
j~MARTESİ 
13 

EYLÜL 
1941 

L.:_KURUŞ 

ULUS Basımevi =--ı 
Çankırı C~i, Ankara 

1 Telgraf: ULUS Ankara 

Tele f on 
eaemuııarrlrllk 1371 
Yazı laterı MUC!ürü ıooı 

Müessese r.ıucıuru 1144 
Yazı ıaıerı ıos~ 

ccıare 1064 

G Ik ık . · B k O en (Asım Gu"ndu"• derece alan bir harbiyeliye mükôlatını verirken ene urmay ıncı aı anı rg era .. , 

' Q . - - •• R!JL? o. R!JL? o....-.. J L 

Vekiller Heyetinde 
İcra Vekilleri Heyeti dün saat 16 

da Başvekil Dr. Refik Saydam'ın ri
yaseti altında mutat haftalık içtimaı
m akdetmiştir. (a.a.) 

-.:ı sıa:ırIJi.h7 7 sc • v • sı:ıı:ı • 

Yeni müesseseleı· 
tamamlanırken .. 

Harp okulu su sporla rı müsa bakalarında 

derece alan genç horbiyelilerimize 

General Asım Gündüz tarafından ... . , .. 

dün mükôfatları 
merasimle verildi 

Son zelzele yüzünden 

Erci$'le kırk kö 

Şimdiye kadar ölenlerin 
sayısı 194 olarak tesbit edildi 

Kızılay yardım i(in derhal f aaliyele ge~li 
Dünkü sayımızda h a ber verdiğimiz zelzele mıntakasından §ehrim iz 

deki alakalı m akamlar a mütemmim m alumat gehni§tİr. Z elzelenin bil
hassa Van vilayeti içind e mühim can ve m al zayiatma seb ep olduğu 

anlafılmaktadır. Tesbit edilen rakamlara nazaran evelki günk ü ö lü 
miktarı 190 u geçmektedir. Gelen malumatı yazıyoruz: 

van'da \'e Van'ın Ercls kazasında zelzele 
eıddetll olmuştur. Kevaş ve Baskale kazala
nndakl zelzele hafif olmuş Van merkez ka· 
zasının Ttmar nahiyesinde iki ev )'lkılmıs, 
dtğer birçok evlerin dıvarlan ı;:atlamıştır. 
Nahl)eye yakın Canlk ve Tuzla binaların· 
da ehem!) etli hasar olmuştur. 

Ercış kazasının Kocopınar nahiyesine 
bdlı 30 kHl le Erciş merkez nahiyesine bafi· 
Iı ıo köy tamamen harap olmuştur. 

:Ercls kaymakamı, hukümct doktoru der
hal zelzC'lc mıntakasına gitmlşlerdır. Yara· 
lılnnn mı:'rkC'ZC' ~e' ki lı;: n ktıfi miktarda na· 
kil , asıtn ı zC'lzC'll! mıntakasına se,•kedll· 
mis, derhal tr kıl NlilC'n yardım ek!plerl en· 
knz nltındn knlnnlnrın kurtanlmasına, )'8• 

rnlılorın ilk trılavllerln boşlamıslardır. 

J\ı.:rı vllfıyctlndc zelzele Pntnos kaznsı ile 

Amerika emniyet 

mıntakasına giren 

Mihvere ait 
gemiler 

batırılacak 

Bugün ikinci sayfada 

Güz rüzgarları 

esmeğe başladı 

YOiZ:an : Hüseyin SAMI _J 

B.B. Ruzvelt ve Çörçil'in 
Atlantik'te buluıtukları sırada 

alınmıı resimleri 

Lindberg' e göre Ruzvelt 
siyaset i yüzünden 

Amerika 

harbe 
sürükleniyor 

Falih Rıfkı AT AY _lt __ ..,,,_,,,...,..IF""...,..---;--
~ bu knı.anın lk1rlı nahı)cslndc &lddetll ol-

Türkler Anadolu ve Rumcli'de 
yerleıtikleri zaman, bu topraklarda 
binlerce &ene hüküm süren birkaç 
medeniyetin miraslarına, kendi zen

mu ı ur. A •rı rnllsı zrlzrlc hnberlnl alır al
maz Pntnos'a ı: tm s \e fı>lAkctzcdelere yar
dım için ilk il dbırlcrl blzznt almıştır. Biz
zat Patnos knsnbasında h:ısar ehcmlyetll 
dP •Ildır. Sirııdıyc kadar 2 ölü 3 yaralı tes· 
bit ul !mı tir. Koylerdcn henUz mütemmim 

ıeımal elm m Ur. 
CSonu 4 üncü s11y/11d11J 

filo emniyet m1nlakasına 

giren her milletin ticaret 
gemilerini himaye edecek 

<Yazıaı 8 (lncu N)'fada) 

Mebuslar Amerika'mn fili 

harbe bir adım daha 
yak1aıtıgı kanaatindeler gin mcıyalarını kfl.ttılnr; san ta,1 7a

naata yeni bir inkitaf verdiler. Me
zopotamya'dan Viyana kapılarına, 
Kafkasya'dan Arabistan yarımada
sının ve şimal Afrikasının nihayet
lerine kadar, Osmanlı imparatorlu
ğunun asırlarca devam eden fetih 
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Deıımolneıı; (Amerıka Biri ık Devlet
leri) 12. a a. - " Eveııı. Amerika ,, koınl
tealnln burada organize etti#! bir miting. 
de nutuk ııöyllyen albay Lindberg, ezcUnı
le demiştir ki : 

BERLİN'E GÖRE 
ve sulh tarihi, bir zamanlar kendi 
kendine kafi, tam bir medeniyetin 
e.seri olmaktan ba~ka türlü izah e· 
dilemez. Maatteessüf şark tefekkü
rünün ziifları, saltanat müessesele
rini garp aleminin kalkınma hare
ketlerini takip etmekten menetmiş· 
tir. Avrupalılar bu aaltanab ne ka

:r ~ ~-~;:-j R~sla rm 
..::"":!J ·l. i hucumu 

· -- I~) ·· k ·· t ·· ıd ·· ra, ne deniz kavgalarında, ne de 
tezgah ve pazarlarda yıktılar. Ha· ..._ 
kikatte onu müsbet ilme kapılarını 
kapıyan medrese ile, ruhu dünya ve 

~·-----·· ~--._- pus u r u u 
Orgeneral Asım Gündüz, harbiyelileri tel tif ediyor 

dıı hayattan çekerek miskinleftiren 
tekkeler yıkmı§tır. 

Geçen pazar günü Karadeniz havuzunda yapılan Harp Okulu su spor -
tarı müsabakasında birincilik kazananların mükafatları dün Genelku~may 
İkinci Başkanı Orgeneral Asım Gündüz tarafından Harp Okulunda toren
le tevzi edilmiştir. 

Odesa'ya mühim insan ve 
malzeme takviyeleri geldi 

LONDRA'YA GÖRE 

Cephenin 
merkezinde 
vaziyet iyi 

Timo(enko taarruzu aeniı bir 
nisbet dahilinde devam ediyor 

''- 'Oç çok mühim grup, Amerika Bir
leaik Devletlerini harbe ııUrllklUyor. Bu Uo 
grup, İngilizler, yahudilcr ve Ruzvelt ida
resldır. Bu gruplar ve diğer harp lahr!k
ı;llerl cvelA. .Amerika Birleşik Devletlerini, 
Amerika müdafaruıı mruıkeııi altında bir 

[Sonu J üncü say/ada] 

Türk-· Bulgar hududunda 
alman tahşidatı 
yapıld ığı haberi asıl sız Carp üniversitesi, dar ve karanlık 

ortaçağ kafasını tekrar hür tefekkü
riin ferah ve engin aydınlığına aç· 
!ı· Tecrübe ve tatbikler, keıif ve 
ıcatlar, her şeyden eve) bu dünya
daki ba~tiyarlık ihtirasiyle birlcıe· 
rek, yenı zamanlar Avrupasının sağ· 
la.m te~ellerini attı; makine doğdu. 
Bız bu ınki§afın yalnız tahripleri ile 
farkma vardık; çarıılar söndü, za· 
naatlar söndü, ocaklar söndü, bu 
i~kirazlarla beraber giden mütema· 
dı bozgunlar ve ricat)er, devlette 
ve halkta onulmaz bir a§ağılama İl· 
leti, bir ölüm lC\'ekkülü hasıl etti. 
Bazan uyanmak ihtiyacını duyduk- 'ı 
aa da, bu r.efer ne tarafımızdan kal· 
kacağımızı bilemedik: medreseden, 
iktısat, ziraat ve sanayiden ba§la- ı 
mak lazımr.clirken, bunlar için ya 
hiç tedbir almcdık, yahut yarım 1 

tedbirler aldık. Kök terbiye idi: o· 
nu bir zamanlar tamamen, ve ta 
kuvaimilliye devri sonlarına kadar 
kısmen mcdrcsE:nin elinde bıraktık. , 
"Şark ıpaneviyatının hükmü altında 
garp maddiyatı,, gibi, §eytanların ı 
aklına gelmez bir uydurmıya kapıl· 
d_~k. Her §eyin .temeli garpli gibi dü- i 
§~n?'~k, garplı gibi çıtlışmak, garp- •

1 
lı gıbı yaşamak, aynı hür aynı mü
ııamahalı, aynı ihtiraslı h~yat ve te- ı 
fekkür sistemine ir:tibak etmek ol- 1 
duğuna pek geç kanaat getirdik. Bu 1 

sefer de kadro ve tecrübe noksan· i 
larımız geldi, çattı. : 

İstiklal marşını müteakip General Gündüz hediyeleri dağıtmış ve Harp 
Okulu talebesine bir hitabede bulunmuştur. Bundan sonra Harp Okulu 
marşı söylenmiş ve Generalin önünde bir geçit resmi yapılmıştır. A 

General Asım Gündüz törenden sonra Harp Okulu stadyomu planları· 
nı tetkik etmiş ve planları çok beğenmiştir. 

Berlin gene tekzip ediyor 
Berlin; 12. ıa.a. - Alman hariciye neza. 

retinin sözcllsU, Türk - Bulgar hududuncJA 
sözde Alman asker tahıldatı yapıldığı 

hakkındaki haberleri resmen ve katıycn 

Merkezde bir Sovyet Kiyef bölgesinde de 

grupu imha olundu 5iddetli bir harp oluyot 
tekzip eylemiıtir. Bu onytalar, TUrk • Al

L<>ndra, 12 a.a. _ Annallst askert vazı- man mUnuebetıerlni bozmak ve naznn 

Fakat inkılap Türklüğünün §uur-
lu iradesi artık her tarafa haki..-n ol· 
mağa başlamı~tır. Enstitülerle baş
ladığımız köy terbıyesi, yeni teknik 
mektepler ve müessesP.:erl.e b~fl~d!
innız halk ''e hayat terbıyesı, unı
'Versite ve konservatuarla ba§ladı· 
iıınız kafa ve zevk terbiye.si, bun· 
lar manevi imarın hakiki ~amlel~
rini te~kil t,;der. Biz yanı~ yur~~lerı
ınizin şiirlerini söylemçge degıl, bu 
Yanığı tedavi etmeğe memuruz. Bu 
tedavi, tepeden tırnağa, kafadan 
ruha kadar bu eı;ırda:: ol:naktır. 
Onu ola.cağı~. 

-

lngiliz ıüvarilerinin l ran hududunda alınmıı reıimleri 

Berlin; 12. a.a. - D. N. B. ajansının 8.11· 

kerl kaynaklardan öğrendiğine göre, Bol
ıevlkler, Smolensk'ln 60 kilometre §imali
ıarklsindekl mıntakada, tankların müza-

[Sonu 3 üncü say/adı] 

İRAN'DA 

Almanlar 
kamplara 

sevkediliyor 
Bunlar Kazvin' de ruslara, 

Ahvazda da ingiliılere 

teslim olunacaklar 
Tahran: 12. a.a. - Royter'ln tran'daki 

hususi muhabiri bildiriyor : 
''Evelkl gUn, üzerinde mutabık kalın • 

dıtı bildirilen oartıar mucibince, İnglltl'· 
re'ye ve Sovyet l3irliği'ne teslim edllec"lr 
olan 250 Almandan mürekkep ilk grup. 

[Sonu 3 üncü say/adıl 

h kkı d dl ki 
1 
dikkati İran ve Surlye'dc cereyan eden yet a n a yor : 

Bugün de 50,")·et ve alman tebll~lerl bil· Mdiııelerden çevirmek gayesine matu! 
~"ilk bir ihtiraz ~östermcktedlr. ı olddeUi propaganda neıriyatındandır. 

{Sonu 1 üncü say/adıl 

Şark cephe&:nin merkez kısm:n.:la r ' " m:.ıkabil taarıuz.unun 
u tikameti ve harekat sa hasını gösterir harta 

yapıldığı 
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Günün meseleleri 

Güz rüzgarları 
esmeğe başladı .. 

Hüseyin SAMI 
Urfa :l!ebusu 

Güz rüzgarları esmeğe başladı. Şi
malde, devlerin kanlı boğuşması o
lanca şiddetiyle devam ediyor. Yal
nız silahlar konuşuyor. 1939 sonba
harında "Tilsit,. hatıralarının avutu
cu tatlı meltemi esiyordu. 1940 da 
"Erfurt,, buluşmasını yadettiren tat
sız, şüphe uyandırıcı görüşmelerin 
intibaları üfürdü. 1941 eylülünde, 
Moskova'ya doğru ordular yol açma
ğa çalışıyorlar. 

Büyük Britanya adasının istilasın
da uğranılan zorluklar, büyük hava 
muharebelerinin umulan kati netice
yi hazırlıyamamış olması, Atlantik 
deniz meydan muharebesinin bilhas
sa Amerikan yardımı yüzünden tav
saması, Anglo-Saksonların müşterek 

deniz nakliyatını şimal yoluna aktar
maları mücadeleyi yeniden "karala
ra., götürdü. Deniz hakimiyetini, ka
radan vurmak, karadan örselemek 
tecrübesinin tazelenmesine sebebiyet 
verdi. Deniz kuvetlerini, kara ve ha
va kuvetlerinin zoriyle yenmek, mu
azzam kıtaları istila ederek denizci 
devleti karadan sulha icbar etmek!.. 

Bir türlü kavuşulamıyan bu emel 
uğrundadır ki. iki senedenberi, he
men hemen bütün müstakil Avrupa 
memleketleri tecavüze uğradı. Yeni
çağ devrinin mağrur ve inatçı "karta
ca,. sının bu yoldan amana getirilebi
leceği sanıldı. Şimali ve garbi Avru
pa nehirlerinin ağızları, bütün Avru
pa kıyıları ele geçirildi. Karanın de
nizle olan mücadelesi emrinde ve biz 
metinde Avrupa birleştirilmeğe çalı
§ıldı. Bu yolda yürünürken hazan 
tatlı dil, parlak vaitler, hazan da sert 
çehre, keskin silah gösterildi. İltifat 
ile tehdit münavebe ile kullanıldı. 
Yeni yeni ittifaklar, yeni yeni taraf
tarlar arandı. Bugün Leningrad, Ki
yef önlerinde çarpışılıyor. Kimbilir, 
yarın, mücadele, kan ve ateş nerelere 
kadar uzıyacakdır? Fakat bu "ya
rın,, ın kati neticeli bir 11ulh getire
ceği muhakkak iddia olunabilir mi? 
Askeri işgal ve istilalara dayanarak 
karalarda durmadan genişleyip ya
yılmak, sonunda deniz hakimiyetine 
eriştirebilir mi? Nasıl karadan deniz
lere kolay kolay hakim olunamıyor
sa, denizden de büyük kara kuvetle
rini iradesine rametmenin zannedil
diğinden daha çetin bir teşebbüs ol
duğu meydandadır. 

Gözlerini kan bürüyen muhariple
rin istikbali soğukkanlılık ile göre
bilmeleri, "yarın,, ı sezebilmeleri ol
duk'ia müşküldür. 

Büyük Britanya ile Almanya'nın 

bu kanlı oyunda ölüm-dirim zarını 

atmakta israr etmeleri beşeriyete her 
halde çok pahalıya mal olacaktır. Bu 
insafsız düelloda muhakkak iki ta
raftan birinin ölmesini şart koşmak 
medeniyeti kökünden sarsacaktır. 

Savaş ortasında, durmadan "maddi 
realitelerin .. hesabını yürüten kur
may heyetlerinin yanı sıra, iktısatçı
lar ve maliyeciler de bu korkunç hai
lenin görünür, görünmez tahribatını 
ölçseler, zafer peşinde hazırlanan se
fil ve ıstıraplı yarının tablolarını çıp
laklığı ile tesbit etseler, belki muha
kemelere biraz daha selamet gelebi
lir .. Şurası muhakkaktır ki harp so
nunun getireceği koyu sefalet, onul
maz içtimaı yaralar, galip, mağlfip 
diye ayırt etmiyecek, topyekun har
bin kurbanlarını topyekun olarak ay
nı zamanda pençesinde kıvrandıra

caktır. Harp sonu Avrupasının acıklı 
halini sezebilmek için sağduygulu 
bir muhakeme kafidir. 

Güz rüzgarları esmeğe başladı. Bu 
aakar mevsimde Türkiye her zaman
dan daha uyanık, her zamandan da
ha hazırlıklıdır. Ve her ıeyden evel 
kendi kuvetine güvenmektedir. Zor
lanıru. kaderin düğümlerini milli 
birliti ve mllli ordusu sayesinde çö
.sebileceffne kati surette inanmııtır. 

Evet, mücadele için,demir ve çeli~ 
llzımdır. Fakat aaıl lbım olan mem
leket evlitlarının vatan sevgisi ile 
çarpan göğüslerini çözülmez uflar 
halinde istili tehlikesme kartı ger· 
mit bulun:nalarıdı"." 

Vatandqlığımıza alınanlar 
Yabancı memleketlerden gelmiş 

bulunan 112 ıahsın tabiiyetimize a
lınması lcra Vekilleri Heyetince ka· 
bul edilmittir. 

Mesut nişan töreni 
ICız ııa .. ı ötretmenl•rlnden Muaııt Seven 1 

U. klm>'•.r•r Reeat Uzm&)''ın ntnn törnJ 
evenct •klam aile efradı aruında lera edll
.,.ı.tır Tarate111e 1aadet temnnl ederiz. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
fi Halle ECMllaİ 

~==-==:::V 

ULUS 

İstanbul emniyet 

teskilahnda ., 

tayin ve nakiller 

.:1··············· ·· ··················~ 

GÜNÜN GÖLGESİ : . . . . . 
~ ................................... ... 

Bir kitap 
ve bir yıldönümü 

İki glin e-ı:el, l'olatb'dan geçerlcen ~ı
kl datda glttil<çe koyu ye~ile bürünen Sar
karya f>Chitliğlnl gördük ve bu harplere iş-

Mesleki tedrisat 
muallimlerinden 

terfi edenler 
Maarif VekAletı meslekt tedrisat mual -İstanbul emnlyet müdürlüğüne Başveka

let arşiv müclürU B. KAmran Cahruk, İs
tanbul emniyet müdür muavinliğine İstan
bul polls mektebl m!ldürli Ahmet Demir, 
İstanbul polis mektebi müdürlüğüne An
kara emniyet müdür muavini Necat) Bu
harıoğlu, Ankara emniyet müdür muavin
liğine İstanbul emniyet mür!Urlüğü üı;:üncü 
şube mlid!lr!l Burhanettın Tuzun, İstanbul 

emniyet mUdUrlllğ!i llı:Unc!l şube mUdürlU
ğüne İstnnbul vlllıyetl hukuk işleri mlidiirü 
Tevfik Borlu, emniyet umum müdilrliil'W 4 
ünc!l şube müdürlüğ!lne İstanbul emniyet 
müdür muavini Salahattln Korkut ta)·in 
edll:nişlerd!r. 

tlrük eden arkacla.şlıırıımz bl:ı:c, lstHyonun limler1 arasında mı..ıayyen müddetlerini dol· 
ıı.rl<asındaki haraı> bir evi ~österdiler: duran bazı muallimleri terfi ettirmiştir. 

Köy Enstitülerinin 
iplik ihtiyaçları 

Maarif Yek ;leti Köy Enstitüleri
nin iplik ihtiyaçları hakkında teşki
liitına bir tamim yapmıştır. Bu tami-
mi yazıyoruz: 

- tnönli burada otururdu. 
:Sonra kanatları pata~s ve paça suyu ile 

tamir edilen tan·arelerin faati~·etini \.·e tek 
me' cudu olmayan hartalann ağızdan dinle
nen nıaluınıı.tla ,.e kur511n kalemle na.sıl çi
ıildiiinl dinledik. 

IU:?l in buı:;üııünde l<M.anılmış olan Sa
kar) a meydan rnuharelıeslnin ne demek ol
du~nu Mu~tafa Kemal şöyle anlatır: 

"tSakarya. nıelhamei külırası yeni Türk 
devletutln tarihine, cihan tarihinde ender 
olan bıi3 ifü lıir meydan muharebesi misali 
ka~·delti.,, 

llu büyllk gUnde Sa«ıı.r)·a rnuhorebesi.nln 
şt>hitlcrlııi tıl:ı.iz etme~e 'e ıt!Akadarlardan 
her ı.enenin hu&"linümle 8akar)·a şehitleri
nin me:ıarları ü'tilnc şiikr11n çiçekleri gön
derilmeı.iıti rica~ a l<arar ,·erdik. 

Dun, Alta Giınrlıi:ı:'liıı )'eni çıkardıih ve 
bir nusha~ıru da lutfen bıı.na conderclif;i 
"Türk dun;·usu,, (lJ kitabı ı-lime ~e~ti. l\Iu-

"Köy davamızın tahakkukunda ken- barririn, llu toprağın lnzlarındsn, Dil.-ı11en 

dilerinden büyük hizmetler beklenen lıldızı·ııdcn, Odun kokusu'ndan, niha~·et 
Köy Enstitülerimizin köy öğretmen- keııcfüindl'tı oııun kalemindPn ('ıkan her ke
leri ve köye yarıyan meslek erbabını limt>ıleıı H' Rl.:"7.mdan d91<ti1Pn her ıroözden 
yetiştirmek hususunda ellerinde mev- lezzetle il'tl~inı ı;ıC'ak ve !is.mimi yurt , .e 
cut imkanlardan tam bir şekilde isti- toııraı, aşlu, bu on kitabında dllı- ırelnıiş-

tir. Aka'nııı bU~·iik iddiaları )·ok. Kitabı ni· 
fadelerinin pek ziyade şayanı arzu çin çıkardııtım, tiyhı saminıJ hlr anlab$ı var-
oldu ğu malumdur. ki ... "kiiycfoki çlftçid<'n sehirdekl yerli mii-

Bu cümleden olarak Enstitülerin nen'<~re, olml çn<'u~undan kenılilerlnl e-
ellerinde mevcut dokuma tezgahları mekllyc ıwırınt, yaşlıya !tarlar, hemen her

ve buna mümasil pamuk ipliği işliyen k<'~ okumak IHtiyor. Du ihtiyacı bol bol ön
aletlerdcn talebelerin hakiki istifade- lcmel< ıt<'rl'lıtlr. •~tPr!lll mlh·nnda lıir zerre 
lerini temin için vilayetinize her ay olsa hen, payıma dil~l'n milli vazife~; rör
memleket istihsali nisbetinde gönde
rilmekte bulunan pamuk ipliklerin
den bu müesseselerin ihtiyaçlarına 

mrk i~tcrlnı . ., 
Alın Güııdii:ı:'iin bu ~iiZdP beşyi.iz yerli, 

haliıı Tiirk , ... iman kokan kitabını daha o-
kafi gelecek miktarda tercihan ve knyamatlını. Fakat rö:ı: ı;-ndirirken Sakar
muntazaman istifade ettirilmesi çok ;va'ya clair hir lirini H· hlr ne5irini bul-
yerinde mütalea edilmektedir. dum. Ririndslni siiriildiiltil l\Talta'nın Pol-

1 n•ri~ta zindanından yazmıs. ncinel!'li heniiz 
Muktezasına göre hareket o unma-

~·enidir. Sakar~·a'nın hasladıl!.ı 23 al!ıJ<;to'I 
sını ve neticeden vekaletimize de ma-

1021 in yirminci yıldöniimli ı:iintinde ... 
H'ımat verilmesini rica ederim.,. 

