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ULUS Basımevi l 
Çankırı C~ı, Ankara ı1 Telgraf: ULUS Ankara 

Telefon 
Baamunarrlrllk ırn 

razı ıaıerı MüdOr11 1061 
Müessese 111üCIUıil 1144 

YaZl ıııerı 1062 • 

GOVEN 
SİGORTA SOSYETESi 

Hayat _ Yangın_ Nakliyat - Kaza 
~KURUŞ ccıare 1064 

ADiMi% . ANDIMIZDls=t.. Galata Telefon: 44969 - 40630 _J 
Ankara: Telefon: 2208 

Erzincan, Karoköse, Bitlis, Van ve Malazgirt'te 
. 

Muhtelif siddelle 
er sarsınllları oldu 

Bir kısım evler yıkıldı 
Enkaz altında kalanları kurtarmak 
için yardım ekipleri yola çıkarıldı 
Aldığımız haberlere göre, 

Bitlis, Van ve Malazgirt' de 
ko.dar süren yer sarsıntıları 

Mücadelenin 
üç cephesi 

Falih Rıfkı ATAY 

dün sabah Erzincan, Karaköse, 
muhtelif şiddette 30 saniye 

olmuştur. ( a • a • ) 

1 VAN' da 
Van, 11 a.a. - Bu 'Sabah mıntaka

mızda 30 saniye kadar süren oldukça 
şiddetli yer sarsıntısı olmuştur. Bu
raya gelen ilk malUmata göre Er
ceiş kazasının Kocaağaç nahiyesi da
hilinde oldukça şiddetli hissedilen 
bu yer sarsıntısı neticesi bir kısım 
evler yıkılmış ve bazı vatandaşlar an
'kaz altında kalmışlardır. Vilayetçe 
buralara derhal sıhat memurları ve 
yardım ekipleri gönderilmiştir. 

AGRI'da 

.. ~ .. 
lnönü Kampında tayyareler, Atatürk Biistünün üzerinde u·çu§ 

yapıyorlar 

[ lnönü kampının yaz devresi kapanış törem münasebcsıyle yapılan gösterilere aıt 
yazı ve rcsınılcri okuyucularımız s ıncı sayfamızda bul.1caklardır. l 

.Ankara, İstanbul ve İzmir gazetecileri 

İnönü kampında gördükleri 

ve intizamlı çalışmalardan 

şuurlu 

dolayı 

Türl< Hava l(urumuna 
tal<dirlerini bildirdiler 
H ı\'11 Kurumunun 

nıı tören ndc bulLn n 
Anknra. lstanbul, 1 • 

----
LONDRA'YA GÖRE BERLİN'E GÖRE 

Smolensk dvar1ndan Gomel' e 
1 kadar olan hatta ruslar f aarruzda 

Rus taarruılan alman 
harekahna engel olmadı 

Timocenko _, Büyük bir tank 
kuvetleri muharebesi 
ilerliyor cereyan etti 

almanlara büyük Ruslardan birçok 
zayiat verdirildi ganimet alındı 

Ruslar Smolensk'i 
geri mi almıılar ! 

leningrad' a ıiddefli 
, bir hava akını yaplldı 

Londra, 11 n.a. - •---------·------
Dün .:ccekl SO\ >et tl'h-
llf:lnln ~illnız Lıillün 

cephe l>O~unca anudane 
c:ırııışmaların dc\nm 
cttığlnl lılldlrmeıılnc 

ratır. n, Mıırqal T mo· 
c<nko ku\etlerı. Smu· 
len k'in GO kilometre 
kadar •lm:ıll ınrkls n -
de bir noklndıın :?70 

Bcrlln, ll a.a. -
Buı.:unkü alman rl'Stnı 
t bııaı hakkı n N. 
n a anıı aa t d11kl ıat· 
s !Alı almıatır: 

Alman 

ihtikar mücadelesinin üç cephe
si var. Biri, :meslekten tüccar olan
ların azami kar hırsıdır. Bunu müm
kün mertebe önlemek için hükümet, 
fiyatlara karşı bir takım tedbirler 
almıttır. Hepimiz hangi malı ne pa
haya satrn alacağımızı az çok bili 
yoruz. itiraf etmek lazımgelir ki bu 
tedbir, vatandaşların muhtekirlerle 
değil, fakat hükümet te§kilatı ile 
elbirlifi etmek sayesinde muvaffak 
olabilir. Kaçak aipariı ve aatıı
larda, müıteriler, muhtekir tarafın
dan avlanmakta değil, onunla suç 
ortaklığı etmektedirler. Mesela kun
dura mağazalarında bir aokak pa
.zarJığı peyda olmuttur. Dükkanın 
adamlarından birine iıaret edersi
niz; o arkanızdan caddeye çıkar; 
aizi bir arka sokak dükkanına gö
türür. Tesbit olunan fiyatın iki mis
line bir pabuç ısmarlarsınız. Bu hal, 
çalan mağaza sahibi ile, sevinerek 

Ağrı, l l a.a. - Bu sabah bire beş 
kala vilayetimiz dahilinde orta şid
dette bir yer sarsıntısı hissedilmiş-
tir. 

mir ı:azt'!ccl: r. t rn
fınd::ın lln\' ı Kurumu 
na,k mı Erzu•um Mc· 
tıusu Şükrü J{oc:ık a ıu 

tclı:rn t ııonderllmlstır: 

1 

kl•onıctre kııdıır CC"nu -
hu e:ırkts!ndc GomC"l'e 

• kndar uzıı.nan 320 kilo
metrelik bir C'C'Phe U • 
zerinde Uc yerde taal'-

lın n mniyetli müsteriler arasın
da, eğer bir gün ar larmd n biri hı
Y•net etmezse, hiç bir resmi müda
hale korkusu olmaksızın, devam 
edip gider. Vatandaıın kendi koru
Y\lcusuna karıı, kendi hırsızı ile 
böyle komplo yapmasına hayret et· 
inekten baıka ne denebilir? 

Mücadelenin bir baıka cephesi, 
ömürlerinde ticaret etmemi§ olanla
rın atoklama usulü ile kazanç hırsı
na kapılmıı olmalarıdır. Faal bir 
hizmet veya tekaüt maa§ı iJe geçi· 
rıen vatanda§, eline ne geçerse sa
tın alıp evinde biriktirir; mal piya
aada aeyrekler; fiyatlar arttıkça ar
tar; ayak tellalları hususi stokları 
parça parça ve elden ele devreder. 
Baamalar için buna nüfus kağıtları 
ile bir çare bulunmuştur. Fakat bir
çok e§yalarda en mütevazı sermaye 
aahibi vatandatlarm kulağında §U 

Parola çınlamaktadır: "Al ve sak
la!" bu nevi vatanda§lar, biraz ser· 
vet edinebilmek için, harp ve ablu
ka §~~tlarının temin etmiş olduğu 
~u mustesna fırsattan istifade etme· 
ge karar vermişlerdir. Tedbir bas
malar için tatbik olunan usul: ben
zer tahdit vasıtalariyle, hiç olmazsa 
muayyen bazı eşyadan herkese ihti
yacı kadar vermektir. 

Mücadelenin üçüncü cephesi, ye· 
ni tahditlerin, murakabelerin resmi 
Yahut yarı resmi bazı teşkilata ver
mi~ olduğu selahiyetler ve bu sela
h!yetlerden herhangi birinde küç.ük 
bır kaçamağın vadetmekte olduğu 
büyük kazançtır. Son günlerdeki 
bazı tevkifler ve takibat, mesul me
mur ile muhtekir arasındaki suç or
taklığına karşı hükümetin ne kadar 
titizlikle hareket ettiğini gösterir. 

Hadise yalnız bize mahsus mu? 
Harbin doğrudan· doğruya veya bil· 
Vasıta tesiri altına giren her mem· 
~ekette böyledir ve aıkınh arttıkça, 

em yolııuzluklar hem cezalar art
makta~ır. Almanya'da tavuk için 
adam ıdam edilmiş olduğunu Berlin 
telgraflarından Öğrendik. 

Bu yer sarsıntısının Patnas kaza 
merkezinde ve Develi nahiyesine 
bağlı bazı köylerde hasara sebebiyet 
verdiği ve ev çöküntüsü neticesi ba
zı vatandaşların ankaz altında kal
dıkları bildirilmektedir. Ve bu mın
takalara derhal yardım ekipleri gön
derilmiştir. 

lnünU'ndckl Türk 
kartalları )UVa.slyle 
H:ıvn J{urumu \'C mrm· 
IC'kCt gcrcck•l'n thUrıc· 
blllr. tsllkb:ılln cellk 
k.ırtallarını )t'tlştıren 

knmııtn gördüılUmüz 

intizamlı ve ıuurıu 

mC'8 1 \'e en mU$kUlpe· 
• scntlert imrendirecek 

Ameri a' a vaziyet 
·ciddi addolunuyor 

Bitaraflık 

canlı \'arlık karsısında 

111 :na lfthar\e 

cenin ved.\ s rrasın :ı 

a1zl ve bütUn mesai ar
knClnılarınızı )'ük ek 
bnsarılnrın12dıın dola)t 
ıcten gelen samlml)ct
le tebrik c)'lemeıtı va -
zire sn)ıycırtız. Aı:lz 

Kurumla dnlma vıır o
lun muhterem baskıın. 

Yeni Sabah sahibi 
Cemalettin S:ırnco~lu 

kanunu 
lağvedilecek 

llavn Kurumu ll.'lı
kanı dn karşılık olarak 
ıu tclı:rntı ı:undenn!s -
Ur: Kampta bir planör uçuı halinde 

Amerikan gemilerini 

fiio himaye edecek 

B. Ccmnlettln Sarncor:lu 

Yeni Sabah ııazelC'sl sahibi 

lstnnbul r!ran - lngiliz - Sovyet 
Anknrn. lstnnbuJ ve Izmlr ~azctccllert na

mına ı:öndcrd!C:lnlz ıcıı:rnttan cok mQtchassls 
oldum. Aziz ve cl\•anmerl mlllC'tlmlzln bU)11k 
nl1\.ka \'e rcdnkilrlıklarlyle kurulıın cııere en 
cok emek vcnnıs olnn Ti.Irk basın heyetinin 
Yüksek takdirleri benim tein unutulmaz lılr 
mUkMattır. Büyük davayı Türk ııcncıerl le!- • 
ne sonınt'z bir mc: ııle halinde ~oıeırcn sizle-

B. Ruzvelt'in söyliyeceği nutuk 

her yerde sabırsızlıkla b~kleniyor 
re bu \'cs ı lcden lstltacıc ederek Türk Hava 

Vaşington; ll. a.n. - Annesinin cenaze Kurumunun mlnntttnrlıC:ını arzctmer:ı • b!r 

d bulunduktruı ııonrn, çnrıınmbn borc blllrlm. MUstııecJ !5lerlm )i!ztinden ara· 
törenin e nızcın bulun:ımndıl'!ımn cok UzUldUğilmQ \'e 
akşamı Vqlngton'n dönen M. Uuzvcıt, 1 candan te&ekkUrlcrlmln ırazetC'cl arkadaslara 
Jstnsyondn :M. Cordcll Hull tnrafınd:ın ı lbUıfına tu•ıuautunuzu rıca eder \'C hUnnet· 
karşılruınıış ve derhal son günlerdeki harp lcrlml sunarım. (a.a.) 

htıdlsclerinln Am<'rikn Illrlc~ik Drvlclle-

{Sonu 1 üncü sayfada] 

İzmir' de Atatürk 
.. 1 

muzesı dün a~lldı 
1 

İzmir, 11 a.a. - Atatürk müzesi 

1 
bugün güzide davetliler önü~de açıl
dı. Belediye reisi ve vali bırer nu
tuk söylediler. Müze Atatürk'ün İz
mir'i teşriflerinde yattığı oturd~ğu 
ve çalıştığı odaların mobiJyalarıylc 
bu seyahatlarına ait fotoğraflarla ve 
İzmir'in hemşeriliğine kabulü müna
sebetiyle el yazılariyle yazdığı mek
tubun klışeleriyle süslenmiştir. 

General Papagos 

ortadan kayboldu 
Londrn, U n n. _ ttımadn değer bir men· 

bndıın nlınnn mnHimatn göre c ki l unnn 
bnşkumandnnı gcnf.'ral Pnpagos artık al- ı 

•mnnlar tnraCından mf.'\kuf tutuldu u Atına 
civarındaki \•111 ıda d ~ıldlr. Generalin en
terne edildlğml haber alan dostlarından mü
rekkep bir grup bir gece vlllAyı basarak 

alman muhafızlan lildilrmaslerdlr. Genera· 

anlaşmasından sonra 

SOVYETLER 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

mühim münakale 

yollarının idaresini 

ellerine aldllar 
Almanlar1n nihayet 

bu güne kadar teslim 

olunmalar1 istendi 
(Yazısı 3 iincü sayfada) 

ruzdndır. 

Alman resmi lst.h· 
bnrot aJansı, M~ko\n 

kaynaklarından hu hu· 
su.sta hiç bir halıcr a-

lınmıı olmamasın:ı raıt 

men, dün akııamkl nC"~· 

rf)·ı:ıtınd:ı Smoltnsk'ln 

olmall ıarkl inde ıov-

Inıımz haberlertn• 
ıı5re, Mosko\n ıtnn t.-h
llkC'yl uzakl:ıstırnınk ı
cın Smo!C'nsk ı n co
mel'e karlar ııovyctıerın 
bilyUk bir tnarru.ıu ee
re)oın etmektedir. Bu 
hu~usta ıunu ka~dct· 
mek ıı rekt r ki, Smo
lensk tnb at Yle hAll. 

yet hücumları >aPtldı- ~1areşal Timoçcnko 
:ını blldlrmlstlr. •il" alm n cephe-

\ Alman allnsı, tanklar munharctl> le t m I sin n 7 J k ı tre cer s ndc bulun "tadır. 
tertipli taburlann ~ aııtıl:ı hQcumlıınn mu- nın n CC'Ph~ nln cok dah~ • r1le-

l \·attak olmadı.tını iddia elmlıllr. r ndc-dlr. 
Smolenıık \9 Comel in ıark ndald mıntaka

larda ıov)ctlcr az cok muhım kuvcuerle 
hakkında tıfllllt Hrrncta lir. Dur.ıa, mı- m t ddlt lıarruzlar )npmıaaraa da bu ta-
harebe mc>'Clanında, alınanı r b nıerce ı .. ıı rru 1 ır duralı eııey :ı nı n oı U6 \ c ı,..ı} uıc 
bırakmıı \C rusıar, 47 atman tankı, 11 lop, aıınnn h:ırckAUna hlc bir ıureı e ena:cı 

0 
:na. 

Tau aJansınnı <"Pllhl'dcn altlı~ı bir lelıırat 
IO\')etlrrln Gomrl'Cltkl mukabil hücwnları 

96 kam~on tahrip etmlıtır. mıstır. Alm n harekAtı her ııun Claha z4ad• 

Tirnnrenko kuvetleri ılerliyor 1'"rıcnı~kte \(' sov>ellerın bu:yuıc blr kısmı. 
···-.ı- nın mı •luh,><'llnl tntac etm<'k Uz redir. Bu-

l I..oncırn. 11 a a. - l\lnreıııl Tlnıoccnkc.'nun nun <'11 s:ı·· ı delili L rıl rat ın mu'husıırası. 
emrindeki kuvetlcr dUnkll SO\)et tcbll{ı nd~ dır. C pil n n d er kısım arıncı n d:ı kLSJ. blr 
zaptedllııııtı bildirilen Yl'lnbıı'nın OtulndC' zam ndll tıunn brn er a ıııı r b ki nlyor. 
ilerlemektedir. Zaman ftmlllnln bu kadar bu- Sov} eti r, l u ·Unku -.az) rtler nde karıı 
Y\lk bit ehem!Jiet aldııtı an ııı nnzl ku\ell rl- ko)amı)ncnkl:ırı Alman)n'd n daha kış &el
nln rtcaU almanların tız:ımt hamleler nl tU -
kettlklcrtnı Jıl!steren bir 11!\kulcea detlş k· mcden ş dd uı dnrb lc>r bcklcmd rl lhııu-
ııaı ıtade etmektedir. geldi • nl p k ıla b 1 ) orlnr. 

Almıınlnr taratınrtan ıtoktıırının cok >akın Alman muvallaluyetleri 
olduQu bildirilen Uc lıüyuk ıehlr hartalanln~ Il tlin, 11 n n. - D.N B. nın s hl)ettar 
beri ıasc m:ıddelcrl '" lernzım almakta de - bir rn nbad:ın ö rendi no öre ark C<'Phe
\'llm cd[)orlnr. Kl>et \C Odesa')a her ırUb ı sınln blr bul nd<.> 10 eylül günü &I :1deut 

(Sonu 1 üncu sayfada] LSonu J uncü sayfada] 

Ruıların almanlardan iğtinam ettikleri bir top 

.· 

·-------------
Türk hududunda 
Bulgar tahsidatı .... 

olduğu asılsız 

Bizim İçin her hususi vaka tec
rübelerimizi zenginleştiren bi; mi· 
sal teşkil etmeli, inzıbat ve mu;aka
be tedbirlerimizi ona göre tamam
lamağa saik olmalıdır. Şunu söyli
yelim ki bizzat vatandaıın hükümet 
murakabesi ile işbirliği etmesi, mü
essir tedbirlerin başında gelir. Kati 
bir zaruret olmıyan eşyada pahalıyı 
reddetmek, hükümetin fiyatlarına 
müdahale ettiği eşyada ihtikarı ya
kasından tutup teslim etmek, arka 
aokak komplolarını kabul etmemek 
vntandaşlar için yalnız b!r ah} ak .de
ğil bir menfaat meselesı telakkı o
lu~malıdır. Abluka altında değiliz. 
İhtiyaç maddelerimizi velev sulha 
niab tle nz miktarda, fakat munta
zarnan ithal ediyoruz. Eğer yağ?1a 
•e lrir hını ile değil de, asgarıye 
kanaat zihniyeti ile hareket ed~r· 
Aelr, en az mahrumiyet duyan mıl- ı 
letlerden olmak imtiyazını muhaf a- A .k C.. h · • B R l •a ecleriz. merı a um urreııı . uzve t 

lln halen nerede bulundutu mal<lm değil· 
dlr. Ôrli idarenin ilan olunduğu Tahran'dan bir görünü, 

Sofya; 11. a.a. - Bulgar ajansı 
bildiriyor : Royter ajansı, doktor 
Clodiuıı'un Türkiye'yi ziyareti hak -
kında mütalaaları muhtevi olarak 
10 eylül tarih ve Ankara mahreci ile 
neırettiği bir haberde, Bulgaristan-

[Soau S llnca sayfada) 
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Oliini münasebetiyle : > ·~ 
( &011011 GÖLGESİ j Elinde makine Ankara Devlet .. , _______________________ ,r 

SERVET BERKiN Me/k(lreci yalı bulunanlar 
beyanname vere<ek 

......................................... ~ 
: Ankara Sıhhat ve ı,umat muannet 
i müdürltlitinden bildirilmiıtir • 
• i Çocuk haatalıklanndan 
• • KIZIL Konservatuvarına 

talebe allna<ak Vakitsiz ölümü Türkiye münevver
lerine büyük bir acı olan Servet Ber
kin, benim aynı zamanda eski bir 
dostum ve meslektaşımdı. Fikri ha
yatından matbuat sahasına geçeme
miı olan mesaisinden bahsetmek, o
nun Türkiye fikir tarihinde yaptığı 
ve yapmak istediği işi meydana çı
karmak bizim vazifemizdir. "İnsan,, 
mecmuasında buna ait yazıları toplu 
olarak neşredinciye kadar, bu acı ha
berin batımdaki ugultusiyle içimden 
gelenleri söylemek~n kendimi ala
mıyorum. 

Onu ilk defa 1917 de umumi harpte, 
Tiirkocağında muhasebe odasında ta
nıdım. "Uygur atikiyatına methal,, 
adlı 'bir kitap yazmış ve Yusuf Akçu
n•nın tavsiyesiyle Türk Yurdu mec
muasında neıredilmek üzere Ocağa 
citmiJtim (1). Servet o sırada mec
..,. itleriyle me,gul oluyordu. Kita
an tefrikası çok uzun süreceği için 
her parçanın ayrı bir isimle neırini 
teklif etti; buna razı olmadım ve ga
liba bu yüzden o kitap neşredilme
den kaldı. Fakat bu vesile ile Servet 
sfbi cevval ve hararetli bir zekayı 
-taq.adım. Mütareke içinde onunla ge
ce ikilere kadar Sultanahemt bahçe
aiaia 11ralarında oturarak felsefi has
bihaller yaptığımız olurdu. Bu sıra
da pllba lnkıtaa uğramıı olan Da
rülfUhua tahsilini bitiriyordu; ben 
de llllJdyede idim. 

&enet cedelden çok hoşlanırdı: 
mflnabplarında o daima ilk adımı 
karp11ndakine attırırdı. Ona fikrini 
aorar, etraflıca izahat alır, dinler; ve 
aonra J:nı mefhumlar binasını kendi 
lçlndeıı yıkmak için tenakuslar arq
tarmıya çalııır, muhtelif cephelerden 
lalcum eder, küçük sualler vazeder, 
eo sa11f noktaları bulur ve sarih ta
rtOer hterdi. Bu cedel karııaında 
mubwmet etmek haylı giiçtü. Bu
nala beraber onun bu menfi vaziye
ti. kendlıini bizzat iddia ettiği ·gibi 
flphedllte cötürmekten çok uzaktı. 
Ne priptirl İki ay evet Ankara'da 
sen• b8yle bir milnakapya giriımiı
tilr. Orada beni fazla doğmatik ve 
keacUl!ni fazla septik olmakla itham 
etmtıtl. Fakat hakikatte kendi nef
llae atfıttiii bu kusur onda yoktu. 
IUılkla onun fili sahada olduğu gi
bi nuarl uhada da tetkilitçı ve inp 
eclici bir sekall vardı. Hücumlarında 
daiiDa utl1l -tarifler anma•, "'1a1an 
bulmak lçin ıedit iştiyakını gösteri
,,..ıu. Bitekim ona vasıl olduğunu 
t.1bala ettifl saman derhal iktısadi 
lçtlmalyata ait kati tarifler vermek* çekinmemlttl. Bize tam bir eser 
lıaiakmuna11 ftlpbeciliğinden değil, 
fakat hayatının muhtelif istikamet
lere dalalmıt ve mesaisinin birkaç 
;Jiere ialdtaa ulramıı olmasındandır. 

OmuaJa ikinci defa Tanin matbaa
•da •Genç yolcular,, ı neJre batla
ilıla aman kar1ıla1t1m. O sırada Ser
wt'ln w arkadaıtarının mesaisine it
tidlı: edemedim. Felsefe ıstılihları 
dolayniyle yazdığı tenkit makaleıi, 
hlcmalara hoıuma cidiyordu. Onunla 
tepi1daaeul etmek isterdim. Fakat 
araasc1a birçok noktalarda birlik ol
madıtuu hl11ettiğimiz için münakap 
ubnt•da o kadar yaklapn zihinle
rimid mecmua aayfalarında birletti
nmiyordulr. 

Daha ıonra Almanya'ya gitti ve 
'91r mtlddet telif n tercüme heyeti 
Wblanda bulundu. Maarif Vekile
~4e ,alnıs birkaç giin karııtaıtık: 
t.ia wkllette vaaif e kabul ettiğim 
...... p lıtaııbul'da tekrar muallim
llle danmltdl. Bu müddet zarfında •bn "Mealek.. mecmuasında Mem

le•ket ve Muhittin Birgen'le bir
nepiyat yaptığını, mesleki te
fikrlnden doğan bir nevi coo-

• ...___,. ... mıe htikametinde çahıtıltnı 

Hilmi Ziya O LKEN bir genç kız 
landık: hakikaten aramızda eualı ih- Bu seneki İnönü kampı ziyaretin
tilli olan noktalar vardı. En mühim den, beni hakikaten heyecanlandıran 

1 wbi k n Zı"ya Gökalp Ticaret VekAletlnden teblll edllmlıtlr: ayrı ı-. r ısmımızı - ve mesut eden birçok intibalarla dö-
. l · • k b 1 t İstanbul vlllyetl huduUan dahlllndekl tan gelen socıo ogısmeyı a u e • nüyorum. Bunlardan, kampın içinde 

her nevi maklna Yattan qatıdakl esaalar meıine mukabil, bir kısmımızın tama- ve bin beıyUze yakın Türk çocug~u-
l dalreılnde beyana tA.bl tutulmuıtur. 

men felsefi ananeye bağ anmamızda nun arasında edindiklerimi ayrı sü- ı - Petrol ofiıl, aıkert birlikler ve dev-
idi. Bununla beraber hepimiz felse- tunlarda anlatmağa çalııacağım. !et aermayeılyle ııtetııen fabrikalar ellerin-
feci değildik. İçimizde Ragıp Hulusi Yalnız bir tanesini ayırıyorum. dekiler müstesna olmak üzere tllccar veya 
gibi lisaniyatçılarımız, Agih Sırrı Bu, il'k bakıtta kampla hemen ali- tüccar olmıyan her ıahıa yedindeki mevcut 
gibi edebiyatçılarımız da vardı. Al- kasız gibi görünür. Fakat Türk top- maklna yallan mecmuu bir teneke4en "16 
manya'dan yeni dönmüı olan felsefe raklariyle Türk gökleri için dökülen kiloluk" fazla oldutu takdirde beyana tA.bl 
doktoru Orhan Sadettin, von Aster'in ahnterlerinin, .bir tek potaya aktığı- tutulmuıtur. 

· · ı tamamen posı"tı"vı"st omı· 2 - Beyannameler 13 ey!UI 1941 cumar-tesırıy e - n - nı diltilnürseniz, aynı mev.zu üzerin-
nalist istikamette görünüyordu. Bu- deyiz. teal günU saat 12 ye kadar mahallln en bil-

be be K 1 · · · Yllk mUlklye memuruna makbuz mukabl • nunla ra r tam ape meısterını Bana, kampın kar•ısındakı" Kaval-
b f ır !inde verilmll bulunacaktır. 

hastalığına· kartı atı tedbiri 
Aiıkara'da münferid kıııl •akalan • 

ıörüldüiünden en ziyade lrUçülr yaı • 
• lardaki çocuklara mahıuı olan ve ba
: zen miihim arızalar bırakan bu haıta • 
i lığa karıı aıı tatbiki muvafık ıörül-
• : müıtilrı 
: 1 - Bir )'aıından on iki yaıına ka
S dar çocuklara yapılmakta olan bu aıı • 
: nın tatbiki ihtiyaridir. 
S 2 - Eaaı aıı tatbikinden e••I bir 

bulmamıt olan u elsefi konser 1927• ca köyünde münevver bir kızın top- 3 _ Beyannamelere maklna yatlannın 
28 seneleri arasında - aksamadan - rakla kaynattığını anlattıkları zaman, hangi tarihte ve kimden mubayaa olundu
pek ill faaliyette bulundu. Müşterek adeta inanmak istememittim. Fakat tu, miktar ve cinsi, mübayaa fiyatı ve ta
bir not üzerinde birleıilmemesine hava ıenlikleri yapıldığı gün bu ide- rih yazılacaktır. Beyanname münderecatı
rağmen mühim bir it görüyordu: git- alisti bizzat tanımak fırsatını bulun- nın tevsik! ıcabettltl takdirde evrakı mQs- • 
tikçe daha ziyade aramızdaki ihtilaf- ca _ neye gizliyeyim _ fÜphelerim- blteler talep vukuunda derhal ıe!Ahlyetll 
tarı tebarüz ettiriyordu, hatta bizzat den utandım. makama verll<'cektlr. 

: teamiıl aıııı tatbik edilir, yirmi dört • 
ıaat sonra yapılacak muayenede bu 
teamül muıbet ıörülilrse GOCUkta kı -
ııl hastalıiına karıı iıtldat bulunda -
ğana hüküm edilerek aıı tatbikine 
ba,Janılır. 

3 - Atılar birer hafta fasıla ile 
Clört defa tatbik edilir. 

4 - Atı tatbikine baılayanlann bu 
fasılaları muntazaman takip etmelerJ 
atının tesiri noktasından çok lbımdır, 
fasılalarda intizamı gaip edenlere mu-

mecm a • • d 1 f"k" hayatımız 4 - B<'yannnme verenler bir hafta müd-u nın ıçın e 1 ır Tahsilini tamamlamı•, lisan 
k"f" d d · 1 d ~ için ır detıe malları üzerinde herhangi bir tasar-a ı erece e zengın ° ma ıgı bilen genç ve güzel bir Türk kızı, 
b. k f 1 ı. rufta bulunamıyacnklardır. Bu müddetin ırço elsefi mecmua ar çı"armıya ı"nc• ve zarı·f milnaresı· ta· uzaklardan i ~ hitamından evel mallarına el kondutu teblit 
ve muhtelif cepheler yapmıya imk n seçilen bu köyde bir çiftliğin idare- edılmedı!;ı tııkdlrde alAkadarlar malları U-
yoktu. İhtilaflar sözden kağıda ge- sini üzerine almııtır. zerinde serbestte tasarruf hakkını haiz ola-
çiyor, sarihleıiyor ve ileride doğabi- Beyaz İzmir kumaıından bir erkek caklardır. 
lecek felsefi cereyanlar için zemin elbisesi içinde, hayatından memnun 5 - Gerek sınat mnesseselerln ı;-ahımala
hazırlanıyordu. ve mesuttur. Güneşten bakır rengine rının ve gerek kara ve deniz nakli vasıta. 

Servet, bu mecmuanın ve ondan do- çalan yüzünde hiç bir şikayet çizgi- tarının se)rlseferlerinln lnkıtaa u~ramaması 
ğan felsefe cemiyetinin nazımı idi. si, gözlerinde hiç bir şikiyet leması ıtın beyanname vermıı olan alakadarlar 
H tıi mucadelecı. zek4sı mecmua petrol ofisi umum mUdUrlUWnden alacak-arare • • yok. Babasını kaybettikten sonra 
· · d k 1 1 d X-ma ına, cemi lan müsaade üzerine arünlük sarfiyatlarını ıçın e ıvı cım ar 0 • s - köye çekilmit ve köylü olmu•tur. Kö-

1 1 1 · t tılıp ır istihlak edebileceklerdir. yette esası mese e erın or aya a yu·· rok ıevı"yor ve ayrılmak ı"stemiyor. 
1 d "' 6 - El konan makina yallan deler flya-

münakqa edilmesine sebep 0 uyor u. Çiftliğin ağır ve hafif bütün işleriy- tı mukabilinde petrol orı.ı umum müdürlil-

ayyen mıkdarlarda aııların tekrar tat- • 
biki mecburiyeti nrdır. 
5 - Çocuklarını bu haıtalıia karıı 

atılatmak isteyenler tatil günleri ha -
riç olmak Uzere her sUn ıaat 14-18 
arasında Yeniıehir'de Merkez hıfzı'1· • 
ı:hha Enıtitüıü Seroloji ıübeai kont
rol kısmına ve Anafartalar caddeıi Ço
cuk Eıirıeme Kuruma merkez mua
yenehanesine mliracaatlan ta•ıiye olu-
nur. 

""••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Maarlt VekAlettnden blldlrtlmttUr: 
ı - Her >'11 oldutu slbl bu yıl da An 

devlet konaervatuvannın mUzllc ve temtll 
11mıannın muhtelif ıubelerıne parasız ya 
talebe alınacaktır. 

