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lzmir kurtuluş bayramını kutladı 
• 

Civar şehir 
lzmir1e gelen 

kasabalardan akın halinde ve 
onbinlerce yurttaşın iştirakiyle l'Başvekilimiz Türk 

iZMIR'DE DÜN HEYECANLI. VE 
GÜZEL BiR MERASİM YAPILDI 
Zafer alayı çok parlak oldu 

Maarif Vekaletinin 

yeni bir planı 
Falih Rıfkı ATAY 

"Ulus" dünkü sayısında "memle
ketin teknik ihtiyacını kar§ılamak" 
Üzere ~ni sanat, yapı ve ticaret 
mektepleri ile enstitüler kurulması
na ve halk kursları açılmasına ka
rar verilmiş olduğunu ve Masu·if V
ı,.;ı •• : • __ ,. ... ..:ınn uç senelik bir plan 
hazırlandığını bildirmektedir. Yeni 
tesisler köylere mahsus gezici de
mircilik ve marangozluk kursların
dan başlıyarak, Ankara'da in§a edi
lecek yüksek teknik mektebine doğ
ru çıkıyor. Böyle bir plan ve onu 
tatbik etmek karar ve azmi, bu 
memleketi seven herkes için hakiki 
bir müjde te§kil eder. Biz asrımızın 
iraat, :zanaat, ticaret ve her türlü 

teknik ıartlanna intibak eden "ge
niı bir halk zemini" ne muhtacız. 
MilJi intanın bütün kudreti bu ze
rninin iyi ve süratle hazırlanmıt ol
lnaama bağlıdır. Yeni tesisler, bu 
hususta, köy enstitüleri ile giriş
tiğimiz mücadeleyi takviye edecek
lerdir. 

lzmir, 9 a.a. - 9 Eylül İzmir kurtuluf bayramı bugün sabahın ilk 
saatlerinde baılıyan büyük tezahürlerle kutlandı. Daha bir gün evelden 
yakın ıehir ve kazalardan kurtuluı bayramında bulunmak Üzere lz-
mir'e akm halinde halk kütleleri gelmekte idi. [Sonır S inci sayfada] 

Ankara - /zmir bi•iklet yarlfl birin.:i•i O•man Pak'ın 
arkadQflariyle birlikte alınmıı rHmİ 

(ortada) 

1000 kilometrelik Ankara· İzmir 

bisiklet yarışı dün sona erdi 

l:r.mir'de Atatürk anıtı 

Avam Kamarasında 

B. Çörçil bir nutuk verdi 

Sovyetlere 
mühim miktarda 

malzeme 
gönderildi 
İRAN1DA 

bulunan bütün almanve 
İtalyanlar teslim edilecek Halk terbiyesi davasında "dört 

duvar ve ibare ıökemiyen hoca" te
lakkisinden ne kadar uzaklatmıt 
bulunuyoruz. Bu sistem hiç bir köy
de ameli hayatı yerinden kımıldat
rnağa kafi gelmemit ve köy çocuk
lannı merkezlerdeki memur mek
teplerine akıtan bir mahreç hizme
ti gönnüştür. Okuma yazma çiftçi
nin öğrenmek laznngeldiği §eyler
den yalnız biridir: kitaptan veya ki
tapsız kimyager, cerrah ve mimar 
Yetişmediği gibi, az çok fikri terbi
ye görmeksizin veya münhasıran bu 
terbiye ile ne üzümden ıarap çıka
ran, ne zerzevat bostanı kuran ne 
Penceresini veya arabasını tamir e
den, ne de tarla aletlerine aklı eren 
ve ;li eri.~en köyla yetiımez. 

Verditi sözü tıı_tarak Almanlar Rusyada kıı 

u tesıslere yalnız umumi kalkm
ma cihetinden de muhtaç değiliz. 
Aırı~ı~ın milli müdafaası, orduyu 
~n kuçuk neferine kadar, bir tekni
aıyenler kadrosu haline getirmiştir. 
Harp sanayi müesseselerinde ince 
bir mekanizmayı imal eden usta ve 
İtçiden istediğimiz seviyeyi, timdi, 
onu kullanan her fertte anyoruz. 
Tarlasından azami verim almak için 
oldu~u. kadar, tarlasını müdafaa et- 1 
rnek ıçın dahi Türk çiftçisinin, kah
ra~anl ık ~asıflarını itler bir hale 
getıren, bır yeni terbiyeye ihtiyacı 
vardır. 

Osman Pak lzmir' e harbi yapmak zorunda 

sarı mayo ile girdi 
Manisa · İzmir merhalesinde 
Hikmet Altıntaş birinci geldi 

lzmir, 9 (Yarıtı gazetemiz namma takip eden Ekrem Ülger bildiri
yor) - Bisikletçiler nihayet sekiz gündür kar§ılaıtıkları birçok zor
luklara karıı koyarak bugün bin kilometre tutan Ankara _ Izmir sem· 
bolik bisiklet yarııını bitirdiler. 

Bu bliyUk yarışın Uşnk _ Alaşehir mer-•k halesi koşuldttğ\I gllnUn akşamı blsiklet-am erl an çllerlmizl biraz endloell giirdlim. He1!1~n 
hepsi t'rtesl gllnU ynpncnklnn yarış ıçın Bir 

• • • 
tıcaret gemısı 

l!\stiksi?.llkteo ve bazıları da kınlan te. 
kerleklerinin yerine tekerlek bulamı)"S 
cnklarındnn endişe izhar ediyorlardı. Fil· 
haklkn nltı glinlUk ~etin ve yorucu bir ya. 
rııstan sonra artık iki merhale sonra bi-

Londra, 9 a.a. - İngiliz Başvekili 
M. Çörçil, bugün açılan Avam Kama
rasında harp vaziyeti hakkında uzun 
bir nutuk söylemiş ve Avam kama -
rasındaki son izahatındanbcri vukua 
gelen hadiseleri bahis mevzuu etmiş
tir. M. Çörçil, bu nutkunda, ezcümle, 
Atlantik buluşmasından, sekiz mad
delik deklarasyondan, Atlantik mey
dan muharebesinden, tayyare harbin
dm ve Rusya'ya yapılan yardımlar -
dan bahseylemiştir. 

M. Çörçil ezcümle şunları söyle -
miştir: "- Temmuz ve ağustosta 
düşmanın batırdığı ingiliz ve mütte
fik gemiler tonilatosu mecmuu müt
tefik tayyareleri ve denizaltıları ta
rafından batırılan alman ve italyan 
gemileri tonilatosu mecmuunun üç
te birini geçmemiştir. 

1939 ve 1940 da alman tayyareleri, 
her gece, ingiliz sularına mayn dö -
küyorlardı. Gemilerimiz, bu tehdit-

[Sonu 4 üncü sayfada] [Sonu 1 üncü sayfada] _J 
--:---------

Kızı ldeniz'de 

BATIRILDI 
Vaşington; 9, a .a. - Amerika hariciye 

ne?.aretınln bildirdiğine göre, Amerikan 
(Steel • Seafarer) ticaret geml11I Kızılde
nlzde bir tayyareden atılan bomba ile bat-
mıtılır. 

[Sonu 4 üncü sayfada] 

Alman - Türk ticaret 

müzakereleri başladı 
Türk ve Alman heyeti murahhasa

ları arasında dün Haric.iye Vekfüe -
tinde ticari müzakerelere başbnmış
tır. (a a.) 

Hava Kurumunda 
Dr. Refik Saydam kurumun mesaisi 
hakkında dün tetkiklerde bulundu 

İnönü kampında bu gün 
kapanış töreni yapılacak 
Snyın BnJ\'l'klllmlr. nr. Retll> S~ydam dUn 

Türk Ikıvn Kurumu ııeneı mcrkı•zlnc ıtele· 

rck bir bueuk aant kaılnr kurumun mesnlsl 
hakkındn tetklklerııe bulunmuı ve lı:ısknn 

Erzurum Mebu~ıı ŞUkrU Koeak'tan lznhn t 
almıslnrdır. Kurumun buırUnkU enlısmnla· 

rındnn ve mllıtı:ıkbl'l me~nl~I üzerinde alı. 

nnn tertip ve tedbirlerden ml'mnunl)·ctJerlnl 
irade edl'n llasveklllmlz müteakiben Kuru • 
mun tesl•ll'rlnl de ıı:ılzden ıreclrmltlerdlr. 

(a.a.) 

lnönü kampının kapanıı 
törenine hazırlık 

lnönQ, 9 a .a. - Tilrk lln\•n Kurumunun 
İnönü kamııı )"nrın )npıll<'ak olan kap:ınıs 
törenine hazırlanmııkt ıdır. ln..ınU ı:uklerl 
kann t ıcslcrlyle doludur. Kampın ealıııann 

meydanında p!Anllrler lılrlblrlnl takiben ha· 
valanı>·orlar, ııarnsUtcUlcr beynz ıemslycle· 
rb·le '1k sık ııozlcrl ıılıyor. 

Kanatlı ıren('llk heyecan kinde )"6rınkl . 
bayramına hnzırlnnıror. Gene tayyar~oeııerı

mlzln bu töreninde hazır hulunncnk olan 
Türk basın mensuıılan bu ınbahtanberl bu· 
Nldn bulunmaktadırlar. 

lnönü kampında motörlü uçuılardan bir enıtantane 

MOSKOVA'Y A GÖRE 

Sovyetler 
Yelnia'yı 

ve elliden fazla köyü 

geri aldılar 
8 alman fırkası 

imha olundu 

Romenler Odesa 
önünde durdular 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

BERLIN'E GÖRE 

Leningrat'ın 
vaziyeti 

Şluselburg'un zaptı ile 

vahimleşti 
Alman kıtaları 
şehre yaklaşıyor 

Sovyellerin mukabil 
taarruzu püskürtüldü 

Berlln, 9 a.a. - D.N.B.: bugUnkU alman 
tebllI:l hakkında ~afıdakl mütemmim ma. 
lQmatı almıştır: 

Ladoga ıcölüne sahil Sluselburıt'un htl _ 
cumla zarıtı üzerine, Peteresburg'un So\h t 
1 ,ı-C • 
er Blrllfinfn geri kalan kısmı ile bütün ka· 

[Sonu 1 üncü sayfada) 

1 Taksilere ayda 21 O 
litre benzin verilecek 

Benzin tahdidatına dair dUnkll sayımız. 
da lntiısar eden BqvekA.let tebllf; nla 
taksilerı- \"erilecek benzin mtktnrına mute· 
alllk maddesinde benzin miktarı bir tertip 
hatası olarak 120 litre çıkmııtır. TebllfiD 
3 Uncl1 maddesi ıu ıekllded!r : 

Bu harpten sonra bütün memle
ketlerin makinalı vasıtalarla dol
~uı olduğunu göreceğiz. Büyük ıe
k~.r caddelerinin pahalı süsleri, Ücra 
• 

0 r. topraklarına kadar her tarafı 
11~!la ed.en tabii hayat cihazları hük
mune gırece~tir. Yirmi aene içinde 
radyonun mutehassıs liboratuvarın
~a~-~~ta .~nad'?lu köylerine kadar 
ındıgını gormedık mi? Taksi tayya
reler devrine bundan daha yakınız. 
Bu harbi takip eden pek kısa za
manda göreceğimiz inkitaf, bizi 
timdiden binlerce, on binlerce Türk 
teknisiyenini hazırlamak, ve daha 
mühimmi, istisnasız bütün halk sı
nıflarına sarsılmaz bir te!<nik ima
nını ve ihtiyacını yerleştirmek zaru
reti karşısında bırakıyor. El tezgah
lannı makinalara vermekten bat· 
lıyan sanayi asrı, şi.mdi ~n. küçük 
ev hizmetlerini dahı amelı aletlere 
devreden, bu asırdan evelki her tür
lü vasıtaları evden tarladan, sokak
tan ve kırdnn koğan hakiki inkıla
bını tahakkuk ettirmektedir. Bazı 
memleketlerde ata artık yalnız ya
rıı yerlerinde tesadüf edilir olmuı
tur. Diğer bir cer hayvanı süthane
lere sekilmit veya dericilik çiftlik
lerine toplanmııtır. Biz müstakil ve 

büyük millet olarak Y•fıyacağız: 
bu imanımız, garp aleminin her tür
lü inkitaflarına aüratle inbbak ede
ceğimiz karannm bir tezahüründen 
baıka ne olabilir?. ~lmcın kıtalannın ıerUerini ıarmak Ü.Zere ilerli~n IOUl•t ulıerleri 

"3 - Hııleıı çalıım&kta olduklan Bele
diyelerce teıplt edilen taksilere a,yda "210. 

litre benzin verilecektir. 
Keyfiyeti dllaeltlria. 
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Tetkikler ve lemennHer 

Hayvan sigortası 
Salaeddin KARAN AKÇI 

l'ürkiye bir zirai istihsal memle -ı Jayetlerimizin yüksek mıntakaları 
ketiq.ir. Nüfusumuzdan% i6,5 ğunun her şeyden evci mükemmel birer hay
köylü, çalışanlarımızın 6.476.400 ının van yetiştirme sahalarıdır. İç Anado
toprak mahsulleri işleri ile meşgul lumuz; "kır" tabir olunan ve mem -
olması, ziraatin Türkiye iktısadında lahi arazi olması itibariyle kökleri 
ne mühim ve esaslı bir rükn olduğu - tuzlumsu, kuraklıklarda yetişir bir 
nu isbata kafidir. takım cılız nebatları, bazı yerleri 

Köylü nüfusumuzun bu nisbeti ve ise koyu yeşillikleri ve çamlıkları ih
çalışanlarımızın kemmiyet bakımın- tiva eden geniş ve hudutsuz bir step
dan bu kahir ekseriyeti topraklarımı· tir. Bu step mıntakası bir takım irti
zın tamamiyle istismar edildiği ve fa farkları dolayısiyle hazan münhat
yahut bir sene işletilip diğer yıl din- tır. Münhat stepler, dağ telakilerin -
lenmiye bırakıldığı intibamı verme - den ve meyillerden mütevellit yarık
melidir. Çalışanlarımızdan 6476400 lar, çaylar ve derelerle sulanmakta -
kişinin toprak mahsulleri işleri ile dır. Bu suretle sulanan basık arazi 
meşgul olmasına rağmen diyebiliriz dünyanın en yeşil mera ve otlakları
ki Türk topraklarının ancak pek cü- nı vücuda getirmektedir. 
zi miktarından istifade olunmakta - Biz hu yazımızda Türk köylüsü -
dır. nün, dolayısiyle Türk iktısadının en 

lnbat ıart ve vasıflarına nazaran mühim bir geliri olan hayvancılığı 
bugün topraklarımızdan pek az isti - tetkik ve bu hususta iddiasız, fakat 
fade edilmektedir. 76273600 hektar çok lüzumlu bir fikir serdedeceğiz. 
olan Türkiye topraklarından her y1l Mevzuumuz, zirai istihsal ile ala -
ancak 10491211 hektarı zirai işlerde, kalı olan hayvanlardır. Binaenaleyh 
1120740 hektarı da meyva ve sebze at, merkep, ester ve deve gibi hay -
istihsalinde kullanılmaktadır. vanlar tetkikimiz haricinde bırakıl -

Bu hesaba nazaran mevcut toprak
larımızın o/0 13.79 hektarı ziraate, 
o/o 1,45 hektarı da meyva ve sebze is
tihsaline haarolunmuştur. Mütebaki 
topraklarımızın 44.329.429 hektarını, 
yani 'ro 58,11 ini çayır, yaylak, otlak 
ve meralar, 9.169.859 hektarını yani 
~o 12,02 ılni ormanlar, 11.162.367 hek
tarını yani "!o 14,63 de mahsul vermi
yen kısır topraklar teıkil etmekte -
dir. 
Topraklarımızdan ancak 11.611.951 

hektannın ziraat: meyva ve sebze is
tihaall mevzuu olmasına rağmen ça
hpn nüfusumuzun 6476400 ünün 
toprak mahsulleri itleri ile meıgul 
olmaıı birçok vatandaılarımızın müs
taldllen toprak iılememekle beraber 
ıenı toprakla yakından alakalı işler 
yaptıktan netice ve kanaatini ver -
melrtedir. Daha henüz zirai sanayi te
e11Uı etmemiı olan memleketimizde 
Hollanda veya Danimarka'da olduğu 
fibi fennt bir ıekildl" yağcılık veya 
peynircilik yapıldığı iddia olunamaz. 

Ziraatle ittigal eden vatandaşları -
mızdan mühim bir kısmının hayvan 
yetittlrmekle meıgul olduklarına 
fllphe yoktur. Denizin tesirinden 
uade bulunan iç Anadolu, ıark vi -

Villyet Koyun Kıl keçl 
Konya 1.888.644 300.194 
Ankara 928.450 27.648 
karı 619.689 93.787 
Brnrum 466.240 7 5.484 
Kayseri 441.574 116.194 

Tetldkimizln mevzuunu teıkil e -
den hayvanlar, eti, sütü, yünü, deri
li, boynuzu, bağırsağı, kuveti velha -
ııl her ıeyi ile Türk iktısadının en 
mühim bir rüknüdür. 

Köylümüzün maiıet ve refahında, 
memleket iktıaadının seyir ve inkişa
fında bu kadar mühim bir amil olan 
hayvanın, her hangi bir kaza veya 
aebep dolayısiyle telef olması halin
de köylünün velevki pek az tesiri ol
makla beraber memleket iktısadının 
aanılacağı iayet tabiidir •. 

Sarp arazide otlarken düşüp sakat
lanan ve bir posta kamyonunun sade
mesi ile telef olan hayvan sahibinin 
sarar ve ziyanını kim zamin olacak -
tır? 

Zelzele, ael veya müstevli bir has
talıiın amansız pençesinden hayva -
nını kurtaramıyan vatandaıın derdi -
ne nereden deva bulacağız? .. 

Akla evela devlet gelir .. 
Mevzuatımızı tetkik edecek olur -

ak görürüz ki vazıı kanun zaman 
Aman "hayvan" la meşgul ol~uştur. 

mıştır. 

Memleketimizdeki hayvancılık jki 
kısma ayrılabilir. 

A - Meşgalesi ziraat olmakla be -
raber gerek kendi ihtiyaçları, gerek 
civar pazarların muhtelif istihlak 
maddeleri için hayvan bes1iyenler, 

B - Meşgalesi itibariyle münha -
sıran hayvan besliyenler, 

(A) maddesinde bahis mevzuu olan 
hayvancılar Marmara ve Ege havza
ları gibi zirai irat mühim bir gelir 
teşkil eden ve esas itibariyle münbit 
ve muvasala vasıtaları kolay ve meb
zul yerler ahalisidir. 

(B) maddesinde zikrolunan hay -
vancılar, arzın teşekkülatı itibariyle 
zirai işletme için mevdu emeği ve ser 
mayeyi kıymetlendiremiyen ve mut
laka ziraatin bu şubesi ile meşgul o
lan vatandaşlardır. 

939 senesinde yapılan bir istatis -
tiğe göre memleketimizde resme ta
bi 18.937.816 koyun, 8.838.697 kıl keçi, 
7.502.515 manda; 3.604.033 tiftik keçi, 
711546 manda vardır. 

Bu hayvanlar bilhassa Kars, Erzu
rum, Ankara, Kayseri ve Konya vi -
layetlerinde mütekbif bir haldedir. 

Tiftik keçi Manda Sıtır 

524.604 14.143 212.026 
783.418 18.175 258.421 
14.061 26.876 328.619 
28.995 11.357 217.819 
14.467 8.851 126.681 

Biz bu yazımızda, iddiasız olarak 
ıu fikri öne sürüyoruz: Türk iktıaa
dı ve. Türk köylüsü için mühim bir 
gelir menbaı olan hayvanlarımızın 
her hangi bir sebep, feliket, kaza ve
ya hastalık dolayısiyle telef olmaları 
halinde değerini: derhal sahibine ve
rebilecek bir hayvan sigortası kur -
mak!... 

Türkiye'de irili ufaklı otuz milyon 
- at, merkep, ester, deve hariç - hay -
van vardır, Bu otuz milyon hayvan • 
dan büyük başlar için her yıl alınacak 
yirmi, küçük hatlar için alınacak on 
kuruı sigorta ilcreti mühim bir ye -
kfın vilcuda getirir. Ziraat Bankası 
kanuniyle k8y kanununda yawlacak 
tadilat; bu sigortanın büro ve banka 
muamelelerini Türk .zilrraı için tesis 
edilen değerli bankamıza; ekspertiz, 
takip ve sair işleri de köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti basına tahmil edebilir. 

Bu suretle bazı felaket ve kaza 
karşısında Türk müstahsilinin elini 
böğründen; ayağını devlet kapısın
dan kurtarmıt oluruz. 

Ziraat Bankasının bu itten müte • 
vellit rizikosu; reasürans bakımın -
dan ayrı bir tetkik mevzuu olabilir. 

ULUS 

J''------------------------·~ i GÜNÜN GÖLGESİ İ . 
""• ,r . 

ipek çoraptan 

kaypan diş ..• 
İpek çorap meselesi hakkında hü

kümetin bir karar vermek üzere oldu
ğunu memnuniyetle ogreniyoruz. 
Doğrudan doğruya kadınlarımızı ala
kadar eder gibi görünen bu karar, 
eğer bu çeşit çorapların piyasadan 
kaldırılması teklinde çıkacak olursa 
aile müesseselerinin mühim derdine 
deva bulunmuş olacaktır. Çünkü ipek 
çorap, gfiya onların bacaklarını örtü
yor ama, hakikatte erkeğe daha doğ
rusu aile bütçesine yıkım oluyor. 

Hem bu haliyle ipek çorap, elbise, 
ayakkabı, tapka ve saire gibi vücudun 
bazı nahiyelerini havanın aert şart -
!arına karşı koruyan bir giyim ku -
şam vasıtası olmaktan çoktan çıkmıı
tır. Gözün idrakinden kaçan, duman 
gibi, bulut gibi, hayal gibi ipek ço -
raplar var, ve bağrı yanıkların anlat
tıklarına göre, bunlardan bir !jifti
ne ödenen para ile bir sift çocuk te
peden tırnağa kadar giydirilip dona
tılabilirmiş. 
Dayanmıyormuı da. Zaten bu çeşit 

çorapların dayansın, soğuktan koru
sun, sıcak tutsun endişesiyle alın -
dığını zannetmek gayet güçtür. Elle 
tutulup gözle görülmesi mümkün ol
mıyan bu matahlar, şapkaya takılan 
çiçek, saça slirülen briyantin, tırnak
lara sıvanan renk gibi bir süsten, bir 
lüksten başka. bir ıey değildir. 

Bir ihtiyaca kargılık olmıyan, yal
nız keyfe, hevese, §an ve §Öhrete ta -
al!Cık eden alıtkanlıklarımızı terke -
diyoruz. Bunun sebebini, daha dile 
gelmiyen çocuklar bile kavradılar. 

Bu Şartlar içinde komşunun hanı -
mında var diye, koncundan diş kaçtı 
diye kocasını ipek çorap peşinde koş
turan kadının idrak, izan ve vatan -
daşlık ahlakı hakkında tereddütlere 
dügmekte neye haksız olalım? 
Anlaşılıyor ki, ferdi iradelerimiz 

bu türlü kararlar almakta henüz za -
yıftır. İpek çorapları çıkarıp atamı -
yor: onun yerine, daha ucuz, daha 
sağlam, daha dayanıklı çoraplar örüp 
giyemiyor, bunu kibarlık ve zariflik 
haysiyetimize bir türlü eığdıramı -
yoruz. O halde hükümet kararı ... 
İpek çorap işi, yalnız gehir kadın -

tarının müptela olduğu bir dert ol -
masına rağmen, daha şümullü, kökle
ri daha derine işlemiş ve mali ve ik -
tısadi olmaktan sok içtimai bir mese 
le sayıyoruz. İpek çoraptan kaypa 
bir dişin, aile bütçesinde açılmış bir 
gedik olduğunda şüphe yoktur. Bu 
tek hadiseyi tümullendirinek müba
la~a sayılır mı? 

İplik çorap, yiln çorap, keten çorap 
hem ayakları daha sıcak tutar, hem 
de aile samimiyetini takviye eder, 
buna itimat edin 1 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

Adıyaman: bir katır bedeli olarak 
Mehmet Gürsoy (100) lira; 

tskenderun: aakert müteahhit sa -
mancı Nuri (250), garaj u.hibi Meh
met Kavsak, gazino sahibi Nikola 
Sabe (200) er, tüccar Abbas Felah, 
emlik sahibi Hanna Fitippi (100) er, 
fabrika sahibi Haaip Akkat, tüccar 
Abdurrahman Aaaliye (50) ıer, tüc
car Agop Keıiıyan (30), Hasan Sa -
vaf (20) lira; 

Torbalı: 30 ağustos zafer ve tay -
yare bayramı milııaaebet ıyle vatan • 
daılar (490) lira yardımda bulunmuş
lar, bunların aruındıt S'..:leyman Ak
giln (100), Hidayet Sezer (50), Meh
met Gür (30), Halil Öncel (25), Mus
tafa Şerif oğ. ve Mehmet Polat 
(20) ıer lira Hava Kurumuna teber
ruda bulunmuılardır. 

KONYA'DA 
Nafıa Vekilimiz 
mü nteh ipleriyle 

temasta bulundu 
Konya, 9 a.a. - Nafıa Vekili ve 

Konya mebusu General Ali Fuat Ce
besoy dün halkevinde yapılan bir 
toplantıya iştirak eylemiş ve münte
hipleriyle bir konuşmada bulunmuı
tur. 

Ali Fuat Cebesoy bu konuıma es -
nasında devletimizin dahili ve harici 
siyasetini, sarsılmaz birliğimizi, dost
luklarımıza, ittifaklarımıza sadaka -
timizi anlattıktan sonra konyalıların 
dileklerine temas eyliyerek yolların 
bilhassa §İmdiki ehemiyetini göz ö -
nünde bulunduran Vekaletin Iazım 

gelen hazırlıkları yaptığını ve faali
yete geçildiğini, üzerinde arızasız 
bir seyahat yapmış olduğu Antalya -
Konya yolunun açılması ile Akde -
nizle Orta Anadolunun kara yolu ile 
de muva&alasının temin edilmiı ol -
duğunu ve Ankara - Konya yolunun 
da yapılacağını bildirmiştir. Nafıa 
Vekili bundan sonra sulama mevzuu
na geçerek bu mühim iş üzerinde 
Konya vilayetince sarfedilen mesai
yi takdirle kaydetmiş ve bu çalı:ma
lara yardımda bulunmakta devam o
lunacağını, kurutma iıinin de sula -
ma faaliyeu ile birlikte yürütülece -
ğini ilave eylemiştir. 

Konya'da yapılan 
kazılarda bulunan 
kıymetli eserler 

Konya, (Hususi) - Ataettin tepe
sinde iki aydanberi devam eden ar -
keolojik hafriyat çok mühim netice -
ler vermittir. Buradaki kazılar tepe
nin dört yerinde biiyük "Sondajlar ha
linde devam etmektedir. Son kazılar
da çok mühim ve kıymetli eserler el
de edilmiştir. Bilhassa Selçuk sanatı
na ve tarihine yeni veçheler verecek 
mahiyette eserler bulunmuıtur. Bu 
arada, şimdiye kadar Selçuk mimad
sinde görülmemit bir inıa tekniği bu
lunmu;ıtur. Bu yeni inıa tarzı Alaet
tin köşküne bitişik bir yapıda görül
müştür. Gene Selçuki devrine ait bir
çok madeni kaplar ve aletler bulun
muştur. Bu kapların üzerinde kanatlı 
melek, grifonlar, ejderler, teklinde 
aıotlfler val'\!1.r. Alçıdan yapılmıt 

fri zler de mütehassıslar arasında 

büyük alaka uyandırmıştır. 

Daha eski devirlere ait olan Frik
ya kültür katında ise Anadolu'da pek 
az rastlanan üzeri resimli çanak çöm
lekler ve bunlarla birlikte günlük ha
yatta kullanılmış olan bir çok eserler 
ve ' bilhassa bu devrin ender tesadüf 
edilen kale duvarları zikre değer. 

Hafriyat çok metodik ve çok itina
lı bir surette devam etmektedir. 

Sivas'ta ahcılık faaliyeti 
Sivas, 9 a.a. - Sivas'ta iki aydanbe

ri nazari atı§ talimleri yapmakta olan 
Beden Terbiyesi mükellefleri bugün 
atıı poligonunda, birinci atıı vazife
lerini yapmıya baılamıılar ve ohu ilk 
vazifelerini muvaffakiyetle batar -
mışlardır .. 

Gene bugün burada bir atıcılık 
muallim muavinliği kursu açılmıştır. 
Açılma töreninde valimiz ile bölge 
başkanı hazır bulunmuılardır. 

Meni müdahale davilan 
Üçüncü ıahısların zarar görmeleri

ni önlemek rnakaadiyle menimüdaha
le davalarında verilen hükmün da -
vacı lehinde veya aleyhinde olsun 
mahkemelerce tapu idarelerine bil -
dirilmesinin usul ittihaz edilmesini 
Adliye Vekileti alakalılara bildir • 
miştir. 

Nal ia memurlar1 
arasında tayin 
terfi ve nakiller 

Nafıa Vekaleti memurları arasın -
da yeniden bazı tayin, terfi ve nakil
ler yapmıştır. Bunları 11rasiyle ya -
zıyoruz: 

Naklolunanlar: 
Su işleri reisliği tetkik ve tahak -

kuk memuru Mehmet Saim Ulutan 
su işleri muamelit tefliğine, şose ve 
köprüler tetkik kalemi memuru Ke -
mal Erdi in~at reisliği muamelat ve 
istimlak müdürlüğü memurluğuna, 
Bursa su işleri mühendisi Süleyman 
Zeki Erişik Antalya su işleri mühen
disliğine, Antalya su işleri fen me -
muru Beliğ Matay Tire ıu itleri kı
sım mühendisliğine, transit yolu Er
wrum mıntakası yüksek mühendisi 
Reşat Akça! Elazığ İran hattı baş -
müdUr!Uğü yliksek mühendisliğine, 

Siirt şosa ve köprüler ba§ fen memu
ru Münir Fikret Demir Isparta şosa 
ve köprliler bat fen memurluğuna, 
Kiliı belediye fen memuru Fazıl 
Uyanık Kırıehir şoaa ve köprüler fen 
memurluğuna su işleri reisliği mua
melit tefi Rifat Orancı aynı reislik 
tahakkuk memurluğuna naklolu:ı -
muşlardır. 

Terli edenler : 
Seferberlik müdürlUğü tefi Latif 

İlkay, şosa ve köprüler reisliği tet
kik müdürlüğü memuru Remzi Ata
giin; yüksek mühendis mektebi baş
katibi Mehmet Tevfik Te,ı, Diyarba
kır - Cizre hattı inşaat bat müdürlü
ğü katibi Ali Önder, malzeme müdür
lüğü mübayaa ve tesellüm memuru 
Cemal Karaca, teftiş heyeti reisliği 

memuru Hüseyin İzgiman birer de -
rece terfi ettirilmişlerdir. 

T erlian nalıiller : 
Ankara polis memurlarından Meh -

met İnal ıoaa ve köprüler reisliği 
tetkik ıuUdUrli!ğU memurlutuna, in -
1aat reisliği fen heyeti mUlıc:ndi•i 1b
rahim Haydaroğlu intaat reisliği taş
ra kadrosu ıube mühendisliğine ter
fian naklolunmuılardır. 

Tayinler : 
Yüksek mühendis mektebi mezu -

nu Hikmet Turan su itleri reisliği §U
be müdürlüğüne, kadastro mektebi 
mezunu Sami Selcan Trabzon bele -
diyesi fen memurluğıuna, subaylıktan 
mütekait Fevzi Uluçay seferberlik 
mUdUrtUIU aevk memurluluaa tayin 
edilmişlerdir. 

Manisa'da üzüm 

bayramı kutlandı 
Manisa, 9 a.a. - Şehrimizin kurtu

Iuı bayramı olan sekiz eyliıl aynı za
manda Manisa'nın üzüm bayramı gü
nü olması dolayısiyle tertip edilmiş 
olan üzüm sergiai dün valimizin bir 
nutku ile açılmıştır. 
Teşhir edilen üzümler hakkında 

jilri heyeti tarafından verilen rapor
da hu yıl üzüm mahsulünün geçen 
yıla nazaran kalite itibariyle çok 
yüksek olduğu ve sergiye arzedilmiı 
olan Manisa üzümlerinden mürekkep 
36 nümunenln heyeti umumiyesinin 
gerek yetitit ve gerek ihzar bakımın
dan şayanı takdir bir derecede bulun
duğu bilha11a kaydedilmektedir. 

İsve(lilerle f icaret 
müııkereleri devam ediyor 
İsveç hükümetiyle hükümetimiz a

raaında yapılacak olan yeni ticaret 
anlaşması müzakerelerine 14=hrimiz -
de devam olunmaktadır. Müzakere· 
ler, bilhassa bugünkü dünya vaziye
tine nazaran her iki hilkümetin muh
taç oldukları maddeleri biribirlerin -
den almaları eaasına dayanmaktadır. 

t5 nisan 329 tarihli hayvan sirkati
nin meni hakkındaki kanun Türk 
çiftçisi için çok hayati bir mana ifa
de eden hayvanları harici taarruz ve 
tecavüzlerden vikaye etmesi itibariy
le tayanı dikkat olmakla beraber bi
zim davamızla alakadar değildir. Ke
za. vebayı bakarlden musap olan hay
vanların sureti itlafına dair kanunla 
çiftçi mallarının korunması hakkın -
daki 10·7-941 tarihli ve 4081 numara
lı kanun: her hangi bir kaza halinde 
hayvanlarımız veya bunların sahiple
ri hakkında her hangi bir hükmü ih
tiva etmemektedirler. 
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Bazı felaketler karşısında hususi 
kanunlarla devletin ve bilhassa Kı
zılay Cemiyetimizin metkOr muave -
net ve hizmetlerini minnetle kayde
debiliriz. Ancak gerek devlet tara -
fından ve gerek Kızılay tarafından 
yapılan bu gibi muavenetler dolayı -
ıiyle millete, yani gene Türk müs -
tahsiline tahmil olunmaktadır. 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Eğe Ec"1tai 

1 pek sözler ... 
Bir dostum dedi ki: 
- Milli Şef'in Buna'da söyle

diği hitabe hakkında yazdığın 
fıkrayı okudum. Fena detil. Yal
nız, bir noktayı daha ilave etsey· 
din! 