Zonguldak - Kozlu halli 

inşaah devam ediyor 

Aka, "Baş\ ekil sayın Sa)·dam'a arllU). 
fan., ctt il!'I bu harikulüde nefis nesrinde, 
benim lçinıcle dalgalanan fakat kalemimde 
zavallılaşan duyırularıma tercüman olmuş
tur. Salmr~·a ıaforinln bu yirminci :nldönü
mü glinilnrlı-, Aka'nın yazısından parçalar 
naklediyorum: 

Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

70 liraya terli edenler : 
İstanbul Ytiksek İktısat ve Ticaret mek

tebi llse kısmı fizik mualllmi Ahmet Güler. 

60 liraya terli edenler : 
Ankara mıntaka sanat mektebi ve mate· 

matlk muallimi Danyal Akbel. 

50 liraya terli edenler : 
Bursa mıntaka sanat mektebi transızca 

muallimi Asım Sonumut, İstanbul erkek 
terzilik mektebi terzilik muallimi Bürha
ncttln Aygün, İstanbul ytiksek lktısat ve 
ticaret mektebi lise kı~mı fransızca mual
limi Zeki Alnybek, Ankara ticaret lisesi 
coğrafya \'e fransızca mııalliml Ali Teoman, 
Ankara tlcarct llsesl büro kommersiyal mu
allimi Şükrü Erlaı;:ln, İstanbul yüksek lktı
sat ve ticaret mP.ktebl lise kısmı b!lro kom
merslyal muallimi Nevzat Dural. 

40 liraya terli edenler : 
Sıvas mıntaka sanat mektl'hi tesviye a

telyesl muallimi Necmi Selen, İstanbul mın 
taka sanat mektl'bl ağaç işleri atı>lyesl mu
allim! Osman SUyUr, lımlr mıntaka sanat 
mı>ktebl ağaç işleri atelyP<i muallim! Tev
fik Mengü, İzmir ticaret lisesi anadili ve 
nı>şriyat muallimi Hüsnü Türkekol, lzmlr 
ticaret li•ı>si ingilzlr.e mu<ıllimi Mehmet 
Salepçi, S:ımsun ttcıırcıt ıı~esi daktilrıgrafi 

\'e stcnoı::rııfi muallimi Saffet !rtenk, Sam
sun tlcaret füesi nnadlll ve matematik mu
allimi Lntlf Gökgöl, Samsun Ucaret llsPsl 
tarih, co~rnfya muallimi Adil Erdener, Sam ı 
sun tlcııret lisesi büro konımet'!'b·al ve ma
tematik muallimi Ali tJyıık, Kula orta tica
rPt mektebi büro kommersı~·al ve matema
tik munlliml Fahri Gülser, Bursa Necati -
hey kız enstitüsü anadlll muallimi Lut!iye 
Arıkkök, Manisa lsmet İnönü kız enstitüsü 
ev idaresi mua!l!ml lsmet Aydos. 

Ücretleri arttırılanlar : 
İstanbul mıntaka sanat mektebi mensu

cat şubesi tck•llll kimyası \'C boyacılık mu
nll!mi Tevfik Hnllt Erman, Ankara nunta
kıı. sanat mektebi tesviye atelyPsi mesleki 
teknoloji mualllml Sühc~·il Berk, Sıvas mın 
taka sanat mektebi mUclUr muavini demir 
atelyesi muallimi Kadri özsoy, Edirne kız 
enstlttisU idare memuru, MUnlr Sezen, Bur· 
sa mıntaka sanat mektebi tesviye ateh esi 
muallimi Hasan özcan, Aydın mıntaka san
at. mektebi idare memuru Niyazi Sakını;:. 
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: İNÖNtt KAMPINDAN RÖPORTAJLAR : -. .................................................................. ........ .. 

İnönü kampında 
nasll çahşılıyor ? 

Geceleri sakin ova gündüzleri bi 
karınca yuvasından farksızdır 
i nönü'nde sabah erken oluyor. 

Güne~ daha vadiyi kucakla -
madan bin beş yüze yakın havacı, 
kampın önünde toplandılar. Bir gö
nülden gelen heyecan ve bir ağız
dan çıkan sesle İstiklal Marşımızı 
söylüyorlar. Bayrak ağır ağır dire
ğe yükseliyor: 
Knrkmıı. sönmez bu 111.taklarda ~·Uzen al 

Sönmeden )1Urt1umun Uıtünde 

aancak 
tUten en 
son ocak 

nağmeleri, vadide akisler yapa -
rak gökleri tutuyor. Biraz sonra 
günlük çalışmalar başlıyacaktır. O 
zaman bu sakin vadi bir karınca 
yuvasını andıracak, bu sakin hava
ya motör gürültüleri karışacaktır. 
İnönü kampında çalışmaların üç 

devresi vardır. 
Fakat daha önce planörü tanıma

lı. Bir tayyarenin motörünü çıka -
rınız. Birçok teferruatını ayırınız. 
Çelik yerine kontrplak koyunuz ve 
planörcünün önüne sağa sola ileri 
geri hareketler yapabilen bir kol 
ilave ediniz. Kuş gibi hafif bir tay
yarecik kalacaktır. Benzini rüz -
gardan ibarettir. 

Y arın bir bombardıman tayya
resinin başına geçecek olan 

müstakbel tayyareci, topraktan ha
va boşluğuna ilk defa bu vasıta ile 
açılır. 
Eğer tayyareci namzedi bu dev

re çalışmalarının muvazene talim -
!erini muvaffakiyetle bitirirse A 
brövesini alacaktır. Muvazene, ha
vada uçmanın ilk şartı. Sağa yatan 
kanadı önünüzdeki kolun bir hare
ketiyle düzeltecek, başka bir hare
ketiyle cihetinizi değiştireceksi -
niz. 

Amortisör planöre bağlandıktan 
sonra on genç, bu uzun kauçuk ha-

latın öbür ucunu hem ileriye do 
ru çekiyor, hem de on adımda b. 
hep bir ağızdan bağırıyorlar: 

- Birrr ... İkiiii.. ÜÜÜÜfj "star 
kumandası, pianörün önüne otur 
muş olan müstakbel tayyareciye 

- Kancayı çek, demektir. Kanc 
planörü arkasındaki bir kazı~ 
bağlamıştır. Çekilince planör k 
zıkıtan ayrılır ve gergin kauçuk h 
latın verdiği iptidai süratle ile 
doğru atılır. Şimdilik henüz pl 
nör yerdedir. Bu talimler bir mü 

ı det devam edecek, planürcü yerd 
düz yürümeyi, kanatların muvaze 
nesini öğrenecek, ondan sonra h 
fif sıçramalara başlıyacaktır. 

B u devreyi muvaffakiyetle b 
tiren gençler, otorömork 

limlerinı; geçerler. Bu devre çah 
malan sırasında planörcü, motö 
süz, benzinsiz ve gürültüsüz tayy 
resiyle yüz, iki yüz metreye yük 
selebilir. Sonra hava şartların 
da istifade ederek dönüşler, ini 
ler yapmasını öğrenir. Devre so 
nunda ve muvaffakiyet halind 
müstakbel tayyareci brövesini d 
almış olacaktır. 
İnönü kampının son devresi, 

tepesi üzerindeki çalışmalarla g 
çer. C tepesi, kampın arkasında 
dört yüz metre kadar irtifalıdı 

Tepeye arkalardan dolaşarak çık 
hr. Namzet, bir düzlüğünden koy 
verilen planörle hava boşluğun 
atılır ve rüzgarı kollıyarak, ha 
vada, süzüle süzüle dolaşır, duru 

Kartallar, akbabalar, bunlar 
benzer büyük kuşlar, hatta atma 
calar bu cansız benzerleriyle hav 
da yarış yapmaktan büyük ze<ı/ 
duyarlar. Takriben S kilometre uzunluğunda 

olan Zonguldak - Kozlu hattının in
şatına devam olunmaktadır. Çok arı
zalı yerlerden geçen bu hattın inşa
sı önümüzdeki aene sonunda ikmal o
lunabilecektir. Bu hat Uzerinde biri 

"HPy Orta Aııya'run Ankara eehri hoyJa
rından g-ı-lip Orta An·upa'nın Tuna boyla
rında at sliren, kıh<: lişlirf'n koca Tlirk mil
leti hey! 

Buıdin ıln C'İrtl' tnönülndPn ııonra 8akar
~·a lınylarıncla mı ıııııa çalıp dl~lk anıru-

( ............... ' .... " ..................... -.. -. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. ·-.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.,-1 
ı-- 5tadyomCla tio](s maçları yapılıyor -j t 

Bu tepeden uçan Ali Yıldız, ha 
vada 18 saat 35 dakika kalmak s 
retiyle bir Türkiye rekoru kırını 
tır. 

c.---t."'.ı..ı.• ........ l ..... ~..... ..,.,,.., 

1350 diğeri 261 metre tulünde iki tu
nel de bulunmaktadır. 261 metrelik 
tuncl tamamen delinmiş ve kargir in
şaatı tamamlanmıştır. 1350 metrelik 
tunelin de bugüne kadar 618 metrelik 
kısmı delinmiştir. Geri kalan 732 met
relik kısmının delinmesine devam o
lunmaktadır. 

Babadağ' da dokumacılar 
kooperatifi kuruldu 

Denlzll vllfıyetlnln BRbarlağ nahiyesinde 
dokumacının muhtaı;: oldutu iptidai madde
lerle mamulletlnl alıp satmak maksadiyle 
bir köylü dokumacılar kooperatifi kurul
muştur. 

Amerika' dan gelen ziraat 
makineleri 

Ziraat Vekaleti Amerlka'dan son defa 
gelen zlraat alet ve makinelerinin vi!Ayet
lere tevzii için hazırlıklar yapmaktadır. 

Makinelerin tevziatına önümUzdekl hafta 
lı;:lnde başlanacaktır. 

Bursa ve Balıkesir' de merinoı 
yetiştiriliyor 

Ziraat Vekaleti her sene olduıtu aibi bu 

;rnrsun? \'ıır biri', erıtadın südü temiz ev
ladı vur! Da~·an bire, tarihin Himalaya g-ö-
itii~lii yalçın evlli(lı dayan! 

Ki1119eniz, klınlı-rseni:ı:, kaçııanız kaçlana
nız, toıılanın gr.lln! Tiimen tllmen, ordu or
ılu, iklim iklim hlrlr.~in ~elin! 

Tllrk ocaıtı yana<"ak; r:ö!ffisler dayana

cıık; Tlirl< ~akarya ırmatı al kana boyana
cak! 

Oört yanılan dala gelin; yurtları alagelln; 
yaya, dört nala gelin! 

Bugiin, yarın, ölıllrgil.n ... Ne vakit cellr
tJenl:r., karsını:r.ıla biz \·arı:ı:!,. 

Aka'nın bir yudıım slir olar1lk dl'Vam 
eden ,.e !\tııhtcrem Dr. Refik Saydam'dan 
llo rica lir. biten bu yazısmı arnen naklet
mt"ml", maalP<ıef yPrlnıln darlılh manidir. 
!\fııharrirfn, Ra.,\·pkiJdPTI ille ri!'a!ll sudur: 

"O aiin millr.t, dıwlet, Jıiikiiml't "'e et l{l.1-

nün Gazl'sl acfına i!!akar~·a'ya bir tPlı-nk 
at:,, 

Ötekiler de !lıakarya'nın ~·ıldnnlimiinde 

yapılmak iizrre \liamiıni VP iı:ll bir mı-rMi-
1111' n• •rhitlitin tamlTI lii:r.umuna dair ... 

Aka Gtlndliz'iin yuTt kitapları 1 - haşh

ih, dııh3 doıltrn~u vAıli~·t11 ortaya çıkan hn 
ı:-ü:r.ı-1 vl' rl\nlı r.cı>rl hiitiln okııyueulanmı
za Jııırnrl'tle tanlyp edl:vorıım. 

~akftr:\·ıı. "melham~I ktih'l'a., 1J1nın Yirmln
rt yıldönllrnU dl', tılıtlin mlllP.te kutlu ol

Geı;:cnlerde 7 eylülde yapılacağını haber 
verdiğimiz Ankara-İstanbul boksörleri ara
sındakl müsabakaların stad vazlyetl dolayı
slyle 14 cylUl pazar gUnli saat 17.30 da 19 
Mayls Stadyomunda yapılması tekarrür et
miştir. 

Şimdiye karlar yapılan bUti.ln Ankara-İs
tanbul boks kRrşılaşmalarınrla ankaralılar 

dalma dUşilk derece almı$1ardı. Bu defa sene de bilhassa Balıkesir ve Bursa vilA- sun! 
yetlerinde Merinos koyunu yetışllrmeslne kıymetli şampiyonumuz CMellh> in nezare-
Clllışmaktadır. VekAlet bu sene de her iki Kemal Zeki GENCOSMAN tinde calışan Ankara boksörlerinin bu kar-
\'llayette müteaddit sunt Jlkah istasyonları şılaşmada alacakları neticeler merakla bek-
tesis etmiştir. Bu istasyonlara getirilen ko- (1) Aka G!lndliz'iln yurt kitapları 1 - lenmektedlr. 
yunlara meccanen suru ilkah yapılmakta- ! Türk du)·gusu yayım merkezi Akba kitap- J Melih, calııtırmakta plduğıı iençlerden 
dır. evi - ısı sayfa - 75 kurtlf. Oktay, hmet, ve bllhuu Harp Okulu bok· 

sörlerindon Hayrl, Rc>şat, Şc>fik, Necmi gibi 
elemanlarından çok ilmitvar olduğunu söy
lemektedJr. 

Ankara bölgesinin sehrlmlzde sporun ı;:ok 

durgun oldu#u bu zamanda tertip ettiği bu 
müsabııknlar eimdldcn bl\yilk bir alfJ.ka cel
betmckteflir. Re~lmlerinl dncettiğlmiz bok
sfirler İstanbul'ıın en iyi boksörlerinden ol
dukları l<:ln maçların ı;:ok he~·ecanlı olaca
ğını tıı.hm!n ederiz. Organlzasyonun da. dil· 
rüst ve muntazam olması hem cok güzel bir 
spor günü geçirilmesine hizmet edeceği gi
bi boksun istikbali için ilk adımın atılmış 
olmasına ayrıca büyük bir yardımı da ola
caktır. 
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Bir kıhrımınhk destanı : 
"Kıni)e muhlsarısı,, 

Gazetecilikte ele, gazetecilik
ten önce de hocam ve üatadnn 
Hakkı Tarık Uı, - kendisine o
lan aevıi ve ıayıım adını, onun 
iatediği gibi küçük harflarle yaz· 
mama mini olduı kuaura kalma
sın! - ıazeteciler arasmda kü
tüphanesi en zeqin olanlardan 
birisidir. Öyle olduğa halde yd
lardanberi kendini, bütün benli
ti ve bütün zaınanı ile idare, he· 
aap ve yapı itlerine vermeai yii
yünden kalemini fatura, heıap 
pusulası ve merdiven planlan ch
ımda pek as kullanabiliyordu. 

Son iki yıl içinde hasırladıiı 
ilci eaere lcavutınamız, bize yeıü 
yeni eserler verecetini müjdeli
yor. 

Bu eserlerden birincisi "93 
Mecliai Mebuaanı,, hakkında idi. 
Bu sütunda bıldır ondan bahaet
mit olduğumu okurlanmdan bir 
luamı hatırlar. Hocamm dünkü 
poata ile göndermek lütfıuada ba
hmdutu ikinci eHr, Namlk Ke
maı:: "Kanije muhasarası,, dll'. 

. ri hatahJorsıuaudar. Ba, 

'IAN l~l IL~R 
büyük vatan tairinbı Maıoaa zin
danmda çile doldururken yazdı
ğı, mevzuunu bir kahramanbk 
menkıbesinden seçtiii ve istipda
dın kıpkızıl dehtetinden ötürü ilk 
defa "Ahmet Nafiz,, takma adı 
ile baıtırdriı eserdir. Şimdi tek
rar - ve yeni Tiirk harfleriyle 
ilk defa - baıılan bu eaerin Hak
kı Tank Us, nqiri deiildir; ikin
ci muharriridir. Onun kitabı yal
nız yeni Türk harflerine değil, 
aynı zamanda yeni Türk diline 
çevirmek için harcadıtı mutlu 
emek, hem bize, hem de Namık 
Kemal'in harflerini ve kelimele
rini dotrudan dofruya okuyamı
yan gençlere bir eaer kazandır· 
dı ki tarihimizin ıayısız ve istik
balimizin aonıuz kahramanlıJt 
deıtanlarmdan birisini kavnyor. 

Hakkı Tank U1, bu eaeri hazır
larken ne yaptıimı ve bunu niçin 
yaptıfmı kencliai önaözde anlatı· 
yor: 

"... Biz Kanije'yi aslından bi
raz farkla naklediyoruz. Ba fark, 

tamamiyle, tekildeclir ve bası 
f araça ve arap~ terkipleri çöze
rek Türkçeleıtir,.ekten veya ha· 
sı kelimeleri daha ta:ri olan mÜ· 
radifleriyle detittirtnekten ilta· 
rettir. 
Namık Kemal, ldtalnnm ilk ba· 

aıbtında fÖyle demiftlı 
RiMıl• c1.,...,.aıu1. Faiai'ain 

lıitabınclan - iri unOClftl HOHltotı 
HllMltlclır - birçolı pyler nalılo
lanayor ı lalıat rİNl•, o samcitıla
nn tavnnca Veyailer, Nerwüfler 
ıribi leolıal••Y• muflale yaılclı
lınclan ve 6i.im lhı •bi ri..ıeler
clen ud md•aclımı.s CIMlıir nalıa
ratıncla o ...... an1. ulıerlilinin 6ir 
talıım NVC1lnlıı l.V.ir•ui yad .,. 
ibar U• • .-.tii laflfftİ)lm rrtÜNI· 
lemelerinin t•ıuıyii4ine ctdsan• 
6b lıblntd Olclafunllan - miiellil 
merlaaman rallancl• talebi ol 
.,,.,..,, •"-" lhrcdını U-..am
.. finulilli pouine nalıleyWilı. 

89 yıl önce yazılmıt hir .eeer 
iberincle benim yaptıiı;m ba ki-

çük tasarrufa Kemal' in kendiai, 
ıene 69 yıl evel müsaade etmit 
deiil midir? Bundan bafka K.e
mal'in aııl iishibuna miieaair olan 
cümle inta tarama hiç ilipnedik .. ,, 
Namık Kemal, KaniJe muhaaa

raımı tarihimizde "had.iz hesap
aıs,, dediii kahramanlıklardan 
bir örnek olarak ele almıt Ye yaz
mıttı. 

Merhum Siileyman Nazif bu e
aer için, "kalemden detil, kalp
ten ve imandan dökülen satırlarla 
yasılmıt ve aafere pek yaratan 
bir parlübkla canlandınlmıı,, 
di1or. 

Buaiiniln kahramanlan, Namık 
Kemal'in harfleri ve kelimeleriyle 
"Kanije mhaaaraıı,, nı tekrar 
tekrar okumut olacaklartlır. 
Hakkı Tarık Uı'un himmetiyle 

bu kahramanhk menlnbeaini ilk 
defa oku1acak olanlann içinde, 
yarmm, kimhilir, kaç kahramanı 
var? 

Eaer, tam aününde &asılıp çık
nuttır. 

Zaten hir kahramanlık dutaaı 
oldufana söre, TGrk topl11lutu 
içinde her ala ltöyle ... rlerin rii· 
nü, her mevsim böyle kitapların 
mevsimi delil .mldir? 

T.L 

- hata müstakbel - taiYareciye 
brövesi verilir ve o İnönü kampı 
muvaffakiyetle bitirmiş olur. 

Bundan sonra, uçabilme, havad 
kalabilme, muvazene yapabilmem 
lekeleri, moförlü tayyare üzerind 
tatbik edilecek ve pilotluk öğreti 
lecektir. Bu iş Ankara'da, Etime 
ğut havacılık okulunda görülü 
Bir iki ay evel ayaklarını yeni Y 
ni yerden kesmiye alışan müpte 
artık, meşin caketini giyerek, si 
yah ve geniş gözlüğünü takara 
paraşütünü de sırtına geçirere 
tayyareye atlıyabilmekte ve hav 
ya - kendi tabirlerince - dalabil 
mektedir. 

F akat henüz bütün işlerin b~. 
tiğini sanmamalı. Bugün 

tayyareciliği o kadar ihtisaslaŞ 
mıştır ki yalnız motör kullanabi 
mek hiç bir şeye yetmez. Bu yi.i~ 
den Etimesğut'ta motör bilgisi 
tamamlıyan genç Eskişehir'de ~ 
vacılık okulunda bir tahsil ve talı 
devresi daha geçirecektir. Bura 
istidadı ölçüye vurulacak. tayyar 
ciliğin hangi sahasında daha Ç 

muvaffak olabileceği araştırılac' 
ve ona göre sınıfına ayrılacakt1f 
bombardıman tayyarecisi, av ta1 
yarecisi, keşif tayyarecisi, fotog 
rafçı ve saire. 

Bu devre çalıpalan ordu 
emrindedir. •Türk Hava Ku 
tayyareci olmak atkiyle kend 
bat vuran orta okul çocutunu 
törlU tıyyar-e pilotu bilgisi ve 
bilme melekesiyle teçhiz etti 
ıonra onu orduya teslim eder •• 

İtte İnönü kampındaki çalı 
nın mekanizması.. Göriilüyot 
TUrk Hava Kurumu, TUrk 
ordusunun en büyük yardımcı 
muttur. Bu&üne kadar bu or 
binlerce genç kazandırmıı ve 
binlercesini kazandırmak içia 
tün tesislerini ona göre ayar 
tır. 

