=·==ln 
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olacağız ... 
Paşa, sormuştu: 
- Eh! iyi ya . . Daha ne isti -

yorsun? 
- Paşam, giireş istiyorum ... 

Pehlivan bul bana!. 
. Pa.şa, ~umın üzerine Ali peh
livanı çagınp, nihayet Rfüıtean 
pehlivanı bulm~tu. 

Bütün ümidi Rüstem pehli
vanın gür~de olan paşa, onu 
nihayet alta diışmüş görmek W
teme-.t..di. 

aaıkanııöındın: fstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Aşağıdn sınıf, rütbe ve ismi yllzılı ı 

Yd. subayların derhal ııubemize mü- şletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
r:!caatıarı. 1 - Civata, Perçin, Gupilya ve saire gibi muhtelif malzeme mektuııl:ı 

Piyade Tefmen Safn (31917) t<>kli! istemek fiUrctUc satın alınacııkttr. 
Piyade Telrmen BahnetUn (32855) 2 _ MuvakkaF teminat 114lıl.3;$ liradır. 
Piyade Tetmen Mehmet Celdlettln 3 _ Tekliflerin Leva~.ımdan parnsı-. tedarik edilecek eartnameslndcki 1 

0 3917> Uırifnta uygun olarak 3/11/941 pıızıırtesi günü saat 17 ye kadar Metro ha·· 
Leva7.ım Te!men Eşref (32204) nının 4 üncü katındaki Levazım Müdurlilğüne imza mukabilinde verilmiş 
Levazım Teğmen AU Zithtü (48681) olmnsı lllzımdır. (9160) 
H ava Teğmen Ali Mahir cı~lu Ha·· 

run (332 - 446) 

• • • 1 Devlet Demiryollal'1 İlcinları 1 
Gilreş, bidayette Rüst.emin le- OskUdar Askerlik tubeelnden: 

hine doğru giderken böyJe bir- Şubece ııvakibi meçhul kalmış olan işletmemiz ihtiyacı için açık eksiltme ile 75 ton çalı kireci satın alı-
dcn bire Hergelccinin hAAJnını 328 - 941 sicil numaralı yedek piynde nacaktır. 
altma alması paşayı inkisarı ha- yüzbaşı .Ahmet Znh lt oğlu Necibin Muhammen ton bedeli «12> liradır. Eksiltme 20/10/ 1941 tarihine mil
yale uğratrmştı. Paşa yanında tstanbulda ise derhal, taşrndn ise 24 sadif Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa.da Birinci İşletme kon:ıl.syo
bulunan Ali pehlivana heyecan- saat zarfında nerroc bulundu~uııun nunda yapılacaktır. 
la ~unları söyledi : şubemize bildirilmesi lüzumu iVl n 0 _ İsteklilerin c69> liralık muvakk:ıt teminat vermeler! ve muayyen eüo 

- Pehlivan! İş fena. ıunur. ve saatte komisyonda hazır bulunmaları l~dır. 
!Pehlivan sükutla mukabele ====================== Fazla l.7.ahat ve şartname için lşletmeye müracaat edilmelidir. (8776) 

etti: Jl'M ~ ~ 
- Paşam Rüstemin altçılığı ..-.-- Doktor ÜR f .. . i M 

çok iyidir. Korkulmaz.. ç 1 p R u T T K YE CUMHURiYET 
- Amma, İbramın elinde Ol· Cildiye ve Zührcviye mütehassısı z ı• R A AT BANKA s 1 

dukça ooyle midir, tlakalım. Beyoğlu Yerli Mallar Pıızw-ı kar-
- Daha. bir şey yok ortada pa şısında Posta sokniı kö~e:sinde 

şam!. Meymenet apartmanı. Tel: 43353 
- Doğrusu korkuyorum. Rüs ---•••••Kilit:liii&a 

temi yenecek galiba!. 

Kuruıu, tarihl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. Şube •• 
AJam adedi: HG 

Zirai ve Tle11rl her nevi b .. tka muameleleri. 
Pmra biriktirenlere H800 lira ikramiye veriyor. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 3 > 1000 :> 

iKRAMiYE PLANI 
!? > 750 > 
4 > 500 > 
8 > 250 > 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıe, 35 > 100 > 
1 Aöuatoı, 3 1 klncltefl'ln 80 > 50 > 

tarihinde yapılır. 300 > 20 > 

ı · v·ı.... t• D • ..... E - • Je~ zmır ı aye ı aımı ncumenın~~ 
hmir - Bergama yolunun 102 _ı. 450 - 106 + 3!i0 kilometı-cl .. 

sındaki 3900 metrelik şosen in Uımki3 Sonteşrin pazartesı saat 11 dC 
y<:t DaJmt Encümen odasıııua ihale edilmek üzere 5/ 10/ 1941 deıt 1~ 
29593 lira 91 kuruş bedelle ve k:ıpalızarf usulile eltsilt.ıneye çııcıırt 
Keşif evrakı 150 kuruş bedelle Turl.<ıtik Yollar Mıntaka MüdUrlil 1' 
tedarik olunabllir. Muvakkat teminatı 2220 liradır. Eksiltmeye iştırA e 
cekler ihaleden bir hafta evvel Turistik Yollar Mıntaka MüdürJüğiltl 11 
racaatla ehliyet vesikası alacaklardır. Taliplerin 2490 sayılı k.anuıı 
bince bazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale günü saat 10 a ltBdıal' 
yet Daiml Encümene vermeleri. (4252) (9170) 