2 - Kabul tartlan, ıııc okul. orta ok11l. 
M ve ötretmen okullan müdürlükleri ta • 
tından kendi okulları talebelerine UAn ed1 
cek, maarif mUdUrlerı de kabul ıartlarını 
lund'*lan binanın munulp bir yerine al& 
caklar vı 1ıartct1n müracaat edenleri bu 
ıuıta tenvir edeceklerdir. 

3 - Orta okullarda, llaelerde veya ötre' 
men okullannda paruız :vahlı oıaraıc olC1' 
makta iken veya bu mOeneeeden mezun ol 
duktan sonra lmtlhanla devlet konaervat 
nna paruız yatılı ka)'dedllenlertn. daha 
tahallde buhınduklan mUeaaelere v 
rı taahlıUtnamılere söre ifaya mecbur ol 
lan hlanet mUkelleflyetıert. konaervaıuv 

ıahılllerlnln sonunda yapmata mecbur old 
ıan yeni mUkelletb'etlere UAve edllecekttr. 

4 - Devlet komervatuvan bu paruız ya 
1J "nıezunlan mecburi hlzmetlertnl Maarlt 'IJ 
knııtlnln tenılp edecıtl yerde yapacak!& 

il - llteklllerın. lmUhanların yap 
btanbuı ve Ankara'ya pllp stbne yol 
ıarlyle, imtihan müddetince lkameUert 
ıında ı... ve ibate muratları kendllertne 
tir. 

8 - NamnUerlll en seo 71. 9. 941 cumal' 
te1ı aklamına kadar, 11tenen bUtl1n ve1 
Ankara devlet konNrvatuvan mU®rlll 
söndemıeıerı lAzımdll'. 

T - Orta okullara mGzllr ötretnıet o 
lııtb'enıerın, muracaauannı Gut Te 
EnstltUaU MQdQrlQltlne J&lllD&lan llzmıdJr• 

( 

Ticaret Yekiletlnln 
bir tavzihi 

0 derecede ld bu itlerle bararetle;en le yakından meıguldilr. Köyünün ıtünce milbııyaa edilecektir. Değer fiyat, 
yalnız bizler, ıenç nesil olmadık, er: kalkınmasında, kendiliğinden, üzeri- malın menseine göre, petrol ofisinin mura
vet'in zarif ve strat6gique hareketlen ne vazifeler almıı. bildiklerini ve öğ- kabesl altında halen satııa anolunım aynı 
sayesinde, kendilerine vaktiyle hü- rendiklerini öğretmeyi gaye edinmiş- cins yağların el kondutu blldJrilen sünde-
cum edilmiı olan DarUlfünun mual- tir. Köyün çocuklarına sevimli bir ki flyatlannın aynı ola<'aktır. Eskitehir ve köylerinin halkı ncaret Veklletlnden teblll olunmutt 
timleri de aramıza katıldılar. Aynı abla ve köylünün en iyi dostudur. O- 7 - Beyannameleri alan mahallin en bü- (183,40) lira yardımda bulunmuılar, htanbul'da lntlıar eden '-:I'uvlrl 

Türk Hava Kurumuna 
yardun edenler 

ha t ı a d irayet etti. · yirmi- yük mülkiye Amiri bu beyannameleri pey- yU .-zetealnJn 7 e1lW 1M1 tarihli nıuaıı1as1111o11 
rare on ar a s · tanca .evgisini toprağa vermif, bütün bunların arasında Arapkuyusu kö birinci ••vfuında ''T1ca-t o••..a Umum · d Jtm k d htelif ya• derpey ve petrol ofisi umum müdürıottıne ._,, .... ..... sın en a ııına a ar mu ,..- ener3"isini topraktan almı•tır. Bayan (49,SO), Fevziye köyil (23) lira. dil_,, hakkında ............ t •-'dı" ........ ... 
b • k ·1 "b • t" t 1 an· "' derhal makbuz mukabilinde teslim edecek- •.. ... .... && ~ -

ta ır aç nesı ve zı nıye ı op ıy ' Betül Meker'in çok iyi ata bindiğini Ankara sinemaları 30 ağustos zafer tında ve çerçeve içinde Ankara huaUll 
dindar, mutesavvif, zahit, idealist, ve 1illh kullandığını da, bu havalide tırs _ Mallanna el 'kondulu mahallln en ve tayyare bayramı . münasebetiyle hablrinin telefonla i1arına aUen bir ha 
pozitovist, materyalist ve dinsiz bir- bilmiyen yok. büyük mülkiye Amiri tarafından alAl<adar- yardımda bulunmuılardır. Itık sine- ı:ık11U1tır. Bu haberde, 
çok münevverler arasında tredünyon Şimdi, beride vatan semelarına ge- ıara teblll olunacak ve deler fiyatı muka- maıı (7,84), Cebeci Aile bahçesi ve 1 - Ticaret Oıı.tnln, iki tldrden 
olmıya muvaffak olan ve onları bil- rilmek için hazırlanan gençlerle, öte- b11lnde derhal petrol onsı umum mlldllrlll- Yıldız sineması (20) ıer, Çiçek sine- fiyatlanndan yüzde 8 lll )112ıde ıo 
yük bir nezahet ve ciddiyetle en ağır de bilgisini ve emeğini Türk topra- anne teslimi bildirilecektir. <a.L) ması (25), Halk Musiki Cemiyeti le 300 bin liralık tiftik .. tın aldılı: 
felsefi meseleleri mUnakapya sevke- ğına harcıyan bu genç arasındaki (27.30), Sinema ı,. Lt. Şirketi, 2 - Oflsln, bu mQbQaa için diler 
den Servet'in bu teıkilltçı zekbı mefk\ıre birliğini sezmemek kabil (74.15), Yeniıehir bira parkı (120), leri haberdar etmedljl, 
karıısında hayran olmamak kabil de- mi~ Ziraat Bankası i . ( 04) ı· 3 - Ofla mUbayaatını 3 kalite tlzerlnela 

-. r Ankara ıoförler cem yetı 2 ıra olmak üzere 250 ve 260 ve 2'70 
ğildi. Ve bu yurt için dökülen alınterle- k d . Hava kurumuna teberruda bulunmtıt- Y•Pl1UI otdutu halde &)'llt mallan latan 

Yeni harflerden sonra mecmuanın rinin vatan muhabbeti adlı bir tek İkram iye eşi esi lardır. da s-10 kunıt noıuıanına vermete hazır 
satışı azaldı; 1929 dan aonra da felse- mukaddes potada kaynaıtığı ne bü- çok tlclr bulundutu hatta ofla mUbQaa 
fe cemiyetinin mesaisi gevıemiye yük hakikattir. dün yapıldı Güzel Sanatlar Akademisi dotrudan dotruya mıı.talWlden :raP1m1 

baılach. c;> ıırada. uker olmuıtum; ~ z._w 1'!1"NCn~uAN Hlmlll~~,;;;_._:~;... ........ b~~--~ .... ~~~~~~~~+"~~~~~~=~=:-;:::=:; •---- ..... r ---cı~-t ~-~--.........,.,.ha __ ,. ____ ...... ..._...._..,1_::=:......, __ ~..._....,.a, .-••1ı1ı· •·t '.11•1111:,. 4 - ""sulsOz olan bu vazluet ka 
-..-~ ua mv - - ~- kademlsl orta ve yüksek olmak Ozere iki u ., 
l"çtı"maı·yat mu""derrı"s vekilJigwi yapmış. kasının 50 lira ve daha ziyade mev- A!Ak 11 1 t .. 11 Ticaret Veklletlnce Ofta Umum KUd memurluğuna geçmiJ, orada seneler- 1 f h" 1 . kısma ayrılmıştır. il a ı ara ge en il • 

Gaıı.ba son devir içtimaiyat cereyan- d1Jatı bu unan taiarru sa ıp erı ara- matname ""'Yle demektedir: lllnden malOmat littndll1 ve mumall 
ce mübadele, ar.z ve talep, trafic hi- d b" · k ""' ___,., olund .. .... 

tarından bahsetmi• Dönü•ümde mec· sında her üç ay a ır tevzı etme te "Güzel Sanatlar Akademlll realm tubesl baklanda tabk1kata tev-.... ... .. 
:r "' dieelerini içinden tetkik etmiı. Son- ·1cr • ku dil ba k edlr 

muayı ve cemiyeti canlandırmayı bir- olduğu ı amıye raaı n n a biri Nblrincl derecede orta lhtllu tahllll", dlrllmekt • 
kaç kere dütündilk. Fikrt ihtilifımız ra ikinci bir hamleyle Edimbourg'da- merkezinde ikinci noter ile difer a- dlteri de "yllklek tahall" veren lld devre- Bu netr1:rat ilzerln• ke:rft:ret " 

kl akrabasının yanına, inzivaya çekil- lk da 1 h da kilmi • benin hed tetkik oıwun111 ve ...tıda :ruıh ne gı.ttı"kçe büyüyordu: 0 i,.timaiyatçı- 1 a r ar uzurun çe ıtır. den mUtetekklldir. Bu Udnel su e-
~ mit; bu mUphedeleri derin bir teem- v d 1 • ik l i be d ı n. kl....... ı t akıf reuamlar vanmttır. lıkta kalıyor, ben bilgi nazariyesine İ .~en i erıne ram ye sa t e en er- - ret m aana ına v 

1 
_ T·--'-' ....... lr _ _.__,_,_ net11.U. 

mUlle tamamlamı• ıte hakiki ilim d T t1 'd S mah t M n men yetııtlrmekUr. -nn .:.ı.a ...... ~ 
ve felıefeye doğru gidiyordum. Bu- be en urgu u a e a e e • ....... ~ •-tanbul'da ce-" et•• .. halde, böyle olur: kitap, tecril ve teem- li ~ı 1 000 t · 'd H"k t 500 "Birinci derecede lhtlau devretlne orta- ......... .u •v,_ -nunı·a beraber, gene böyle bir te-.ı..... 0 • u · • zmır e 1 me • berin a.-'-ara muhabiri tarafından ~ mUl ı 1ıu M d h 250 ı b t'd okul mezunlan, bir latldat yoklamuına tl- AllA buse oı"rmede mah•ur yoktu. Neden- "" stan'bu "a em u • •tan u a ne a-'---'dan blldlrllmell ve ncaret • .. Servet yanlıı yolda yUrUmUyordu; F ha R f"k ş fik N . K bl tutularak kabul olunacaklardır. TalWl _,., ... a 
le O •aman eaki dostlarından çoğu- eri • e ı ve e • aamıye, e- kllet•-·· bu hUluata tahkikata strllllııllll .. fakat kader ona ihanet etti: vakit1iz ç 0 T k" mllddetı Qc 1ene olan bu devreden de me- ......, 
nun daiılmıı oldu~unu gördü. 1931 s mal, Ahmet, erkeı'te sman e ı- zun olanlar umumi hizmetlerle askerlikte den bahledllmeal mevsuun Ticaret Ve • BliimU eaerinl yarada bıraktırdı. on Ça kk ı 'd Ah Sa ğl 
de kurulan ı"kı"nci felıefe cemiyetine ner, na a e e met raco u, ııee mezunlannna maJuıua haklardan latlfa- tinden &lrenllmlı olmaat:rl• laab edile .zamanlara kadar fikirlerimiz arasın- K .. __ ,_ 
girmedi. Artık ciddi meainin istedi- Aydın'da Veliddin Oğuz, astamo- de edeceklerdir. Yllkaek tahsil devresine de, vekllet b&yle bir bldlH:re, ..-...._.. 

da esaslı ihtillflar olduğunu ikimiz- 'd M ff Akd w ı A k haberi netredlp etmemm huauaunda .5i inzivasına çekilmit gibiydi. Au- nu a usa er ogan ı, n ara- birinci derecede orta lbtlau devre,i mezun-
:uste Comte'in "mihbet felaefe dere- de biliyorduk. Maarif Vekiletine ta- da Muammer As, yüzer lira kazan- lan imtihansız olarak kabul edilecekler, il- bul'dan telefonla vaki JatlJmaa 
İeri" ni terciime etti. Bu muazzam lim ve terbiye hihğiyle tekrar dön- mıılardır. Bunlardan bafka muhte- selerden ve llae dereceaiııde umumi kllltllr muttali olm111 ve meli mevzuat ve 

diikten aonra bu ihtiliflan tebarüz l"f --1..·11 d ki d k b di veren okullardan mezun olanlar bu dev- dahDtnde netr17at :rapmakta 8erbeet itin yanı batında ufak tef ek yazılar 1 UMlllla er e 0 san eı mu e .... --abmdan ..... - --t--
ettirmekten ikimizde memnun olduk. d ..n50 li da ~kr · 1 reye 1 1ene mllddeUe Jhzarl bir atel:rede ... ..... -.- •- v~-

da hazırlıyordu. Fakat 1933 de bir- Fakat bu mticadil rubun mesaisini e • .,.. irai arasın • amıye er dnert' ve modalaJ )'aptıktan ve aanat tarl- hakkında herhancl bir malQmat 
denbire talim bayatını terkederek isabet etm tt r. -•-A•-

zencin mahsuller •erecefi samana ka- hl mttoloJl, t91rih, menazır denlerlnden im- ..... W&". tin 
bureaucrati•'}'e ıeçtl. Bir veıile ile dar takip etmek benim için en bü- ---- tlhan verdikten aonra alınacaklardır. Bu 2 - Netrl:ra TUkuundan sonran 
bu hareketini tenkit etmiftim. yük zevkti. Bir buçuk ay evel Anka- Adıı·ye ayırma devrenin tahsil mQddetl de 3 :rılclır." Oflll nezdinde icra kılman tetldkattan. 

ftıln tiftik lbracatcı birlllt umum! kl - Gayeye ulanıak için nııtaya ra'dan dönerken aramızda cittikçe ile tlftlk fl)'atlan, eldeki stoklar ye 
miibimce bir yer 'ayırmalı, diye ce- biiyUyen ibtillflara rağmen ıene btr komisyonu toplanıyor Kunı üzümün ambalaj kutulan ler hakkında temutan 

8011
ra :raptıtı 

vap verdL f elaefe mecmuaıı ve cemiyeti kurma- ·Halen celdrdekaiz kuru llzQm ambalAJı o- ba)'aanın il&a olunan ıı:rat badleıVte 
Neden IOJlfa kendlılnl Ankara'da nan mllmkUn olup olmıyacafım ko- Hikim ve mUddeiumumtlerden mu- larak kullanılan kutulara 14 kilo QzQm ko- bir mqıtaaebetı olmadıtı, ve hatta m 

'

ördilm. lktaaadın tamamen pratik nuıtulr, galiba buna karar verir cibi ayyen terfi müddetlerini doldurarak nulmaaına ve ıtandanf tip kuru QzQmler • aliden mQbQaa lmklıılan dahi o&cıe 
k · 1 f da den 7, 8 ve 9 numaralı olanlannın, cinai, ve canlı meaeleleriyle u5.qıyordu. idik. ayırma omısyon arı ~ra ın n ter- Plt olunarak neticeden lhtl7U' •a ebadı, üzerine )'&zılacak marka ve ltaretle- ._., Realiteyi eliyle tutuyordu. Yeni me- Onu bls dalma, TUrklye milnevver- fllerim bir mini bulunmıyanlar lis- munzam t91ldllt ve ll!eme m___.an 

rln yerleri ve )'azılq tarz ve teklileri hmlr "'-·-h ıaiıine dair bana verdiil inhat ilse- leri ara11nda meslek birliğinin en ha- tesine ithal edilmemit hlkim ve müd- Mıntaka Ticaret MlldllrIQIQ thracat Bat- layıal1le verilen tlyatlann daha .._ 

rine - dofruu - kendiıine gıpte raretli taraftarlarından biri olarak deiumumilerin itirazları Adliye Ve- kontrol&rlOlilnde mevcut &meklere unun, huıdutu teablt olunmuttur. 
O Adam Smi h'i ha ğ ldletine gelmiıtir. İki numaralı a- 3 - Shtll mucibince hlllcUmetten ettim. saman t tır- tanıyaca ıs. 12,5 ve 25 kiloluk torbalarla da ihracına, aelAhl:reUer dahilinde :yapılan bu m 

tadım. Bu btlyilk iktıaatçı Londra Cl> YUIUf AJsoora 0 saman !nec'e .ıtmıe yırma komiıyonları önUmUzdeki giin- amballj tedariklndekl mütklllltın devamı ticaret on.tnln hareket tanı Jrabul " 
Univerıltealn4.ı den verirken birden- ve meemaanıa mUdClrlUlbl OtW Sahlr'e terde toplanarak bu itlruları tetkike mQddetlne mQnhaaır kalmak IU'tl:rle, Tl • rinde bulunmuttur. 

5 uzaktan takip ediyordum. 

fiddetli hücumlar yapı- -------:.....----------------------------------------------
arcunluğunu tenkit edi-

bire kUttUıUdl terketmit. gUmrtlk bırakmlltı. batlıyacaktır. cam V•klleUnee mlllaade edllmlatlr. Kqfi:rettn bu 
701

da tavslllan 

VU'ma Ttcaret Vekllettnce ınzum 

tofdıı. B.:a tenkitleriyle birçoklannın 
dilfiııcelerine tercüman oluyordu. 
I>arillfOnunu, buı çarktan iılemiyen 
ye butlan boşlukta dönen bu paslı 
makineyi hareket getirmek yahut 
yıkmak için dışından yapılan hücum
lar arasında belli başlı buytlu. 

1926 da İstanbul'a muallimlUde 
"'418ndiifüm zaman onun bu mesaisi 
.,.tmitti. O zaman Servet'i yalnız bul
dum. Popüler neıriyattan vaz geçmiı, 
ciddi felsefi mesaiye giri,miye karar 
ftrmitti. Aramızda, fikri aynlıklar 
heı; ne olursa olsun bir içtimaiyat 
mecmuası çıkarmamız mümkün oldu-
t.Ddan bahsetti. Bu tasavvur Agih 
aam'flın lstiklll lisesinde (eski Te
feJYia ldacliıl olan Çukur mektep
te) Jaftt yavaı kuveden file çılmuya 
batladı. Birkaç felsefe mualllmi top-

-(BU GECE)'

Nöbetçi Eoane 
Semt Eczanui 

ıııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılflllllllllllllllllltllllll 

Öteye taal ! 
1918 :rrlmda elimbden çıkar

dlfmu• Suriye'Ji, o sün busün· 
dür, daima hür •• miiltaldl sör-

'#AN 1~11 IL~R 
mek iste4itimize delil ve phit bi- damcatız, bir sGn münasebetsiz-
le İltemes; ini, o kadar afiür bir llti çok ileriye sötüren bir araba 
hakikattfl. rutaelmlf. O tek kelimeden fu-

Ba memlekete Yldolanaa iıtik· la arapça, arap bir kelime bile 
ili, afaklarmdan ualdqtıkça, tfirkçe bilmez. Ne yapım, ne de-
aari,..Uler kadar bima de izül- aba? Nihayet keaclini bltamıp-
dütimiafi .... k .. bilir. ralr bafmmt: 

Anapa rad10lannclaa birlal • - Oteye taall 
Tellü sia 16,te Wr halter Yeri70"- K•cliainin yüs ltinlerce denli 
daz dmap danarken akallbk edip bi-

Sariye'de çaba suetelerden •• alul Ciintmi~ kalkqan Sariye 
biriıi, Amerika'ma Star sautni· santuiae de, salil»a, Yerilecek 
Dİll iillibu He W.. alal öiretiJOl'S • ,.nnde cevap ini olacaktır: 
Boiaslara Ye lataalnal•a dair A· - Ot.,. taall 
merika'da ......... aösleria •· Ilı•• 
rapçaımı tekrarı.,.._... • 

#Cim etti ..,.. 6a Wrı telıUl1 Dolaniıru:üdı felnhlan I 
Ba münaMHtle aldnmza s•I• 

ima bir fıkrayı ulatalmu • 
Adamm biri lıaptmda bir tek 

~•ötr-mifı 
-Taall 
Ba kelime, araplum lmmqma 

tliliade "•eli" el-ektir. Bu •· 

Bir ~- babuı dedi leh 
- Ban latanlnal suetelerini ... ••tinni,.,... 
-Neci•? 
- Blaim pcaklar bası tefrika· 

larau olmm•ma dİY• 

- Okarlaraa ne olur? 
- Birader, ltunlarm arumda 

lllefhar dolandmcılama nuıl do
laaclmcıhk ettiklerini anlatanla
n yar. Onlan çocaklara okutup 
da dolandıncı mı 7apayrm? 

••• 
Hiir F enerbala~e I 

Taklidin tlrlW olar. lfice tak
litler •anlırı kötünün kötisü tak
litler olar. Eter lıtanbal suete
lerinin verdifi Wr haber dofna ise 
apor llemimizde ita taklitlerden 
en kötüaü yapılmaktadırı 

Fenerbahçe spor kalültGnden 
hir ıraP ayrılım" "Hür Feaerbah
çe" admı takmmq, keneli bqlan
na lta:Jl'Uk, maçlar 7ap1JW1118f. 

"Hür Fe .... ltalıfe" 1 
Hür fraumlarl silti ltlt ..,., 
Eter F ... rltahçe'd• aynlaa-

lar takmcl .. an acls la• & ...... 

lardan aldalana, •liyelim ki. iri 
•baemitler. 

HGr lrauıslar De sol'la pefia
dedirlerı hGr Feaerbahçe lndiMI 
İM plGa. Acaba ini tek heee mi, 
bu delikanldan bu acls taluamap 
aüriUde4l'l ... 

Yeni bir rnuraf I .. 
Çoıct.Mri bacl ........... 

tim içia ösletlitim cloltw Sadri 
Ertem'ba 7uılanm ...... .,.. 
her Hm•Mfaclea clalaa fula .ıc.. ,.. .... 

E..tki ıGn, malaurlr dottw 
"bir milletia .......... tahlil" ..... 
Wr yasıamı tiyle ltltll'IJOnlaı 

- Harp içia de ..U. itüa ele .... 
rlne lmaderiml 

Dikkat eclenenb ba cimi-in 
dipedh bir cGmle delil, ara• ,.ltiin llilltin lôilôtin llillin 
....ı ile maumn bir mıaral olda
ltm• farkecleninis. N~ 
ala 4e Pftf PY&f Dlsımbla ..,_ ....... ,__ .... ,.. ....._ 

r. ı. 

mllttlr. <a.a. > 

Saibk retmi alm•alr 
maddet.. 

Gtımrük ve lnhi1arlar Veklletl 
kU&tına bir tamim yaparak ha 
ve hayvan! maddelerden lracat 
rUk verıiıinin tarifede yanlı 
20 n 50 ıi nlsbetinde hayvan 
reunlne tabi tutulacapnı bileli 
tir. 

Olum 
İlmll'U Jtemal ZeFtlnothlllUll 

ve Mautf Veldletl leıv&Sllll ıntldQrl 
mQteJralt RllaaQ Aeann lrQlnvelt 
• Ze:rtlnotlu dQn vefat etmlttlr. 
budn &ile namuından IOJlra Haea 
camllnden kaldmlacalcttr. 'rcecterll 
batlalı dileria. 

Mesut bir düOüll 
Harp akademlıl muaUJmlertııdMI 

a1bu HGIDCl En1l ima Zerrin Eni a. 
n• llaltueet ses aatetaııı Dr. ~ 
Sllellu'ul dClltnlert lrafplete l8lldB 
"" .,. tcılt1an lıanrb'le ~.. ....__ ...... 
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f inlandiya üzerine 
İngiliz - Amerikan tazyiki 

l Am rika'd 
1 

CI i ddo 

1 

vazı ' nuyor 

LONDRA'YA GÖRE !Tür hududundaJ 
O 1 B gar tahşidatı 

olduğu asılsız 
Ti ocen 

~ 

• 

lngiltere tarafından BERLİ N'E GÖRE 

mübayaa 

5.000 TO 
bir 

( Başı 1. inci say/ıdn ) 

rinde doğurduğu endiııetere mAkes olan 
1939 senesi sonbaharında Rusya faaliyetine ba§lamıttır. 

Finlandiya'ya kar~ı taarruza geçti- M. Rıızvelt, harbiye ve bahriye nazır • 
ği zaman, bu hareket lngiltcre'de 

!arını kt'ndll!i 1le görüşmeğe d~vet et.mi§· 
ve Amcrikn'dn takbih cdilmiıti. 
Mihver devletleriyle bu devletlerin tir. Bu görüşmeleri mllteaklp M. Ruzveıt, 

erı u e 
·ıerliyor 

( Btışı ı. inci saylnd11 ) 

ın Türkiyc'ye knr§ı askeri hazırlık-

lar yaptığını bildirmiştir. T • • k • 'd 
Bulgar .ajansı~ b_u hnbcri kati SU· ı u r 1 ye en 

rette tekzıbc selahıyettnrdır. 

Bulgar gazetelerinin negriyatı • I 

• e 1 

cere 
nüfuzu altındn bulunan memleket- bugUo Kongre lid rkrlyle bir ~onterans [Bası 1 inci sayl11da] 

lerdcn başka her memleket Finlan· aktedecektlr. harp malzemesi ırtınderııınektcdlr. Bazı aı-
Sofya; ll. a.ıı. - Bulgnr njnnsı bildiri- u o 1 s ta n (] 

yor : Amlrııl Rneder in kırııl Boris tara-
(Başı 1 incı sayfada) 

muhnrchclcr cereyan etmiştir. Bu muhare
belere sovyetler tnknben yüz tank sokmuş
lardır. Gösterdikleri anudane mukaverr."tın 
kınlmaslyle netlc+"lenen bu $1ddetll tarıııs· 

moda sovyetler knnlı zny!nta uğramışl:ırdır. 
400 esir alınmıştır. Bu muharebrde asıl mu
vnffakıyeU tank defi toplarımız elde etm • 
tir. 

diya'ya kartı r;empati gösterdi ve Amerika Birleşik Devletleri halkı, ret. man iddiaları hllAfına I.cntnı:rat muhaııara 
finlerin topraklarını kahramanca sin bu akıınm söyliyeceğl nutku, hUyük bir cdllmta detlldlr. 
müdafaaları her tarafta samimi a· I sabırııızlıkla beklemektedir. Umumt ka • Esasen dlln blr alman askert sl5zcOsU Le· 

fından knbulllnUn Bulgaristan ve Almanya k 
tarafından Sovyet Husyn'ya yapılacak o a n a c a 

k . 1 d d nınerat ın Moıkovn dan harp malZl'meııl ve ıs er uyan ır ı. Mücadele üç ay unate göre. nutuk, pek muhtemel olarak, 
J iaşe moddesl almakla devam ettltlnl söyle. 

müşterek bir harekete mukaddime teşkil 

ettiği h5kkındaki eylUI tarihinde Royter 
ajansının verdiği haberi, Bulgar gazete. 
teri, entrikn çevirmek için yapılan, fakat 

kadar sürdü. ngilizler ve fransızlar Mlltver'e karıı harbın bldayetlndenberi Yll· mtatlr Muhtellf alman kaynakları araaında-
Finlnndiya'ya yardım yollamıya te· pılan ihtarların en ciddi ve en kuvetllsinl ki tezat Lenln2rat muhasaraııının bir t'mrt 

Londra, 11 a a. - BUtUn ı:azeteıer. 1nı:ll· 
trre llhalllt ıtrketl tararından TUrkly('"dC?n 
satın atınm11 olan l5000 ton t'T?ltlanın Yuna. 
nlstan•a ı:llndertımeslnln tas\•lbl lcln Rüy(lk 
Br1tanya ve Türk htlkUmetler1 araıında UPI· 
lan anlaemalnr hakkındnkl telırrartarı neere· 
diyorlar Erzak ve ecza mnddıılt'r1nl lhth·a e • 
den hu emtia Yunnnl~tan'a '"Adana .. adını 
taııyan Türk ı.•apurlyle nnkledtl~ektlr. 

§cbbüs ettiler. Fakat ~kandinavya te•kll edecektir. 1 avkl oımadıll:ını göstermektedir. Şehir her 
d 1 ti · b " Akim kalan bir teoebbUs olarak tasvir et-ev e erı u yardımın kendi top . . 2ün ve her gece bombalanmakta ve alman 
raklarından geçmesine muvafakat M. Huzvelt. söylıyeceğl nutkun metni- hava kuvettert hUcumlarını Lentnı:rat mUda· mektedir. 
etmediklerinden teşebbüs suya dÜ§· nl, Vaşıngton'a dönerken trende ikmal et· tanlan Uzcrlnt' temerktız: etUrmtıe benzt'mek· " Royter Ajansı heyecan uyandırıyor " 

Almnn topculan. sovyet tnnklnrını daha 
iyi tahrip edebllm('k lcln bunlann krndlle
rlne daha yaklnsmasını beklemişlerdir. Al· 
man tank defi toplarının ınhntll atC'Sl nctl
<'esinde bu muharebC'lcr esnasında 68 sovyet 
tankı tahrip edilmiştir. 

tü. Rusya'ya kar§ı yalnız kalan Fin· miıştir. tcdlr. DUımnn taz~lkı tazlnlnıtıkca cl'Saret bll§lığı altındd Utro gazetesi diyor ki : 

1andiya, topraklarının bir kısmını Vaziyet ciddi ~e a~~~~=:n::t~~m~::~~~rat~r~~~:~ı!er;a:~:: "Bıılgnristan'ın ancak birka1: karakol 
terkederck ruslarla sulh imzaladı. M. H.uzvelt'in bu nutka verdiği çok bU· ınn muvatrnktyotlcrdcn daha zlynde cesaret· gemlslııe mallk olduğU ve bu gemilerin 

Bu sulh muahedesinin hakikatte yUk elıemlyetl göstermek ictn ou ciheti lı mcktedlrler. Yelnlya mcydnn muharebe· Bulgar sahlllcrlnın himayesi için kulla . 
bir mütarekeden ibaret olduğu belli tebartlz ettirmek kfı.fldlr ki, nutkun bida- ı sinde aeklz alman tümeninin imha ve llO kö· nıldığını bütün dünya blllyor. 