- Hangi noktayı? diye sor· 
dum. • 

- Bilirsin sanat e~rleri ve ta· 
biat aiiıııellilderi ile tiezenmit olan 
Buraa, bizim baılıca ipek tehri· 
mizdir. 

ipek de hem cüzelliti, hem de 
sağlamlığı ifade eder. 

Milli Şef'in Bursa'da Bursalı· 
lara hitaben söylediti sözler, hem 
güzeldi; hem de saflamch. Onun 
için bu sözlere "ipek sözler" de
seydin daha yerinde olmaz mıy
dı? 

- Olurdu. 
Doatumun samimi duyguaunu 

ve yerinde arzusunu yerine getir
mek için bu fıkracıtı yazıyorum. 

••• 
Mizahi roman ihtiyacı! 

Eaki Kirpi, mizahi romana olan 

'#AN l~l IL~R 
ihtiyacımızdan bahseden bir fık
ra yazdı. 

Dama çıkan ve etf aiyenin hor
tumu aayesinde oradan inen bir 
inekten ilham alan bu fıkra, Hü
aeyin Rahmi'den aonra bizde mi
zahi roman yazılmadıfmı yana 
yakıla anlatıyor. 

Eter "mizahi" sıfatı "okuyan
lan güldüren" minasma ise yeni 
romanlarımızdan birçoiuna "mi
zahi" diyebiliriz. 

Bazı "ciddi" romanlarımızı o
kurken o kadar aülmüıümdür ki 
Kirpi'nin eski yazılan bile beni 
bu kadar aiildürememiıtir. 

• •• 
Petrol kokum! 

Aktam üzeri evine dönen ko
ca, titizlendi ve karısına çıkııtı. 

- Hanım, evin içi petrol koku
yor; bu kokuya da hiç dayana
mam! 

Gazete okuyarak, daha fazla 
radyo dinliyerek aiyaset ve hava
dis meraklısı keıilmiı olan kadın 
tehadet parmaf ını dudaklanna 
götürdü ve aıaiı perdeden cevap 
verdic 

- Aman sual Petrol kokuyor! 
diye evimizi itıale mi uiratacak· 
sm? 

••• 
GaJJar ve mafJurl 

lzlanda civarında bir hadise ol
du: bir amerikan destroyeri ile 
bir alman denizaltısı karıılaımıf. 
Destroyer bir deniz bombası at
mıı; denizaltı da bir torpil savur· 
muı. 

Her iki taraf da hadiseyi itiraf 
ediyor. ihtilaf, ilk önce haqi ta· 
rafm saldırclıimdadır. 

Almanlar: 
- Amerikan torpidosu! diyor

lar. 

Amerikalılar: 
- Alman denizaltısı! diyorlar. 
Bizim de aklımıza meıhur mıs-

rağ geliyor: 

Sorıalar mafcfurunu •aclclar 
ltenllin 6Öder 

••• 
Kiyel' e tazyılı -

Kiyel'in tazyı/n! 

Bir aazetede bir havadis baıh
ğı: 

"Kiyefe tazyrk arttı"! 
Bir batka aazete de gene aynı 

haber Üzerine konulan batlık: 
"Kiyefin tazyikı arttı" 1 
Türkçe terkiplerde mütehas· 

sıs Peyami Safa ve dilimizin her 
alanmda bilgin Vi-Nu dostları
mız mevzuu ele almadan bir fık
racık yazalım: 

Birinci batlık dofrudur; ikinci 
batlıkta ise insanın aklma ıu se
liyor: 

- Tazyilu 7apaıa Kiyef midir? 

T. t. 

10, 9/ 1941 

_, ...................................... .. 
• • 
: Ankara Sıhhat ve İçtimai muavenet 
: müdürlüğünden bildirilmiştir . 

Çocuk haıtalıklanndan 
KIZIL 

hastalığına kar,ı aşı tedbiri 
Ankara'da mıinfcrid kızıl vakaları 

&Örüldüğünden en z iyade küçük yaı -
!ardaki çocuklara mahsus olan ve ba
zen miıhim arızalar bırakan bu hasta -
lığa karşı aşı tatbiki muvafık görül
müştür: 

1 - Bir yaıından on iki yaıma ka
dar ~ocuklara yapılmakta olan bu aşı -
nın tatbiki ihtiyaridir. 

2 - Esas aşı tatbikinden evel bir 
teamül aşısı tatbik edilir, yirmi dört 
saat ıonra yapılacak muayenede bu 
teamül milıbet ıörlilürsc çocukta kı -

• zıl hastalığına karıı iıtidat bulundu -
ğuna hüküm edilerek aıı tatbikine 
başlanılır. 

3 - A:tılar birer hafta fasıla ile 
dört defa tatbik edilir. 

4 - Aşı tatbikine baılayanlarıD bu • 
fasılaları muntazaman takip etme!Mt 
aşının tesiri noktasından çok 19.:r:ımdır, 
f11ılalarda intizamı gaip edenlere mu
ayyen mıkdarlarda aşılarm tekrar tat
biki mecburiyeti vardır. • 

• S - Çocuklarını bu hastalığa lı:ırır 

ııılıtmık isteyenler tatil g!lnleri hı -
riç olmak üzere her ıün aaat 14-16 
arasında Yenischfr"de Merkez hıfzıs-

11hha EnıtJtUıU Seroloji ıübeıi kont
rol kıımına ve Anafartalar caddesi Ço

cuk Esirgeme Kurumu merkez mua- • 
yenehaneıine müracaatları tavıiye otu.. : 
nur. • • • • 
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Yabancı hükümetfere 
tebliğ edilecek hükümler 

Adliye Vekaleti yabancı hükümet· 
lere tebliğ edilecek hükümler hak • 
kında Cümhuriyet müddeiumumilik· 
lerine bir tamim yapmııtır. Tamimi 
yazıyoruz: 

"Hükümetimizle yabancı <devletler 
arasında münakit mukavelename hü• 
kümlerine tevfikan mütekabilen teb
lli Ç. dil ....... ; teahhüt edilmit olan. 
6.kit taraf tebaasından 'bırııııu .ı:g .. r 
taraf arazisinde şahsi hüriyeti bağ • 
!ayıcı bir cezaya mahkGmiye-tini mu• 
tazammın hliküm hulasalarınıın adli 
sicil tanzimine esas olacak surette 
t:uçluların doğduğu yeri ay ve günil 
de tasrih edilmek suretiyle doğum 

tarihini, ana ve babasının ad ve ıoy• 
adlarını ihtiva etmesi icap ettiği il• 
sili hükiimetler tarafından vuku bu
lan müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Suçluların kolayca bulunabilmesi • 
ni ve füzuli muhabereye meydan ve
rilmemesini teminen, gerek memle • 
ket dahilinde muhatabına tebliği iloo 
tıza eden ve gerekse mahkfimun men
sup olduğu hükümetlere gönderile • 
cek olan bu kabil hüküm hulbalan• 
na, alakadarın nüfus tezkeresi veya 
pasaportunda bulunan bütün malft • 
matın derci, bundan başka yukarda 
yazılı maHimatın da hilkilm hulba • 
!arına yazılması hususuna itina edil
mesi tamimen bildirilir ve keyfiye • 
tin ilgililere bu suretle tebliği iste• 
nir." 

Ereili belediye hududundan 
çıkarılan köyler 

Hacımemiı ve Türkmen köyleri 
Konya Ereğliıi belediye aınırları ı,.. 
çinden çıkarılarak müstakil ıköy ha11"' 
ne getirilmiıtir. 

Adana'da makineli ziraat 
Adana, (Hu•uıi) - ~lce ziraat 

müdürlüğünce büyük çiftçilerimiıt 
verilen selektörlere ilaveten iki se • 
lektör daha faaliyete geçirilmiıtit• 
Bu suretle faaliyette bulunan eeltlr 
törlerin adedi beti bulmuıtur. 

Bunlar çiftçimize az zaman zarfııt" 
da çok fazla it görmektedir. 

Açık teşekkür 
Türkiye müdüriyeti 1ıtanbul'd 

Galata'da, Onyon hanında kain On#< 
yon sigorta kumpanyasının Anka 
acentesi Halil Naci Mıhcıoğlu fir • 
ması vasıtuiyle yangına karıı sigo 
ta ettirdiğimiz Kırıkkale'deki md 
zamızla depomuzda mevcut ticari e 
tia ahiren vukubulan bir yangın ne. 
ticesinde tamamen yanmış olması 
zerine mezktir Unyon Sigorta kUf!l 
panyası tarafından derhal izam kılı 
nan müfettişlerce hasar ve zarar rni 
darı tesbit edilerek kırk üç bin dÖ 
yüz lira mikdarındaki tazminat ıil 
ratle ve tamamen şirketimize ödell 
mit bulunduğul}dan, gerek OnY 
ıigorta kumpanyasına gerekse kudl 
panyanın Ankara acentası Halil ıll 
ci Mıhcıoğluna teıekkür ve minnet 
tarlığımızı alenen beyan için mubt8 

rem gazetenizin tavassutunu diler~ 
Ankarada Koyunpazarında le~ 
Ankara Kollektif Kantar 

Şirketi 

Mesut bir doğum 
aumerbank re1Jamların(1\n sw A111 

X&J'llı'nın bir kızı dUnyaya ıreımıııır . 

adı verilen :vavruya uzun örnllr, ıeıaG 

" baba)'a aaadıtıır dllerıa. 



(~~ .. ··~Q"~'j"~'i';;") f BERLIN'E GÖRE SON DAKİKA MOSKOVA'Y A GÖRE i R AN Avam Kamarasında 

'-~::··~·;::"~:·;;:;.1 Len i n g ra t' ı n 
12 inci haftasında vaziyeti 

120.000 kiJilik bir 
alman kuveli knıldı 

Sovyetler 
Yelnia'yı 

lngiliz- Rus taleplerini 

kabul etti 

B. Çörçil bir nutuk verdi 

Sovyetlere 
mühim miktarda Almnn-Rus hnrbi geçen pazar gÜ

!1~ oı;ı birinci hnft:ıaı~ı • bitirmiıJ on 
ıkıncı haftasına eırmıftır. Haziran 

~ l ' temmuz ve ııguatos ay nrı geçti. Ey-
Şluselburg'un xaptı ile 

vahimleşti 
[Başı 1 inci sayfada) 

lül ayının da ortasına doğru gidili
yor. 181.2 senesinde Ruayn'ya karıı 
nynı tnrıhtc taarruza geçen Napol· 
yon Bonnpnrt eylülün ortasında 
Moskova'yn girmeğe muvaffak ol
muıt.u. Bun~ rnğmcn, bu yıldırım ra )"Ollan kapanmıştır. sıusclbure'un alın
hnrbı d.evrınde nlınanlar, henüz ması, aynı zamanda Llldoga gö!One doğru 
Moskova'dan uzakta bulunuyorlar. Neva nehri üzerindeki seyrlsefaln ile beyaz 
Ve bu gidiılc kış gelmezden evci deniz kanalı üzerindeki nakliyatı da kc>s • 
Moskovn'ya girecekleri şüphelidir. ml$tlr. 
N.apol!on Ponapart, Moskova'ya Petersburg, Moskova'dnn sonra, demir 
g~~~cgc muvnffak olduğu halde \'e dlAer miden sanayii ile elektro teknik 
butun rus hnrbini kaybettiğine gö- \'e kimya sanayii bakımından So\•yetler 
re, acaba dnha az aüratlc ilcrliycn Dirliğinin en mtihlm merkezidir. Bundan 
almanlnr da aynı akıbete mi uğrı· başkn, bu ıehlrdekl tezgtıhlar, Sovyetlerln 
Yacaldnrdır? Tarihi hadiseler bu- harp ve ticaret !llolan tonllatolnnnın ya
günkü askeri ve politika vaziyeti rısını v!!rmektedlr. 

M<>5kova, 9 a.a. - Resmi tebliğde 
bildirildiğine göre, 3 haftalılç savaş
tan sonra merkez cephesinin sağ böl
gesinde alman kuvetleri ciddi bir he
zıimete uğramışlardır. Smolensk'ten 
şarka doğru alınanlar tarafından tek
rarlanan ileri hareket teşebbüslerinin 
bidayctindenberi kararsız olduğunu 
göstermektedir. Tahminen 120.000 
kişilik alman kuveti kırılmıştır. Yem
la'nın istirdat edilmiş olması ve al • 
manların, ricate devam etmeleri Sov
yet ordusunun yalnız müdafaada mü
kemmel hareket ettiğini değil taar
ruzi bir hareket de yapınıya mukte • 
dir olduğunu lıUyük teşekkülleri il
zam edecek mahiyette harekete giri
şebileceğini ve bir plfinı muvaffak\ -
yetle tatbik edebileceğini göstermesi 
itibariyle halkın haleti ruhiyesi ilze
rinde çok müessir olacaktır. 

ve elliden fazla köyü 

geri aldılar 
Moskova, 9 a.a. - Royter'ln muhabiri 

blldirıyor: Sovyet kıtnları Yelnia'yı gerl 
almıılardır. Fakat Yelnia etrafındaki mü
cadelede 8 alman fırkasının imha edildiği 
dli§linülUrı~, bu şehrin geri alınmaıu ikin. 
el derecrde kalır. 

Smolensk'!n SO kilometre cenubu §&.rki
alndc ve Desna nchrınin kaynağı civarın
da bulunan Yclnıa, huauıl btr stratejik 
chenılyetl haiz değildir. :Mamafih Yelnla 
mıntaka&ı ıon 20 sene :ıarfında endUetri 
bakımınclrın büyük ternkkller kııydetmlıı· 
ti. Bundan b~kn, harektıtın yııpıldığı mın
takanın coğrafi blr hususiyeti de yoktur. 
Burası, Smolensk yaylnsının cenup tara· 
fında ormanlık bir arazidir ve Yclnla ile 
Viıızma arasında zengin ollnklnr vardır. 

Almanlar geri ~ekiliyorlar 
.Mosko,·a, 9 n.a. - Royter'ln .Moskova. 

daki hususi muhabiri telgra!la bildiriyor: 

Mihver elçilikleri 
ve--

Mihvere mütemayil 

devletler elçilikleri 

kapatılıyor 

Alman tebaası 

teslim olunacak 

malzeme 
gönderildi 

Almanlar Rusyada kıı 
harbi yapmak zorunda 

( Başı 1. inci sayl11da ) 

din bUyük nisbette önüne geçmişler
dir. !le mukayese cdildifi zaman büyük Almanların Vnlhov mıntakasında llerle

ıhtiynt göstermek lazımdır. Çünkü meler! ve FJnlerln S\'lr mıntnknsında mu· 
tarihte aaln iki hadise biribirine '"affnkı>·eUerl, Petersburı;'un C?lektrik enc>r· 
benzemez. Bilhassa nakcri harekat Jisinl bUyilk miktarda aznltmışur. Esnsen 
bakımından 1812 acnesiyle bugünkü şimdiden alman topcu~unun ateşi altında , 
vaziyet ara11ında mukayeseye ta- bulunan şehir, ne elektrik cere)anı ne de yahut talan ı::emnerı ı:öz altına alınmak ü
hammülü olmıyan büyük farklar iptidai madde> nlnmı)•acağındım, btitUn en- zere bir ıs~eç limanına IQ:ıdar s:!)tUrmeao 
vardır. Napolyon 14 eylülde Mosko· dUstrl istihsali pek yakında durnınk m<'cbu- mı calııacaklarr 

Almanlar Yelnla dn uğradıkları ezıci he
zimet Ur.!!rlne cephenin merkez biHgeslndc 
geri çekilmekte devam ediyorlar. 60 den 
fazla köy sovyetıcr tarafından geri alın

mıştır. SO\'l et kılnlan almanları faaılnım: 
takibe devam ediyorlar Şimdi Yclnla'nın 
20 kilometre gnrbınde top sesleri iııltile
bilmC'ktcdlr. llu hnl buradaki sovyet iler
leyi§lnin geıılgl!ğinl gösterir. .Muharebe 
sahasında dP.fnedılmcmlş on binlerce dUıı
mun cC'seıline teıııı.dtı! eılilmektedir. 

Tahran, 9 a.a. - İran Ba§veki
li, İran hükümetinin kabul etmiı 
olduğu inciliz-aovyet talepleri mu
cibince, Tahran'daki alman ve İ
talyan elçilikleri ile mihvere mü
temııyil memleketlerin elçilikleri
nin kapatılacağını ve bütün al· 
man tebaasının teslim olunacağı
nı bildinnİ§tir. 

Rusların muhteşem mukavemeti 
sayesinde, alınanlar, on 3 ay içinde, 
son harbin her hangi senesi içinde -
kinden çok daha fazla kayıplar ver
mişlerdir. Almanlar, şimdi, buı: deni
zinden Karadenize kadar bütün rus 
~phesi boyunca kışın ordular bulun
durmak mecburiyeti karşısında ol -
duklarmdan emindirler. 

Sovyet zayiatı 
va'ya girdiği halde ricnt etti. Al- riyetlnde kalncnktır. Bu ırhlr cndUstrls! ls
rnanlar iae, 14 eylül nrifcsinde Le- tlhsalAtının kayıbı, so\'yetlerln elinde kalan 
nin rnd'ı nlmıya çnlı§ıyorlar. ditc>r endüstri nııntakalanna herhangi na- Ber]İ',1, 9 a.a. - D.N.B. nin askeri 

Bu on bir hafta zarfında Alman- kil \'e saire ile takriben dahi karşılanamaz. mahfillerden öğrendiğine göre, aon Rusya, 10 ila 15 milyon askere ve 
bu askerler.in hemen hepsi için sil!
ha ve teçhizata malik olmakla bera -

Ya'nın tabiycsi §Öyle bir inkitııf ta- Petersburg müdafaa mıntakasının daral- günlerde Roslavl'ın şimali şar'kisin-
kip etmi•tir: Rua ccphcai, üç mınta-

1 
ması, ıovyetlerın bu mıntakadaki deniz \•e f S 

lran'daki alman menlaatlerinin 
himayesini lıveç deruhde etti 

'" deki mıntakada adetçe aik ovyet ka'ya ayrılmıttır. Bu mmtakalar- •hava üslerini de tehlikeye koymaktarlır. Bu, Stokholm; 9. a a. - Blldirlldlğlne göre, ber, Rusya'ya ingiliz - amerikan yar-
dan her biri de bir rus mare,alının aynı znmandrı, sovyetlerln fin rmhlllnde kuvetleri ile cereyan eden çarpışma
:kumandnıu nltındadır. Şimalde Le- Hangö yarımııdıısında \'e Daltık denizinde ~~r~a, 2650. es~r ~lımnıg ve 178 tank 
ningrat mıntakıııuna Maretal Voro- özel .,.e Dagö adalarındaki ileri istinat nok- ıgtınam edılmıştır. Bu mıntakada ya
§İlof, ortııdn Moskova mıntakasına talıırının aon la~e lmklı.nlannı azaltrnııktn- ı pılan bir Sovyct hücumu esnasında 
ınaretnl Timoçenko ve cenupta Ki- dır. Alman tankları Sovyet hatlarını yar-
Yef ve Ukrayna mınhıkasınn dama- d l A. b" h'h' mış ve bu münascıbctle bir Alman 

Sovyet ilerleyişini durdurmak için al
manlcırın günlerce sarfetmete mecbur kal
dıkları sıkı gayretler, sovyet kumanrlıın
lıtının alman plAnlarını akamete uğrat
maktnkl muva!!akiyetını nçık bir l!Urettc 
göl!termektedlr. Naziler bu mıntakavı el
lerinde tutabilmek için muharebe sahne
sine tümenlerini birbiri ardınca sUrUyor
lar. Almanların ko\•ulmuıı buhınduklan 
yerlerde bOytık miktarda harp malzemesı 
ve sill'ıh toplanmıııtır. 

tran'ın İngiliz • Sovyet kuvetterl tarafın
dan iıgal edilmlıı kısımlarındaki .Alman 
menlaatlerinln himayesini hveı: hUktl -
metl deruhte dmlııtır. 

Baıvekilin beyanatı 

dımı yapılması ihtiyacı imirdir. Bü
yük miktarda malı:eme, ihalen Rusya
ya gitmek üzere yoldadır. Rusya'nın 
iyiliği için, levazım bakımından çok 
arru edilir büyük ingiliz fedakarlık
ları yapılmalıdır." retcıl Budiyeni kumanda etmekte· Ana O U ıan•ının ır tas ı ı zırhlı fırkası 1400 esir almış ve 60 

dirler. Almanlar ilk hamlelerini or- Dun ak~amlci dördüncü bültenimizde, tank ve 102 top tahrip etmiş veya İğ· Tahran, 9 a.a. - İran b11veklll bugün M. Çörçil, lran'la yapılan müzake-
ta cenahtıı Timoçcn~o ordular:ına fevkalade Alman ttblitinde, Ş/üselburg'un tinam eylemiştir. 
karşı yaptıl~r. ':c Mınsk, Berezı~a, Alman kıtaları tarafından bucumla zapt- 8 eylülde, şark cephesinin merkez 
~rn,.olcns~ .. u~erınden Moskova ya edildili ibaresi yanlışlıkla ( Şlüselburg'a bölgeı:inde alman eri kıtalarının bir 

ogru yurudulcr. Bu, Nııpoly.on 8~· hu""cum bllrlamıeur ) .~ur•ı;.,J .. ,.1r.mıştır. ileri hareketi esnasında, birçok esir 
Almanlar Odesa müdafaasını 

yaramıyorlar 

parH\mentonun a~de~titl husuat bir cel- relerden de bahsetmiş ve lran'da bu
sede bau ıehlrlerın ııgaıl meselesi hen~z lunan bütün alman ve İtalyanların 
mevzuubahis olmakla beraber hUkUmetın • • . • . . . 
İııglllz • SO\'Yet taleplerinin hepsini kabul 1 teshm edıleceğinı söyleml§tıir. 

21apnrt'ın yoludur. Bu harekat bır ., .. . • 
-u·'dd t · · · k. f tt'kt Ta~M,. .:orr:rız. (A.A.) alınmış ve 38 top ve 6 tank ığtınam ... c ıyı ın ı~n c ı en sonra Londra, 9 a.a. - Tass ajansının Odesa'

dan oğrendlt:lne s:öre, dUsmanın Odcsa mU
dafııalannı yarmak tein yaptığı biltlln te. 
§ebbüsler akim knlmıstır. 

ettiğini blldirnıi~tir. M. Çörçil, sözlerini §Öyle bitirmiıt-
Şartlar arasında almıın, ıtalyan, macar tir: 

ve romen elçiliklerinin kapanması ve al- ı 
man tabasının lnglllz - sovyet kuveUerlne durakladı. Bunµq ii--.: .... : aımanıar olunmuştur. Alman kıtalarının bas-

u ıncı namlelcrını cenupta Budyeni Leningrad'ın vaziyeti kın mahiyetli ilerleyişi sebebiyle, 
"- Bir sene evcl vaziyetimiz ncv -

midane ve !bizden başka biltUn diğer
leri için ümitsiz gibi gözüküyordu. 
Bugün daima diyebiliriz ki, mukad -
deratımızın hakimi ve ruhlarımızın 

ordularına knrşı yaptılar. Bu hamle vahimle§ti Sovyetler, ağır toplarını geri çekmi -
de almanlnrı Dnicp.er .nehri?in boy· Stokholm, 9 uı. _ Sluselburg'un zarıtı ye v;ı,kit bulamamışlardır. :l9 gUndenberl de\'am eden alman ve ru

men taarruzları sovyct ordu, bahriye ve 
gonil!IU kuvetlerlnln yenilmez azmi Gaye. 
sinde pUskUrtUlmUs \'e dU&manın s;ecme 
tümenleri imha edllml&tlr. 

teslimi de vardır. 

lngiliz - Ruı talebi 
~a_~ın~ kadar getırdı. Nıkolayef ile Lenlngrad'ın tam comber içine alınma- Şark cephesinin cenup bölges1ınde 
uıtu. Odesn muh.?s!ra ~ltına alm- sı bu şehrin vaziyetini vahlmleştlrmlştlr. vukua gelen milteaddit çarpışmalar- Londra; 9. a a. - Tahran'dakl İngiliz 

.,., Sovyet elçileri, İran hUkUmetlne açıkça 
anlalmıııardır kl, tran'la aktedllecek mü
tareke, Alman kontrolü altında bulunan 
bUtUn elçiliklerin kcıpatılmıısı hUkmtlnU 
de ihtiva eylemelldlr. 

dı. Ukrayna'nın buyuk hır kısmı da · 
almnnl r il · t" Alman kuvetıerl, Sluselburs'dn, Lcnlngrndın da alınanlar, 2000 esır ve 40 top almış-

a ın e erıne geç ı. ısn kaııılnnna 40 kllometre mesafede bulun- 1 d 

kaptanıyız." 

B. Çörçil'in nutkunun 
tam metni 

Fakat bu ikinci cephe henüz hı- ar ır. 
zrnr almadan, almnnlar ıimalde maktadır. Lenlngrad'ın farkındaki rus mil· • 7 eyhildc Kerson'un cenubunda, 
Vor<?tilof ordularına karşı taarruza dafaa mevzileri, herhalde, di~er tlc tarafta- Dnieper mansabında bir Sovyet top
f.eçlıle!· Bu defa almanların hede· ki mUdafnn me\"Zllerlndcn daha az kuvetll- çekeri Dnieper'in garp sahiline asker 
!•1 Lcnıngrnt şehrini ıılmak ve Voro- dlr. Bu sebl'pten dolayı nim nlnnn esaslı çıkarmak teşebbüsünde bulunmuştur. 

Muhasara altına alınan şehir zaptedllc -
mez bir so\·yet kalesi olmuştur. 

OdCS3 mıntaknsı komünist meclisi k!tlbl 
Kolibanof, :ıu beyanatta bulunmuştur: 

.. D şman ehr m zl nsla zatıtedemlye
cektır." 

Dally • Telegraph'1n siyast muharririne 
göre. İtalyan ve Fransız elclllkleri de ayni 
ıuretlıı kapnnııcaktır. 

Londra, 9 a.a. - İnglllz ba,vekill M:. 
Çörçil, bugün parlAmentonun a.çılı§ı mu. 
naaebetiyle, A\'nm kamarasında harp va... 
zlyetl hakkında beklenen nutkunu l!öyle
mlotır. 

P! of or~ulnrınr im~a elmckt~. Mc;>s· ga)·rctlerl ıarktnn gclecckUr. Alman karakollarının teyakkuzu &a· 

ıı:ova, Kıy.ef_ v.e Lenın.grat ıehırlerın- Almanlar, ruJların kuvctıı mu'kavemett • vesinde bu teşebbüs akim kalmıııtır. Muharebeler eehrln cl\•arındıı cereyan et
mekte lse de, ıehlrde hayat, normal se~Tinl 
takip etmektedir. BOtan sanayi ''e fen mU
esseselıorlnde !~eller cahşmalarına devam 
ediyorlar. 

den h b lı d h h ne ra:nten, oehrc )"aklaıma~ıı devam et· J :r 
ın· ?r ırının en ıne ma sus e e· mcktcdlT, Lenınırrat'ı.n cenup varoeııırı, la. 8 cylt'.ilde Odesa koyunda küçük bir 

ıyetı vardır. •·ec aıkert ekllperıerlne iöre, ıohrln merke· adada bulunan Sovyet bataryaları Mosk ' d.. · b lk" • ' 
•• • • 

0.va nın U§meaı, e ı pres- zinden 25 kilometre kadar mesarcde kAln Alman kıtalarının işgali altında bu -
lıJ ıtıbarıylc Rusya'yı daha çok aar· rı • · • 
aacaktı K' f • Uk Dıeı.. Koyeecıo•y1. :verıeamıı oıan a ır top. lunan Acıaska şehnnı ateş altına aJ. 

· ıyc , zcngın rayna· cusunun at05I altındadır. Garp tarntında, . . 
nın kilididir. Fnkat Leningrad'ın da Lenınııred'a 60 kilometre mesafede Flnlan • mış:ır. ~lma.n topçusunun ısabeth 
Rerck stratejik ve gerek mi.nevi ba- dlya körtczı üzerinde kilin Korpcrye'de hlltı ateşı netıcesınde, Sovyet bataryaları 
k.!rndan biiyük ehemiyeti olduğuna elddeUI muhanıbeler cereyan eı.mcktedlr. çabucak susturulmuştur. 
§Uphc yoktur. Bir defa Leningrat, Lentnı.:rat'ın cenubunda mühim bir demir· 
!ovyct inkılabının beşiğidir. Çarlık y0lu ııttsak nokta11 olan Gıı.oınıı'da vaziyet 
ı~aresine kadar ilk ayaklanma Le· karuıktır. Hem ruılar, hem de almanlar, 
Jungrııd'da vukubuldu. Lenin inkıli.- Gnclna'nın kendi ellerinde bulundutunu 

Püskürtülen sovyet .mukabil 
taarruz.ları . 

bı Ynpmak için üa olarak bu ~hri ıöyJUyorlıır. 
kullandı. Binnenaleyh bu bakımdan Lenınzrat'ın bes milyonluk halkının ne 

Berlin, 9 a.a. - D.N.B. ajansının 
bildirdiğine göre, rus cephesinin 
muhtelif noktalarında bolşeviklerin 
mühim kuvetler]e yapmış oldukları 
mukabil taarruzlar, Sovyetlere ağır 
zayiat verdirilerek pilskürtülmüştür. 

h \•azıyette bulundutu hakkında sarih mnın • 
§e rin iıgnli rus maneviyatı Üzerin- mat )"oktur. Maresal Vora.llof'un !Uzumu 
de fÜphesiz büyük bir tesir huıule k,ada ylyecek etokan :vapmamıı oldu~u tah· 
getirecektir. Fnkat ıchrin atratcjik mln cdllcmez. Mamatı Lenlnı.rat'ın ıaıesı. 
ehe?tiycti daha büyüktür. Bugün Baltık memleketleri de dahil olmak Uzl!'!'e 
Lenıngrat Rusya'nın Bnltık denizi. o1var mıntak:'alara batlı idi. 
ne ol n muvaııalasını temin eden 
Yegane fehirdir. Lcningrad'ın suku-
tu ~!1sya'nın denizle temasınm ta
~nmıylc l:esilmesi demek olacaktır 
kı 0 zaman rus Baltık filoıu ya al
~~nlarn teslim olacak, ya 'tsveç'e 
ıltıca edecek yahut da kendini ba
tıracaktır. E~er rus filosu Lenin
grnd'n~ miidnfaaaına iıtirak eder de 
orada ımha edilirac - ki rusların 
hunu yapncakları en yakın ihtimal 
olarak söylenebilir - o zaman her 
'Üçü .de elim olnn bu şıklardan birini 
tercıh etmek vaziyetinde kalmıya
bilirler. 

Leningrad'a kartı yapılan hamle 
almanların üç aya yakın zaman zar· 
fında yaptıkları üçüncü hamle olu
yor. Bu üçüncü hnmlenin inki§af ı, 
bundan cvelki iki hamlenin inkİ§a· 
fındnn çok farklı oltnu§tur. Birinci 
~ni:11eye hedef olan Timoçenko, ol
b u ç ağır zayiat vermekle bera-

cr, ordularını geri çekmcğe mu· 
vaff k ~lınuftur. Budyeni de )ııtala
rını Dnıepcr nehrinin farkına almıı
tır. Fak~t Voroşilof, elindeki kuvet
leri Lcnıngrııd'ın müdafaasında is
raf etmeğe karar vermi§tir. Ruı 
ınareşalınrn ııürntlc ilerliyen alman 
kuvetleri kar§ısmda ricat etmeğe 
ınuvaffak olup olmıyacafiı iyice ma
lum değildir. Fnknt mareşal, Lenin
grnd'a doğru almnn yüriiyÜ§ÜnÜn 
hatladığı ilk gündenbcri, çekilmi-
Ycceğini ve şehri ııonuna kadar mü
dnf n edeceğini bildirmittir. Söylen
diğine göre Voroşilof'un elindeki 
kuvetlcr ot~z be§ fırkaya baliğ ol
llınJ. tadır. Bundan bnşka Voroıilof, 
§chrin üç milyona varan n~fuıunu 
d~ ~cningrad'ı müdııf ~aya .davet .et· 
llııştır. Bizznt Mareşal ın ıfadesıne 
RÖrc, Leningrat şehri ev ev ve sokak 
•oknk müdafaa edilecektir. Eğer 
hakiknten hareket bu yolda inkitaf 
l'der • h · h.. 1 

1 • Yanı almanlnr §e rı ucum a 
11 rnıy. teşebbüs ederlerse Lenin:r ~ t, tarihin en kanlı muharebesine 

a S ne olabilir. 
on Eelen haberlere göre, Lenin· 

Leningracl'da elektrik yok 
oı:er taraftan, elektrik yoklutıu. kendisi

ni hllsettlrmrıte bnılAmııtır. Aıı;arı 4 elek
trik untre.lı ya tahrip edllmle ve yahut al
man ve tinlerin eline dUsmllıtUr. BJnlar, 
cınlerln vardııtı svır Utcrlnctekt iki rn17r!k'a 
ııe Vlborıı'un ıımall ıark!Jlnde Ruhlala !ab
rtkası \'e Volhov nehri üzerinde alman top
cuıunun tahrip ettıaı rabrlkadır. 

Flnlıı n<llya kllrtczlndekl sov) et tılosu, 

h!ll tehrln mUd rauına yardım C't.mekte 
ve aımanlnrın Kronıtad'ın cenubundakl kı

)'ılaro ııelmcslne mani olmaktadır. Fnkat 
atman ve tın hava kuvetıeorl, rus deniz cU· 
züıamlarını durmadan izne etmekte ve blr
kac gündenbcrl lln topeuıu. kuı bakısı ile 
Kron&tad'a 25 kilometre mesafede bulun-
maktadır. 