Biz, tn<SnU kaınpında yalrıt 
normal çalıpnaları görmekle 
mıdık. Gene; öğretmenlerini-sı 
yatlarını bu divaya vermifÇ 
feragatli ve fedakarlıkla dolıı 
lıtmaları bu gençleri yarının 
katen çok ümit verici kabiliY 
haline getirmiıtir. Bu yaz de 
nin çalıtmalarını kaparkert 
edilen merasimde • ki büttiO 
gUnU iıgil eden uçuı, atlayı ... 
robaıi ve beden hareketleriv1• 
ti • çok gi.\zel eserler görd · 

Bu bir günlük ıenliklerde. 
takbel tayyarecilerimizi da 
tanıyabileceğiz. .. 

Kemal Zeki GEN 
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RuzveJt'in yeni nutku 
Amerıka cümhurreisi Miater Ruz

velt, bir müddettenberi beklenilen 
nutkunu evelki akıam söyleıni§tir. 
Cümhurreiainin, nutkunda bahis
mevzuu edeceği meseleler hakkın
da günlerdenberi ileri sürülen tah
minler doğru çıkmamı§tır. Ruz
velt'in, Atlantik mülakatından bah
aedeceği, Amerika'nın harp kar§ı
aındaki vaziyetini daha vazıh olarak 
tasrih edeceği, bitaraflık kanunları
nm ilgasını istıyeceği, Almanya'dan 
batmlan Amerika ticaret gemileri
nin hesaplarını soracai;ı söyleniyor
du. Cümhurreisi bunlardan hiç biri
ni yapmamıttır. Fakat Amerika'yı 
harbe doğru yaklaıtıran bir adım 
atmııtır. Nutkun en mühim tarafı, 
" . k il eınnayet nunta ası,, adı ver: en sa-
lıalan:la görülecek olan alman de
nizaltı gemilerine derhal taarruz 
•tmek için Amerika donanmasına 
emir verilmiı olduğu hakkındaki 
aözlerdir. Ruzvelt'in diğer sözleri, 
hazi Almanyaınnın Birleıik Ameri
ka ve bütün garp yarım küresi için 
arzettiği tehlikeyi tebarüz ettiren 
aiyaai edebiyattır. Bu edebiyatı da 
bıeıhur hortum hikayesindenberi 
çok defa iıitmİf bulunuyonız. 

Ruzvelt, nutkuna, Atlantik ve Kı
%ıldeniz'de Amerika gemilerine ya
pılan taarruzlarla baılıyarak, bun
ları denizlerin aerbeatisine karıı İn· 
dirilmit darbeler olarak vasıflan
drrmııtır. Bu darbeler neticesinde 
Almanya, Ruzvelt'e göre, denizlere 
hakim olmak ve Amerika'ya taarruz 
etmek emelini beslemektedir. Esa
sen Amerika'ya taarruz için ıimdi
den zemini hazırlamaktadır. Ruz
velt, Uruguay, Arjantin, Boliviya ve 
Panama kanalına yakın olan Ko
loınbiya'daki alman faaliyetinden 
bahsederek bunların, Almanya ta
rafından garp yarım küresi Üzerin
de beslenen maksatları açık olarak 
gösterdiğini iddia etmİ§tir. Cümhur
reisi, Amerika'nın emniyeti bakı
mından lngiltere donanmasiyle A
merika donanmaıu araamdaki mü
nasebeti bir defa daha belirtmi~tir: 
Ruzvelt'e göre, Amerika donanma
••, ınihver taarruzlarına karıı Ame
rika kıtaaını koruyabiliyorsa, bu, 
kuvetli bir İngiliz donanmaaınm 
lnevcut olmasiyle temin edilebil
lrıektedir. lngiltere donanması imha 
edilecek olursa, Amerika donanması 
bu vazifeyi yapamıyacaktır. Şu hal
de İngiliz donanmasını korumak A
lrıerika için bir borçtur. 

Cümhurreisi, lngiltere'nin kuvetli 
ltulunmasını, Amerika'nın emniyeti 
l:takımmclan lazım ve zaruri addet
!i~j gi.bi, Almanya'~ da Amerika 
r"' ~likeli addetmekte ve bu teh-
ik~yı görmek iatemiyen milletlerin 
•~ıbetlerine iıaret ederek, kendisi
llın bu noktada 1rafil avlanmıyaca
imı bildirmektedir. itte bu noktala
P• kendine mahsus açık ifade ile te
aarüz ettirdikten sonra Ruzvelt, 
ll~tkunun en ehemiyetli kısmına gel
b\ittir: malumdur ki bugün Ameri
~a'nm ve lngiltere'nin baıhca ala
•alan, lngiltere'ye harp malzemesi 
"'e gıda maddelerinin nakliyatını le
~ etmektir. Geçen martta kabul 

edılen "icar ve iare,, kanuniyle A
lnerika endüstrisi lngiltere'nin hiz

etinde çalıımaktadır. Fakat yal
ız tayyare ve harp malzemesi imal 

•!mek kafi gelmiyor. Bu malzeme
ın lngiltere'ye ve harp mmtakala
na la§ınması lazımdır. Amerika 
unu temin etmek için ıimdiye ka
ar birkaç ehemiyetli adım atmıı-

11": eveti. bir devriye sistemi icat 
dilm~'tir. Muayyen mmtakalarda 
~rıka harp gemileri dolaımakta 

e bu mın~akalar içind~ gördükleri 
iman deaızaltı gemilerini ingilizle-
e haber vermekte idiler Bunun in
-~lizler için büyük hizm:t olduğuna 
uphe yoktur. Bu mıntakanın yirmi 
ereceye kadar uzandığı, yani iz

anda adasına kadar geldiği malüm
ur. Eaaaen Amerika'nın lzlanda a
asına asker çıkarması, Amerika 
hillerinden bu adaya kadar uza-
ıp giden bir yolu Amerika donan
aaınm murakabe etmekte olduğu

u anlatmaktadır. Amerika donan
aına mensup gemiler:, ıimdiye 

adar bu mmtaka içinde tesadüf 
ttikleri alman denizaltı gemilerine 
a~ruz etmemiılerdir. Donanmaya 

. rılen emir, &Ördükleri alman de
z~l.tı gemilerini ve tayyarelerini 
gılızlere bildirmekten ibaretti. lı

Ruzvelt, ıiındi bu meselede bir 
ım daha ileri atarak bu mıntaka

r içinde görecekleri ~hver deniz-
tı gemilerine derhal hücum etme
ri için Amerika harp gemilerine 
ir verdiğini bildinnektedir. Ruz

lt diyor ki, denizaltı gemileri bi
r zehirli yılandır. Binaenaleyh yı
n görülür görülmez imha edilme-
İr. Denizaltı gemilerine kartı ya

lacak olan bu hücum, Ruzvelt'e 
"re, bir tecavüz değildir. Bilakis 
Üdafaadır. Amerika, bu hareke-
le denizlerin serbestisini müda
a etınektedir. 
Görülüyor ki Ruzvelt, biıaraflık 
nunlarının ilgasiyle varılmak iate-

le.? hedefe daha pratik.,b~.r Y?.ld~!' 
rUJnek kararındadır. Çunku bu

bu meııelede esas hedefin, lngil
ile Ameri1'a arasmdaki müna-

LONDRA'YA GÖRE 
-
Cephenin 

merkezinde 
vaziyet iyi 

[Başı 1 ıncı sayfada] 
Şurası muhakkaktır ki Rusya harbi yeni 

ve cok mUhlm bir satha)a girmektedir. Le
ningrad'ın maruz bulunduğu tehlike belki 
daha ziyade vahimleşmcrniştir. Ve şehrin is 
UhkAmları mlithlş bir mania tcskll etmek
te devam edtyor. Fakat cenupta mareşal 
Budiennl'nln vnzlyeti oldukca tchllkcll gö
ıükilyor. Almanların nsağı Dnleper'de nrh
rln earkına ayak bastıklarını so\•yctler de 
itiraf cdı) orlar. Bu, nlmanların Kırım ya-
nmadMını kıtadan ayıran Perekop boğazı
na doğru llcrlemcğe ba.,ıadıklarını ifade 
edebilir. 

Mare§al Timoçenko'nun 
mukabil taarruzu 

Cephenin merkez ınıntakasında mareşal 
Tlm~enko mukabil taarruzuna devam edi
yorsa da buradaki muvaffak!) etler tchll
kcll olabilfr. Ciınkil Tlmocenko"nun Yelnla 
muzafferiyeti netlcratnde rus ordusu fazla 
ileri giderse bizzat kendi muhafaza hetla
nnın ldn.mesl gilcle~lr. 

Vaziyet bugQn o kadar karanlıktır ki, ~e
rl!k bedblnllkte gerek nlkblnllkte her hangi 
bir miltalea da yanlış )Ola sevekedeblllr. 
Bununla beraber, ruslann askeri harekO.tı 
idaredeki gö terdlkleri maharete sovyet or
dusunun fsbat ettJğl mükemmel muhariplik 
evsafını da Ulıve edersek almnnlann yeni 
merdane tablyelerlne karıil koyamıyacak

lannı zannetmek tein hlcblr sebep yoktur. 

Leningrad'da alman tahşidatı 
Londrn, 12 n.n. - Royter ajansının Mos

kovıı muhabiri bildiriyor: 
Hlc silphe yok ki Letonya ve Estonyıı 

slmendlferlerinden istifade eden nlmanlar 
Leningrnd mıntakasına bilyUk kuvetler tııh 
&it etmıslerdlr. Leningrad'dan alınan haber
lere göre bazı yerlerde çok Ustün dilsman 
ku..:etlerinc kar$ı muharebeler cereyan et
mektedir. Mamafih bu mıntakalarda bile 
meseH'ı Bondnret'ln kumandası altındaki rus 
kıtalan mukabil taarruza geçerek tasrih e
dllml) en bazı >erleri isgal etmişlerdir. 
Almanların Şlüsselburg'u işgal ettikleri

ni teyit edecek malCtmat yoktur. Ruslar Le· 
ningrat'la ııimcndiıfer münakalatının açık 

olduğunu iddia ediyorlar. Şehrin cenubun
daki istihkamlar çok kuvetlidir. Almanların 
hedefi hiç şüphesiz Ladoga gölıine kadar 

ilerliyerek şehrin su iaşesini ve keza Vol -
kof ırmağından gelen elektrik cereyanını 

giıçleştirmektedir. 

Almanlar şehri muhasara etmiye muvaf· 
fak olmuşlarsa bile şehir uzun bir muhasa
rava dayanabilecek vaziyettedir. Sehirde 
muazzam iaıe depolan vardır. 
Diğer mesele de Voroıllof ordusunun ne 

kadarı Lcninırad'm müdafaasına tahsis e -
dilmiş olduğudur. Çünkü çok kuvetli kale
ler nisbeten az kuvetlerle müdafaa edilebi
lir. Bu, rus ba:ıkumandaıllığmın bir sırrı -
dır. Fakat muhakkak olan bir ııey varsa o 
da Voro~ilof ordusunun büyiık bir kısmı -
nın baıka mıntıkalarda harp ettiğidir. 
Murmansk'ın müdafaası için ııiddetli mu

harebeler cereyan etmektedir. M. Çörçil 
5imal buz denizine yaptığı telmih ile de 
tebarüz ettiği gibi lngiliz - rus irtibatı ba
kımından Murmanık'ın ehemiyeti aşikar -

dır. 
Daha cenupta. V el iki Luki istikametin.de 

muharebelerin tekrar başlaması çok mana
lıdır, bu, Paikof'tan Leningrad'a &iden bat
lıca alman munakale yoluna karıı melhuz 
rus taarruzunun bir başlangıcı olabilir. Al· 
mantarın Baltık memleketlerinden geçen 
demiryollerı varsa da Psikof demiryolu 

bunlara kat kat üstiındür. 
:Merkez mıntakasında Timoçcnko'nun ta-

gcnl·., bir niıbet dahilinde devam etarruzu ,, • . . 
melctedir. Vaziyet çok memnunıyet verıcı 

telakki edilmektedir. 
Klyef mıntakasında da şiddetli bir muha

rebe olmaktadır. Ve birkaç gün e\'l.'1 alman
Jann biraz gerlledlklerlndenberl vaziyet lyl-

lesmlstlr. 
Daha cenupta, almanlnr Dnleııer Petro-

vsk'ı aldıktan sonra Dnll.'per'in öte sahiline 
büyilk ku\·etler geçlrcmemlşlerse de vazi
yet biraz daha karanlıktır. Mamafih bugiln
kü sovyet matbuatı tahrip edilen Dnleper 
clvanndakl Znprosye endilstrl şehrinde mO
temadl bombardımanlara rağmrn tnbil ha
yatın devam ettiğini ve bnska kaynaklar
dan elektrik cereyanı tedarik eden blrtok 
fabrlkalann istihsali idame ettirdiklerini 

yazmaktadır. 

Una alarak bu yol içinde her bayra
ğa mensup geminin seyrüsefer etme
sini temin etmeğe çalı~maktadır. 

ULUS 

BERLIN'E GÖRE 

Rusların 
hücumu 

püskür'tüldü 
(Başı 1 inci say/adıl 

heretı ile, Alman mevzilerine hUcum et
mtıılerdir. BUtUn Sovyet hUcumları, lru • 

vetli Alman müdafaası karıııında kını -
mıııtır. Sovyetıcre kanlı zayiat verdiril -
miş ve birçok tank imha edilmiıtır. 

Almanlar merkez bölge•inde 
bir Sovyet grupunu çevirdiler 

Amerika emniyet 

mıntakasına giren 

Mihvere ait 
gemiler 

batırılacak 
VR§lngton; 12. a.a. - lt:.Ruzveıt, bu ge

ce bilyük sabırsızlıl<la beklenen nutkunu 
söyleml§tir. 

Amerika Bırle§lk Devletleri reisi, rad
yolarla ne3redllen bu nutııkunda, Mlhver'e 
hitapla, Amerika Birle§lk Devletlerinin 

denizlerin serbestlsl siyasetine devam ey
llyeccğlnl katı surtte teyit etml§lir. 

Berlln; 12. a.a. - Şark cephesinin mer- M. Ruzvelt, evcili. Amerikan gemilerine 
kez bölgeslııde, .Alman kıtaları 10 eylUlde ve bilhassa (Grccr) destroyerine yapılan 
bir Sovyet grupunu çevlrmiıler ve imha hilcumlardan bahsetmiş ve Grcer'e hıçblr 
etmtıılcrdir. lmha ve temizleme harektı.tı ihtarda bulunulmadan hlkum edildiğini te
esnasında, §imdiye kadar 2000 esir alın- mln eylemiııtlr. Greer·e yapılan bu lıUcum, 
mııtır. demi§tlr, ııımaıt Allantlk'te mahalli bir 

Diğer bir noktada, Sovyetlcr tankların askeri hareket ve yahut iki millet arasın
müzahereti ile Alman mevzilerine hUcum dakl mlıcadclede basit bir vaka değildir 
etml§lerdlr. Fakat .Alman piyadesi bir mu- Bu, kuvete, tethlşe ve cinayete dayanan 
kabil hücum yapmııı ve Bol§evlkleri gerl devamlı bir dllnya sisteminin yaratılma -
pUskürtmUııtUr. Sovyet teıekkUllerl, aur. aına doğru kati bir merhaledir.,, 
atle geri çekilmtıı ve takip esnasında Al· M. Ruzvelt, sözlerine ıöyle devam et -
man kıtalan 18 Sovyet tankını tahrip et- mletlr : 
miııtir. "- Sizlerin ve benim, kılınçla dünyanın 

Yine merkez bölgesinin diğer bir nokta.. fethi rmellerlne hiçbir hudut tanımıyan 

aında Sovyetıer 10 tank daha kaybetmit- bu mahlfıklara hitap etmek kati mecburı-

lerdlr. yetinde bulunduğumuz zaman gelmi§tlr.,, 
Evelkl gUn, kasabada evlerde ııiddetll "Onlara 1ısyle hitap edecrğlz : 

çarpıımalar olmuıı ve göğüs göğüse bir 
çarpıımayı milteaklp, Alman askerleri 
Bolşevikleri bu mahalden kovmuıtur. Çar
pı§mB esnasında bu mahallln arkasına ge
çen bir Alman motör!U te§ekkUIU, bu ma
halden çıkarken yol Uzerinde bir Sovyet 

"-Çocuklarımızı ve çocuklarımızın ço
cuklarını, sizin tedhi§ ve esaret sistemi • 
nlze rft.metmek istiyorsunuz. Şimdi, bizim 
kendimizin emniyetimize 1ıUcum ediyor -
aunuz. Daha ileri gidemiyecekslnl:r.. 

"Notalar yazmak gibi diplomaııl usOl • 
kurmay heyetine baskın vermlıı ve bu !erinin, gemilerimizi batıran ve vatanda~la 
heyeti esir almıatır. 

Klyef'in ııımallndekl mıntakada bir Al
man fırkasının tuttuğu bölgede, 10 eylUl-

rımızı öldiiren kanun harici ınııanlar kar· 
ıısında mümkün hiçbir faydası yoktur. 
Nazı tehlikesini görmekten imtina ettik· 

de, şiddetli çarpııımalar cereyan etmigtlr. !eri için, ıulhpen•cr milletler felAkete su. 
Bu çarpışmalarda, Alman kıtaları, Sovyet rUklendl. Amerika BlrlrGik Devletleri bu 
teıekktillcrl, münferit kUçUk gnıplara ayı- öldUrOcil hatayı yııpmıyacaktır. Hiçbir ce· 
rarak imha etmlıtır. Oldukça bUyük bir bir ve korkutma hareketi, müdafaanın iki 
kasabn işgal olunmuştur. Bu çarpıema -
!arda, Alman kıtaları 200 esir almııı ve 
60 top, 90 mltralyllz, birçok otomobil, at 
vo mUhimmat iğtinam etmiştir. 

Sovyetıer, 10 ey!Ulde Dnieper üzerinde 
bir köprUyU imha için bo§a çıkan bir te
ıebblia yapmı,,lardır. Sovyetier benzin do
lu kayıklan ate§liyerek nehre ealıvermiı
lerdlr. Sovyetıer, bu kayıkların köprUye 

yanaşacaklarını ve bu suretle köprüyU tu

tu tııracaklımnı sanmıglardı. Fakat bu luı.· 

yıklar, den çok uzakta ı> -
lanmıı ve orada yaıımııbr. 

Alman tayyarelm 11emilere 
hücum ettiler 

aeddlnl tam ve sağlam olarak idameden 
bh:I mencdemlyecektir. 

iki •eddin mahiyeti 
"Bu ikı set ıunlardır : 
1-Açık denizlerde gemilerimizin ııer -

bestııi, 

2- Malzeme tedariki yolumuzun ser 
bestısl. 

"Hitler'le hiçbir harp araştırmadık. Şim

di de böyle bir harbi arqtırımyonız. Fa· 
kat *Ulhu de, Hltler iıı hıUji ve ticaret ce
mllerlrrtize hUcum etmeaine mllaaade ey
Uyecek kadar bahalıya aatın aımata hazır 
olacak derecede ofddetle arzu etmiyoruz. 

"Biz Amerikalılar için ıu cihet sarihtir 
Berlin, 12 a.L -.. D.N.B. ajansının aske -

ki, bizzat iki Amerika'nın müdafaa edil -
ri bir menbadan öğrendiğine göre alman 

meal icap ettiği saat gelml~Ur. Bu saat, 
savaş tayyareleri 80I1 rünler içinde Karade-
niz'de bir sovyet denizaltısına mükerreren 
hilcum etmioler ve burada toplu bir halde 
gemilere ciddi isabetler kaydetmiıılerdir. 

Bir savaş tayyaresi filosuna kumanda e
den alman subayı ihareklt hakkında 111nl&-

mllabet mUdefaa saatidir. Bu saat, hilcu
ma mani olmak saatidir. Müdafaamız için 
lüzumhı olduğuna hükmedeceğlmlz sular
da, Amerikan harp gem.ileri ve tayyareleri, 
su altında tetikte duran Mihver denizal
tılarının ve yahut deniz llatUndekl Mihvl!r 

rı ıöylcmi:ıtir: korsanlarımn ilk -olarak öldürücü darbe-
g eylO.lde Odcsa'dan kaçan 10 bin tonluk terini lndlrmelC!rlnl artık beklemlyecek • 

bir Sovyet vapurunu batırdıktan aonra de- !erdir. Dc.nlzlerln aerbeııtısi Amerikan si
nizaltıların ve Sovyet nakliye gemilerinin yasetini idame etmek vazifesi, ıılmdi .At
iltica ettiği bu üsse doğru yeniden ilerle • Iantik'te genlı mesafeler Uzerlnde faall
dik. Şans bize yardım etti. 20 ili 25 k.adar yette bulunan deniz ve hava karakolları. 
nakliye gemisi ya rıhtıma bağlı idi veya Ji. mıza dllşmektedlr. Bu, çok basit olarak 

manda demirlemi~tl. Yaptığım ilk pikede ııu demektir ki, bizim karakol gemilerimiz 
attığım bombalar 4000 tonilitoluk bir va - ve tayyarelerimiz, bUtUn ticaret gemileri
pura isabet etti. Vapur evcli yana yattı ni, yalnız Amerikan gemilerini değil, fa. 
sonra yavaş yavaı battı. Diğer bir bomba kat mlıdefaa sularımıza glrmlı olan her
rrupu blribirine yaltm duran üç denizaltı- hangi ba:;rağı t~ırsa tll.§ısın, bUtün gemi· 
sının arasına düştü. Denizaltılar parçalana· !eri !himaye edecektir. 

rak suyun altında 'kayboldular. ''Aml'rika Birteııik Devletleri reisi ııfa-

Tam bu sırada yanımızda uçan diğer tiyle karıısında bulundut"\lm vazifem ta. 
hlr ta~ryare grupu bombalarını 111 bin ton- rlhldlr. Bu vıızlfe, ııarlhtir ve önüne geçil
luk bir denizaltı iaşe gernlslne attı. mez mahiyettedir. Bu, bizim tarafımızdan 

Limanın ıimali garbi sahilinde bulu • 
nan ve denlzallıların petrol ihtiyacını te
min eden oUvUk petrol depoları birer yan
gın haline geldiler. 

Limandan uzaklaşırken, bir gUn e\'el 
hücuma uğrıyan 3000 tonilAtoluk petrol 
gemisinin tamamly.e batınııı olduğunu ve 
denizin üstüııUn kalın bir yağ tabakasl) .e 
örtüıu bulundı.ğunu gördUm. 

Ode•a'ya takviyeler geleli 
Zilrich, 12 a.a. - Stempa gazetesinin 

Ukrayna'da.kl muhabirinin yazdığına gö
re Odesa muntl17.aman denizden iqe n 
dllmektedir. Son zamanlarda Odeııa·ya 
milhlm insan ve malzeme takviyeleri gel
miııtir. 

Akim kalan bir ruı tqebbüıü 
BerHn, 12 a.a. - Bolıevikler 11 eylUl 

gecesi NoYograd'ın ıımaı mıntakuında 
Volhe nehrini Uç yerden geçmiye teıeb -
blia etmtıılrdlr. Bolıvtkler kanlı zayiatla 
tardedilmtııtlr. 