Tlmrs ı:azetrslnln ııl)'All muharriri bu hu· 
tc • ta ıunları yıızıyor: 

idi. Finlandiyalıların ilk fırsatta rus- yette tesblt edilen uzunhıgu aıllğı yukarı )'tin istirdat odllmıı olması harbin 12 lncı "Bu deniz cüzUtıımlariyle Bulgaristan 
lara terkcttikleri toprakları geri al- . . hnfta.ında ırovYet ordusunttakl taarruz zihni· 

"Bü>Uk ~-ıınnya hUktlmetı. Yunanistan'& 
erzak \'e dlter ıuzumtu mahaullerln ı:önde· 

rllm!'slnı mUmkUn kılarak olan hususi ean -
lara mu\·arakat ectcbllmls oımasındnn dolu, 
bUyUk bir memnunlHt dU}'Tllaktadır. Yı;na· 
nlstan'ın en hüyuk kımıı ttnlyanlar tnrarın • 
dan tun! cdllmls bulunu7or. Almanya ile AZ 

l k iyi mUnuehet idame ettirmekte bulunan 
TU kl)c bu erzakın Yunıınlstan dıı bltnrnflar 

Başka bir blllgede bir alman t!lmenl eok 
arazi kazanmıstır. lkl ı::lln devam eden mu· 
harebede sovyetıer gerek malzeme gerek 
insanca nğır zayiata u(:ramışlardır. 3700 e
sır ve mühim miktarda harp mnlzemesl a
lınmışın. 

mıyn teşebbüs edecekleri tabii gÖ· lkı mlıılıııe çıkınıDtır . .M. Huzvelt, nutkunu ycUnln lıAIA tehdit edici oJdul':unu cöstcrmek- Karadeniz havzasındaki muvazeneyi boza-
~ 1 N R Nevyork saatiyle saat 21 de ıTürkıye sn- tl!dlr. maz. Bulgarlstnn, aıılı\ t ecavüz niyetleri ru Üyordu. asıl ki Almanya us-

ya'ya karşı harekete gcçmeğc karar ati ile sabah saat 6 da) okuyacak ve nu· Snıoltnsk'ln ruslar tarafından istirdat 
verince, Finlandiyalılar almanlarla tuk evelcc kararlııştırıldıtı veçhlle 15 da- ed ld ti hnkkındn öı'tleden sonra cıkan ga. 
i§birligi yapmakta tereddüt etmedi· kika değil. fnknt takılben 25 dakıka sure· zetelerde ncsredllen hab rler teyit edllme-

beslememittir. " 
leningracl' a hava akını yapıldı Yarı resmi Dnes gnzeteal diyor ki : 

ler. Romnnya gibi, kapılarını alman c ktlr. mıs olmnkln beraber, Rusya lstilAya uğrn-
askerlerinc açtılar. V c Almanya S ı· hl tt h!lll 6 nutııktn. dığındanberı sovyct kuvetlerlnln yaptıkları 

"Royter'ln takip etti~! gaye bnmbaııka· 
dır. Karadeniz havıo:aınndn devletler ara- va51tasJyle IC\7:1lne Almnnya•ırı l'knaa muvar

fa • olmuşlardır Halbuki ısı:aı altında bulu· 
non herhanı:I bir mt'mleket lcln a!manların 

bli>le bir 111rtı katı surette reddedecekleri 

Berlln, ll na. - D.N B. nln habC'r aldı
ğına göre. 10 eylillde almnn pike tay~nrclc
rt şark cephesinin orta bölgeslnd a kcrl 
hedeflere genls ve &lddetll hUcumlnrdn bu
lunmu$lardır. DUşman tecemmUler.nc bir
çok bombalar atılmıştır. Blrcok tcs satt.a. 

e u ye ar ma ~re gb r~. d b"'ahı 
1 
hnrckfıt hakkındn kullanılan "mukabll hU-Finlandiyn topraklarım hareket Üs- Atln.ntlk meydan muhnre esı e s .. 

aü olarak kullanıp fin ordulariy- . . · eum tAblrl yerine ilk defa olarak sovyet 
mevzuu olııcak ve Amerikan gemılerınln tebll61nde "'mukabll taarruz" dan bahsedll-le birlikte Lcningrat Üzerine taar - . 
uğradığ• hMlsell'r mUnakaıa edilccektır. mis olması dikkate dl'"cr bir hlıdlsedlr. ruz etti. ., 

1939 sonbahariyle 1941 yazı ara· BUtUn gazeteler, vaziyetin ciddi mahl· Da ly Tele&rnph gazetesinin Stokholm 
amda beynelmilel muvazenede bü- yetini tebarüz ettirmektedir. muhabinnln umumiyetle itimada deıter bir 
yük bir inkılap husule gelmiştir. Nevyork-Tlmcs'lıı Vaşinı;ton muhabiri· menbndan ö~rendlğlne göre Lenlnsrat mey-
1939 sonbaharında Rusya Alman- ne göre, M. Ruzvelt, çarşamba akşamı dan muharebesinde almıınlıırın bir ay lcln
y 'nm dostu olduğundan ruslar ta· mUhım devlet memurlarını yanına çağır. de verdikleri zaytat 400 bini bulmustur. 
rafından cirişilen Finlandiya te§eb- mııı ve Amerikan gemilerinin himayesi Son günlerde almanlnnn bundan da daha 
b .. - •· J 1 · ·ı k ağır insanca zayiat verdikleri söylenmekte· usunu a mnn ar scmpatı ı e ar§ı· bııhııinde ıuzumlu oııı.bllecek tedblrlerı al-
lamıılardı. Rusya, Finlandiya'ya mnk üzere ılonnnmaya emir \•ermek ve dlr. 
karşı harekete geç rken, bahane o- bit:ıraflık ka-ıuııunıın ilgasını talep eyle· Almanlara büyük zayiat 
lanık finlerin İngiliz empcryalistle- mck U:ı:ere Kongrc"yl pazartesi veyn salı verdirildi 
rine sahlmı§ olmalarını ileri aürmÜ§· Moskova, ıı a.a. - So\-yet ordusu tara-

gUnU içtlmnn dtı,•et etmek için nlhııt pro-
tü. Almanlar da bu rus görüşüne İ§· :tından ne&redllmekte olan "Kızıl Yıldız" ga-
tirak ettiler ve fin devlet adamları· jelerl mUzakerc etmlııtir. :Muhabirin 1lı\· zetcslnln harp muhablrl bildiriyor: 
nı İngiltere ile komplo yapmakla veten blldlrdiğlnc göre, bitaraflık kanu - Smolensk'ln cenubu ıarklslnde yapılan 
itham ettiler. 1941 senesi yazında nunun ilgası kC'yflyellnln nazarı dikkate &!ddeUI mukabil taarruzdn mareşal Timo
lngiltere Rusya'nın dostu ve müttc- alınan lnkl~aflar arasında bulunduğu hak· çenko'nun emri altındnkl kuvetler, alman
fiki olduğundıın bu defa Finlandiya kındalti Uk kapalı telmih, iyi haber alan ; lnn "N" remziyle lfnde edilen ırmağın öte
l>olitika adamlarının Rusya'ya kartı mahfillerden gelmektedir. sine atmışlar, 238 tank, 50 tayyare, 486 kam 
harekete geçmelerini talcbih etmek· Tiyatro ve slnemalnrın bUyUk bir ekse. yon, 135 top, 39 mitralyöz, 27 alev maklna
te Ve bunların alman emellerine a· rl:;eti, bU akşam nutuk saatinde oyunları Si, 34 motosiklet, 25 bin fl~ek, 65 &nndık O· 

let olduklarım ileri sürmektedir. btis ve külllyetll otomatik sllfih tahrip et-
'lJ tatil edecekler ve mUgterilerlne nutku 
oakikatte Finlandiyalılar, ne 1939 ml5lerdlr. 4000 kadar alman ırmakta bo -
aeneai sonbaharında İngilizlerin e- dinleteceklerdlr. 
tnellerinc, ne de 1941 senesi yazın· Bitaraflık kanunu 
da almanların gayelerine hizmet et· lağvedilecek mi ? 
nıek İstemişlerdir. Fin) ndiya, 1939 Nevyork, 11 a a. - Pnrltımentodakl de-

t;ulmustur. Her ne kndnr ırmağın ismi ve
rilmemişse de Dnleper'in Smolensk'le Ye· 
lunJa arasında cenubn do(:nı aktığını kny
detmek yerlnde olur. Smolensk'ln 70 kilo-

sında ynkında yeni bir muvazenenin tesis 
edileceği hissini uyandırmak suretiyle 
Royter, memleketimizin Türk mrıırO nıen
faatıerlne halel getirmeyi arzu cttığı kn· 
naatinl yaratmak istiyor. Mnıımafih. Bul
gar • Türk mUnasebetlerinl karartmak tçt:ı 
yapılnn tc§rbblls bundan evelki teşebbüs-
ler gibi akim kalacaktır. ,, 

Alman tekzibi 

muhakkaktı .. 

Diğer tarnrtan IS'ewı Chrontclc de ıunu blnalnrda ve dcmlryolu .stnsyonlannın Yilk 
yazı~or· 1 leme iskelelerinde yangı 1 k ı . • Yunnnlstan'a mahdut mlktardıı t'rz:ık gön· n ar tı nn mı&tır. 
dt'rllmcsı tein RUyUk B:-ıtanya. ntrleıtk Amc· Bundan maada. toı><:u mevzileri \'O sovyet 
rlka ve Türkiye araundn karıı.rınıtırılan plfın· tank tecemmUlerl de muvaffakıyetle bom
lar, nblukn slynscUmlzde hlc bir de!!:lılkll!!:l bnlanmıstır. 
tazammun etmez Bunun in ht-raber lktısadl 10 eylül günü ve 11 eylül gecesi, alman 
harp nezaretinde eu da beyan ediliyor ki, harp tayyareleri, alman kıtaları tarafından 

Berlln. ıı a a. - )'arı re mt bir men • 1 • k bU uıc 
badan bl·ıdlrl!ivor : BUyUk Brıtan.va Yunan stan a anı Y çevrilmiı olan Leningrad ıehrlne yeniden 

,, bir muhnhhet beslemektedir ve bundan dola· 
'.'Alman • TUrk iktis:ıdt ltonuşmnları h:ı.k· yıdır ki ablukaya ratmen bu erzak Yunants· bir taarruz yapmı:1lardır. 

kında ecnebi gazeteler tarafından neşredl· tnn'a gldl'cektlr. Bıiyük yangınlar, ve birçok da kuçuk 
len haberler nlman hariciye nezaretinde Bununla beraber mevzuubnhs olan ıey yangınlar c;ıkmı:1tır. Lcningrad onunde bu
katiyen tekzip edilmektedir. 1 Türklye"den satın nhnmış erzak ve dlğrr lunmakta olan kıtalar bu yangınları uzun 

Bulgar - Türk hududunda &!!kert tah • 
ld ld ..., blld" b 1 1 mahsullerdir. Deniz nşın diğer mıntakalar- müddet görmüc!erdir. 

§ at yapı ı".nı ıren u şay a ıırın c- .. 
sassız old•ığu bildirilmektedir. dan Yunanlstan·a erzak s:!!nderllmeslne ve Ruslardan alınan ganimetler 

Yurdumuzun enerji 

ekonomisi teshil ediliyor 
Elektrik işleri etüt idaresi yurdu

muzun enerji ekonomisini tesbit et
mektedir. İdare bu tesbitiyle yurdu
muzun en ucuz ve masrafsız şekilde 
elektrik elde etmesini temin edecek 
projeleri hazırlıyacaktır. 

bunun Almnnya'nın emri altındaki erzak 
stokuna lllıve edilmesine bittabi müsande Bertin, 11 a.a. - Sallhiyetli kaynaklar-

dan D.N.B. ye blldirlllyorı Alman geri hiz-ol unmıyacaktır." 

Bir alman yarı reami 
kaynağının mütaleası 

Berlln, 11 a.a. - Yıırı resm1 blr rncnba· 
dan bildiriliyor: 

Inglllz menbnları tarafından tey!t edil· 
mi& olduğu veçhlle Türkiye yallyle Yuna· 
nlstan•a gönderilecek erzakın bu memleke
tin emrine ne suretle tahsis edileceği hnk· 
kında seltıhlyctll alman mahfillerinde de 
h!c bir mOtaleadn bulunulmamaktadır. aeneııinde durup dururken, taarruza mokrnt ve cumhuriyetçi pnrtllerin rets • 

lıft'nmı ve kendisini müdnfaa et- ıeri Ir. Ruzvell'le gorllşmck üzere bugün 
nıiştir. Fnk t kahir kuvct rımnda Grennvich saatiyle 16 da Beyaz Saraya di

metre cenubu ııarklslnde bulunan Yelunja'
nın zaptedıld l:I evelce bildirilmiştir. 

tcslim olmıya mecbur knlmııtır. 
194 t sencaindc de bir sene evci kııy
h~ttiği toprakları geri almıya tcşcb
bus etmiştir. Görülüyor ki finler ıu 
ve bu devletin emellerine değil, 
kendi memleketlerine hizmet et· 

Kahr n ıın kıtıılarımız dil man askerleri· Bunu milteakip ovyetler mukabil taarru-
vct edilmişlerdir Yapılııcnk mllznkere eıı- nl lmhn, techlzatını tahrip ederek Hareket· za geçerek bir alman motörlü tümenini 

Berlln'de tsnret edlldlğlne göre işgal al
tında bulunan mınta.kalarda sMI halka er· 

metlerine ait traktörler ve kamyonlar bir
çok gündenberi Gomel'in cenubu şarkisin
dc ruslardan alınan harp malzemesini ge
rilere nakletmekle meşıul bulunuyor. Si
lah, araba, mah:eme ve iaşe maddelerinin 
teşkil ettiği yığınlar sovyetlcrin teçhizat 
itibariyle uğradıkları zayiatı gösterme~e 

kafidir. Binden fazla kamyon ve otomobil 
ve onları takiben seyyar mutfaklar, arab3. 
!ar, tanklar, tank dafi topları ve hafif ve 
ağır diğer toplar uzun kafileler teı~l et
mektedir. Tarlalarda ve ormanlarda topla-

mektedirler. 
Şu var ki lngiltere'dc ve Ameri

ka'da büyük bir halk zümresi Fin· 
landiya'nın Rusya'dan topraklarını 
geri almak için nlman ittifakına gir· 
meaini haklı görmüılerdir. Finlandi· 
Yalılnr bilhassa Amcrika'da büyük 
&cmpati uyandıran bir millcttirler. 
Çalışkanlıkları, doğruluk ve dürüst· 
lüklcri bu küçük millet Üzerine a
tncrikalılaTın sempatisini cclbetmiı· 
tir. Amerika'ya harp borçlarını Rus
Ya'nın taarruzuna uğrnyıncıya ka· 
dar intizamla tediye eden yegane 
devlet Finlandiya'dır. 

Fakat ceçcn sene terkedilen fin 
toprakları İstirdat edilinciye kadar 
devam eden bu aempatinin bu top
raklar geri alındıktan aonr~ da Fin
Jandiya'nın alman ittifakında de· 
vam _etmesi dolayısiyle, gittikçe zail 
old~ug~ anla§ılmaktadır. Malum ol
dugu uzere, Finlandiya askerleri 
1939 hududuna varmışlar ve bir se· 
ne evci ruslnra bıraktıkları toprak· 
ları t mamiylc istirdat etmiılerdir. 
Bu şartlar altında, amerikalılara ve 
İngilizlere göre, artık Finlandiya· 
nın muharebede devam etmesine lü
zum kalmnmııtır. 

. Filahika mantıkan bu doğrudur. 
Fınlandiya, Almanya gibi bolıcvik· 
liğin taafi)·esi ve Avnıpa'da alman 
nüfuzu altında bir nizam kurulma· 
Si İçİ~ ~Ücade!eye [l'İrİ§T,İ§ değildir. 
~nttn Fınlandıya gazetelerinin ncş
rıyatına bakılacak olursa, yeni ni
zam mefhumunu Finlandiyalılar 
kabul etmemektedirler. Binacna· 
le>:h .kaybedilen topraklar istirdat 
edıldıktcn aonra Finlandiya için 
muhareb de devam ctmeğe lüzum 
kalmamıştır. F nkat bir devlet itti
fak halinde diğer bir devletle' bir 
harbe girdiği zaman, bu iş ortaklığı 
kolay kolay tasfiye edilemez. Bil
hassa bu iş ortaklığı Almenyn gibi 
büyuk bir devletle Finlandiya gibi 
kücük bir devlet arasında olursa. 

Finlandiyn'nın, İngilizler ve ame· 
rikalılar tarafından ıarnr edildiği 
gibi, derhal Rur.ya ile sulh aktettiği 
bir dakika için fnrzedilsin. O za
man Almanya'nın hali ne olur? Al· 
manya Finlnndiya'nın yukarda Ka· 
reli berzahını tutacRğına güvenerek 
ccnupttı.n Leningnı.d'ı çember içine 
almıştır. Yani Leninr.rad'ın muhasa· 
r-ııaı Finlandiya i:e Almanya aske!· 
le~inin müşterek mesaileriyle temın 
edılınis demektir. Bu muhasaranın 
en nazik bir zamanında Finlandiya 
Ruava ile sulh aktedere~ nııkerlerini 
cepheden· çekerse almanlar Lenin· 
~~at rnuharebesinl kaybedebilirler. 
ınlnndiyalılarm, alman ittifakın-

nasında .Mr. Ru:r.:vell"in sl!yllyecegi nut • !erine de~am otmektedlrlcr. Kıtalarımız 
kun gör~Uleceğl tahmin edilmektedir. almanlan ırrnnğın gemine rlcnte mecbur 
Ctlmhurıyetçllerln toplnntıdn hazır bu- etmişlerdir. Almnn kumnnda heyeti bu böl

Junmak Uzerc dtıvet edllmiı olmaları Mr. gede mUteaddlt tank tümenlerinden ve 
Ruzveıt tarnfındnn bu nkııam söylenecek 
nutukta milli siyasete alt mllhim mese • zırhlı cUzlltnmlnrdnn mürekkep zırhlı bir 
lelt:'rin bııhls mev:r.uu olncağınn bir delil grup tnhslt etmiştir. Du çıkıntı vasıtnslyle 
addedilmektedir. İleri sllrUlen bir tııhmi· düşman snrk istlkamctlncle yapacağı Uert 
ne giire Mr. Ruzvelt'ln parll'ımentodaki hareketini temin etmek istiyordu. 
parti reislerini, bitaraflık kanununu Ilga l Sovyet hava kuvetleri günlerdenberi dü,. 
etmek llzerc kongrede kfifi derecede .rey man tanklarına ve dü&man gerilerine kar-
elde edilip edllmlyeceğl hakkında flkır • . .. .. . . . .. 
lerini öğrenmek Uzere davet ettiği sanıl - ııı gecelı gunduzlil ısı~detlı hucu~lar ~a~ 
malttadır. HAklm olan kanaate göre Ayan mışlardır. Hnva ve ıaır kuvetlerın de ıştı-
meclisl kanunun llgaınnı bire iki nlııbe- rıik ettiği tank meydan muharebesi be& 
tinde r~yle lmbul edecektir. Mr. Ruzvelt'- gün sürmüı;tur. Sovyet tankları dıiliman 
in bugün kongreye ödilnç verme \•e ki- kollarına oiddetle hücum etmiı;lerdir. Kı· 
ralamn kanunu mucibince yapılan mua • tar:ıtımızın ilerleme hareketine mAnl olmak 
melcler hnkında ikinci ~ir proje tevdi e • gayretiyle dilıman elddetll bir mukavemet 
dece&i sanılmakta ve Deyaz Sarayda bu · 

göstermi~tir. Irmağın ge~it noktasında ce· yün yapılan toplantıda ödUnç verme ve 
kiralnmr:ı kanununun 4 nıı. f. milyar dolar. reyan eden meydan muharebesi bilhassa 
!ık bir tahıılsat ill'ıvrslne alt bir projenin muannidane olmuşsa da dliljmanın muka· 
ı;örllşlllmC'kte olduğuna parlAmcnto nıah- vemeti kırılmıııtır. Büyük zayiata uğrıyan 
!illerinde ihtimal vcrllmektedlr. 27 inci alman tank tümeni muharebe mey· 

a harp Siyam' 
hazır lığ var! 
Tokyo, 11 n.a. - Banııkok'tan Domel a

jansına blld rlldl~lne göre Slam hilkümetl 
hnrp hazırlıklannı takviye etmektedir. 

Hllkümet sığınaklar yaptırmağa basln
mıstır. Nafıa nezareti de nehir yollarındn 

bulunmakta olan Siam \"llPUrlnnnın ten\·(. 
ratını gecelerl kontrol altına almntı karar· 
laştırmıştır. 

Dundan başkn hilktlmet Blrmanya, Ma
lezya hudut mıntaknlannda lstlhklımlar 

ynptırmıstır. Çin veya lnglllz kıtalnn tara
fından vaki olacak bir harekete mAni ol • 
mak ıcın bu lstlhktımlara ihtiyat askerlerl 
ı;etlrllmlstlr. 

danında 60 taıık, 30 top, 80 kamyon, 1600 

ölü veya yaralı bırnkmıutır. Diğer alman 
tank tOmenlerine de darbeler indirilmiş ve 
bu tilmenlere mensup 600 subay, crbae ve 
asker öldürülmüıtür. Alman esirleri ıov· 
Yet tayyare, tank ve topçu kuvetleri tara· 
fından yapılan mütemerkiz darbelerden 
dehşetle bahr;etmektcdirler. Kıtalarımızm 
şiddetli darbeleri kareısnda dıişman rical 
etmektedir. Düşman zırhlı grupunu imha 
etmek için yapılan harek&ta devam edilmek 
tedir. 

Vilikiji Luki istikame.tincleki 
çarpı§ mal ar 

Moakova, 11 s.a. - Krasanafa Svesda ga· 
zetesinc göre Smolenık'in ılmali ııarbbin· 
de 200 kilometre mesafede bulunan Velikiji 
Luki istikame•inde oiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Kızılordu birlikleri 
dUşmana ağır zayiat verdiriyorlnr. 

Son 24 saat içinde rus tayyare ve kara 
kuvetlcri 12 binden fazla alman subay ve 
askerini imha 340 tank ve zırhlı otomobili, 
140 top, 400 kamyon ve 47 tayyare tahrip 
etmişlerdir. 

Aynı gazeteye göre sovyet kıtalannın 
birkaç cün evci Kestanga bölgesinde baş
ladıkları taarruz muvafakiyetle inklenf et· 
mcktedir. Düşman anudane bir mukavemet 
göıtermlşı;e de acır zayiat vererek ricata 
mecbur kalmı~tır. 

Rus taarruzi hareketi 
Londra, l ı a.e. - Annalist'in nskert mÜ· 

taleasıı 

Sovyctler Birliği Smolenr;k'tcn Gomel'e 
kadar taarruzi harekete başlamıetır. Öyle 
iÖrünUyor ki eovyet kıtaları, esaslı nokta· 
lara sıra halinde tevcih ettiği mütemerkiz 

dlln ayrılıp da rua ittifnkına girme
dikçe, böyle bir harekette bulunma
ları mümkün değildir. Kaldı ki Fin
lnndiya'nın, Almanya ile giriştiği İş· 
birliği bu derece ilerledikten sonra 
istcmis olsa bile, alman ittifakından 
ayrılabileccl\'i çok şüphelidir. Al
manya Ruııya'ya karşı bu büyÜk te
şebbüse giri9irken, şüphesiz Finlan
diyR'daki vaziyeti tam bir emniyet 
altına alını§ olacaktır. Başka türlü 
olsnydı, alman erki'ınıharbiyesinin 
bu derece ehcmiyetli bir meseleyi 
Finlandiya politikacılarının irıı.dcle: 
rine bırakmnları affedilmez bir gaf
let sayılırdı. Binaenaleyh nııkeri ha
reki'ıtın bu safhasında Finlandiyalı
ların, İsteseler bile, harpten çekile
bilecekleri çok şüphelidir. Fransa 
gibi büyük bir devlet bile mağllıp darbelerle geniı bir saha üzerinde bir taar-
olmasına rağmen, İngiltere ile gi- ruz hareketini inkişaf ettiriyorlar. Son ~~ı
ri9tiğ'i i9birliğini hala tasfiye ede- ı nan haberlere göre almanlann Gomcl bol-
memi9tir. g-csinde taarruza geçmek te~ebbllslerl, aov-

A. Ş. ESMER )'etlerin mukabil hllcumlariyle kırılmı~tır. 

münhezim etmlı ve di{:er bir tümenin u
mumi kararglhını bozgunıı ufratmıştır. 

zak gllndt'rllmes!nln Almanya tarafından nan on binlerce mitralyöz ve tufek yıftn
htc bir vakit muhalefete utramıyacağı izah· lar halinde yükselmektedir. Bir depoda 
tan müstağnidir. binlerce gaz maskesi, cephane sandıkları, 

Su da beyan cdlllyor ki, bu gibi tedbir· 
telsiz cihazları, kablolar, benzin fıçıları ele ler, beynelmilel hukukun ve insanlığın lca· 

bettlrdlf:I mutlak bir vazifedir. Ve bu, knn:ı geçirilmiştir. Silôhlarm ve otomobillerin 
tarn!ı tefahüre sevkedebllecek bir meziyet markaları bunlardan ekserisinin hariçten 
dc(:ll sadece bir hUsnU niyet meselesidir. getirilmiş olduğunu göstermektedir. 

SOVYETLER 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Ukrayna'da rus mukabil 
hücumları 

Budapeste, 11 a.a. - Macar telgraf afan
sı bildiriyor: 

Hattll dolaeıan eayialnra göre Smolensk 
veya daha doğı"Ur;u bu şehirden bakiye kn· 
lan harabe, sovyı•tlar tarafından geri a -
lınmı§ bulunmaktadır. f'tı.knt bu habeı 
rus menbalarından ne •eylt \'C ne do tev
!lk olunmaktadır. Bununln beraber bu -
nun pek yakındıı teyit olunması beklen • 
mektedir. Muhtl'mcl görUldUğUne göre 
bir kaç gUn içinde Dinyeper'in oark clhe
Unln hiç bir tarafında bir nlman kalmı -
yacak ve sovyet muknbll tnarruzu, Dnie· 
per mUd::ıtaasının şlmnlden yapılacak bir 
inişle çevrflmcsi yolundrıki almıı.n tahdidi· m .. . m 
nl tıı.mamiyle Unkmlıı olacaktır. 1 münakale 

Ukroyna'da harbeden mUtt fık kuvctıer 
dllsmanın yeniden yııptıf:ı 5 ddeUI muk bıi 
hficumlnn muvnffakı) etle P lskUrtmüsler
dlr. Macar kıtalarının bulundutu böl; de, 
sovyet kıtalan Dnlcııer nehrini birçok yer
den hücumbotlarlyle ı;:eçml'k teş bb sUnde 
bulunmuslardır. Bir noktada, hllcumlnnnı 

kolaylaştırmak tein sunt sis ku'lanmışlardır. 

Harbin almanlnr tarafından inklııat et
tirilen ıekll, mesafe kıızandıkç:ı. hızını 

arttıran mühim miktarda insan ve mal -ı yollarının 
zeme kütlesini ileriye doğru atmaktan I i 
ibarettir. YUk11ek harp ltablllyetinl haiz I idaresini 
kuvetler bu hızı derece derece hafiflete-

bilir ve ileri harC'ketıni ,muvakkat bir :ı:a- eller'ıne aldılar 
mnn icln durdurablllr. Artık harcktıtın · 

BUtUn bu teşebbüsler pQsk .nU tür. Bu 
muharebeler esnnsındıı bir •ar birliği bir 
sovyet taburunu kfimllcn lmhıı etm ştır. Bir 
cok sovyet askerinin nehirde bof:ulmnsl~Je 
düsmanın kayıplan artmıştır. Macnr kıtn· 
lıırı takriben yüz esir ıılmışlıırdır. Havn ku
vetlerlmlz düşmanın bnzı tC'rcmmulannı ve 
mUnakalAtını mUesslr bir surette bomba
lamışlardır. 

yeniden başlaması, lnklşn! etmesi, azalma 
sı veya tnmnnıl'n durdunılması bir kaç 
gllnlük veya bir kaç santılk mesele halini 
alır. Sovyeı kıtaları, nlmnn kUUelerlnln 
btitlln kudretini bu ııeklldc Uç defa kar -
oılamnk vaziyetinde kaldılar ve üçllncU -
de de bu kütleleri durdurmıya muvaffak 
oldular. 
Alınan haberlrrden anlaşıldığ'ınn göre 

bu defa ilerleme hareketine sovyet ku • 
vetlerl tevessül ('dC'Cl'klerdir Almanlann 
malzeme ve lnean klltlelt'rinn kudretiyle 
ve askerlerinin munzznm miktarda imha • 
sını nazarı ltlbnre almaksızın yaptıkları 
ilerlemeler derecesine muhnsımlnrının 1 -
lcrı hareketini durdurmıya da muktedir 
olup olmıyacaklarını öğrenmek kalıyor. 

lngiltcre ruslara yüzlerce 
tayyare göndereli 

Londra, ll n.8i;- Mr. Cörçll Avam Kn· 
maraııındn sorulan bir suale cevaben bil • 
Yilk Orltanya•nın Sovyeller Birliğine yüz. 
lerce tayyare gönderdiğine teyit etmiııtir. 

Bu sual, ahiren hususi bir toplantıda 
ynpılan ve tnyyaro ımrJlıt nazırı :Mr. 
Moorc Brnbnzon'n ntrcmnan beyanata 
taalluk etmekte idi. 

:Mr. Çbrcll açıkcıı &unu demlııtır : 
7Mr. Moore Brnbıı:r.on·un dUştincelrrin! 

bllıyorum. Zira HiUer"ln Sovyetıer Bir -
llğine tnarruz <'~lltl gUn tayyare lma!At 
nazınnn tele.fonla konu§nıuıı ve aynı nk • 
ıam Ruayıı'ya tam bir müznharctte bu -
l~nacatınıızı ilft.n edeerğimi söylf>mf§tlm. 
Nazır muvııfakatını taha!Ukle lıo:hıır etti. 

.Mr. Moore Brabn:ı:on hu hissiyatını g 
ağustosta Chers· y"de verdiği nutukta da 
ifade etmıııtir. D ınclıı.n mnada şnhs'i mu • 
şahcdelerlm dolayıslyle blllyonım ki 0 
dnimn bu lgln bnljında hararetle çalııııyor 
ve ııtmdl çoğu yerlerine varmıe olan yüz
lerce avcı tnyyarealni Sovyetlcr Birliğine 
g6ndermiutir. Eminim ki Mr. Moore Bra. 
bazon Dritanya hllkUmetlnlıı gayretle ta • 
kip ettiği alyas t ile tamamen mutabık -
tır. 

Ruslar Bulgaristan'a nota 
tıcrc/i/cr 

Londra, l1 a.a. - Moskova radyosuna 
göre, M. Molotof bulgar elçisine bir nota 
vererek Bulgarlstnn'ın Sovyl't Rusya'y:ı 
klll'§ı olan hattı hareketinin siyast Met • 
Jere mugayir oldutunu blldirmiotir. 

Simin; ıı. n.a. - Burada blldlrildlğlne 
ı;öre, Ruslıır, iran'la yaptılılan anla§m& 
mucibince, mUhim Translranien demtryolu 
da dahil olmalt üzere lran'daki hayatı mu-
nakale hatıannın idaresini ellerine almııı· 
!ardır. 

Tebriz ve Rizaiye'cleki Türk 
konsolosluk arkanı ve aileleri 

sıhattc 
Alıkara; ıı. a.a. - iran'dakt Tebriz ve 

Rizaiye konsolosluklarımızın ve konsolos
luk crklını ile ttllel rlnln aıhntte bulun • 
dulclarınn dair Hariciye Veklllellne ma!Q· 

Ha,,·a defi hataryalnnmız lkt dUşman tay. 
yaresl düaOmıUştur. Bütan taY>arel r ıniz 
üslerine dönmUslerdlr. 

Cephenin §imal kısmında 
Stokholm, 11 a a. - H Is nkl"de>n b ld rU

dlğlne g!!rc bir almon hücum kolu Vol of 
''e Svlr nehirlerini nsmalm mu,•nffok o a
rak Ladoıtn g!llü ımhlllnd Fin öncUkriyle 
irtibat tesıs rtmlstir. 

mat gelmletir. Cephenin diğer kısımlnnndakl nskcrı h:ı.-
Almanların hemen te•limi rekAt hakkında pek az malOmllt vardır. 

istendi Mamafih merkez mıntnkn ındn Tımoc;:mko 
Londra, ıı ıı.n. _ Siyasi mahfillerde ordularının mukabil tnnrruzu dtıvam f>tmek

beyan olunduğuna göre Tahran hUkUme - , ted!r. Comel mıntnkasında da hır rus mu
tine yeni bir nota gönderilerek :tran'da ' kabil taarruzu olmuş ve son ı;Onl rd bura
bulunmakta olan alm:Üıtarın 48 11ant için· da hföiik bir tank muharcbes cereyan C't-
de teslimi lst<'nilmlıtlr. m~tlr. 