Iavec askeri mahfillerinde, yeniden Bal· 
tık"takl ıovYet moıunun Akıbeti, tahrip m~ 
edlleccC:-1 ve yahut bltııraf bir me.11lekete 
iltica mı e,yllyececı meselesi konuıulm:ı~a 

ı.aıı~mııtır. Ruslar. iemllerlne ken!ll ken -
dllertnl batırmak emrini mi \'eıı·ecct<ler vd 

grad'ın çember içine alınması ta· 
mamlanmıttır. Şimalden Finlandi • 
yalılar, Fin körfezinden Ladog~ gö
lünün kenarlarına kadar Karelı ber
zahını tutmaktadırlar. Cenuptan da 
almanlar, gene Fin körfezinden La
doga gölünün kenarına kadar uza. 
nlln hattı iıgal etmitlerdir. Şu halde 
~ehrin karadan muvaaala6l ke11ilmit 
bulunuyor. Denizden ve Ladoga gö. 
lü Üzerinden temin edilecek muva
salanın büyük bir kıymeti olllf,naz. 
Çünkü bütün Fin körfezi 11ahilleri 
alınanların ve Finlandiyalıların el· 

Gomel mıntakasında da, bolşevik -
ler Alman terakkisine elkrindeki bil· 
tün vasıtalarla mani olmak istemişler 
ise de muvaffak olamamışlardır. 

Çoktanberi Alman cephesinin ar -
kasında bulunan ve zaptından sonra 
bir gün bile muharebe mıntaka&ına 
girmemiş olan Gomel §Chri, Londra -
nın yapmakta olduğu iddiaların ak -
sine olarak, Alman kuvetleri tarafın
dan sımsıkı tutulmaktadır. 

Alman hava ı~uvetlcrinin 
faaliyeti 

Berlln: 9. a.a. - Şimdiye kadar alınan 
malümata göre, Sovyetıer 7 eylülde ceman 
71 tayyare kaybetmi&ılerdir. Bu tayyare • 
!erden 62 si hava muharebelerinde, 9 u da 
yerde tnhrlp edllml§tir. 

Ayni gUn Alman hava kuvetıerl Odesa
da çevrHmııı bulunan kıtalnra muvaffa • 
klyctle hllcum ctmeğe devam etml§lcrdir. 
Şehir dahilinde ve civarlarda asker te • 
ccmmO!crl, yUrtıyU§ halinde kollar ve nak
liye vruııtalan imh:ı edllmiı veya bozguna 
uğrııtılmııtır. Rıhtımdn müteaddit antre
polar ve burada bulunan harp malzemesi 
yakıtmııtır. 

Kırım'ın gnrp sahlll açıklarında Alman 
savq tayyareleri dUn Sovyet gemilerine 
hUcum ederek 6000 tonluk bir tıcaret ge

misini ntcıc vermlıılerdlr. Geminin artık 
kullanılanuyacağı :ıannedillyor. 

Bundan başka 10.000 ve 5000 tonluk iki 
nakliye ı;emısı de Jınsarı:ı u~ı-ntı!nıı~tır. 

!erinde bulunmllkta olduğu gibi La· F" l d l "l "k 
doga ıölü aahillerinin büyük bir ın an iya'clahi ingiliz e çı ı 
kısmı da Finlandiyalıların itgali al~ erkanı Helsinki'den ayrıldı 
tındadır. Bununla beraber, Lenin- Hclslnki; 9. n.a. _ İngiltere elçiliği er-
grad'ın yakın bir zamanda dütmesi klını ve elcilik mcmruplan bu llnbah trenle 
bd~~lenil~em~~t~dir. Çud· r;,kü &Öylen- Finldndlyıı hUkUmet merkc:ılnl terketmıı-
ıgıne gore .1..enıngrat unyanın en 1 • · t hk' d"I · h ' d ' F k t erdir. Bunlar Turko'da Olhonnen adında-ıyı a ım e ı mıı §e n ır. a a ki F" 

üç milyon nüfuıiyle ve yarım mil- ınltuıdlya vapuruna binecekler ''e LU· 

yon da askerle e11ki ru11 payıtahtmm beck'e gideceklerdir. Ora.dan tayyare ile 
uzun bir muhasaraya mukavemet Lizbon'a hareket edeceklerdir. 
edebileceği de §Üphelidir. l FinlD.ndlya elçllltı menauplan da Fln-

A. Ş. ESMER lAndlya'ya Ll:ıbon yolu ile döneceklerdir. 

Romenler Ocleıa önüncle 
el urdular 

Stokholm, 9 a a. - Alman ha'l')l muhahir
lerlnl! görf\ runıım kıtalıtrı, Odesa'nın kuvet-
11 mlidafaası karoısında d11rmata mechur 
kalm15lardır. 

Leningrad önünde ıiddetli 
muharebeler oluyor 

Londrıı, 9 a.a. - Reuter ajansının Mos
kova muhabiri IÖYle yazıyor: 

Lenlnr:rat mıntakasında son derece &ld
detıı muharebeler cereyan etmektedir. Fa
kat almanlann eehr! ı:evtrmlş olmaktan u
zak olduklan muhakkaktır. 

Almanlnr ıehrln cenubu garblslne olduk
ca Yaklaşmıılar ise de tefnhUrll! iddia ettik
leri ıılbl Lenlngrad'ı bUy(lk mikyasta bom
bardıman edecek derecede llerleme{:e mu
vaffak otamamıslnrdır. 

Lenlngrnd'ın muhnfazaSt mamurlyet ve 
sanayi bakımından ruslar !cin bUyük bir 
ehemlyet keıbctmektedlr. ''Eveld ordu" esa 
sına sadık kıılan ruslnr, nncak hcırbe mu
''affakıyetıe devam edebllmek ıcın ordunun 
Lenlngrad'dan ı:ekllmesl zaruri addedildiği 
takdirde, şehri terkedeceklerdir. 

Lenlngrad'ın uzun ve ı:eun muka\'emctc 
hazırlandığına her sey d"JA!et etmektedir. 
Bu gibi bir mukavemetin mllmkiln oldutu 
aı;lklırdır. 

İran hllkllmctl, .Almanlar hakkındaki 

Rus - İngiliz taleplerine karııı bazı tered
dUtıer göstermektedir. 

geceslndenberi Moskova'ya yapılan ilk a • 
kındır. 

Almanlar ricat hareketi mi 
yapacak/af? 

X~'l"york, 8 a.a. "American" rauteal, fÖ7· 
iP. yaııyor: 

Vaşington Mkf!rl mahfillerinde bUdJrildl· 
tine ı:öre, almanlar rus cephesinde kıt mU· 
dafaa hnzırlıklarlyle mt-ıgul olmak Uzere 
bir rlcat hareketi yapmağa karar vermlıı
lerdlr. 

Ru• askeri çok çetin çarpıııyor 
Bern, 9 a.a. - Natlonal Zeltunıı ıraztte• 

sının Berlln muhabiri bildiriyor: 
" Almanlar, ordularının tevkalbe>er bir 

lal• karaıla•mıı olduıtunu ve kızılordunun 
mukavemet kablllyetınln ha,yreıt verici ol· 
duaunu kabul e<'llyorlar. Almanların rut 
harbine dair mütemad!)len tekrıHladıkları 

mütıı.lı!'alıır eudur: 
Ruı a&lcerı alman kıtalannın ılmdJye k&• 

dar kat"tıt,amıs oldutu en zorlu aıkerdlr. 
Bu a&ker ha>·a tını he:o tehllkeye k:>yuyor vo 
karıı tarafın taarruz! harbini bir mılcl.'\faa 

harbine cev1rl)'Or. 
Topraıtının ber karttı tein carpıı"nakta o

lan Lenlnırrat bölıresı, ruı mukavemetinin 
ne derece anudıı.ne oıcıuaunu acıkca llb.ııt 

etmektedtr. Atman topcuJunun ateıı simdi• 
ye kadar yalnız ıchrln civarına ve mU<lataa 
haıt.tının etrafındaki drmtryoluna tevcih e • 

M. Çörcll nutkunu söy1emek Uzere aya-
ğa kalktığı zaman hararetli alkııılarla 
karoılanmııtır. 

lf. Çörçll evell :M. Ru:ıvelt'le YO.ptlıtı 
milllıknttan bahsederek demiotir ki: 
"- Temmuzda memleketıerimizin sabit 

ve mUoterck men!n.aUerı bakımından bU
tUn dünya vaziyetini gözden geçtrınek 
için Birleılk Devletler Relılnln benımıe 
görUımekten memnun olacağını ötrendinı. 
ReiılcUmhurlıı. vcı teknik mU:ıavirlerfyle 
harbe taalluk tıden her meııeleyl görllştllk 
Ve 8.§ağıdakl ba,lıc:a. 4 mevzu hakkın~ 
mühim neticelere vardık: 

l - Geçirdiğimiz anlarda ınglliz ve a. 
merlkan hUkUmetıerinln maruz bulunduıu 
birçok tehlikeler knrıısında her iki hUku. 
met ve milletin harekatını aevk ve idare 
eden prensip \•e umumi maksatıann s 
maddelik bir beyanname ne tayini. 

2 - Hltler'ln yaptığı korkunç hücuma 
mukavemette Sovyet Ruaya'ya yardım için 
alınacak tedbirlerin teııblti. 

3 - Japonya'nın Uzaqark'ta, İngiltere 
ve Amerlka'nın emniyet ve n1enfaat1erlni 
tehlikeye dlloUrebllecek ııurette yenı teca. 
vüzlere glriıımcslne mAnl olmak Uı:ere ta. 
kip edilecek siyasetin tayini ve bu suretle 
yerinde bir hareketle harbin Paalftk'e ya. 
yılmasının önüne geçilmesi. 

4 - Bu mUID.kat mUnasebetfyle iki 
memleketin deniz, kara ve hava b&§ku. 
mand~nlıklnrı nrnııında mUnhaaıran tek. 
nlk bırcok meseleler görUııUlmll~ ve ku. 
manda heyetleri arasında ııwı sıkı mu. 
nasebetıer tesis edllmiııtır. 

dllmlıtı. Sehrtn dahilinde ııe, alman k~ıt Müşterek cleklara•yonun 
. tayyareleri pek az huar oldugunu bildiri- hecleli 

Bütün cephecle muharebeye yarlar. 
Jef.Jam edildi Yeni yeni ruı tUmenterl, tını bir ıuretrtet NeUce henUz kendini göstermemiş iken, 

Londra: 9. a.a. _ Annallıt, aıkeri vazı. ortaya cıkmakta ''e atman kıt.ıııarı üzl!rtne j harp miltenıwlp muval!akıyetlerle klıh bir 
tıııylkl.e'!" yapmaktadır. Alrıun ııerleytı!ne tarafa klıh diğer tarata m"yl d k yet hakkında diyor kl : d 1 " e er en ve 
mani olmak ve 1lk hatların arkıuın il e m· harbin sonunda hasıl olacak artı 

Fln!Ond!yah'lnrın r.adoga ve Onega 
gölleri arasında Svir nehrıne kadar ilerle
dikleri iddiası, Fin kıtalarının mUtteflk-
teri Almanların yanında taarru:ıa devam 
etmek n1yetinde olduklarına hiçbir ııUphe 
bırakmamaktadır. 

tek süraUyJe mllı11lfaa hl\tı~rı tesis etmek birlikleri krsUrllemezkcn h ~ ar ve hı. 
ıcın, ıect ala>ları meydana ı:eotırllmlıtır. ı;nfhad lk h • u.6.sa harp bu 

ıı en arp gayeleri veya sulh ga. 
Ru• i•tihhamları mükemmel yeler! hakkında inglllz hUktlmetınln beya. 
Cepheden relmekte olan teb114ler, rrJn· natta bulunmasına ben şimdiye kadar mu. 

ıerce de\·am eden bir durıounluk de\'re.sı anz kaldım. Fakat Büyük Britanya ve BJ 
ka>·detmektcdlr. !eşik Amerıka'nın mOşterek bir d kl" r-

"Evclkl gece muharebeye bUtUn cephe· Bu tl!'blUıler almllnların tı»ebbJsü cld& nu t e urasyo-
d d bulundurduklarını ~ıısterı.-orıııa da, ha \'a amamen bambaşka bir hAd sedlr H e cvam edildiğini bildiren itidalli Sov- • 1 ne kada d kllı · er 

oartıarının a\man harekl\tını ılyadesı:vıe ya- r e rasyonun Prensı ı r1 yet tebll,..l, Rusların tablue va:ıiyetıerine münderhcntın bU•"' I> e Yle ve 
e. " va&mtmıt oldutunu acıkca lsbı.t etmekte· " .. ın ;uk bir kısmı 

ya demokrasileri çoktanbe i Yle Britan-\"!! gerek Leningrad·dıı gerek Odesa'da mu
kavemet edebilmek kabiliyetlerine güven
diklerini ve bundan baıka sonbahar 
muharebesine insanca ve malzemece yeni 
takviyeler sevk edebilecek iktidarda bu • 
lıınciuklnrınıı bir al6mettir., 

Mo•kova'ya hava akını 
teşebbü•ü 

Moskova, 9 n.a. - Bir sov,.el tebliği 8/9 
eylill gecesi birçok alman tayyarelerinin 

dlr;ynı ca:ıetenln dtter bir ınııka.l..,lnde YOrlarsa da vakıa ıudur : meluf bulunu. 
aynı muhabir aunlan ~zıyor: yatı tarihinin d 1 beşer terakki • 

l leblımesl içi bevamıı bir kısmı haline .. e. "Ceoııhede bulunmakta o an alman muha· .. 
n u dcklara•"o birleri, ruı mlldataa hatlarının bllhaua Le- narlına bir w" nun uıfer ka· 

nlnrrııt etratındakllerlnln tıeıc k11a blr za-. dekllıra teması klıfl gelecektir. Müşterek 
manda lnıa cdttmıı olmalarına raQ'ml!n mu. syonun hedefi, mukııddemeslnde be· 

~·an dil .kcmmel oldutunu ıll)"lemekte 1ttırak ediyor.. k e mlı olcluğu \'echlle hl'r iki memte. 
lar. etın milli siyasetlerinde bazı milsterek 

Günlerdl"nbcr'I Yatmur ılurmadan vat- Prensııııerı blldlrm k 
makta ve bu yüzden zorluklar artm!lkta- Memı k 

1 
e ten ibaret bulunuyor. 

e et erlmız dünyaya daha iyi bir Ati .dır~· temtn etmek h d 
Moskovo.'ya bir hQcum teaebbUsUnde bulun- Gl!ne bu makalede, Frankturter zeıtunrı r>r s1 ususun akl Um!Uerlnl bu 
duklıınnı blid,rmektedlr. Tayyare defi ba- • :ıaztrteJlnln harp muhabirinin bir yaz1.11ı t en I>lere lsUnat etUrmektedlrler. Bu mlls 
taryaları ve gece avcıları, dU~man tayyare· • nakledllmC"ktedlr. Muhabir diyor ki: 1 erek deklarasyonun Ati !cin verdiği valt 
:erinin hllkOnıet mcrkeı.ne \'armalarına 1 "Demtryolları Uzerlnden ~den rus batar-ı 1 üzerinde hlc bir söz sarfınıı lüzum yoktur. 
mtml olmuştur. \ nlnız iki ta) yııre, barajı yalan, durmadan ıtür1emek'tedır. Her ne b.· lBlrllkte vardıtımız bu muhteıem anlaşma
s:ecmeQ:e muva!!ak oh'T'·•c '-ık t tayyare 1 C:ar ealrlcrln &dedi artmakta ve ıovyet. nın hayati ve derin mahiyetini ~östermek 
defi toplnrının rıombard,m•nı U::crıne, k. tı- mClfrtzelerl zayla<ta u~ıı.ınalcta ise de rus • ı icln mesclA Yalnız "nazı ltlsafı" nthat suret· 
c••k. e&ıltıı .u~.> ıntılt.k ve wrkae. .v&n1nn [ Ja

1
r alhddetlle tcaı rııkt1'1'1\a~~ır. Marnatı kütle, te ortadan kaldınldıktan sonra" cOmlcslne 

n n e em Y~ YO ur. a•lhkA.mın ehemtyetı dlkk 
nomtu-.,!'.:;ıı ~cueı-'=üzı;J yeıe AtmlSW"ı.-• •v vardır. Luıa muharebesi baaladıtındanberı 1 alinizi cekmete ıazum ;:lSı11yonım. 
hafı! llR611ı:ı ug.amı$lır. hu 18/19 ağustos 1 &ene ıQrprtzlerlı ka1"1ılıı1tık.., _ DEVA.MI VAR -
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Yarış esnasında bir yaralı ya pansuman yapılıyor 

ULUS 

Bir amerikan 
• • • 
tıcaret gemısı 

Kızddeniz
1

de 

BATIRILDI 
[Başı 1 inci sayfada] 

ı Greer hadisesine kim sebebiyet 
verdi? 

1 Nevyork, 9 a.n. -- Tanınmış amerikan 

ANKARA BELEDlYESl 

muharr.rlC'r rıdm S mms, NC'\\.)Ork World Satılık enkaz 
Tel!'gramm gazctcslndC' l!Ö) le yazıyor: Ankara Belediyesi lmar MUdUrlUılUnden: 

"Japonl:ırı Vlad \o tok'u abluka altına Mevkii :lkl kale ıırcısı, adası 487, P. ıı, 
alma •n tC' \ık mıu:sad y!C', ll.tıC'r, kasten i cinsi nhsnp ev, muhammen kıymeti 500 llra. 
Grcer hfıd s n" bebiyet \'ermiştir." Yukarıda nda ve parsel numaralan ile 

~ • • • mevkii ynzılı bulunan ahsap C\'ln enkazı he-
G reer hadısesı hakkında Japon dlm ve tesvıycı türablye mnsratınrıyıe ıırtıı-

gazelcleri ne diyorlar? 1 cuk moloz ıııırcalnrının baska Yere nakll 
Tokyo; !), n o.. - Hoytcr bildiriyor : Ja. masratı.ırı atacak ınhııa alt olmak üzere 500 

pon mntbuntı, (Grt('r) h!ldls~sı lınkkındıı- lira muhammen hcdtlle çık arttırmai!a ko-
n lınustur lhalesı lG. 9. 941 snlı ıı:UnU s:ıııt 

ki mUtalft.alarındn Jnponyn'nın UçlU pakt ı5 le imar mıldUrlUf:Unde ynpılacaılından 

Vaııington: 9. n.a. _ Hnriciye nezareti- ahkftmını tatbik etmesi ihtimali olduğu 
nln bildirdiğine göre, Kızıldcnlz'dc Stecl- .fikrini iznlcye ç:ılış,mktadır. 

tallplerln mezkQr ~Un ve saatte yüzde 7,5 
teminatı ırl)lle blrl.ktc hazır bulunmalan 
mın olunur. (6150) 16130 

Seafarrcr Amerikan vapurunun bir tay - Alman lnra!lan gazeteler, Almnn~a ile 

Satılık yer 

10/9/1941 

1 RADYO 
'----------

Tiırklye Hadyo Dl!izyon Postaları 
TUrkiye Radyo u - Anknra Radyo 
--( Dalc-n Uzunluğu )-

1648 M 182 Kc ıa. ızo l{". 
31.i M. 9465 Kc s. 20 K\\. T. A. P. 
l9.i4 M. 15195 Kc s. 20 K". T. A. Q. 

ÇARŞAMBA : 10. 9. 1941 n 

7.30 Program ve Mcmkkl:'t Saat AY 
7.33 Müzik : lla!i! Parcalnr (Pi), 
7.45 AJANS HAifüHLl:Iti, 
8 00 Mllz k : H !I! Parc:ılar J>rogra 

nın d..,vamı (Pi), 
8.30/8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program V<' Memleket Sant AY 
12.33 Mtizık : So.z Es rlcrl, 

yare tarafından bombalanarak battığı ha- Amerika arasında b r lhtlltl!lnn kaçınıl -
berini Kahlrc'd"kl Amerlkn elçiliği gön- mıync ığı fikrind dlr. 
dermlştir. Bir mecmuada n redilen bir ya:ı:ısmda 

Anknrn Bdedbeslnd n: 12.45 AJANS HABEl~LEHİ, 
l - Ycnlsehlnle 2556 ad::ı 4 p ırsel<lc bu • 13.0() Müzik : Muhtelif Şarkılar, 

1000 kilometrelik Ankara - İzmir 
Taarruz eden tayyarenin kime ti.it oldu- albay Hayyaom-Uşl, endi eyi mucip şayi

ğu belli değildir. Vapur mlirettebatı kfı- alarm ya~,ımnsını tecsslifle karşılamakta, 
hükUm<'tin takip etliği esrar politikasını 

ıunan 1GO metre murabbaı adıı \c 133 met- 13.30 14 00 Mllzlk : Knıışık Program (:P 
re mur~bbnı )ol f ızlası ki cemnn 293 met- 18.00 Program \'e Memleket Saat AY 
re murabb ıı ıU> uıu yere tstekll cıkmndıılın· j 18.03 MUzlk : Meydan Faslı, 

rn 

bisikJet yarışı 
lBaşı 1 incı say/ada] 

ırak b tiyor. Hat
r d~ var. Bıslkletçı

G nı:l,.,rd • hissedilir 
r ııe konu3muyor, hep-

n ı.11 ınlıyor. Sa.ıt gece yirmi iki. 
t il rln mi ftr kaldıklan orta 
1 n ın<h 1 tımıı var: kafile reis! 

milen kurtarılmıştır. 

dün sona erdi 
tasvip etmekte ve Pl'k ynkın bir buhranı 

Kurtarılanlar önlemek için hnlkn " dilşman memleket-

cı .ctum Snııan altıda nkı.ıın oıs.kletcllerl 

bır.ı.kl.ıı:ı.m yereceldlf:lm zaman o:uırdım. 
Tasn,f d.ıl'llı kosu) a devnm edecekler haKe
mın hareket emrine mUtıeyya. Ak&a nkl ne -
ıesı :ı k zail olmus. Hepsi neşeli, ııuıuşılyor, 

'c ılndlden Osman ı tebrik edi.Yorlnr. Fllhn· 
klka Osman arııı< bllYUk bir kazn hnrlc, bU
)'oJk )'ıı.rııın blrtncıııcını perctnle.n.ştı. 

Knhlre, 9 n.a. - Re~men blldirlldll:lne lere karşı hnsmııne hisler beslemeyi ,, tav
göre, Stcel SeafarC'r amerıknn vapuru mrı- siye C'ylemcktcdlr. 
rl'ltebatının sa • kalanları bir ingillz harp 
gemisi tarafından kurtarılmı~tır. 

Kahirc'de lıeyecan 
Kahire, 9 n.a. - Şnıl denizinde bir tay

yare bombası !le nm('rlkan StcC'I Sl'nfnrer 
sıleb!nln tnhrıbl halx>rl, Kahlrc'dC' hcyC'can 

"- B:avo cocuklar, bu nasıl oldu'!',, u;ı;andırmıstır. 
dbe sordum Bu hıidısenln enternasyonal bakımdan 

"- DUn aksam beraberce Izmlr'de uyu • ynpncal:'ı nksUlıımcller üzerinde harareti! 
mata karar verd.k ve her &eYlmlzl tamam- tahminlerde bulunulmaktadır. 
ladık~, 

B nden kahvaltı edecek bir yer ıordular. 
Biraz evci cay ıctıı::ım kahveye tıep birlikte 
~lttık. Bı5lkletcııerle baebaea kaldıı::ım bu 
yarım ıa:ı ti tırsa t bilerek ıı:enclere sl>·ie blr 
sual sordum: 

"- Artık benim vazifem blt'™!k üı:ere

dlr. Yarın nranızdan ayrılacar:ı.n. Bana dl· 
YCC'ek bir şeyiniz \'Qr mı?., 

"- Btrcok derUerlmlze ortnk oldunuz. 
Dinlediniz. cördUnUz. Bu anıı knd:ır duydu· 

Almanlar §ap denizini harp 
mıntakası addediyorlar 

Bcrlln, 9 a.a. - Yan resmi bir kaynak
tan bildlrilljor: 

Herhalde lnglltC're hesabııın SC'yrüs('fer 
eden bir nmerlknn \'apurunun, Şnp denizin
de alman haHı ku\·etlerl tarafından batırıl
dı[:ı söylennwktl>dlr. 

Berlln sb ns! mahflll<'rl, cf;cr tahakkuk 
ı:umuz endlseıer üstUnde olarak m:lnevtyatı· ederse, bu hlıdıseyl, Şnp dcııizln!n pek cok 
mızı hırıınlıyan yeni ve teııttısıne bizce im • zaman evci ltalynnlar tnrafıııdan harp sa -
kl'ını maddi oımıyan bir tek büyUk dC'rdlmtz hası lllln edilmiş ve bu hay.sl~etlc sarih su
\•nr: buna tcrcümnn olursanız ne:nJtlu bize. rette hudutları blldir!lmls olması keyfiye
Bız baıladıf;ımız bu ynrıaı buı:ıln bıtlrb·o- tinin pek tabii bır neticesi tC'lli.kkl edecek
ruz Ancak bizi böyle blrcok )·u·ıılar yapmak lerdır. 
arzusu hcyec:ınıandırı.yor. Fakat )'arın 

bölı.;elertmlze cıktıC:ımız seklide dmımU- Amerika Blrle,ık dC'vletlerl rei l, lng lıı-
lertn HabC'şlstnn'da )aptık1arı harcklıtı mü-yoruz Yepyeni blslkletıcrımız harap oldu 

işte yedne ve en büyUk derdimiz budur. tenklp, Şap dentzlnln artık harp mıntnknsı 
Calısmamız ve kosmamız tein bu bOılu{:u telA.kkl olunnmıyneat:ının llAııını kendi va
kim dolduracak?" zıfesl olarak trlAkkl C'tm klC', Berlln slyasJ 

\'akit ı:elmtstl. Kahveden hep beraber mahflllPrlnın fıkrlnC' göre, az çok znman
lc.<lktık. Biraz sonra da tzmlr'e doC:ru yol 
almar:a bnslndık. - EKREM ULGER 

sız olarak "alarm nlha)ctc erdi" işaretini 
\'ermiştir. 

Amerika kuvcte kuvetle 
mukabele edecek 

Nevyork, 9 a.a. - M. Ruzvelt'in 
yakında vereceği nutuk birçok mü
nakaşa ve tahminlere yol açıyor. 
Vaşington'da yürütülen bir tahmine 
göre, M. Ruzvelt bundan böyle a
merikan siyasetinin açık denizlerde 
kuvete karşı kuvetle mukabele el • 
mek olacağını haber verecektir. 

İyi haber alan bir mahfilde zanne
dildiğine göre, Reisicümhur tarafın- ı 
dan şu üç noktanın tebarüz ettiril - ı 

mesi muhtemeldir. 
1 - Birleşik Amerika'nın İzlanda 

ile münakalat yollarını açık bulun • 
durmak arzusunda bulunduğunu Al • 
manya ve hiitün dünya anlamalıdır. 

2 - Birleşik Amerika ile 1zlanda 
arasında her hangi bir düşman gemi 
ve tayyaresinin görünmesi. bu miina
kalata mani olmak istiyen bir hare -
ket gibi telfikki edİıllecektir. 

3 - Birleşik Amerika deniz birlik
leri, btt sularda tesadüf edecekleri 
bütün diışman gemilerine ateş açmak 
emrini alacaklardır. 

d ın ml'zkOr yerler bir ny lctnde pııznrlıkl::ı 18.25 KONUŞMA : (Dış Polıtlkn :H 
satılacaktır. diselerl ) , 

2 - l\luh.ım-m n bedelleri (1465) liradır. 18.45 RADYO ÇOCUI\: KULÜBÜ, 
3 - Teminatı (109J lira (88) kuruştur. 19.30 Memlekte Saat Ayarı, ve AJA 
4 - Snrtnnme \"e krokisini gormck ve HABERLERİ, 

lıerlt !siz nlmnk lstlyenl rtn her gUn cncUmı:n 19.45 Serbest 10 dakika, 
knlenılne \c ısklclllnrln ıll' ır.. •ı nıı salı gü- 19.55 Mllzlk : Şarkılar : ( Neveser, 
ııU sq t ııı 30 ıln bcl!'<l ı }'C d ılrcsln le mUtc. havent, Hıc.:ızkllr ), 
&ekkll daimi cnC''.l<ncnc mUrııl'lntl ırı: 20 15 RADYO GAZF.TF.Sİ, 

(6480) l6447 20.45 MUzlk : Bir Halk TurkUsU Öğre 

Kuru ot alınacak 
Anknrn B led.)cslnden: 
1 n. lcdl>c çııp nrnlııları hııyvnnnlı lcln 

52 ton kuru otu Hrmcl':e ı~tekll cık~ııdıl':ın· 
d n m< zkQr Ol lılr n) lcln<lc p.ız.ırlıkl.ı alına
cakt r. 

2 - Muhammen brd il (3000) liradır. 
!! T{ m na•ı ıl!l '> U n (51JJ kuruştur. 

4 - S rtn "l ini ı:ur.nek ve h •cicisiz nl· 
mnk isti) rnler n her ~ rn cncU'Tl •n k ılc nlnc 
\<' lslC'kl 1 rln de ır. •ı !Hl finlı ı:Unu s:ı.nt 

ıo 30 d.ı lıl'le<ll>C ılnlresln • m..ıteşekl<ll tl.ıt
ml encUmene nıUrn<· ıntlnrı. 

({İ'lfil) 16418 

Çizme alınacak 
Ankara Delcdlycs nden: 
1 - Altı cifti memur ve 119 clrtı dl' so -

tur \ r errıt tein oımnk üzere ltf ılye mtistah
d m nı ıcın cem ın (1:?.Jı cırt cl;ane on bt s 
ı:un mUtl<lu•ıc n ık l'kslltm ye kcın.ıtmu$t..ı •. 

2 - l\luh mm n h 1 il (312:i) llr.ıdır. 
3 - T mlnıt <2J.lı llrn (3SJ kuru~tur. 
4 Şırtn n r nı ı:ul'lll k \l' b ı isiz nl· 

rn le lst ~l'nlı•rln h r ıı:un en.-u TI n k ıle'Tllnc 
'" ı _..,,dilrrln dr 2; 'l !l11 ('a n.ı ııunu s ı ıt 
1030 d ı lı IC'dl} dıı ıuı n ıQ mJtc~ kkıl d.ıı-
mi encumımn mürarıı .ıtl:ırı. 

(6482) 1!>149 

yoruz - Haftanın tUrkUsU : ze 
nebim ... 

21 00 Ziraat Takvimi 
sQUl?l'! Borsası, 

21.10 l\1llzlk : Saz Eserleri, 
21 30 KONUŞMA : (Posta Kutusu), 
2145 l\luzik : R!yasctlcUmhur Band 

(Şef: İhsan KUnrer) : 
1 C. Woıtschnch : Marıılar it 
mi g çidi, 
2 Francis Popy : Sult - A. 
Bayadcres, ll. Au Dord du Gaıı 
C. Lcs Almccs, D. PatrouiUe. 
3 Alcxandre Gcorges : Taras B 
ba (Kazaklıır nezdinde), 
4 - Albert Ketelb<'y : Havı sula 
rında, 

5 Pnul Llneke : Kukukama • 
tnpo. 

22 30 .Memleket Saat Ayan, AJANS ıt 
BI<~RLER.1: ERham-TahvllAt, K 
biyo - Nııkut Borsası (Fiyat) 

22 45 llllzik : Dans Müziği CPI) ' 
22.55 23.00 Ynrınkl Program ve K~panı 

,, ___ Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Film birden 

1430. Jı""' u .. 

"- YIU'ınki y rış dokuz otuzda İzmir 
At'l.tilrk anıtı önünde bite('ektır. Hareket r '-\ Şııp denizi ve bllhnssn SUvC'yş kanalı mın

taknsı, bittabi bUtOn riskler! ile harp mın
t:ıkası olarak kalacaktır. 

"Steel Seafarer" amerikan ticaret 
gemisinin Kızıldeniz'de bir tayyare 
hücumiyle tahrip edilmiş olması üze
rine, "Grcer" hadisesini mevzuu bah
setmek üzere hazırlandığı zannedilen 
nutkun metninde tadiUit yapılması 

muhtemel görülmektedir. 

2 muhasip aranıyor 
Anknrn ncledlye H<?lsllf:lndcn: 

1-ATMACA 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden 

10-9-1941 

B. Ruzvelt nutkunda neler 
söyliycceh? Arnavutluk'taki faşist 

milislerinin yeni kumandanı 

Roma; il. a.a. Stcfanl aj::ınsınııı bil-

l - Ank.ırıı su tılcrl mUdUrlü4U !cin lılr 

mr•ul muhnfiir> bır n>'nbnt muhrı.slbl ıılınn
caktır. 

2 - Tnlırıler nsalhtl l )"nı:ılı ve« ılkl lslldı
lnr ye b rl kle l'>lııl s ınuna kıtd,ır su !da -
resin verrerklcrdlr 

A Rl'sml bir d llrcı' ıısı;<~I Uc sene bu 

(CIIAHI.F.S BOYEn) 
l6·10 da 

2- HAVA ŞEYTANLARI 
(l.Al:lıY DLAKE) 

C.ece :ıı AtınaC"a 

Sebzelerin günlük azami 
perakende aatıı fiyatları 

Cinsi: Kurus 

Ncvyork, 9 an. - Columbln Broadcns
tlng'ln \'C'rdiği bir habC'rc görC', Tok~o rnd
;ı; osu, M. Ruzvclt'ln ı;o;ı; lıyC'CC'fl nutuktD., cz
cUmle Amerika Bırlr k de\ !ellerinin ame-

dlrdiğine göre, general Ui doedııntl, Ar -
rtkım nakliye g mllorlnl, lnıclll•r "e h.. na\utluk'tal.ı ı·a 1 t mil lı::rı lJa kun:'.ln • 
landa gibi ileri knrnkollarn kııdar donan -

danlığın::ı tayin edılmislır Şımdiye kad!lr mas1 ile hlmn~ e cdeceginl bildır<'ccktır. 

K • ter r- v"• kn. 