Leningracl ne zaman 
zaptedilecek ? 

Berlln, 12 a.a. - Askeri kaynaklardan 
ON B. ye bildiriliyor : 

bir harp hareketi değildir. Tecav,tız biz· 
den ge}mlyor. Bizim için, bahtı mevzuu 
olan cihet, yalnız mildafaadır. 

"Fakat fhtarımız, sarih olmalıdır. 
"HA.len ve lıUkbalde, eğer Alman ve 

İtalyan harp gemllert, himayesi Amerikan 
mildefaası iı;ln lllzumllı sulara girerlerse, 
bundan doğacak her türlU risk ve tehlike 
kendilerine flit olacaktır. 

"Bu suretli!, mesQJiyet Almanya'ya rtı

cidlr. Biz, sllO.h atmıyaca#ız, tA ki Alman
ya bunu ara,tırmakta devam etmesin .•. ., 

Bir gemi daha battı 
Nevyork. 12 a a. - Nevyoı'k bahrtye ı.:ay.. 

naklarından alınan habere sıire Panama'nın 

1000 mil kadar aarbında Pıısltlkte faaliyette 
bulun•n bir alman korııan remısı Kotanoııan 

adındaki motörlU bir Hollanda 1remlıı1nl ba -
tırml$ ve dlter bazı ıremllerl de tehdit etmıı
tlr. 

Green hadiıeıi ayan mecliıinde 
tetkik olunacalr 

Va&lngton, 12 a.a. - COmhurbetçl Ayan A
zasın.dan .M. Nye, ''Creer,. htıdlses1nln Ayan 
meclisi taratından tetkikini talep etmltU. Bu 
deta da demokrat Ayan llzasındıın M. Claric. 
tıahrfJ'e nezaretinden, "Greer., deetroyerlnln 
8eyrU!efer defterinin konııreye tevdllnl iste -
mi ıtır. 

M. Clark, demiştir ki: 

Kendilerine karıı olan tavn 
dürüst bulmadıklan i~in 

SOVYETLER 

Bulgaristan'ı 
• protesto ettı 
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Almanlar 
kam ara 

sevkediliyor 
(Başı ı inci sayfada) 

pek muhtemel olarak bu sabah kuvetli mu

hafaza altında trenlerle Tahran'dan hare-

ket edecektir. 
Moskova, 12 a.a. - Taas ajanaı blldırl İngiliz makamlarına te Um edilen 200 

Alman, cenubi 1rnn'da Ahvaz §ehrinde kU· 
rulan bir tahaşş:.lt kampın:ı gotllnll cek -
tir. Rusların isim tası ih ederek. talep et-

yor : 
Sovyetier Birli~ hariciye halk komıserl 

Molotof, 10 eylillde bulgar elçisi Stamc
nof'u kabul ederek sovyet hUkUmeti na
mına bulgar hUkUmetlne aııağıdakl pro - tikleri 50 Almand:ın mürekkep grup ise, 
testoda bulunmuştur : 

Hariciye halk komiserliği, sovyct hll • 
kUmetl namına bulgar hilkümetlne §U hu
susatı bildirmekle kesblııcref eyler : 

Husların Tahrana en yakın olarak l~gal
lrrl altında bulunan Kazvin"e yakında yo. 
la çıkacaktır. 

Bugtınden şonra, her Un, Almanlardan Almanya'nın Sovyetler Blrliğıne ker,şı 

hainanıı tecavUzUnden evet, bulgar hlıkU - mürekkep yeni bir grup, Ahvaz'a gönde
meti, Sovyetıer Birliğine karıı dlırlıst vıı ı rilecek ve blitUn Almnnlann Ahvaz'da top
hattA dostane bir hattı hareket takip et • !anmasını müteakip hunlar deniz ol ıı 
mekte olduğu hususunda verdiği resmi , • Y u e 
teminatla kabili telif olınıyan bir vazı - Hındlııtan il naklolunaC'.aktır. 
yet almııtı. Diplomatik imtiyazları haiz buluna~ 

Vaktiyle, sovyet )ıUktimetl, bu tavrı ha- Almanlara gelince, kadınlar ve çocuklar 
reketinin iki memleket araıınd:ıki normal hariç olmak Uzrre 14 kl§i olnn bunlar ve 
mUnaBebetıere mugayır olduğu huıusuna ayni zamanda İtalya, Mac.ırlstan ve Ro-
mtiteaddlt defalar bulgar hlıkUmetınin manya elçillklcri 1 nazarı dikkatini celbetmiıı ve katıycn ka- resm memurları, pek 
bul edllm!yecek mahiyette bulunan bu muhtemel olarak otomobille İrak hudu -
..:nzlyete nihayet verilmesinde israr et - dundn. Hanikln'e, oradan Bağdad ve TUr· 
mfştir. kiye yolu ile ve trenle memleketlerine si· 

Sovyet hilkümcti, biijlusa 1941 sene • de<'cklcrdlr. 
sinin l4 iklncika.tıunuııun 4 ve 20 ıubat 
tarihlerinde ve muhtelif diğer vesılelerle 

Bulgarlstnn'ın sovyetlere karen olan gayri 
dostane hattı hareketi llzcrlne bulgar hU
kütnetinln nazarı dikkatini eelbet.nıİ§tir. 

Bulgar hUkUmetlnln bu gayri dostane 
ve hattA dilrüst olmıyan vaziyeti Hitler 
Almanya'sının Sovyetıer Birliğine karıı 

tecavUzllnden sonra daha ziyade gentııle
ml§tlr. 

So\-yet hUkUmetinin elde etti81 malQ -
mattan ıu cihet anlaşılıyor ki, son %il • 

manlarda Bulgaristan, Sov.)-etler Birliği
ne kargı harekA.tın Almanya, İtalya, Ro • 
manya ve Sovyetlere taıı.rru:ı: etmııı olan 
diğer devletler tarafından inkişaf etti -
rilmesı için kullanılacak bir Us helini 
almıya bqlamııtır. 

Geçen ilkbaharda ne Yunaniıtnn'a, ne 
de Yugoslavyu'ya reıımen iltını harp et -
memtı ise de, Bulgaristan topraklarını 
Almanya ve İtalya'nın emrine am:ıde tut. 
mak suretiyle Yunnnıstan'a ve Yugoslav
ya'ya yapılan tecu·üzde bir Ua ro!UnU oy. 
nanuııtır. 

Bazı vakalar 
Bulgarlstan'ın Almanya ve mUttefiklerl 

ta.rafından Sovyetler Birliğine yapılacnk 
bir askeri tecavüz için kullanılacak üsse 
tahvil edilmekte olduğunu ve bulgar top
raklannın Odesa, Kırım ve Kafkasya'ya 
yapılacak bir taarruz için kullanılacağını, 
ııovyet hUkilmetınce malQm olan vakalar 
isbat etmektedir. Bu vakalar gunlardır : 

l. - Miktarı g t.Ukçe art.an alman ve 
Jtalyau tUmeıı.le.ri Odua'ya ve Kınm'a ih
raç edilmek Uzere bulgar arazlılııde tah • 
ılt edflmlı bulunuyorlar. 

2 - Alman hava kuvetlerl bulgar tay
yare meydanlarında tah,,it edilmekte ve 
bulgar tayyare meydanlan alman askeri 
makamlarımn kontroıu altında bulunmak
tadır. 

3 - Karadenizdeki Varna ve Burgaz 
limanları, alman ve ltalyan harp gemileri 
ve denizaltıları tarafından harekAt llssil 
olarak kullanılmak üzere tertip olunmak
tadır. 

il - Alman ve ltalyan harp gemileri, 
denizaltıları, kara ve deniz cilzütamları 
gerek Karadenlzdckl Varna ve Duri:'a~ 
limanlarında, gerek Tuna'dakl bulgar Rus· 
ı:tık limanında toplanmaktadır. 

6 - Halen Bulgarlstan'da bulunan al -
man ô.m!rnli Höder ve alman deniz genel 
kurmayının diğer mUnıeHillerl Bovyet 
Ruııya'ya kartı hazırlanmakta olan askeı1 
hnrekAta l§tirtık edecek ve alman ve bul
gar denizaltı ve harp gemilerinden m!.i -
teııekkil bir Karadeniz donanmasını vll • 
cude getirmekle mcşguldUr. 

6 - Bulgar demlryolalrını alman nak
liye vıııntaları, kara ve deniz cUzUtamları 
ve harp malzemesi doldurmaktadır. 

7 - Alman makamları Rusçuk civarın
da Tuna üzerinde bir köprU kurmuılar 
ve bunu aııker ve harp malzemesinin nakli 
iı;in kullanmakta bulunnıu§lardır. 

Bulgariıtan'ın takip ettiği 
gayn dürüst hareket 

Sovyet hOkilmetinln mükerreren verdiği 
kati tekziplere rağmen bulgar arazl11lne 

Almanları lran poliıi muhalasa 
edecek 

DUn Sovyetıer Bırllği büyük elollili. 
İngiltere elclllğı ve İran !ıilkümeti mtı .. 
mcsslllerinin yaptığı bir toplantıda, büWıı 
bu meseleler hakkında kararlar aıınmııtır. 

Mühim Alman ajanlarının kaı:mata ıe
acbbUs edip ctmlyecakleri hen\lı: malQnı 

değildir. 

Tahran ile İsfahan arasında ve ıneml&o 
ketin diğer merkezlerinde dağınık bulu • 
nan bUtiln Almanlar, İran lhUkümethı.iu 

bunları aldırmak üzere otomobiller gön
dermesi için Alman elçiliği nezdinde yap
tığı teşebbüslere ratmen, henttz Tahraıı'a 
getlrilmemigtlr. Sanıldığına göre, Alman. 
ların bilyUk bir kısmı, bilhassa çoktan • 
beri 1ran'dn bulunanlar, Almanya'ya gfüı
denlmckten ise İngilizlerin eline d~tllk-
!eri için rnhatlamı§lardır. 

Almanların İngilizlere ve Ruslara tea. 
llm edilmek Uzcre Tahran'ı terekedecek • 
leri trenlerde ve bu trenleri teıkil edea 
her vagonda müsellA.h İran polisi buluna

caktır. Bundan başka, bu trenlerin geç .. 
ceğl hat Uzrelnde tıer istasyonda da mU • 

selltıh bir İran polis milfrezesl duracak • 

tır. 

Almanlar, İnglllzlere Ahvaz ve :Ru8lara 
Kazvin'de teallm edl1~cek ve banu mütea
kip İran hOkUmetl artık bunl&!'dan meıaı 
olmıyaCaktır. ,. 

Amerika 
harbe 

sürükleniyor 
[Başı l inci say/ad~ 

yabancı harbe hazırlamayı, saniyen habe
rimiz olmadan adım adım bizi harbe sU • 
rUklemeyi ve salisen bizi harbe girmece 
icbar edecek bir ecri hAdlseler yaratmayı 
kararlqtırmıalardır. 

"HAien yalnız " ktıfl htıdiseler ,, in yara
blması kalmıııtır. Ve bunlardan birincisi· 
nin, Amerikan milletinin tasvibine hiçbir 
zaman arzedllmemlr.ı olan bir plA.n muci
bince cereyan eylediğini görilyorsunuz.., 

Lindberg, nutkunu, bir kere daha IU 

sözleri söyllyerek bltlrmı§Ur : 

"- İngiltere'nin vaziycU ümitsizdir. 
HattA Amerika Blrlc11lk Devletleri dahi 
harbe girse, müttefik orduların Avrupa'yı 
lstll1 ve Mihver devletlerini mağlQp ede. 

yapılan hava hücumlarını Sovyetler Birliği bilecekleri muhtemel değildir. ,, 
ne atfetmek için hakikate mugayır olup 
tahrik maksadlyle yapıldığı aıılkll.r oldu -
ıu halde bulgar hilkUmetlnin teveasul et
tiği müteaddit teııebbUsler. 7 eyl(lldc bul -
gar paytahtınııı merkez kısmında eovyet 
ataşemlllter muııvinlne tahrik mnksndiy
Ie ate§ edilmesi ve SovyeUcr Birliğlne 

milteveC'clh diğer tahrik hareketleri, yarı 
resmi bulgar gazeteleri tarafından sov -
yellere karııı açıkça yapılan harpçı ve hu
mane ne~riyat bUtün bunlar bulgar hUkU
metınln ıovyetlere karaı dUrüst bir hattı 
hareket takip etmediğini ve bundan baıı-

Amerika Fili harbe yakltı§ıyar 
Vıııln&ton, 12 ıı.a. - PnrlAm!'nto Azala

nnd n l\I. RUZ\<'lt'ln slyasettııe muhalif olnn
ıar Amerika nın mı hıırtıe bir adım daha 
>nklaıtır:ını sö>ll'mektcdlrler. 

Ayandan Nye dbor ki: 
" Kıınunn V<! ltuzv!'lt in bl7.zat verdi~! 

vnltl!'re \C teminata ra~mcn konvoylar tee'kll 
edlll'c<'l':lnl ırnrece{:lz.,, 

Ayandan Mac Carren nutuk hakkında de
mletlr ki: 

ka Sovyetler Birliğine karııı yapılan tah· "- Bu, aalllhlyct. alınmadnn b1r lııırp l'LA-
nıdır.,. 

rlk Jıareketlerini teııvlk ettiğini fsbat et· 
mektedir. ~yandan Glllette ıunıarı söylcmııtır: 

O U vale nl - lemi kuvet tarafından resen hıı 
B t n bu atar ve geçe erde Bulgn- co.k bu seklide ıııı.n edilir.,, rp an-

riatan'da alelacele illln edilen askeri ta -
hakkllm 'rejimi, Bulgarlstan'ın Almanya AJ:an mccllsl hariciye encümeni re::sı Co-

mnll:Y demlstlr kl: lle birlikte Sovyetler Birliğine taarruza 
hazırlanmakta olduğunu da !abat etmek • ":- Denl.ılctln hUrbctı hakkınd:ıkl Ame. 
t dl rfka nın ananevi 'e tarlht ı 
e r. kadar bcllQ' . s ).'asetl ancak bu 
Romanya'nııı vaziyeti olduğu gibi, Bul- -.;e acık bir surette izah cdllebl lirdi... • 

gariııtaıı da Sovyetıer Birliğine Karada -
nizden yapılacak bir taarruz için Bitler Ayan mcelblnln ekseriyet partisi reisi 
Almanyası tarafından bir harekdt üssüne Ba~kleyR dcmlttlr ki: 
tahvil olunrnu,tur. tıl!' ~ UZ\'elt amerikan mllletlne, karıılno. 

Yukanda zikredilen bütUn huırusatı na- 1 vayı ve onu nasıl hnlledecctını tzah 
zan ltlbare alan ııovyct hükilmetı bulgar Cbnlttlr. Fikrimce baakn tUrlU hareket ede. 
hUkümet!ne protestoda bulunmak ve bu mezdl.,. 
h~kUmetın Sovyetıer Birliğine karıı va • Wllkk tunları soytcmı5tır: 

leyj lemin etmekten ibaret oldu
ıözönünden kaçınlmamalıdır. 

.zvelt, bitaraflık kanunlarını ilga 
ıp de Amerika ticaret gemileri 

• Vilaon•un yaptığı gibi, bitaraf· 
- .llla'hsua haklar ve muafiyetler 

Acaba buna kar§ı Almanya nasıl 
mukabele edecektir? Filhakika Al
manya'nın bir çıkmaz içinde olduğu 
görülmektedir. Bu yeni vaziyet kar
'ısmda alınanlar, ya Am_e~ika tara
fından çizilen mmtaka ıç.ınde faa
liyetle bulunmaktan çekınecekler
dir. Bu takdirde lngiltere'ye yapıla
cak nakliyata müdahale edemiye
cekler demektir. Yahut da bu mın
takadaki faaliyetlerine devam ede
rek Amerika harp geınile~iyle mü
sademeyi ve binn~tice Amerika ile 
harbi göze alacaklardır. Bu, ya İn
giltere ile Amerika arasında nakli
yat, yahut da Amerika ile harp ıgibi 
iki şıktır ki, Vilson da ba§ka yollar
dan yürüyerek, 1917 senesinde im
paratorluk Almanyasmı aynı iki 
şıktan birini tercih mecburiyeti kar
ıısmda bırakmıştı. İmparatorluk Al
manyası, Amerika ile harbi tercih 
etti. Acaba naz.i Almanyası hangi 
tıkkı tercih edecektir? 

İngiliz radyosu, ıark cephesinde alman· 
lann muayyen bir mUddet ıonuııda var • 
mıya niyet ettikleri muayyen hedefler i
cadından uııanmamıııtır. Bu gayretler ar
tık o kadar eııklmletır ve neticeler ver • 
mest ihtimalleri o kadar azdır ki bu tarz
da haber uyduranlar artık bundan vaz 
geçıeleı kenlerl için çok iyi olacaktır. 
Zira, meseli Lt>nlngrad'ı muayyen bir ta
rihte almak için almanıara isnat edilen 
niyet, ancak alayı mucip olmaktadır. Le
ningrad'ın zaptı için münulp zamanı t~ 
yin edecek olan, dilnyada baıka hiç klmae 
değil fakat yalnız almanlardır. 

"- Blrcok amerlkalıtar, bahriye nezareti· 
nln propaganda servisinin beyanatıyle iktifa 
etmek mecburiyetinde detlldlr. Bahrb'e mah -
tlllerlnden ötrendlğ!me ııöre, Greer destroye· 
rl ile denizaltı arasında 4 eylülde vukua ~· 
ten hAdlscler1n nearedllmeslne ratmen, bun -
d&n evelkl iki gün ile bundan ıonr&kl iki S(ln 
zarfındaki hfı.dlseler, askeri sır olarak tellk· 
ki olunmaktadır. Ve bu htıdlseler, netrolun • 
~ıtbr,., 

zıyet ve hareketlerinin dUrllst olmamakla "- Rclalcl1mhıır konu ması llzım ıre d!ı?I 
beraber l!O\'Y~tlerle nomtal mllnasebetıer- ~lbl konusmuatur. Bu kad r esaslı bir hnk. 
de bulunan bır devletin vaziyet ve h tan bahsetmemezlik ynııamazdı. Bütün ame· 
ketıeı:ne mugayir oldutuna bulgar :~:u: rlkalılann relslc:.ımhur mu h ret etın ll'r1 
meUnın nazan dikkatini celbetmek lUzu _ kap eden hlr anda l'Ml>Oruz.. Bu &ek11de ha· 
munu hl t kt dl rekctln Ametlka'>ı harbe ı;ı.ırilkllyecetı kimse He me e r. Bunun aynı derece. 

-ınde duracafı yerde, Atlantik 
en çİzdifi bir yolu emniyet al- A. Ş. ESMER 

de Bulgaristan ve bulgar milletini tarafından iddia ed ıcmez Fıııcat ıuuruna 
f ti l . n men· sahip herkes bilir ki r ı. c mhur daha yu· 
aa er ne de mugayır olduıuna sovyet musnk d vrnnsa}dı tRhrlrkAr harbin önüne 

hUkUmeU t&maıniyle kanidir. 
1 ~ecnyk mümkün olamıyacaktı.., 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ . . 
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İngiltere üzerinde 
Londra. 12 a.a. - Hava ve DnhiU Em

niyet Nezaretlerinin tebliği : 
DUn gece, az miktarda dUşman tayyare

si, tngıltere'nln şark kısmı, bll~assa sa -
hll mıntnkalaıı üzerinde uçmuştur. Bir kaç 
bomba atılmış ve bu bombalo.r pek az ha-
11:ırı ve pek az kişinin yaralanmasını mu
cıp o'muştur 

Libya'da vaziyet 
Kahlıe, 12 a.a. - Ortaşark İngiliz U

mumi Karargli.hının tebliği : 
Llbya'da: Tobruk'tn hudut mıntııkıısın

da knrşılıkh hafif topçu ateşi olmuştur. 

Sovyet resmi tebliği 
1'10.ıı.o\ tt, 12 a.a. - Dlln gece no.ııredl

l en Sovyet tebllğı : 
Kıtalarımız, bütUn cephe bo)'1.lncn anu

dııne çarpı§malara devam etmışlerdlr. 
Sovyet hııva kuvetlerl, dUn bUtUn gün 

zarfında 81 Alman tayyaresi dlişUrmUş -
t ur. 

••• 
Moskova, 12 a.a. - DUn gce neşredilen 

• ovyet tebliği : 
ll Ey!Ulde, kıtalarımız bUtlln cephe ü

zerinde dilşmana karşı anudane muhııre
bcler vermıeıerdlr. 

Kara kuvetıcrtmizle birlikte hareket e
den hava kuvctlerlmiz düşmanın zırhlı kı
talarına, piyadesine ve topçusuna darbe -
ler lndirmiıı ve tayynre meydanlarında 

dUşman hava kuvetlerln! imha etmlııtır. 
9 ey!Ulde, hava muharebelerinde düş • 

man tayyare me~·danlnrında ve hava dııfl 

bataryalarlyle havada 81 alman tyyresl 
tahrip edilmiştir. Bizim kayıplarımız H 
tayyaredlr. 

*** Moskova, 12 a.a. - Sovyet istihbarat 
bUrosu tarafından neşredilen tebliğ : 

ı .. en!ngrat clvarındııki alman tayyare 
meydanı tahrip edilmiştir. Sovyet tayya
recileri yerde bulunan YUnkers ve Mes -
•crschmit tipinde 50 tayyareden 22 sin! 
tahrip etmiş ve binalarla, benzin depo -
larını yakmışlardır. 

*** 
:ırosko,ra, 12 a.a. - Sovyet İstihbarat 

Dairesinin bu sabahki tebliği : 
ll-12 eylUl gecesi kıtalarımız bUtün cep. 

h e boyunca düşmanla ço.rpııımıya devam 
etmi .. tir. 

Süveyş kanallna akın 
Kahire, 12 a.a. - Orta,ark İngiliz Ha.

Ta Kuvelleri KarargAhımn tebliği : 
Dün gece dUşman tayyareleri Sllvey' 

kanalı mıntakasında bir yere taarruz te
ıebbUsUnde bulunmuşlardır. 

Bombalar atılmııı ise de askerl heder • 
)erde veya vapurlarda hiç bir hasar ol -
m:ımıştır. İngiliz gece avcıları hemen d~
mana hUcum ederek bir dUşman tayya • 
Pesinl alevler içinde dUııUrmllşler ve ta -
mamiyle tahrip eylemlıılerdlr. Diğr dllş
man tayyarlerlnin de yollan kesilmiş ve 
sannedildiğine göre hasara uğratılmıştır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 12 a.a. - Alman orduları ba,, • 

kumand:ınlı~ının tebliği : 
Şarkta hava şartlarına ve arazi mUş -

külli.tına rat;'I?len tao.rruzı hareketlerimiz 
iyi inkişaf etmektedir. 