. Tahran hUkUmetı, :tran'daki alman, Amiral Horti Hitlcr'i ziyaret etti 
ıtalyan, romen ve macar elçlllklerl hak • Bertin 11 a a _ 0 N B aj 
kında hnsıl olan anlaemn Dartlannı kabul ; · ·• · · nnsın:ı göre 
etmiştir. Bu elc;:illklcr kapatılmıDtır. aF • Macar Nnlbl Amiral Horthy M. Hitler'I u
knt Londrn'dnkl intiba şudur ki, mihverin mumt kıırargfıhındıı zi:,aret etmlstlr. 
be§lnci kol adamlarını eUrntle bertaraf 
etmek zaruridir. 1ıte bunun içindir kl ye
ni bir nota verilmiı:ıtlr. Bllhıuısa kara ııs. 
tede iıılmleri yazılı 175 alman ajanının 
lngUizlere veya ruslnra teslimi fevkalade 
müstacel bir mahiyet nrzctmektedlr. Bu 
adamlar :tran"da isyan çıkarmak vazifesini 
Üzerlerine almıılardı. inglliz elçiliği bu 
alman ajanlarından 225 inin hemen ynrın 
Hindistnn'a sevkedilmesl için bir hususi 
tren tahsis etml§tlr. Rus elçiliği de diğer 
50 alman ajanının Slberyn'yn gönderllme
den evci sovyH kumnndnnlığınca iııtıce
vapları y~pılmak üzere, Kazvln'e sev • 
kedllecektır. 

Almanya'nın mahrum kalaca ... 
·ık gı ı maddeler 

Londrıı, 11 a.a. - İran'da.kl ln tr 
sovyet hareketinin bir neticesi olar~ 1~1-
yn yalnız külliyetli yiyecek maddelerinde~ 1 
değil aynı zamanda da mUhlm miktarda 

ithal ettiği pamuk. kenevir ve şimşir a _ 
ğacınd:ın mahrum kalacaktır tktısadt 
harp n"znr<'tl rn'ltehnssısları Alm<ınva'nın 
bu surette senevi ıs veya 20 bin ton pa
muktan mahrum kalacağını tahmin et • 
mekt d" 1 e ır f'r. Almnnya"d!ı pamuk noksan-
hğı~ı g!Seteren bir Mdıse Almanyndıı ya
hudılere alt yatakların bllyUk bir kısmı -
nın mUsndere cdllmiıı olmasıdır. Ş mdlye 
kadar çuval hnllnde İrnndan ıthal edi!Mck 
le olan kenevir fıktıuıı elmdi Almanya'· 
da daha ziyade hissedilecektir. Almanya. 
da iran'dan ithal ettiği eimşlr ağacı, o
büs, bomba, ve bir c;:ok hassas aletlerin 
lmnllnde kullanılm:ıktadır. 

Tahran'cla örfi idare 
TAHRAN, 11 a.a. - Tahran"d:ı örfi ida
re f!An olunmuutur. Hanedanın Isfaha
na gittiği hnbcri resmen tekzip edil • 
mektedlr. 
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petrol borularlylc diğer kaynakları idare- kerl ve bunların hepisl için lUzumlu tec;;- Um edileceklerdir. Alman ve İtalyan elçi-
miz altına aldık. hlzat ve sllAhı vardır. llklerinln hudut harici edilmelerini temin 

r 
1 

12/9/194 

RADYO ·tzberg'den /ngiltere ve Suriye /ngiltere _ Rusya _ Amerika edeceğiz. Bunlar hakkında diplomatik kai
delere rlAyet edeceğimiz izahtan müs -

"Surlyc'de hıçblr emelimiz yoktur. Su- koni eransının vazifesi ta"'nldır. Basra He Hazer denizi arasında l d '------------------
To dar i • ı hl b k d Fransızların ye " Belediye Reis İ gw in en : Türkiye Had~·o Dl!izvon PostaloJ'1 

r ye n n c;; .r ısmın a • · k f doğrudan doğruya mllntıkalMın konlro • " " sU 
rlnl almayı veya onların menfnatleri ye- "İngiliz - H.us • AmerılkanbUtoün ekurndnsıt· Jü U "d e•"nl l kab"ll "tlraz bir 12-9-1941 Tilrki;>e Radyosu - Ankara RadYO a rlne İngiliz menfaatlerini getirmeyi araş- nın vazifesi, bu kUtleler n n re . n ve ı am .,ı gayr ı ı ( Dalga l.'zunluğu )-
tırmıyoruz. Şunu açıkça anlatmalıyım ki, lerinl göstermesi için teçhizine yardım ısekilde elimizde bulundurmalıyız. Amerl- Sebzelerin günlük azami 1648 M. 182 Kt" s 120 K'\. 

a cep 
Hljr Fransız mUttefıklcrlmlzin de kabul etmelt ve iaşelerini tanzim eylemek ola- kıı'dıın ve BllyUk Britıınyıı'dıın gönderile - perakende satı§ fiyatları 31.7 hl. D4G5 Kc s. 20 K" T. A. P. 

e ettiği sıyasetlmlz Surıyr'nln Suriyelilere caktır. Bu konferansın hazırlanmasında cek malzemenin Rusyn'nın ortasına günden Cinsi: Mensel Kurus 19.74 M. 151D5 Kc s. 20 K". T. A. Q. za iadesidir. r Surıycliler. mJmkUn mertebe ve İnglliz heyetinin seçilmesinde önüne gimcı artan dalgalar halinde nakledilmesi _ _ ( Cuma _ 12_0 _1911 )- __ 
kı11a bir zamanda mılstnkil hJkllJ'!lranlık geçilmez mahiyette olmıyan hiçbir teeh- başlıca bu yol va11ıtııslylc mUmkUn ola • 7.30 Pı ogı nm ve men•leket saat a)" 

haklarını ele alacaklardır. lıHıstakll Su- hUr kaydedılmemiştir. Bazı kimseler, s:ın- caktır. İran'dıı dcmiryohı mUnnkallıtını, lspanak Ankara 20 ~ 33 l\lUzık: lhfıf ı>arçalar (Pi.) 
1 ld "'unu SÖ" isllıh etmek ve ahiren ikmal edildiğini gör- Lahana 8 

1 
• 

R 
·ı · ı · A · k rıy~ hUkllmetl veya Surıye hükümetleri kl hiçbir şey yapı mıımış 0 ub "· 1 7.4::> Ajans haberleri 

C n g 1 1 Z m e rl , an " 1 h 1 ı~·cs"nln meklo bahtıyıır bulundu"'umuz bu denılr- p 8 U. - . - , teşkil etmek için harbin onunu beklıye- lllyoı·lıır. :Mcsc enin eyet umum.,, ı b rasa " 8.00 .l\1Uzlk: Hnfıf pnrc;;ıılıır program 
miyeceğlz. Suriy 'nın memleket idaresindcı, tetkiki Amerika Birle1'ik De~letlerınde ve yolu hattında ynpılocıık scvkiynl hacmini Semizotu " 9 devamı ( 1'1.) 

konferansı yakında 

Moskova'da toplanıyor 

artan bir rolU olmasını derpiş edıyoruz. burncla durmadan devam etmıştlr . .M. Har- yUkseltmek için blitün gııyrctler asrfedil· Kahak " 11 8.30-8 45 Evin saati. 
Fran-;::ı'nın Surlye'de harpten ev iki va- riman'ın riyasetindeki Amerikan heyeti - melidir. Bu hııttın bliyllk bir scvklyııt yolu Ayşe fasulya " 23 12.30 l'rogrrım ve memleket saat ays 
ziyetl idame etmesi bahis mevzuu olamıız. ı nin buraya muvasalatını bekliyoruz. Bu olıırak lslt'ıh edilebilmesi l<;in muhtaç bu- Çalı 22 12 33 Mlh:ik: l\luhtclıf şarkılar 
Fransa hUkUmetı ele bu vnzlycUn sona er. heyetin yakında bura.ya gelmiş ?lacağını lunduğu tele şey çok mlkdıırda mlltehnr - Domates 6 12.45 Aj:ıns hnberll'ri • 
mesi lUz•ımunu iclrAk ctmı ti. Buna muka- Unut ediyorum. Blzım heyetımıze . daha rik malzemedir. (kemer> 13.00 .l\tlızik: Beraber ııarkı ve tUrkil 
bil şunu kabul ediyoruz ki butUn Avrupa şlmdid"n Amerika Birleşik Devlctlcrı reis Spitzberg'den Tobruk'a kadar Patlıcan 11 13.30-14 oo Mth:ık: Knrı ık program ı.r 

in 
devletleri içınde Frnn a'nın' Surıyc'dl'kf va- ve mbş virlerlyle çok sıkı tcmııslar~a bu- uzanan cephe " 18 00 Program ve m mleket saat ar 
ziyetl rUc;;hJ.Dlı bir vaziyettir ve Avrupıı lunnıu olan Lord Bc::ıverbrook rıyasct Yuvarlak 18.03 .Mlızjk: .Fasıl heyeti 
d vletlcrınln Surıyc de nt.ıfuzlnn olduğu edecektir. Moskova·~a ht'ılen .yilkse.k rtı~- ''Bu mühim gayelere erişebilmek ıçın patlıcan 11 18 40 Mllzık: Radyo 8ving kuıırtcsi 
mUdd tçc FrnnS!l'nınkı hepsıne tekaddUm beli subaylardan mllrekkep bır he~ et~mız ltllhıızımı mecbur kaldığımızı zannettiği· Dolmalık Özgilr ve Ateş böcekleri) 

levaz is ihs 
edecC'ktir Bız Surlye'ye Frıınsa'yı tarihi vardır. Lord Bl'averbrook'un bc;ab~rındc rnlz az ı;ok şiddetli tedbirleri ve yeniden biber " 7.50 19.00 Konuşma (İktisat saati) 
eski mevkllndrn mahrum etmek için git- .Moskova·ya götlıreccğl zevat, şımdı ora- nlmağa belki de mecbur knlablleceğimiz Sivri biber 7.50 19.15 :Z.1uzik: Had)"O sving kuarteti p 
l'l"edık. Suriye halkına k:ırşı olan teahhJt- d~ bulunan gurubu tan~ıımlıyacaktır. in- tedbirleri meclisin tasvip edeceğinden hiç Patates (San> Adapazan 11 gramının ikinci kısmı. 
lerlmlzi IJzumlu olduğu nlsbette yerine gıllz h~~etlnln tızıısı seçıln~lştlr, ve b~ ze- şllphe etmiyorum. Barbunya l!l.30 Memleket saat ayarı ve ajans J; 

getirmek için gıttık. Harp zamanında hile vatın ısımlerl, zamanı gelınce n~rcdıle • "İran'ın işgali, Rus ordusunun cenup fa ul.ırn Bursa 24 berleri. 
Surtye'de Vichy Frıınsızlnrınılı menfaati ccktir. nıttabl heyetin koııfcraııs ıc;;!n ~.Ios- ccmıhile elcle vermemizi ve askeri kuvct- Irmak 35 ltl.'15 Mtızlk: ınıı.sık Turk mllziği pro 

ıy r yerıne HUr Fransız mcnfaııtıerlnln ika _ kovıı'yıı ne vakıt h::ırckct. edeccğlnı bıldır- leı imizle hava kuvctlerinılzln orada hnrc- Bamya 1111 Şef· :-.ırsut Cemil. 
k zu de"' Jel r Fakat zıınınn itele geçirilmesini nıUnıklın kılmıştır. Hu 1 Kuru soğan Muhtelif ıo "0 J"' I'ad"O «azcthsl 

m si bahis mevzuu dLğildır. me şııya?ı ar " 1 1 
: u· b· 1. ·Uk ... · '' ' ,, ., " Londrsı; ıo. a.a. _ Çörçifin nutkunun kaybcdllnııyeccktlr. Bunıı ın zııren, ı> tşgııl, Alman nıiistevlisinln şarka doğru \... 20.4:'.i MUzlk: J{nrışılt ı;ııırkılar 

son kısmı : Libya harekatı chemlyctte birçok hususi kararlar alın • ilerlemesine kııı·şı yolu kapıyal:ak bir kal· ı ve hUznm) 
ı.ı. Çôrçil, Nazilerin Jrak'a huHllll ve •'Jrak'la olan mun:ısebetlerlmlze dair, mıştır ve blıyuk mlkdıırda malzeme yol- kan teşkil clllğindım İngiliz gayelerine de .J 11111111111111111111111111111111111111 L. 21.00 Ziraat takvimi ve toprak 

Irak "a ç"virdiklerı entrikalardan ve Ra- bana bir sual soruldu. Bu m:.ln:ısebetler dadır. Rusya'nın lhtıyaçlıırını karşılamak hizmet edecektir. Askeri me?.iyetlerl par- = . , . . ,. : !eri borsası. 
eıd All'nin firarından bahSettıkten sonra, huousldır, n:ısıl ~{ Mı ır'la olan milnıısc- için mlıhımmat b::ıhsinde ciddi fcd::ık{ır : lak bir surette tez~hür ~ele~ Hint kuvet· ı : Hasım Nahı t Er-B ıl ,n : 2l 1 o Temsil. 
drml"tir ki : bellerimiz de husus!dır, Fran :ı.'nın da Su-ı lıklnra hnzır bulunmalıyız. t~alfıt ı~ı.e~ı !eri, ~u hmııısta mutezayıt b:r rol ~ynıya. : ( AVRUPA BUHRANIHIN - 22.00 ı.tllzlk: Radyo salon orkestraSl 

•• . Bu teşebbüs bizim için beklenmedik riye ile hususi anlaşmalar yapacağını z:ın- ile alAkadar bulunanların, yalnız Rus;>a;>a caklıııından binlerce mil \e belkı daha - - Vlolonist Necip Aşkın) : 
bir Mdise olmamıotır. ırıık'd'ln geçen mU- nediyoruz. Surıye'nin istıkla.11, siyaseti - yardım i<,in d ğil Cnkat bizim le\•azı.mı-ı fuzı.a uzakta tutııcnklnı:dır. Bimıenııleyh, l) Robrecht: Samimi konueınsl 
D'lknle yollarımızı himaye etmek hakkı· mı:ıde nna hattır. mızda görUlerek açıkları kapatmak ıçln :ngı~z v~ ~ınt kuvet~eı 1 tarııfından yapı- = Psikolojik sebepleri ) 2) Massenet: Dramatik salllle 
mız ve vnzlfrmizdlr. Binaenaleyh, boy le ''Bu arada, Nil ordusunun şark cenahın· daha buyUk gn)' retler yapması ic:ıp c~e- ne?. pe c emlyctll nrekatn ı~tızar edı· ( II.) 

· hnz r buh ndurulan bır da Slr nııik'i gerı alan Alman ve İtalyan cektır. Husyıı·~.:ı verllet"ek herşey, bızım leb.ılır. Ve muhtemel olarak Hınt km·et- - l\1UHAREBE NASIL : 3) Krelsler: GDzcl Rozmari. 
bır ıhtlmale. k~~rhal ıBasrıı' a sevki em- kuvctl rıne iki bUyUk darbe inJinlmı tir. kcndımız için lmfıl ettiğimiz levazımdıın lerı veya dominyon kuvetlerı bu harap ve : : 22.30 Memleket eant ayarı, ajans htı 
Hınt ~Umenının Al" 1 Y rQ "d . Bu lmvctl r Tobruk'u d rpiş ettıklerl g!bl ve yahut kısmen Amerika Birleşik Dev- ınkl§afsız kalmı!J muazzam nııntaknda fa- : BİTECEK? - leri, eshıım - lnhvilflt, kıımbl3 
redildı. Raşdldı l ı, gkay_:.1 meşk taılaaremsııznıı I zaptetmcdıkçe Mısır llzerlne ılerliyemcz- leUerındrn bize gunderllmiş olan leva - allyctlerlni derece derece göstereceklerdir., : unvanlı eseri çıkmıştır. : 1 nukut bor8'1sı (!lyat) 
tamnz Oml y e SC'V euı en ı n , · · · ld . - -
ı~ 1 k'lrgıladığını lddııı ettı. " ler. Halbuki Tobruk'u İngiliz ve Avust· Jzımd.aln vcr!ldcce~tlr:h l ~ '"k l' b • ~~ıtte~k cep:ı~ ~m~ı :ın~ ~;~~ı tzbl; 1':111111111111111111111111111111111111111 r 22.45 ı.ı uzik: Radyo s::ılon orkestrası p: 

:M Çörçll, ırak harekiitının lnki!j&fını ralyalı kıtalar sımsıkı eli rinde tutu:ı Ol"· ngı tere c ıstı. sa at yu se ıyor hellrtı.gı le~ kl~rııt ı: kıtn d~ 0

13 
ru ,

11 
h k~ • gramının ikinci kısmı. . ı lar. Kuvctlerımizln mayıs ortasında ve ·İn viltl'rc"de ve ımpnratorlukta bizim eş c ınc e r. u c~p e s.ıı.ı O · 1 · d 4 l Strııuss: Hayatı seviniz ! 

o.nlatmııı ve demiştir kı · . haziranda G-ırp çölUnde yaptıkları şıddctli 1 kendi istihsal:\tımız, daımu yUkselmekle· mız mlkdıın günden gllnc artnıı İngılız enız 1 sla ,Y.o~u. · .. 22.r.5-23.00 Yarınki program \"e kapatıl 
··- Raşid Ali, Alm~nlarn vtııtıerınl tut- taarruzlar düşmanı Umlt ettlğımız gibi dır. İstihsal. tımız, harp içinde mühimmat ve ·imparatıırluk orduları tıırnfınıl:ın tu - Denlzlı, l ı a.ıı. . . V.ılını.n nyasetı,~d 1 mııları için mUtcmadı mlıracaatlıırda bu- geri çekllmeğe mecbur ecleme'TiiŞ ise de ı ıstihsallniıı llçllncll senesinde az::ımi hııd· tulaca~tır. Uu oı·du~nr. HtıyUk. Brltanyn • toplaıııın bellen ter.bı) csı lstı~ure ~e .. ~\ ,ı•mfılllmEmlll!mım••mmrd~ 

lundu Fakat yalnız 30-40 kadar Alman düşmanı hlr tevakkuf devresin soknıakıa dini bulacalttır 1 tlıııı .liırleşlk Amerıkıı'clım, Hındıstıın'dan şehır plilnının tnsclık cdılnıesı dola)lısı;ı;lc 1 '• 
tanaresi Suriye den Irak'a varmış ve mühim bir rol oynaMıştır. Almanlıır ma.' "Eğer Amerika 13irleşlk Devletleri, ü - ve Avustrıılya'uun deniz yoluyle getırile- bu plAnıı göı<' yapılacak olnn stııdyom s:ı- KADIN TERZİLERİ İLE Şii' 
Bat;dat ile §lmıılde Muııul'a yerleşmeğc yıs sonunda SUvcyş't olacaklarını tcfa • ı rlne aldığı vazifeyi ikmal etmek lsteıse, cek erza~. vıı nııılzem~ ile iaşe ve .t;ç~lz lı~ınn ?it !stlınlfıklıı yapılmıısına knrar . BA y ANLARIN NAZARI 
çalışmıotır. . hürle etrafa ya:vıyorlıırdı. Bu tf'f ıhilrler Amerika Bırkşik Devletlerinde çolt b.iyük 1 edlleceklcı dır. Uenız :> ollıırının emnı;ı; etını 1 'li crmlştır. 1 DİKKATİNE 
"Almanların bu muvnffııkiyetslzllğı pek boşa çıkmıştır. o zamandaııb ri Nıl ordu· yeni te:ıısııt )apılmıılı ve yahut mc\·cut yapılııcak bir h'..lcu~a karşı mahfuz bu • , 

a.ırı. ızah edilebilir. Irnk't~ harekette bulu· suna mühım takviyeler gelmiştir. Garp çö-ı tesisat t hvtl cdllmclı ve sivıl halkın le- !un.durmak lc;ın ~ynı za.n:'lndn he~ ~~llan- Bursa'nın kurtuluşu İstanbul da Patron ve 
n.ıc:ık olan Alman parq ıtı;Uleri ve hav~- lilnden gelecek bır Alm!ln lstılı\sına knrşı tlhi(ıki daha ziyade azaltılmalıdır. Esasen tik de ve hem Hın~ ~enızmde k!Uı mık.dar- Bursu. 11 a ıı. Bul'sa buglin kurtuluş Model evi sahibi 
d n nakledilen kıtalar -ki bunların naklı- Mısır'ı muvaffaklyetle mildaf'ı ed ceği· Amerika Bırlc•şık Devletleri de bunu tn- da dtınlz kuvctlerının bulun~.cağı?ı .s?ylc- bayramını kut! mıştır. Merasime bir sll • 
ne Surty 'deki Vichy Fransızları yardım mıze knnilm. GorUlilyor kı, Nil \•{ıdısınin m:ımiylc kabul etmektedir. mckle bııhtıyarım. Bir ~ gozlerımızı ar: \'arı nıilfrczesinln şehre girişi ve vllAyet Bn, LİNA SOJİRYAD İS 
ede ti rdi- Girld"de cereyan eden çetin garp ve ısark cenahlurı geniş bir nisbct "Biz de Amerlka'dan gönderileceğini he- ~aya. ı;evlrıı·sek, Ortaşark ta ~eya şnrktakı konağına bayrak çekişi ile başlanmış v~ 
muhar belrrde geniş bir nısbettc imha dahilinde ıylle mlıtır. Nisan başınd1 İtal- sap ctmıs olduğumuz askeri levazımın \llzl,>ett~lzde ~usule gelen. \C _:F'r~nsızlıı- söz alan hatipler Tllrk ulusunu bu güzel Yenı mevsim patron ve kroki• 
edilmişlerdir. Bu mlltehas11ıı; askerlerden yanlara karşı kazanılan muvaffakıyetler- barız bir mikdarda azalacağını bekleme- rın ansızın. hıııpten çeklldıklerı, Italyan- günlere ula<jtır'ln bllyliklC'rinıizc karşı şük- lerden mürekkep fevkalade zeı:ı· 
d >rt binden fazlası öldt\rUlmUş ve mUhlm den sonra. uğradığımız tnllhslzllkleri yen- liyiz. Bazı nısbctlerde bu vakıalan kabule lıırın ise, bıze ~ıırşı harbe gl~meğe 0 ka- rıın duygularını ifade eylemişlerdır. gin bir kolleksiyon eylfıl lO, ıt 
mikd:ırd:ı nakliye tayyaresi de tahrıp o.un- dik, heyeti umumiyesl ltıbnrlyle bu mU - hazır bulunuyoruz. d:ır harare.tıe ıstlclll ettlklerı ~~nde~.beri 
muııtur. Bu mUtehııssıs askerler o derece 1 salt inklşaftan memnun olm:ıkta hak - ··zamıın, mesafe, coğrafi vaziyet gibi elde. eclllmııı ~ulunun kuvetıi sılahı .olçc- sefer neticesinde ınllttcflkimlz 8ovyet 12 ve 13 üncü günlerinde saat 
yıpranm•ş idi ki, Gırid'i tahliyeye bizi hyız. " tnhdlt edici mahiyette başka unsurlar da blilrız. ~u tıırıhte bu nııntakalarda elıınlz- P.usyn ile dele vermc:ıi temin ettik. Şimdi 14 ten 18 e kadar Ankara'da Ci• 
mecbur etmle olmakla beraber, başka ha- R ' l d · t hd"dl ı u de tahmınen so.ooo llll ıoo.ooo kadar asker şnrka d..>ğru yupacağı diğer bil" ileri ha- 1 han Palas otelinde teşhir edt' 
reketıerd bulunacak bir halde drğlldl. 1 usya ya yapı an yar ım vardır. Nakliye ve lımıı~ a ı. er e vardı ki bunların da mlihlınmııtı ve mal- reketc karşı cliişnıııııın yolunu kt•snırk u. I 

. . . "- Şimdi çok d.ıhn geniş bir sahaya ge. mevl'uttur. Bunların hepsınln üstünde. de zenıeııi noksandı. Ç!ınkil ııııihlnınıat ve ccktiı-. 
, 1 k hllkll ti ı d stc;;a şblrlığı ı r · t hdidat b ıu maktadır Yal . :ı:l!ı·e biı· saf tcıılıil f'lnılş bulııııııyoı u:ı:. 1 
•Yeni ra me Y c . ~ ı _ c:iyorum. Hus ordularının muhteşem mu- seyr sc aın 8 ı u n · · malzememiz her z~ıınn elınılzde bulunan- "İstikbalde mukadder..ıt ne suretle tc- ,._imDml!l!E!llm•m•rml!!!•lll!~ 

esasına d!lndllk. Bu lşblrl\ğını takip .etme' kavemetl ve geniş Rus cephesinin Nazı l nız 3 yol açıktır ııınn e.n i~·ielnl istıy~n. l!~ransız. cephe~inc celll Nlrrse etsin, hu mııvııffnkiyellcr bl'li 
nly tlndeyız l:ler !kl taraf da şlmdı mua- istılllsı karşısında geri çekilmekte gö trr- 1-Arkanjel yolu ki kıııın buzlarla ka- gönderılmışti. Akdcnız dr.ekt e~ın n~u\a. · I tarihte hlırrnetlc andırncnktır. Bu s•Jrctle 
hedeye hnlisanc rıayet etmektedir. Irak- ( dı"'ı meharet, ınuhakkak kı", Hltler"ın J>u-=- pnnııbllir. 1 il il ' dl"' n1lz üsJnrın 1 e. ' u sa a yo arımızı ve g ~~m. b

1 
• :·. vıızlfc uğrunda takibine kıır:ır verdig:Miz 

da danın tehlikeler vardır. Buna dikkat ya'ya karşı kısa bır hnrp umitlerıni çok 2- Uzııkşark vırıdlvostok yolu ki bu hemen ~epslnl k?ybetmıştık: Naırobl nın, müthiş yol Uzerlncle bunıya kaclnr gelmiş 
etml'k l~zımdır. Fakat bunlar buyük bir d ı lrmllştllr. Şimdiye kadar 3 ay ıı::ınde. hususta Japonlar kaşlarını çatmak- Hartum un, İngllız Somallsı nln .ve her • b·ıhınu}•oı-ıız. Her türhl vakitsiz se\'ıuç • 
endi e V<T c k mahıyctte değıldır. Hıtl r, bllyük harbin herluuıgt bir sen sl· tadır Bu )Ol Uz rinde 11 kilometre- 11"yden evol meııhur H.ııhlrn ve ı .. udua e lerc kııpılm 1< lbı bir Juıı<iketl ın ııtz ,u. TU G "Bu arnd.:ı Almanlarla Vtchy Fransızla nln Almanyıı.'nın kayb ttı ınden çok f zJa ilk ımcndll!cr de vardır. birleri dııhll olduğu huld(j Nil vad!sinın ve yatları h~klı olarak reddeder. 
nın C'ntrikalıırı Suriyc'dc devam ediyor- Alman knnı klYbeylemıştir. Hitler, şim- 3- !ran yolu ki Basra kllrfczinden Ha- Fllietin'in mtida~aası hakkında endişe .du- ''ÖvUnmck veya parlak tahminlerde bu· 

~ı ı. General Ventz, Alman menfaatlerini diden emindır ki, Buzdenlzlndrn Kıırade- zer denizine kndar 900 kilometredir. yuyorduk. Hiçbır şey emniyette. değıldl. ıunmnk vakti değildir. Fakat şu var ki, 
terviç için alçakça hnreket ediyordu. Biz ntz'e kad:ır, uzun, berbat, hUcumlara ma- /ran'da alman hülulü ~faamaflh, bir seneden az fazla bır zaman bir sene evci \'azivetimiz kendimiz mlls-

Dahili va sarı hastalıklar 

Harpokulu hastanesi mfitehass11ıarııııJ 
Anarartalnr caddesi Koc han No. 4 et 
tnnbul eczanesi kanısında). Her ,ır 
"'nt 15-20 )'e kadar. Ev telefon 654' 

k nılmuz d~ m~klH vaziyette bulunuyor- ruz ve mUnakalAtı uıylf hatlar Uzerınde, lç~nde çok kuvetll ve çok iyi teçhiz edil- tesna, herkesin gUzUne hemen hemen iı-
d:.ık Yunanlstnn'daki ordulnnmız tahliye Rus kışının blltün ııdd ti ve Rus ordusun. ''Rus}nrın bu denizde kuvetll bir donan- mış ord~lar t~pla~1ağa muvaffak olduk. mitsiz gıızilklıyordu Buglin hııyret ic;;!ntlc 
olunmuş ve çok malzeme kaybet.ın'ııtlk. d:ın b klf'n~bllecek şıdd"tli mukabil hU - ması vardır. Bu yol, doğrudan doğruya Her tUrlu kUl!ıyetlı ~1al7;eıııeye s:ıhlp olan bulunan blltlm dilnynyn dıycbiliriz ı, 1 , mu 
Trııblu"'daki ~ephemiz general von H.om- cumlnn altında, ordul.:ırını idame mecbu- Rusya'nın tA ltnlblne Volgıı havznsınıı çı- bu ordular 750.0uO kışlyı bulmağa başla - kaddcratımıza ve 1 ulıi kıı\•etıcıinı:zc her 
mcl'in Alman hC'yeti seferiyeslnln gelıpesi rıyetinde bulunacaktır. •ı k!lr. Tabii olarak Almanlar irtı.n'da pek mıştu. zaman h{ıklm bulunnıukta;> ız. ,. 
Uzerine bozulr.ıu tıı. Sonrn dn tenkili tcap • ''Rusyıı'nın hücuma maruz kaldığı d:ıkl· erkenden mutat hı lelerine tevessU\ ettiler. yakın ~arkta yapılan işler ( SON J----
cden Irak isyanı çıkmıı;tı. Ve Fransız • kadan itibaren, yeni milttefıklmlzc çok Turlstlt>r ve siyasi ht"yetler halka ve hU- Y BU GÜN ve BU GECE 
larla birlikte Suriye'yl ıııtllil. etmek imkfı· sel'l ve mllessır bir yardımda bulunmak lt.ımcte ııuıol ecllyorlardı. nıııırta gUttiik· ••uurnıl:ıkl havn kuvetıcriııi harbin bltlu- ilk ham madde sevkiyatı 
nını bulduk. Bir Hlir Fransız taburu ku- için bütün çareleri araştırdık. Hazırl9.nıın ıerl gaye, bir beşinci kol vlicuılc getirmek- yetinde İngllterc'de mevcut olan hava kıı- Londrıı, 11 a.a. - - UnşvC'kllin evelki 
v ll rlmlzle hareket birliği yaparak kah- askeri projeler üzerinden uzun mııltımat ti. Bu kol, Tahran hilklimetıne hfı.kim ola- vetleri deı·ece:ılne çıkardık. Bu mıntakıııla gllıı söylediği nutuk, llç aydanberl kaı·adn 
rıımancıı dovUştU. Kuvetlerlmlzln mevcu- vermek ziyanlı olacaktır Bu glbı mt>se- cak ve yalnız pek bUyllk bir ehemiyetl hava kuvetıeri slıratıe genişlemiştir. Bil- ıılnıanların bUtlln Jılıcumlnrına göğLis ge
du sonraları dört tümeni buldu. Avustral- leler üzerınde mUnııkaşalara girmek de haiz bulunan petrol kuyularını tahrip ve- tlin İtalyan mllstcmlekcı imparatorluğunu renlcre yardım için yapılacak fed::ıkllrlık
yalı ve Hintli kıtalar harekA.t esn:ı.sınd.1 mUmkUn değildir. ya zııptctmekle kalmıyacak fakat Rusya- Habeşistan'ı, gritre'yl fethcllık \'e bu mın- lann ağır olmıyacıığını meydana çıknr-
mUtcnddit defalar temnyUz ettiler. Surı- "Lfovazım gönderilmesi sahasında, d:ıhn ya ulaşııbileceğlmlz en emiıı ve en kısa takalım mUdııfaa eden 400.000 ldglllk İtal- mıgtır. 