üEVLET ORMAN iŞLETME 
Lahana 
Prasıı 

Semizotu 
Kabak 

Ankara 9 
9 
9 
8 

Bundan başka, nmC'rıknrı hnrp gemilc-rinln, bu vazifc;ı.ı gorm<'kte olan gcncrnl Bal -
amenkan dC'nlz karakoltımı tnhs!s edıl<'cck lablo, baRka bir vnzlfcyc naklcdılmlştir. 

lf..161 

Kereste nakliyatı 

Patates <San> 
Ayşe fasulya 
Calı 

" 
" 

ve Amerika tarafından hudutlnn blldlrtle • 
cek sulardı:ı. mlh\•er gemllC'rlne knrşı knU 
harekAta gC'çcccğl de ılCın edllcCC'ktir. 

-

Yunanistan harbi esnasında general Bis

docclantl, bır siyah gömleltli teşckktllc 
kumanda edlyoı du. Kadın terzileri ile şık bayanla

rın nazarı dikkatine: 

1 
1 Devlet Orman İşletmesi Aband 
1 Keremalı Revir Amirliğinden 1 

B:ırbunyn • 
fnsulya 
Domates 
<kemer> 
Patlıcan 

Yuvarlak 
patlıcan 

Bam)·o 
Dolmalık 

Adapaznr 
Ankara 
Ankara 
Bursa 

Ankara 

11 
22 
22 
24 

6 Eylülde yapraklar dökülürken 
İstanbul' da Patron ve 

Modelevi sahibi 

Bn. LİNA SOTİYAD i S 

Devll't ormnn isletmesi Düzce revırıo 

Elmncık mıntnkaııınıln muhtelit mıntakıılt' 
rında mevcut takrllıen (lıcs b n) metr~ 
koknar tomruılunun Derc>kiıy ve Tekirler fjf 
posuna nakli 20 e~ ıuı 9U cum::ırtesl ıril 
saat 12 de DUz· e'd!! devlet orman lıletf11J 
re\1r "'Tll liınde acık ekılltme ile muteıı.ll 
dine vcr!lecektlr. B her ml'lre kUııan!ln ırı°" 

10 servette birden dökülecektir Yeni mevsim patron ve kroki
lerden mürekkep fevkalade zen
gin bir kollcksiyon eyllıl 10, 11 
12 ve 13 üncü günlerinde saat 
14 ten 18 e kadar Ankara'da Ci
han Palas otelinde teşhir ede
cektir. 

b ber 
Sh'ri biber 
Kuru soğan 

Bilecik 

Ankara 
Ankara 
.Muhtelif 

10 
32 

7,50 

7,50 

11 

Eylül'dc yapraklar dökülürken belki cebinize de servet dökü-

lecektir. 
Çünkü .servetin de benzi yapraklar gibi sarıdır. Piyango 15 

Eylülde İzmir Enternasyonal Fuarında çekiliyor. 
Büyük ikramiye (25.000) liradır. 4208 

haın.'!lcn n kil Ucretı ile llrndır. 

Taliplerin mczkQr ıı:Un \e snnttr e'~ 
ltızlme ve t mlnatlnrlyle revir 11.mlrllt nd 
kom•,)on11 mUrac ıntlnrı. 

Şartnam ıcr Anlrnra n k ~ı , hıı im ltlb ırtyle en: 
t cok ıı:ecmlıtı. c; nelere mu • 
t mern sinde bulunarak otele '------------------- 1 

dUr!Utllnde ve Dlizc J 

~--·•••••••••••llıl' ıı:örtılebıllr. (703!> tW}(l) 

orman umum Jll 
rc'\;lr lmırm~ ~ 

16A::I" 

,,;=.====Tefrika No: 48 ====~ 

i..l • • 
1 nmez 

~==============:::::;::='================~ 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

-Sahi b<'n böyle bir şey yapmış mı idim? 
Ciınkü kendisine sorarsanız, Frank'ı ancak şimdi, 

§U dakikada sevmiye başlamıştı. 

Rüyanın agırlığını bir türlü silkip atamıyordu. 
Ne zaman baygınlık geçirse. hep böyle olurdu; her 

şey kiıçül iır kiıçulür ve uzaklaşırdı. 

Gene içinden: 

- "Bay.l.nıyacağım !'' dedi ve bu, tesirini gösterdi. 

Frank hesabı gördü, koluna girdi ve masaların ara-
sından, kahvenin hizasını takip ederek taksilerin 
durduğu meydana gitıiler. Burası, deri, insan ve cı

garl ezigi kokuyordu. 

Frank kendisine: 
- "Çin'e seninle beraber gitmeliyiz" demişti. 

Frank kendisine: 

- "Karolin'e senin le beraber gitmeliyiz" demişti. 

Bu sözlerde, harikulade bir ati, kendini vadediyor-

du. 
Evlin, düşündü: 

- İnsanlar seviştikleri zaman, biribirini bahtiyar 

edecek söz mü bulamıyorlar, nedir!" 
Taksiye bindi ve uslu uslu oturdu. 

Frank da bindi ve sordu: 
- De ıl mi cicim, otele döndüğümüze sen de mem

nunsun. 
Ve birden, Evlin birçok, renkli gök tabakalarından, 

hakikatin çıplak zemini üzerine düştü. 

Tela~ içinde, mildafaanın lüzumunu hissediyor 

"hayır!" diyordu. "Hayır, otele gitmiyelim 1 Otele gi

demeyiz, gitmemeliyiz!" 

Gözünün önüne otelin kağıt duvarları, otelci kadı

nın takdis edalı tebessümü, yatak geldi. 

Ve yüksek sesle: 
- Hayır, otele değil, Sent - Şapel kilisesine gide -

ceğiz, dedi. 
Öyle bir telaş ve ıztırar içinde idi ki, bunların zoru 

ile, unuttuğu kilise ismini, birdenbire hatırlamıştı. 

Şimdi kilisenin rengarenk camlarını düşünüyordu. 
Hem sonra, bu ziyaret, ne de olsa bir mühlet idi. 

Evlin, kendi vücuduna karşı hayretle karışık bir 

hiddet duydu. Frank'ı hem şiddetle istiyor, hem son
ra, o yaklaştı mı, kendi vücudunun soğuduğunu, bü • 

züldüğünü ve isyan ettiğini görüyordu. 
Frank kızmışa ve içerlemişe benziyordu. Her halde, 

haklı idi. Fakat Evlin, şoföre nereye gitmek istediği

ni anlatmakta devam etti. 

Şimdi araba yoluna devam ediyor Frank ile Evlin 

de susuyorlar ve bir tek -kelime söylemiyorlardı. 
Evlin, beyaz eldivenlerin içinde üşüyen ellerine 

baktı. Sanki birisi bu oyuncakları, oracıkta unutup 
gitmişti. Frank, bu ellere hiç iltifat etmedi. Cıgara -

sını içiyordu. 

Evlin içinden : 

- Ne olur almanca konuşa bilse idin! dedi. 

Bir diğeriyle anlaşmak için yabancı bir dilin tavas

sutuna müracaat etmek, yorucu idi. Zaten, Frank ko

nuştuğu zaman, dediklerini hep yarım yamalak anlı: 

yordu. 

Daha Frank'tan avdet parasını istiyecekti fakat bu

nu yapmak, müthiş gücüne gidiyordu. 

Saatine baktı: altıyı çeyrek geçiyordu. Kafasının 

içinde, daha ne kadar müddet beraber olabilecekleri
ni düşündü, sonra, sıkılarak sordu: 

- Şeyi düşünüyorum ... Şimdi ben Berlin'e döner -

sem, nasıl yapacağım? 
Frank bu esnada, gene portakallarını düşünüyor 

gibi idi. 
Gayet nazik, cevap verdi: 
- Ha ... Evet. Onu hallettim, ben. Tayyare ile dö -

neceksin. Yarın, saat on buçukta. Biletini de ısmar -
!adım. Belki otele dönünce biletini hazır buluruz. 

Evlin de gayet nazik: 
- Teşekkür ederim, dedi. 

Frank, göı;üne bakarak gülümsüyordu. Tatlı bir 
sesle: 

- Hem cicim, sen niçin yarını düşünüyorsun? Ya
rını düşünmesene ... dedi. 

Araba durdu. 

Sent - Şapel'c gitmek de nereden aklına gelmişti? 
Hiç de münasip bir arzu değildi bu ... 

Renkli camlar, kubbenin altı, hep Kurt'u hatırlatı· 
yordu. Kurt'un, incecik, nazik, hasta ve zavallıcık ha
yaletini görür gibi oluyordu. Kurt'la, burada, beraber 

heyecan duymuşlardı. Düşündü ki, Kurt ile olan ba
ğı çok daha kuvetli, daha temiz ve daha içten bir bağ

dı. 

Fakat Evlin, Kurt'a ait her düşünce ve hatırayı o 
kadar devşirip bir kenara koymuştu ki, bunların ayak

lanıp bu kilisenin billur gibi süzülmüş ışığında karşı
sına dikilmesi, Evlin'i adeta ezdi. 

İçinden: 

- Niçin, dedi, niçin gidip Kurt'u bulup her şeyi 

anlatmıyorum? Kurt'a her şeyi anlatsam, belki beni 
anlıyacak ve bana her şeyi anlatacaktır." 

Evlin'e öyle geliyordu ki, Frank kalkıp gitti ve ken
disi kırık bir şey gibi bir kenarda kaldı mı, ta~ii olan, 
Kurt'un hemen orada bulunması ve kendisini teselli 
etmesi idi. 

Evlin'e bu fikirleri aş ılıyan, ışığın seyyal na .ıi:iği 
ve bir de mabedin mimarisindeki harikulade zarif ni.s
betlerdi. 

Dışardaki dünyada, bu katlar süzülmüş, bu kadar 
berrak şeyler yoktu. 

Bir an için Evlin, kendini, tanıdığı bu iki adamın 

arasında gördü. Her birinin yolu başka idi ve hiç bi
ri, Evlin'in kim olduğunu ve ne olacağını bilmiyordu. 

Ve iki sadef kabuğunun içine kapanır gibi, Evlin, 

kendi içinde gizlendi ve "hayır!" dedi. 

Frank, arkada, kubbenin loşluğunda kalmıştı. Tam 

Evlin bunları düşünürken, yanına sokuldu. Kilisenin 

mavi ışığı yüzüne ve saçlarına aksetmişti. Evlin. 
Frank'a daha fazla bakamadı. Duvarlardan yardım is
tiyormuş gibi, kilisenin seyrine daldı. Frank, arka • 
dan, kendine daha çok sokuldu. 

Ve bu sırada, kızgın bir dalga, Frank'tan kendine 
doğru atladı, sanki Evlin, her tarafı tutuş:.ıuş bir 
evin içinde idi. Ağır ağır, titremiye, acı duymıya, yan
mıya başladı. İstediği de bu değil mi idi? Bir kendi· 

ni - hazırlama, bir kendini - bırakma, bir yeniden • 
doğma ve bir kavuşma değil mi idi? 

Fırtınanın, bütün şiddetiyle, kendini sardığını his

setti ve arkasından, o büyük, o bir türlü dinmek bil· 
miyen ve sarsıntıları iliklere kadar devam eden yor
gunluğu duydu. 

Döndü, Frank ile göz göze geldi. Onu tanıdığı gün• 
denberi, aynı şeyi düşünüp aynı şeyi duyduklarını 
böylesine bir sarahatle görmemişti. 

A imanca düşündü: 

- Senin yanında, koynunda uyumak istiyorum. 
Fakat, daha telaffuza bile vakit bulamadan, alman• 

ca düşündüğünü, İngilizce söyledi. 

Arabaya binip otele giderken, Kurt, bir kere daha 
zuhur etti. Fakat Evlin, Kurt'un incecik hayalini, 
göz kapaklarının arkasına itti. 

Kocanın cuma günü 
Mahkeme reisi, dul bayan Ohnlıausen'i şahit olarak 

celbetmek istediğini beyan edince, bir fırtınadır kop
tu. 

Müddeiumumi, mütemadiyen yeni şahit celbedil ,. 

mesine hiddetle itiraz ediyor; gözliiklcrinden şim • 
şekler çakıyor; ve sesi, tehevvürden, kısılıyordu. ve, 
garip şey, müdafaa avukatı, bu sefer de müddeiumu• 
minin tarafına geçti. 

Brune, uzun müddettenbcri hazırlamış olduğu mil• 
dafaanamesini okuyamamak yüzünden tıkanıkhl.lat 
geçiriyor gibi idi. 

(Sonu var) 
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İngilizler Spitzberg'e 

asker ihraç ettiler 
Lou lrı, O a a. - ı l:ırbıye nezaretinin 

teblıf;i. 

G " nlerde mulıtelıf nınksallarla şimal 
bt..z. d nızi mıntııknsın 1 askeri kuvetlerin 
s \ kı knrnrla§tırılnıışlır. Dıi~ınnnın miı· 
d halesi olrııaksızın yapı lan bu hareketler 
esnasında Knnnrlr:ı, Brltanya ve .Norveç 
a ı<erl 1 nden mliteşekkil olup Kanada ku
ml andanlıA"t elinde bulunaıı mııhtelif kuvet-
• r Spıtzberg nd 

asına çıkm~lnrdır 
Bu ha~eketııı b11Blıcn hedefi, Spit~berg'ln 

ve zengın komur madenlerinin düşman 
tnlrnfından kendi harp gayeleri için kulla· 
nı mnsına m · 1 Spitzber . ını .o mr:ıktır. Bundan eve! 
halk g teki könnırc.len ı:ıimali Norveç 
f d 

1
' muayyen bir nlsbet dahilinde isti· 

~l'e edebiliyordu. Blllı.hflre öğrenildiğine 
g e duşnıanın niyeti Spltzberg'te mevcut 
ol~n blitfln kôml'ıril ele ""eçirmek ve bu 
kömUrti r 0 

d n m ınhasırnn ııimal istikametine 
f oğru giden harp nnkllye gemileri tara· 
ından ktıllnnılnıasınu mUsaııde etmek idi. 
Bu nıahrtıkat mentıaı şimdi alnıanlara 

kapatılmış bulunuyor. 

Japonlarm Cin' de yeniden , 

bazı liman ve şehirleri 

f ahi iye etmeleri muhtemel 
şanııh,t), 9 a.a. - çın ııazetelerlnln bll -

dlrdl~lne ııore, Japon ıotalarının müteaddit 
Cin ıımn n ve schlrlerlnl tahliye edecekler1, 
çın resmi mnhflllcrlnde lrıhmln Cl!llm~·kte -

dlr. 
Japonların Fucou ıım.ınını tahliye ettik· 

ten sonra Nlnııpo ve S\·nt.ov llmanlarlylc 
Nnns;:'i'<'lnıı tiChı lnd••n ele çcklleceklcr! z ınne· 
ıllllyor. 

.ıaııonların y:ıkın<la başlıyac:ı.k olan Cin 
muk.ıhll tnarruzun;ı kar~ı koyabilmek tizere 
Cln'ıll.!kl muıt.ıraa hat! ırını kısaltmak niye· 
tinde oldukları kanauU mcvcuLtur. 

temcırtır. 7.ııylntımız olmamıstır. Uarek.'lll 
hakkında yeni tufsıır,t bckh'nllmcktcdlr. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 9 a.a. - Dlln gece neşredilen 

sovyet lt.?blilti: 
Blitiin ~ephe lizcrlnde dlln bll~U~ giln 

şicic.lt.?tli nıuh.ll"cbclcr c.levıım etmıştıl'. 

U(US 

İngiltere 
şimal buz denizindeki 

Spitzberg' e 
askercıkardı 

.;) 

Londra; 9. a.a. - Miittefık kuvetıer şi

mal Bıızdenizinde Spitzberg adasına çık. 
mışlardır. 

. Hu hareketin ba:ılıca gayesi Spitzberg

dekl zengin köııılir mandcnlcrinin diişman 
tarafından kullanılmnsınn mnni olmaktır. 

Bu mahrukat menbaı şimdi Almanlara 
kapntılmış bulıınuyor. 

Spitzberg'i işgal eden kuvetıcr Kanada, 

Bl'itanya ve Norveç askel'lerinden miite-
ı;ekkildir. 

l ngiliz gazeteleri memnun 
Lonılııı, !J ıı.ıı. - Uutıın ln.ıılll:1. ııazt!tl'le· 

rl, ııu satıahkl nüshıılnrın,lı\, sıılt1:berı,:'ln 
mullcfll,ler tar ırı.ııcıun lsgall hııbıırlnl tcııa

rUt. l'tllrm••k.te ve bıı lnı:ııız teşcbblisU ııe 
aımanlnrın eline ı:conıcslne manl olunan 
L.ıııll zı•nıclnllklerı ka) <IP~h·ıncktcıllr. 

İzmir dün kurtulus 
..:J 

bayramını kutladı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

Şehir bu bü~ ük ve mesut ıı::üni.ı tesit için 
süsleniyor :.i!uzaferler kuruluyordu. Bu 
sabA.h güne-~ ,.ni"nr doğmaz bütün resmi ve 
hususi blnalı.r .~ nnk il vastın larınrta bay
raklarımız dalgalanmagn haşladı. Saat se
klz huı;ukta çolııı;u ile r.ocul:u ile ihtiyar ve 
genci ile caıldeh•r \'!.! unııınıi m('~dnnlar 10 
binlrrce lıalkln dolmuş, m<'sut nna, kurtu
luş dakikrısının sembolik temsıline intizar 
ediyordu. Saat S elen ltilıarC'n C.II.P. bina
sında lzmır valisi Fuat Tuksııl, İzmir'<le bu
lunan mebuslar belPeliye reisi Belıçl't Uz, 
parti ml'.'nsupları vll[ı)el ve şrhir meclisi a
zalan toplıınıııışlar \'C otomobillerle Balk-
pınar'dnl:i ş1>hitl iğe ı:i l ııılşlı•rdır. Buradn 
vali, kurnıındnn, m1>huslar, hcl1>rllye, p:ırti 

ve Halkc\ lvrl reisl,•ri ve hclPdiye m('clisi 
fızalariyle miilkl vı• nskc>ri f'rk;ın )"<'r aldık
tan sonra snut lJ dn ıııeıııslmc ba~lanmış-

1 ır. 

belediye reisi, bu çetin müsabakalarda el

de ettikleri muvaffakiyetten dolayı bisik· 
letçilerimizin ellerini sıkarak tebrikte bu • 
4ınmuştur. 

Son merhalenin teknik neticesi şudur: 

l - Hikmet Altıntaş, - Bursa - 2 saat 43 
dakika, 

2. - Bayram' Adıvar, • İzmir • tekerlek 
farkı ile . 

3. - Osman Pak, (sı ı mayo) - Eskişe
hir - tekerlek farkı ile, 

4 - Halid Oflas • ~ •tanbul - tekerlek 
farkı ile. 

5. - Sabahattin Saylık • Eskişehir - te
kerlek farkı ile. 

6. - Ni?.amettin Öztürk •• Eskişehir .. 

Sekiz merhalede kal edilen Ankara - İz • 
mir arası 100 kilometrelik bu yarışı umumi 

tasnifinde ilk 3 dereceyi alanlar şunlardır ~ 

l. - Osman Pak • Eskişehir - 47 saat 
46 dakika :ıs saniye, 

2. Nizametlin Özti.ırk. Eskişehir - 48 

saat 42 dakika 14 saniye, 

-S-

ANKARA Lv. AMIRLIGI 

Eter sülferik alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan: 
Pazarlıkla 25 kilo ether saırcrL'< s~tı:ı a

lınacaktır 
!halesi 12. 9 941 cuma ıttinU snat 10 cin· 

dır. Tallplerın tahakkuk edecek fiyat tızc -
rlnrlen kanuni teminatlarl~le birlikte Ko. na 
müracaatları. c6459ı 16112 

Muhte1if ma1zeme alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 16 ka. 

lem malzeme satın alınac:lktır. ihales 
15. 9. 941 pazartesi günu saat 16 da.dır. 
Taliplerin teklif edecekleri fiyat uzerın· 
den kanuni temlnatlariyle birlıkte Ko. 
muracaatıarı . 

Çekiç 
Bıçak 

Cinsi 

Dıı:ı ra.sba orta boy 
İç rasba orta boy 
Kerpeten 
DUz tığ 
Patuma tığ 12-14 ebadında 
40 No.lı Jaıp 
41 No.lu laıp 
42 No.lı laıp 
Tahtrı.. çivi 4 ve 5 :numara 
1 No.lı çelik iğ:ne 
2 No.Jı çelik ığ:ne 
1 No.h tel iğne 
2 No.h tel iğne 

Adet 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

5,5 Kilo 

Spllzberg işgalinin diğer bir neticesi o
larak, birçok Norveç maden isçileri aile· 
l eriyle birlikte mUttefiklerln h~rp ga'-Tet-

26 ı.,-lin slircn şidcletli nıuhrı.rebelcrde 8 
alman fı rknsının tnrdındnn sonra "Smo· 
ıensk'ln 80 kilometre cenubu şaı·kisinde 
kain,, Yelnla şehri, Sovyetlcr tarafından 

geri alınmıştır. 8 alman fırkasının baki 1nı:lllere'nln en Cnzla okunun ıı::azctc~I o
lan D:ıll.Y Exıırcss eliyor ki: 

Asker! hnııdo t nrnfıııılnn ı:nlınan istiklal 
marşı sayı.;ı ile ıl nlPndikterı sonra lzmir'in 
kurtuluşu )olundn şC'hit cliışrrı kalırnman
l;:ırın ;ıhiılı•sl hnşıncia kız nıunlllın mektebi 
müclüriı Hnhınl Bnlahaıı aziz şehitlere karşı 
hissedilen minnl't ve şiikrnn duygularına 
trrcümnn olan tıır hitalwde buluıımuş, bu
na atlı ınüfr<'ze kunınnılnnı tct:ınen Sükrfı 
Ba>aran he) ccanlı hlr nutukla mukabele 

etmıştır. 

3. - Halit Ofla! - İstanbul - 49 saat, Kanca 

22 
22 
22 
22 
11 yesi garbe doğru geri ı;:ckilmlştlr. 1 . . . ,, 

erıne ıştırfık etmek Uzere İngiltere'ye gel-
;-ıgtcrdlr. Ilu Norveçlller!n biiyiik kısmı, 

0 rveç kuvetlerlne veya Norveç ticaret 
fılosuna iltihak edecektir. 

İngiltere üzerinde 
Londrıı., 9 a.a. - İnglllz hava ve dahili 

e mniyet npzrı.retıerlnin tebliği: 

Diin, 62 alman t:ıyyııresı dUşilriilmüştür. 
35 sovyet tayyaresi kayıptır. 

Pıı.zar gı>ccsi, Uilltreş, sovyet hava ku
velleri tarafından 3 defn nıuvaffakiyetli 
biı• tarzda bombalanmıştır. 

"'* . 
l\loskovn, !l n.a. - Bu snbnlı nc~reuııen 

SOV)'Ct tehllğl: 

ı;ı9 eyltil grcesı, kıUılnrımız tıUtun cephe 
Uzerlnde dü~ınanlıı muhnrctıL•lcre UL'\"am ct
ml~lrrıllr. 

"Sııllzbcrı:'cle Y·lPllan llk te~ebhUs hare. 
k1'ıtı> e, Rusya'yn gıılcn güzel o,r yol temin 
cdllml&tlr. IWS>••'>·• gldC'n yollnrın nıutcmu· 
dı sll1'ıh n ıkll>c•lcrl) le dolmasını gurınek ıs

lh"Oruz. Hus) a') a yıırclımın lılrlncl derecede 
l'hemlyctı varılır. Gerek dcnl,ulen, gerek ka
radan, Rusya'Y>l slll\hlnr vnrmalıclır. Ru•
>a'nın &1ddl'tll bir mUelafn •sı, Almıınya•yı 

) t•nml k kin ııoztlkcn ycııAne caretllr.,. 

Ulvi bir an 
Nııtuklardnn sonra ıbiclcnin etrafında 

yer nlıın bir mnngıı asl<er 3 defa ateş el
nıek smctiyle şehith•rıınizi seU\mlamıştır. 
Bu nnda yollan ve flbideııin etrafını r;ev
rcliyen bllyiik halk kıitlc.:;i c·uşkun teza
hiirlerclc bulunuynr, ı!ıwııl ve zurnıılatla 
mim şnrkılnr siiyliıycınlu. lleyet lıurudan 
J{ışla'ya g-eldi. Snnt 10,15 te I<:şrefp11şıı, 
Tepecik ve Halkr:ıpııııırdıııı olnıakıı üzere 

49 daika 3 saniye •• 

İtalya ve Hırvatistan 
Adriyatik'te müdafaa 

tedbirleri aldılar 
Dün gece pek az dflşman tayyaresi mUn

f erlt uçuşlarla İngiltere'nln şark ve cenu
bu garbı sahil mıntakıı.larını aşmıştır. Tay. 
)'&relerden bir tanesi tahrip edilmiştir. 

Birbirinden çok uzak bazı yerlere atı
lan bombalar, pek ltUçOk hflsarlııra sebe
biyet vermiş, yalnız şimali şarkı sahilinde 
bir yerde insanca az miktarda zayiat ol
Jl1U§tur. 

!'on on ıılln :ı::ı.rCındıı O<lc'n önllndckl mu-
harctwll'l"ıle ru men lrr 20.000 su lıny ve er 
kaylıctmlslr.r<llr. Humrn muhafız rırk:t.qı ve 
11 inci, 21 inci ve hlrlnrl hıulut muhataza 
fırkaları f~vk ılllcle nğır kayıplar vermiştir. 

B. Çörçil beyanatta bulunacak 
Dıılly !11.ıll ıllyur ki: 
"<.:uı ~·il, ıııu·ıtınıenlıırla ~on harıı h1'ııll•clerı 

hakkırıcla Lıcyanatt.ı hulun ıc.ıkllr. P.ırl1'ı· 

men tonun ve m• mlekelln kcn.tlsındcn din. 
lcn"meslnl lstcdlil:l lı«1.1 nultlalıır v.ırclır. 

1 ngiliz toyya relerinin 

Mihver gemilerine karşı 

yaptıkları taarruzlar 
Londra, 9 a.a. - llıwa nezaretinin tebll· 

t i: 
Dlln sahnh bir lnı:lı.z avcısı Belctka sahil

i.eri acıklarında tnyyare defi topbrlyle mü
cehhez olan bir düvman ı:cmlslne hUcum et· 
mıstır. Gemi ciddi surette hasara uj!"ratılmıs 
ve müteA.klben berhıı V\l olunmuştur. 

Dün öA"leden sonra lnı:lllz sahil servisine 
mensup illenhelm tayyareleri Mans denizin
de müteaddit kücllk ııemllere hücum ederek 
bir gemiye tam tsııbct kaydetmhlcr, dli'ı:er 
bir ı:em!yl de hasnrıı uı?ratrnıslardır. 

İngiliz tayyareleri 
Kassel'e hücum ettiler 

Londra. 9 a.a - Havıı nezaretinin ıcbll-
1 1: 

Ini111z hava ku\•CtlC'rf, dün gecıı mühim 
atebelerın hulunduJı;u Kıısscl cndilslrl ~ehrl· 
ne hücum etml8tlr. 

Rava mUsalttı, tılrcok boınbnnın hedefler 
ü zerinde ııatlndı~ı ııılrillmUstUr. 

Mllnster'rtc ve gnrbl Alınanya'ıln diğer 
n oktnlardakJ hed!'Clcr lle Chcrbourı: doklıırı 
da bomtıalanmıstır. 

Tarıarclcrlmlzln hCJlSf Uslcrfnc dönmll~· 
tur. 

libyo'do askeri vaziyet / 
Knhlre, 9 a ıı. - lnı:lll:ı: orta sark umumi 

ka•arııAhının teııııı::ı. 

Tobruk'ta, bazı topcu atesi teau~ı oımus
tur. Kesir kollarımız. > cnlılcn dUsman mev
zii rı dah!llnc derinliğine g!rmlslcrıllr. Ya • 
Pil n birçok hatır bomba ta .. rruzları. ehe. 
nı > tsız hasarı mucip olmuştur. 

Hudut nııntnk'lsınd ı k l) ıl.ı değer bir oey 
)'Oktur ~ 

Monş'ta bir alman 
kafilesine taarruz 

Lond a, 9 ıı.n. - ilah l}e nc.:nrctlnln leh· 
ıı~ı: 

!llans ta devriye ı:czen deniz ku\·etıcrlmi.: 
dUn ı:ece ku \etil bl r hlmuYe altımı ı seyre-
den iki inse i:C'mls nııcn mUrekk11ı> bir v.ıı>ur 
karues:ının )olu nu kcsmıs \'C kaCl1eye hü-
cum et.mltillr llk h \el · .. ucum ı:ece yarısınJ:ı.n e-

yapılrnıs \'e 3;;oo tonll toluk Lılr inse ıre· 
mıs ne torpil isabet ettlrllm~tır. Gemi mu-
hakkak surctt ,. e a,.ır hıısııra uA"rnmış ve 
belki de batmıstıı. Bu ı,.rlncl ııu uın ı.ın 
sonra kntlle>I takip eden harp a'ı?'lllll'rlmlz
le dUsman rl'faknt g<'mllerl ar.ısıncla bir 
nı lharcbe olmust.ıır. Bir ı!Uş nan torııldobo. 
tunun b ttırıı 1 !Ahlı bl nıı$ 0 mnsı nıııhıe.'llelıllr. sı~ 

Du r dUsman ı..ı lıltcı ı:eınısı y,lkıl nı,tır 
&rnan k ı · ., · 

4000 t ar lı•slne Yaııılan lktn .. ı hUcu nıla 
Jenmlı~~llltoluk diller 1 ışe ııcmls-1 de tcı~pll-

Karaılenlz sovyet lınhrl.reslne mensup bl -
rlncl nl l}', muh ırt•bclerc g(•nls mikyastn h· 
tlrftk etml~ "'' snn Uc ı:üntlc iki rumen Pi· 
yaıle nlayını imha Vl' ılurt tıınk, blrcok oto
motıll, top vc mit rnly<l:ı.: tahrip cyleml~tlr. 

Mühim miktarda hnrp mıılzemcsl ve 200 e•lr 
elimize ııecmlstlr. 

Alman " resmı tebliği 

Ml'mlckt.'t, hu derc~e ı:e••lkl'n lnı:ıll.:-rus· 

amerikan muz.ıkcrell'rlnln .\losk<J\a'ch ne 
zaman hatlı)ııcnı:ı:ını, :it. ÇorclI'ln ni:zıncl ln 
oğrenmek lstı>or. 1'onrerunsın 15 cylulrle u
cııma,ı tı'kli! eıl llın ıs ve erte.>! R'ıin Stalln, 
bu fikri knlıııl eımıstı. 

Moskova'dn tıazırlıkların yapılJırtı ve ın

glllz \'C amcrlknn delegclerlnln pek ynkın. 
da gelmeleri bt>klendlıtt suylenıll. Buluşma 

blda~·eue, mUttctlklcr tes ınuJ1.1nlin bir ı.c -
zahUrU kı)mrtını hıılı bulunuyorılu. Fnkat 

Berlin, 9 a.a. - Alman orduları bnşku- sımııı, 1Ik günlerin hcyec.ını l<aYbolmıı~Lur. 
manılunlığının tebliği: Jluyük bir rır•at k.IC'ırıtmı~tır. ümit l'ıiellm 

Alman ordııımnun seri fırkaları, hava ki, M. <.'iırcıı, t1111tn kntt bir tedlılr vn.ıkdecek 
kuvetlerine mensup savaıı tayyareleri te- vazl>·ette bulunHun.,, 
Ş!'kküllerinin mllkcmmel ynrdımı ile, Pe
tersburg'un şarkında geniş bir cephede 
Neva nehrine varmışlardır. 

Almanya ne diyor? 
BPrlln, 9 a.a. - Yan re..~ml blr kıwna'k

tnn blldlrlllyor: 
Spltzberı:'ln in t illz ve fuınacTıı kıt.ılnrı ta· 

FevkaHlde bir tebliğde bildirilmiş ol
duğu gibi, Lndoga gölllne sahil Şlııselburg 
şehri, bir piyade alayı tıırafından hücumla rafından lsı;ıall hnkkınclıı. lnglllz ı,tlhtnrat 
znptedilmlş ve bu suretle Lenlngrad, 81_ servl•lnln raıt}'ol11rla vcrd\ltl habL•rle alf1ıka
manlar ve flnl('r tarafından tam çenber. d:ır olarak, salAhl)•ettar al nnn k lYnakları. 
altına alınarak şehrin memleket dahili ile bu lşgaHn her hııldc lnglllzl •rın ken ıı pre.•-

tlj)crlnl )'Uksclt.mek h1Jısln•lc ı:lttlkce daha 
blitlln m ünak aH\tl kesilmiştir. 

fazın bir lhtlynç hl Sl'tl\klrr \n ln yeni b ir 
Lr~~:;~a:ı~~:ı' e~~~lıad~.~ fa~~d~=b:tk:ı:~~~ bUı hanını '" kil <'} IPıl k nl hlldlrmrkırdlr. 
nı bombarılınınn etmiştir. Spll:ı:brorıc·ııc kışın elddctl n uarı dikkate 

Almnn hava kuvctlcı I, Moskova'ya da nlınırsıı, bu yeni "b:ı.şnrı .. ı ı rın ı rn ıtolıwı ın-
bir gece akını yapmıştır. ı:rlllz!l'r an<·ak tı•hrlkc sa}·an•lırlıır. 

Almıın makamlnrı, e{:l'r 1ı11 mıntakııya 

Allantik'in §İmalind(', dt>nizaltılarımız lıü)'{lk ııır a•kcrl chcmlyet atfe•fllmlş ol~nY• 
ceman 21.500 tonilato hncmlnde 4 ticaret dı, her halde ınıılllı.lcrln ora.y~ı llk olarak 
gemisi batırmıştır. ı cıkmalarına müsaıtrlc eıı:ıımcz<ll, dcmcklcdlr. 

8-9 cylill gecesi, hava kuvetıerimlz, !n. ----
glltcrc'de Yor!' kontlııı:tııncla askert tesi
ı:ıalı ve Great Yurmoııth limruıı tesisatını 

bombalıı.mıştır. 

7-8 eylül gecesi Siiveyş körfezinde ve 
limanındaki dii~mnn gemilerine alman sa
vaş tayyareleri tarafından yapılan hücum, 
çok muvnffakiyetll olmuştur. 7.000 tonila
to hacminde IJir snrnıç gemi.si tahrip edi!
mi~ ve 5 bllyllk ticaret gemisi ciddi hu!la
ra utrratılını<ıtır. 