Alman denizaltılan şlmaH Atıantik'te 
korvet ve destroyerlerin kuvetll himayesi 
altında giden ve 40 dan fazla gemiden mU
rekkep olan bUytik bir dUl}man gemi ka -
filesıne hücum etmlıılerdlr. GUnlcrcc su • 
r en çetin muharebelerdn sonriı alman de
nlzal tılan 134.000 tonilll.toluk 22 gemi ba
tırmışlar \'e ceman 11.000 tonluk diğer iki 
gemiyi de torplllemişlerdir. Bu iki gemi -
n ln de zayi olduğu zannedilmektedir. 

Dü11man iaşe gemllerine karşı yapılan 
mllc:ıdelede alman hava kuvtıerl dün ge-

Yeni banknotlar 

hakkında Merkez 

Bankasının tavzihi 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban

kasından: 
Dokuz milyon lira kıymetinde bir 

liralık banknotların memleketimize 
geldiğine ve bunların evsafına dair 
bazı gazetelerde yazılar görülmekte
dir. 

Filhakika hariçte bastırmakta ol -
duğumuz banknotlardan bir kısmı 
bankamıza gelmiş ise de bunlar ihti
yat olarak bastırılmakta olup teda
vüle çıkarılmaları hakkında hiç bir 
karar alınmış değildir 

Tedavüle çıkarılacak banknotların 
evsafının tedavüle vazedilirken ayrı
ca ve mufassalan iliin olunacağını ve 
yukarda bahsi geçen bir liralıklar i
çin gazetelerde zikredilen evsafın ha
kikate uygun bulunmadığını tavzihan 
bildiririz. (a.a.) 

ce Great yormouth'un cenubu şarklslnde 
bir gemi ka!llesine mensup ccman 20 000 
toniUı.toluk S ticaret gemisini batırmış · 
lardır Aynı mıntnkııdn ikinci sınıf bir in
gillz kruvazörUne bombalar ısabet etmiş 

ve gemide hasar olmuştur. Alnwlck'ln şi

mali şarkislnde diğer bir ticaret gemisi de 
hasara uğratılmıştır. 

Alman savaş tayyareleri Mlclclle!! 
Borough civarında bulunan bir yUksek fı
nna ve lnglllz şark Ba.hlllndekl liman te
slsııtına yere sUrl.inUrcesine uçarak bomba
lar atmışlardır. 

Bir alman gemi kafilesini himaye eden 
alman karııkol gemileri lngiliz hücum -
botlannın gemi kafilesine yaptıkları mü
teaddit hücumları tardetmlşler ve taarruz 
eden dUşman hUcumbotlarının UçUnU ba -
tırmışlardır. 

Sahildeki bahriye topçusu muharebeye 
müdahale ederek diğer dllşman gemileri -
nl kar,:ırmıya mecbur etmiştir. Kafilenin 
bUtUn gemileri limanlarına salimen var -
mışlardır. 

Dün gec<! lngfllz tayyareleri şlmalf Al
manya sahiline az tesirli hücumlar yap -
mıştır. Si\'iller arasında bir kaç ölU ve 
yaralı olnıul}tur. 

Alman tayyare defi topları dllşmanın i
ki tayyaresln! düşOrmUştUr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 12 a.n. - İtalyan umumt ktırargfl

hının tebll~I: 

DOn eece alman tayyare teş,.kkülleri 
Malta'dtıkl dcnlz ve hava Qslerlne tesirli 
hücumlar yapmıştır. 
Dl~er tnyynreler Hnyfa'dıı.kl tasC!yehane

lere hQcum ederek çok büyük yangınlar tt· 
karmışlo.rdır. 

Kıbns adasındaki Larnaka tayyare mey
danı da bombalanmısur. 
Dilşman hava kuvetlerl yeniden Palermo

ya hUcum etmiştir. Siviller arasında 4 ımı 
ve 12 yaralı vardır. Birkaç bina da harap 
olmustur. 

Şimali Alrlkn'da to~u ve ileri knnıkol 
teşekkfillerl faaliyet göstermiştir. 

İtah·an ve alman tayyarelcı1 Tobruk ve 
Marsa-Matruh'takl antreı:ıolarn ve mUdafnn 
tesisatına ·hacum etmişlerdir. Fuka'da ileri 
tayyare meydanları ve dcmlryolu te!!lsatı rla 
bombalanmıs ve çok büyük tahribat olmuş
tur. 

İngiliz tayyareleri Blngazl'ye blrknc: bom
ba atmıslardır. Insancn zayiat kaydedllme
mlstır. 

Şnrkt A!rlka'da dOşmanın Kulkabert mın
takasında y:ıptıilı hOcum teşebbQslerl tarde
dilmlştır. 

Bir ltalynn dıonlznltısı Atlııntlk'te b0-
)'0k bir petrol aeml§inl batırmış ve 5.450 to
nlltıtoluk dlı;ter bir gemiyi de torp!11emlş
tlr, Bu geminin de za)1 olduku uınnedlll
yor. 

ULUS 

Harp karşısında Erciı'te 40 köy 
Türkiye' nin vaziyeti S I I .. .. d on ze ze e yuzun en 
Bir fransız gazetesi diyor ki: f h ld ----- ~- emamen arap o u 
"Türkiye'nin tehdide boyun 

eğmiyeceği a~ikirdır ,, 
( Başı 1. İn<'i sayfada ) 

Erzincan \·e Malazı:irlten ~eni bir haber 
alınmamıştır. 

Kızılay'ın yardımları 
Clermont Ferrand, 12 a.a. - "Pi- Kızılay umumi mC'rkc4indeıı hlldirilmiş-

erre Bernus" bugiin ] oıırnal dcs Ur: 
Debats., da yazdığı bir makalede di- Erciş zelzel(' folfıkcU muhtaı,;lnrı iı,;ln bu-
yor ki: gün merkezi umumiden şlmPmlıferle 500 ı,;a-

"Türkiye, kendini harbe sürükliye-. ılır sevke<lllnıls ve lıaşlnnııs olan nakrtl ynr
bilecek hiç bir şeyi yapmamıya her rtını ıhtıync nl~betlnde teakup ctmrkte bu-

lunnıustur. <a.a.> 
zamandan ziyade azmetmiş bulunu -
yor. Türkiye, kendi üzerinde belki ele Van'da 
tazyik yapıldığı şayialarına rağmen \'an, 12 n.n. - Dün nııntakııınızdıı du) u-

şimdi endişeli göziikmüyor. 
lan ~er sarsıntısıııın Erciş knznsı dahiltncle 
hü) tik znrnrlaı ıı sebelılyet \ t>rtlı.ttı anlıısıl-

Bazılarına göre, İngiltere Türki • maktadır. Alınıııı ilk mnıcınıntn nnznrnıı 
ye'nin harbe girmesini arzu etmekte- Ercış'ln merkez nnhıJ,esı köyleri ile Korn
dir. Diğer bazı kimseler <le ilerde ııınıır nnhbesinln 30 ko)ünde sımdwe kH· 
Türkiye'yi tazyik etmek için alınan ılıır trsbıl cdıleıı ölü miktarı 192 ılir. Sıhhi 
kıtalarının Türk - Bulgar huüudun •

1 

ckh>IC'r mııhııllınclc )arnlılara ilk yardımla
da toplandığını söylüyorlar. rı )!IPmışlar \<'ağır )aralılaraı da nıerkeı-

Her şey olabilir, ancak Tiirkiye - de.ıııı tııne)'<' nakletnılşlercllr . 

Belediye Reisliğinden : 
13. 9. 1941 

Sebzelerin günlük azami 
perake~de ıahf fiyatları 

Cinsi: 

Ispanak 
Lahana 

Pra n 
Semizotu 
Kııhak 

Ayşe tnsulya 
Çalı 

Domates 
Patlıcnn 

(kemer> 
~·u\·arlak 

vaı lıcan 

Dolmalık 

biber 
81\ ri hlbPr 
l'.ılntPS ıSnrı> 

Ilnrbun)'ll 
rnsulyn 
Bnnıy.R 

Kuru ~oı:nn 

\.. 

.Mensel 

Ankara 

Ankara 
Ankara 

.. 
Anknrn 

Aııknra 

Anknra 

Adrıpnznrı 

Rıleclk 

Bilı•cik 

Muhtclif 

Kuruş 

20 
8 

7 
8 
11 
23 
22 
5 

10 

ıo 

7.50 
7.50 

11 

25 
35 

11) 

Ceza ve tevkif evleri · hd' d b - · - · . ı ınııır nahi) estnrle hırkaı;; ev yıkılmıs. Ça-
nın te ı e oyun egmıyecegı aşı - · . 
1 A l T" k ' . . . lık \(l Tuzln kö)lerlnde de bazı bınalar ha- ı umum müdürü 
.:akn ır. _ur ıtye. v~zıylletınkı gbar1~t ka~ sara uğramıştır. C<'za \'e '"\'kil ı>\lerl Umum Mürlürü Ba-
çı ça tayın e mıştır. er es ı ır ı . 
T 

.. k' · • · 'kl~l· k Ağrı' da 1 ha Arıkan nıeııılek••t ılnhıllndı:> hir tetkik sc-
b .~~- ır~~ ~ıyası ıstı.. a ~~~ ve . toı~ra AI:rı, 12 a a - Dün sabah \•ll(ıyetimiz l ahnt ne ı,;ıkmısıır. Umum nıiidür Konyn, 

utun ugune tec~vuz e ı mesıne ar- iı,;lnde vukuıı gelen )er sıırsıntısının sebcıı nı-nlzlı, ı.ıu.ıtlıı'ılııki llnlıımnr ~lftllğlnl \e 
şı koyacaktır. Bınaenaleyh onu eve - olrlui;u in.,ıın \'e bına za,iat \P lahrlbnııııa 1 rlnhn hıızı vılttyPtlı•rılf'kl rrza \'C tl'\'klf C\"· 

l~ ~ağ.!Up ~~mek. lazımdır. Bu da zor claır alınan mıılümata ;ore Pııtnos kazası ı ıerini tf'rtış "decek ve bu eyalıııtl bir ay 
bır ıştır. Turk zımamdarlarının kcıı- meıkczınde )<'dı e\' kısmen hnraıı olmus \·e knclnr fire<'••ktır. 
dileri için seçtikleri zemin<le sükfı • )ıkılnııstır. llüklınıel dıııresı de bu yC'r sar
netle durmaları gayet tabiidir. Hazan sınıısını~~:t miit<'c•sır olmuştur. 
lüzumlu tavizlerde bulunuyorlar fa- l>cıldi nnhl)csi nıerk('zinclC' 11 ev kiiyl('
kat memleketin şerefine dokunulma - rinde cll' 10 C\ kı~nıı:>n hnrnıı \'<' nnhıyc mer
sını asla kabul etmiyorlar. ller şey keıiııdr hlr ''rılaııd:ı~ııııız enknz nlıııı<tıı kıı· 

Türkiye'nin şimdiye kadar muvaffak lıır ık ölıııuştlir 
olan siyasette devam edeceğini gös .. !insan \"eli koyündC' 1 ölu, ı )nrnh \r• 

.\rw11n körliıırlı:> ıle 1 ölü ''e 2 )nrnh vnr-
termektedir." 

Yardım sevenler 

Cemiyetinin mesoısı 

dır. Sııı ısu rıııhi) c mcrkezlndc 10 !?\' )'ıkıl

nııştır. Sultan. Mut nahı) l'Siııdc bazı P\'lı:>ı 

h:ıfıfcc znrnr görnırı tür. \'nlimız ırlı('lı'cl"ıı 
mUleessır olun mırıl ııknlnra ı;:!ılrrrk i<'ııbı:>

d('n ;ı;artlınılnnn nlınmnsııır trnıırı eylı>mlş

tir. 

M:is!ahdemrerin kıyafetleri 

hakkında yeni bir kanun 

lstanbul' da suyu alman 
limonlar varmış 

lstnıılı111, ıllu ustı - \'lıtlşet ve zahıta 
Yf'Hl bir lıfıcl l~»niıı tahkiki ile meşgul huluıı
mııktadır. lrlıllalara göre, limonun pahnlılı

ğınılnrı istifade eden bazı açık gözlPr, husu
si rııJektlirlerle linıoıılnrın suyunu c;:ekmek
tr \e bu -:uları limonııtH \'e rlondurmalarda 
kullnrımnktadırlar, Sll)'U c;:ekllen limonlan 
cln n~·rıı'a lııılk11 sntılmaktaılır. Bu iddia 
tahkik eılllnı.,ktPcllr. 

BU GÜN 

ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 

14,:ıo - 17,30 da 

1 - 4 Namus Bekçisi 
cı.orl'tl11 \'ounır - Rkhard Greene) 

16 - l!l da 

2 - Hudut Kurtları 
(Ilob l\akcr) 

1 RADYO ) 
'----

Türkiye Hadyo Dıfızyon Postaları 
Tıirkiye Radyosu Ankar Radyosu 

- --( Dalga Uzıın.ug-tı )-
164 M. 182 J{c s. 120 K". 
31.7 .M. 94G5 K<' s. 20 K" T. A P. 
19.74 M. 15195 Kr s. 20 K\\, T. A Q. 

CUMAHTE8İ : 13. 9 1941 

7.30 Program ve .M mi k t Saat Ay:ırt• 
7.33 .MUzik : Hafif 1 ı o ı ım (Pl), 
7.'1~ AJANS HAIJl~RLl:Hl 
8 00/ .45 J\lllzlk : Scnfon k 1 r r .ı 

18.SO Program ve .Mcnılck t ı:>a .. t A~ •1
• 

13 33 ııuzık : Tılı itçe Plfl.klnr, 
13 45 AJANS llAllE:P.I.Ellİ. 
14.0-0 Müzik : T.ırkç Pllklıır Progr&· 

nın d vamı, 
14.30 hllızlk : IUynsrtictımhur Bando ~ 

(Şef: ihsnn Künçcr) : 
l - .H. Pares : Marş 
2 \\'eber : Vuls a dlıvet, 
3 - J\. Rııussclle : Uvertür ( ı.> 
nauphlnoiıı ), 
4 Fr.ı.nı: Lchıır : Eva Operetlıı ' 
elen Potpuri, 

15.15/ I:i.30 Milzik : Dnns Müziği (Pi), 
18.00 Program ve .Memleket saat Ayarı• 
18.03 .Müzık : }<"asıl Sazı, 

l!l.40 Müzik : Radyo Caz ve Tango Ot' 
kcstrnsı ( İbı·ahlm Özgür ve ).tel 
Böcekleri), 

19.00 1{0. 'UŞMA : (Kahramanlar saaUl 
1915 M!lzik : Hadyo Caz ve Tango Ot' 

kestı nsı Programınır devamı. S 
19.30 Memleket Sıınt Ayarı, ve AJJJ' 

HA BI•;HLEHİ, 
I0.4:i Sesbest JO dakika, 
19 55 M llzik : Eski Peşrevler, 
20.15 RADYO GAZl<:TESİ, 
W 45 M!lzlk : Eski İstanbul Kabare şat 

kı ve Kantolııı ı, 
21.00 Zirııat Takvlnıl ve Toprak ?Jall' 

sOllcri Borsası, 
21 10 Mılzlk : Vınlcylcl istekleri, 
2145 KONUŞMA : (Gllnün Meseleleril• 
22 00 Müzik : Radyo Salon Orkestrııl' 

(Violonist Necip Aşkın) : 
1 :MUllcr : Kllçük Sercnad, 
2- Golvyn : l{Uçük l"lurt, 
3- Dosta! : Viyana'yn Selılm. , 