U L U S Sinemasında 

2 Film Birden 

1 - 4 Namus Bekçisi 
(Loretta Younıt • Rlchard Gre~me) 

2 - Hudut Kurtlan 

(Bob Bııker) 

ye'nln Nil ordusu tarafından iııgnli Kıb- fazla söz eöyleneblllr. Stalın'e gönderilen yolu kapıyacaktı ki, bu benim son derece yan ordularını ya inolııı veya esir ettik. İktisadi harp nazın Mr. Dalton, .Mos • 
rıs'ı emniyet altına almamızı intaç etti mesaj UzC'rlnde M. Ruzvelt"le mutabıkım ehemlyet atfettiğim bir vakıadır. Binaen Alman ve İtalyan hUcurnlıırınıı lmrşı Mı- kova konrernnsının toplanmasına lntıza
Şarkın bUtlln bu kısmı d:ıha memnuniyet İhttyaç mUstaceldir ve nlsbeti geniştir aleyh, bu entrlknlann muvnf'fak olmama- sır hudutlarını müdafaa eyledik. Filistin ren İngiltere tnrııfındıın Sovyet Rusya"ya 
verici bir vaziyete gelmiştir. Akdenfz'in Sovyetıer Blrllği'ntn mühimmat demir ve sını temin etmeyi zaruri addetmek ve İran ve Irnk"dııki vaziyetimizi tarslıı ct~ik. Su- gönderilen ilk ham mııdde sevkiyatından 1 
şark mUntchasındııkl deniz ve hava kont- çelik lstths:ılı\tının bllyUk bir kısmı. dUş- hllkllnıetindcn Töton ziyaretçilerini derhal riye'nln mı kontrolllnü tlzerlmlze aldık. bahsetmiştir. Sevkedilen maddeler ara -
ro!Umllz filli oltruştur. TUrk dostlarımızla mıının eline dlişmUştUr. Buna mukabil, hudut hnrlci etmesini istedik. Orada bulu- ı Kıbns'ın emniyetini temin eyledik. V c nı. sındn kauçuk, kalay ve kenevir bulun • ~--•••••••••••~ 
doğrud:ın doğruya temas teris ettik. Ve Sovyetıcr Birllği'nin 10 ilfi. 15 milyon as.I nan bUtUn Alman ve İtalyanlar bize tes- hııyet İran'dıı yaptığımız sert ve şiddetli maktadır. ' 
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Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Bay Rupp, cebinden mavi bir mendil çıkararak te -

rini sildi. 
Karısı, gözlerini bir ama gibi avuçlarının içine dik

miş, haline tavrına bakılınca, bir sağır ve dilsizden de 

farksızdı. 

Droste, mahkeme salonunu, şöyle bir, gözden geçir

di. Elleri, hafifçe titriyordu. Havada, fırtına vardı. 

Birkaç dakika evel, yanında bir adliye miifettişi, 

mıntaka adliye teşkilatının şefi. sessizce içeri girmiş 

ve kapının yanındaki locaya oturmuştu. • 

Droste, bunun manasını biliyordu. Teşkilatın şefi

ne, Drostc'nin bu muhakemeyi lüzumsuz yere uzattı

ğına dair bir gizli rapor verilmiş olması, muhtemel -

di. Çünkü, müddeiumuminin karısı, adliye teşkilatı 

şefinin üvey hemşiresi idi. 

Mahkemelerde, yalnız suçluların değil de hakim -

]erin de mukadderatı mevzuu bahsolması, hazin bir 

keyfiyetli. Hemen, her davar hakim için, mukadderat 

tayin edici idi: muvaffak olsun olmasın, terfiine me

dar olsun olmasın, kıdem, taltif, terfi, nişan yahut 

bunların aksi, her davada her hakimin düşüneceği 

noktalardı. 

Droste içinden: 

- Ne yapayım, dedi. Ne olursa olsun ... Belki fazla 

sertim, fazla kılı kırk yarıyorum fakat bu da nihayet, 

hakikati olduğu gibi meydana çıkarmak için benim 

usulüm ve benim kabiliyetim'' dedi. 

Gazeteciler, localarında esnemiye başlamışlardı ve 

bu. jüri heyetine dahi sirayet etmişti. 

Droste'nin kafasının içinden, şu düşünce geçti: 

- Yani eğer bu Ohnhausen denilen dul kadın da 

yeni hiç bir şey söyliyemezse, bu işin içinde, bir de 

ben yanacağım." 

Ve Drostc, hafif bir telaş geçireli. 

Halk tribününden de ufak bir gürültü, suya düşen 

taş hesabı, halka halka yükselmiye başlamıştı. 

Müddeiumumi. diyordu ki: 

- Efendim! Biz bu hiç de mühim olmıyan mese -

lenin bütün teferruatını, mübaJaga edercesine tetkik 

etmiş bulunuyoruz. 
/ 

Ve eminim ki, jüri heyetinin muhterem azası da, 

bu katil vakası hakkında artık kafi kanaat edinmiş -

)erdir. Binaenaleyh, vakit kaybediyoruz. 

Droste, atılarak: 
- Müddeiumumiden rica ederim, bir kere taammüt 

olup olmadığı meselesini birbirine k\rıştırır gibi mü

taleada bulunmasınlar ..• dedi. 

Ve tam bu sırada, aşağıki sıralardan birinde, Mar

yan'ın kırmızı beresini görerek ferahladı. 

Maryan üçüncü sırada bir yer bulmuş ve gözlerini, 

doğru kendisine dikmişti. Çenesini sağ elinin şeha -

det parmağına dayamış, gözlerini yarı yarıya kapa -

mış, baş parmağımı da sol avucunun içine sıkıştırmış

tı. 

Maryan. bir şeyi iyi ve tamam düşünmiye başladı 

mı, hep böyle yapardı. Göz göze gelince, Maryan gü

lümsedi fakat Droste resmi ciddiyetini muhafaza et-. 

mekte güçlük çekti. 

Az sonra Maryan, bir gürültüyU takip ediyormuş 

gibi, başını salonun sol tarafına çevirdi. 

Droste: 
- Ohnhausen adındaki dul bayanın şehadetine mü 

racaat olunmasına musırrane lüzum görmekteyim, de

di •• 
Ve hemen o dakikada tesbit etti ki, fevkaladeden 

olarak, Bayan Ohnhausen da mahkeme salonunda ha

zır bulunuyordu. Solda oturan ziyaretçiler ona bak

mışlar ve salonun içindeki hareketi1', bu suretle dul 

Bayan merkezi olmuştu; ayağa kalRmış, bir mektep-

li gibi elini sallıyordu. · 

Onun bu hali ve hareketi etraf üzerinde ani bir te • 

sir yaptı. Müddeiumumi ile müdafaa avukatı tarafın

dan yapılan itirazların artık hiç bir kıymet ve manası 

klmamıştı. Ve bir mübaşir, Bayan o ·hnhausen'i, mutat 

yollardan ve kapılardan geçirerek, yani önce salonun 

bir kapısından çıkarıp dolaştırdıktan sonra bir diğer 

kapısından içeri alarak, şahitlere mahsus olan mahal
le getirdi. 

Müddeiu'tumi karşıda oturan adliye teşkilatı şefi
ne kısa bir nazar atfetti. 

Müdafaa avukatı suratını astı; bu yeni şahidin bir

denbire zuhur edişini iyiye hamletmiyor ve bunun 

altında bir tertip görüyor gibi idi. 

Bayan Ohnhausen ise, arkasında etine ve bilhassa 

göğsüne yapışık havai mavi bir entari, başında bir ta

rafına menekşeler iliştirilmiş mavi bir şapka, mahke
menin huzuruna çıkmış oldu. Emin görünüyordu ve 

herkese emir vermiye alışmış bir kimse olduğunu ha

tırlatır gibi bir hali vardı. 

Çok tuhaf, mahkemede hazır bulunanların hemen 

cümlesi, bu şen ve şatır kadını görünce uyanıvermiş 

ve yeni bir hayata kavuşmuştu. 
Jüri azasından biri, mendilini çıkararak azim bir 

tarraka ile sümkürdü. Bayan Budeker, barcı esnafın

dan Ohnhausen'den dul kalan bu şahidi istihfaf ve 

istikrah ile süzmiye başladı .• Bu kadından nefret et

tiğini daha ilk bakışında tesbit etmek kabildi. Garibi 

şurada ki, suçlu Rupp kadının ç.illi yüzünde de, he -

men aynı hissiyatın izlerini müşahede etmek kabildi. 

Rupp kadın, önce bir şeyler sorup anlamak istiyor

muş gibi koca~ına doğru bakmış sonra gözlerini tlik

katle, delercesine araştırıcı bir dikkatle, havai mavi 

entarili kadına çevirmişti. 

Müddeiumumi ile müdafaa avukatı ise, bir nevi tes

limiyet ile, yeni şahidin kÜnyesini tesbit ile meşgul 
olan Droste'yi dinlemiye koyulmuşlardı. Şahitten jü

ri heyetine doğru keskin bir lavanta kokusu yayılmı

ya başlamıştı. 
Droste, şahidi ho:ıkikati söylemiye davet etti fakat, 

ne.dense, yemiF ejti.megi. 

Kadın,. hakikW ~ör1'1llek lulaı.ıuında ı · 
• 

- A .. elbette, hem seve seve, dedi. 

Bu cevap, adliye teşkilatı şefini tebessüme sevketti· 

Müddeiumumi, biraz heyecanlı, dedi ki: 

- Sorgu başlamadan, şahitten bir şey öğrenmek is' 

tiyorum. Nasıl oldu da, kendisi, şu salonda hazır 

bulundu? 

Bayan Ohnhausen, müddeiumumiye dönerek gayet 

nazik, şu cevabı verdi: 

- Bay Rupp'un başına gelecek bir şey beni alaka" 

dar ettiği için. 

Müddeiumumi sordu: 

- Ya! Demek suçluyu tanıyorsunuz ..• 

Şahit Bayan, bu sualin manasızlığına hayret eder" 

cesine ve himayekar bir tavırla: 

- A ..• Bittabi, dedi. a 
Droste, sorgunun idaresini ele aldı: 

- 14 ilkteşrin akşamı, Bay Rupp sizde mi idi değil 
mi? Bakalım hatırlıyabilecek misiniz? 

- 14 akşamı mı? Hayır, böyle bir şey hatırlamıyCY 

rum. Fakat, belki de .. Çünkü o tarihlerde, hemen bet 

akşam geliyordu. 

Ve alay edercesine, ilave etti: 

- Binaenaleyh, o akşam da gelmiş olması mümkiitl' 
dür. 

- Bize suçlu ile olan münasebetlerinizden bahse' 

der misiniz?. 

Bu sırada Droste'nin elleri, çok daha fazla ti tr>iyor· 

du. Bir yere yaslanmak ihtiyaciyle, zabıt not1ar1111 

tuttu. Dünyada en heyecan verici şey, hakikati öğ' 
rcnmekti. Bu ihtirasın yanında, aşk bile ikinci dere'' 

bir işti. 

Bayan Ohnhauscn, anlatmıya haşladı: 
- Münasebetlerimizin fevkaliille bir tarafı yoktı.t· 

Bay Rupp, daha ilk bakışta hosuma gitmişti. Ve bı.1' 
nun gizli kapaklı hiç bir tarafı yoktu. Şövalyeler 5': 

kağının dedikoduları ise, bana her zaman vız gelıni~tl· 
Hem sonra, ben. hiç kimseye harekatım hakkında tı~ 
sap vermek mecburiyetinde de&,ilim. Dul bir kadıtı1 

ve istediğimi yaparım, değil mi efendim? ? 
(Sonu var). 
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İnönü meydanında büyüyen 
çocuk 6 yaşını doldurdu 

Binbir hat1ranın taptaze yaşadığı 

bu ovada havalarımızın çelik ağı örülüyor 
B ir çocuk düşününüz: altı se-

ne evel Metrestepe etekle
rinde, İnönü nahiyesinin sırtını 
dayadığı Yalçıntepe ile, şirin Ka
valca köyü arasındaki düzlükte 
dogmuştur. İlk günlerinde zayıf ve 
çelimsizdi: 

- Bu çocuk ölür, dediler. 
Fakat bu gök gözlü, bulut "Saçlı 

yavrunun yaşaması Hizımdı. Daha 
ilk yaşını doldururken görüldü ki, 
zayıf ve çelimsiz çocuk, gürbüz ve 
tüvana bir delikanlı olmak istida
~ındadır. Çabuk gelişti çocuk. Bu-

• gün altı yaşında ve yaşından u
mulmıyan olgunluk çağındadır. 

Türk Hava kurumunun İnönü 
kampını böyle düşününüz. 

Orada geçen iki gün ve iki gece
min bende uyandırdığı en samimi 
imanla söyliyebilirim ki, İnönü na
hiyesiyle şirin Kavalca köyü ara
aındaki düzlük, Türk semalarının 
büyük istikbaline beşik olmuştur. 

G eçen senenin aşağı yukarı ay-

bakımdan pek güzel bir tesadüf
tür. Çünkü böylece, İnönü kampı 
ziyaretine sakin ve asude bir gece 
ile başlamış olacaksınız. 

Kamp, istasyona dört beş kilo
metre kadardır; istasyona inince 
kampın hususi otobüslerini, bura
yı ziyaret etmek istiyen her va
tandaşı kampa götürmek üzere is
tasyon meydanında hazır bulursu
.nuz. Dört kilometrelik yol, İnönü 
ıkasabasının içinden geçer. 

21 sene öncenin barut kokuları 
ve top tarrakaleri sinmiş olan dağ
lar, gece büsbütün heybetli görü
nürler. Kasabanın sokaklarından 

geçerken hep bunları düşünürsü
nüz. "İnönü., adı hafızanızda asil 
ve necip hatıraları canlandıracak
tır. Kurtuluş mücadelemizin mü
him bir basamağı üzerindesiniz. 
Metrestepe ve Gündüzbey sağınıza 
düşer. Lahuti bir ses, buradan çe
kilen telgrafı kelime kelime, harf 
harf kulağınıza fısıldar: 

"Saat 6.30 sonra da Metrestepe
den gördüğüm vaziyet: Gündüz
bey şimalinde, sabahtan beri sebat 
eden ve dümdar olması muhtemel 
'bulunan bir düşman müfrezesi, sağ 
cenah grupunun taarruziyle gayri 
muntazam çekiliyor. Yakından ta
kip ediliyor. Hamidiye istikame
tinde temas ve faaliyet yok, Boz
öyük yanıyor.,. 

Motor çalıııyor .•• 

ULUS~ __ ..,.._ -- -. .... -

"lnönü 11 havacıhk 
kampından resimler 

Gazetecilere izahat uerilirlıen 
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Bir planör uçuı halintle 

nı günlerinde, gene Türk 
Hava kurumunun cemilekar bir da
vetiyle Türk gazetecileri bu mü
esseseyi görmeğe çağrılmışlardı. 

Ben, diğer arkadaşlarım gibi kam
pı ilk defa görüyordum ve o ziya
retin intibalarını gene bu sütun
larda anlatmağa çalışırken hakiki 
bir heyecan duymuştum. 

Aradan bir sene geçti. Gazeteci
ler yeni bir ziyaret fırsatına kavuş
tular ve son faaliyet devresinin 
eserlerini görmek üzere İnönü 
kampında buluştular. Şu dakikada 
İstanbul ve İzmir'de aynı seyaha
tın intibalarını okuyucularına nak
le hazırlanan meslektaşlarımın da 
hissiyatına tercüman olduğuma ka
niyim: İnönü kampını ziyaret et
mek, bir davete icabet etmekten 
çok, bir memleket vazifesidir. Hem 
yalnız muharrirler için değil, öğ
retmenler, talebeler, daha kısa söy
Jiyeyim, bütün vatandaşlar için bu
.Jıun hakiki bir borç olduğuna kani
yim. İnönü kampında bin befyüze 
}"akın Türk çocuğunun Türk hava
'ları için naaıl çelikten bir zırh ör
düğünü görmek lazımdır. Yarının 
en kuvetli teminatını burada göre
cek, birer kartal olmak imanını ta
tıyan Türk kuşlarını burada tanı
yacaksınız. 

Ve JU son cümleyi, heyecanla 
tekrar edersiniz: 

Planörle uçuıa hazırlık ParCl§Ütçüler hazır ... 

V e her şeyden evet, burada, ide-
al bir hayat bulacaksınız; 

İnönü kampının havasına şu iki 
duygu hakimdir: vazife ve arka
ıdatlık. ... 

Ankara yolcularını lnönU iıtas-
7onuna bırakan trenler umumiyet
le buradan gece geçerler. Bu, bir 

"Düşman, binlerce maktulleriyle 
doldurduğu muharebe meydanını 

silahlarımıza terketmiştir.,. 

lmza gözünüzde canlanır: Garp 
cephesi kumandanı ismet. 
Karanlık ve ümitsiz günler, ku

vayi milliye, ateş, kan, ve zafer ... 
İnönü kampının cümle kapısın

da süngüsü parıldıyan nöbetçi sizi 
bu mesut hatıralarınızdan uyandı
racaktır: artık kampın içindesiniz. 

Dümdüz ova, şafaka gebe olan . 
bu saatlerde en sakin uykusu için
dedir. Kamp binalarının önünde 
nlSbetçfJeT dolqıyor. C tepesi, ova
ya kanat gemıittir. DlSrt tarafınız
da, bu betiği kucaklamıı hafif, tat
lı meyilli dağları, tepeleri seçebi
lirsiniz. 

Bu meydanın büyük hususiyeti
ni kaydetmiyelim: yazın ortasında 
şehirlerin buram buram ter dök
tüğü günlerde, burası rüzgar altın
da.dır. Ciece, büsbütün serin, hayır, 
soğuk ..• 

Bir tayyareci, kampın rakımını 
kendi diliyle anlattı: 

- Hiç irtifa almadan, tekerlek 
üstünde uçsam İstanbul'u 900 met
re yüksekten görürüm. 

Planörler uçuyorlar 

İçeride sizi, rahat bir uyku bek
liyor. Kut tüyü g~bi hafif, soğuk 
su gibi ferahlatıcı ve bütün yor
gunluklarınızı eriten bir uyku ... 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Gençler akeri talim ve terbiye de görüyorlar 

Usaı me1danuula laali1et 

PMG§ütle indikten sonra ••• 

Yelken uçuıa tepesinde bir planör çekiliyor 

lnönii lıamp_ınllan bir BÖriİnÜf 

Fuar bisiklet 

m üsa baka la r1 
İzmir, 11 a.a. - Fuar bisiklet ya

rışları bugün aut 18 de Kültürpark
ta yapıldı. 40 kilometre üzerinden ya
pılan ,nüsabakaya 11 bisikletçi girdi. 
Dördü müsabakayı bitirdi. Orhan 
Suda ikinci turda bisiklet tekerlek
lerinin çarpıımaıı yüzünden düşmüş 
ve müsabakayı terketmiştir. 

Teknik netice: 
Birinci Kemal (Eskitehir), 47 pu-

van 1 saat 13 dakika, 
İkinci Saliıh (Eskişehit:), 
Üçüncü Şevket (Eskişehir), 
Bu akşam bisikletçiler şerefine Fu

ar .. gazinosunda. ziyafet verilmiş ve 
mukUatlar tevzı edilmiştir. 

lıtanbul' da otobüı ıef erleri 
tahdit edildi 

İltanbuı <Huauat) - Tren ve vapur lıli
yen semtlerde otobQı seferleri tahdit edll
mlltlr. Takll Ocretlerine }'(lzde bet nlabe
tlnde zam 7&P1lmıftır. 

Atıcılık müsabakaları 
1 -:: 13 -. 14 eylül cumartesi ve pa

~~r gun~rı saat 9 da Ankara atış po
ıgon~.n baa 2kS bölge mükellefleri seç-

me musa alan yapılacaktır. 
2 - Bu arada Ankara atıcılık iht" 

sas kulübü ile umuma arık d" - "kı~ .. bak l: ıger ı ı 
musa a da tertip edilm' t' 

3 M'" h ış ır. 

1 
-d usa aka şartları poligonda 

ası ı ır. 

Cenup · istasyonlar1nda 
yapılacak tesisler 

Adana <H • ususı ) Devlet Demiryollan 
Adana Ta C .• ' rsus, eyhan ve cenup hattınm 
dıger bazı garlarında lüzumlu bir çok teaiat 
yapmayı kararlaştırmıı, ve bu it içİll 
ZOO.OOO lira tahsisat ayırmrıtır. 

Son iki yıl içinde çok mükemmel bir bale 
ıetirilen Adana sarında daha bazı il&veler 
yapılacak, Ceyhan istasyonu da ııllh edile
cektir. Ceyhandan oteki diler cenup iıtas
yonlannda da bir çok )'ellilikler 7Q>ı~ 
tar. 
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MlLLI MODAF AA VEKALETi 

inşaat yaptırılacak 
?>L ?>L VektıteU Sa. Al. Ko. dan: 
Bölme ve kapı ınsaatı ııt )'aptınlacaktır. 

Bir İtalyan vapuru bath 
Londra, 11 n.n. - Bahriye Nezaretinin 

tebltği : 

Kesif bedeli 1163 lira IIB ıcuruı olup muvakkat 
teminatı 164 lira 50 .kuruıtur. lhalesı U'i. 9, 
941 pazartesi ırünll nat 15 te acık eksllbne 
ile ;rapılacnktır. Talip olanlann komisyona 

Bır lngiliz denizaltısı Ege denizinde 
8867 tonıırttoluk Maya adındaki İtalyan 
vapurt nıı batırmıııtır. 

1 ngiliz tayyareleri 

İtalya üzerinde 
Londra, ıı a.a. - lnıtlllz hava nez:ıretlnln 

tebll~l: 

Inırlllz bomban1tman tayyareleri c10n ı:eee 

almall ltalya'da muhtelif hedefleri bombala -
mııtardır. Baılıca hedefi teekll eı!cn Torlno 
ıllt.h tabrlkalan eld.detle bombnlanmııtır. BU· 
;ruk :yangınlar cıkmıl ve alddetll ınttıAklar 

o!ınuıtur. 

Libya'da askeri vaziyet 
Kahire, 11 ıı a. - Orta aark lngı.l!z umumi 

kararır!hının tebll21: 
Llbya'da: Tobruk'tn topcumuz kUcük bir 

dilıman tnak c1evrtyestnı dal!ıtmııtır. DUsma
nın hava akınlan ıtddctll oımuasa da ne ha· 
.ar ne de insanca zn>lat ciddi de211c1lr. 

Huc1ut mıntakasındn blrkac top atesi teati 
ldllmlsUr. 

Alman resmi tebliği 
Berlln. 11 a n. - Alman orduları baıku-

mandanlı~ının teblllU: 
Şarkta, hücumlar muvnffakl:retle inkisar 

etmektedir. 
Şimali Atrika'da alman bombardıman tay

;rareleri dün Tobruk ve Marsa Matruh'dakl 
dUıman antrepolanna tnm tsabeUer elde ct
mlatlr. 

m!lracaatlnrL (6040) 16000 

Perçin çivisi alınacak 
:r.t. :M. VektılcU sa. Al. Ko. dan: 
Beher taneslno tahmin edilen fiyatı 4 

kuruı 25 santim olan ıııo.ooo tane pulu 11e 
birlikte 5x15 ebtdında Pcrtln cıvısı ve behe
rlne tatımln edilen fiyatı dört kuruı olan pu
lu ile birlikte 150 000 tane 12 x 6 ebadında 
percln cıvııı 13 e)·lül 941 cumartuı ~unu H· 

at 12 de pazarlıkla ihale edllece41nden ı.

teklllerln 1854 lira 711 kuruıluk kati temi· 
nallnrlyle blrllkte pazarlık ııUn ve saatinde 
Ankarada ?.L ?>L V. antın alma Ko. da bu-
ıunmalnrı. (64!K>) 16436 

Battaniye alınacak 
M. M. \"ekt.letl Sn. Al. Ko. dan: 
:t::kıılltme ~nnu talip cıkmı>nn 1kt bin beı 

:rüz tnnc battanı:renln tanmln tlYatı on lira 
elli kuruıa cıkanlmıı ve pazarlıtı 15 eylUI 
Ml pazartesi 1rUnU saat ıı de Ankarııda M. 
M. v. satın alma Ko. da yapılacııktır. 2625 11· 
ralık kati tcmlnııtlıın ile birlikte pazarlık 

~Un \'C saatinde mczkQr Ko. da bulunmalnn. 
(6525) 16552 

M. M. V. Hava Müsteşarlı ğı 

T entelik bez alınacak 
M. M. Vektılctı Hava Sa. Al, Ko. dan: 
MUteahhlt namı hesabına 8000 metre ten

tellk bez pazarlıkla ıntın a lınncnktır. Her 
metresine tahmin olunan Clyat 250 kurus o -
lup muvakkat teminatı !562 lira :50 kuruıtur. 
lhalesl 22. 9. 941 pazartesi ııUnü ıaat 15 te 
yapılacaktır. Talip olanların komltyona mu • 
mcaatları. (6041) 16143 Şimali Mısır'da kamyon kollan boz~na 

utratılmıt. dcmlr;yollan da tahrip edllmbtır. 

6000 tonluk bir ucaret ı:em1sı 0110 eyl!ll Elektrik malzemesi alınacak 
aeceıl suven körfezinde ta)')'arelcrtmlz tara- :r.ı. M. Veka.letı Hava sa. Al. Ko. daıı: 
tından batınlmıetır. ı _ Mua;yyen ~ünc1e talibi cıkmwan ~ 

9 e:ylülc1e cereyan eden hnvıı muharebele • knlem elektrlk malzemesi tekrar pazarlıkla 
rinde dütman ıımaıı Atrlka sahili üzerinde, satın alınacaktır. Muhammen bedeli !509:1 ll· 
bn av U;yyarcal knybetmlıtır. rn olup katı teminatı 763 lira 80 kurustur. 

DUaman tayyareleri ne ııClndQz ne c1e gece Pnznrlı~ı 20. 9. 941 cumartesi ırUnU saat ıı 
a lman topraklanna hücum etmemı.tır. de Ankarada hava satın alma komltyonunda 

İtalya n resmi tebliğ i 
Roma, 11 a a. - ltalyıın umumi kararııa -

bının reıml teblltl: 
DUn ırece ınalllz tayyareleri Ccnova ve To· 

)'apılncaktır. Şartnamesi komisyonda görüle· 
blllr. isteklilerin muay:yc.ı gUn ve saatte ko· 
mlıı:yonda bulunmaları. (6!:81) 16:?11 

Elbiselik kumaş alınacak 
rıno tızerlnde ucmuşlardır. Bu tehirler cıva- !it. M. V. Ha\·a Sa. Al. Ko. dan: 
nna blrkac bomba atılmuur. Sivil ahali ara- 1 - On bin metre hava rengi er kıılık el· 
ıında bir ölü ve blrcok yaralı vardır. blsellk kumne pazarllkla ıatın alınacaktır. 

ı.ıesatna'ya da )eni blr tayyare hUcumu ol- Muhammen bedeli 37500 lira olup kati temi· 
muı ve bazı hususi binalar has:ıra u{:ro.ınıı- nntı ~5 llrac1ır. Pazarhtı 17. O. 9.U caraam
tı~ Sivil ahali arasında dllrt kisinin yaralan- bn aunu saat 11 de Ankarndn hnva satın aı
dıtı bildirilmektedir. ma komls)onunda yapılacaktır. Şartnamesi 

Tayyare dilli bataryalarımız bir dUıman her ııun komlııyonda 190 kuruı mukabilinde 
ta;yyarealnl dUıUrmUılerdlr. nlı.ınblllr. lııtcklllerin ihale Halinde komla -

ıtlhver h va kuvetlerl, Tobnık'takl tahkl· :rondn bulunmalan. (6471> 16546 

mata, liman ve ıase teılsatına :yaptıklnn hü-
cumlan muvartnkl:retle devam ettlrml$1en1lr. 

Bundan manda Marsa Matruh'ta kıılalara 
'ft c ı mıntakıuındn otomob11 kollannıı da 
hücum edllmlatlr. 

ltalyan boın!ıardıman tayyareleri. Tobruk 

NAFIA VEKALETi 

Kapalı zarfla münakasa 
eıvannda blr lnıı:Ulz ticaret. ııemı.sıne hUcum Nafıa VckAletlnc1en: 
.ımıııercur. Gemb"e tam isabetler kaydedil· EJAzıt • Van hattının 170 inci kilometre· 
mittir. ıtyle 240 ıncı kilometresi arruıında cernan ve 

Alman tayyareler! SOllu.'f'fl'un eıırkında bir takriben otuz kilometre uzunlukta )'aptınla-
d!ieman muhribini ha.sara utratmı$lardır. cak var)'ant apllkaıyonu kapalı znrf u.ault;yle 

Alman avcılan bir hava muharebesinde mUnakuaya konuımuıtur. 
bet Hurrlcane tayyaresi 11Usürmüılerdlr. 1 _ Münakaıa Z7. 9. 941 tarihine tesadüt 

~rkt Atrika'da Wolsetlt ve Klllkııber böl· eden cumarıesl sClnü ıaat on ikide vekllell -
~leı'inde yapılan m!lteaddlt muharcbelerc1e ml.Z demlryollar lnıııat dalreılndekl münaka
ı. talanmız dUımanı pUskürtmlls ve zaytntıı ıa komlı>onu salonunda ynpıtacakUr. 
•trııtmıttır. :;ı ~ Bu lıln muhnmmcn bec1ell lBroO ve 

bl • ...... • muvakkat tcmlnatı 1012,!) llrac1ır. Sovyet resmi te ıgı 3 - Mukavele projesi, ekllltme ıartname-
'roskova·, ıı. a n. _ DUn gece neııredl- ıl. bayındırlık iılerı ııcncl aartnamcsl, sUzer-
.ıu ırtıh hartuı. etüt umumi lennı ıartnameslyle 

len Sovyet tebliği : dltcr evraktan mUreJckcp bir tıılcım münaka· 
Dün, kıtalarımız, blltUn cephe boyunca ıa evrakı yüz altmu kurus mukabilinde de· 

anudsne çarpıgmalara devam ctml§tir. mtryollar inıaat datn:ılnden tedarik oluna -
bilir. • * • 4 - Bu mllnnknsaya ıı;lrmek lltl;yenler rc-

:Moskova, 11 a.a. - Sovyet İstihbarat tcrnnı ve dltcr veıılkıılarını bir istida.Ya bat· 
I>alreılnln dün akgamkl tebliği : lıyarak mUnakasanın yapılacatı tarihten en 

10 eylillde kıtalnrımız bUtlln cephe bo • nz uc ııun evci vekllete vermek ıuretl)'le bu 
yunca dil§manla anud!l.ne çarpııımıııur. 11 ıcın ehliyet vcstkaaı ısUyccekler vebu vesi· 

8 eylUlde hava muharebelerinde ve yer- kayı tekllt znrtına koyacaklardır. Münakasa 
d e :19 alman tayyaresi tahrip edilmlıtlr. tarihinden en az Uc ııUn evel yapılmamıt o -
27 ıovyet tayyaresi kayıptır. ınn müracaatlar nazan dikkate alınmıyacak-

9 ey!Ulde fngist alnı n tayyareleri mll· tır. 
t eaddit defalar Lcnlngrad'a hUcum le • 5 _ Tckllt verecek olanlar tekllt zarnannı 
ıebbUsUndc bulunmu lnrs:ı da bUtUn bu 2490 numaralı kanunun ve eksiltme ıartna -
teşebbUsler tnyynrelerımlz ve tayyare da!I mcslnln tarıtatı dıılreııtnde hazırlıyarak mu • 
topçularımız tnrıı!ın<lnn tardedilmiııtlr. nakııannın )'apılacaaı natten bir aaat evellne 

Saa.t 22 raddelerinde münferit dUııman kadar numaralı makbuz mukab!llnde demlr
t ayyarelerl rıehlr Uzerındc uçmıya ve muh· )'ollar ınıaat dalrcst arttnma, ekllltme ve 
telif noktalara tahrip ve yan nn bomba • lhnle komll>onu bukanııaına vereceklerdir. 
lan atmıya muvaffak olmuıılardır. MU • (6500) 16534 
teaddit evlerd çıkan yangınlar sUratle 
alSndUrUlmUştür. 