DİKKAT: RADYO PAZARI . .( 
Her Nevi Radyo Satıhr, Ahmr ve Tamir Ed1~ 
Galata, Tünel Karşısı No. 17 Telefon: 4269 - Zannetmem pasjam.. Rüs

tem hasmının elinden kurtulur .. 
Hiç korkmayınız.. dedi ve söz.le
rine şunları da ilave etti: 

- Paşam, Rüsteııni öyle ko
lay kolay yenmek mümkün de
ğildir. Sonra güreş, hf'..nı ayar

Hdeğiştirdi. Dönüp bir baskı 
ile hasmının altından kalktı. 
· Rüstem.in bu kalkışı şaheso~ 
di. Fevkalade ustaWtlı idi. F.r 
vet her pehlivan böyle bir kallaş 
yapma.ğn muvaffak olurdu. Fa
kat Hergeleci gibi bir pehliva
nın altından bu suretle ıkalkmak 
kolay değildi. Dalına tehlikeli 
idi. 

=================:::::;:================--==~ 

Müdürlüğü;cı~ dır ve danktir .. 
. Paşa, biraz müsterih obnuş

tu .. Ve, Ali pehlivanın söyledik
leri çok geçmeden çıkmıştı. Her
geleci, Rüsteme sarma takmı.şıt. 

Rüstem sarmaya girer girmez 
sarmadan sarmaya dönerek bir 
elde hasmının üzerine çıkmıştı . 
Fakat çok kurnaz olan Hergele
ci dönerek tekrar hasmının 
üzerine atladı. İki zeki ve usta 
pehliva:n bu suretle s::ı nıadan 
sarmaya bir kaç defa birbir
lerinin üzerine çıktılar. Lakin ni
hayette gene Hergeleci iistte kal 
dı. 

İki pehlivan ayağa kalkın - ı 
ca, hasmını elinden kaçırdığı hl\l 
de Hergeleci, çırpınarak bir 
nara savurdu. Bu Heı gele<:i:nin 
ilk narası idi: 

- Hayda. Maşallah be!! 
Bu nftre He!-gelecinin nçıldığı-

% 
delalet ediyordu. Güre.~in bi

< ıyei>i.ndenbeıi nfı.ra atmnynn 
ergeloci şimdi çırpınarak nara 

savuruyordu. Hem de oyundan 
kurtulan kendisi değildi. Nara
yı ancak Rüstem atabilirdi. 

Ziraat Baakasıncıa ırumbaralı ve ınoaraı~ tuanuf beaablannda en 
az 50 li rası bulunanlara ııenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşntıdald 
plfınn ırflrE- ıhamlye dr.tı~ıııcaldır 

4 acıcı:: ı.coo t..lralık 4.000 Ltra ,, 100 aded eo Llt11lık fl.000 Lira 
4 ~ 600 • a.ooo • 120 • 40 > 4.800 • 

~~ : ;:: : il 160 • 20 > 8.200 • 
4 • 

40 1 

D. K K T: Hcsnplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan asalı 
diı ş•n 'c ıl r" ikramiye çıktığı takdirde 9lf 20 !ulasiyle verlJecektlr. 

Kur'alar senede dlirt defa 111\lart, ll llaziraa, 11 Ey· 

ı• : ''"" 11 Birincikll.nun tarihininde ~kilece&rtir. 

. 
inhisarlar U. .. _. ................... ....... 
1 - Ke,U ,,. parlnamelert mucibince Çamaltı tuzlası a:nele yetı'el· 

lniaah iş! kapah zarf usulile yapılacaktır. 
31

, 
II - Kqiı bedeli 1<6150.71 lira olup muvakkat terıinatı cı0ti 1 • 

n.dır. 

m - Ebiltme WXI/1941 Ah IÜnÜ saat 10 da KabataP 
ı;ubemiz.de müteşekkil alım komisyonunda 7aoılacaklır. 

0
ot 

IV - Şartname eözü ıeçen fUbeden ve hmir, Ankara Baş.Oltl 
lt.'linde 71 kurü,, mu.kabilinde atmaoiUr. ı.ı 

V - Ekilltm~e ılrmek istiycnlerln 15000 liralık bu kabll .iJlşt'9 

vnfCakiyetıe ynpmıe olduklarına c!&ir verika ibraz e<lcrel- ihale gi!P.b 
3 gün evveline kadar umum müdurlilk inşaat şubesinden ayncı el~ 
ye iştirdkvesikası almaları lAz:.nıc:hr. "' 

VI - :Ek!ıiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektı..ıplarmı. ı:1 
v~alanm ve m•Ar\.asaya i.ştir4k vesikalıınru ihtivll ettccck oı:ı:ı 
uırflnrını ihale saatinden bJr saat evyelinc kaclıır adı ~e.,-en kozni'1"° 
llf:ln rrıakbtı7. mulrablll:ııde vermeleri llzımdır. ~)) 