22.30 Memleket Saat Ayarı, AJANS Jl.4 
BERLERİ; Eshaın-Tahvillıt ~şıf 
blyu - Nukut Borsası {Fiydt). 

22.45 Müzik : Radyo Salon Orkestt,,.ıı 
Programının ikin<'! kısmı : 
4 Stı uss : Şaı ap, Kadın ve ş:ır 

22.M 23.00 Yaı ınkl Program ve Kapan• 
~~~~~~-=-~--=-...:.=.~::,../ 

Ankara Birinci 
den ı 

Ankarada N ev3ehir hanında 234 pli 
numaralı kamyon şoforu Hasan oglu ıl 
Basana : 

1 Milli Mudafaa Vekaleti vekili a~ 

l Güzide Alpar tarafından aleyhinize şçıl 
200 lira tazminat davasından dolayı ıl 
bınızda yapılan duruşma sonunda: 10-4 l 

1 

99 kuruşun dava tarihinden itibareıı 

faiz ve davacı vekili için "'o 10 avu1'• 
ücreti ve mahkeme mnsrafiyle birlikte f{ 

Yardımsevenler Cemiyetinin İz
mit, Istanbul, Bursa, Bandırma, Ba
lıkesir, İzmir, Manisa, Uşak ve Af
yon merkezlerinin faaliyet ve teşki
latlarını yerlerinde tetkik ve umumi 
heyetleriyle konuşmalarda bulun -
duktan sonra şehrimize dönmüş olan 
Cemiyet umumi müfettişi diş dokto
ru Celal Maral bir muharririmize ce
miyetin her yerde büyük ibir sempati 
ile tutulduğunu, az zamanda çalışma
larının fevkalade vorimU ol~u.nu 

lks.ııl ve l)usust daire ve mlkıısı:seler 

nılistahclenılrrintıı kıynfeUeri orılıı nıeıı -
ınıpl:ırıııırı kıyııfellerine benzemekte ol -
clıığu .M1111 ~tlldnfnn Vekı\letince ynpılan 
tl'tklklrrrlen anl~şılmış ve bu benzerliğin 
or<lıı disiplini bakımından mnhzıırlnr tev -
!it edeblll'crğl clfişliniill'rek orclııdan gnyri 1 
teııckkUI \'e nıüessraelrr mensupları kıya
fetlrrinln bu benzerliği bcrtaraf ederek 
.&<'kihlo t<;>abl.t va t.ana:m: ... aka...ı:vı .. ...,....-•1 
bir kanun projesi 'hazırlanarak Büyıik Mil · 

Gel'r 
21 

de cı Hasandan alınarak davacıya verilcll ..,> 
---~ .. "c-n..,-am~ıı~•-..-tt,...kr'--<"""la71'=-~~·•.t.u.- .ı...- '--"'-=•-1~ -.ı~:- ~ 

ve mahalli ihtiyaç ve imkanlara göre 
iş evleri açarak düşküne emek muka
bili yardım esası üzerinde iyi karar
lara varıldığını ve İzmir enternasyo
nal fuarındaki fakır kadının elişleri
nin meşheri olan Yardımsevenler 

Cemiyeti pavyonunun serginin en 
muvaffak eserlerinden biri olarak zi
yaretçilerce takdir edildiğini ve bU
tün işlerin bir haftada kamilen satıl
mış olduğunu bildirmiştir. 

Halkevlerinde de cemiyeti yaşata
cak ve yaratacak olan vatandaşla dün
kü ve bugünkü sosyal·yardım telak -
kileri, ve sosyal yardımda rolünün 
vatandaşın hak ve vazifeleri mevzulu 
konuşmalar yapmış ve büyük bir ala
ka uyandıran bu konuşmalar aynı za
manda yeni doğan bu cemiyetin ta -
azzuv ve inkişafına bir destek olmuş
tur. 

Jet Meclisine Se\·kolunmuştur. 

Piyango 15 Eylülde 
İzmir Enternasyonal Fuarında çekiliyor 

Büyük ikramiye ( 25.000) liradır 
(25.000) lirayı kazanabilm~k için önümüzde haylı günler 

vardır. (25.000) lira 15 eylülde üç tane (10.000) liranın, beş ta
ne ( 5 .000) liranın, kırk tane ( 2.000) liranın, seksen tane ( 1.000) 
liranın refakatinde İzmir Enternasyonal Fuarında çekiliyor. 
Derhal bir bilet alınız. Belki büyük ikramiyeleri kazanacak bi

letler daha satılmamı~tır. 

F==============================• 

temyiz olmak üzere 26 12-940 tarihin&t 
rar verilmiş ve ilamı giyabı adrcslnir:e tf' 
liğa gönderildiği halde adresinizin ııı' 
olmadığı beyanıyle bll!i. teblig iade ed1 

mesi hesabiyle işbu hukiım ilanı taribİ 
itibaren 8 gun içinde temyiz etmcdıı 
takdirde hiıküm katileşccegi illinen te~ 
olunur. ~ 

Sı\as Sulh Hukuk ır kimi {:inden: 
S \ s beledbeslnc lzııtctcn \Ck il urrı 

avukat llamdt Kocab >on Sı\nstn Cülfl11 

)el olcllnde otur<1n ~c tur:ıacılık )aP•11 

tanııuııu Kcmnl Su>dnn ıılcyhlırn acıttı 1 

lbe \'e <'eri ,misil du\usırın ) ıpıl n dUf'll 
sı ııırnsında mUılıl< l<)lı KE"IT'al so> 
kfl>ll• \C lkamelgAhının nıc,>ıul kaldıit• • 
ıılması Ci7.erlne lltıncn tebligat )nıııllfl 
mahkemece kıırnr 'urllM , \ c duru 111 s 
ı . D. !Hı ı::Unüne hır ıkı mı' oıdult 
muıldl'lııleyh Kl'rr ı So><lnnın aynı ~ 
Sı\•ns ııulh mehkcmcs nc1 ua• 9 da h · 
lunmnsı H! )nhul bir ve il ile kl'n11Fln 
ali eımul ıu unıu IJAn n 

h=====Tefrika No: 50====~ - Peki Rupp'un kendisi, bu bahsettiğiniz izdivaç ğtna yaslandı, ama öyle bir şekilde ki, mübaşir bile, 
hem hiddetlendi hem de korktu. Şahit de-vam etti: 

- Reis bey, insan kocasını tutmasını bilirse, onu 
kimse onun elinden alamaz. 

pürd·~. çünkü sesl gene kısılmıştı. Devam etti: 

•• l Bilinmezki 
~==================================~ 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Muavin Stayner, kıs kıs gülüyordu. Droste, Bayan 
Ohnhausen'in fazla açık cevabını, teşrifat lisanına ter

cüme ederek: 
- Suçlu Rupp, geçen sonbaharda, "Mavi kirpi" ye 

ıık sık uğruyor, siz de, onu gördükçe memnun olu -
y ordunuz 1 dedi. 

Gazeteciler, harıl harıl not tutuyorlardı. 
Şahit, tashih etti: 
- Evet, ama, o sıralarda, suçlu suçlu değildi. 
Droste devam etti: 
- Demek Rupp hoşunuza gitmişti. P eki, bu müna

ıebetiniz, daha sonra ne şekil aldı? 
Ve biraz durakladıktan sonra, ilave etti: 
- Eğer vereceğiniz cevabın sizin için manevi bir 

n akise teşkil edeceği kanaatinde iseniz, bittabi cevap 

vermezsiniz. 
Bayan Ohnhausen omuzlarını silkeledi. Tombul ve 

memnun vücudundan bir lavanta kokusu dalgası da

ha, etrafa yayıldı. Kadın sordu: 
- Manevi nakisa mı ? Yani ne gibi? Bir şey mi var? 

Utanacak bir şey mi var? Ben ne istersem, yaparım, 

kim karışabilir? Adamı gördüm. Beğendim, eskiden, 
kasap çırağı iken, bizim lokantanın etini hep o geti -
rirdi. Ha bakın 1 Rupp nefis bir heriftir, inanın bana 

reis bey: 
Sonra birbirimizi daha iyi tanıdık ve karar verdik, 

evlenmiye ... Ama bilme.ısiniz, biribirimizle ne kadar 
iyi anlaştık. E, ben dul bir kadınım. Lokantayı i~let

mek için, nasıl olsa yanımda bir erkeğe ihtiyacım var
Bu erkek Rupp o lacak olsaydı, tam istediğim hatta 
istediğimden alası olmuş olacaktı. 

Droste, sordu: 

planlarınıza vakıf mı idi? 
Şahit, şaşırdı ve sordu: 
- Ne gibi, anlamadım. 
Reis sualini tekrar etti: 
- Sizin Rupp ile evlenmek istediğini7.i, Rupp'un 

kendisi biliyor mu idi ve o da sizinle evlenmek isti -
yor mu idi, bunu soruyorum. 
Şimdi artık bütün salon uyanmış ve dikkat· kesil -

mişti. Bir kağıt hışırtısı oldu ve suçlu Rupp'un arka
sında duran avukatına bir kağıt uzattığı görüldü. 

Bayan Ohnhausen, gülümsiyerek cevap verdi: 
- A .. tabii! Çünkü biz karı koca olunca, o da, bü · 

tün dertlerinden kurtulmuş olacaktı. 
Droste, acele sordu: 
- E peki 1 Siz Bay Rupp'un evli olduğunu bilmiyor 

muydunuz? , 
Şahit, Bayan Rupp'a doğru baktı, sonra acele başı 

nı çevirerek: 
• - Evet, biliyordum, dedi. 

Bütün salon, aynı istikamete, onunla beraber bak
mıştı. Rupp kadın, tıpkı daha önceki günlerde o ldu
ğu gibi, gözlerini ellerine dikmiş oturuyordu. Sanki 
sağırdı ve hiç bir şeyin farkına varmamıştı. 

Fakat Droste'ye öyle geldi ki, kadıncağızın kırmız ı 

saçları sanki kararmış idi. Fakat hemen o noktaya vu· 
ran bir ışık sayesinde tesbi t etti ki, saçlar, terden ıs· 

lanmıştı ve Rupp kadın bir ölüm ıstırabı geçiriyordu 
Bu sıradaki sükutu, sual sorulmadığı halde, şahiı 

kendiliğinden iblal etti : 
- Reis bey, bakın ben size anlatayım. Rupp ile ka 

rısı arasında, her şey, çoktan bitmişti. Ama, çoktan 
daha biz tanıpnadGn önce. 

Rupp hep başka kadınların peşinde koşan bir adam· 
dı ve bunu bütün mahalle biliyordu. 

Fakat ben, eğer karısı olsaydım, onu zaptedebilir -
dim. Karıaı bunu yapamıyordu. Ama, zavallı 'ne yap· 

11n. İnsanda bir JCY olmalı ki, onu verebilsin l Doğru 
değil mi reis bey 1 

Ve Bayan Ohnhauıen, laubalice, 13hitler parmaklı· 

Bakın benim kocam, çağ ı ran Venüs de olsa, beni bı
rakıp kimseye gidemez. 

Ne denebilir? Ve, ne yapılabilir? Bu kadın, Rupp'a 
göre değildi, vesselfim. Bunu bana kaç kere, belki yüz 
defa, bizzat Rupp söyledi. 

Rupp ona bir küçük tazminat verecekti, O, Rupp -
tan kurtulmuş olacaktı? Ben de dükkanım için la -
zım olan erkeği bulmuş olacaktım.. Şey, yani, hem 
Jükkanım için lazım olan, hem de işte ... Her şey için. 

Bu defa müddeiumumi söze karıştı: 
- E peki! Bu tazminat için lazım olan parayı, suç

lu nereden tedarik edecekti? 
Biliyorsunuz ki, bu adam işsizdi ve hiç bir parası 

yoktu. Ona, talak işini hal için, parayı siz mi verecek-
•• ? 
t-ınız. 

Bayan Ohnhausen, müddeiumumiye hayretle baktı. 
- Nasıl? dedi, ben mi, parayı ben mi verecektim, 

demek istiyorsunuz. Hayır efendim, suçlunun ana -
sından kalacak miras vardı. Karısından kurtulmak 
ıçin, bu mirastan istifade edecekti. 

Birden Bayan Rupp: 

- Bir şey söylemek iatiyorum, dedi. 
Bütün salon halkı Rupp kadına baktı. O günlerden-

1leri herkesin malitmu olan monoto n sesi, deği~itti: 
ıt ırılmış gibi idi, ağlıyor gibi idi. 

Droste, çok heyecanlandı, önündeki kurşun kale -
.nine sarıldı. Bir cıgara için yapmıyacağı şey yoktu. 
Yüreği göğsünün üst kısmına tırmanmış gibi, oradG 
çarpıyordu. 

- Hay hay, dedi. Şahit ifadesini bitirsin de ... 
Rupp kadın fakat, yerine oturmadı. Suçlular sıra· 

sının önünde ayakta bir ileri bir geri sallanıyor ve 
öğrendiği tiiri söyliyen bir mektepli çocuğa benzi -

yordu. 
Droste, acele 13hide döndll. 

- Bir sual daha, dedi. Fakat hiddetinden de k'S • 

- Bir sual daha: suçlu Bay Rupp ile olan münase
betiniz, içli dışlı mı idi? 

Bu sual karşısında, Bayan Ohnhausen bir müddet 
sustu ve R upp'a doğru bakt ı. Rupp elini avukatının 
omuzuna dayamış, gayet acele ve mühim bir şeyJet 

anlatmak istiyormuş gibi. 
Droste, Bayan Ohnhausen'e: 
- Eğer istemiyorsanız, cevaptan imtina edebilir • 

ainiz. 
Kadın reise anlamış gibi bir işaret yaptı. 
- Evet cevaptan imtina ediyorum, dedi. 
Salonda küçük gülüşmeler peydah oldu ve bunıı 

süküt takip etti. 
Şimdi artık Droste kolay nefes alıyordu. İltihapll 

olmasına rağmen, hava, gırtlağından daha kolay geçi

yordu. 
Droste, sordu: 
- Sorulacak daha bir şey kal'Clı mı? 
Jüri heyetinden Bayan Budeker, Droste'nin nıtı3" 

vini Stayner'e bir şeyler söyledi O da bunu reise bil
dirdi. Reis : 

- Mahkeme, soruyor: suçlu ile evlenmek kararını" 
u hala sadık mısınız? dedi. 

Bayan Ohnhausen, hiç tereddüt etmiyerek: 
- Hayır! Elbette hayır! Cevabını verdi. 
Müdafaa avukatı yerinden fırlamıştı. Berbat "" 

ıaşkın bir halde idi. 
- Müvekkilimin bazı hissi maceralarının bura0~ 

bir başka ma1ksada tahsisini protesto ederim, de~"' 
Bütün bu masalların iddiama.kasının talepleri ile ıııÇ 
bir alakası yoktur. • 

Bu son tüm.leyi haykırırken, jüri heyetine doğtıl 
bakmııtı. 

Adliye teşkilatının şefi, locasında ayağa kalktı· 5'; 
lon, sinir içinde idi. Yalnız Bayan Ohnhausen ra?ı'f 
ve memnundu. Tombul tombul, hiç istifini bozınaıt11• 
ve kendi lokantasındaki tezgahın arkasında imiş gib'r 
edalı ve kırıtkan halini muhafaza etmişti. 

(Sonu var) 
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lntaat yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Keıtf bedeli dörtyUz onbef bin Uç lira 

beı kuruı olan Çankırı'da yaptırılacak in· 
ıaatın Pazarlığı 20 EylUl 941 cumartesi 
&'Unu saat 11 de Ankara'da M. M. V. Sa. 
A. Ka. da yapılacaktır. Bu inşaatın keşif, 
Proje, ıartname ve sair evrakı yirmi lira 
Y tmı, beş kuruş mukabilinde Vekalet in
~' t dair sınden alınır. isteklilerin kırk 

rt bın lira otuz kuruşluk kati temınat 
nıakbuz veya mektupları ile birlikte pa· 
:r rlık gün ve saatında mezkfir Komisyon· 
da t:ulunmaları . (6234) 16240 

Kürek yaptırılacak 
M. M V. Sa. Al. Ko. dan: 
'Pazarlıkla 30 bın adet kürek yaptırıla· 

~aktır. Küreklerin saçları. perçınlert bal· 

13&ıı.rnası lçın tel vekı\letten verilecektir. 
ı. küreklerin tmall içın 6000 lira fiyat 

;-ıırnin olunmuııtur Teminatı 900 liradır. 
aJipJertn evelce ~lresle kürek yaptıkJa. :n.a dair vesika ibrazı mecburidir. İhale-

13· 9. 941 pazİlrteaı sünU saat 15 te ya
!!~~c_aktır. Talip olanların komisyona mü· 
--uarı. (6038) 162;4 

lnıaat münakaaaıı 
lor M. Vekllrtl sa. Al. Ko. dan: 

~ Ketıt bedeli 121 613 ııra 68 kuruı olan aıı 
eıerorrı evı tnıaab 25 eylül 941 penembe 

&lln11 1 » aat ıs te M. M . v. Sa. Al. Ko. da ka • 
alı zarrıa thale edilecektir. 

lce tıfuvakkat teminatı 7.730 Ura 69 kuruıtur. 
ıtt. ıartname ve ıalr evrak 608 kuruıluk 

lllacbua rrıulcablllnde tnaaat dalrealnden alı· 
llır ~le b · ... •lltmeye ırlreceklerın ihale 1aatlnden 
..:1'.._ •aat ıveUne kadar teklif mektuplarını 
--.ıla)'on retalltlne vennelerl. (6363> 16388 

Battaniye almacak 
il. M. Vekllett Sa. Al. Ko. dan: 
l'.Caııtnıe .UnU talip cıkmıyan fkl bin bel 

ttla tanı battaniyenin tanmln ttyatı on lira 
•Uı kuru.. cıkanlmıa ve pazarlıtı 15 e.vlUl 
atı Pazan..ı •Unü aaat 11 de Ankarada M. 
k. V ... tın alma Ko. da yapılacaktır. ~ U· 
l'alılc kau temlnatlan llı birlikte pazarlık 
SUıı ve aaaUnde mHkQr Ko. da bulunmalan. 

( llS2S) 16562 

Keçi kılı alıaacak 
il. M. VlklleU sa. Al. Ko. dan: 

Künü yaptınlacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Komlm>'Onda mevcut pll.nı ve ıvaatl m11ct· 

blnce bir adet mahlcıeme künüaü yapbnlacak· 
tır. lhaleeJ ıs. 9. 941 pel'f«llbe aünll 1&&t U 
tedlr. TaUplerln tekllt edecekleri !!yat lüerln• 
den kanun! temlnatl&rlYle birlikte Ko. na sel· 
meıert. <6549> 16498 

Talebe almacak 
Ankara Aıkerllk Şubellnden: 
ı - LIH mezunlarından han> okuluna ta· 

!ebe al1Pacaktır. Taliplerin acele Ankara yer· 
ıı aıkerllk ıubealne muracaatlan !Uzumu llln 
olunur. <66011 1652~ 

Kunduracı malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Satın Alma Ko.dan : 
pazarlıkla qafıda cina ve miktarı ya

zılı 20 kalem kunduracı malzemesi ıatın 
alınacak ur. 

thaleal 16-9-1941 pazarte1ı sUnU aaat 16 
dadır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat 
üzerinden kanuni teminatlarlyle birlikte 
Ko.na müracaatları. (6637) 16681 
Cinai Adet 
1; raspası 1 
Makinata 13 • H No. 1 
Labunya 
Biz l dUzUne 
Burun danalyası 
Pata tir 
Biz sapı 1 düzüne 
Kunduracı bıçagı 

42 No. geniı kalıp 
44 No. geniı kalıp 
Dıı rupuı 

.Makınata 12 No. 
Kaçaburuk 1 dllaUne 
Danalya 
Kerpeten 
Piyanta blçatı 
Çekiç 
41 N o. geniı K. 
-i3 No. geniı K. •5 N o. ge!llf K.. 

Mefl'\lfal münakaıaıı 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko.dan : 

1 
o 
l 
1 
o 
2 
l 
1 
1 
1 
o 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aıatıda cına ve miktarları yazılı 13 
kalem mefr111at Batın alıııacaktır. Ayrı 

ayrı taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 
16-9-1941 ıalı sünil ıaat 16 dadır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiyat Uze • 
rlnden kanuni teminatıariylı birlikte Ko. 
na mUracaaUarı. Evl&flan her sün Ko.da 
görUlebilir. (6638) 16682 
Cinai Miktarı 

ULUS 

Kuru ot alınacak 
llamaun sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher lclloau 8 kuruı :ıo 

aantımden 300.000 kilo kuru ot kapalı zartıa 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19!500 lira temina
tı 1462 lira l!O kurut ıartnameıı Ko. da •örU-
111r. 

a - lhal111 20. 9. 9'1 :umarteai ırünll ıa • 
at 11 de Samıun Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - hteklllerln belll •Un ve ıaa tten bir 
nat evel teklif mektuplarını Ko. na verme. 
lert. (6270) 16230 

Sıiır eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hasankale teallml 126 ton &ıtır eti • 

nın 10. 9. 941 tarihinde kapalı zartıa Yapılan 
mUnakaauına iki kiti teklif mektubu ver
mıeae de mezkQr mektuplar kanunun 32 et 
maddealne ıröre haz.ırlanmamıı oldutundan 
aahlplertne iade edlldltlnllden bu lht1Yac 
tekrar kapalı zarfla mUnakuaya konuıtnuı

tur. 
2 - Milnakaaaıı 30. 9. 941 aalı ırunu aaat 

15.20 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak-

tır. 

5 • a - Sıtır etine alt evaat ve eartname Ko. 
ıjıretı alınacak 1 da ır6rlllllr. Muhammen bedell 26"60 Ura, ille 

~dapuarı Sa. AL Xo. dan: teminatı l98li liradır. 
- 60 ton ııtır eU kapalı zart ueultı lle 4 _ llteklllerln kanunun 32 el maddesine 

aatın alınacaktır. 
•öre hazırlıyacakları teklif mektuplannı lha· 

2 - lhllleı! 22. 9. "'"'• .... ,.--1 '"''-U ....... ,__..... ..... ıaat ıe zamanından bir aaat evel Ko. na verme-18 dır. 

~ - Muhamm'!n bedeli 21.000 lira olup 
llJr teminatı 1575 liradır. 

leri. (6827> 16572 

Saman alınacak 
.. - Sıtır etine alt evıat ve ıartname her 

.Un Ko da ırör 11\!r. Erzurum Sa Al. Ko dan: 
5 - bteklllertn belli .Un ve ıaatten bir l - Kııoau 8 kuruıtan l.240.000 kilo 1a • 

uıt e\·el temlnllt mektupluını Ko. na ver. man kapalı zarf usullyle mUnaka1aya konul· 
melerı <627) 1623l m~tur. 

S 2 _ MOnaka1a11 80. 9. 941 aalı •ünU saRt 
aman almacak ll5.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak· 

Kan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir lclloıuna tahmin edilen fb'at 4 ku- tır~ _ Muhammen bfdell 37200 ııra ilk temi· 

ruı ııo tanUmden 878 • •n aamRn kapalı zart 
uıullyle ekıılltm"• • ı.onulmuıtur. 

2 - Ev1ar kolordunı;n b\ltün •arnızonıa
rında mevcuttur Mu\ akkıt teminatı 2946 u
r !il'i ku ruıtur. 

8 - lhaleal 19 9 . 941 cuma •ünü ıut 16.30 
d Karı•ıa Sa. Al. Ko da yapılacaktır. 

: - Toptıın bir talihe ihale edlldltl ırlbl 
parı:aııra hf ınerek a,yrı ayn lt181ml ıua da 
lhııle dilebilir. Evsaf ve ıartnameal Ko. da 
aörOJUr. taıcklllerln mezkQr .Un \'e 1aatte 
15,30 kadar teklif mek•u;>!.trı:n Ko. nı ver • 
mele- 163111 ır.:?~ 

Sadeyağ alınacak 
D Beyu • Sa. Al Ko d11n : 
1 - 115.000 · ', ıade> ~ ı kapılı za rtıa ıa

tın alınacaktır. Muhammen htdell 172:IOO ııra 
muvakkat teminatı 987:1 liradır bteklller aart
namealnl Ko dı her ıun ırorehlltr. 

2 - MUnak11aaı 19 9. 941 cuma .unu ıa
at t'I da D. Be)•azıt Sa. Al. Ko. dıı yapılac•k
tır. 

3 - lltekltlerln l>eUI ırün ve saatte kanu
nun 42 inci maddealnde tartt edlldlll vechlle 
hazırhyacaklan teklif mektuplannı ekılltme
den bir saat evet venneıerı. (8812) 16267 

Sığır eti alınacak 

natı 2790 llrııdır. 

4 - Samana alt evaaf ve ıartname Ko. da 
&'örül Ur. 

5 _ tateklllerln 2490 a&) ılı kanunun 32 et 
madd"lne tevfikan hazırlıyaC'ıklan teklif 
mektuplarını ihale zam11nından bir aaat e\·eı 
Ko na vennelerı (66281 16573 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Edremit Sa. Al. Ko dan : 
1 - 1-10-1941 cuma gtlnU Hat 9 da a&· 

man, saat 14 te odun, saat 16 le ıığır eti, 
ıaat ı 1 de kuru ıoaan ve kuru otun ıha • 