9 ey!Ulde, uıyynrelC'rlmlz ve tayyar
1
e_ Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 

dafi topçularımız Lcnlngrıı.d Uzcrindc, c 
varında ve dUgman tayyare meydanların -
da 31 alman tayynrcel tahrip ctml~lcrdir. 

Irak kabinesinin vaziyeti 
Bat:dnt, 11 n n. - Kab nenin vaziyeti hak 

kında sek z gUndcnlx-rl dol ~an şayıalar ma
lıye nazın lbrnh1m Kemal in lgt fası üzeri
ne busbütiln hM bir ş kle glrmlstır. Hari
ciye nazın Ali CC'vat mnlıyc n!'zaretlnl ve
Jdı.leten uhd"slne aldı"ından maliye neznre· 
t ine yeniden kimse tayin cdllmlyeccktlr. 

••sismark,, Monfreal ve Quebec'i 

bombardıman mı edecekti ! 
Brıınd - Ford l Conn.:ıctıcut), 11 a a. -
?.ı:Udaf~a heyeti rc!SJ M. Rob rt Dening, 

batırılmt§ olan Alman ~ırhlıeı Blsmark'ta 

Quebec ve :Montreal'ı bombardıman etmek 
Uzere lkt tayyare bulunıtu(,'llnu İngiliz 

kaynaklarından aldığı malümata istina -
den beyan etmiştir. 

Jrt. Denlng, burada bir nutuk s!5yllyerek 

demlııtir ki : 
"- Yüksek rUtbell bir İngiliz subayı, 

bu t.nyyarelerın herblrlnde l 200 kUçUk 

bomba bulunduğunu ban~ söyledi. 
"Alman tııyyarecıleri, Kanada Uzerlne 

akınlannı yaptıktan sonra, Amerlka'da ka. 

raya inmek ve kendılerini enterne ettir -

mek niyetinde idiler. Şimdi ıunu sorarım : 

"- Bu kabil hareketler, harbi kapımıza 

kadar ıcetlrmez ml ? .. 

Bir müfettit alınacak 
JJaavektılet Beden Tcrbt;ycsl Umum l\tUdür

ıur:ıınden: 
umum mlldUrl!lk tcftb he:retl kadrosunda 

münhal bulunan (60) lira aıll manalı mü!et
t!ifü:e maaııı 3656 sayılı kanunun hükUmlert 
rtaıreslnde \•crllmek Uzere ve aaa~dakl aart
lar dahlllnde bir mUtettlı daha alınacaktır: 

ı - Alınacak mUfcttle hcklm olacaktır. 
2 - Tallplerc1en halen devlet hizmetinde 

maulı vel'n Ucretlt olarak çalıımakta bulu· 
nnnlar merbut bulunduklan vekAlet veya 
mücsscsenln muvafakatlnl kcndllerl istihsal 
edeceklerdir. 

3 - Devlet memuriyetine ;yeniden lntısap 
etmek vaziyetinde olanlann memurin kanu
nunun dön1üncU maddeslnc1ekl vasıf ve ıart
ları ahiz olmaalrı ııtzımdır. 

Bu ıılbllere, teadUI knnununun 17 inci 
maddesi mucibince ehliyet veya müsabaka 
ımtıhnnı :rerlne knlm olmak üzere, hekimli· 
r:ın beden tl!rblycsl ...-e ıporla altı.kalı h111us
ı:ırı hakkında blr tez vertlcet'k ve bu ıurctle 
secmo yapılacaktır. 

4 - lsteklllerln men ıporla tstlı:al etmıı 

ve halen de beden terbiyesi ve ıp0run bir ıu
beslylc blltlll mesııul bulunmııkta olmalan 
enrttır. 

Yukarıdaki aarllan haiz olan lsteklllerln 
(27. o. 941) tD.rlhlne kndnr ıııtıda ile beden 
terbiyesi umum mUdUrlütUne mUracnnt et· 
meler! ve d!ploma al(lıklnn tarihten bu ana 
kadar ıı:tlrdUklerl vnzıte ve calııtıklan yer
lerle hangi nevi sporlarla ı.tıııal ettiklerini 
tılld!ren bir hnl tercUmCJlnl de lstldalnnna 
raptetmelcrl ıtızıındır. latldalar ve hal terdi· 
meler! tetkik edllc11kten sonra ikinci müraca
at zaman ve ıuretl llteklllerln adreslerine 
blldlrllccektlr. 

,(6534) l GMS 

uı;us 

ANKARA Lv. AM1RL1Gl 

Taze fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
16760 kilo taze fasul)'e (Ayeekadın) pazar

lıklıı ıatın alınacaktır. 
Pazarlıl:ı 12. 9. 941 cuma ırUnU ıaat 14 te 

Ankara levazım Am1rlltl Sa. Al. Ko. da ya -
pılacakur. 

Tekarrllr edecek ttyat üzertn1"n yüzde 115 

namede yazılı vesaiki havi teklif mektup

larını 19. 9. 9'1 cuma günü en geı; saat 

10 kadar Söke Sa. Al. Ko. na makbuz mu
kabilinde vermeleri bu saatten ıonra ve
rilen veyahut gönderilen mektuplar kabul 
edilmez. (6076) 16035 

Yulaf veya arpa alınacak 
Söke Sa.Al. Ko. dan ı 

1 - 742500 kilo yulaf veya arpa &atm 
teminat alınacaktır. ahnacaklır. 

lııtek11lcrın tayın edilen ıtün ve aaa tte Ko. 
da bulunmalan. 2 - Evsaf ve şartnamesi Söke'de Sa. 

Evıat ve ıartlar Ko. da her sün ır!lrllle- Al. Ko. da İstanbul Ankara ve İzmir-
blllr. (G504l 16466 de Lv. amirliklerinde her zaman ıörülür. 

Domates alınacak 3 - Eksiltmesi 17. 9. 941 sarşamba gü-
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: nü saat 11 de Sökedc Sa. Al. Ko. da yap1• 

15800 kilo domatCJ pazarlıkla satın alına- lacaktır. 
caktır. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya -

Eaznrtıaı 12. 9. 941 cuma ırUn!l saat 14 te- pılacaktır. Muhammen bedeli 6682S lira 

dlr. ..nzde olup muvakkat teminat 5011 lira 88 ku -
Tekarrür edecek tlyat üzerinden ıu. 

12/ 9/ 1941 

• Elbise ve saıre ah nacak 
Harta Umum MUdUrlU!Unden : 

lıiuhammen 

Cinsi :Miktarı 
Kaput 400 Adet 
Kııılık elbise 450 Takım 

Yazlık elbise 820 Takım 

ÇamB.§ır 3000 Takım 

YUn çorap 2800 Çift 
Tire çorap 2800 Çift 

kıymeU 

15.00 Lira 
16.00 " 

0.00 " 
1.30 .. 
o.~:s ,. 
0.40 .. 

Tutarı 

6.000 
7.200 
7.380 
SJJOO 
:.540 
1.120 

Lira .. 
.. 

Kati teminatı 
900.00 Li ... 

108000 •• 
1107.00 " 

585.00 .. 
231.00 " 
168.00 .. 

40il 00 
1 - Harta kıtası erlerinin ihtiyacı olan ve yukarıda cin!, miktarları yazılı mel• 

busat hlzalnrında gösterilen §ekilde pazarlığa konmugtur. 
2 - Pazarlık 17·9·Hl41 çarşamba gUnll saat 10 do. Ankara Cebccl Harta satın al· 

ma komisyonunda yapılacaktır. . 
S - BunlaCl toptan tallbl çıkmadığı ta kdlr1e ayn, a:;Tı pazarlığı ynpılabilecektır· 
4 - İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket 

edenlerin noterlikten mueaddak vekAletnıı.melcrlyle ve teminat makbuzu veya meıt· 
tubu ile yukarıda yazılı gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (Şartnameyi komls • 
yonda gUn görebilirler.) (6937 ıs5'S 

15 knll teminat alınacaktır. bteklllerln tll· ruştur. uıso, anmanın 1880 Jlracıır. Evsaf ve ıartname
yln edilen ı:Un ve saatte ko:nlıyonda bulun· 5 - Taliplerin teminat akçeleriyle tek- !eri lstnnbul, Ankara, ı ı.r Lv. Amirlikleri 
malnrı. Evınf ve aartlnrı her snın Ko. dn ı:tı- lif mektuplarını ihale saatinden bir saat Sa. Al. Ko. larlylc Ko. da her ı;:Un aôrUlür. 

tine teklif cdllcn 920 kuruı kornls:ronca pahall 
ı.orulmU8 oldu~undan bu kunduraların pa.• 
zarlıkla alınması tekarrür etmlltlr. 

2 - raurlığı 15! 9. 941 paznrtesJ ırtınO 
saat lG da Dursac1a Topanede Sa. Al. Xo. el' 
)'apılacaktır. 

rüleblllr. (6505> 16467 evci Ko. na vermeleri. Postada geçikme
mezkQr ı:Unc1e Ko. na müracaatları. 

4 - Taliplerin ka unl \•esalkle birlikte 

Taze üzüm alınacak 
Ankara l.v. A. Sa. Al. Ko. c1:ın: 

ler kabul edilmez. 16084) 16038 (6300 l6259 

3 - Tahmin bedeli 20 000 liradır. Muva);" 
kat teminat 1500 llrndır. ll!IOO kilo taze Uzum pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

Kuru ot alınacak 
İzmir Hükümet Sa. Al. Ko. dan ı 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. dan: 

i - Beher kilosuna 7 kuruı 50 santim ı - Beher kilosu 2 kuruı llO sııntımden 
fiyat tahmin edilen 1,152900 kilo kuru ot Hn~ankale teslimi 637.000 kilo saman kapalı 

4 - Kunduralara alt evsat ve hususı earff 
ıarı 1stanbul, Ankara Lv. Amlrllklcrlyle Bul"' 
sada Sn. Al. Ko. larında mevcut olup her ..,.,, 

Pazartıııı 12. 9. 9-U cuma gQnU saat 14 te· 
dlr. Tekarrilr edecek fiyat Uzerlnden kanuni 
teminat alınacaktır. lsteklllerın tayin edilen 
ırün ve saatte Ko. na mUracantlnrı. 

Evsaf ve urUan Komlı:rondn ı;orüleblllr. 

(6S00) 16468 

ihtiyacı toptan veya her mıntakaya ayrı ay

rı taliplerine ihale edilmek eure~iyle ve 
kapalı :ı:ıırf usulu ile eksıltmeye konulmuş· 

zart usullyle münakasaya konmustur. kil okunablllr. 
2 - MUnııkasaıı 20. 9. 941 cumartesi ~- 15 - lstcklllerın muayyen snln ve 111.Attl 

r. • saat 11,3') c1a Erzurum sa. Al. Ko. da ya· me:zkQr Ko. na müracaatları. 
pılneaktır. (6500) 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla ageğıda cine ve miktarı ya. 

zılı 13 kalem sebze ve mcyva alınacaktır. 
İhnleel 12. 9. 941 cuma glinü snat 14 de. 
dlr. Taliplerin tahakkuk edecek fiyat üze
rinden kanuni temlnatlarlyle blrlıkte Ko. 
na mUracaatıarı. 

Cinsi 
Armut 
Sivri biber 
Kavun 
Tue bamya 
Kuru kaysı 
Elma 
Semizotu 
Hıyar 

D. blber 
Kabak 
Kuru erik 
Ayva 
Ta:ı:e erlk 

(6:507) 

:Miktarı 

12:SO 
475 

8500 
4i70 
1500 
1000 
ı:ıoo 

105:S 
2180 
6500 

500 
1000 

750 
16469 

Cilde alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

tur. 

2 - Eksiltme 15. 9. 941 pazartesi günü 
saat 16 da İzmir Lv. A. Sa. Ko. da yapı· 
lacaktır. 

3 - :Muhammen bedeli 15925 lira llk te
minat 11715 llrndır. 

4 - Şartnamesi ve evıaf Ko. da ııörUIUr. 
5 - lsteklllcrln kanunun 32 inci madllcsl· 

ne tevtık11n ha7.ırlıyııcakları t~kllt mektupla· 

F ot in alınacak 
Dl:rarb:ıkır Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher cifti ıı liradan ıo bin cıtt ta• 

tin kapalı zarf usullylc 11a tın alınacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 8646'3 rını ihale saııtlnden bir saat e\'el Ko. na \'er- 2 - Muhammen tutan 110,000 lira ve u • 
mlnatı 67M liradır. İhalesi 29. o. 941 pazat" 
tcsl ~Un!l uı.nt ıo c1a ;yapılacaktır. 

lirndır. Teminat muvakkataeı 5574 liradır. meler!. (6305) 162Gl 

4 - Şartnamesi Ko .da görüliir. Eksilt-
miye iştirli.k edecekler kanuni vesikalariy
le teminat teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evci Ko. na vermeleri. 

(6079) 16058 

Fotin alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher cl!tl 925 kuruıtan 10 bln cırt 

Kuru ot alınacak 
Ezine sa. Al. Ko. dan: 
ı - cııuı. miktarı, muhammen bedeli, kıı

tl teminat kilo lira Kr. kuru ot 200.000 12500 

00 1875.00. 
2 - Yukarıc1a mlktan ile muhıımmen ve 

kntl lt'mlnntı bedeller! yazılı kuru ot 17.9.9U 
carıambn günü saat 17 de pazarlık!- ıatın 

alınacaktır 

3 - lateklllerın temlnatıarlyle birlikte E· 

3 - E\laf ve ıerıııu her sn1n Xo. da ı6' 
nlır. 

4 - lsteklller!n nıaleden bir sanı evel te»' 
ııt mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6591) lGSlT 

Zeytin yağı alınacak 
Topkapı Maltepe sa. Al. Ko. dan: 

totın kapalı zarf usullyle satın alınııcaktır. 
2 _ .MUnakaıası 15. ı, 041 pazartesi ııunu zlne'c1e Sa. Al. Ko. na mUracaatlıırı. 

ıaat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla- l6306) 16252 

l - Kapalı zart uınıllyle SOO ton ze)-tlf 
)'atı alınacaktır. Beher kilosunun muhamırıc' 
bedeli 00 kuruı olup tutan 270.000 ııracııt• 
Kati teminat 145!K> liradır. 

caktır. 

8 - .Muhammen bec1ell 02MO lira \'O ilk 
teminat 5S75 liradır. 

4 - Fotlnler Ue:ykoz kalıbı tipinde ola· 
caktır. 

5 - Fotınlerc a.ıt evsaf ve ıartname Ko 
da ııııruıur. 

6 - lıteklllcr!n kanunun ır.ı inci mac1desl-

2 - E\llaf ve hususı eartlar Topkapı MA,. 

Kundura alınacak tc;ıcsı sa. Al. Ko. dn ır!IM!lür. 
Çanakkale sn. Al. Ko. dan: 1 8 - Ze> UnyaClar tenekeler veya blc1on1'1 
ı - Dchcr cmı ıo ıırndıın 2000 ottt kun· tclnde alınacaktır. 

1 ııura ~o. o. 9 ıı cunıartenl gün il 11nat 11 de 4 - lhalcsl 2. ıo. 941 pencmbe ıı:lln!l 11111 

pazarlıkla satın alınacaktır. ıı de ynııııacaktır. !steklllcrln ihale ıaatııı • 
2 - Muhammen bedeli 20000 lira kati te· c1en bir ınat eve! Ko. na vermeler!, icap ede' 

mlnatı 3000 liradır. Evsaf ve ıartnamesl her tekllt mektuplıın muvakkat temlnatlan b11" 

Komıa:yonda mevcut nıtmuncsınc ır!lre 20 ne tevfikan hazırlıyncakları tekili mektupla
adııt cilde alınacaktır. Pazarlı~ı ı:s. 9. 941 pa- rını ihale ıınatındcn bir aaat eve! Ko na ver-

gUn Ko. da ııortilür. Taliplerin ihale ırUnU llkte Ko. na mUrncaalları. 
sa. Al. Ko. da bulunmalan. (6592) 

(6408) 16369 

16518 

zarteal günU ı:ıat 10 dadır. meler!. (6171) 16100 Kuru ot alınacak Taliplerin tahakkuk edecek tlyat üzerin
den kıınunı tcmlnallarlyle birlikte Ko. na 
mUracaatlnn. (6350) 16507 

Bakır kap alınacak 

Kundura alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
l - B~hcr clttlne 10 lira tıyat tahmin e. 

dilen 10.000 er kundurası kapalı zart uıully· 

Eğer takımı alınacak 
Topkııpı Sa. Al. Ko. dıın: 
ı - Komisyonda mevcut numunesine caktır. 

göre yapılmak §nrtlyle 800 adet eger ta 2 - Muhammen bedeli 21600 Jlrac1ır. Teıııl' 

Trabzon Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 210 ton kuru ot satın aıını• 

Ankara Lv. sa. Al. Ko. dan: le ekılltmeye konulmuıtur. 
kımı pazarlıkla satın alınacaktır. Dörtt1. . nııt 3240 liradır. 
bir qağı olmamak Uzerc d:ıha az miktara 8 - Euaf kolordunun bUtün ıramızon1ı • 

Komisyonda mevcut nUmunCJlne ır!lrc 700 2 - Ekllltmeııl 22. 9. on pazartesi ~nu 
saat 16 dn llalıkeslr Sa. Al. Ko. da yapılaenk· 

k 'h 1 l .uıda me\'CUttur. 
talip olnnlnra da kısım ısım ı a es ya- 4 - Pazarlıtı 15. 9. 941 pazartesi ırünU 6' adet bakır 111 kabı satın alınacaktır. 

lhalC91 13. 9. 941 pazarte1ı ııUnU ıaat 14 tır. 
S - Muhammen tutarı Uzerlndan nıuvak

t:at temınat tutarı 6~ liradır. 

pılncaktır, Beher eğer takınıının muham· 
men bedeli .D5 llra olup tutarı 76 000 lira· at 11 dcdır. lsteklllcrln belli ııün ve saat 
dır. Trabz.o a. At. Ko. na-m racaaTiiih. ı.dır. Taliplerin 1.ekllf ed•ceklert fb'a-1. ıue -

rınaen kanuni temlnatıarl;>"le blrllkte Ko. na 
muraenatıan. Numunesi komlıyonda her ıun 
ailrUleblllr. (6ll08> l6ll09 

Tal ebe alınacak 

4 - E\·aar ve &artnaıneılnl aıırmek lstl
:yenler Ankara, htnnbul Lv. Amlrllklerı Sa. 
Al. Ko. ıarında ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da 
ıı!lrüleblllr. 

2 - NUmunesı evsaf ve hususi ıartıarı (6593) 16519 
Topkapı Mııltcpeal Sa. Al. Ko. da görüle
bilir. 

3 - İhalesi 15. 9. 941 pazartesi gUnU sa
at 115 tc Ko. da yapılacaktır. Katı temi. 

Kuru fasulye alınacak 

15 - Taliplerin muvakkat temtnatıarl)'le 
Ankara Askerlik Subeılnden: birlikte tekllt mektuplannı ihale ıa.atlnc1en 
ı - L1ae mezunlanndan harp okuluna ta- bir aaat evci ı<o. na '\'ermeler!. 

nalı 95SO liradır. 

Kars Sn. Al. l{O. dan: __.. 
ı - Kapalı zaı1ln )apılan lhaleıılnde "P' 

ton kuru :taaulye:re talip cııanadıa"tndan ri'I 
ay !cinde satın alınmak üzere ı:ıazarııaa dil' 
kUlmUıtür. Bir kll011unun tahmin edilen tıs" 
tı 28 kurua :SO santimdir. Teknrrllr ec1en # 
yat üzerinden kati teminat alınacaktır. 

(6409) 16391 
lebc alınacnktır. Taliplerin acele Ankara yer- (Gl7S> 
11 askerlik ıubeılne mllracaatlnn lüzumu llln 

16155 
Kuru fasulye alınacak 

Erzunım Sn. Al. Xo. dan: olunur. (6601) 16525 

ANKARA Lv. AMIRLlGINE 
GELEN iLANLAR 

Y ogurt alınacak 
Eııklsehtr sıl. Al. Ko. c1nn: 

Kuru ot alınacak 
ı - Klloııu :ı2 kuruıtan ıııı ton kunı fa -

Erzurunı Sn. Al. Ko. dan: 
1 _ Hasankale tesllr.ıl klloau 3 kuruı 30 ıube kııpnlı zart uaulble münakasaya konul-

santimden 540 bln kilo kuru otun 25. 8. 9.U muetur. 
de kapalı zartla mUnak111aıında istekli cık- 2 - MUnakasası 80. 9. 941 ıalı ırUnü saat 
madıfıınc1an bir ay zarfında p:ıznrlıkla alına· ll de Erzurum Sa. AL Ko. da :yapılacaktır. 

caktır. 
3 - Muhammen bedeli 25300 lira llk te-

2 - Son p:ıznrlık 26. 9. 941 cuma ırUn!l sa- mlnat 1698 liradır. 
4 - Kuru :taaul;reye alt evaat ve ıartname at ıo c1a :ı::rzurum Sa. Al. Ko. da yapılacnk· 

tır. n r ııy zartında her ne zaman olursa oı- Ko. da ıı!IM!!Ur. lateklllerln teklll mektupla-

ıun ı.tckll çıkarsa lhalcsı yapılacaktır. nnı lhale 
S - Muhammen bcdell 18~ lira ve l!k \ermeleri. 

teminatı 1418 liradır. 

4 - Kuru ota alt evaat ve ıartnııme Ko. 

zamanından bir aaat 
l6~4) 

Saman alrnacak 

evel Ko. na 
16510 

ı - 2U tıln kilo :yo2urt acık eksiltme ile 
m!lnakaıaya konmuıtur. llk teminatı 5:15 ll· 
radır. A1Unaıcasaıı l~. 9. 941 pazartesi ırUnü 
saat 10,80 <la Eııklıehlr Sa. Al. Ko. da yapı· 
tacaktır. lltcklllerln mua)')'en ııün ve ıaattc da ırııruıur. İlteklllertn bir a:y zarfında llte
temınatlarl.Yle blrllkte kanunt ve IUzumıu ve· dikleri zamanda teminat mnkbuzlnrtyle Ko. 
ılkalannı hamil olarak müracaatlıırı. Şartnn- na mUrncııntlnrL (6l79) 16156 

Erzurum Sa. Al, Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 3 ı.uru1 ııo ıantımden 

1677&> kilo aamanın 8. 9. 941 pazartesi ırunu 

istekli cıkmadıtından tekrar pazarlıkla satın me ve evaarı rıer ııün Ko. da ır!lrUIUr. Poatada 
ııecııaneıer kabul de~llc1lr. (5979J 15969 

S·Jt a lm.icak 
Elklıehlr Sa. At. Ko. dan: 
l - 20 bin kUo süt açık ekıılltme lle mUna

kuaya konulmuıtur. llk temlnaU 875 lira
dır. 

2 - Münakau.ıı t5. 9. 941 pazartesi ~na 
saat 11 de Elklaehlr Sa. Al. Ko. da ;yapılacak
tır. 

8 - · 1ateklllerln muayyen ır!ln ve saatte 
temlnatlar!yle birlikte Ko. da bulunmaları. 
Şartname ve evsafı her ırUn Ko. da ııörUlllr. 

(59l>G) 13986 

Koyun eti alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Hastaneler lhtı;yncı tein 20.000 kllo 

ko;yuneUne kapalı zart usullyle talip zuhur 
ctmedltlnden tılr a:y müddetle kapalı zart u
ıulb'le 1halcıl uzatılmııtır. 

2 - Kapalı zartla eksiltmesi 15. 9. 941 pa
zarteıı gUnU ıaat 16 da Sa. Al. Ko. dl\ yapıla
caktır. Şartnamesi Ankara, lstanbul, lzmlr 
Lv. tmlrllklerı sa. Al. Ko. ıarına ve komisyo
numuza mllracaat edebilirler. bteklller ta
rafından okunabilir. 

8 - Ko)'unetlnln muhammen bedeli ıı.ooo 
liradır. YUzdo f,5 dan teminatı muvakka
teal 825 liradır. 

4 - Ekıııtmeye lıtırAk edecekler kanunun 
lcabettlrdlf:I vesaik ile birlikte verecekler! 
tckıır mektuplarını belll ııUn ve ıaatten bir 
saat eve! Ko. na vermelerı. 

(6057) 16012 

Kunı ot alınacak 
Söko Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - 4915530 kilo kuru ot satın alınacak-

tır. 

Kuru ot alınacak alınacaktır. 

Ezine Sa. Al, Ko. dan: 2 - Pazarlık ıs. 9. 941 peraembe ııunu sa-
ı - Clnıl kuru ot miktarı kilo 200000 be· a~ 1:ı te Erzurum sa. Al. Ko. da ;yapılacak· 

deli 12300 kati temınn tı lira 1875. 
:ı - Yukarıda mlktarlyle muhammen ve 

ka~ı teminatı bedelleri :ruııı kuru ot ıs. 9. 
o.;ı peracınbe ııUnü nal 17 de pazarlıkla aa
tın alınacaktır. 

s - lıteklllerin lhale ~n!l temtnatlar!y • 
ıe birlikte Ezlne'dekl Sa. Al. Ko. RI. ne mU-
racaatları, (6261) 16223 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dıın: 

l - Cimi kuru ot miktarı kilo 200000 mu· 
hammen bec1ell lira 12500 kall teminat 1875 
lira. 

2 - Yukanda mlktar!:yle muhammen ve 
kati teınlnııtı bec1elleri yazılı kuru ot 115. 9. 
941 pazarteııl ııuou ıaat 17 c1e pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. 

8 - Iııteklllerin ihale sunu temlnatlarlyle 
blrllkte Ezlnede Sa. Al. Ko. na mUracaat et· 
melerı. (6264) 16226 

tır. 

S - Muhammen bedel 5633 lira ve kati te-
mınat 825 ııradır. Samana alt ev1at ve ıart
name Ko. da ııörülUr. 1atekUlerln temlnat 
makbuzlnr!yle Ko. na müracaatları. 

(6552) 16511 

Keçi kılı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. danı 
ı - Deher kllosuna 135 kuruı tahmin edi· 

len 26 ton kırkılmıı kecl kılının pazarııaı 

17. 9. 941 caraamba eUnü aaat 10 da Dl)'arba
kır Sa. Al. Ko. da :rnuııacnktır. Kati teminatı 
152615 liradır. 

2 - Uc tondan aenaı olmamak üzere par 
ca parca da ihalesi >'npılacaktır. lateklllerin 
bildirilen vakitte temınatlarl.Yle bl•'•'kte Ko 
na müracaatları. (61183) 16514 

Çivi yaptırılacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
l - 100, ~ ton mlktarında 6:8 mlllmet· 

Saman alınacak relik mmasını verilmek ıartlyle 5,25 ıantım 
Merzifon Sn. Al. Ko. dan: ebadında cıvı pnzarlıkla yaptınlacaktır. Be· 
ı - Kapalı zarfla 1.152.000 kilo uman a- her kllo cıvı lmallyeslnln muhammen bedeli 

lınacaktır. 24 kuruı olup pazarlıtı l6. 9. 941 talı sUnU 
2 - Saman dokum h llnc1e alınacatı ıılbl ıaat 11.SO da yapılacaktır. Şartnamesi her ırUn 

balya ,·azlyetınde dahi alınabilir. Balya ha- Ko. da ııtırüleblllr. Muhammen bedeli 48 bin 
llnde verlldltl takdirde muktezi balya teller! lira olup kati teminatı 7200 llrallır. lstekllle
beııcııız olıırak verilecektir. rin belli sün ve saatte kati temlnatlarlyle 

3 - Tahmin bedeli 84560 lira 11k teminatı birlikte Fınc1ıklı sa. Al. Ko. na ııelmeıerı. 
2:ı:ı2 liradır. (6589) 165115 

4 - lhnleıl 22. 9. 941 ırUnU saat 16 da ;ya. 

pılacakUr. ş,rtnameııl her ırun Ko. da ııörü- Er fotini alınacak 
ıur. Ve tstlycnlcre 173 kurus mukablllnc1e \'e- Buna sa. Al. Ko. dan: 
rlllr. • ı - 6. 9. 941 tarihinde kapalı zarna lhale-

5 - bteklllcrın ,__ ~ UYa'Un teklif mek- ıl yapılan 20.000 liralık er totlnlnln beher ~ıt-
tuplıırını ihale saatinden bir aaat evel Ko. na 

2 - Pazarlı2ı 15. 9. 941 pazartesi ırünü r#' 
at 14.30 dadır. 

3 - bteklllerin mezktlr ıriln ve ıaatte ~ 
mlnatıarlyle birlikte Ko. na ııelmeelrl. 

(6594) l~ 

Nohut alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarrıa lhalealnc1e talip cıJa!ll' 

dıtındıın 84 ton nohut bir a:y 1clnde satın ~ 
lınacaktır. 'I 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen t1Yat 
kuruı :SO santimdir. Tekarrür eden tlyat ilıl' 
rlndcn kal! teminat alınacaktır. Evıat ~ 
nun bUtUn samızonlannda mevcuttur. 

8 - Pazarlıkla ekılltmeııl U'i. 9. 941 paıs; 
tesı ııunu saat uı te Karı Sa. Al. Ko. da > 
pılacnktır. 

4 - latek111erln mezktlr ~n ve saatte ~ 
mlnat makbuzıarb·le Ko. na mUrııcaatıarı· 

(659S) 16521 

Çivi yaptırılacak 
Topane sa. Al. Ko. d&R: ı" 

ı - 18 mlllmetre demiri verilerek 60 ' 
ch·I paznrlıkla )-aptırııacaktır. Muh&rn;.. 
bedeli 22800 lira olup kıtı teminat 8420 
dır. Şartnameıl her ııCln Ko. c1a ıı!lrWClr ....... 