Diin gece, dilşman Almanya'nın garp 
ve cenubu gnrlıl mıntakaları üzerinde uç
muştur. 

Bilhn!<sa Kasııel'de lkıınıctgflh mahalle
lerine atılan bombalar, ııivil lııılk arasın
da ölil ve yaralılan mucip olmustur. Tay. 
yare dafi bııtarynları, mlıtccavlz tayyare
lerden bir tanesini dıişiirmilııtUr. 

Uzak şimalde rnrpı~an kı tıılıı.rıo iaşesi 
servisinin himaye koluna mensup l lOO to
nıı:ttoluk Breııısc meklep gemisi, fena Jın. 
va şeı aiti al tında seyred~ı·kc•n, bir kruva. 
Zöı\ iki dN;tl'Oyerden nılircltkep bir ingiliz 
deni?. lmvrtinin baskınına uğrrımıştır. Ge
ıni knfill'slnln himııyeııinl temin ıçın, 

Bremııe, düşman kuvctleri ile muharebeye 
tutuşmuş \'e kısa bir çnrpışnınğı miiteııkip, 
birçok torpil alnrıık batmıştır. Bremse 
miirettebatının şeci hattı hareketi sayesin
de kafileye mensup blltUn vapurlar, gide
cekleri yere vasıl olmuştur. Brenıse mü
rettebatından bir kısıııı kurtarılmıştır. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 9 a.a. - İtalyan orduli.irı b.ışku. 

mandanlıllının teblllll: 

İngiliz kruvazörünün 

mahmuzladığı 

denizaltı gemısı 
Bcrlın; 9. n.a. - İngiliz Herınion kru

vazörünün bund.m birkaç giin eve! Akde· 

niz'de bir İtalyan dcniznltısını mahmuz· 

lıyarak batırdığına dnir Royter ajanHın:n 

ic.ldiası sah\hiyctli Almıın ve itatynn mah

fillerince tamıınıiyle uydurma olarak tav

sif edilmektedir. 

Yapılan tetkikat nclice~inde sabit ol -

111•1ştur ki, hiçhir İtalyan deni:ı:nltısı İngl-

liz harp genıilerl tnrnfındım ne ınflhmuz

lanmış ne de batırılmıştır. Şnyet İngiliz 
Hermion kruvnzörii Al<deniz'de bir deniz· 

altıyı hakik.llen mahnım:lanıışsn. bu, ancak 

bir İngiliz denizaltısı olabillr. 

_,, .....•...................•....•••• __ 

~ KÜCÜK Dl~ HABERLER E 
~ ....... : .. ~ •..................•..•• _.. 
Barcelona; 9. a.a. - Amt'rlkıın'ın Vichy 

biiyük elçisi amiral Leahy, Pap:1lık nez

dindeki Amerıka biiyilk elı;isi M. Taylor 

ile göruşlilkten sonra Vichy'ye dönmüş • 
tür. 

Tolıruk crph,•slıııl<' topı:umuzun kcşır ta-
1 

Burgos; 9. a.a. - General Frıınco, Bur
allyctı oıınu~tur . .\Im.rn ve llaI:.-:ın tayyare 'goı;'da lıalkıu coşkun tezalıUratıyle knrşı
tcşckküllcrl Tı>IJruk, :11:ırS'l • 11r.1tru1ı. Gia - lanmış ve burada. bir gitn kıılmıştır. 

r. Gcmlclc GlddPlll b r !nrJlak olmu$ 
ve enkıız ronrc'll 
rülmilsU.ır. n rının ha\ ,ıya. tırlaılığı ııu -

ralıup \'C' Slrll Uarr.ınl'ıle mühlrıı·nat ılepo - Vich . 0 . , • t hli •e edil· 
lnrına. topcu ıne\zllcrlnc, askeri tc~ı~atu, · Y. · a.n. - Sıırı)e den n ) 

Rom.c !I n.ı - Slı•lıııl aıanRını ııöre 

Htr\"atl~tan'ı\11 7.aı;rrPı>'te ncşrcıllll'n hlr leb· 
ll~<lc bllh:ıssıı şiirle ılt'nllmekt~cllr: 

lt.:ılynn ve ırın·at lıükUmellcrl araqınrla-

ki n nlnJllllıt nıııdlıln<·e •hlsnınııın ılenl7.•l~n şehrin 3 kolundan Jınrl'let'l eden yi.!tit as-
kerlerimiz Kış!Rnın 1inlinıle lıırleştilcr. Bu lıckknmP<tlk hlr hnrckcl >"ııımn•ı lmkflnl:ı.· 
andR şanlı bayrağımız ııtlı milfn•ze komu- rını, hlr ltal»an-hırvnt miistcrek h~rt>ketlyle 
tanı tıırnfınel.ın evelfl Kışın·yn ve sonra nnlı•mck ıcın .\•ll'l>'•ı1lk nıınt lkn•ın•lll Oı.ru· 
da hlikllınet dairesine ~f·ltillrl{cn askeri lln vr Mıll<tnr arıı~ınıl ı <tnnılı>nbcrl hu•u•I 
bando dıı lsliklfıl mıırşını calıyorllu. Tam bir milıt ıtun ıı•ulü tnthtkn ıın,ı ınmı,tır. 

saat 10,15 te de Kadifelrnleden atılan top-
la bUtun halk ve nakil vıısıLnlnn biı· da
kikalık ,.aygı ilıtır:ımı vnzıycUmle kaldı· 

lnr. Bu ulvi r.ıanzaranın :ı, llreklfre iıırnn v 
kalplere kııvet yeren hcybrli arasını!. 

gözlerden sevine yaşlnrı doklilılü~li görli 

Vichy kabinesinde değiJiklik 

olacağma dair dolaıan ıayialaı 
tliyordıı. Bu mı•sııt dakika mntbııaL uıııuııı ı Vlchy· u. a.n. _ Havas • 01"1 ajunsı 
nıüdurlüğil tarnfınılnn J ilme rekilirlten fo- l b" .. · ' F' k b' . el k 
to!';"rafçılnr da nılltcmndiyen resim çt'ki- ıldırıyor : rnnı:;ız ıı. ıncınn t.! pe ya. 
yordu. Btıyrrık Çl'kıne ve Haygı mera!!i· kındıı. ladill\t yapılacağınfl dair i:;>gal al
minden ııonrn Kı~la'nın bnlkımunıı çıkan tındaki mınlakacla son zA.mıı.nlarcla bıı.zı 

Parti idare lwyelind(•n Avukat F.lkrem şayia. dolaşımşlır. Haltll Parıs gazeteleri· 
Orıı.n sık sık nlkışlıı.nnn pek heyccnnlı bir 
nutuk söylemiştir. llunu askrri kıtaları

mızın çok mııntazam yiirliyilşle yaptıkları 
bir geçit reıımi takip elnılştir. Kahraman 
askerlerimizin geçişlı>rl halkın hcyacanh 
tczahilr!Prlne 'lll'Slle olıuııştur. 

Atatürk'ün annesinin 
mezarım ziyaret 

aat 11.BO da İzmir vil.ıyet ve kaza ida. 
re heyctlerinrl<'n vo J(nı şıyalrn Hıılkcvi 
mensnplıırınc'lnn Knrıııyaka orln ve ilk o
kull11nnın son sınıf lalcbclerinden müle
şekltil bir hey, t Atatiiı k'iin ann t>slnln me
zarını ziyaret etmişler ve fhtiraınla mtıte
addit çelenk koymuşlnrdır. Burada V <"dl· 
de Knradayı gi'ızel bir nutuk söyliyerek 
alkışlnnınışlır. 

Öğleden sonraki merasime ıııınt 15.30 da 
b:ışlanmıştır. Bu dnkilmcla ntılnn topla za
fer alayı yliriiyilı;ıe geı::ıniı;ılir. Önde asker! 
bando olduğu halde ıılay AnaJartıılnr cııd· 
desini takiben Tilkilik, Arııstıı.lçl, Baş. 
durak, Kenıeraltı, ht"ıkiimct ve Kıı;ılaömi 
yolu ile ct\mhurlyPt meydanında Atntlirk 
anıtı önUne gelmiş ve burada kl'ndilerine 
gösterilen. yerlerde mE'vl<i alnıııılar<lır. A· 
!ayın mı>ydanda ve heykelin önilnde de va
li, komutıı.n, melıııslar, bdl'dlye, paı ti ve 
halke\'i reisleriyle ıntllkt ve askeri erkbnın 
Yer almasını nıUtenkip öğretmen l\.fitat 
Oksancuk tnrnfından verilen nutku mlite
akip Atatilrk h<"ykeline yiizleree çelenlı; 
konmuştur. Rıından sonra bando onuncu 
yıl cllmhuriyet marşını ı;:alnıış ve meydanı 
dolduran on binlerce halk bandoya iştirl'l.k 
etmiştir. 

Bundan sontn znfor al:ı:rının .t\'C't;lsi başla
mıştır. Önde asker ve TUrk bnyrnklariyle 
parti bayrakları olduğu halde geçen zafer 
ıı.layı halkın (•oşkun tezalıiirlcriyle karşılan
mış ve alkışlnnmıştır. O e~·liil lznılr kurtu
luş bayramı şrnllkleri, haşla Milli Şef'imiz 
\'e Reisicümlıunı..rnıız İnönü oldıı.ihı halde 
Cümhuriyet hi~•.nınetine ve Partimize knr~ 
şı saygı \'P minnet clu)gııları altıncln halkın 
en iı:trn tezahiirleriyle devam etmektedir. 

lzmir' e giriş 
İz.mir bisiklet koşusuna iştirak eden 

bisikletçiler, bu büyuk yarışın son merha -

lesi olan ve 76 kilometrelik Manisa - İz -
mir yarışına sabah saat 6. ıo da başlamış • 

!ardır. Sarı mayoyu artık Osmandan alma-

nin bir kısmı ııdliye ve maa.ri [ nazırları

nın dc~işeceklerinl lnsrlh etmiştir. 

Selfılıiyetıi ma.hf.illerde bu şıı.yialıır katı 
olarak tek1.ip edllmekteclir. Fransa·nın 

eski Moııkova bllyUk elçisi olan ve Parls'c 

dönen M. Ilergery, mlihim bir vazl!eye 

namzet ı;:örl'ıldi\ğü ıçindır ki kabinede de

ğişiklik ~ayiıı.lnn ortaya çıkmış olabilir. 

Yeni çıktı 
Bir kanunu en iyi, kolay ve doğru anla-

mak hükümlerinin tatbikattaki tezahıirle· 

rini, selahiyeltar mercilerin 

gürn·r e l::ıbildir il)te. 

kararlarında 

TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
H. Ilalis Sungur tarafından bu esas göz. 

önünde tutularak tertip edilmiştir. Her 

madde ha~iyeliılir. Ve her esaslı huküm 

temyiz mahkemesi, Devlet şurası ve İsviç

re Federal mahkemesi kararları, Adliye 

Vekaleti tamimleri ve diğer lüzumlu izah

larla aydınla! ılmıştır. Kitapta ayrıca meri

yet kanunu; V ilayet, vesayet ve miras ni

zamnamesi ve bunlarla ilgili hususi kanun

lar ve eski hıikumler vardır. 

Hakimlere, evukatlara, talebelere, difier 

hukuk müneteııiplerine ve bu ana kanun 

müvacehesindeki hak ve borçlarını bilmek 

istiyen her kese tavsiye olunur. 

400 büyi.ik sayfa fiyalı :ıoo kuruş Taşra 

siparişlerine-. posta ücreti zam edilir. Mii

racaa t yeri Ankara posla kutusu No: 143 

ve birinci İcra dairesi. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Çamaşırlık bez alınacak 
!iL 111. \'l'kı>.lt•tl ııııvıı sııtın Alma Kcı. dan: 
1 - Talltıt zuhur ı•tın()un 50.ııoo metre 

caamşırlık bı•:ı: tt'krar pazarlıkla satın ıılınn· 
eaktır . .Muhoınmt•n l.ıeılell 159~>0 llrıı olup kn· 
ti tl'mln.ıtı :.?3!!2 lira 50 kuruştur. Pıız.ırlığı 

13. !'!. !lll cuıııurtı•sl ı:ılnU s:ınl 11 ıle Ank.ıra· 
da havn s.ıtın alıııa kornls>onund:ı }aııılııcak
tır. Şnrtnnmc~l hl•r ııürı kıımlsyonıln ır11rillebl· 
lir. ı~tl'klllcrın Jh:ılı• sııntlndc kumls}onıla 
bulunmnJ,m. (G:.!ı;:.ıı ıü3l•S 

Battniye ahnacak 

{6503) 16465 

Taze fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. ko. dan· 
16760 kllo taze fasulye (AY1eka~ın) paz..,.. 

lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 12. 9. 9-U cuma iüntı ııaat 14 t.e 
Ankara le\•azım Amirli~! Sa, Al. Ko. da • 
pılacaktır. Ya 

Tekarrür edecek fiyat üzerinden Yllzde :ıa 
teminat alınacaktır. 

1steklllerln ta> in edilen gün ve saatte Ko 
ıla bulunmaları. • 

Enrıt ve aartıar Ko. da her a-ün a-öruıe-
blllr. (6504) 164136 

Domates alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l:l."iOO kilo domates pazarlıkla satın alına

c:ııktır. 

Pazarlı~ı 12. 9. 941 cuma ııünü ıaat 14 te
dlr. 

TeknrrUr edecek flYat üzerinden .... d 
I'!' ., .... z • 

ı., kati teminat alınacaktır. lsteklllcrın ta-
> ln edilen ııun ve saatte ko:n!sy0nda hulun.
mnlnrı. Evsa( ve &artları her ıı:Un Ko. da gı).. 
rtilcblllr. CG50:5) 1646i' 

Taze üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. ı:;a, Al. Ko. dan: 
ll5<JO kilo taze uzum pazarlıkla satın alı• 

nacaktır. 

PazıırlıA"ı 12. 9. 941 cuma i'UnU aaa.t 14 te
dlr. TckarrUr edecek fiyat üzerinden kanul'lt 
teminat nlınacaktır. İsteklilerin tayın edl!eıı 
giın \'t' saııtte Ko. na muracaatıarı. 

E\·sar \'C sıırllan Komisyonda i'ÖMllcblllr 
l h50t3) 16468 • 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazıırlıkla aşağıda cıns ve mıktarı y a

zılı 13 kalem sebze ve meyva alınacaktır. 
İhıılesı 12. 9. 941 cuma günti saat 14 de. 
dır. Taliplerin tahakkuk edecek fiyat Uze
rinden kanuni temlnatıariyle birlikte Ko. 
na mıiracaatları. 

Cinsi 
Armut 
Sivri biber 
Kavun 
Taze bamya 
Kuru kaysı 
Elma 
Semizotu 
Hıyıır 

D. biber 
Kabak 
Kuru erik 
Ayva 
Taze erik 

(6507) 

Mlktan 
1250 

475 
3500 
4770 
1500 
1000 
1500 
1055 
2130 
6 00 

MO 
1000 

750 
16469 

4 nevı malzeme alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla aşağıda clns ve miktarı :y.., 

zıl! dört kalem malzeme satın alınacal{tır. 
. !halesi 12. 9. 941 saat H dedir. Tallpla

rın tahıı.kkuk edecek fiyat üzerinden kanu
ni teıııinııtıariyle birlikte Ko. na mUraca.. 
atları. 

Cin~! 
Ateş tuğlası 

Alçı 

Ate§ toprağı 
Soba verniği 

Mlktan 
50() adet 
400 Kilo 
400 Kilo 
10 Kilo 

(6510) 164il 

Makara alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
Pazarlıkla 100 adet hin yardalık Mk! 

30 
Rdet siyah ve !50 adet beyaz makara alına
caktır. 

thııle~ı 12. 9 9U cuma ıı-llnü saat 13 ted 
TA.llplerln tekil! edecekler! tlYat ü lr. zerin

den kanuni temlnııllarlyle birlikte K 
mUrncaııtları. (6513) <>. na 

16473 

Ankara lkJncı Asliye Hukuk H 
den: lklmlll':ln-

Düzcenln C'lllınll ko>-unden Cinci oı:ı-ıu Ah· 
met Hı..:a Cinciye. 

Karınız Ankarada Yenişehir n l . em rtepe 
Sumru sokak 26 Xo ıu apar'trnanın ust k 

u 6~ 11 h ~nt>ılan hıwa istikşaf· 
:t:ı.n esnasınııu bu 

bl ı: -nının battığı ani ışıl-
mı' \e r1:ok \apur ve ııırcı;: cnkn7.ı ıı<lruı-

kışlalara \'c nııkllye vasıtnların.ı hilcum et- miş olan 5000 Fransız askeri Mar~ilya'ya 
mlslercllr. Alman avcı tan·arelerl St tı B ır- gelmiştir. 

cranı t:ın• lre meydanına karşı }'aı>tıi!'ı hil- Tokyo, 9 a.a. _ Japon htikUmetlnln ıöz· 

cumdn yerde bulun ın bir Hurr!canc ta>Ya· cUsü, I.ondra'dakl jnpon bUytik el<:lsl ::\1. Si· 
resi t 1hr!p etmlslerdlr. gemltsu•nun tngllt!'re'yc dönüp donınt>·eccğl 

nın imkanı olmadıgı için bn son kısım üze

rindeki yarış daha ziyade rakibler l zmire 

birinci girebilmek miicadelesiyle geçmiş 

bir çetin mijcadeleden sonra Bayram, O s

man, Hikmet, Ali, Sebahattin ve Halit ba· 

şa geçerek tzmirc doğru büyük bir suratle 
ilerlemeğe başladılar. 

M. M. \'l'ktılctl Jln\lt S.ıtın Alınıt Ko. dan. 
ı - 'l'allhl zuhur l'lntl}ı•n 2UUU cıcll.'l IJııt • 

tanlye tekrar pa:r.arlıkl.l s.llın alıııı1<·nktır. 

:Muh«mnwn lıe<lrll (yirmi blnı llr.l oluıı knll 
temlnall 3000 Jtra<ltr. Paıarlıf:ı :.13. 9 !l t1 sa· 
lı ıı:;tiniı saat ıı dl! Ankllred,ı ha\'a s.ııın alına 
koml~yonunıla )apılnrnktır. Şurtn ııncsl her 
giln komls}onıla ııortiletılllr. l tı•k!lleı in lh.ı!c 

unda ~Tiınlre Ho>rat taratından al h a • ey tnı.:e 
aı;-ıı;ın bo~anma davasının muh k a emesi 30 
9. 941 saat 9 da olduğundan da t . . ve •Yenin ~ 
gun müdıtctıe lstanbul.:ta Cüınh 1 mUstOr. Bu hıırek t esnasında 7.a>·latımıı; 

yalnız dört Yaratı tın 1b'lı"ttlr. 4011 tonlIA
to uk la&e gemıs nl to P !Uy rek batıran 
sem ı"'•lf\ cç to P lobu• uıı ır 

İngiliz deniz kuvelleri 
almanlann bir gemi 

kafilesine hücum ettileı 
Londra, o a.n. - l3ahrlye nc.:.ırctlnln 

tebııtı: 
Kontr amir ı I \'lan'nın kıımnnılası allın. 

dakı hafif el n z kU\ctlerl, l\lurmansk cephe
•lnd ki alman kıtalarıı:ın faş sınl temin e
den alman \.ı.pur kafllclerlnc ırnrsı bir mu
varr k >etli ııarekflt > apmısl ı r bir t Jrl~lılo 
llluhr b!, bir ıı ıkcı ı,?em si ve dlf:er blr ııe· 
ını batırmı,ıardır. Temmuzda Klrkenes'e 
kar,, Yapılan baskın esnasında donanmaya 
ln•nsup tayyareler tarafından hasara uı:ı-ra
tll• n ham alman kruvazorU Bremse'nln d& 
bıı.tırıı111ı:ı zannedilmektedir. Diğer bazı va
PurJarlll da hasara utr,atılmıa olması muh"' 

Di.lşman hanı kuvetıerı rllln gece Yeniden \'eya diğer bir dlplomııt tanrını!ıın l<tlhl~t 
Palrrmu·ya hllcum etmlslcrse ıle atılan bom- edilip eılllmbı•cel':I hakkında henaz bir ka· 
baların çoğu denize elUş:nUştur. Az hasar rarın nlınm.ıdırtını bllıllrml&llr. 
olmuştur. lnsanca z ı~1at olmamıstır. Evcllsl Douvres, 9 na. _ Fransız sahlllnde Yı?r • 

Kurtuluşunun 19 uncu yıldönümünde İz. 

mir'de sona ermek üzere Ankaradanberi 

yarışarak 8 konakta İzmire gelen bisiklet • 

çiler, büyük güç lükleri yenerek tam bir 

muvaffakiyetle saat 9.23 te A tatürk anıtı 
g<'cPı!'I dllşman hııv ı hUmımu nctlCl'Slndc P.n- le)tlr!Lmlş bulun ın uzun mcnzllll al nan önünde yarışı bitirdiler. Bu sembolik ya
lermo'tla 27 kisi olmUş, ;,g kl'l yaralanmış. toııl·arı ılUn nk•um oou\'r".s mıntaka•ını ate· • ~ rıŞ'ln en heyecanlı daikikası kurtuluş günü 
tır. Halk bomb:ırılıman esnasında bUyük bir se lutmu8 ve mOtl'ndıllt evlerde hasar ol· 
stikOnet \"c dlsl1>lln ı:östermlştlr. muştur. münasebetiyle şehitlikte bir manga aske-

S:ırkl A!rlk:ı'da ileri mllfrezele'rlmlz G ey. Madrlt, 9 n.a. _ tşı;ıal altında bulunan 
Jülde Culgun tıcrt gt!cldln<len bir huruç hare- Fran~a'dnn reel en 5.ı ynhudl trun'llan geçe· 
keti yapmışlar ve k' 31lnrınciakl dil'mlnn rek Barcclone'n muvasnlnt etmıstır. KnClle, 
kıtalarını dn{:ıtmı~lnrılır. Volcht>CJ t mıntıı kn· "VlllA cıe 1-taılrlt,, İspanyol R'l'mlstylc Birleşik 
sında bir ha\ ıı ıı•kını esnasındn dUşmana a- Amerika ·ya hareket eı1ecektlr. 
t;.r zayiat \'r.rıllrllnılstlr. Delı:rat, 9 a a. _ D·Jnnu·Zeıtunıı'un Atı· 

rin selam ateşi yaptıkları bir anda bisik -

!etçilerin bu mevkiden geçtikleri oldu. Cad 

deleri dolduran onbinlerce hıdkın sürekli 

alkışları arasında A tatürk anıtına doğru 

yaklaşan bisikletçiler, bu merhalenin birin 

ciliğini almak için son enerjilerini sarfet

mekte idiler. Bu anda Atatlirk anıtı etra-

F.srıPrla vapuru Akrlcnlzde bir dil,man na'dan blldlrıll'=lne ııöre, 811ııık bhvekll Ko
denl:>, ıllısı t.1ratınıl'ln batırllmı')tır, Refakat ela•, dahili emniyet nazırı M l,Yatakls, mez • 
gemileri, vapurd'l bulunan y1Ir•u ve m\.lret- hPpler nazırı Apenz"s ve aılllye nazırı Ta· 
1 b ~ fında toplanan halkın da tezahüratı son 

1 
e ntının hemen hemen hepsini kurtarmıs· bnlcopulos'un mallan, devlet kcmtrolü altına 

larııır. alınmıştır. Bu sen'Ctıcrın men,el halckında haddini bulmuştur. Nihayet (son) çizgi -
tlalyan tayyare tesekkUllerl dün ı;rece tahkikat yapılmaktadır. sine 200 metre kadar gelen bisikletçiler, 

Malta artasındakl deniz ve hava U~lerlnt Ottava, 9 a.a. - Mühimmat nazırı M. burada en son kudretlerini sarf ederek 
bombalamı&larılır. Yan&'ınlar cıkmıt ve bü· Howe'nln nesretml• oldu"'u bir kararname· 

• " Bursalı Hikmet'in ıüzel bir birinciliği ile 
~·ilk hasar olmustur. ye &'öre Kanada'nın 1942 senesindeki satılık 

HarekM:a lstilJ'Ak eden tayyarelerlmlzden otomobil lmalltı, 1940 senesine nlıbetle :vüz· bu büyük yarı$! tamamladılar. 
b1r1 üssüne ı:!önmemlatır. ı:ıe 4l azaıtıl.ın11tır. Müsabaka biter bitmez İzmir valisi ve 

saatinde k<•mls}·unrla bulunmaları. 

(6283) 16309 

Mendil alınacak 
M. M. Vekn.leti ıınva Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yirmi bin adet nıl'ndil pazarlıkla 

satın alınacaklıı'. .Muhuınım'n bedeli 3100 
!im. olup kati teminnt miktarı 510 lirn • 
d1r. Paznrlı~ı 23. 9. !Hı sah g·Unll saat lO 
da Ankarada Hava Satın Alımı. komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gtin 
komisyonda görUleblllr. isteklilerin ihale 
saatinde komisyonda bulunmaları. 

(6398) 16337 

Çorap alınacak 
l'rf. M. Vek!lıati Hava Sa. AL Ko. dan: 
ı - 20 000 1 yirmi bin ı çift ) lın c;orap 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 8000 (!<ekiz bin) lira olup kııtı te
minatı 1200 liradır. Pazarlığı 22. 9 . 911 
pazarteııi günü saat 10 da Ankarada Hava 
Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün kom!syonda görUlebi· 
lir. hteklilel"l.n ihale saatinde k omisyonda 
bulunma.lan. (MOO) 18339 

k ur Yet ve An 
arada Ulus gazeteleriyle 11&. -

\"c mahkeme dhanhııneslne ~:n tebl A"lne 
\'t'rllmlş old:.ığundan yevmı ilk.ne kuar 
kemcııe hazır bulunman mezkürda. m h· 
tıır \'<'kil ııonıterınenız ~ veya taartın dan 
me ııwaııen g6ruıecetı ate~ıı~aktılrde m!l.hke. 
im olmnk Uzer H , • makamına ka· 

e U. l\1 K nun 14.2 
desi mucibince ııa 1 ncı mad· 

n n unur. 4'.!04 

~~knbra DtircJUncu lcra Memurlukund.;;-
r orç lcln mah · 

me~ın k cuz olup ııaraya CC\'rll· 
. · c tırar verilen asar:11ta clns ve mut . 

t edatı Ya~ıh lb ma aa mak:1nelerı Fevzl;nsa. 
nınhalleRf Ölk k .- · en so ak 12 numarada !\leh· 
tnt'l lhsan matbaasında acık arttırnıa}a ı;-ı· 
knnJar ıkt B au . ır. lrlnr.ı açık arttırma ::?:!. 9 941 

nüne tesadü r eden paı:artesı n.ıt 12.:n da 
mnhA.l!lnılc mezkQr ı:Unde mahcu~ eı»anın 
heılell Yüz•le 75 ı bulmadı~ı takdirde '.!3 9. 
941 salı 11unü saat 12.30 da iPne aynı ~a
hnlde acık arttırm'l1a cı;ı:arılacaktı:. TallP· 
lerı aynı ııUn ve saatte bulunmaları l!An o· 
lunur. 

l - R4P1l»e maklnPsl. bir silindir m'lkl· 
nesı, bir J'IC'dal baskı makinesi bir yazı rna • 
klnesl, iki ddkme makinesi, bir t111t mal<lne-
al, nus makinesi, bir komodin. 4205 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner fakülteıi askeri 

kısmının kayit ve kabul §artları 
ı - Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıü 

Veteriner FakUltesi askeri kısmına bu yıl 

ıivil tam devreli lıselerden iyi ve pek iyi 

derecede mezun olan ve olgunluk imtihan

larını vermi& olmak ıartlyle talebe kabul 
e dilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
b aiz olması lizımdırı 

A) - Türkiye Cümhuriyeti tabasından 
bulunmak, 

B) - Yaşı 18-22 olmak, (22 dahildir.) 

C) - Beden teşekkülleri ve sihati ordu

da ve her iklimde faal hizmete müsait ol
mak(Dil rekiketi olanlar alınmaz.) 

D) - Tavır ve hareketi, ah!S.kı kusur

IUZ ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Allcılnln hiç bir fena bal ve şöh

r eti olmamak. (Bunun için de zabıta vesi

kası ibraz etmek.) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarma 

ıu vesikaları bağlamaları lazımdır. 

A ) - Nilfus cüzdanı veya musaddak su· 

r etL 
B ) - Sihatl hakkında tam teşekküllU 

u kerl hastane raporu ve a&ı kağıdı. 
C) - Liıe mezuniyet ve olgunluk &aha· 

detnaınesi veya tndikli sureti. 
D) - Okula alındığı takdirde askeri ka

nun, nizam ve talimatları kabul ettiği bak· 

kında velisinin ve kendisinin noterlikten 

tasdikli teahhüt senedi. Talebe okuldan is· 
tifa etmek iıterae okulca tahakkuk ettiri· 

lecek masrafları birden verir ve bu da te· 

ahhUt senedine kayıt edilir. 
E) - Saralı, uyurken gezen, sidikli, ba· 

yılma ve çırjıınmaya müpte\i olmadığı 

hakkında velilerinin noterlikten tasdikli 
taahhütnamesi. (Bu ribi hastalıklardan bi· 

r i ile okula girmezden evel mal\ıl olduk • 
Jarı sonradan anlatılanlar okuldan çıkarı • 
lır v e okul masrafları velilerine 8dctllir.) 

Perçin çivisi alınacak 
M. l\L VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tanesine talt:nln cdJlen t1.Yatı 4 

kuruı 25 11ı.ntlm olan 1150.000 tane pulu lle 
birlikte 5x5 ebtdında perı:ln çlvlsl ve behe
rlne talunln edilen fiyatı dort kuruı olan pu· 
ıu ile birlikte 100.000 tane 12x6 ebadındıı 
pertln clvial 13 eylül 041 cumıırtesl g:.lnll sa
at 12 de pnzarlıkln ihale edllecellnden Is· 
tcklllcrln lS:W Ura 75 kurualuk kati temi· 
no.Uarıyıo birlikte pazarlık ııUn ve saatinde 
Ankarada M. M. v. sntın nlma Ko. da bu-
lunmaları. (6450) 16ı136 

Oto m alzemesi alınacak 
?>L M. \'ektılctl Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tnlunln edilen fl)'atı 1300 lira o

lan 71 knlcm oto malzemesi mUteabhlt nam 
ve hesabına 27 ey!Ul 941 cumartesi gUnü 
ııaat 11 de Ankarıı.da M. M. v. ıatın alma 
Ko. da acık eksiltme usullyle ihale cdlleco
l:lnden tstekUlcrln 105 liralık knU temlnat· 
ıarlyle birlikte mezkOr tarihte Ko. da bu· 
lunmalnrı. (0451) 1G437 

DAHİLİYE VEKALETi 

imar planı tanzimi 
Dahiliye Vckliletl Belediyeler İmar 

Hetyetı Hclsllğlnden : 
Samsun ııehrlnln umumi imar pUlnı a· 

van projesinin tanzimi yüksek mühendis 
ve mimarlar arasında mUsabakaya vazo· 
ıunmuı:ıtur. 

MUsab:ıka 2. ı. 942 tarihine mUsadlf en· 
ma gUnU saat 14 de nihayet bulacaktır. 
Bu tarihe kadar projelerin Samsun Bele
diye Reisliğine teslim edilerek mukabilin· 
de teslim tarihini ve tc\'dl edilen projeye 
at parçııların adedini mUbeyyin bir mak
buz alınmalıdır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Yol ve kanalizasyon in~aatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ı 
Ke~if, Şartname ve planı mucibince ida

remizin Pavababçe MUskirat fabrikası 

kanalizasyon ve dahili yollar inııaatı isi ka

palı zarf usuliyle eksitm!yr tr.runuııtur. 

2 - Ke&if bedeli (260SMO' lira % 7,5 
muvakkat teminatı (1956.4!11 liradır. 

8 - Eksiltme 19.9.941 cuma günü saat 

10.10 ı;e;e İstanbulda Kabata&ta Levazım 
&ubesindeki alım komisyonunda yapılacak-

tır. 

4 - Şartname sözli geçen Levazım Şu· 

besinden ve İzmir, Ankara başmUdürlük • 
!erinden (130) kura5a alınabilir. 

5 - Münnkasaya girecekler mUhUrtu 
teklif mektuplarını, kanuni vesaikle % 7.S 

güvenme parası makbuzu veya Banka tc • 
mlnat mektubunu ve kapalı zarf şartname· 
sinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva 

edecek kapalı zarfların ihale günü eksilt-
me saatinden bir saat eveline kadar mez
kur komisyon başkanlığına makbuz muka

bilinde vermeleri lbımdır. Postada vaki 

olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(7558-6073) 16236 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. 

45,000 kilo sadeyağı alınacak 
Projelerini bizzat teslim cdcmlyenlcrln Marmara Oasübnhrt K. Satın Alma Ko-

eeerlerinl ayni gtın saat 14 do kadar pos· mls,ı.onundnn: 
taya veya Me83Jerlye teslim etmlıı olma • 1 - lhtbaeımız ıı:ın yuknrıda miktarı ya-
lıırı lAzımdır. zıh sndeyaC kapalı zarr uaullyle ekslltmeyc 

Tevdi olunacak projeler bir jUrl heyeti konuımuıtur. 
tarafından tetkik edilerek neticesi müsa • 2 - Ekslltmeıı 23 eylUI 1941 &alı günü .sa
bakanın nihayet bulduğu günden azami at 16.30 da lzmıt•ıe Terııane kapısındaki ka
bir ay sonraya kadar ı;azctclcrlc llı1n olu· misyon binasında yapılacaktır. 
nacaktır. 3 - YaRın bir k:loıunn tahmin edilen rı-

Bu mUaabaka tafel!Atına alt program yat 160 kurus olup mu,·nkkal teminatı 4S50 
ve vartnamc ve izahname ile teslim rdlle· llrııılır. Bu ite alt ıarlnumc 360 kuruı mu · 
cck imar pltını nvan projesi ve teferruatı· k bilinde komlıyoncııın alınabilir. 
na esııa teııkil eden fenni evrak ve kroki· 4 - Ekılltme)e ııtırAk edecek l.steklllerln 
!er Ankara'da Belediyeler Bankası bina • 2490 ıayılı knnunun lıı.rltntı vcchlle bu lıle 
sında Bcledlyelcr imar Heyeti Fen Şet • alAkadıır olduklanmı dair ticaret '\'Cslkaları· 
llğlndcn ve Samsun'da Samsun Belediye nı ve ücUncU m:ıddede yazılı ilk tcmlnntla • 
Reisliğinden beş lira mukabilinde tedarik rlylc birlikte tanzim edecekleri tekllt mek • 
olunabilir. ._ tuplannı ııcııı ııUn \'C saatten tam bir ııaat 

MUsabakada derece kazanan proje sa· e\•cllne kadar komisyon bnekanlıtına vcrme-
hlplerıne programda yazılı nakli müktl teri. (7SO:l/ <l8Sl> lG332 

tatlar verllcccklr. (4940J 15099 
40,000 kilo sadeyağı alınacak 

1liDJ muvaUakt)'eUe bttlmılt bulunmuı. ~ 1 mende aaat 15 te :ırapılac!lktır. 
ıtra rıo ıruruı muvakkat teminat ntırmllları. 7 - EksUtmo kapalı zıırr usullyledlr. 
bundan baıka 941 malt yılına alt Ticaret oda- S - Eksiltmeye ıılrmek ıstıyenlerın D. Meteoroloji l§leri U. Md. 