Jesı yapılacaktır. 

2 - İlk temınatıarı samanın 94:'), odu· 
nun 787.5, sığır etinin 4500, so~anın 180, 
ve kuru otun 2475 liradır. Euaf ve ıart· 
nameleri Ankara, İzmir, İstanbul Lv. A· 
mırllkleriyle komisyonumuzda her gün 
sörUleblllr. 

3 - Taliplerin bir saat evel muvakkat 
temlnatıarlyle birlikte mezkQr sün ve sa
atlerde Ko.na müracaatları. (6629) 16574 

Beher kıloau 3.:') kuruı tahmın edilen 
360000 kilo 1aman, 

Beher kilosu 1.25 kurlll tahmin edllen 

-5-

Sadeyai alınacak 1 bedeli 73100 lira, kati teminat 9810 lir .. 
T0pane Sa. Al. Ko. dan: prtnarne bedeli 366 lruruf. 
1 - Beher klloauna 185 Jnınıa tahmin e - llalaemenln cinai ve miktarı 6 kalem 

dilen 115 ton 1ade~at alınacaktır. Pazarlıkla ve ceman 1100 adet grafit pota. İhale güa 
eksUtmeal ıs. 9. 941 pertembe .Unü aaat 15 ve saati 23.9.19.n salı gUnU 14 so. Mu -
tı Topanede lltanbul Lv. A. sa. Al. Ko. da hammen bedeli 39.•00 lira, kati teminat 
Yapılacaktır. 59l0, ıartname bedeli 197 kuru§. 

2 - Katı teminat 3712 lira ııo kuruıtur. Malzemenin cins ve miktarı 8600 adet 
Şartnaıneaı Ko. da •öruıur. !eteklilerin belli bqlık ve T420 adet ispit, !halenin sün ve 
vakitte Ko. na •elmelerl. tarihi 23.e-1941 sah günü 15, .Muhammeıa 

<6614
' 181588 bedeli 215.650 lira, kati teminat 3997.5 lira, 

Sığır eti alınacak ıartname bedeli ıs• kuruı. 
Topkapı Maltepetıl Sa. Al. Ko. dan: Cins ve miktarı yukarıda yazılı mal • 
ı - 9. 9. 941 tarihinde kapaıa aarııa taUp zeme hizalarında rösterilen gün ve 1&&t • 

ı:ıkmadıtından lhaleıl yapılan 411 ton 11- lerde Aakert Fabrikalar Umum )ılildUr • 
aır eti pazarlıkla .. tın alınacaktır. Sı..,- e • 
tının beher klloauna tahmin edilen nnt 

85 
llltü Merkez Satın Alma Komisyonunca 

kurut olup tutan 15700 liradır. pazarlıkla ihale edilecektir. lı{uhamJl\eD 
.. bedelleriyle kati teminatları ve ıartname • - Evlat ve hıuuııı tartlar Topkapı Mal· 

tepeaı Sa Al. Ko. da ırörUleblllr. paralan hinlannda göıterllmiıtlr. 
3 - lhaleaı 17. 9. 941 ı:anamba .Untt 1&· (6466) 16562 

at 15 te Ko. da yapılacaktır. Muvakkat te - Potrel, kalu aaire alınacak 
mınatı 1181 Ura 25 kuruıtur. Askeri Fabrikalar Sa. Al Ko.dan : 

<8615> 18589 Malzemenın cınsı ve mıktarı bir adet 
kadrak tezglhı, İhalenin &Un ve aaati: 22 

Kavurma alınacak ·9·1941 pazarteıı H 30, Muhammen bedel 
Kara Sa. Al. Ko. dan: 6.223 lira Kati teminatı 933 lıra 75 kuru1-
1 - 40 aon ııtır eti kavunna11na kapalı Malzemenin cinı ve miktarı: 50 ı.r• ıhla-

zarfla yapılan ekılltın•lnde talip cıkmadı· mur kaluı, İhalenin gün ve •aa.tl: 
22

.9-
tmdan pazarııta konulmuıtur. Bir klloaunun 1941 pazarteai 16, Mllluunmen bedeli 

3
•
500 tahmin edlll!n lbatı 65 kuruıtur. Tekarrilr Ura, Katl teminat ~23 llrL 

e<:len ll>at Uıerlnden kati temınat alınacak· Malzemenin cinı ve ınilttarıı 
60 

ton t-

tır. -'•nu rel, ihalenin riln ve ıaati 22.9-l"'"l 15p..ı.30, 2 - Pa~rlıtı 17. 9. Hl pazartftl ... Muh ~ 
aaat 14 te komllyonumuzun bulundutu ma • ammen bedel 12.210 lira, Katt lemi • 
halde yapılacaktır. nat 1831 lira 50 kunıı. 

s - E\ .. t kolordunun bütün aamıaonıa- Yukarıda yazılı malzeme hisalarıııd& 
rında vardır. bteklllerın mezkQr .un ve aaat· &:öıtertlen gUıı ve saatlerde Askeri Fab • 
te katı tl!mlnatlartyle birlikte Ko. na ••ime- rıkalar Umum MüdUrltıatı Merkez Satut 
ıen. (66l6) 18580 Alma Komisyonunca P&saı'hkla lhal 

Kunı ot alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 S 9 941 sunu lhaleıı yapılacak olan 

20191 ton kuru ota talip cıkmadıtından bu 
m ktar ot pazarıııcıa ıatın alınacaktır. Beher 
kilosuna tahmin olunan bedel il kuruı 15 
santim olup tutan 1.110 ııoıı liradır 

2 - Euaf u huıuıı ıeraıtıer Topkapı 
Maltepesl Sa. Al. Ko. da ırörUIUr. Ot 6228, 
80~2 ve 5911 ton •lbl üt kısımda herhanırı 

bir kısmına tekil! yapanlara da lht.le edllebl· 
lir. 

3 - Muvakkat teminat 48110 liradır. 

4 - lhaleıı 17. 9 941 ı:artamba &'UnU saat 
10 da yapılacaktır. l6617) 1&:181 

Buiday nakli 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

dUeeektir. Muhammen bedelleri katle ı! · 
mlnatıaz:ı hl&alarında göstertımlıtlr. ~ 
namelerı parasızdır. (6'68) 

16366 
Sa·natkir alınacak 

Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan. 
Yapılacak imtihanda takdir edilecek 

mlYe tle ııtlhdam edilmek Uaere ban ~ 
V1>'ect, JcaYtıla muteııa-... ma cı. tea • 

•• - r&nS'Oll taa ........ 
eıeı. araba ve tekerıetcı. dmılrct ·-
nacakbr. Taltp olanların .. _.__ \lltaaı aıı • 
tab 1k -.-.ra ınaran

r uı müdUriUIUnı müracaatıan ·-
<6588> • 

18llT 

iCRA ve lFUs -
Ankara İcra Dairesi Gani meaktl aat 

memurlufundan ı lf 'Beher klloauna talımln ed1len fiyatı (140) 

~z kırk kurua olan 2:1.000 ldlo açı .kılı pa
zarııkıa mllnakaaaya konm111tur. Keçi kılla
n lı:ın sooo kilodan aeatı olmamak eartb'le 
ayrı a)TJ tekltner dı kabul edlllr. Ihal•I 
17. 9. IM1 canamba .Unu nat ll dedir. Ev· 
IU ve 1&rtnameeı 175 kurua mukablllnde M. 
il. V. ..tın alma. komllyanundan aıınablUr. 
Tallplertn tııkllt edecekleri miktarlar Uzertn• 
d-.ı kanunı luıtt temınaUar!yle blrllktı llıa· 
it sQa ,,. aaatlnd• lloml8)'ona •elmelert. 

Ayaklı ekmek tabatı 7 A. 
Suralıi 10 A. 
Su bardatı :SO A. 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Klloau 2:1 kuruttan 248.000 kilo ııtır 

ıtt kapalı zarf uıullyle ınUnakuaya konul • 
muıtur. 

840000 kilo odun, • 
Beher kilosu 40 kuruı ~min 

150000 kilo 11gır eti, 

ı - Klloıu Ut kuruıtan l.:rsunlftldan 1Ca· 
edilen rAköseye 500 ton butday pazarlıkla naklettı

rllecektlr. 

İzalei Şııyıldan dolan Sulh Hüak ~ 
kemeaince aatılnıaama karar Yeril•~ 
İnce IU mevkiinde kadastronan 1034 ada 
Z parael numaralı arta afaiıdakt 1'U1lı tarı. 
lar dahilinde asık artırma ile aatıta Sıkarıı
mııtır. 

.<~> ı~ 

Klordetil alınacak 
il. M. VeklleU Sa. Al. Ko. dan: 
lfepetne tahmin edilen tlya tı 8000 Ura o • 

lan on btn adet klordetll 30 eylül 9'1 aau 
atıııu 1&&t 11 de .Alıkarada M. M. V. satın al· 
illa Ko. da kapalı aarı 111uıtyıe ihale edllece
itnden 11tek111er11ı 800 liralık ilk teminatla. 
l°b'lt blrlllrte tkalft mektuplarına llıale aaa tin· 
~ bebmlftal bir aaat eveUne kadar mez • 

r J.:o. ı.a.kanhtına vermeleri. 
.(1156) ~ 

Haciz karan 
Kıtaamdan 7abancı memlekete firar et

llleaindeıı dolayı Vanın Tepebaıı mahalle

ai&ıcieıı 833 doıumlu Ali oilu Miua Ali 

&rdal hakkında menaup olducu amiri adli

lik'e Ae.M. U. Kanununun 212 inci mad -

desine ıöre ıaipliiine ve iki defa firardan 
llluun bulunducundan ötürüde Turkiyedeki 

lllallarına haciz konulmasına aynı kanunun 

216, cı maddeai ıereıince karar verılmiı· 
tir (6555) 16556 

T ranaformatör alınacak 
M. M. VeWeti SL Al. Ko. dan ı 
lfepıine tahmın edılen fıyau 1175 lira 

olan onıkı adet tranıformator 30 - eylül -

941 •alı ıunu ıaat 11 de Ankarada M.M. V. 
.. tın alına Ko. da pazarlıkla ihale edilece
tınden ııteklilerın 176 lıra 25 k:uruıluk kati 

lerııınatıarı ıle birlikte pazarlık ııin ve U· 

•.tında ıne~kflr Ko. ela. bulunmaları .(6556) 

16557 

Matbaacılara 
lıl. il. Veklleti Sa. Al. Ko. dan ı 
liepsift'e tahmin edilen fiyatı ondörtbin 

4lort)'\lı aekia lira olan mevcut liıteıinde 
:ııa ve ınıktarları yuılı onbeı kalem evra-

lllatbua 29- • eylul -941 puarteıi ıünü 
:;at 15 de Ankarada M. M. V. ıatın alma 

lilo. ~ PUarlıkla ihale edileceiinden iıtek 
la erıa 2171 lira 20 kııruıluk kati teminat -

rı ile birlıkte pazarlık sün ve uatinda 

lbe~ ko. da bulunmalar. (<i557) 115551 

Harp paketi torbaıı alınacak :·il. Veklleti SL Al. Ko. -dan ı 
~ eher tan11ine tahmin edilen fiyatı 350 

11 ~I olaıı 4000 tane harp paketi torbası 

4 eylUl 941 perıembe sünü ıaat 15 de 
~rada M. M. V. satın alma Ko. da pa

;71ı1tı. ihale edileceiinden isteklilerin 
oo lıulık kati teminatları ile birlikte pa· 

zarlık 11.n 
1 1 ve aaatında mezlr<ır Ko. da bu-
llııızıaıarı. <6558) 16559 

İntaat münakasaaı 
: 111 VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 

11 !97 lira 46 kuruı keııt bedelli dePo bina· 
ıı d ın 1 lnıa tı 16 e:vıuı 941 aaıı cllnU aaat 

e P•urhkla ihale edllecekUr. 
lır Taıııııerın pazarlık .Un ve ıaatınde 929 
J.t • 62 kuruıluk k&ll temtnatlarlYI• birlikte 11 

V. Sa .Al. Ko na mOracaatlan. 
l~) 16ll60 

-....... ____________________________ __ 

..._ 4NKARA Lv. AMIRLICI 

4rıtca Nakliyat yatınlacak 
1 ra Lv A. sa. Al. • dan: 

ta. - Acı eki ı m• ııe 1000 ton ııaklb'• 
ttırı1aeıı.ıctır 
~ . 

"-nı - Tatırn n ed len ttyatı 2 lira olu. mu· 
lr~~ıı bedeu 2QQI) ııradır. llk ıemtnab ıııo 

ıt '.;.... tlıale.ı 20 9. 9U cwnart•I .unu saat 
......._-:-· -rau.ı.r eartaamm 1ıır &11ll Xo. da 

-~---. jea<Nl ıaao 

Safra biı;atı 60 A. 
C&)" fincanı tabak ve K. 40 A. 
Alemlnyum gaydanlık 8 A. 
Çatal 40 A. 
Kqık 40 A. 
Yemek tevzi kepçeal 8 A. 
Su kuvaaı 10 A. 
Yemek tabatı 60 A. 
Ampul 100 A. 
Yemek muaaı 8 A. 
Sıra 16 A. 
Ekmek dolabı 1 A. 
Saldalye 15 A. 
İatpor perde 10 A. 
P,upu orta boy ' A. 

2 - MQnakaauı 22. 9. 941 pazarteal ırünU 
aaat 115 te Erzurum sa. Al. Ko. da Y•pılacak-

8 - Muhammen bedeli 607ll0 lira ille temi
nat 4557 lira ııtır etine alt evıaf ve aartna
me Ko. da &örl11Ur . 

4 - hteklllerln kanunun 32 el maddesine 
tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir aaat eveı Ko. na venne-
lerl. (6301J 16284 

Kunı ot alınacak 
Topkapı Maltepe sa . .. u. Ko. dan: 
1 - .:ns ton kuru ot kapalı sarf uıullyle 

satın alınacaktır. 

2 - Tell mUteahhlde alt olmak üzere ku

ru otun beher kilosunun muhammen bedeli 

Beher kilosu 10 kuruı tahmin edilen 
24000 kilo ıoğan, 

Beher klloıu S.:> kur111 tahmin edilen 
600000 kilo kuru ot. 

Kundura alınacak 
Can&kkele Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Numuneıı ve ıartları Ko. da •orOl • 

ınek Uzer• :ıooo cıtt kundura yaptırıla~aktır. 
lhale aUnU 27. 9. 9-&1 cumartesi aonu ıaat ıı 
de muvakkat teminat 1200 liradır. tstekllle· 
rln muay.)len .Un ve aaatte Ko. na muraca • 
atları. (6631) 1657~ 

Yol in9aatı 
Eaklıehlr Sa. Al. Ko. dan: 

Tel ve kordon alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. .Al. ı.:o. dan: 
so metrw lldrlllı ..... aoo ...... ~ 

ıaırdoD •tuı ah•~. 
8 hiW • tiiallCIM .... iiiian ..... llnlııW'. 

1 - Yol inşaatı acık eksiltme 1le yaptınla
~. ilk ırmln t 291 q kur ttut ·---iP .... ,. ............ ~ 
saat ıa t. l:ekı.elllr k. AL JCo. da ;rapı._. 

Puarııtı ıa. 8. IM1 J>U&rteel .unu 1&&t ıo 
dadır. Jatlk!Uertıı malcGr .an vı saatte Ko. 
na •elmelerı. <6639> ıeaaa 

Pamuk attınlacak 
Ankara Lv. A. sa. AL Ko. dan: 
'47'4 kllo pamuk attınlacaktır. Pazarlıtı 

16. 9. 9'1 .. ıı ırUnU ıaat 10 da .Ankara Lv.A. 
sa. Al. Ko. da yapılacakbr. 

TekarrUr edecek fiyat llzertııden Y11zcle ıa 
teminat alınacaktır. 

Tallplertıı mezkllr .Un ve aaatte Ko. da 
bulunmaları. (6628) 15598 

Odun alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Xo. dan: 
140 ton ıırm odunu PU&rlıkla eatın alı-

Te• eGletl ............. "'1lıılelr ..... bal -
nıı inana ot11a tleb.,. lrftoeuaua m.U-ea 
bedeli a Jnarue ıa eantJm olup tutarı ll&8T 
lira SO kuru.tur. Döküm halinde beher kllo
ıunun muhammen bedeli 8 kuruı 75 ıantJm 
olup tutan 848'7 Ura 7& kuruıtur. 

a - Evaaf ve huıuıı tarUar .Maltepe Sa. 
Al. Ko. da aörUlUr. 

4 - thaleal 29. 9. 941 paaarteeı aünü sa• 
at 11 de Ko. da yapılacaktır. Teli kendllln• 
alt balyalı kuru ota talip o'lanların 928 Ura 
teU clhett aıkerb'eden verilmek tıaere talip 
olanların 870 Ura. DökUm hallnda vemıete 
tallp oıanlann 933 llra ilk teminat makbua· 
lannı teklif mektuplannı ihale eaaUnden 
bir ıaat eveı! Ko. na vırmelırt. 

(6338) 188M 

Sıiıreıti almacak 
nacaktır. Beher klloaunun mllllaınmen ttyatı Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
3 kUl'UltUr. Puarlıta 18. t. Hl P411'Mmbl &'Ü• 1 - Tahminen beher klloau 40 IEuruıtaıı 
nu nat 11 de Ankara Lv. Amlruat aatın aı. 490.000 ktlo 11aır eu kapalı zart uuıı.ytı ta· 
ma komla)'onunda yapılacaktır. tın alınacaktır. Muvakkat teminatı UOllO 11· 

Evıat vı ıartları lıer •Un Ko. da •örtllı. radır. 
bilir. 2 - thaleal 28. 9. 941 alı &11nü saat UI 

Iııteklllerln tayin edilen •Un ve .. atte tldtr. 
ytızde u ~mınatıar1Ylı btrllkte Ko. na ırıura- 8 - 8artnamul Ankara. tatanbul Lv. 1. • 
caatıarı. (6624) 16S97 ırıtrllklerı sa. AL Ko. larb'lı komıuonumua• 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara ı.v. .A. sa. .AL Ko. dan: 
Pazarlıkla aeatıda c1M ve miktarı Yaaılı 

bet kalem erzak talın aUDacalltır. 

lhaleal 18. 9. 941 1&lı .unu saat 10 dadır. 
TallPlarln teklif edecekleri tlyat llMrtnden 

kanuni temtnaUartylı blrllllte la. Al. Ko. na 
mliracaauan. (~) 

cınıl 

Merctmek 
Dan 
Plrtnc 
Keten tohumu 
Kenevir 

K1ktarı 

2500 
llOO 
llOO 
100 

100 
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ANKARA Lv. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Koyun eti alınacak 
Konya SL Al. Ko. dan : 
1- 46 ton koyun eti kapalı zarf UIUIO 

1ı,. ekaıltmiye konulmuttur. 
2- Şerait Ankara. iatanbul Sa. Al. Ko. 

larında s6rUIUr. 
a- 46 ton koyun etinin tahmin ebeden 

22.ııoo lira olup muvakkat teminatı ( )'lla
dc 2~ ) dahil 2109 Ura 88 kuruetur. 

..__ Kapalı aarfla eulltmeai 20. 9. Hl 
cumartelt stınU aaat 11 de Kobya'da ko
miayonumuzun bUlundU"1 m&balde ;yapı. 

ıacaktır. 
6- hteklllerin belli sün ve natten bir 

ıaat evel Ko. na teklif mektuplarını ver
meler\. Bu aaatten aoDJ'& verilen mektup-
lar kabul edllmıL (8231) 18201 

Sadeyap almacak 
Yerllau SL Al. Ko. d&D: 
1 - AJatıda cins, mlktan, tutan ve ıe. 

minatı söaterilen udeyatı pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

2 - Taliplerin temlllaUart;yle birlikte 
13. 9. Hl paaartui sQDU aut 16 te Yer· 
um komi8)'onwnuaa mUracaaUan. 

da hır sfln rısru111r. 
4 - tateklllertn belli &11n ve saatten bir 

ıaat ıvel teklif mektuplanıu Ko. na verme· 
Itri. (8421) 18408 

Mete odunu almacak 
Bolçır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Oöaterllecek yerlere tealim prllY· 

le &falıda mlktan mWıammın bedeli ve 
ilk teminatları yuılı mqe odunları pa
aarlıkla •e ayn ayn •tın aıı.nacaktU'. 

2 - Pazarlıkları 22. 9. Hl puarteaİ 
sUnU Hat 16 da Bolayır Sa. .A.L Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - 1stek1Uerln belli sün ve 1&&tte Ko. 
na mUracaatıarı. 
Tonu Cinai Tahmin bedeli tik teminat 

1280 Odwı 
252 

8200 
8620 
3380 

• 
" • 
• 

Lira ı.tra 

26200 1890 
8780 2SJ 80 

'8000 2600 
62800 aatO 
97200 "10 

(8'28) 18'10 

Linyit kömürii almacak 
ıı:raunım Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tonu 890 Jnıruatan aooo ton ıın:vıt 

lr6mtlrU PUarlıkla .. tın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 1 . 10. Mı careamba &11nll ta· 

at 10 da Jl:rzurwn la. AL .Ko. da )'apılacalc • 
tar. 

a - MUhammen bedeli 2S1!00 lira Jratt te
lllJJıat illa Ura lln)'tt llömUruaı aıt ıvaat ve 
eartname Ko. da 86rUIUr. ı.te1ı:ıııerln temınaı 
m&kbuaıarty1e Ko. na mUracaatıarı. 

taee> le:ıG 

Saman alınacak 
Erzurum Sa, Al. Xo. dan: 
1 - Kilolu ile kuruatan l568250 lıtlo aman 

kaP&lı ıart UIUlJylı mUnakua)'a lconUlm'lll
tur. 

2 - llUnakaaaaı ao. t. M1 ..ıı .unıı 1&&t 
ıs ti Erzurum Sa. Al. Ko. da )'apılacaktır. 

8 - Muham14en bedll1 18881 Ura ilk te
mlnab 12ltl llraıbr. 

4 - Samına alt IVl&t ve eartnaıne Ko. da 
silnHür. 

br. Feıını aanname1ı ve aıeıı m-ı saman· 
larında Ko. da •örUJUr. Iıtekltlertn tik tellll
naUarlyle kanuni veıılkalarını ııt.mıı olduk -
lan halde muracaatlan. 

(6632) 161576 

Sadeyai alınacak 
Top•ne sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloluna 165 kUl'UI flYat tah • 

mtn edilen 25 ton sadeyatı 19. 9. 941 cuma 
•Unü uat 11 de pazarlıkla .. bn alınacaktır. 
Sartnameaı her ırl.ln Ko. da •OrUlür. 

2 - Muhammen bedeli 41250 lira olup ka· 
tı temlnab 6187 lira ııo kuruıtur. ı.teklııertn 
belli .Un ve saatte Fındıklı sa. Al. Ko. na 
Plmfflrl. (6633) 161177 

Sıiır eti alınacak 
Canakkaı. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Seher kUoauna taltbl tarafından 44 

kurut 98 .. num fiyat verUen 60 ton 11tar ıtı 
Vekt.letçe pahalı •ötUldUtUnden tekrar lha • 
leat 29. 9. 9'1 puarteal •ünü aaat 16 da ka· 
palı zarna aatın alınacakbr. Mulıammen be
deli 26988 lira olup ilk teminatı 2024 llra 10 
kunııtur. 

2 - Evsaf ve eartnamHI her .an Canak· 
kalı Sa. Al. Ko. da •örUIQr. 

8 - Taliplerin ihale ıaatlnden bir aaat e
ve! teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6634) 19578 

T ratuvar inıaatı 
Eektaehtr Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hava mınuka depoaunun tratuvar ve 

heli. c:ukunına alt 21120 Ura 88 kuruı keelt 
bedeli intaab bir müteahhide verilecektir. 
Ac:ı1r ıkalltmeeı 29. 9. 9'1 puartut aaat 18 da 
Eakttehtr S& • .AL Ko. da npılacaktır. llk te
minatı 190 liradır. llteklllerln muayyen .Un 
ve saatte teminat makbuzlarlyle kanunun 
lUzumıu vulkalarbrle birlikte müracaatları. 
Keett bedeli her •Un Ko. da •örUlilr. 

(66311) 18ll79 

Saman alınacak 
Xaraköse Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Atatıda mlktarlan yazılı 8 k11ım sa -

man 8. 9. 941 de kapalı zartla yapılan eklllt
me1ıne talip ı:ıkmadıtından pazarlıkla alına

catktır ve tahmin bedeUlrtyle tik temlnaUa -
rına •• pazarlık •lln vı aaa tıırı aaatıda her 
blrtııln hllalanrıda 8Ölterllmlttlr. 

2 - Evsaf kolordunun bütün •amtaonla
nnda mevcuttur. 

8 - Jateklllertn belli sfln ve saatte temi
nat akcelerlYlı Ko. na muracaatıan. cınıı 

1&man 642000 kilo tahmin bedeli 180!!0 Ura 
llk teminatı 1208 lira 75 kurut münaka1& .U· 
nU 16. 9 . 941 talı aaat 10. Saman 489000 lıtlo 

17010 Ura 12'75 lira 75 kuru,. 18. 9. 941 .. lı 
•ünU 1&at 111 te. saman M8000 kilo 2D!*l lt· 
ra 1543 lira ııo kurua 16. 9. 941 .. lı saat 
15.80 da. (8688) 18580 

Bulıur alınacak 
Aln Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 89480 kllo bulsurun 1. 9. M1 tarlhln· 

de kapalı zarfla yapılan ekelltmeatnde talip 
cııanadıtından pazarlılı:la alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 20128 lira ııo kurua 
Uk temlnab lll09 lira 64 Jnıruıtur. Evsaf kol· 
ordunun bUtUn aamlzonlannda mevcuttur. 

8 - Pazarlıtı 11. 9. 941 c:artamba &'Untl 
saat U de yapılacaktır. 

Miktarı: 8000 kilo, beher klloıu: 190 Jıu. 
ruı, tutan: U400 Ura. temlnab: UI Ura. 