2 - btcklllerln 17. 9. 041 canıımba ';;;. 
ıant 14 te kati tcmlnatlnrl;yle birlikte Fı~ 
lı sa. Al. Ko. na ııeımcıerı. (6597) l 

Bulgur alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: ~ 

ı - Kilosu 24 kurus 54 santimden 78 
bulsurun pazarlıkla satın alınacaktır. -J 

2 - Pazarlık 16. 9. 941 salı ııUnll aas~ 
te Sa. Al. Ko. da )'apılacakur. Muhsrn tf 
bedeli 19110 lira ve katı teminatı 2867 11 

dır. 1 
8 - Bulıura alt evaat ve ııırtname :ı<0• 

aörü!Ur. rıfl 
4 - lıtcklllcrln teminat makbuzl• ,S 

Ko. na mUracaatıarı. (6599) 165 

Kuru fasulye alınacak 
D. B:ı)·azit Sa. Al. Ko. dan. rt 
1 - 230 bin kilo kuru fasulye kapalı si ııl 

la ekslltme:re konulmuıtur. Muharnrne11 ıtf 
deli 55200 lira muvakkat teminatı 4010 1 

dır. ~ 
2 - Eksiltme 29. 9. 941 pazıırteıl ıüıı11 

at 16 da Dotu Bayazlt Sa. Al. Ko. da yıl' 
caktır. ıı 

3 - ltteklllerin belll ıün ve saatte ıc
nun 32 ıncı maddesindeki hazırııyıcı1' 1 
teklif mektuplannı eksiltmeden bir ·~~~ 
vel Ko. na tevdi etmeleri. 6600 lf>:"' 

2 - Evaaf ve oartnamcsi Söke'de Sa. Al. 

Ko. da İstanbul, Ankara ve İzmir L v. a

mirliklerinde her zaman görUtUr. 

vermelerL (6200) 16258 Kuru ot ahnacak 
Sığır eti alınacak 

Edremit ·a. Al. Ko. dan: 3 - Eksiltme 19. 9. 941 cuma günü sa· 
at 11 de Sökede Sa. Al. Ko. da yapılacak- , 

ı "c>her • ""'•unn 40 kurlll tahmin edl· 
120.000 kilo sıA'ıretl beher kilosu 5,5 ku· 

rua tahmin edilen 480.000 kilo kuru ot, beher 
kllosun:ı 3,5 kurus tahmin edilen 480.000 kllo 

Tophane Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: ,r. 
l - Aıatıda mlktarı ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem kuru ot i9t~ 

veya mavnada teslim alınmak ıartlyle 17. 9. 941 çareamba gUnU hizalarında 
saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görU!Ur. tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı

lacaktır. Muhammen bedeli 32274 lira 45 
kuru~tur. Muvakkat teminat 2420 lira 58 

kuruıtur. 

S - Taliplerin teminat akçeleriyle ljart 

ıamıın. 

:ı - lhaleleri 19.9.941 cuma ııUnU saat 11 
de sı!';ıretı. 16 da ku••ı •, 18 de saman Ko. 
da yapıln<'aktır. 

S - l lk teminatı sırııretlnln 8600, kuru otun 

2 - İsteklilerin belli gUn ve saatlerde Fındıklı Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
Clnııl Miktarı ton Muh am. Be. Katı Te. Pazarlık 

L ira Lira K. Saat D. 
K u ru ot 770M 10205 00 11 .. 25875 8881 25 11 30 

,(6452) 16438 



12/9/1941' uı;us 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
29 eylül 1941 tarihine rasUıyan pazartesi ri
nU aaat 16 da Ankara lstuyonunda tklnc1 11-
letııne mUdUrllitU binasında toplanacak Jaı • 
misyona müracaat etmeleri lAzımdır. 

&1lnde tallp sublll' etmedttınden 
eeraıt tahtında 80 eylül 9'1 IAlı 
rala1m11tır. lllıı olunur, 

lbael aynı 
&1lııtıııe bı - Bir makinist aranıyor 

Hastane ef yası alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen tıedell (20.000J yirmi bin Ura 

Olan yirmi bir kalem amellyatane masaları 
v teferruatı 22. 9. 941 pazartesi günü saat 
u-.30J da kapalı zaı I usullyle Ankaracta 
idare binasında satın alınacaktır. 

Şartname ve mukavele proJeel komlsYon
dan ve Zonguldak istasyonundan parasız ve-
rilmektedir. (6567) 16553 

P. T. ve Telefon U. Md. 

(7949/6494) 16SS:l 

ViLAYETLER 

Tômirat ve tadilôt i~fer 
lstanbul Defterdarlığından 

. 
1 

: 

Y ozğat Memleket Hastanesi 
Bat Tabipliğinden : 

Hastanemizin 100 lira aylık ücretıı mak1-
nlstllR1 acıktır. Şeraiti haiz olanlann bonııer
vla ve hUanUhal kAtıdı ve lkl adet vesika fo
totratl.y!e tahrlren hastane baıtablıılltlne 
müracaattan llAn olunur. 

(8034/6580) 16337 
Bu lee girmek lsllyenlerın (1.:IOQ) bin beı 

yu liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayın etılQ:I vesikaları ve tekıırıerlnı aynı gun 
saat (14 301 a kadar komisyon relı;llf:lne ver
mt eri ırızımdır. 

Müteahhit nam ve hesabına 
tamirat yaptırılacak 

k İstanbul defterdarlık binasında yapılaca 
(28341.12) lira keeırıı tamirat ve tadlllt itle 
kapalı zarı usullyle eksiltmeye konulmustu 

Eksiltme 17-9-11141 carıamba ırUnü aaat 1 
te lstanbul Ml111 Emltık MüdUrlUtUnde top 
!anacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

r1 
r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Ankara P. T. T. Müdürıuaünden: 5 

ma zeme dairesinden, Haydarpa.eada tesellUm 
ve aevk ıerııQ: nden dat"ıtııacaktır. 

Cankaya P. T. T. merkezi binasının müteah -
hldl tarafından henüz yaptınlmamıs olan ba
zı noksanlar mOteahhlt namı hesabına acık 
eksiltmeye konuımuıtur. Bu bin ke&lf bedell 
2043,72 muvakkat teminat 153,28 liradır. Ek
siltme 27 eyıuı 941 cumartesi aünü saat 12 
de evkaf apaı tmanının blrlnct katJnda milte
ıekkll mtıdürlUı:ümUz mubayaa komisyonun
da >npılacaktır. Uuna alt kesif evrakı müdür
lül:UmUz kalemlnrtc gortllelılllr. 

. 
(632'..!ı 16320 

Yozırat Nafıa MUdUrıuaünden: 

ı - Eksiltmeye konulan te: -
Muvakkat teminat (2126) liradır. 
Mukavele, ekelltme, bayındırlık isleri, husu 

at ve tennt aartnameıerı, proJe, keııt hUla&a 
siyle buna mUteterrı dll:er evrak 1~ kuru 
mukabilinde Istanbul milli emlAk dairesin 
den alınabilir. İsteklilerin tekllt mektupların 
ve en az bir teahhUtte (20000) liralık bu lı 

benzer lı yaptı~ına dair idarelerinden alm 
oldutu vl?slkalara istinaden İstanbul vllftye 
tine müracaatla ekaııtme tarihinden tat 
gtlnlerl hariç 3 gün evel alınmıı ehliyet v 
911 yılına alt tırııret odası vesikasını muvak 
kat teminat makbuzunu 2190 numaralı ka 
nun tarlfatı dairesinde hazırlanmıı kapa 
zarf derunundı ihale aUnU saat 14 e kada 
komisyon relsllilne makhuz mukabilinde tev 
dl etmeler! lftzımcıır. t73ll'i-5852> 1588 

Yozgat v11tı.yet merkezinde yaptınlan bU • 
kümet konağının 71363 llra 57 kurut keeını 
ikmali lnsaatı. 

Bina inşaatı -
De~ let Dcmlryolları sa. Al. Ko. dan: 1 

Erzurumda Yapılacak maıtaza binası ın
ıaatı kaııalı zart usullyle ve vahldl fiyat U
zer nden eksiltmeye konmustur. Bu lnıaatta 
d seme ve lentolar ıcLn muktazı demirler 
idarece verilecektir. 

- 2 - Du ise alt 1&rtname ve evrak eunlar
ı 

dır: 
e 
il 

A - Eksiltme ıartnamesl 
B - lltukavele proJesl 

Tallıılerln bu işi yapabrıcccklcrıne dalr An

kara nafıa müılürlültündcn alacakları vesika 
ve kanuni vesalkle birlikte o gun ve saatte 

- C - Nafıa işleri ~enel ıartnameııl 

o - Yapı ~ıcrl fenni ıartnamesl 
E - Hususi ıartname 

l - Bu ı~ın muı1ammen bedeli (125.000> 
llradır. 

il 
e 

2 - !steklller bu ise alt eartname ve sa
ir evrakı D. O. yolları Ankara ve Erzurum 
veznesinden (625) kurus mukabilinde ala -
bıllrler. 

mı.irac:ııı tları. (6583) 16540 - F - Kesif cetveli, metraj, proJe . 
1steklller Yozı:nt narın dairesinde bu ev. 

rak ve ıartnıımeyl aörchlllrler. 

3 - Eksiltme 26, 9 941 tarihinde cuma 
&'ÜnU saat 16 da Ankarada o. D. Yolları yol 
dairesinde toplanacak merkez birinci komls
Yonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tein isteklile
rin teklif mekturlartyle birlikte asaQ:ıda ya
zılı teminat vevcsalkl aynı gUn saat on bes 
kadar komlnon reısııaıne \•ermeleri ıa.zım -
dır: 

a> (7.500) liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin etti~! vesi -

kalarla bu ise mahsus olmak üzere Munaka
lAt \"eklletlndcn alınmıs ehliyet vesikası, 

ehli.Yet vesikası tein ihale tarihinden en az 
ıeklz gün eve! bir istida ile Münakalat Ve
klletlne mUracnnt olunması. (6395) 16402 

Tuğla alınacak 
Devlet Dcmlr>ollıuı Sa. Al. J<o. dan: 
Muhammen bl.'llell 15.000 lira olan bir 

milyon adet tutıa 26. 9. 94l cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf ugullyle Ankarada ida
re binasında satın alınacıı.ktır. 

Bu ıse girmek ıstıyenlerln 1125 liralık 

rnu\ kkat teminat ile kanunun tayin etttaı 

ve ka in ve tekliflerini aynı 2Un saat 14 30 
a kadar komisyon relsllıtlne vermeleri ı.a. -
zımrt.r 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
rna eme dnlreslnllen, Haydaıııasada teseı -
lUm ve sevk ıeflliUnden daRıtılacaktır. 

(6417) 16435 

Bina inıaatı 
Devlet Dcmll"}ollan Sa. Al. Ko. dan: 
Alasehlr istasyonunda yapılacak yatakhane 

binası ınaaatı knııalı zarf usullyle ve vahidi 
fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu ln
eaıı.tta döşeme ve lentolnr !cin mukta:ı:ı de -
ı..ırıer tdarer.e verilecektir. 

1 - liu lsln muhammen bedeli (42.700) ıı

l'adır. 

2 - !&tekiller bu l&e alt sartname ve satr 
evraıa D. D. yollan Ankara ve lzmlr vezne -
tinden (215) kuruı mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 29. 9. 941 tarihinde pazartesi 
sunu saat (16) da Ankaraua D. o. Yollan 
)'Ol datresın:ıc t®l nıı ıık merkez bir inci ko -
Dllaııonunca )apılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ırırebllmek tein lateklllertn 
teklif mektuı)larlyle blrllkte uaıtıda yazılı 
tenıınat ve veıalkl aynı ııün aaat <15> e kadar 
konıtsyon relsllQ:lne vermeler! lA.zımclır. 

aJ (3202.5) liralık muvakkat teminat 

POLlS 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Emniyet Müdürlügünden ı 

Keçiören karakolu binasının polise ait 

kısmının divar ve çatı aksamı açık eksilt

me ile tamir ettirilecektir. Keşif bedelı 

(697) lira 50 kuruş olup ilk teminatı 52 li-

ra 31 kuruştur. 

lı 

r 

-
1 

Spor sahası tesviye ettirilecek 
ve duvar inıa ettirilecek 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge Baskan -
lııtından: 

ı - Gaziantep spor sahası ittihaz edile 
Eksiltme günü 13. 9. 941 günil saat 10 da. bostanların tesviye ve ımlAlarl)lle eark v 

n 
e 

Fenni şartnamesi emniyet müdürlüğü he· 
sap muamelat memurlugunda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni belgeleriyle birlikte 

gösterilen gün ve saatte emniyet müdürlü

ğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

(6075) 16056 

DEVLET ORMAN {ŞLETMESI 

Kereste nakliyatı 
Devlet Orman lıletmesi Aband -
Keremah Revir Amirliğinden : 

Devlet orman lıletmesl Düıce revırınln 

Elmacık mıntukasında muhtelif mıntakala

rında mevcut takriben (b~s blnl metreküp 
koknıır tomrut-unun Dcrckoy ve Tekirler de
posu na nakil 20 eylül 941 cumartesi günü 
ıaat 12 de Düzce'de devlet orman !~!etmesi 

revir Amlrll21nde acık eksiltme ile müteahhi
dine verilecektir. Beher metre küpUnUn mu
hammen nakil ücreti Uc liradır. 

Tallıılerln mezkOr aün ve saatte evrakı 
10.zlme ve trmınaWırlyle revir AmlrllQ:lndekl 
komisyona müracaııtları. 

Ş~rtnnmeıer Ankara orman umum mü
dür!Uitünde ve DUzce'de revir ftmlrlltlnde 
gcirtlletıııır. (7!:139/6496) 164S5 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
thaıealnln 4 e;vlül 941 sünUnde ;ırapılacatı 

Ulua, Son Poala ırueteıerlnln 22, :ı:s, 28, 30 
aaustoa, Yeni Asır ırazetesının 23, 26, 28, 80 
atustos 941 tarihli mlııhalarında llln olunan 
1816 adede muadil 313 metreküp 244 deslmet-
rekUp !Adin kalasına mezkQr ııünde talip zu
hur etmcdlfelnden ihale aynı ııeralt tahtında 

30 eyhl 941 aalı gUnUne bırakılmııtır. lli'!.n o-
lunur. 7944/6489> 16527 

r cenup clhPtlerlne yapılacak duvar lnıası bl 
ay müddetle ve kapalı zarr usullyle eksilt 
mell:e knnmustur. Kesif bedeli 17766 lira 52 

-
kurustur. 

2 - EkHlllme 1. 10. 941 careamba &1lnU aa 
at 11 de beden terbl)·esl hölııe baakanlıaı aa 
!onunda kapnlı zart usullyle yapılacaktır. 

-
-

3 - Eksiltmeye ıııretııımek ıcın 1332 ltr 
47 kurut muvakkllt teminat verilmesi ve b 
gibi isler yaptıQ:ına dair nafıa veya beledly 
fen mUdUrlUklerlnden musaddak vesika ibra 

a 
u 
e 
z 

edilmesi IAzımılır. 

4 - Bu ıee alt ıartname ve proJe GaZlan 
tep brrten terbiyesi blllae baekanlıaına mü 

-. 
racaatıa parasız olarak alınabilir. 

-
e 

5 - tsteklllerln kanuni vesikayı havi tek 
ur mektupları ikinci maddPde yazılı aün v 
saatten bir saat e\·eı ilmühaber mukablllnd 
beden terbiyesi bul2e baıknnlıl!ına verecek. 

e 

6 Posta ıreclkmelerl kalJUI edllmlyecek -
Ur. (7670) 16166 

Yağ ve peynir alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 
Darlllaceze mUe1Sesesi için detaten tes

lim edilmek şartıyle alınacak 8000 kil 
mıdeyag, 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo be 
yaz peynir kapalı zarf usullyle eksiltme 
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be 
deli 16695 lira ve ilk teminatı 1252 lir 
13 kuruştur. Şartname zabıt ve muameıa. 
mlidUr!UğU kaleminde görillebillr. İhal 
23. 9. 941 salı gunU saat 15 te daimi en 
cilmende yapılacaktır. Tallplerin ilk te 
minat makbuz veya mektupları, 941 yılın 
alt ticaret odaııı veslkalcırı ve kanunen ib 
razı l iı.zımgelen diğer vesl\lk ile 2490 nu 
maralı kanunun tarifatı çevrbinde hazır 
lıyacaklan teklif mektuplarım ihale gtln 
saat 14 de kadar daiml encümene verme 

o 
-
-. 
a 
t 
e . 
-
a 
-
--
il . 

leri lAzımdır. (7804/6384) 16378 

Kapalı zarf uıuliyle ekıiltme 
ilanı . . 

b) 2490 sayılı kanunun taytn etti~! vesi· 
kalarla bu lae mahsus olmak üzere MUnaka
lAt Veklletınden alınm11 ehliyet vesikası, eh
liyet veslkaaı tein ihale tarihinden en az se-
kiz ırUn evel bir istida ile MünakalAt Vekille- 1 ...... Münakasa temdidi 
tlne mUracnat olunması. (6472) 16547 1.9"' 

o 
Çorum Villyeti Daimt Encümeninden 
1 - Çorum - Çerlkll yolunun 26+00 

-34+700 üncU kilometreleri araaında 
5040 metre uzunluğundaki ıose esaslı ta 
mlratı 1941 eylUIUnün 2~ inci perıemb 

günü saat 16 da daimi encümen içtim 
salonunda ihale edilmek üzere yirmi bi 
gün müddetle kapalı zart usuliyle ekallt

. 
B

. . ~ Devlet Orman ltletmesi Çoruh 
ma ın!aatr R . Am' 1. •. d 

e 
a 

D Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: evir Jr lgln en ! 
Soma ıate.ayonunda yapılacak yatakhane lhalesının 4 e>lül 941 günllnde yaınıacıı.aı 

r 

binası ınıaatı kapalı zarf uaullyle ve vahidi Ulus ve Son Posta aazetelerlnln 22, 25, ~. 30 
ıtyat UzerlndE'n eksiltmeye konmuatur. Bu in- ağustos, Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
taatta döıeme ve lentolar !cin muktazl de- a{:ustos 941 tarihli nüshalarında llAn olunan 
mirler idarece vertlecekllr. 308 adede muadil 139 metreküp 181 deslmet-

meye konulmuııtur. 
2 - Yapılacak iein keııt bedeli 152 ... 8 

liradır. 
2 

3 - Muvakkat teminat 1H3 lira 86 ku . 
1 - Bu laln muhammen bedeli (42.700 11_ rekUP !Adin tomrut-una mezkQr ııünde talip 

l'adır. zuhur etmedltlnden ihale aynı ıeralt tahtın
ruştur. 

2 - Isteklller bu ite alt ıartname ve sair 
evrakı D. D. yollan Ankara ve Balıkesir vez
lleslnden !215) ktınıa mukahlllnde alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 9. 941 tarihinde salı gü
:nu aaat (16J da Ankarada D. o. yolları yol 
dalreılnde toplanarak merkez birinci kolms
:yonunca yapılncııktır. 

4 - Eksiltmeye ırlrebllmek tein isteklilerin 
teklif mektuplarlyle birlikte aual'.:ıda yazılı 
teminat ve vesaiki nynı gün saat (15) e ka
dar komisyon relsll{:lne vermeler! JAzımdır. 

a) (3202 5) liralık muvakkat teminat, 
b) 2490 aayılı kanunun tayin ettltl vesika

larla bu 1ee mahsus olmak üzere MUnakalAt 
Vekllet nden alınmıs ehliyet vesikası, ehliyet 
~lkaaı tein ihale tarihinden en az sekiz ırün 
eveı bir istida ile MUnakalftt Vektıletlne mü-
racaat olunması. t6473> 16548 

Bina inşaatı 
Devı .. t Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Polatlı istasyon ~e allmantasyon blnalan 

ln1&atJ kapalı zarf u~uıtyle ve vahidi fiyat 
tlzerlnden eksiltmeye koıımuıtur. Bu tnıaatta 
döteme ve lentolar ıcın muktnzl demirler 
Jıdarece verilecektir. 

1 - Bu ııın muhamm~n bedeli (80.000) li
radır. 

2 - lıteklller bu ıee alt ıartname ve ıntr 
enak ıo O Yollan Ankara veznesinden 400 
kurııs mukabilinde alablllrler. 
• 3 - Eksiltme ı 10 941 tarihinde carsam

ba gllnU saat 06) da Ankarada D. D. yolla
rı yol dairesinde lop! nacak merkez birinci 
komisyonunda YapıJaraktır. 

4 - F.kslltme:ııe ııtrebllmek ıcın ıstekllle -
rln tckllt mektuplnrıyıe birlikte a11Stıda yazı
lı tem n t ve 'c iki a>nı gün ıaat (15) e 
kadar komls~on relsllil;lne vermeleri ıazım -
dır· 

a ı (5250> liralık muvakkat teminat. 

4 - Bu ııe ait evrak ıunlardır : 
A) Keşltnaıne ve sllsllei fiyat, 
B ı Ocak grafiği, mesafei vasatiye cet 

da 30 eylül !Hl sah gününe bırakılmıstır. ııan 
olunur. (7945/6490> 16528 

Münakasa temdidi veli, 

C) Eksiltme ıartnamesl, mukavele pro 

Devlet Orman lıletmesi Çoruh jesDi,) 
Husus! eartname, 

Revir Amirliğinden : F) Bayındırlık işleri genel ıartns.mesi 
lhaleılnln 4 eylül 9'1l gününde yapılfteaıtı G) Şose ve köprliler fennt ıartnamesl 

. 

. 

. 
Ulu~ ve Son Po&ta gıızetelerlnln 22• 25, 28· 5 - Bu vesaik tatil gUnleri hariç ola 
30 aAustos, Yeni Asır l!'azetesının 23, 26, 28, rak her gUn encümen kaleminde ve nafıa 
30 atustoı 941 tıırlhll nllıhalarında !!An olu- dairesinde görUlebllir 

-
nan (733J adede muadil (123) metreküp 6 Eks"Jt • • 
(5761 deılmetreküp ltıdln kalasına mezkOr nat ~~ 

1 
\ ?1eye girebilmek için temı 

günde talip zuhur etmedlltlnden ihale aynı il ı;:e er ?-1n yatırılması, ihaleden Uç 
şerait tahtında 30 eylUI 941 nlı aünUne bı - ı ~ n evel v'.!Ayet makamına müracaaUa 
rakılmııtır. Utın olunur. v ınacak ehlıyet veslkasiyle ticaret odası 

(7946 6491) 16529 eslkasının ibraz edilmesi ve ihale ka • 
nununun 33 Uncu maddesi mucibince tek 
lif mektı.:plarının zamanında ver!lmeal 
§arttır. 16397 

-

. 
Münakasa temdidi 

Devlet Orman ltletmesi Çoruh Et alınacak Revir Amirliğinden : 
lhaleslnln 4 eylül 941 gününde yapılacatı lstanbul Belediyesinden 

Ulus ve son Posta ırazetelerlnln 22, 25, !l8, 30 I Haseki, Cerrahpaşa, Beyoaıu ve Zührevi 
atustos, Yeni Asır ırazeteılnln 23, 26, 28, 30 , hastalıklar hastaneleriyle Zeynep KA.mtl do. 
aauıtoa 941 tarllıll nüshalarında lltı.n olunan kumevının yıllık ihtiyacı lcln alınacak 74994 
1887 ,adede muaılll 66 metreküp 900 desımet- kilo beyaz karaman eti pazarlık auretl)lle ıa
rekUp ince kalas :.!402 adede muadil 57 met - tın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin be. 
reküp 424 dcslmctrekllp kıı,dron ki ccman deli 56 kurue ve ilk teminatı 3149 lira 75 ıcu-
124.324 metreküp lftdın ker~stesıne mezkılr rus~ur. Sartnanre zabıt ve muamelU müdür
&"llnde talip zuhur etmedlilnden ihale aynı lül:U kaleml!141e ırörüleblllr. Ihale 19.9.941 cu
ııeralt tahtında 30 eylül 941 88lı gününe bı- ma ııUnü saat 14 te daimi encümende yapı. 
rakılmııtır. llAn olunur. 

1 
ıacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuı veya 

(7947/6492> 16530 mektupları ve 941 yılına alt ticaret odUI ve

Münakasa temdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 

slkalarlyle ihale gUnU muayyen aaatte daimi 
encUnıende bulunmaları. 

(6498/7970) 16508 

Muhtelif ini ve ressam ahnacak 

3 - Eksiltme 5. 10. 941 pnznrtesl güntı as.
at 15 te Yoıgııt nafıa dairesinde toplanacak 
koın!Jı~·on huzurunda )"npılncaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !cin lstekllle -
rin (4849l lira mu,•akknt tcmınnt vermeleri 
ve bundan başka asatıdakl vesaiki haiz bu
lunmaları J:ı.zımdır. 

A - Ennz on bin liralık yapı lnıaatı yap
mıs bulunması 

B - tnıaat baeında daimi surette bir mü
hendis ve~a ren memuru bulundurmak, 

c - thnle tarihinden Uç gün eveı mUraca
ntla v!Hi) etten Pkslllmı?ye gfreblleceklcrıne 

dair vesika almaları. 
5 - Tekut mektuplan, üctıncU maddede 

yazılı saatt!'n bir saat evellne kadar komls -
yon reisliğine makbuz mukablllnı1e verilecek
tir. Posta ile ııônderllerf'k mektuplar nll1a>et 
Ucllncü rn1111rtede >azılı saate karlar gelmls 
olması ve dı~ znrfının mUhur mumu ile iyice 
kapatılmış bulunmusı ın rttır. Postada olan 
aeclkmeler kntıul l'tlllmcı. 

(7980/ 6583) 16.538 

TAPU ve KADASTRO 

Cankaya Tapu Slclll l\luharızlığından: 

Cinsi tarla, me\1dl Asar kaya, mlktan 9, 
hududu ıa. Ahmet, ga. Seyit, ıı. Sadullah, ce. 
yol, maliki Nalcı KOseo{:lu Etem ve Necibe. 

Cinsi tarla, me\"kll Bozyer Kovalıca, hudu
du ıa. KAzıın, an., ce. yol, ıı. Mustara, maliki 
Seter oğlu Cnkır. , 

Yukarıda e\satı )•azılı lkl kıta tarlanın 

ııenetslzden tcscll1 istenilmektedir. 
Eaıısen tapu kaydı bulunınıyan bu yerle -

rın yeniden tcablt ve teselli ıcın 26. 9. 941 ta
rihinde mahalline 2ldllecef:lnden bu yerlerle 
altıkası bulunanlar o ııun mahallinde buluna
cak tesblt nıc:ımuruna veya daha evel C'anka
·a tapu slclll muhafızlığına müracaatları ı~n ) 

olunur. 4242 

MAHKEMELER 

Ankara 
den: 

lklncl Sulh Hukuk Htı.kımııaın-

An.karada Canlan cadd•lnde 179 AJ111ı 
dUkkllnda kııııehlrll bakkal Mehmede. 

Ankara derıerdarlıtı veklll avukat Elvan 
Htıdl tarafından ale>hlnlze acılan 9~ Ura a
acak davasından doln)ı aıya\ıını:ı:da yapılan 

duruema sonunda mU<ldeıı.tılh 95 liranın dava 
1 

t arlhl olan 6. 10. 93S tarihinden itibaren yüz
de 5 faiz ve ;yüzde 10 Ucretl vekAlet ve da va 
masrarıarlyle birlikte tarafınızdan tahs11lne 
12. 5. 941 tarihinde gıyaben karar verllmlı 
o lduğundan l&bu hllkmUn lltını tarihinden 
tlbaren sekiz gün !cinde tern)'lz etmedıC:lnlz 

akdlrda hf.U<mün kallleıeccll UAnen tebUt 
1 
t 

o lunur. 4238 

Ankara ikinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Ankara vakıflar umum müdürlüğü 
vekili avukat Lebib Atay tarafından 
Ankara'da Anafartalar caddesi Su
sam sokak 33 No. da ahçı Mehmet ya
nında Debreli AH oğlu Musa aleyhi
ne açılan kira bedelinden 155 lira 80 
kuruşluk alacak davasının yapılmak
t 
z 
1 

a olan duruşması sırasında. Namını
a çıkarılan davetiye ve dava arzuha
ı gösterilen adreste bulunamadığı
nızdan hilıl tebliğ iade edilmiş ve ya
pılan tahkikat neticesinde ikametga
hınızın meçhul olduğu bildirilmiş. 
Davetiye ve dava arzuhalının ilanen 
t 

e 

d 
r 

ebliğine mahkemece karar verilmiş 
ve duruşma 8. 10. 941 saat 9 za talik 
dilmiştir. Mezkur tarihte mahkeme

ye gelmediğiniz veya bir vekil gön
ermediğiniz takdirde gıyaben du
uşmaya devam olunacağı davetiye ve 

dava arzuhalı yerine kaim olmak üze-
r e ilanen tebliğ olunur. 4230 

Kıraehlr Asliye Hukuk Hftklmlltlnden: 

3 
Aslen Kayıerlnln Şutturban mahalle~lnln 

111 evinde k11yıtlı ve hftlen Kıraehlr C. M. 
. muavini Hamit öncel Kıreehlr aalıyıı hu. 
uk mahkemesine actıtı ıoyadının Chöseah· 

u 
k 

el 
6. 
m 

metoRlu ı soyadı olarak tebdllen nUrusa tes-
1 edllmeılne asliye hukuk mahkenıcalnce 
9. 941 tarih ve 254 sayılı karar ver•ımlı ve 
umalleyhln aoyaclının <Köscahmetntlu) o -

1 
ıt 

r 

arak tebdlllnden mutazarrır ohnlar va;sa 
tıll tarihinden itibaren bir ıe:-e ICL"lde iti -
az etmeleri llAn olunur. 

(6577) lf331S 

Zile Sulh Hukuk Ht'ıklmlUtlnden: 

Zlle'nln Kezeıcan köyünden Mehmet or:ıu 

H 
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~ Muhasip alınacak ~ - -- -E Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğnden: § -5 Taıra Tetkilatnnızda (60, 75, 85) lira tahsisatlı muhasiplikle-
: re, memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf ve fe--E raiti haiz olmakla beraber 3656 ve 3659 sayılı kanunun tümuJü-
5 ne giren müesaesatt~ bulunmut olanlar imtihansız almacaktır. 
E Talip olanların aıaiıda yazılı ewakı müsbitelerini noksansız 

--------------5 olarak 30 Eylül 1941 aah aktamma kadar Umum Müdürlüğümüz § 
E: Zat itleri Müdürlüiüne tevdi etmeleri lazımdır. : 
E: Evrakı müsbiteleri nokaan olanlarm müracaatı kabul edilmiye- : 
: cektir. : - -: 1 - Nüfus hüviyet cüzdaıu E 
: 2 - Askerlik terhis tezkeresi E 
E: 3 - Mektep ıehadetnameai : 
5 4 - Doğruluk kiğıdı ----: 5 - Hizmet vesikası - = E: 6 - Fotoğ1'af (3 adet vesikalık) (6603) 16541 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııi= 

İpekli pamuk mensucat satışı 
lstanbul Gümrükleri Baımüd ürlüğünden: 
İhale gUnU : 23. 9. 941 

M.K.N. Marka No. Miktan Deıteri Teminatı 

2265 DMG 4174 B 
AİNO 17/18 

Kilo Gr. 
437 000 

L. K. L. K. Eşya cine! Anb r 
17140 76 1286 60 Yllzde 20 den fazla 50 den 

İhale gUnU : 2f. 9. 941 
az ipekli pamuk mensucat 8 

26 AHT 42574 29H 000 47498 21 3562 45 YUzde 1 den fazla 20 den 
90 az ipekli pamuk mensucat 3 

27 AHT 42373 2864 !500 46702 96 3502 75 YUzde ı den fazla 20 d n 
89 az ipekli pamuk mensucat a 

28 AHT 42356 2781 MO "559 88 3342 00 YUzde 1 den fazla 20 den 
71 az ipekli pamuk mensucat 3 

Yukarıdaki eıya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 24. 9. 9U de kapalı zarf u!! 1• 

llyle satılacaktır. Satı~tan Uç gUn evel!ne kadar etYa 9-12 arasında g!SrUleb1llr. 
Satış Re;ıadlye caddeııındekl ııatıı mlldUrlUğUnde saat 13,30 dadır. Şartnam 1 ı
anılan gUmrUkten parası'z verilir. İstekll lerin pey akçelerini ihale gUnU öğleye ka
dar vezneye yatırmaları ve teklif mektup larlyle birlikte pey akçelerinin makbuz
larını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesıka la.rını saat 12 ye kadar satı~ mUdUrlütUne 
vermeleri ıa.zımdır. (7886/ 644') 16425 

Satılık eşya 
lıtanbul Gümrükleri Bat Müdürlüğünden 

Marka 
DMG 
AİNO 
ART 

AHT 

AHT 

No. 
41748 
17/18 
42574 

90 
42373 

89 
42356 

71 

Mlktan 
Ki. Gr. 
437 000 

29H 000 

2864 500 

2731 500 

Değeri Teminatı 

Ll. Kr. Lira Kr. 
17140 76 1285 60 

47498 21 3562 46 

46702 95 3502 75 

44559 33 33'2 00 

E9yanın cinsi 
C1c 20 den fazla 60 den aa 
ipekli pamuk mensucat 
%1 den fazla 20 den az 
ipekli pamuk mensucat. 
%1 den fazla %20 den aa 
ipekli pamuk mensucat. 
o/el den faz %20 den aa 
ipekli pamuk mensucat. 