Memur alınacak 
sına ka:rıth bulundutuna dalr ve1lka lle ek· (4256.99) lira muvakkat tcmtnııt vermesi 'e 
ılltmeden en az tıc gün evci vllA)'etten alın· aanl.lıda ııöııtcrllen vestkatıırı hnlz olmaıan 

Devlet MetcoroloJI lılcrl Umum Müdürlll· 
tünden: 

mıs ehliyetname lbraz etmeleri ıarttır. ı:ırttır. 
7 - Tekllf mektupları 15 inci maddede ya- Benzeri (30000) liralık ıs yaptıtına dair 

8656 numaralı kanunun hUkUmlerl dahi
linde ve 201 25 liralık kadrolıırda lıtlhdam 
edilmek üzere müınbaka Ue lıct trıınsızca, 

iki lnı;:lllzce ve 1kl almancl\ bilen ve hAlen 
yüksek mekteplerin birinde kayıtlı bulunmı
)'nn lise mezunu veya orta mektep mezunu 
11e lise feneubeaı olgunluk lmıtlhanını vermlı 

zıh saatten blr saat evellne kndar komisyon bonservisle mail referansa istinaden ihale· 
rel!lllılnc makbuz mukabilinde vullıcektır. den en n:ı: üc s:ün evci vllAyele mUracaatla 
P05ta ile ıl!nderllecek mektupların nihayet alııcnkları ehliyetname \'e ıe!lesı ıcınde tıca· 
ıı inci maddede ya:ı:ıtı aaate kadar ıetmlı ol- ret odnsı \'eslknsı. 
ması ve d1' zarfın mühür mumu ile l)'lce kil· o - Teklif mektupları yukarıda altıncı 

patılm11 bulunması llzımdır. Postada olacak mAddt'rte yazılı ıınııtten b!r saııt evcllne k'\• 
ııeclkmeler kabul edilmez. 16087 rtu vllA)'cte ııctırııecck daimi encümen re· 

G erkek memur alınacaktır. 
Arannn dller ıartlıır sunlardır: Şose in§all 
A _ l\luvnzzaf askerlik hizmetini yapmıı .Nt:dc vaıııııınden: 

bulunmak veya askere celbine henüz blr se· 1 - Ekılluneu konan il: NICde·="enehlr 
nesi olmak. )"olunun 24+649-29+339 kllometr~erı ara· 

B - Nütus kAC:ıdında Askeı1 durumu aarlh sında (4687) metre tu!Undekl aosenın (kırıl· 
olarnk g!islerllmlı olmak. mıs ve kmlmamıl) mevcut taı ve mevcut 

l&lck11lcrln memurin kanununun dllrdüncü kum tıe ıosc lnıası: 
maddesinde yıı.:ı:ılı evrakı müsbltc 1le birlik· 1nsaatııl kesit bcdell (6911) lira (26) ku • 
te cylıll 1941 sonuna kadıır bir istida ile u • rustur. 
mum müdürlütc müracaatlan. 2 - Bu ile alt ıartname ve evrak ıunlar· 

MUsabnka imtihanının yapılacaCı yerler dır: 
taliplerin mürncAat mahallerine ııöre tayin A - Eksiltme ıartnamesl 
edilerek tarihleriyle birlikte ayrıca bildirile· B - l\luknvelc proJesl 
cckllr. (6449) 16427 C - Dayındırlı ktelert ııcnel eartnamcsl 

ANKARA V ALILlCl 

Yol inşası 
Anknra Vnlilltl'indcn : 
Anlmrn • Slvrlhlear yolundaki beylik 

köprüsUnUn Ankara • cihetine olan kıe -
mındn yapılocnk CS653 ı lira 74 kuruı:ı ke
şif bcdelll tesvlyei tllrablye ve arnavut 
knldmmı işinin 15. 9. 941 par.arteııi gUnU 
s:ıat 15 de vllliyct daimi encümeninde lhn
l esi yapılmak üzere pazarlığa konulmU§· 
tur. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikaları, 649 
l lrıı bir kuı"llşluk teminat mektup veya 
makbuzlariyle bu I§ için Nafia MUd!lrlU
(:ünden alncakları fenni ehliyet vesikııla· 
rını lı:Lmilen yukarıda adı geçen gUo ve 
saatta daimi encümene nıUracaatları. 

Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gUn 
Nafin lıllldtlr!Uğilnde görebilecekleri. 

(604GJ 16029 

Benzin alınacak 
Ankara \'allll~lnden: 

t 
VllA)•et nafıa dairesi kam>onları ıcın (935) 

enckc benzin müba)rıa tıl 20. 9. 941 pazar
tesi günü saat onbcıte ihalesi yapılmak üze-
re ac k ekıılltme)e konulmuıtur. 

D - Tesviye! lUrablye ve ıose ktırıılr in· 
eaata dair fenni ıartname 

F - Keıır C'Clvcıı, ıllıllel fiyat cetvell, 
metral c~tvcll, ııraClk ve ıalr enıık 

1sllycnler bu ııartname ve evrakı Nl{:dc 
narın mUclUrlüf:Undo \'e \"ilbet dalını encü • 
meninde aörcblllrler. 

3 - Eksiltme 19. 9. 9.U tnrlhlnde cumıı 
s;Unü saat lG da Nllıde hUkUmet konatı da· 
hlllndc daimi encllmen odasında yapılacak • 
tır. 

4 

tır. 

Ekılltme acık eksiltme ile yapılacak· 

:s - Eksiltmeye ı:ırebllmek ıcın isteklinin 
eksiltme ııllnun<len en az üc ııün e\'el NICde 
\ilA)etlne mürat'tıat ederek lbrnz edecekleri 
mail ve tennt retert1.ns mukablll Nllde ehli· 
~et vrslkaın komıuonundnn ıı.laCAkları eksilt· 
meye tıtırAk vesikasını ibraz etmeleri 111.rt • 

tır. 

6 - Ekalltmeye girebilmek itin isteklinin 
C66Sl lira (3:5) kuruı muvakkat teminat ver-
mesi ltızımdır. (6202> 16193 

İnşaat mü na kasası 
latanbul Belediyesinden : 

Oayazlt tah!ll ıubesl blnuının ikmal in· 
ıaatı kapalı zart usullylc eksiltmeye konul· 
muıtur. Keaır bedell 37422 lira 54 kurus ve 
ilk teminatı 2800 lira 69 kurustur. Mukave-

t 
Muhammen bedeli ( 4080} lira 

emln<ıtı (373) ıırıı (!50) kuruıtur. 

muvakkat Je, eksiltme, bayındırlık tııeri ııcncl, hususi 
ve tennl eıırt.nnmclerı ı;ıroJe kesif hUltısıulY· 

lsteklllerln muvakknt temınnt mektup ve· 
ya mnkbuzu ticaret odası vesıkııstyle birlikte 
&6zü ı:eı:en s:Un \'C ıaatte Nafıa komıoonuna 

lıılltlne mnkhuz mukııblllndc verlece'•tlr. 
I"osta ile ıı:önderllecck mektupların nlh'l~ t 
altıncı meddedc yazılı ıınate kndar ııelmlf ol· 
maın ve dış zartının mUhUr mumu lle bt~ 
kaı;ıatıımuı ıt.zımılır. Post.ada olacak ııe~tk· 

meler kıı bul edilmez. CG iRS> 16.ıS2 

Tire 
den: 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Su blerı 20 ıncı Şube Müdür!Ultln • 

A - Ekılllmeyo konulan ta: KUcük Men• 
dereı regülAtörü yanında feyezanlııra kanı 

yapılacıık aeddo ve ıahlllerln tahkimi lal o
lup keılt bedeli (4S2G7J Ura <OOJ kuruıtur. 

B - Bu lae aıt lckıııtme ıartna.meıl, mu· 
kaveıe proJcsl, bayındırlık lıleri ırenel ıart • 
namesi, su ıııcrl umuml ıartnameıı, fenni 
n suıı ıartname, proJeler ve keslf cetveli) n· 
den mürekkep dosyayı ıstcklller Ankarnda su 
tılcrı re!Jll{l'lnde ve Tirede su lllerı ylrmlnd 
ıubc müdürlüıtünde görülebilir. 

c - ihale 10. 9. 041 cuma eünU saat on 
bette Tirede ıu itleri ytnnlncı ıube müdürlü• 
{:ünde toplanacak komisyon huzurunda ya • 

pılacaktır. 

D - Etulltmıı kapalı zarf uıutlylcdlr. 
E - EkıUtmcyc i'lrebllmek ıctn l.stekllle • 

rln (3620) ura (10) kurua olan muvakkat 
teminat vermeleri lbımdır. 

F - lateklll6r ihale s;Unündcn Uc atın e
veı ıllerlnde bunıı benzer isler yaptıklanı:ıa 
dair vealkalıı.rıa ıubc müdUrlü.ıümüze mUra• 
caat ederek bu lH alt vesika almaları ıazun· 
dır. 

G - Tckllt mektuplarının (C) maddcslnd• 
yazıtı aaatten bir ıaat evci komisyon reısıne 
makbuz mukabilinde verllmesi lbımdır. POl
ta ile gönderllecek mektupların nDtayet saat 
(14) e kadar ııclmlı olması ıazımdır. Postada 
vuku bulacak ı:cclkmclcr kabul edilmez. 

(S377/G239) 16180 

Kanape ve koltuk alınacak 

Erbaa Belediyesinden : 

8 - lıtekliler bulundukları mahallerde

k i askerlik ıubelerine iıtida ile mliracaat 
edecekler ve ıubelerince 2 inci maddede 

b ildirilen evrakı ikmal ettikten sonra, An· 
kara'da Yliksek Ziraat Enstitüsü V eteri

n er Fakiiltesi askeri talebe amirliğine gön

d erilecektir .Müracaat müddeti eylülün 26 

ne kadardır. Bu tarihten sonra müracaat 

kabul edilmez. 

NAFIA VEKALETi Marmara 
mis> onundan: 

UısUba.hrl K- sa.tın Alma Ko· aeımelcrl. 

le buna mütcterrl dlller evrak 187 kuruı mu
kabilinde beledbe ren lılerl _,nUdUrıurı.ınıtcn 

verilecektir. İhale 25. 9. 911 peuembe günü 
111at 15 tc daimi cıncümcnde )"apılacııktır. 

Tallı;ılerln ilk teminat makbuz \'eya mektup
ları, ihale tarihinden ackl;ı; ıran eve! belediye 
ten leleri müılUr!UıtUne mUracaallıı. aııı.cıı.k· 

ıarı fenni ehllnl, 9 il yılına alt ticaret oda-
11 vealkaları, imzalı eartname va kanunen 
Jbrıı.zı llıtm ııelQn dlter vesalkle 2100 numa
ralı knnunun tarltatı ccvrcslnde haıırlıya• 

cakları teklif mektuplarını ihale ııilnU ınat 

14 e kndnr dnlml encümene vcMtclerl !Azım· 

Erbna. bcledlycııi için bir kanape, dlSrt 
koltuk, on iki snndnlye, dört kumaş per • 
de ahnmuı iıi 2·9-1941 den itibaren 20 
gün mUddctle mUnakasayn konulmuştur. 

' - Okula kayıt ve kabul, şahadetna • 
me d erecelerine ve müracaat sırasına gö· 

redir. lstekli adedi tamam olunca kayıt 

isler i kapanır ve kabul edilenlere milraca· 
at ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 

7apılır. (6381) 11136' 

Ahır inşası 
lL M. Vekllt'U Sıı. Al. Ko. dan: 

Eııklıehlrde yüzer nayvantık iki adet tn)' 
4erıosu ahır binası yaptırılacaktır. Kesir be· 
deli 51191 lira 42 kurustur. Muvakkat temi· 
natı 4109 lira 57 kurustur. Sartnamrsl Sô 
kUruı mukabilinde komtsyondnn alınabilir. 
lhıı.lesl 19. 9. 941 cumn ıunü saat 15 te 
kaı;ıalı urfla yapılncaktır. Talip olanların 
koml!ycna müracaaUnn. (6159) 16184 

Kürek yaptırılacak 
:M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Yapı ve imar iıleri ilanı 
~atıa Veklıletınden: 

l - Eksiltmeye konulan ıs: Jandarma ıu· 
bay okulu nrknıındakl Gedikli erbM okulu 
için yıı.plırılııcak yüzer erllk iki ııortatl! ba• 
rnka ve on beş hellı inınatıdır. 

Keal! ııcdell <397~.23' liradır. 

:ı - Eksiltme 18. 9. 941 perıembe ııünQ ıa· 
at 11'> te Natııı VckAlııU ynpı \'e imar 1aleı1 

ckılltme komisyonu .ıdasındıı kapalı zarf u
ıullyle yapılacaktır. 

S - Ekılltme ınrtnamesı ve bunıı mUte. 
t rrı evrak (2) lira bedel mukabilinde yapı 
ve Jmar isleri rel!llllnden alınabilir. 

l - Yukarıda miktarı yazılı sıı.deynrı ka· 
pıııı zarf usullyle ekılltmey~ konuımuıtur. 

2 - Eksiltmesi 22 eylül 941 pazartesi cü· 
nl ıaat 16.30 da lzmıt'te Tersane kapmnda
kl komisyon binasında yapllacaktır. 

3 - Yal!ın beher kilosuna. tnhmln olunan 
tıyat 160 kuruş oluıı muvakkat teminatı 44!50 
liradır. Bunn alt ttı.rtname 820 kuruı muka· 
bilinde komisyondan nlınnblllr. 

4 - Ekslllmcye tıtırAk edecek ıstcklllcrın 
2400 ıayılı knnunun ıarltntı vechlle bu isle 
nlAkadnr olduklannıı dalr ticaret vl!slkalan· 
n• ve UcUncU mnd<l~de )'ll!:lh ilk tcmlnatlo.rl)'· 
le birlikte tanzim cdeceklcrl tekllr mektup· 
ıarını belli glln ve ııaattcn tam bir saat eve· 
ııne kadar komisyon baıkanııcına. müracaat-
ıarJ. (7803/ 6382) 16333 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Hastane eşyası alınacak 

Buna alt &3.rtnameY1 her ı:ün nafıa müdür-
lüCünde ı:ıırcbllcceklcrı. 162~ 

Matbaacılara 
Ankara Valllll!lnden: 
Hlııoıiromda yapılncak at yarıııarında is

timal eılllmck Uzcre bastırılacak olan ve 
muhammen bedeli (7750> liradan ibaret bu· 
unan (85000) clll bahsi müaterek ve <00000> l 

adet kapı duhuliye bileti kapalı zart uıullyle 
eksiltmeye cıkarılmırtır. 

Muvakkat teminatı CG81) Ura (25) ku· 
ruatur. 

T Uplcrın r n m de )'a:r:ılı vc1111 lkıe -bir· 
llktc tekllt mektuplarını ihale ı:UnU olan 
25. 9. 941 persembcı gUnU saat 14.80 a kadıır 

v1U'ı>·ct daimi encOmenıne vermeleri ve eart· 
nameyi i.Ttirmek lstlyenlerln de her gün dai
mi encümen kalemine müracaatları nan o· 
ıunur. (6483> 16450 

Köhne eğer satı§t 
Ankarıı \'ııllllllnden: 

Pazarlıkla 30 bin adet kürek yaptırıla· 
caktır. Küreklerin saçları, perçinleri bağ· 
lanması için tel vcklilctten verilecektir. 
B u kUreklerln imali için GOOO lira fiyat 
tahmin olunmuştur. Teminatı 900 liradır. 
Taliplerin evelcc plrcslc kUrek yaptıkla· 
nna dair vesika ibrazı mecburidir. 1hale
al 15. 9. 941 pazartesi gUnü s:ı.at 15 te ya· 
pılacaktır. Talip olanların komisyona mü-

4 - Ekslllmeye elrcbllmek itin lstckllle • 
rln (2981,57) lkl bin dokuz yüz seksen blr ll· 
rn elll yedi kurusluk muvakkat teminat ver
m~lerl ve Nafıa VckAlctlnden bu il ıcın alın· 
mııı ehliyet \'CSlkaaı ibraz etmeleı1 IAzımdır. 

llbu vesikayı almak lcln ı.steklllerln eksiltme 
tarihinden (tntll gllnleri harlc) üı: ııUn evci 
ııır lsUda lle Nntıa VekAletıne mUracant et• 
mclcrl 've dllekcclerlne en az bir kalemde bu 
lıe benzer (80.000J liralık blr ıs yaptıklarına 

dıılr lal yaptıran idareden alınmıs \'CS!ka 

ı - MUstıı.kll 'o.ndarma tabur komutanlı-

~~~=~=:ı:~~~rı (::.~:· Y~::nıd:~~ lira ~:a ü~:r~d::c~:z:~~:ı:l!e:!~ıı~eh=~~~~!u~~-
otan ylrml bir kalem amellyatane masaları 
\"I! tererrüııtı 22. 9. 941 pazartesi ı:UnU 11at 
(15.30) da kapalı zarf usullyle Anknrada 

racaatları. (G038) 16274 

Kütüphane yaptırılacak 
M. l\L Velı:Al ti Sa. Al. Ko. dan: 

raııtcmclcrl IAzımdır. 
1 

5 - lıteklller teklif mektuplarını 18. 9. 
1041 perıembe günü ıaat 14 ı kadar ekJllt· 
me komisyonuna makbuz mukabilinde ver· 
melerı Uztmdır. 

Postada olacak ııe~lkmelcr knbul edilmez. 
(61G4) 16149 

Yapı ve imar İfleri ilam 
Nafia Vekii.letinden ı 

ldare binasında satın alınncaktır. 

nu lıe girmek latlyenterln (l.!500) bin bcı 
YÜ-' liralık muvakknt teminat ile kanunun 
tayin ettlll vcılkalnn ve tekllrlerlnl nynı gün 
saat (14.80) a kadar kom!Jyon relslUilne ver· 
meler! JAzımdır. 

snrtnıımeler paruız olarak Ankarada 
malzeme do.lreslndcm, Haydarp114adıı tesellUm 

Xtalf bedeli l.868 11rn 45 kurus olan sabit 
ktltUr:ıane 12 eylül 941 cu'lla gUnU saat 15 te 
Ankarada M. M. v. ıatm aımn komisyonunda 
pazarlıkla ihale edllccdlnden ısteklllerln 

2SO Ura 27 kuruıluk kııtı tcmlnatıartyle bir· 
llkte pazarlık gün ve ıaıı.tlnde mezkQr ko-

1 - Eksiluneye konulan irı: A nkara ve acvk ıctlll.llnden datıtılacaktır. 

Yüksek Ziraat Enııtittileri banyo 

sabit dolap ve bonko ioleridir. 

tadil Atı <0322> 16320 

misyonda bulunmnıan. (G27G) 16280 

Eğer sabunu alınacak 
J.t. M. Veldıletl Sa. Al. Ko. dan: 

Pazarlıkla 115.000·17.000 kilo el':er sabunu ıa• 
tın alınacaktır. Heps.ne tahmin olunan fiyat 
20.000 lira oıurı teminatı 8000 liradır. İhalesi 
22. ıı. 941 pazarteıı s;Unü saat 15 tedtr. Talip 
olanlann konılıYoııa müracaatları. 

(6320) 16287 

Kalorifer malzemesi alınacak 
ı.ı. M. V eklletl S:ı. Al. Ko. dan : 
K~lf bedeli 2319 lira 17 kuru:;; olan 63 

ka:em kalörifer bakım malzemesi 22 EylUI 
941 pazartesi günU saat 11 de açık eksilt
m e ile sntın alınacaktır. 

İsteklilerin mezk<lr gün ve saatta 1 H 
liralık ilk temlnatlarlyle birlikte M. M. V . 
Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

(6361) 16329 

Çamaşırlık kaput bezi alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Uc milyon metre (Dl tipi camasırlık ka -

put bezi 15 eylül 941 ııaz:ırtcsl gUnil saat 11 
d Ankarada l\l M. v. satın alma Ko. da Pa
ıarlılda ihale edilecektir. Bezler iki yüz bin 
rn ePtrellk partiler hnlln1e ayrı ayn taliplere 
ihale edllebllece.tı gibi hepsi 1>lrden de 
thale edilebilir. Bezlerin muhammen rıyatı 

Ik'tııat Vcktıletlnce tesblt ve 111n olunan ve 
29 7. 941 tarihinden itibaren mert bulunan 
ııarh flyaUnrına zıırurl mnsrnrıar ds ııtıve' 

olurı.ınak sur~IYle tesblt edllmlstlr. btekll • 
lertn teklif edecekleri m lkt.ar ve rtya t üze· 
r lnden kıınunt nl~ebt'lekl katı tcmlmıtlıırlyle 

birlikte mc:ı:kQr Ko. da bulunmaları. -. 
( 63!l0) 16386 

Çamaşırlık bez. alınacak 

Keşif bedeli: (14810.31) liradır. 
2 - Eksiltme '25.9.1941 perıcmbe günli 

saat 15 de Nafia Vekil et i YıtPı işl eri imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliylc ynpılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesi ve b una milte
f erri evrak yapı v e imar işleri reisliğin • 

den (75) yetmi& beı kuru& b edel mukabl • 

lindc alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 

ıerin 1113,02 bin yUz on Uç lira iki Kr. luk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Ve· 

kaletinden bu iş için alınmııı ehliyet vesi • 
kası ibraz etmeleri lazımdır. l ı;bu vesikayı 
almak için isteklilerin ckıiltme tarihinden 

(tatil gtinlerl hariç) Uç gun evci bi r isti

da ile Nafia Vekaletine müracaat e tmeleri 

ve en az bir kalemde bu işe b enzer 
(10.000) liralık bir iş yaplıklarına dai r işi 
yaptıran İdarelerden alınmı& vesika rabt 

etmeleri lizımdır. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale 

gUnu olan 25-9-941 perşembe ~ünü saat 14 
de kadar eksiltme Komisyonu reisliğine 
makbuz mukıblllnde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edile-

mez. 
(6442) 16433 

Demir köprü boya i şi ilanı 
Nntıa Vekllatlnden: 
l - Eksiltmeye konulan ıs: Erzincan vı • 

l!yettnde Fırat nehri üzerindeki Kemah ve 
ıııc köprüleri demir Ust Ynı>ı boyalarının ye
nilenme isidir. Keılt tıedell 1474 liradır. 

2 - Eksiltme 115. 9. 941 pazartesi ıünü &o.· 

nt 15 tc Nııtıa VekAletl ıose ve köprUler re· 
ısıııı eksiltme komisyonu odasında pazarlık 
usullyle yapılacaktır. 

3 - Ekılltme evrakı ve buna mlltdeITI 
M. M. Vektılett Sa. Al. Ko. dan: dl{ler evrnk ıose ve köprUle[ rclııll{llnde ııO • 
Beher metreııno tahmin edilen fiyatı 24 rUlebtllr. 

kurut 1:. ıanUm olan yU bin metre (D) ti· 4 - Eksiltmeye ~lrebllmek ıcın tstek111e· 
pi 75 santim arzında ı::ımasırlık bez 12 eylUI rln tatil ııtınlerl harlc olmak üzere eksiltme 
941 cuma aUnQ uat 11 de Ankarada M. l\l. tarihinden en az üc ırün evel bir latlda ile 
v. aatın alma Ko. da pazarlıkla. ihale edile- Natıa VckAlotlne müracaat ederek bu tıt 
eetlnden isteklilerin 8712 lira ~ kuruıluk yapabllcceklertne dair ehliyet vesikası alına· 

JtatJ tcmlnatıarlyle birlikte pazar'lık ırün ve lan ve 110 lira 5:. kuruı muvakkat t eminat 
ea&tınde mezkQr Ko. <ıa bulunmaıan. vermeleri lAzımdır. 

,(63601 16387 .(64.84). l64:ll 

Kereste alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
l dan!ml% ihtiyacı tein muhtellr ebltta 

17.840 MS. cam dllmo ve o.840 M8. cam ta.h· 
ta ve kala.1 2G ey!Ul 9U tarihine rnstııyUn 

cuma. ırünü saat 16 da Ankıı.raila. 1klncl la· 
Jctme binasında topllı.nnn komisyonda kapa
lı zart uıull> ıe ıııtın 11.lınacaktır. Bu IH glr· 
mck lstlycnlerln kanunun tayin ettll':i vcsa· 
ikle 119,21 yüz on dokuz lira )'trml bir kU· 
ruı muvakkat tcmınatlannı havı tekltrıerını 
aynı gün saat on bete kııd.:ı.r komlsycn relı· 
l!Q'lne makbuz muknblllnde vermeleri ın
zımdır. sartnnme ve mukavele projesi iko • 
mlı)on kaleminden parasız alınnblllr. 

(0476) 16484 

Tuğla alınacak 
Devlet Dcmlr)·olları Sa. Al. Ko. d.an: 
l\tuhamm~n bedell 15.000 ıırn olan bir 

milyon adet ıur:ıa :26. 9. 041 cuma ııünU saat 
15.80 da kaı;ıalı :r.art usullyle Ankaraıla ida· 
re binasında ıatın alınacaktır. 

1 

-

nu iıe ırtrmek l.sti)'cnlerın 1125 liralık 
muvakkat teminat tıe kanunun tayin et'lllt 
oteslknalrı ve tckllrlcı1'1nl esnı ııUn ııaat 14.30 
a kadar komisyon relılli'ılne vermeleri 1A 

zımdır. 
Şartno.meler parasız olarak Ankarndıı 

malzeme dairesinden, HnYdarı>aıadn tcsel • 
lüm ve sevk ıetl!Alnden daAıtılncaktır. 

(6417) 16435 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Kat - Küt alrnacak 
o rman Koruma Genel K. Sa. Al. K o 

-dun : 
1- 6000 adet (2) ve 6000 adet (3) nu 

-
ı 

e . 

mnradan ccmnn 12.000 (2,5 metrelik ku 
t ulnrda olmak üzere) adet kat.ı-Ut lropal 
zarf usuliyle eksiltmesi 12 cylUI 9U cuma 
gUnü saat 16 de Ankara - Yeniı.ıehir'd 
Orman Koruma Genel K . binasında yapı 
lacnktır. 

9 2- Beher kat-kUt'Un tahmin fiyatı 5 
kuruı.ı olup muvakkat teminatı 531 liradır 

r 
8- Şartnamesini görmek üzere her gUn 

lstek1llerin teklif mektupları ile bcrabc 
ihale saatından bir saat evellne kadar ko
misyona vermio olmaları iltı.n olunur. 

.(6004). 15998 

tur. 
2 - lhnlc ll5. o. 941 tarihine müsadtt rıa

z:ı.rtcsl ı:UnU ııııat 15 te detterdarlıkta ya -
pılacaktır. 

8 - 1steklllorin yüzde 7,11 muvakkat te
minat makbuzlyle gUnQnde komisyona ııel • 
meler! vcı bundan evci izahnt almak ııtıyen
lcrin defterdarlık mllll emltık müdUr!Uf:ünc 
m11racaatınn. (6520) 164~ 

ViLAYETLER 

Odun alınacak 
Mardin GllmrUk Mulıntaza T aburu Sa. 

Al. J{o. Bnşl<nniı~ındnn : 
l - <838000> kilo odun 11ı.tın alınacıık· 

tır. Tahmin edilen bedeli (18268) lira ( ' O) 
kuruııtur. 

2- Odunun cvsafiyle tc.slim me.hall ve 
e:ırtıarı, aartnamesindo yazılıdır. Şartna
meler Mardin GUmrUk MUhafaza T aburu 
Sıı.. Al. Ko. dıı görUlcbillr. 

8- Eltslltme kapalı zarf usuliyle olup 
ıı. 9. 041 perşembe gUnU saat 11 de yu
karıda adı geçen komisyonda yapılacaktır. 

...-. Muvakkat teminatı 1870 liradır. 

6-- Tckllt mektupları ıı. 9. 941 perdem· 
be gUnU eksiltme saatinden bir saat eve· 
llne kadar ( saat 10 a kadar ) aatın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde veril• 
miı olacaktır. Bu saatten sonra m ektup lar 
kabul edilmez. 

6- istekliler yukarıda yazılı muvakkat 
teminatı Mardin maliye veznesine yatıra
rak mııkbuz veya teminat mektubu ile 
ıartnnmcslnln dördUncü maddesinde ya
zılı vesikaları muvakkat teminatın k o • 
nulduğU zart içereıno koyacllk.lardır. 

(7437/6009) 16999 

Kapalı zarf usuliyle ekıiltme 
ilanı 

GIU'ıun Naha lllüdUrlUAünden : 
ı - Eksiltmeye konulan lı Giresun vlll· 

yet merkezinde yeniden yapılacak olan ktırelr 
100 klılllk cezaevi lnıaatııiır. 

~ - Ke1lt bedeli 35393 lira 37 kuruıtur. 
3 - Du ııo nit 11ı.rtııııme 1 ve evrak aunıar-

dır: 

A) Ekalltme ıartnameıl, 
ll) l\lulrnvclennme, 
C> Bayındırlık lılorl genci eartnamesı, ya

pı lılcrl fenni eartnamcıl, 

D) Seri döprl cetveli yapı elektrik, ıııhl 
tcılsa t, kcaU ınrtnamelert, ıllslleyl t lyn t cet
veıı ve rıroJcdlr. 

4 - İstekliler bu evrakı 180 kurus bedel 
mukabilinde Natın müdürlQıtUnden alablllr· 
ler. 

il - Ekılltme 26. 9. 9-al cuma s;ünQ saat 
16 da Nafıa müdürlül':Undo mütesekkll komla· 
yondn kaı;ıalı zarf uıullyle yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek ıcın llteklllertn 
en aeatı Yirmi bea bin lire. dder1nc1e yapı 

dır. (764016378) 16431 

Şose inıaatı 
Eakleehlr Nıı.tıa ,MUdllrlüıtündne: 
1 - EkallUt\e)' l<onul11n ıı: Eakltehlr • 

Se>·ltaazı yolunun 31+940 43t000 kilometre· 
Jerl taulaunda yeni sose ve aınal lmal!t in· 
ıaatıdır. 

2 - Kealf bedeli: (!17159.92) liradır. 

3 - Bu ıae alt ıartnameler ve evrak ıun· 
tardır: 

A - Bayındırlık tııert s ene! aartnametl, 
B - Te9'1yel tUrablye, eote ve k.\rıır ln· 

ıaata alt umumı fenni ıartnamı, 

C - OrAtlk 
D - :Metraj 
E - Huıusı fenni ıartnamı 
F - Fiyat borılrosu 
G - Keıır hütasaıı 

lıstekliler bu me!ruııatın clllJI, evsa1 
ve fiyatlarını bildirir mufaual teklifleri· 
nin 22·!l·l9tl tarihine kadar Erbaa be • 
Jedlye reisliğine göndermeleri iltın olu • 
nur.. 16399 

Bahçe planı yaptınlacak 
Erbaa Belediyesinden : 
Erbaa bclccliyeslno ait 10 bin metre mu• 

rabbaındaki ağaçlı parkın yeniden tanzi· 
mi için plAnının yapılması ve tatbiki işi 
2·9·1041 tnrihinden itibaren 20 g\ln mUd· 
detıc mUnakMaya konulmU§tur. 

İsteklilerin 22-9-1941 tarihine kııdat 
mufassal tekliflerini Erbaa belediye reis· 
ligine göndermeleri lltı.n olunur. 16400 

Su saatleri alınacak 
Bergama 

t inden: 
Belediye Riyas& 

ı - kme ıuyu tealıatı ıcın acık ekllltmo· 
ye konan 800 adet 18/15 mlllmetrellk ıu sa• 
atıertnln ekalllmesl on i.Tlln temdit edllmlf • 
Ur. 

2 - Muhammen bedeli 4!!00 lira, muvıı!C• 
kat teminatı 837,50 liradır. H - ı-::ıuılllme u.rtnamesı 

ı _ Mukavele projesi 8 - Şnrtnamcler belediyemiz ten dalrC"' 
lstlycnler bu evrakı her zaman nafıa mQ· sinden bcdelılz verilir. 

dürlülıünde parnsız olarak 1ııreblllrler. 4 - llınleıl 15. 9. 0"1 tarihine rutııyal\ 
4 _ ı. yeri: Eskllchlr • SeY1tııazı yolunun pazartesi gllnll ıaııt o.rı beste belodlyo dal• 

81+940--48+000 kllrnnet.relerl araaıdır. resinde ynp1L1caktır. Tnllplcrln mezkQr ıııuıı 
15 _ Yapılacak ıı: BlokaJh ıose ve 11ne.I ve aaatte 2400 ııayılı kanunun 2 ve 8 ün<.'lf 

tma!At ınaaatıdır. maddelerinde yazılı vesikaları hA.mllen be• 
6 - Eksiltme: 22. 9. 941 tarihinde Eskl$e· ledlye riyaıetlne müracantları IUın olunur. 

hlr vilayeti blna11nda toplanan daimi encU • (7020/6440) 16432 

Odun satışı 

·~ 
ö 

16 4000 00 25000 300 00 3 D Odun Sars.y'da Yumrukaya 
15 1200 00 5000 90 00 9 C.B. ,. Saray'da Ergene ve T43 ağıl 
l - Saray kazasında A yaspaaa vakıf ormanlarının 942 sencai odun aatıvl~ 

oartnameterl mucl blnce yukarıda hlzaların da yazılı oekllde açık artırma usuli>'1' 
artırmıya l<onulmuotur. 

2 - Artırma 22. 9. 941 pazartesi gilnU saat 15 Saray'da vakıt orman muamel~t 
dairesinde yapılacaktır. 

a - Artırmıya rirecek mU§terilerln 24 90 aayılı kanunda yazılı vesikalan tbraı:' 
mecburdur. 

4 - Şartnameler Tekirdağ Vakıtlar idarulnden bedelsiz olarak alınablllr. 
5 - Daha ! azla mal1)mat atmak ıstıyen !er in Tekirdağ Vakıflar idaresine nıUrt' 

caatları. (6•86) 16jlS3 

Odun 
Tekird&# Vakıflar İdaresinden 

20 8168 '° 40842 612 63 

ô z 
7,9 

satışı 

;: .., 
u:ı 

·a; 
r:ı 

ö 
~·ff A Odun Saray vakı! orman Kazanu 

mevkii 
25 946:S :ıo 87fl62 708 92 2,,20,28,14 E Odun Saray'da Palamutderc , 
20 :1380 60 26928 ' 03 92 3,7 B Odun Saray'dıı. vakı! orman :aaııt~ 

tepe yolunda r' 
1 - Saray kuasında Ayaep&§& vakıf ormanlarının 942 seneııi odun satıtl , 

ıartnamclerı mucibince yukarıda hlze.ların da yazılı ıckllde kapalı znrt usulıY• 
artırmıya konulmu§tur. 1,ı 2 - Artırma 22. 9. 941 pazartesi gUnU uat 15 Saray'da vakıf orman muaı11t 
dairesinde yapılacaktır. 1 

3 - Artırmıya girecek ml.ı§terilerin 2f 90 eayılı kanunda yazılı vesikaları lb~ 
mecburdur. 

4 - Şartnameler Tekirdağ' Vakıtıar ida r esinden bedelsiz olarak alınabilir. f• 
:1 - T eklif mektup lan 22. 9. 9tl paz.arte gt gtinU saat 14 de kadar Tekirdağ VsF 

!ar idaresine verilecektir. 
6 - Daha ful& malQmat almak ıetiyen lerin Tekirdağ 

c&&Uan. 

ı°(J' 
Vakıflar idaresine rııt 
(6487) ıGt5 
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ASKERi FABRiKALAR 

Küçük Y ozgatta yaptırılacak 
in,aat 

Aı. Fab. Sa. Al. Ko. dan ı 

Kesif bedeli (15415) lira (50) kuruı 

olan yukarıda yazılı inşaat Aıkeri Fahri • 
katar Umum Müdlirlüğii satın alma lı:o • 
misyonunca 20-9-941 ~arvamba günü aaat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (78) kuru~tur. Muvakkat te
mınat (1156) lira (17) kuruıtur. Teklif 

mektuplarını mezkur iÜnde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri, (6233) 16?)9 

Mütcahhi t nam ve hesabır-a bir 
-adet kabili ayar yağlı tr-.... nıfor -

rootör alııız.ı:ak 
J\ı. Fab. Sa. 11.• y ,_ :aan : 
Tahminı v'l:..t'"''t:. bedeli t2000) lira olan 

m\Jtenhhıl nam ve hesabına bir adet kabili 
ayar yağlı transformatör Askcrı Fabrlkıı.
lıır Umum MtidUrllıgtl Merkez Satın Almıı. 
Romlayonuncn 22. 9. 9ıU pazartesi gUnti 
nat 14 de açık eksiltme ile ihale edile -
cekUr. Şartname pnrruıızdır. Muvakkat te-
minat (150) liradır. ( G279) 16251 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
tamirat 

1 Aa Fab. Satın Alma :Ko. dan: 
Xesıt bedeli <~tlS) lira olan yukanda ya· 

&ılı tamırct aıkerl Iabrlkalar umum mU
c1Urlı.ı~u merkez .atın alma kombyonunca 
~ 9 941 ı;ıazarteıl ııUnU aaat 10 30 da acık 
•kalltme He ihale edilecektir. Şartname 71 
kuruıtur. l\lu\aklmt teminat 404 lira 62,5 
kurıııtur. (bi>26) 16459 

ANKARA Lv. AMlRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Pirinç ve bulgur alrnacak 
Sankamı.s Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 91 ton pirine UO ton bulııur kapalı 

&arrıa alınacaktır. P1rlncln blr kilosuna tah
:ının dilen tıyat r.o kuruı 1.lk teminatı 8413 li
radır. auıı;:urun bir kUoauna tahmin edilen 
fl)at ~ 1<urus ilk teminatı 2068 liradır. 

2 - l\lünakaıaıan 17. 9. 94ı ı:arıamba ırü
nU saat 15 ten 18 kadar devam edecekUr. 
Bu maddeler muhtelit kütük parçalar batın
de ayrı k111mlarda lhrıle edilecektir. 

8 - lateklllertn belll ~n ve ıaatte kanıı
ııun 32 tncı maddesindeki tarife ır!lre hazır bu
lunacaklan. tckllt mektuplarını ekıııtme ıa
&tlnden bir saat ıveı Ko. na vırmelerı. 

(5962) 15953 

nun 12 mel maddlılıl mudblnoe ııuırtıncalı:
ıan tekllt metı:tuı:ııarmın ekllltme NaUnden 
bir 18at wıl Ko. na vennılert. 

(8984) 111974 

Kösele alınacak 
Diyarbakır sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher Jctloıuna 430 Jcuruı fiyat tah

min edilen 20 bin kilo kllııele kapalı zart u.u
llyle eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 00 tıln lira ve te
minatı sno lira oıuı:ı ihalesi 18. 9. 941 cumar
teeı ırilnü aaat ıo da Diyarbakır Sa. Al. Ko. 
da )'aı:>ılacakUr. 

a - isteklilerin blldlr11en vakitte aaat 9 
kadar tekllt ve teminat mektuplannı verme-
\er1. (!5987) 1!5976 

Vaketa alınacak 
Dl:varbakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 850 kuruı tahmin edi

len 10.000 kilo vaketa kapalı zart uıullyle 

ekslltıneYe konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 35.000 lira ve te
mına tı 2625 lira olup ihalesi ı3. 9. 941 cumıır
teal ıranu aaat 11 de Diyarbakır Sa. Al. Ko. 
da :yapılacaktır. 1ateklllerln belli ııun ve 18-
atten tılr aaat enl teklif mektuı:ıtarını Ko. na 
vermeleri. (!5986> l59i7 

Kaput diktirilecek 
Eaıcııehır Sa. Al. Ko. danı 
1 - Okul talebeler! ıc:ın 750 adet kaput di

kimi acık ekılltme ile münakasaya konmuı
tur. Ihaleıl lt>. 9. 941 pazartesi ırUnU saat ıa 
da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Uk teminatı 

430 liradır. llteklllerln belli ~Un ve aaatte te
mtnaUartyle birlikte kanuni ve ltlzumlu veıı
kalarlyle Ko. na mUracaatlıın. 

2 - Sartnameı.lnl ırörmck llU:yenıer her 
ırün Esklıehlr, Diyarbakır Sa. Al. Ko. ıarında 
ır!lrtllilr. Poııta ıreclkmelerl kabul edilmez. 

(0990) 15950 

Sar.."an aim~.:ak 
HQkUmet Sa. Al. Ko dan: 
1 - Beher kilosuna 4 kuruı 2~ ıant1m ti· 

yat tahmin edilen 842900 kilo uman kapalı 

aarf uıuıı,,ıe ek•lltmeye konulmu1tur. 
:ı - Ekllltme 12. 9 . 941 cuma ırUnü ıaat 

16,30 da Izmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da )11.Pllll
caktır. Hepsinin lahmln edilen tutarı 65824 
liradır. Teminatı muvakkateııı 2R87 liradır. 

8 - Sıırtnamesl Ko. da ırörülar. Eksiltme
ye ıstırlk edecekler kftnunt \'eslkalarl:yle te
minat ve teklif m'ktuplarını ihale aaaUnden 
lir 18at eYel Ko. na vermelerl. 

( 5993) 15953 

Kundura alınacak 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher çiftine 10 lira fiyat tahmin e

dilen 6000 çift er kundurası kapalı zarf u
ıuıu llo eksiltmeye konulm111tur. 

2 - Ekılltme 15-9-1941 pazartesi ıtın!l 
saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli Qzerfnden mu
vakkat teminat mlktan 4250 liradır. 

4 - Evsaf ve ıartlannı ı:l>rmek lstlyen
Corum Sa. AL Ko. dan: ler Ankara Istanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. 
l - lklncl maddede yazılı clnı, miktar Ko. Jarında ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da ~ö

tnuhammen bedel muvakkat teminatı Y&• rtlleblllr. 

Et ve bulgur alınacak 

zııı iki kalem )'iyecck maddesi kapalı zart 
ll!ulU Ue satın alınacaktır. 

ti - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 
birlikte teklif mektuplannı ihale ıaatınden 
bir snat eve! Balıkesir Sa. Al. Ko. na \•er
meler!. 

2 - 72.000 kilo bulgur. 11700 lira mu -
hanımen b del ve 878 muvakkat teminat ile 
12-9-1041 ıaat 10 da ve 150.000 kilo lltır e-
tt 6 - Postada aeclkmeler muteber detll-

37500 Ura muhammen bedeli 2813 Ura dlr. <5998> 15988 
tnuvakkat teminat Ue 12-9-19'1 ıaat 14 te 
Oldutu. C57i0) 15960 

Sığır eti alınacak 
Söke Sa. Al. Ko. dan: 
l - 137358 kilo ııtır eU aatın alınacak· 

lır. 

2 - Evsaf ve ııartnamesl S5kede Sa. Al. 
Ko. da lstanbui Ankara lzmlr Lv. Amlrll
lerinde görOIUr. 

3 - Eksiltme 15-9-941 pazartesi günQ sa
at 11 de Söke'de Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
lır. Eksiltme kuııalı zar! usulu ile yapıla
~ktır. 

4 - Muhammen bedel! 48075 lira 30 ku· 
!'Ut olup muvakkat temlnau 3606 liradır. 

5 - Tallplerln teminat akçelerlyle ıart
namede )'azılı \•esalk ve teklif mektuplan
nı ihale ıautınden bir saat evel Ko. na ver
tnelerl. Bu saatten sonra verllen mektuplar 
kabul cdllmlyecektır. (59i2) 15962 

Koyun eti alınacak 
~ırklarell sa. Al. Ko. dan: 

- 7000 kilo koyun etinin talibi cıkma· 
dıfıındun Yeniden açık eksiltmesi yapılacak
ur. 

2 - Muhammen bedeli 3500 Ura olup ilk 
teminat 262 Ura 50 kurustur. Evsaf ve &art
namesi her &On Ko. da görtılOr. 

a - İhalesi 1~9-941 pazartesi gtınO saat 
16 da Kırklareli merkez komutanlığı blna
•ında bu'unan Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

'Taliplerin bclll saatte Ko. da bulunmaları. 
(5993) 16963 

Buğday öğüttürülecek 
Corlu Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tııhm nen beher kilosu 2 kurustan 
lGOO ton buğday un yaptırılacaktır. Kapalı 
&arfla lhıılesl 23-9-941 salı gUnQ saat 11 de 
Corlu'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah
min edll!'n tutan 32 bin muvakkat temina
tı 2400 lir dır e 

sörülOr ı t • artnameaı her gUn Ko.da 
• 

6 eJ<lllerln teminat makbuz ve 
teklif mektuı:ııannı aözQ gecen gUn saatin
den bir saat evellne kadar meıkQr Ko. na 
verm ı olmalan. rn994 > 15964 

Odun alınacak 
o Btyazıt Sa. Al Ko dan: 
1 - 400 000 1<110 Odun lcaı:ıalı zartla eklııt

meye konuımuıtur Sartnameaı tıer ırun Ko. 
da ııörülUr 

2 - •ıı.ıtıammen bedeli 16 bin lira q mu
vakkat temınatı 1200 liradır 

8 - ı-:ıuıımeııl 1!1. 9 941 ı:ıazartetl runo 18: 
at 1!1 te o . Beyazıt Sa. Al. Ko da yapılacak
tır hteklllcrln belli i:Un ve ıaatte kanunun 
82 inci mndrlc~ı mucibince tııızırlıy11caklan tek
ıır m"ktuıııarını eksiltme aaatlnden bir ıııat 
t\el Kil 118 vermeleri. (5!182> 15972 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 20. 8. 941 carnmha ıııat 11 de :vaııı

l&n kapalı zartla ıkalltmede tallp cıkmadıtın
da 52 bin kilo bulırur yeniden kapall zartla 
eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 15600 lira. tık teminat 
1170 lira. 

8 - Evaat korun bütün ıramlzonlarında 

mevcuttur. Sıırtnameıl Ko. da ır!lrUlUr. 
4 - Ekılltme 12. 9. 941 cuma aaat U de 

Ko. da yapılacaktır. 
ıı - lsteklllerln t~k • .t mektuplarını kanu

nun emrettltl temlnatlarlyte birlikte ihale
den bir aaat eveı Ko. na vermeleri. 

(6126) 16073 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 20. 8. 94ı carıamba uat 10 da yapı

lan kapalı zartla ek.llllmcde talip cıkmadıtın
dan 104 bin kilo butırur yeniden kapalı zartla 
ıkalltmeye konuımuıtur. 

:ı - Tahmin bedeli 31200 lira. tik teminatı 
2340 liradır. 

a - Evaat korun bUtUn ırarnlzonlarında 

mevcuttur. Şıırlnamesl Ko. da ırörUIUr. 
4 - Ekalltmeaı 12. 9. 941 cuma ırunu 18at 

9 da Ko. da )'apılacaktır. bteklllerln teklif 
mektuplarını kanun\)n emrettıtl vesaik ve te
mlnatıartyle birlikte ihaleden bir 18at eve! 
l"">. na vermeleri. (612!!) ı6076 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alrnacak 

Bandırma sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aaattda cını ve mlktan muhammen 

tutar muvakkat teminat ihale tarihi ıaat ve 
ihalenin 11klt ~·uılı dört kalem erzak yem 
ve mahrUkat maddeleri ayrı ayrı kapalı zart
la ekslltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltmı 22. 9. 941 pazartesi ııllnU Yll• 
kandaki aaatlerdı Bandırma Sa. Al, Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - lıteklller yukarıdaki her mevaddın 

htzuındakl muvakkat teminatlarını th11le sa
atinden evel Aı. Po. 13:19 muhaaebecllltlne 
yatırarak teminat makbuzlannı havı tekllt 
mektuplarını :2490 18Yllı kanunun hUkUmlc -
rlne ve bllhaasa 82 el m11dde1lne uyı:un ola
rak ihale 1aatlnden birer 1aat evci Ko. nn 
vermlı olacaklardır. 'Bu ıııııUerden aonra ve· 
rllen aartlar kabul edilmez. 

4 - Yukarıdaki mevat111ra alt huıust ıart
lıı ve l\·aat Ankara, lltanbul levazım Amır
llklulyle Buraa, Balıkeı lr. Susurluk, Tirll:ve, 
Bandırma Sa • .Al. Ko. larında her ııUn ır!lrUle-
blltr. (6048) 

Cinai: Odun. mlktan ~ 000 kilo, M. tuta
rı ı232S llra, M. teminat 928 lira, ihale ııUnU 
22. 9 941, aaat 11, ıekll kapalı zart. 

Clnıl: aıtır eti, mlktıın 1211.000 kilo, M. tu
tarı ııoooo lira, AL teminatı 3750 lira, ihale 
ırUnU 22. 9 941, eaat 16, ıekll k11palı zart. 

Cinai: Kuru ot, miktarı 842.000 kilo M. tu
tıı.rı 22230 lira, M. teminatı 1667 llrn 2s ku -
ruı. ihale ırUnQ :22. O. 941, aaat ı1. ıekll kapa
lı zart. Sığ:T eti alınAcak 

D Denızıt Sa. Al Ko. dan: 
1 - 442 000 kl'o ı~ıretl kapalı 

ıııını,ye konu muştur. Şartnamesi 
leo da ı:o~u ı:ır. 

Cinai: Saman, mıktan 207.000 kilo, M. tu· 
zar!la ek- tarı 6210 lira M. teminatı 465 lira 75 kuruı, 

ihale ırUnQ 22. 9. 941, •aat ıs. aekll kapalı 
ber ırün zarı. ı6127 

2 - Muhammen bedeli 119340 Ura. mU\"llk
tat t~ınlnatı 7217 liradır. Muhtelif yiyecek ve yakacak 

almacak 
Bandırma Sa. Al. Xo. dan: 1 

8 - Ekııtt.mesı lb. 9 su pazartesi ırünll 
.:,.~t ıs da D. Beyazıt sa . .Al. Ko. da yapılacak· 

ı - Atalıda clıu ve mıktan muhammen 
1 - latekluerın belli alln ve saatte unu- tutar mııvakkat teminat ihale tarlh ve ıaat-

uı;us 

leı1 7uııı 4 kalem er.alt ,.... " mahnııtat 
maddeleri ayn am tutarlan 1Ub&rl)'le kapah 
aarna eksll1meye konuımustlll". 

2 - Eksiltme 24. 9. 941 pazarteel ırQntl n
karıdakl ıaatlerde Bandırma S&. Al. Ko. da 
yapllacaktır. 

8 - llteklller Yllkanda her mevaddın hl· 
zaaındakl muvakkat temınatlannı ihale Ha· 
Unden evci Aa. Po. ı859 muhnsebecllltlne 
:yatırarak tıımlnat makbuzlarını h&vl tekllt 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun hUkUmle -
rlne ve bllhaHa 82 c1 maıldeılne uyırun ol&
rak lhale ıaatındcn bir saat evet Ko. na ver
mıı olacaklardır. Du ıaaUcn1on ıonra veri· 
len mektuplar kabul edilmez. 

4 - Yukandakt mevaUare. alt evııaf ve 
huıuaı ıartıar Ankara, lstanbul Lv. 1.mlrllk
lerlyle Burıa, Dalıkeılr, Susut'Iuk, Tlrllye, 
Bandırma Sa. Al. Ko. lannda ı;:!lrUlebll!r. 

il - Tallı>lerln yukarıdaki 1111.n dairesin
de ihale ı:ıUnU Ko. da butunmalan. 

(604!1) 
cınıı: uc:ır eti, mlktan 144,000 kilo, M. 

tutarı 57600 lira, M. tt>mlnatı 4320 lira, ihale 
tarihi 24. 9. 941, aııat 11. 

Cinai: ıaman, miktarı 500,000 kilo, M. tu
tarı 15000 lira, M . teminatı 1125 lira, ihale 
tarihi 24. 9 . 941 &ııa t ıa. 

Cinai: kuru ot, miktarı 770 000 kilo, M. tu
tan 46200 lira. M. temin tı 3465 Ura. ihale 
tarihi 24. 9. 941 ıaat ı7. 

Cinsi: Odun, miktarı 1.240 000 kilo, lll. tu
tarı 248C > lira, M. teminatı 1660 lira. ihale 
tarihi 24.0,041 aaat ıs. 16128 

Saman alınacak 
tzml l Sa. Al Ko. dan : 
1- 450 ton balyalı saman eartnamestn· 

de yazılı olan evaa! ve ıartıar dahilinde 
kapalı z:arfln eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedelt 
rı kuruş olup tutarı 22.500 lira ilk temi· 
nalı 1688 liradır. 

8- tııaleai 19 tı. 941 cuma gUnU eaat 
1G 30 da tzmıt Akçakoca tik okulu bina
sında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
meleri Ankara İatanbul Lv. Amirlikleri 
Sa. Al. Ko. lnrında ve İ:tmit Sa. Al. Ko. da 
görli!Ur. 

4-- !eteklilerin tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir ıınnt eve! Ko. na vermeleri. 

(62241 16198 

Sadeyağı alınacak 
Yerllsu Sa. At Ko. dan: 
1 - Aşağıda clnıı, miktarı, tutarı ve te. 

minatı gösterilen aadcyagı pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlarlyle birlikte 
15. 9. 941 puarte i gUnU saat 115 te Yer
ıtsu komisyonumuza mUracaatlan. 

Miktarı: 6000 kilo, beher kilosu: 190 ku
ruı, tutarı: 11400 lira, teminatı: 855 lira. 

(626G) 16228 

Kuru ot alınacak 
Er:zlncan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 4 kurue fiyat tahmin 

edilen 400 ton kuru otun kopalı zartla ek -
slltmesl 22. u 94l ııazartesı ııunu ıaat 1~ ıe 

Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıl11caktır. Mu
hammen bedeli 16000 llrn ilk teminatı 1.200 
liradır. Şnrtnıımt>sl Ko. da evsafı kolordunun 
batün s:nrnızonlarında me\·cultur. latekllle
rln teklif mektuplarını saat ı4 e kad11r Ko. 
na \·ermeleri U:zımdır. 6336> 16290 

- Yün keçe belleme alınacak 
Atyon Sa. Al. Ko dan: 
ı - 10.000 adet Uc bellcmellk btr arada 

yün kece belleme kapalı zart uıutıyle elcallt
meye konuımuıtur. 

2 - Eksiltme 22. 9. 941 pazartesi ırUntl sa
at 16.30 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 8 bcllcmellk bir arada yUn kecenln 
muhammen bedeli 65.000 lira, yüzde 7,11 ta -
mlnat aktcıl 4875 liradır. 

4 - Sartnamcyl ı!lrmek latlyenler her ırtın 
Ko. na ve Ankara, lıtnnbut, tzmır Lv. Amır
llklorl Sıı. Al. Ko. larlyle Manisa Sa . .At. Ko. 
na müracaat edebilirler. 

5 - lsteklllerın belll ırUn ve saatten bir 
saat evet teklif mektuplannı makbuz muka
bilinde Ko. na \'ermeleri. (6337) 16291 

Meşe odunu alınacak 
Vnn Sa. Al. Ko. Clan : 
1 - Tahminen beher kilosu 4 kunııtan 

400 ton meıe odunu kapalı zarfla eluıllt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 16,000 lira olup 
ilk tcmınat 1200 liradır. Şartnameal Ko. 
dan verıleceltlir. • 

8 - İhalesi 10. 9. 941 cuma gUnU aaat 
16 da Van Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İl
teklilerln mcz:kfu' gUnde ıaat ıs kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6351) 16298 

Saman alınacak 
Adapazarı Sa. Al. Ko. dan : 
l - 700 ton aaman kapalı zarf uaullyle 

satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24500 liradır. İlk 
teminat 1837 liradır. 

8 - İhaleal, 26. 9. 941 perıembe sünU 
aaat 16 dır. lsteklller teklif mektuplarını 
kanuni veslkalariyle teklif mektuplarını 
ihale aaattnden bir saat evel Ko. na \'er· 
melert, (6852) 16299 

Me§e odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan : 
l - Tahminen beher klloıu 4 kunıttan 

650 ton meıe odunu kapalı zarfla eluıilt
meye konulnmıtur. 

2 - Muhammen bedeli 26.000 Ura olup 
ilk teminat 1950 liradır. Şartname.si Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi 22. ll. 9U pazartesi gUnU 
ııaat 16 da Van sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

4 - İsteklilerin belll gUn ve aaatten bir 
saat eve! teklif mektuplarını Kn. na ver-
meleri. (6353) 16300 

ı· :ıru ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosuna 4 kuruı fiyat tah

min edilen 400 ton kuru otun kapalı 2ar!
la ekslltmeai 22. 9. 941 pazarteaı ,.unu aıı.· 
at 11 de Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır, .Muhammen bedeli 16,000 lira ve 
ilk teminatı 1200 liradır. 

2 - Şartnamesi Ko. da ve evsafı kol
ordunun bUtUn gal'lllzonlarında görillUr. 

3 - İsteklilerin belli gün ve aaatten 
bir saat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (6354) 162301 

aaat ıe da Van iL il JCo. da )"&pılaeak
tır. btekllleriD meakCr gUnde Mat 115 a,. 
dar teklif mektuplarını Ro. na vermeleri. 

(68~5) 18302 

Saman alınacak 
Erzincan SL Al. Ko. d&n : 
1 - Beher kilosuna 3 kuruı fiyat tah

min edilen 600, bin kilo aame.nın kapalı 
zartla eksiltmesi 22. 9. 9'1 pazarteal sunu 
aaat 111 te Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıl&
caktır. Muhammen bedeli 18,000 lira olup 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi Ro. 
da görtllUr. 

2 - İateklllerln belll gUn ve ıutten 
bir saat evel teminat mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (6356) 16303 

Keçi kılı alrnacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10,000 kilo debağııız kecı kıh ka. 

palı &art usullyle ekatltmeye konulmue -
tur. 

2 - Ekslltme 22. 9. 941 pazartesi günU 
saat 16 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, 

3 - Dcbağsız keçi kılının muhammen 
bedeli 15000 liradır. <;C 7,6 teminatı mu
Yakkata 1125 liradır. 

4 - Şıırtnsmeyi görmek istıyenler her 
gUn Ko. na ve Ankara İstanbul, İzmir Lv. 
amlrllkleriyle aniııa Sa. Al. Ko.na müra
caat edebilirler. 

6 - Ekslltmeye ietlrAk edecekler kanu
nun emrettiği vesaik ile teminat mektup.. 
larını ihale aaattnden blr aaat eveı Ko. na 