7-9-1941 İstanbul'da Alqam, 9-9-1941 Ankara'da Ulus, bmlr'de Yeni .Asır, çıkan 
gazetelerle illn edildiği üzere yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 
24-9-1941 gilnlerinde kapalı zarf usuliyle satılacaktır. Satıı,ıtan liı;: gün evellne kadar 
eşya 9-12 arasında görüleb1lir. Satış Reıadiye caddesindeki satış mUdUrlUğ'tinde 
saat 13.30 dadır. Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. İsteklilerin pey ak· 
çelerini ihale gUnü öğleye kadar vezneye yatırmaları ve teklif mektuplariyle bır • 
likte pey akçelerinin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarım. 

saat 12 ye kadar satış mildUrlüğUne vermeleri llzımdır. (7884-6H5) 16546 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satm Alma Komisyonu 
Batkanlığından : 

Erzakın Muhammen Muvakkat 
Erzakın :Miktarı bedeli teminatı Eksiltmenin 
cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Tarihl GUnU Saati Cirıst 
Un 89000 17800 1336 1-10-1941 Çarıamba 9 kapalı 

Arpa 96000 101160 792 
Odun 670000 13400 75S 75 

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

Et 25000 10000 750 .. .. 
Kunı ot 78000 4680 351 4-10-1941 Cumartesi 9 açık 
Pirinç 3000 1260 94 50 .. .. 
Sabun 2400 11560 107 " .. .. " Zeytin YBI 2000 1200 90 
Saman 88000 2075 156 62/6 " .. " .. 
Kuru ilzUm 4000 800 90 7-10-1941 Salı 9 .. 
Kuru fa.aıılye 2000 500 37 l50 .. .. •• 
Kırık mercimek lliOO 260 16 87/5 .. 
Nohut 8000 450 33 75 .. .. " •• 
böylilce 2000 300 22 60 .. " Gaz yatı 2400 600 45 
Zı?ytin tanesi 1000 450 33 75 

10-10-1s•ı Cuma .. .. .. .. .. 
Kuru soğan 5000 250 18 75/5 
Peynir 1300 845 63 37 /6 
PatRtes 5000 750 56 26 .. 

" N " .. .. .. •• .. .. " Sadeyağ 2000 8000 250 ,, ., ,. ,. 
A) Tabur ihtiyacı için yukarda yazılı 20 kalem erzak, yem ve yakacak ekailt " 

meye konulmuıtur. 
B> Şartnameleri komlıyondadır. Görüle ve alınabilir. Eksiltmeler tabur kararg&,.. 

hında yapılacaktır. 

C) Açık ekslltmeler için muvakkat tem inat makbuzunu ve ticaret Odası vesika _ 
!arını, teklif mektuplarını getirecektir. 

D) Kapalı zarfla eksiltmeler için yukardaki veslkala.rını, teklif mektuplarını havı 
kapalı zarflarını ekslltme saatlnden bir saat evel ekıılkslz komisyon bqkanlığına 
makbuz mukablUnde vermlı olmaları eksiltme saatinde dekomiayonda hazır bu _ 
lunmalan ilAn olunur. (7943-6488) 16544, 

Eczayi tıbbiye ah nacak 
Ankara Nümune Hastaneal Bqtabipllğ indıı • : 

Fiyatı muhammeneai 
Cinsi Lira Kuruı 

Muvakakt 
teminat 

Lira Kuruı 

Mllnakruıa 

ıs ekli 
İhale 
gUnil 

Eczai tıbbiye 131 kalem 6000 00 450 00 Pazarlıkla 27-9-1941 
Saat: 10 da 

1 - Ankara NUmune hastanesinin 1941 malt yılı eczai tıbbiye ihtiyacı kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye konulmU§sa da talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alınacak _ 
tır. 

2 - İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına 
edenlerin noterlikten musaddak veıikalar iyle ve teminat mektubu veya 
ile birlikte belli gün ve saatte Ankara N Uınune hastanesinde mUteııekkil 
na müracaatıan. 

hareket 
makbuzu 
komisyo-

3 - Şartname ve listeler her gün NUın une hastanesinde ve ı t b 
dür!Uğilnde görUleb!llr. (6521) s an uı Sihat mü -

b> 2490 sayılı knnıınun tayin ettııtt vesi -
katarla bu ıse mııhsus olmak Uzere Munaka
lA.t vek Jetinden alınmıs ehliyet vesikası, eh
liyet vesikası ıcın lhıı!P tRrlhlnden en az &e

kiz lil'tln eHI bir istlrla ile Münakaltıt Vekfıle

İhalesinin 4 e> tül 9.U aUnünde yapılacağı 
Ulus ve Son Posta ırazetelerlnln 22, ~ 28, 
30 atustos, Yeni AKlr gazetesinin 23. 26, 28, 
30 atrustos 941 tarihli nUshalarınrta lltın olu
nan 3318 adede muadll 864 metreküp 059 de
slmetrekUp ltıdln kalasına mezkQr gUnde ta
lip zuhur etmedl~lnden ihale aynı ıeraıt tah
tında 30 eyltll 9"1 salı l!'ününe bırakılmı~tır. 
1Jtı.n olunur. (7948 61!13) 111531 

Eıki,ehir Tayyare Fabrikası 
Genel Direktörlüğünden : 

Fabrika lcln birinci ve ikinci ııınıt tornacı. 
elektrlkcl, tesviyeci ve motor ustası ile ma
kine rassamı alınacaktır. Verllecek yevmiye 
imtihanda ııörUJecek kabiliyete ııöre 500 ku· 
ruea kadardır. Bu ustaların imtihanda mu· 
vııffak olmaıan ve hariçten gelecek olanların 
bütlln yol masratıarlyle dlfıer zaruı1 masraf
larının kendilerine alt bulunmalan prtlyle 
aııafııda Yazılı veııalkle nihayet 30. 9. 941 tari
hine kadar bir dllekee ile tabrlka ııenel dl· 
rektör!Utüne mUracaatıarL 

d 
u 
v 

Useyln Samur tararınrtan müddeialeyh Bol
acı Teke köyünden l\lehmet olllu Hüseyin 
)"ar aleyhine acılan meni mUdahale 
e tescil davasında, davacı Htıseytn Sam~r 

Boldacı Tekke koyilnden Kızılbayır önU ye
rinde doitu ômer Uyar, batı Halli oklu SUley
man Samur, cenubu Mahmut Sevinç, ılmall 
Emine ı.:aaan ile cevri il dıirt dönüm mlkta • 
rında ve elli lira def:erlndı•kl tarla babası Kı
zılca koyünden Sefer otlu Mehmeılln malı 

iken vefatlyle vercscslne kaldığı ve elli sene-

• 16550 

Amerikan bezi ve gaz idrofil ahnacak 
llne mllracaut olunm.ısı. 

(6'171) 16549 

Kireç alınacak 
Devlet Dcmlr>olları Sa. Al. I<o. dan: 
Zonguldak 1 tas>onunda \•aıı:on !cinde tes

lhn ıartl)le 400 ton sönmemlı klrec acık ek
•lltme suretl>le satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (3 400) Uc bln d1lrt >uz liradır. 

Bu ı.e ırınnek ıstı>enıerln kanunun tayin 
•ııt vesaik ile (255) tkl yüz elli bes liralık 
"-vakkat temınatlannı havi \'ezne makbuzu 
;:a idarenin kabul ettiği formüle mutabık 

ka mektuplarını hamilen ihale ıUnü olan 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruh 

Revir Amirli~inden : 
!halesinin 4 eylül 941 &1lnünde yapılacatı 

Ulus. son Post11 aazetelertnın 22. 25. 28, 30 
ağustos Yeni Asır gazı?testnln 23. 26, 28, 30 
aıtustos 941 tarihli nUıhalarında llt'ın olunan 
(11985J adede muadil (275)) metreküp 
( 494) deılrnetreküp lldln taht.asma mezkQr 

Nütua hüviyet cüzdanı ve ukerllk vesika· 
Si, 

Emniyet müdUrlUiUnden muaaddak hüı -
nühal ka.itıdı. 

Bortservıs veya varsa mektep 1&hadetna • 
meaL ('7951/~) 16533 

den fazla zamnndanberl bllA niza ve faıııla 
lltehmı?dln vefatlyle veresesinin tasarrufu al
tında iken bu kere mUddelaleyh ruzulen mU
dahale etmekte olduğundan mUdahalesının 

meni ile babası l\lehmedln veresesi adına ta • 
puda tescilini istemekte oldut-undıı.n l&bu tar
la ile a!Akadar olanlar varsa lltın tarihinden 
itibaren bir ay !cinde yazılı olarak sulh hu
kuk mahkemesinin 941/419 &ll)"ılı dosya.sına 

müracaat etmeleri llln olunur. 4241 

Ankara NUınune Haataneal Bqtabipl1ğ inden : 

Cinsi 
Amerikan 
bezi 
Gaz ldrofil 

Fiyatı muhaınmeneııi 
Lira Kurug 

Muvakakt 
teminat 

Lira Kuruş 

MUnakalUL 
tekli 

İhale 
tarihi 

5000 Mt. 1525 
20000 Mt. 4200 

OO lH 40 Açık 16-9-1941 gUntl 
00 Saat: 15 te 

315 00 A~ık 16-9-1941 gUnll 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1941 . • Saat: 15 te 
muş ise de talip zuhur etmediği d malt yılı ihtıyacı ıçln eksiltmeye konul-

2 - tsteklllerin yeni yıl t' n en ihale on. gUn uzatılmıııtır. 
ıcaret odası vesıkast ve ti'c th hareket 

edenlerin noterlikten musadd k . . are ane namına 
birlikte belli gün tt a veaık.aıar ıyle teminat mektubu veya makbuzu ile 
müracaatları. ve saa e Ankara NUmu ne hastanesinde miltt!§ekkll komisyona 

3 
- Şartname ve Uıte lıer gün NUınune hastanesinde ve :tıtanbul Sibat müdür • 

JUtunde ı::örülebilir. (6522\ llGR 
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Bir usta aranıyor 
Toprak mahsulferi ofisinden : 

Toprak Mahsulleri Ofisinin §Ube ve ajanslarmda mevcut bas
küllerin muayene, ayar ve tamir işlerinde çalı~tınlmak üzere bir 
usta alınacaktır. 

Bu ustaya Ankara'da bulunduğu müddetçe yalnız Ücret verile
cek, vazifeten Ankara haricine gönderildiği takdirde de muta 
nakil vasıtası ücreti tediye olunacaktır. 

Aylık ücret miktarı ihtisas ve ehliyetine göre tayin olunacağın
dan taliplerin eylül sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi Zat 
İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek vesikalarının asıl veya su
retlerini tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. (6227) 16460 

.:! 1111111111111111111111111111 ilk . Orta _ Lise 1111111111111111111111111111 L. -----
-----

Yatılı 

Yatısız İSTİKLAL LİSESİ Kız 

Erkek 

Tnlebe kaydı için her ıılln mUrncaat edlı<'blllr. E.~kl tnlebe knyıtınrının ye
nllenme~lnc 15 eylüle kadar devam edlll'l'<'kllr. 

Schzadebaşı. T<'leCon 22534 6257 

------------
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

ANA - 11.K - ORTA ve L1SE 

~ı;k:~ BOGAZİÇİ LİSELERİ y;a1::~1:e 
Arnavutköy • Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebi- 1 
lir. İlk kısım 29 Eylfılda, Orta ve Lise kısımları 25 Eylfılda ders
ler başlanacaktır. 1stiyenlere tarifname gönderilir. Tel: 36 - 210 

Gümrük memuru ahnacal< 
Sümerbank Sellilöz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 

Müessesemiz gümrük işlerinde istihdam edilmek Üzere bu gibi 
İ§leri uzun müddet hüsnü suretle ifa etmİ§ ve 2000 liralık kefa
let irae edebilecek bir memur alınacaktır. 

Kendisine liyakatine ve hizmet müddetlerine göre 140.- lira
ya kadar aylık verilecektir. 

Taliplerin hizmet ve tercümei hal vesikalariyle birlikte 20 Ey
lül 1941 tarihine kadar lzmit'tc ~Üessese müdürlüğüne bizzat 
veya yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 4181 ' , 

..11111111111111111111111111 LEYLi ve N1HARI 111111111111111111111111ır.. 

-- SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LİSESİ ----- 1 ı , hı.I <: ıı ı ı ı, Post ı 1' ut ıhı. : 1330 ilk ~ e Ort mektebi bltırcnlcr !çın -- İhzari Fransızca Kursları vardır. : 
Klasik ve modern tedrisat : 

Olgunluk imtihanlarına hazırlar :; 
K vıt mıınmt'lrsi p:unr günıınckn nı:ıad ı her E:Ün saat !I d:ın I~ ye k ıdnr _ 

--... --
-:; 1111111111111 vnrılır Okul lö e~lill paznrh-sl gllnil nçılncnktır. 6191 llllllllllllfr 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır.. - -
------
--
--

Kovacık menba suyu 
Mİ KY ASIMA DERECESİ 1,5 . 

En selahiyettar Laboratuvar tefi resmi raporunda; (sertliği 

çok düşük diğer mevaddı madeniyesi çok az olması itibariyle 
Ankara için kıymetli bir su olan KA VACIK SUYU) cümlesiyle 
takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 

--------
----
--':iıııııııııııııı ı ııı ı ıııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

-----------------------------------------
-

• • münakasası Nakliyat ışı 

Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 
Müessesemiz için Bolu ve Diizce Orman Revirlerinden mübayaa 

edilecek 20 ita 30 bin metre mikabı tomruğun şose kenarlarındaki or· 
man depolarından alınarak nihayet on ay zarfında Adapazarına na
kil ve Adapazarında vagona tahmil işleri, kıc:men veya tamamen, ta
liplerine ihale edilecektir. 

İsteklilerin metre mikabı • kilometre fiyatını havi tekliflerinin 
kapalı zarfla 22. eylUl - 941 saat 16 ya kadar lzmit'te müessesemiz 
miidürlüğüne tevdii ilan olunur. 

Teahhüt edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin liralık 
muvakkat teminat c:kçesi kapalı zarfla beraber müesseseye teslim 
edilecektir. 

Kamyonla nakliyatı yapacaklara, bedeli müteahhit tarafından 

ödenmek şartiyle, ldstik, benzin ve yağ müessesece temin oluna· 
caktır ... 

------------
--------
--

--
---Teahhüdün tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunur. 

Sellüloz sanayii müessesesi ihaleyi icrada serbesttir. 4155 -

'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Nl$ANTAŞI 

İNGİLİZ ERKEK MEKTEBİ 
Ka)'ıt munmeıesı 1>na!nmıatır lkMal imli h nl.ırı EYIUI 17, 18, 19, 22, 23 le yapıla
caktır t.c>·ll ~eri rlml7. m'lhdııttur T c ron: sı078 62f.l 

~---·GAUTHIER VİDAL---~ 
Ev işlerine mahsus her cin.;, kumaş için 

H O R O Z 
!\ A ~ K A 

P A K E 1 

BO YALARI 

ANİLİN 

Umumi saflş 

, deposu : 
tstanbul, Çtçekpaznrı 
Sokağı Altıparmak 

Han No: S-4ı 

U L U S 12/9/1941 

ADLİYE VEKALET! MAARiF VEKALET! 

Benzin alınacak, 
Adliye VekAletınden: 
·:ekAlct ve Temyiz mahkemcııı tein alma

- ık olan 750 teneke benz.ln 15 lf(ln müddetle 
acık eksiltmeye konmuıtur. 

Muhammen Clyatı nakllycııtyle beraber 4106 
lira 2!5 kurustur. Muvakkat teminat SOS lira· 
dır. 

Şartno.me>, ıı::ırmek ıstıyenlerln her ftUn ve 
eksiltmeye ııtırAk edeceklerin merke muha· 
sebecııııı:ınden aldıklan muvakkat teminat 
makbuzlyle birlikte 15. 9. 941 pazartesi ıı:ünU 
saat 15 tc vek!'ı.lct levazım ve Clalre müdllr-
lüi'ıUne müracaaUan. 

(6156) 

AKADEMi 

16118 

Bir daktilo alınacak 
Hava Harp .Akademisi Komutanhğın

d::ın: 
Hava harp akademlJI tein ayda (100) 11· 

ra Ucretlc bir daktilo alınacaktır. Lise me
zunu olması şarttır. Talipler arasında bi
rlnclteşrln 941 birinci çarşamba gUnU sa
at ıo dn imtihan yapılacaktır. Talip olan
ların a ağıda bildirilen veslkalarlyle be
raber şimdiden Hava Harp akndemlne 
mUracantları. 

l - Lise şahadrıtn:ımesi. 
2 - Nüfus hüviyet cUzd:ını. 
3 - HüsnUhnl eshabından olduğUna dair 

mahalli emnly!'tlnden vesika. 
4 - Sıhat raponı. lG396 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık lastikler 
Ankara Belediyesinden: 
ı - İstimale elverl§lı olmıyan dört ne

vide ( 1321 adet dıg mııkıneli vasıta lAs
tığl ııatılmak Uzere onbcş gün müddetle 
açık artırmıyu konulmuştur. 

Mürettip alınacak 
Mo.arlt VckWli'ılnden: 

.Maarif matbaası Anknra ıubesl lcln, ehli
yet derccelerlne gore saat baıına ücret veril· 
mek üzere mliretUp alınacaktır. 

Taliplerin ılmdlye kadar calıtlıklan yerle
ri ve lılerı bildiren bir lstld:ı ile 15. 9. 1941 
pazartesi akıamına kadar vekillik neırlyat 

mUdürllUillnc müracaatları ve 16. 9.1941 salı 

rinü saat 14 te yapılacak ııeclme lıtırak et • 
mek üzere Cebecide hukuk tııkültcsı arkıısın

d:ıkl maarif matbaasında bulunmalan. 
(6604) 16542 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Bira sand ığı yaptı nlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlü -

ğfrnden : 
l - Evelce eksiltmeye konmuı olan (on 

bin) adet bira sandıi'ıı ıartnamcsl detııtırlldl· 
tlnelcn yeniden kapalı zarfia cksııtmcye kon
mustur. Çl\·tsı idaremiz tarafından \ erllecek
tlr. 

2 - (10.000> adedinin muhammen bedeli 
(42.474) llrad.ır. Yüzde 7,5 muvakknt temina-
tı (3186) liradır. • 

s - Eksiltme 19. 9. 941 cuma günü saat 
11,25 le Kabataıta le\•azım ıubcslnde müte
ackkll alım komlsyonundn yapılacaktır. 

4 - Şartname ııozU ı;:ecen ıubeden ve lz
mlr, Ankara b:ıımUdUrlüklerlndcn <2ı3) ku
ruı mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltme) e girecekler 2j()() ve 5000 
a ıet ıcın de tekllCte bulunabileceklerine ııöre 
mühürlü tekllC mcktuıılnnnı kanuni vcsnlkle 
ttokllf edecekleri miktar Uzcrlnd!'n )Uzde 7,5: 
ııu,•enme ıınraın makbuzu ve)a bnnkıı temi - ı 
nat mektubunu Utllvn edecek knııalı zartları

nı ihale ııilnü eksiltme ııuatlnden bir 83.at e- ' 
"eline kadar mezkOr komisyon basknnlıl':'ına 

makbuz mukablllndc 'lıennelerl IA.zımdır. 
{6032 6379) 16536 

2 - Muhammen bedeli (1680) liradır. 
3 - Teminatı (126) lıradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve bedelsiz OKULLAR 

rılınak istlyenlerin her gün encümen kale- -------
mıne ve isteklilerin de 10. 9. !.141 cuma T ı b k d I 
gUnü s:ıat 10,30 d::ı belediye dairesinde mü- a e e ay 
teşekkll daimi encümene mUrseaatlan. 

(6W5) 16218 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

(33,50) ton kesllmi§ kuru gllrgen odunu 
ile (4'15) kilo yağlı çıra onbetı gün mUd • 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen brdcll (1038) lira 37,50 
kuruştur. 

3-- T •minatı {77) lira (88) kuruştur. 
4- Şartnamesini görmek ve bedelsiz 

almak istiyenıerln hergün Encümen kale
mine ve isteklilerin de 23. 9. 041 salı gO
nO saat 10,30 da Belediye dairesinde mU
teşekkil dııimt Encümene mUracantları 

(6327) 16323 

JANDARMA 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Merkez J. Bl. den ı 
Kcçiorcn karakolu binasının Jandarmaya 

ait kısmının divar ve çatı aksamı açık ek

siltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 

(697} lira (50) kuru~ olup ilk teminatı 

(52) lira (31) kuruştur. 

J:ksiltmc günü (13.9.941) günü saat 10 

da. 
Fenni şartnameleriyle merkez jandar • 

ma Bl. Komutanlığında görülebilir. İs~ek· 

lilerin kanuni belgeleriyle birlikte itÖsteri
len gün ve saatte Merkez J. Bl. Komutan

lığında toplanacak komisyona gelmeleri. 
{6099) 16054 

Halkm nazarı dikkatine 
Ankara Cebeci Askert Tababet Tatbi

kat okul ve hastanesinde meccani basta 
muayene gUnlerl 

Pazartesi saat 11 • 13 II. Hariciye, Nl· 
saiye, FlziyoW:rapi . 

Salı saat 11 - 13 I. Dahiliye, Bevliye, 
Kulak. 

Çar§amba saat 11 - 13 Asabiye, Cildi· 
ye, Göz, ttontgen. 
Perşembe saat 11 - 13 I. Hariciye, Ni· 

satyc, 1''ızlkoterapl. 

Cuma saat 11 - 13 II. Dahiliye, Cildi
ye, -!:'ÖZ 

Cumhl'tesl saat 11 - 18 Asabiye, Kulak, 
Bevliye. (5479) 15503 

Sahlık kuru ot 
.Manisa nın MUteveııı cırtıı~ınııc tahminen 

:ıoo ton iyi eV&nCta kuru ot mahnlllnde dö -
kUm halinde ve yahut Kııraat-acıı lstasyo
nuncın vagonda teslim tıağlanmıs olarak 11n
tılncaktır. Talh>lerln mezkQr çiftlik ınhlbl 
Rasih Tuna'ya milracaatıarı. 4202 

Ole cık ırıldıktan sonra, dl& apselerlnde, 
akıl dlıl Utıhnıılarında Rlda dlı ıuyu mnhllllll 
kullanmakla tilfa temin olunur. 6233 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mekteki Müdürlüğünden : 

Taleeb kayıt \•e kabul muamelesine 15 
eyllll 941 de baılanare.k 5 blrtnclteırln 1941 

0

de son evrilecektir. 
Kayıt ve kntıul tein: 
a - ı.ısc bitirme \'e olgunluk diplomala-

rını haiz oknnk. 
b - Ticaret liseleri bitirme lmtlhıınını ver-

mlı olmak IAzımdır. 
"Kaydolunmak lıtl)'enlerın pazartesi \'e 

11erscmbe aunlerl saat 9.30 - 13.30 arasında 
mektebe ıııuat müracaatları. 

(7892/ 6438) 1G423 

ANKARA V ALlLIGl 

Muhtelif okulların tamiri 

Ankara VAlillğinden : 
1 - Aşağıda isimleri yazılı okulların 

tamirleri ayrı ayrı açık eksiltme suretıyle 
) •ptırıı"cak•..ı.r 

2 - İstı!klllerln ııartname vı: kl'§lfna -
melerlni görmek Uzere her gUn mAıırif 
mUdUrlUğUne ve ihale glinU olan 22-9-1941 
pazartesi gUnti saat 15 te ve %7,5 temi • 
nat akçesini hususi muhaııebe mtidUrlUğll 
veznesine yatırarak vllAyet daimi eneti • 
menine müracaatları ııa.ıı olunur . 

Okulun adı 
Keşfi 

Lira Kuruıı 

Kalecik merkez birinci 
ve ikinci okul 
Haymana. merkez okulu 
Keskin merkez birinci 
ve ikinci okul 
Beypazarı merkez birinci 

1659 
12ô8 

1569 

00 
99 

75 

ve ikinci okul 1796 25 
Şereflikoçisar merkez 
okulu 996 05 
Polatlı merkez okulu 2403 ·50 
Kurtulu§ ilkokulu binası 
ve Dumlupınar ilkokulu 
ıubesi '117 10 

(6372) 16366 

Satılık çimento 
Ankara Valllltlnden: 
l - 60 torba çimento pazarlıkla satısa ko

nulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 102 !L-a olup mu
' akkat lC'mlnat 8 liradır. 

S - !hale 15. 9. 9.U tarihine müsadlt 
0

pa
zartesl ııilnü ıaat 1:1 te detterdarlıkth yapıla
caktır. 

4 - lsleklllerın lf(lnnllde l:omi!yon:ı gel· 
meler!. (6576) l 6";12 

Matbaacılara 
Ankara VallllC:lnden: 
Muhammen bedeli 278 liradan ibaret bu -

ıunnn muhtelit renkte ve numunesine ııöre 
ıoııo elit mac bileti yaptınlaeaktır. 

Şartnamesini her ııün ıtad>om müdürlü
{:ünde .roreblllrler. 

Taliplerin ıs. 9. 941 penembe ııUnü saat 
15 te vllAyet daimi encümenine milrncaatlnn. 

(G5S4) 16539 

~ 1ıııııı11111111111111111111111111111 ı ı a.. -- ------- Muhasip aranıyor ---
: Usuıa muzaara ve kazanı: kanunu- _ 

\., 

7 inci tertip 2 inci çekiliş 

7. inci Tertip 
2. inci çekilit planı 

ikramiye 
Adedi 

l 
s 
5 

40 
80 

120 
soo 

1200 
4.000 

80.000 

ikramiye 
Miktarı 

25.000 
10000 

5.000 
2.000 
l.000 

500 
100 

50 
10 
s 

İkramiye 
Tutarı 

25000 
30000 
25.000 
S0.000 
80.000 
60 000 
80000 
60.000 
40.000 

240.000 

86.249 YEK'ON 720.000 

Tam bilet 3 ve yarım bilet 1,5 lira. Hasılatın 3 60 ı ikramiyedit• 

Çekilit bu defaya mahsus olmak Üzere 15 Eylül 1941 tarihinde 
İzmir Enternasyonal Fuarında yapılacaktır. 

Biletlerinizi 10 Eylüle kadar değittiriniz. 

Talebe alınacak 
Maclett Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörliijüncleft 

Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açılmı§ bulunan Maden 
Teknisiyen mektebinin birincite§rin 1941 de batlıyacak ikinci 
devresi için namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari, diğeri ameli olmak Üzere 
ayrılmıı dört sen elik tahsi li vardır. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmi§ olanlar alındığm• 

ve tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 aayı\J 
kanunun 3 üncü maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebi• 
lecek derecede tahsil görmüş sayılacaklar ve lise mezunlarmda11 
bir sene fazla okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

Atağıdaki §artları haiz olan isteklilerin Zonguldak'ta mezkUt 
mektep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lüzuınll 
ilan olunur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - iyi h a l ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek. 
3 - Bula§ICI hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden ,,. 

caklarında ameli çalıımağa müsait bulunmak (ıııhi muayene Zaır' 
guldak'ta yapılacaktır.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi diP' 
loma veya vesikasını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 sayısını bitirmİ§ bulunmak. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 eylül 1941 ak§amına kadar müracaat eden namzetlerin 2f 

eylül 1941 de Zonguldak'ta hesap, hendese, cebir ve türkçedet' 
yazılı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe ka1" 
ve kabul edileceklerdir. (6535) 16485 

Satıl ı k katrak makinesi 
Zonguldak'ta 78 santim kutrunda katrak makinesi, daire, 

Transmisyon, Balatalar, destere baılıklariyle 380 Wolt 25 beygit 
trik motörü satılıktır. Zonguldak'ta Ta§cıoğullarına müracaat ~ 

'SATILIK ARANIYOR 
Keclören'ln en ıruzel yerinde 60 dönüm - na vAkıf yazı makinesi kullanmıı, as- : 

: kerııtını yapmıı hüsnuhal bonservisle- : 
: riyle ublt bir zatın 86 numaralı ııos- _ batlı bahcell 8 odalı tahlll edllmıı menba su· 
: ta kutusuna mufassal izahatla marn- : ı ıu ve havuzlu ev acele ıatılıktır. Ba>Tam 

10 ila 15 bin lirası olup ta i 
mukabilinde yüzde 8 faizle 
vererek işletmiye talip ol• 
(ÖDÜNÇ) rumuziyle Ulus'a : c:ıatı. 4239 : caddesi M. Pnrla. Ti: 12:5:5 ve 12Sü 
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lskender Artul' y EN i sinemada sus sinema s 1 n da 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize .rOnderııen her nevi Ya• 
zılar. nenedllsln edilmesin ırerı ve
rilmez ve kayboluıundan dolayı hiç 

bir mesullyet kabul olunmaz. 

Buı:Un bu gece 
Anknra'da ilk d<'Ca 

Saat: 14.30 - ıs 3fJ - 21 ııeanslannda 
İKİ CANLI ADAM 

Bnı Rollerde: Ralph IJellamy • Joan Perry 
Snat: 16.30 sl'anııında 

YAL~IZ SEN!N lC!N 
Baı rolde: 

Grace Moore 
Saat 12.15 te ucuz matine 

Hamamön11 Acııc Hava Slnemall 

Mevsimin en heyecanlı mmt 

Busılln bu ırcce 

KATYA 
Bae rolde: DANIEI.LE DARRlEUKS 

seanslar: 14.30 - 16.30 - ıs.so ııece 21 de 

Cebeci Yenldo:&n Sineması 

Fevkallde bir nım 

SOMER Sinemasmdı 
BugQn bu ııece 

he>ecıınlı ve korkunç tunıl 
ASILAl\llYAN ADAM 

Bas Rolde: Borls Knrlotf 

Seanslar: " 

12.15 - 14 30 • 16.30 - ı .30 ıı:ece 21 

lsmetpaan Sakarya sineması 

tSTlKL.,AL KAHRAMA~ 

Türkce 11!!z!U 

~=================~ ''-.......................................................... ~. 