vermeleri. (G857) 16304 

Kundura alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher cıtune tattııln edilen 92S ku

ruslan 6670 cltt kunduranın s. 9. 941 ırUntl 

>·apılan pazarıııta talip c:ılcmııdıtınd.ın tele -
rar ı:ıazarlı,2a cıkarılmı&tır. 

2 - Pıı:zarlıtı ıs. 9. 941 pazartesi ııuno aa
at 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Muhammen bedeli 6169S lira kati te
mına t 8670 ıır11dır. 

4 - Fotlnlere alt evsıır ve 1111rtname Ko. 
da ırörUIUr. hteklllcrln teminat makbuzla
rı:rıe Ko. na mUracaııtları. (6457) ıS440 

Kundura alınacak 
Erzurum ~11. Al. Ko. dan: 
ı - Beher <:lftlne l!l;) kuruı tab.mln edi

len 10 000 cıtt kunduranın s. 9. 941 ıruna ya
pılan pazarlıtında Lstekll cıkmııdıtından 

tekrar ı:ıazartıta cıkarıtm ıstır. 

2 - PazarlıC:ı 16. 9. 941 ealı 2'1lnU saat 
15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - :Muhammen bedeli 92!!00 lira kati tc -
mlnııt U7l!O llradır. 

4 - Kunduralar BeYlcoz kalıbı teklinde o
lacak beı binden aeııtı olmam&k Uzera ayrı 
ayrı uıııı:ııere ihale edilebilir. 

il - Fotlntere alt evıar ve ı&rtname Ko. 
da her ıran ır!lrUIUr. bteklllerın teminat 
makbuzlarlyle Ko. na müracaatları. 

(64::18) 16-4.41 

Kuru üzüm alrnaca.k 
D. Ba:yazıt sa. Al. Ko. dan: 
ı - 40 bin kUo kuru uzum pazarlıkla 

alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 24800 Ura muvak
kat teminatı 1860 liradır. 

3 - l\1Unakaaaaı ıa. 9. 9U cumartesi stı
n11 Mat ıo c:ıa D. &yazıt Sa.. Al. Ko. da ya
pı acaktır. 

4 - lıteklllert.n belli sun ve ıaatte temi
nat makbuzlarl):le Ko. na mUracaatları. 

(64'9) 16443 

Saman alınacak 
Bolayır Sa . .Al. Ko. dan: 
1 - Göıterllecek yerlere teJllm t&rtı:yıı 

191 ton ıoo7 ton 164 ton 212 ton 284 ton :ıu 
ceman 1858 ton dökme haaırt.ı veya balyalı 
ıwımıın ayr:ı ayrı pazarlıkla ıatın alınacak -
tır. 

2 - Bunun d!lkmı •amanın muhammen 
bedeli 92900 lira llk lemlnat 5S93 liradır. 
Balyalı ve,ı:a hasırlı umum samanın muham· 
men bedeli l..20770 lira olup ilk teminat 7288 
liradır. 

3 - Pazarlık 22.9.941 pazartesi ırtıno saat 
11 de Bola:vır Sa. Al. Ko. da yapııacakur. 
lıteklllerın belli •Un ve saatte Ko. da bu-
lunmaları. (64621 16444 

Pirinç alınacak 
D. Ba:razit Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 106 bin kilo pı.rtnc pazarlıkla atına· 

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 37.000 lira Uk te • 
mlnatı 2783 llrııdır. 

3 - Şartnameal her 1Un Ko. da ı!lrUIQr. 
4 - Pazarlık 13. 9. 041 aaat lı de D. Ba

yazlt Sa. Al. Ko. da yaı;ıılacaktır. lltekllle
rın belli ırQn ve 1&atte Ko. na mllracaatlan. 

(6463) 16-WJ 

Kunı ot alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 500 bin kilo kuru otun pazarlıkla alı

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira. Mu
vakkat teminat 1500 liradır. 

8 - 1ateklller her elin ıartnameyi Ko. 
da okuyabilirler. 

4 - Bazarlıtı 16-51-941 ıaat 15 de Beya • 
zıt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İıteklile • 

rin belli etinde Ko. da bulunmaları. (6464) 

16446 

F ot in alınacak 
Erzuru.m Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Beher çiftine tahmin edilen 925 ku
ruıtan 10.000 ~ift fotinin 5-9-941 ıünü yapı 
lan ihalesinde talipli ~ıkmadıiından tekrar 
pazarlığa çıkarıldı. 

2 - Pazarlıiı 11S-9-9U salı cünii ıaai 15 
de Erzurum Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

Fotinler Beykoz kalıbı ıeklinde olacak beı 

binden ataiı olmamalı: üzere ayrı ayrı lı -
teklllere ihale edilecektir. 

3 - Fotinlere ait evsaf ve ıartname Ko. 

da her gün ıörülür. Muhammen bedeli 
92500 lira katı teminat 11750 liradır. 

4 - lıteklilerln teminat malı:buzlariyle 
Ko. na mUracııatlarr. (6501) 16463 

Sadeyağı alınacak 
Erzincan Sa. At. Ko. dan ı 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kiloau 4 kuruıtan 

1000 ton meıe odunu kapalı zarfla eksilt
meye kanuımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 40,000 lira olup 
ilk teminatı 8000 liradır. Şartnameaı Ko. 
dan verilecektir. 

1 - Beher kilosuna 170 lı:uruı fiyat tah
min edilen 20.000 kilo sade yağının kapalı 

zarfla eksiltmesine talip çıkmadıiından 

29-9-941 pazartesi ıUnU saat 10 da pazarlık

la aatın alınacaktır. 

8 - llıaıeai 18. 9. 9il perıembe süııtı 

2 - Muhammen bedeli 34,000 lira, ve ilk 

teminat 2550 liradır. 

S - Şartnamesi Ko. da ve evıafı kolor· 

-7-

l*U alınacaktır. duam bitin ıarnlacalatmda 115riltr. 
4 - Taliplerin bel11 cin •• uatte Er

zincan SL Al. Ko. na mllracaatlan. (6SOZ) 

15464 

2 - Tahmin bedeli 29900 llra IUc te:nt:ıat 
2240 liradır. Evsaf bütün garnizonlarda mev
cuttur. 

S - Şartnameal Ko. da ır!lr111Ur. 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

4 - Pazarlı~ı 19. 9. 941 cuma 811nU saat 
9 da yapılacakur. lJteklllerln lıelll ıran ve 
saatte tcmln&t makbuzla.rlyle belU &Un ve 

ı - Klloeu 48 kurustan 82 ton 
zarlıkla aatın alınacaktır. 

ı:ıır:tnc pa- eaatta mUr&cııa uarı. (6:114) ıs4;" 

Saman alınacak 
Samsun sa. Al. Ko. dan: 

:2 - Paazrlıtı ıs. 9. 941 cumartul ırUnQ 
aaat 10 da Erzurum sa. Al, Xo. da yapıla
caktır, 

3 - Muhammen bedeli lMeO k&tt teminat 
2304 liradır. 

l - Tahminen beher klloau 3 kuruı 90 
aantlmdan 420 ooo kilo uman kapalı zart 
uaullyle •tın alınacaktır. 

4 - Ptrlnce alt evsat va aeralt Ko. da •11-
rülUr. hteklllerln teminat makbuzıarıyıe 
Ko. na mllracııatııın. (SM9) 1S470 

2 - Muhammen bedeli 16380 111"& 11.e~ ı.. 
mlnatı 1225 lira SO kuruı. 

3 - Sartnıımcıl Ko. da mevcuttur. 

Bulgur alınacak 
Toı:ıkapı Maltepe Sa, Al. Ko. dan: 
ı - 2'3. 8. 941 tarihinde pazarlıkla aabn 

alınacak 200 ton bulııura talip cıkmadıtın • 
dan tekrar pazarlıkla ea tın alınacaktır. 

4 - lhalesl 27. 9 941 cumıırtesl ırünll &a• 

at ı1 de Sıımıun sa. Al. Ko. da :yapılacakUr. 
5 - lsteklllerin mczkQr ı:Qn ve saatten 

bir saat eveltne kadıır teklif m~ktu:ılannı 
Ko. na vermelcrl. (S!lı5) 16475 

2 - Evsaf ve huıuıı tarUan Topkapı 
Maltepesı sa. Al. Ko. da ırllrUIUr. 

Sığıreti alınacak 
C. Kale Sa. Al Ko. dan: 

3 - lhaleıı 14. 9. 941 cartamba ırllnU aa
at ıo da yapılacaktır. 

4 - Katı teminat ggoo llradı!'. 
(6511) 16472 

l - TahJntnen beher klloau 42 kuruıta• 
100.000 kilo sıtır eti 23. 9 . 941 salı ırunu .... 
at 16 da kapalı zıırna pazarııtı yaı;ıılacall"' 
tır. 

Kuru fasulye alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

2 - Muhammen bedeli 42 bin lir& olup 
llk teminat 31110 liradır. 

1 - 4. 9. 941 per11mbe ıünQ aaat 9 da 
ikinci deta olarak ekılltmeal :raı:nlan ıao bin 
kilo kuru tuul:ye tallı:ı cıkmadıtından pazar· 

3 - lıtcklllortn ihale ıaaUııden bir aaa• 
eveı Canakkale Sa. Al. Ko. na teklif metc:. 
tuplarını vermelıırı. 

4 - E\"Saf ve ıaı-tnameıl her ırun Ko. de 
ır!lrtılOr. (6Sl7) 16476 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma S&. Al. Ko.dan : 

1 - Aıatıdıı cin• ve miktarı. muhammen tutan ve muvakkat teminatı yazılı vı ihale d
nu ve ıaatıerı belli dört kalem erzak, yem, ve mahrukat maddeleri ayn ayn kapalı ı:arna 
eksiltmeye konutmuıtur. 

2 - EkJlltme ıS-9·l941 pazarteel ırUnU aıatıda yazılı saatlerde Bandırma satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - lıteklller asalhda her muvadın hizasındaki muvakkat teminatlarını ihale aaatındea 
eveı aakert ))Olta 1359 muhaıehecllltlne yatırarak teminat makbuzlarını havı teklif mektup. 
!arını 2490 ıa:vılı kanunun hUkümlertne ve bilhassa 32 ln<'I maddesine u:rırun olarak ihale •a• 
allnrten eveı komlayonıı vermıe olacaklardır. Bu aaatıerden ıonra verilen zarnar kabul edll
ml:yect>ktlr. 

4 - Aıntıdakl me\'atlara alt evaııf vı hu1U1l Hrtları Ankara, Iatanbul levazım amirlik • 
!eriyle Bursa, Balıkesir, Susurluk, Tlrllye, Bandırma sa. Al. KoJıırında mevcut olup lat!y
ler her vakit söreblllrler. 

& - Taliplerin 11atıdakl llln adrulnde ihale •ana Koda hazır bulunmal&n nan olunl&I'. 

Cinsi :Miktarı Muhammen T. M . teminat İhale tarihi ıu.t 
OCSun 660000 18200 990 00 15. 9. 9U 11 de 
Sıgıreti 222700 89080 6681 00 15. 9. 9U 16 da 
Kuru ot 770000 00050 8758 75 15. 9. 9U 17 de 
Saman 655~ 16668 1249 88 15. 9. 9U 18 de 

( 5942) 1:!900 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Dört kalem ertak ytm ve mahrukat maddeleri ıısıııtıd& ırllaterııen miktarda ayn a~ 

n tutarları itibariyle kapalı aarf ve acık ıkstlt:neye konulmuıtur. 
2 - El<ılltma 18-9-19-41 !'eraembe ırünü aıııtıdak1 saatlerde Bandırma SL Al. Ko.da n • 

ı;ıılacaktır. 

3 - lateklllerın aaatıda her muvaddın hl:zaaındakl kapalılar ıc:ın muvakkat teminatlarına 
ihale saatlerinden bir aut eveı Aı. Po. 18511 muhııaebeclllllne yatırarak teminat malcbuzıa
nnı hııv1 tekllt mektuplıınnı 2490 18tllı kanunun hUkUmlerlne ve bllhusa 32 inci made)eel• 
ne uyırun olarak ihale aaıtınden birer 1aat evel Ko.na vermıı oıacaklardır. Bu eaatıerdea 

ıonra verilen zartlar kabul edilmez. Evsaf ve huauıı ıartlar Ankara, lıtanbul Lv. AmlrlUt• 
lerlylt Bursa, Balıkealr, Suıurluk. Tlrll)'e, Bandırma Sa. Al. Ko.larında ır!lrüleblıtr. 

Cinai lııllktan K. tutarı K. teminat 
Kilo Lfra Lira Kr. 
412no ıs:ıoo 22s1 no 

350000 152800 8960 00 
" '84000 1'086 1052 '10 .. 

Sıtıretı 

Kuru ot 
Saman 
Odun 165000 2805 210 88 

(11943) 

İhale gOn aat 
18. 9. Hl 11 
18. 9. Hl 16 
18. 9. 9U lT 
18. 9. 9'1 ıa Açık Ek.. 

uaoa 

Kuru ot ahnacak 
Tophane Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aıatıda mlktan ve muhammen bedelleri yazılı iki l<alem kunıı et hı~ 

veya mavnada teallm alınmak ıa.rUyle 17. 9. 941 çarıamba gUnU blzalannda Y&aıla 
saatlerde pazarlıkla aatın alınacaktır. Şartnamesi her gUn Ro. d& ıörUlUr. 

2 - İateklilerln belli gün ve saatlerde Fındıklı Sa. Al. Ko. na gelmeleıııi. 
Cinsi Miktarı ton lııluham. Be. Katı Te. Pazarlık 

Kuru ot .. lHO 

'~ 

Lira Lira K. Saat D. 
770~ 10205 00 11 
25875 8881 25 11 80 

(6462) 16431 

Kuru ot ahnacak 
Ağrı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aeatıda clnı ve miktarlarlyle yazı Iı h"I kıaım kunı ot ~. 9. 941 Jrapalı zarfla 

eksilt.meııinde talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Tahmin bedelleri ne tik teminatları pazarlık gUnU ve saatleri aıatıda her 

blriılnln hizMında cöııterllmletir. Şartnıımest Ko. da görUIUr. İlteklllerln. belli SÜD 
ve aaatte teminat makbuzıarlyle .Ko. da bulunmaları. 

Ciııal Miktarı kı\o Tahmin B. İlk teminat MUnakaaaaı 
Lira Lira K. Tarih Saat 

Kuru ot 64800 4S60 00 12. 9. 941 10 .. 61661 3Si4 00 12. 9. 941 10,80 

.. 44100 3307 60 12. 9. 9U 11 

.. 42000 SlllO 00 12. 9. 941 15 

.. 

162000 
1476000 
1260000 
1200000 
1140000 89900 2992 60 12. 9. 941 15,30 

(64154) 16439 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Iallhlye Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aıatıda clnı ve miktarları yazılı be§ kalem yiyecek yem ve yakacak mad

deleri hlzaıannda sısıterilen gUn ve saatlerde kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Bunlara alt ıartnameler Iııllhiye Sa. Al. Ko. da görUIUr ve hizalarında ya.

zıh bedeller mukabilinde alınır. 
8 - İsteklilerin. belll sUn. ve ıaatten bir saat eve! tekli! mektuplarını Ko. na 

vermeleri. 
Cinai lrllktarı ton. Muhammen B. Muvakkat T. Şartname F. İhale elin. saat 

Sadeyat 
Sığı re ti 
Saman 
Kuru ot 
Odun 

26 
200 
800 

1200 
2000 

Lira Lira Kr. 
38392 2SSO 192 
52720 SSSG 264 
2t\560 1992 183 
67200 4610 336 
39200 2940 196 

\6518) 16456 

29. 9. 941 
29. 9. 941 
30. 9. 941 
30. 9. 941 
l. 10. 941 

lT 
15 
15 
17 
10 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Gaziantep Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Aıağıda ~ina ve ı:"ikta.rlan, muhammen tutarı arı, muvakkat teminatları ya
zılı ve ihale gUnU ıa~tlerı belU 10 kalem erzak, yem ve mahrukat maddeleri a 
ayrı kapalı zarfla eksıltmeye konulmuıtur. yrı 

2 - İlteklilerln 2490 aayılı kanunun hUkUmler!ne ve • 
uygun olarak ihale aaatlnden eve! teklif kt bilhassa 32 inci maddesıne 
eve! Ko. na vermeı,rı. ıne uplarını be!U gUn ve saatten bir saat 

3 - Şartnameler her gUn Ko. da görU ıur 
Cinai Miktarı kilo Tahmini Tutarı M~vakk t T 

L • a . İhale gUn ve saat Şekil 
ıra Lira K 

Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
K. fasulye 
Nohut 
Pirinç 
S. Eti 
S. Yağ 
Sabun 
Odun 

120.000 
lH.000 

48.000 
48.000 
48.000 
48.000 
90.000 
18.000 
48.000 

600.000 
,(&611). 

4800 360 • 
losoo 810 

7680 
11520 

76SO 
21600 
21600 
27450 
28800 
18500 

57G 
864 
576 

1620 
1620 
2058 7~ 
2160 
1012 ~ 

29. 9. 941 
29. 9. 941 
29. 9. 941 
80. 9. 941 

9 
14 
16 

9 
30. 9. 9'1 1" 
so. 9. 941 16 
l. 10. 941 9 
l. 10. 941 H 
l. lO. 941 16 
1. 10. Hl 11 

Kapalı zart 

• 
• 
" .. 
• .. .. .. 

1~1 
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~ Umumi heyet toplantısı Peıin para ve pazarlıkla 16. 9. 941 salı sünü satılacak emlik 

Dı 

N 
4 
l!Ol 

603 

Mevkii ve nevi llWE&dd_. X. 
Lira 

807 ada 2parsel, 1615M2 ana (248 No Ju evin ~anında) 828.--
807 ada 9 parsel, 144 M2 arsa (dere knanDda ve 

nd > 
h t M 807 ada 16 parıel, 71, 25 M2 ana (~ taJ No. 1U evtıı 
p r1elln önünde). 
h y t 812 ada 1 parsel, 189 M2 arsa (304, 80S t'1 No. 111 

evi n y nında) 
lh y t 1\1. 813 ada s parsel, 69 M2 arsa (354 taJ No. lu evin 

22 parsel, ıs:s Jııl2 arsa (lMO No. 111 evtn 

12 parsel, 21.T,75 M2 arsa (1118 t'1 No. ıu 
evin ltt s tinde). 

218.-

as.-

115.-

228.-

119.-

98.-

Petin para ve pazarlıkla 19. 9. 941 cuma sünü aablacak emlik 

9!11 

96 

1041 

1042 

Yenlhayat M. 824 ada 11 parsel, 199,l!O M2 arsa (154 taJ No. ıu 
evin bahç ine ilhak edllmlttlr.) 

C n K vaklıdere, 1122 ada 36 parsel, 2600 M2 tarla <Bal-
e 1 r yolu üıeı1nde) 

F nk U atı:ı, 1669 ada 90 parsel, 5290 M2 arsa (Hacı HUHYln 
A nl ev n n de lrmen yoluna kadar ımtıdat eden :ver.) 

e k ü zı. 1 9 ada 95 parsel, 4712 M2 harap bat Ukl tarafı 
y 1 ve b r tarafı 90 adanın 2 par ıell ile çevrlll). 

N ll y M Yen ça:v S 706 ada 8 parsel, 10 lrl2 arsa (4 t'1 No. 
Ba an D lda ın apartm nı satında> 
t Y M Y Y S 706 ada 9 parsel, BO :tıC arsa (Ba:van 

ın apartmanı c varındaı. 
M Yen cay S. 706 ada 11 panel, 78 M2 ana (Bayan 

n apartın nının ıolunda) 

Y M. 706 ada 14 parsel. 38 M2 ana (Bayan Dlldann evl-
arkas nda> 

ne M. Yenlçay S 111 ada 6 panel, 33 M2 arsa (2 ve 8 taJ 
lu evi rln arasında). 
t bey M. 676 ada 13 parsel, 36 M2 araa (Arhon ve Yenlçay ıo

k ı rının k ıealnde). 
Erzunım M. Kule (İatanbul) S. 8S1 ada 25 parsel, 155 M2 arsanın 

l!IO.-

2.600.-

1.323.-

1.649.-

560.-

400.-

608.-

190.-

132.-

860.-

96 hin de 12 hlueıı 20, 22 taJ No. ıu evlerin bahçesine bltlllktır). ss.-
1 - Yuk r da tzahatı :vazıh emlAk. peetn para ile ve pazarlıkla ve del!Allyesl mili -

te a t le tızere aatılacakhr. 

nat akcest yüzde ondur. Sat14 aıraıında verilen pey mlJctan mukadder kl)'
ta rde. teminat akçesi derhal arttırılmıyarn !bale kimin uhdellne icra 

al e t r 1 ektir. 

ıaat on dörtte bankamı& sat11 komlıyonun
temlnat akçeıl. hüviyet eUad&nı ve iki ve-

Hrvlslne mUracaat larL (6S28) 16462 

SÜMERBANK 
Birletik Pamuk İpliği ve Dokuma F abrikalan 

Müesaeıesi Müdürlüiünden: 

Eczacı, eczacı kalfası, ııhiye memuru, 
pansumancı ve itfaiye Amiri aranıyor 
~ w ~ıı fabdkalaruma isba ~-m,.,... 1m1M, ...,_ 

ye memuru, pansumancı ve itfaiye amiri alınacaktır. 
Lilzumlu evsafı haiz olanların bu husustaki veıikalariyle tahri

ren veya bizzat Ankara'dald müessese merkezimizin ut itleri tef • 
1l nihayet 25. 9. 1941 tarihine kadar müracaattan. (6404) 16360 

Talebe kaydı 
Ankara Ticaret lisesinden : 

Okulumaza talebe ka1ıt ve kabul maameluiae 21 afutoa 1941 
taribiade baılanacak 20 eylül 1941 tarihinde aoa Yerilecektir. 

Birinci devreye ilk okulu; 
ikinci deweye orta ticaret okullan ile orta olmllan bitirenler 

imtihansız almırlar. 

1 - ilk, orta okul veya orta ticaret okula cliplamuı; 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı; 
3-Afa.kliıdı ve aıhat rapora; 
4 - 6 adet 4,5 x 8 boyda vesikalık fotolraf ile her sfin okul 

idareaine bat vanılabilir. (1796) 11777 

Yatak takımı ahnacak 
Slraat Al&& ve Makine Mektebi MUdürlQtunden: 

Ki 1 y rgan maa dara 
ID k lo 
ÇU'f&f 

N• .... '•••·-

l:JO x 200 
150 x ~ 
150 x 210 

Adedi 

30 
eo 
eo 

Tutan 

202 l50 
150 l50 
278 l50 

eblmls le n yukanda ya:ııılı "yalar acık ekllltmen lro1111u11tur. 

TemiDatı 
L. K. 

,7 1' 

m en bedeli 628 ııra :ıo ıcurU1 olup muvakkat tMnmab 4T Ura 14 Er.dır. 

e erini sı>rmek lltl1enler mektep ldarealne ınQracaat eclebUlrler. 
15. 9 941 puarteat aünU aaat 15 t• Ankara ıneıctepıu mııbaubeelllll 1&tın 

ko~nısırnnu a y pıtacaktır 
e ı n masran 111 alana aittir. 

k 1 r m kt pler muh&lebecUltı vnn•lne yatıracaJclan teınlnat maldNa1m1l 

Uc&ret v ıta arlyle b rllkte l>eU Slln ve saatıe ımmtl)'Onda bUU' bUllllUD&lan. 
(619T) 1811'7 

.. ıııııııııııı1tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı&. - -! Kovacık menba suyu ~ 
- -5 MIKYASIMA DERECESi 1,5 § - -5 .En aelahiyettar Laboratuvar tefi resmi raponada; (Mltliil 5: 
! çok diitük diler mevaddı madeniyeai çok as olmua itibariyle 5 
5 Ankara için kıymetli bir su olan KAVACIK SUYU) cimlelİJle 5 
i takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 5 . -,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

TALAS'TA AMERİKAN KOLLEJİ 
4 Mil 'il O T.ı\ okulu; lHZAR' 1 Orta lllUf 
Tatıh leret : 225 Lira. Tedrllat 24 Erlll'& 

' 

ı.ımve 

Kuru ot alınacak 
.Jandarma Gn. X. Ankara Satın Alma :Ko.: 
B1r kilo.una yedi kuruı elll santim tıyat 

t.ıhmln edllen (12.000) kilo kuru ot 16. 9. 941 
salı 811nU ıaat 15 te Ankara'da .T. Sa. AL ko
mllyonumUZda acık eksiltme ne alınacaktır. 
Muvakkat teminat (67) Ura (:IO) kuruıtur. 

Sartname paraııa her aün komlıyonumuzdan 
alınır. lateklllerln ekalltme ırUn ve aaatlnde 
ilk temlnaUarlyle komisyona ırelmelerl. 

(6105) 16107 

Çamaıırlık bez alınacak 
.Jandarma Grı. K. Ankara Satın Alma Ko

mllyonundan: 
Bir metresine otuz bir kurUI 90 1antım 

ıtyat tahmin edilen (226.800) metre çamaeır
lık bez 22. 9. 941 pazartesi ırunu saat 15 te 
Ankarada J. Sa. Al. Komisyonumuzda kapalı 

zart eulltmeslyle alınacaktır. Numune ko
mllyonumuzda her ııUn ııorUIUr. Şartname 

(362) kuruı bedel kauılıtında Ankara ve 
latanbul J. Sa. Al. Ko. larmdan alınır. Mu
vakkat teminat (48671 lira (46) kuruıtur. 

lateklllerln kapalı zarf teklif mektuplarını 

eksiltme vaktinden bir saat evellne kadar 
komlıyonumuza vermeleri. (62781 16306 

ENSTiTÜLER 

Beton ve divar inşaatı 
Polll EruıtltUaU MlldllrlUIUnden: 
Yapılacak 11: ııeton iti. ketlf bedeli 1591 

lira :ıo kuru" muvakkat teminat 119 llra 36 
kuru., ihalenin yapılacaaı tarih. ırlln. saat: 
20. 9 941 cuma 14. 

•·apılacak le: duvar 111. ıcetlf bedeli 1237 
lira ııo ıcurue. muvakkat teminat 92 lira 82 
ku ue. ihalenin yapılacatı tarih. ıılln. aaat: 
20. 9 941 cuma 1~ 

Polis ~nılllllıü binası dıeında yaptınlacak. 

yukarıda uzılı iki kalem it, pazarlık aure -
tiyle ekslllmc>e konulmuıtur. Şartnameleri 

Polis enstltUıU muh!laebeslnde ~:irUlür. 

Pazarlık Ankarada pallı enslltüıü bina -
aında mUteeekkll komlıyonı1a yapılacaktır. 

1ıtekl11erln, lılzalarında yazılı muvakkat te -
mlnat makbuz veya banka mektuplan ve ve
saiki IAzlmelerlyle birlikte mua) yen ııUn ve 
ıaaıte komlayonda bulunmaları. 

(6396, 16335 

ZiRAi KOMBiNALAR 

Benzin ve mazot tenekesi 
satılacak 

Zlral Kombinalar Merkez Bötııeaı Relslltln-

Al ika darlara 
Ankara Telefon MUdUrlUtünden: 
Yeni Ankara teeıron rehberi bastırılmak 

Uzeredlr. 
Rek!Am ve l!An kaydunnak lltlyenlerln 

18 eylül 941 tarihine kadar Ankara telefon 
mUdUrlUtUne müracaatları llAn olunur. 

(6368) l~ 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. MUdUr!UiUnden: 
1 - 1daremlzde münhal maaıtı ve ilcretll 

memurlye~ıerıe Ucretll ıtaJyerllklere orta 
mektep mezunlan müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak 
aurettyle pek iYi d recede kazananlar l~ lira 
m aılı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6 
ve 5 numara almak ıurell>le orta derecede 
muvaffak olanlara da takdir hakkı idareye 
alt olmak U re 20, 2:1. 30 lira aylık ilcrelll 
ataJyerllklere tayin ed ıeceklerdlr. 

3 - StaJ devr inde muvartak olanlar 
maaııı ve> a ücretli memurluklara ıreclrlllr

ıer. 

4 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanu
nunun 4 ilncU maddesindeki tartlan haiz ol
makla beraber d vlet memuriyetine ilk de
fa ırlreceklcrln 30 yaeını ırecmemlt olması 

lAzımdır. 

5 - MUıabakaya ırtrmek lltlyenler 29. 9. 
941 pazartesi ııunu akaamına kadar dilekçe 
, e' rakı mURbllelerlyle beraber .ı\nkara P. 
T. T mUdürlUil'Une müracaat etmelidirler. 

6 - Mılsnb ka 30 9 41 •alı ııUnU saat 10 
da yapılacaktır. (6387 ı • ıt;.152 

OKULLAR -------
Talebe ahnacak 

Teknık o~ulu Mudurlugundcıı · 
Okulumuzun miıhendiı ve fen memurlu

iu kısımlarının inşaat ve makine şubelerine 
yeni talebe kayJına l eylıil 941 tarihinde 
başlanacak 30 eylul 941 günü akşamı ıaat 

17 de nihayet bulacaktır. 
Kayıt muamelesi her gün saat 9 dan 12 

ye kadar yapılır. 
Orta mektep me unları imtihanla, lise 

ol~ıınluk imtihanında muvaffak olanlar im

tihansız kabul olunurlar. 
Teşrinicvelin ilk gunlerinde her iki kı -

ıım içi:ı ayrı, ayrı yapılacak dühul imti • 
hanları günleri İstanbul gazeteleriyle ey -

lülun 25 inci gunıi ilin olunacaktır. Fazla 

ı - 8000-4000 benzin tenekesi satılacak - tafsilat almak iıtlyenlerin bizzat veya mek 
tır. Beher tenekenin muhammen bedeli :ıo tupla İstanbul Beşiktaı Yıldızdaki idare -
kunıtlur. Teminatı 150 liradır. 

2 - 8000-4000 mazot tenekesi satılacak_ miıe muracaatları. (7320-5853) 16049 

den: 

br. Muhammen bedeli 20 kuruıtur. Teminatı 
6 liradır. 

3 - Tenekeler Ankara ve Polatlı merkez
lerinde teııllm alınacaktır. Sal11 bedell peetn
dlr. Del!Allye ve pul ve 1alr masraf mUılerı
ye aittir. Sat11: 24 eylül çar1&mba ırUnU aaat 
15 te yapılacaktır. 1atek1Uerln mezkO.r tarihe 
kadar zirai kombinalar merkez bölııeal rell
U'-lne <Keçiören Yolundaki tohum ıslah h na-
11nda) müracaatları UAn olunur. (6333) 

16310 

--
~Ambar İnşası~ - -- -- -5 Toprak mahsulleri § - -- -: ofisinden: : - -§ l - Mürıitpmar ve Akçeka· S 

--

Muhtelif mobilya alınacak 
Siyasal Bilgiler OkUlu Satın Alma Ko-

miayonundan : ılı ~ s >. 
c:ı 1M 

Yaptınlacak 
e§yanın cinai 

Banko 1 

A 
60 

- c:ı !: QJ 

s.. s 
~ E 
QJ "' l!l .ı:: 

350 

~ 
6,50 390 

1190 89,25 
Siyasal Bilgiler okUlu için yukarıda 

cinal ve miktarı yazılı mobilya açık ek • 
ailtmeye konulmuttur. Eksiltme eylUlUn 
22 lncl pazartesi gtlnU saat 15 te Ankara 
Mektepler Muhasebecllljinde yapılacak -
tır. Muhammen fiyatlar ve ilk teminat 
miktarı yukarda teablt edilmi§tlr. Fennı 
ve ldart ıartnameler her gün mektepte 
sörillebllir. (6288) 16281 

: le iatuyonlannda yaptmlacak -E 
5: ubar, idare binası, memur loj- E 
: manı ve sair itler pazarbk usu- : .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. 
5: liyle eksiltmeye çıkanlmıfbr. S S E 
: K-,ifb1!ed1~i dcno.ooo> yüz : : Alqap elektrik sayau : 
: J9tmif m ıra ır. : : : = 2 - ihale ıs. 9. 941 tarihin- = = •ah'azası yaptırılSl's.. = 5 de saat 15 te Ankara'da ofis S E •11 lı au1a S 
: umum müdürlüiü binaamda : : T f• bal. d Ankara E- -S yapılacaktll'. Şartnameler 8.50 S S u ıye m e = 
: lira mukabilinde umum müdür- : : lektrik T.A.Ş. Tasfiye Hey- S 
- ı::.~ f" • o· b k - - etı·nden • = : ua&en ve o ısın ıyar a il' a- : : • : 
S janundan alınabilir. • S S 1. 1000 (bin) adet aht•P S 

--::E Güven Türk Anonim Siıqrta Sosyetesinden : -=: Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesi hiaaedarlar umumi he-
= yeti, aıaiıdaki huauaatm müzakeresi için 29 Eylül 1941 tarihine 
=: raathyan pazartesi günü saat 18 da latanbul'da, Galata'da, Ban
= kalar caddesinde Sümer Bank binasındaki sosyete muamelat 
::E merkezinde fevkalade olarak içtima edecektir. Bu içtimaa itti
::E rak etmek iatiyen biasedarlarm sahip olduklan bine senetlerini =: içtima s\inünden asgari bir hafta nel sosyetenin adresi yukarda 
=: yazılı lstanbul'daki muamelat merkezine veya Sümer Bank veya 
§ Emlak ve Eytam Bankalan Ankara merkez veya lstanbul ıube= lerine tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakalan almalan ve 
::E Ticaret kanuaunun 385 inci maddesi mucibince bir hisse senedi= ne sahip olanların da bu içtimaa ittirak edebilecekleri ilin olu--=nur. -= Müzakerit Ruznamesi -=: 1. - Esas mukavelenin 2, 21, 22, 27, 35, 42, 70 ve 95 inci mad-
::E delerinin tadili. -= Tadili teklif edilen maddelerin yeni metinleri: -::E Madde 2 - Sosyeteye aıaiıda yazılı muamelelerle İf tİgal et-
::E mek üzere tetekkül etmiıtir. =: a. - Kara, deniz, hava nakliyatı ile bunlarm her türlü vaaıtala· 
::: n ve yangın, bayat, kaza, dolu, seylap, meauliyeti maliye ve alel
::E umum ethas, hayvanat; emval, etya ve kıymetler üzerine kanu
::E nen memnu olmıyan her türlü .lıorta, ve bilcümle koaaürana, re
::E asürans ve retroaesyon itlerini ifa eyliyecektir. 

§ b. - Sosyeteye yukarda tasrih olunan maksatla doirudan dol= ruya münasebeti olan bilumum mali, ticari, amai muameleleri İc· 
::E ra ve bu muameleler ile ittiıal eden difer ıirketlerin biue sene
§ dat ve tahvilatmı mübayaa ve bu nevi ıirketler teaia edebilir. 

5 Kezalik müatakillen veya müıtereken yapı tirketleri vücuda 
::E getirebilir, ve bu gibi tirketlerle İftİJ'Ü edebilir. 
::E c. - Sosyete esas maksat ve muamelelerinin tedviri ve sermaye 
::E ve ihtiyat akçelerinin tenmiyesi veya alacaklarının istifası znn
= nmda kanunlara tevfikan emvali gayrimenkule inp, ittira ve ta
= aarruf edebilir. 
§ Madde 21 - Meclisi idare izumdan her biri bedeli, kıymeti 
=: asliyeıi itibariyle tirket sermayesinin akalli yüzde birine muadil 
::E kıymeti hlliz miktarda ve fakat azami iki bin bef yüz liralık fü 
E: ihraç kıymetinde hine aenetlerini ıirkete tevdie mecburdurlar. 
=Tevdi olunan hiue MDetleri azanm heyeti umumiyeden beraet =: istihsal edecekleri vakte kadar zamanı idarelerinclen mütevellit =: meauliyetlerine kartı teminat hükmünde olup ahara deTIOluna= maz ve tirketten almamaz bu maksatla damgalanank tirkette 
::E hıfzolunacaktll'. Sümer Bank ve Emlak ve Eytam Bankası nam
= zet ıöaterecekleri izalar namma bu nuıkaatla hisse senedi te.di 
E edebileceklerdir. -E: Madde 22 - idare Meclisi izaaı iki sene için intihap olunur· 
5 lar. Müddetleri biten i:aanm tekrar seçilmeleri caizdir. 
::E Madde 27 - 3 üncü bendinin 2 inci ve son fıkrası: (Soayete-
5 ye ipotek ve sigorta edilen gayri menkuller yapı kooperatiflerine 
::: ait olduiu takdirde idare meclisi yukarclaki fıkrada yazılı yibde 
E: elli niabetinde ve ipotefin birinci derecede olması kayıtlarım na-

•= zan itibara allDIJ'abilir.) 
_ tleHtteii.f-. nmnarab 
=:kanun hükümlerine tevfikan tayin olunur. 
=: Madde 42 - Mürakiplerin ücretleri 3859 numaralı kanan Jıii
= kümlerine tevfikan tayin olunur. 
=: Madde 70 - Sosyetenin senelik haulatmdaa bütün masraflar 
§ ile bilumum muamelat .. kıymetlerin kanuni ve teknik ihtiyat = ve amortiamanlan ve lüzum görülecek sair karıılıklan ve ilıti
= yatlan tefrik edildikten sonra ıeriye kalan miktar safi kin tet
S kil eder. lıbu kazanç ataiıda göaterilditi suretle taksim olunur. 

=: a. • Safi kazancm yüzde 10 u atatüter ihtiyat olarak tefrik oha
= nur. -E: b. - Safi kazancm yüzde 4,71 ti 3819 numaralı kanan mucibm-
= ce memurin ve müstahdemine ikramiye olarak tediye edilebilir. =: c. - a ve b fıkralan mucibince aynlan miktarlardan ..... ka= lacak bakiyeden tediye •clilmit sermayenin yibde 6 ama tekabül 
E: eden miktar birinci hinei temettü olarak hiaedarlara tevzi ola--- nur. -::E d. - a, b ve c fıkralan mucibince ayrılan miktarlar yekGnu çık-

: 3 - Muvakkat temmat : : elektrik sayacı mahfazası yap- : 
5 (9.750) dokuz bin yedi yüz ; E tırılacaktır. : 
: elli liradır. : : 2. Bu ite ait resim ve prt- S 
: 4 - Eksiltmeye girmek isti- : : namesini parasız olarak almak : · 
5 yenler ihale tarihinden niha- S S ve 22. 9. 941 tarihine kadar S 
5 yet iki ~ evel o~iaten alacak- 5 S teklif mektubu vermek iatiyen- S 
: lan veukayı teklıf evrakı me- : : )erin yazı ile •••ket müdürlüoni. -
- k ki d -·- - ~ ·- = 

= bktan sonra artan miktar ikinci temettü hiueai olarak biuedar
E: lara tevzi edilir. Veya tamamı veya bir kısmı fnkalade ihtiyat 
E: olarak ayrılll', veya kısmen veya tamamen müteakip aeaeye dn-
5 rolunur. =: Madde 95 - Heyeti umumiye illnlan idare ve muamelat ......,. 
E: kezlerinden birinde en az birer gazete ile yapılll'. -':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

: yanma oyaca ar ır. - - ne muracaatlan ilin olunur -
: 1 - lt'bu infaata muktezi 5 ~ · = 
: yalnız 8 ve a mim kutrunda 8 : ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

5 ton yuvarlak betonarme demi- S 
: riyle muhtelif boy ve kuturda : 
5 2 ton çivi bedeli mukabilinde 5 
: of"uçe müteahhide verilecektir. : = (63il) 16343 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi - Ankara beledt:veatnden aldıtun 
sıs No. lu araba p!Akuını k&Ybettım. Yenl
ılnt alacatHndan 11klalnln hllkmU yoktur. 

Mehmet TUncer 4210 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7221 
lmtiyu Sahibi 

Lkeader ArtaD 
Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı lılerl Mildilril 
Mümtaz Faik Fenik 

Müeueae Müdürü Naıit Ulat 
ULUS Baaımevi ANKARA -

- DİKKAT-
Qultemlae &Ond•rll•ll Der nevi ,.. 

atar. aeeredlla1n edllmellD Seri "" 
rlllUI ft AYbOIUIUJldua dolUl llJO 

ldr aallalbet lrabal oıumea. 

Kayıp kız çocuğu 
Cankırı•nın Cerkn kazası Pazar nahlyell 

Kolat kö)'(lnden 12 yaıında Durmuı ıuzı Ha
cer bir aydanberl kayıptır. Nerede bulundu· 
tunu blletılerln lnıanı:vet namına atalıdakl 
adrese malQmat vermeleı1nl rica ederim. 

Ankara: Yenldotan mahalleal RUıtemata 

aokak No. 456 da berber Mehmet eliyle ba • 
buı Durmu.. 4212 

Satlhk kuru ot 
Manlıa'nın MUtevelll çlCUttınde tahminen 

200 ton iyi evıarta kuru ot mahalUnde dö • 
kUm halinde ve :vahut Karaataçlı lltuyo
nunda vaıronda teslim batıanm14 olarak sa
tılacaktır. Taliplerin mezkQr çlrtllk sahibi 
Raılb Tuna'ya mUracıeıatları. 4202 

YENİ Sinemada 
BuırUn bu tece 

Saat: 18.30 ve 21 aeanalartnda 
iLK AŞKI 

Bal rolde: DEANNA DURBİN 
Saat: 14.30 -18.30 ıeanalarında 

YALNIZ SENİN tCtN 
Baı rolde: GRACE MOORE 
Saat 12.15 te 11cuz matine 

Bir usta aranıyor 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ıube ve ajanslarında mncat b-.. 
küllerin muayene, ayar ve timir itlerinde çalııtınlmak üsere bir 
asta alınacaktır. 

Bu ustaya Ankara'da bulundufu müddetçe yalnız ücret • 
cek, vazifeten Ankara haricine ıönderildiii takdirde de mutaf 
nakil vautuı ücreti tediJe olunacaktır. 

Aylık ücret )lbİktan ihtiau ve ehliyetine söre tayin oluaaca 
dan talipleriı/ eylül 10nuna kadar Toprak Mahmlleri Ofisi 
itleri Müdürlüibe müracaat ederek veaikalanıun asıl veya aw 
retlerini tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. ( 6227) 1 

Sus Sını•ısında 
Buaün bu gece 

KATYA 
Bu rolde: DANİELLE DilRIEUKS 

Seanaıar: 14.30 - 16.30 - 18.30 sec• 21 d• 

SOMER Sinemastlldl 
BuırUn bu sece 

8 ! il AL 

Baı rollerde: Mlchel Morsan • 
Plerre Rlchard 

seanalar: 

12.15 - 14.30 • 16.30 • 18.30 nee 21 

!lmetpqa lak&r7a ISMm .. 

JfttKL.1L JWlllAILUU 
TQrkoe alllil 