il - !ateıcuıertn ~ aam Jranunun 12 el 
maddesine tevnıcan Jluırlıncaklan ttld1t 
mılrtuplarmı 8aale ••HUMlaa Mr IUt e • 

4 - hteklllertn belli sfln ve taatte tmıl· 
.nat makbuılartyle Ko. na mUracaatıan. 

,(UMl 1QZI vel XO. na wımelerl. .{~ MiTi - . S.60J.l.l JMIT 

2 - Paz:arlıtı 17 9. 941 canamba 11lnll 
aaat 10 da Erzurum Sa. Al. Xo. da yapılacak· 
tır. 

3 - :Muhammen bedeli 19000 lira katı te
minat 2'250 llrıdır. 

4 - BuRdıy nakliyatına alt ıartnamı Xo. 
da ırörUIUr. 

5 - lsteklllertn 
Ko. na müracaatları. 

teminat makbuzlarlYI• 
(8818) 19892 

Kunı ot almacak 
Kayııerl sa. Al. Ko. dan: 
ı - 800 ton kuru ot puarlıkla alınacak· 

tır. 

:ı - Muhammen bedeli 88.000 lira olup 
kati teminat 11700 liradır. 

3 - lhaleal 15. 9. 941 pazarı.el .UnU 1&at 
11 dedir. 

.. - ial'\D&IM ... ewaıı ..... iltb"P.. 
""~ ............... .,. ...., 

Buğday nakli 
Erzurum Sa .Al. Ko. dan: 
ı - Kilosu 4 kuruı ııo unttmdın Dotu 

Bayazlta ııoo ton butda)' pazarlıkla n&ltlettl· 
rııecektır. 

2 - Paaarlıll lT. 9. Hl c:araamba 
ıaat 11 de Erzurum aa . .Af. Xo. da 
caktır. 

sflnü 
)'&pil&• 

a - Muhammen bedıU 2:ı!oo ura ıcau te-
mtnat 8873 liradır. 

4 - Bulday nakllyabna alt eartaaaıe JCo. 
da ıröı111Ur. Iatek111ertn teallrıat makbuala• 

EVSAFI 
İmar parıelidir. 815 metre ınmabbaıdır. 
Beher metro murabbaına ) bet lira k'7 

met takdir edilnıittir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

l - Satıı Petin para il. 6-10-941 PUar • 
teıi swıu ıaat 10 dan 12 7e kadar daire • 
mizde yapılacaktır. Talipler mabamaıeza 

kıymetin% 7,5 iı niıbetinde pey aJrc:aeı ., .. 
ya Banka mektubu ve tabvillt verecerkler

dir. Delllliye ve versiler aatıı bedelindela 

ödcmecelc •e tçu bare& ve taıııi7• murafl 
matterl,,.. alt o19caktd'. 

2 - Sat11 slDI artma w.u ..... 
men kr7111etın % 75 ili balclaia tüdirde 
tam ıaat 12 de Uç defa batırttmldrbq 

sonra en çok artırua ihale olanacak •• -,. 

75 ni bulmadıiı takdirde en,.,. artır8lllll 
taahhüdü baki kalmak ~ ıa-10.,.1 
perıembe ıünli eaat 10 dan 11 ,. k..sv 
yapılacak ikinci artırmada • Sok artır.,.. 
ihale edilecektir. 

s - İhale bedeli hemen •erilaaediti tQ., 
dircle miiıteri,.e ,-irmi dall PODM1t a.._ 
bir mehil verilebilecektir. Ba mehil i~laıle 

rb'le Ko. na muracaauan. 
(66:J0) 

Kunı ot alınacak 
Elkltehlr Sa. Al. Ko. dan: 

" de ödenmu't ihale bozulacak n lrendlaba.. 
den e•el en ,;ibek teklifde bulmwı kimee 
ara etmiı oldutu bedelle alaığa naı olu
n ona ihale Wilecektir. O da ruı olmu 
veya bulunmuea ;yedi ilin mt1ddetle cılran

lacalr bir artırmada en çok artırana ihale 
olunacak ve evelki ihale ile ba ibale ara • 
ıındald fiyat farkırıdan evelki müıteri 

1 - Pazarlıkla aoo ton kuru ot aatın alı· 
nacaktır. ilk t-ınau 11211 llradır. 

2 - Pazarlık sf1nll ıa. 9. Mı Plrtembl ri· 
nü aaat 15.li ta l:Mllehlr sa. Al. Ko. da ya-
pıl&caktır. 

3 - lateklllertn muaY>·en .Un vı aaattı 
teminat makbuzlarl)'le blrllkte mllracaatıan. 
Evaat Ko. da her •Un •OrUlllr. 

(6821) 18595 

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 

mes'ul bıılwıac:aktır. 

4 - Allkadarluın bu p:yri menk61 ilse. 
rindeki hak ve iddialarını evrakı miiıbite

leri7le birlikte onbeı dn içinde daire,.e 
bildirmeleri ve akıi halde haklan tapa sici
li ile eabit olmaclıkca eatıı bedelinin pa7. 
laıtırılmaıından hariç kalacaklardır. 

Askeri Fabrtkalr Satın Alma Ko.dan : 
200 M' Çam veya köknar tahta 8.40 

5 - Artırma 1&rtnameai bu ııinden itiM
: ren dairemiıin 918-11 numaralı do.namda 
: berlteıe açık bulundurulacaktır. Talipler 

daha evet ı&J'l'i menkilllbı lmar vaziyetini 

: .,. Hht 1&rtlarınr ıörmilı ve kabul etmiı 

4 x 025 x 0.025 ebadında. 
800 M' Çam veya köknar tahta 1.40 

4 x 0.22 x 023 abadında, 
100 ll' Çam veya köknar tahta 1.40 

'x 0.13 x 0.023 badıada, 
100 M' Cam veya köknar tahta 8.40 : 

4 x 0.23 x 0.08 ebadında, 
100 Jıl' Çam veya köknar tahta 8.'° : 

' x 0.22 x o.os ebadında, 
ı:so !41 Çam veya köknar tahta a.'° : 

4 x 0.12 x 0.025 ebadında 
100 M' Çam veya köknar tahta 8.40 : 

'x o.ıs x 0.026 ebadında, 
2M !41 Çam veya köknar tahta 3.40 : 

' x 0.20 x 0.026 ebaduada, 

3000 
200 

200 

200 

200 

3800 
Tahmin edilen bedeli (200.840) lira olan 

clna ve miktarı, ebatları Y11kand& yuıh 
12 kalem ve ceman 3800 K' oam veya kök
nar tahtası ve kaluı Alkert Fabrikalar 
Umum .MUdUrliltU Merkea Satın Alma 
Komlayonunca 30-9-1941 ...ıı ,.UnU 1aat 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart. 
name (10) lira (04) kuruetur. Muvakkat 
teminat (11282) liradır. Teklif mektupla
rını meak6r sUn aaat 15 e kadar komi1-
yona vermeleri ("67) 

16563 

Muhı.lif malzeme almacak 
Aıkeı1 Fabrikalar Satın Alma Ko.d&n : 
Malzemenin cinıi ve miktarı 43 000 • nıet • 

re haki renkte kum&f, İhalenin sUn ve a&· 

&U 28-9-18'1 Alı sümı 1'a Jla""'mı:rıeq 

ad olurıacatı ilin olunur. 4264 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Hl.ktmllatnclen: 
Ankara'nın Mamak mahallNlnde Llle cad

detıl Kayalı aokak 4 numarada mukim Salt -
hattln'e: 

Ankara beledlYHI ıu talert mUdtlr11ltüne 
izafeten umumi vekili avukat Hllaeytn Fevzt 
Hakman tarafından aleyhinize acılan 210 ku· 
ruı ııacak davasının •ıyabınızcta yapılan du
l'Ullll&ll IODUnda muddeablh 210 kurutun 
ytızüe 10 ücreti vekAlet ve dava masranarıyıe 
birlikte tahlll ne 8 9 941 tarth nde karar ''" 
rUmtı oldutundan tıbu hUkmUn lllnı tarihin· 
den itibaren 8 ııun ıı~nde kanuni yollara mil· 
racaal etmed tını2 takdirde hükmün katllete-
c:etı lllnen tebllt olunur. 

4261 

IUU'. 
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Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 

Maden ç avu§u yetişt irilmek Üzere Zonguldak • Kozlu' d a leyli 
ve m eccani olarak açılmış bulunan Maden Tatbika t kurslarına 
talebe kayde dilmektedir • 

Kurs la rda tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı a meli olma k 
ve m ünavebe ile devam e tm ek Üzere iki senedir. 

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

--
-

ULUS 

HARTA U. MÜDÜRLüCO NAFIA VEKALETİ İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Fotin alrnacak Nafıa ~c;~}[ı!c,~~ etüt İ§İeri Bira sandığı yaptırılacak 
Harta U. Müdıirlıigıinden ı Arıtıyc • Akyıw • Cokceler arnsı demlryoı 
l - Harta kıtası eratı için (UlOO) çift ctUdü kaııalı zart usullyle munakasa>·a ko - inhisarlar Umum Müdürlü -

fotin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· nı.lmustur. ğünden : 
muştur. 1 - Münakasa 18. 9. 941 tarihine tesadüf ı - E\·eıce eksııtme~·e konmue olan (on 

eden persembe günü saat on altıda demlryol- bin> adet blra sanılıtı aartnameaı dettstlrlldl· 
2 - Eksiltme 15 eylül 1941 pazartesi gu- tar tnsaııt dalrcstnde.l:I eksiltme komisyonu Alnden )'enlden kapalı zartla ekslllme>·e kon· 

nıi saat ( 15) de Ankara Cebeci harta satın salonunda >a1>1lacaktır. muıtur. cıvıııı idaremiz tarafından verilecek· 

ANKARA BELEDiYESİ 

Çizme alrnacak 
Ankara Belcdl>eslnden: 
1 - Altı cıt•ı memur ve 119 clttl de so • 

fôr ve erat !cin olmak \!zere ıtralye mUstah• 
demini için ccman (125) cırt ctzme on b~ 
ırUn mllddetle acık cksllt'llcyc konulmustur. 

2 - :i\luham'Tlen bede.! (8125) liradır. 

3 - Teminat (23~ı Ura (8Sl kurustur. 
4 - Şartnamesini ı:örmek ve bedelsiz al· alma komisyonunda yapılacaktır. 2 - Bu l$1n muhammen bedeli 10.800 Ura tir. 

ve muvakkat teminatı 772,5 liradır. 2 - (10 000) adedinin muhammen bedeli mak lstbenlerın her ~n en"ümen kalc'llln• 
S - Muhammen fiyat tutarı (14.880) li- ve ls1eklllerln de 23 O 941 cuma ı:unu saat 

ra muvakkat teminatı (l.116) lira olup bu

na ait makbuzun eksiltmeden bir saat evel 

teklif mektupları ile beraber komisyona 

8 - J\luka\ele projesi. eksiltme eıırtname- (42.474) liradır. Yüzde 7,5 muvakkat temına-
ıl, bayındırlık ısıerı ıı:enel sartnamesı, etüt tı (3166> liradır. lO 30 da belediye d ıreııln'.le müteaekkll d ıl· 
rennı aartnamcsı. ıı:Uzerıı:ah hartası ve dl~er 3 - Eksiltme 19. 9. 9.ıl cuma 'ltilnü saat mi enC'umenc mtlrac.ıatlan. 
e aktan mllteşekkll müı:.akas3 evrakı bedel· ll,25 te Kab3tasta le\'azım aubeslnde müte- <6482> 16449 

verılmiş olması lazımdır. sız olarak demtr>ollar lnaaat dairesinden tc- eekkll ıılım kOil)tsyonunda yapılacaktır. 
darlk olunabilir. 4 - Şartname sözü ı:eccn ıubcden ve lz- 2 muhasip aranıyor 

Ankara Beledl>e RelsllC:lndcn: 4 - İsteklilerin şeraiti oğrenmek üzere ------

Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, talebe birinci 
senen ın nazari ve ameli tahsil d evrelerinde asgari 100, ikinci se
n ed e asgar i 120 kuru§ yevmiye alacak, mektebi bit irenler ma
d en çavuıu unvaniyle en az 230 kunış yevmiye ile i§e başlattı
rılacaktır. 

Aşağıdak: §artları h a iz olan isteklilerin nihayet 29 eylül pa
zartesi akşamına k adar Zonguldak'ta Maden Teknisyen m ekte
bi müdürlüğüne vcsikala riy le bizzat müracaatları lazım dır. 

- her gün ve eksiltmeye girmek için de 2490 

: sayılı kanununun 2, 3. üncü maddelerinde : ı aranılan vesaikle beraber yukarıda yazılı 
: gıin ve saatte komisyona gelmeleri. 

4 - Bu münakasaya ırtrmek lstlyenlerln mır, Ankara basmüdUrlüklerlnden (213) ku· 
he türlü retcransl:ırını ı:österlr ıeslkaları

nı bir lstldaya tı:ı(:lı:; uak münakasa tarihin
den en az ile gün evet vekaletlmlze nıüraca· 

ruı mukabilinde alınabilir. 

5 - Ekslltme>e a'lrecekler 2500 ''e 5000 
adet !cin de teklifte bulunabllcceklerlne ı:ore 

at ederek bu ta tein ehliyet \•cslkası isteme· mühürlü tekllt mektuplannı kanuni \·esalkle 
lerı ve aıacnkları Du \'eslkayı tekllr zartla · tekllt edecekleri miktar uzerlnden > Uzde 7,5 

ı - Ankara su l&lcrl müdurlUA'U tein bir 
mesuı muhasip bir ayniyat muhasibi alınıı.· 

caktır. 

2 - Talipler a .ı~ıdn yazılı vesaiki istida• 
larlyle blrllkle eylJl sonuna kadar su lda • -

1 - Tür k vatandaşı olmak, ---- 2 - iy i ha l ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek, --- ---------
3 - Bulaşıcı haııtahklarla malül olmamak, bünyesi m ad en 

ocaklarında ameli çalışmağa müsait bulunmak (ıı ıhi mu
ayene Zonguldak' ta yapılacaktır) , 

--
4 - ilk mek tep mezuniyet vesikasını ibra z e tmek , --- = 
S - Dört a det vesika fotoğrafı vermek. (6640) --- 16599 --

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

VlLAYETLER 

inşaat yaptırılacak 
Zonguldak Deniz Mıntaka Komutan 

lığından : 
ı - Beherının kıymeti 1500 zer !ıra • 

dıın mecmuu 12000 lira tutan ve Zongul
dak deniz mıntaka komutanlığı tarafın -
d an mevkileri lrae edilecek olan sekiz i· 
§&ret ista!I) on inşaatı kapalı zarf usuliy
le 3-9·1941 tarihinden itlbaren 15 gün müd
d etle ekBilLmeye konulmu§tur. 

alarakları ehllyetname ve senesi le; nde tica
ret odası veslkaııı 

9 - Teklif mektuplnn yukarıcta altınrı 

maddede yazılı saatten bir sa'\t evet.ne ka
dar \'llAyete ırctlrllecck detim! cnrU nt'n re -
lsll~lnc makbuz mukabil nd vcr!N•cıctır. 

Pnsta ile ı:onderllecek mcktu:>luın nlh ıyct 
altıncı maddede ynzılı •ıate kadnr ır !mis ol· 
ması ve dıs znrfının mQhUr mumu ile iyice 
kapatılmaııı lazımdır. Postada olacak ıı: l'lk-
mcler kabul edilmez (6455) 16452 

Et alınacak 

(6065) 16052 nna ırnymaları IAzımdır &:U\'enme parası makbuzu veya banka temi - , resine vereceklerdir. 
\ 3 - :.ıımakasaya stlrAk edeceklerin, tek· nat mektubunu lhtl\·a edecek kapalı zarnarı· .A - Resmi b dalred auarı üc sene mi 

Sığıreti alınacak ıır znrtıarını 2490 num.ıralı kanunun ve ek- nı ihale ırünu eksiltme ıaallnden bir ııeat e- \'azlre?ntn Un edlldltlnl ı:55terlr vesika, 
Haritn U Mlldilrlllğllnden : ıııtme aartnameslnln tartratı dairesinde ha • vellne kadar mezkOr komtsy~n baskanlıQ'ına B - Slc 1 cu rt '11• 

l - Harta Umum MUd lrlUğU kıtnsı ern· ı z ,,yarak munakasanın yapılaca~ı saatten makbuz mukabilinde vermeleri !Azımdır. C - "'ıhat rapı rJ • 
tının lhtivacı olnn (10.000) kilo sığır eti ııı s:ıat evellne kadar numaralı makbuz mu· (803216579) 16536 D - Uc rotoA'raf 

16461 açık ekslltnfl' suretiyle s:ıtın alınacaktır 

1 
k bilinde komisyon DaskanlıA'ına vermı. ol - e (G530> 

2 Etin muhammen tutarı <3.5001 lira mo.ıarı ı:ızımctır. 161921 1611'6 

muvakkat temınatı ı2s2 5) liradır • • • • _ DEVLET OR .. MAN iŞLETME ... Si 1---E_M_N_l_Y_E_T_u __ MU_M __ M_d_. __ 
3- Eksiltme Anknrn Harlt!l Satın Al· Yapı ve ımar ış lerı ılanı 

mn KomiF:yonunda Hl. Eyllll 941 cuma gU· Nafia Vekaletınden ı S t 1 k k k t 
nll saat (15) de yapılacaktır. 1 - Eksiltmeye konulan is: Ankara a 1 1 o nar omrugu Elbise diktirilecek 

zere her glln ckslltmiye evelce yatırma • ev et rman Ş e mesı UZ· l - Zabıta memurları tein azı ı.ooo coCU 
4 İsteklilerin şnrtn ımcyl görmek ü- Yuksek Ziraat Enstitüler i banyo ta dili it O l O 1 l t • D" ı Emnbct Umum. MtidürlUA'ünden: 

ları l(lzımgclen teminat 'Tlakbuzlarlyle bir- sabit dolap ve bonko işleridir. ce Revir Amirliğinden: 1.200 takım maaknskct kıslık elbisenin dildi 
lıkte b ili gün ve saatte komisyona gel· Keşif bedeli: ( 148 ~o.3 ı) liradır. Hend"A'ln Çakallık koyUndckl dt'pomuzda ısı 2!1 ıı. o.u pazartesi günü 15 te kapalı zart-
melerl. (62381 16209 2 - Eksiltme 25.9.1941 perş embe günü 2. 8. 4, 5. 6, 7, S. 9 numaralı istiflerde mevcut I ıa m rıık ı~a)a konulmustur. 

saat IS de Nafıa V ekaleti yapı işleri imar 1099 adet muatllll 795 metre ve 504 deslmet· 2 - D ktlrlle<'<'k elbiselerin >alnız kum4· 

MALİYE VEKALETi 

Dolap ve saire alınacak 
~lıll> VckAI tlnrt~n: 

d d k 1 
1 re kUP hac:-mlnde muhtelit boydıı köknar ıı umum müdUrlUı?ümUzden \'erilecek dlı?er 

işleri eksıltme komisyonu 0 asın a apa ı tomruf:u 19 e>lul 10.U cuma gilnU saat 14 t e bütün le\ azımı muteahhlde alt olacaktır. 
zarf usuliyle yapılacaktır. Duzce'de rt'\ ır A.mlrllf:l binasında m!ıtesekkll s _ Kasketiyle. blrllkte beher takım ıcııs 

3 - Eksiltme şartnamesı ve buna mıite· komls>onda acık arttırma ııe 1atılaraktır. 7!50 kurus rl)at tahmin edilen elbiselerin nü· 
ferri evrak yapı ve imar işleri re isliğin .1 Tomrukların Oeher metre kupüniln mu· mune \c şartnamesini görmek lsU)cnlerin u• 

• 1 hnmmen bedeli 14 llradır lıd itik t ı k Is m"• den (75) yetmış beş kuruş bedel mukabı . mum m ur ııa ın ama om yonuna "' 
ı Mnll>e meslek mektrbl tein nltmıa - istekliler eartnameyl Ankarada onnan U· racaatıarı. 

a1et elb se dolabı bir ad t lctlma masası bir !inde alınabilır. mum müdUrlüf:U ile Bolu, !stanbul orman 4 ısteklllcrln 675 liralık teminat mak • 

2 - İhalesi 19 - eyllll - 1941 tarihine 
m Usadif cuma gilnU saat 15 te yapıla -
caktır. 

adl't kütllpane? bir adet yazı masıı~ı 14 adet 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli- cevlree mUdUr!Uklerlnde \'e DUzce revir A • buz 'e>a banka mektubunu muhtevi tckllJ 
İstanbul Beledivesinden etaJertn u1>1ır.ımnsı 2400 numaralı '\rnnunun !erin 1113 02 bin yUz on Uç lira iki Kr. tuk mırtıı:lnde \'e tomrukları yerinde ıroreblllr. mektuplarını, 2'19ll sayılı kanunun s, 4 un~ 
Hıuekl, CCrmhpasa, BeyoA:lu ve Zührevi 41 inci mnddeslnln <C) fıkrası mucibince a • ı muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Ve- 1 tsteklllerln mezkQr ı:Un ve saatte yüzde? mnddell'rlndc >azılJ bela'Clerıe birlikte eksilt-

hastalıklar hastanelertyte Zeyncp KAmll do. cık2 cks~ıtmheyc konu:~du111ıu .. ı;,,, .. 1 
d kil etinden bu iş için alınmış ehl iyet vesi _ 7,5 teminat akcelerı ve evral<ı IAzlmcıerlyle mc ı:Unti saat 14 c kadar komisyona verme• 

S - Muvakkat teminat 900 liradır. 
4 - Eksiltme ve fennt §artnamelerle 

p rojeler her gün deniz mıntaka komutan· 
lığında görllleblltr. 

ı:umevtnln yıllık ihtiyacı ıcın alınarak 7'4!)').4 - .. u amm n "'" e """'' .ra ır. . birlikte mC'zkOr komisyona mUracaatıarı. :eri. (6578) 16:568 
g _ Muvakkat teminatı 29S lira on Ü" ku kası ıbraz etmeleri lazımdır. İşbu vesıkayı (~,9 .,., 6477> 164.,,, kilo beyaz karaman eti flll7.arlık suretiyle sa- ~ .,,., "'" 

tın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin be_ rustur. almak için isteklilerin eksi l tme tarıhinden 

5 - Taliplt'r1n bu g1bl in§aatı yapabl • 
l ecekler!ne dair natıadan alacaklan eh 
llyet vesikasını ibraz eylemeleri ııarttır. 

deli 56 kurus \'e ilk teminatı 3149 lira 73 ku· 4 - Şartramc ve resimleri levazım mO (tatil. gunleri hariç) uç gıin evci bi r isti· 
ruıtur. Şartname zabıt \•e muamclAt müdür- dUrlUtünde g rüleblllr da ile Nafia V ekalet ine muracaat etmeleri LiSELER DEVLET DEM1RYOLLARI 

6 - Talip olanların teklif mektupları • 
nı ihalenin muallak bulunduğu saatten 
b ir saat evelinc kadar makbuz mukabl -
l lnde komisyona tevdi eylemeleri !Uzumu 
UM olunur. (6414) 16359 

ıuı:o kaleminde görütr-tılllr lhale 19 9 941 cu- 5 - Eksiltme ıs eylül 941 peraembe ırünCI 
ma rilnü saat 14 te daimi encQmende yapı - saat on dortte M~llye VckAletı levazım mU· ve en az bır kalemde bu işe benzer Muhtelif yiyecek alınacak Kereste alınacak 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz \CYn dürlUfıQnde mUlcsC?kkll ekslltme komisyonun· ' (10.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi T. l\I C. Yenlaehlr Lisesi l\1UdUrlU~Unılen: De\'lct Demlryollnrı Sa. Al. Ko. dan: 
mektupları ve 9-11 yılına alt ticaret odası \e- en yapılacaktır. yaptıran İdarelerden alınmış vesika rabt l\Icktcb mızın oır sene! k C?rzııı.:, sebze et İdaremiz lhtbncı tein muhteHt ebatta 
ılkalarlyle ihale ı:ünO muayyen saatte daimi lsteklllcrln 24!:>0 numaralı kanunun 2 ve etmeleri lazımdır. \'e ekmek lhllyacları mektepte ıne' c-ut ıart- 17.810 l\13 cam <ilime ve 9.&10 1\18. cam tah· 
encümende bulunmalan. 3 Uncu maddelerindeki bclıreler mu\ ak kat 1 ı'hale namelere nöre a~ık cks itme ile aıınarnktır. ta ve k ı las 26 c) IUI oıı tnrlhlnc rastııyall s - İstekliler teklif mektup arını .. • 1.ıı ,, 

(6498/7970) 16508 teminat makbuzu veya banka kftalet m<'k - Taliplerin !hole ı:Un\l olan 19 e>liıl <'Umn ı:u- cuma ı: nu sa t lli da Ankandn tkincl il" 

Şose in§aatı 

Eaklsehlr Narıa MOdilrliltündne: 

tublyle birlikte tayin olunan ı:ün ve saatte gıinü olan 25 9-941 perşembe günü sa at 14 ll'lmc tılnıısında topl..'.ınan komisyonda kapa• nü &aat 16 da mektepte topl:ınacak komls· 

ENSTiTÜLER 
komisyona mUracaatlnrı. (6236> 1G207 de kadar eksiltme Komisyonu reisliğine >ona müracaatları. (G605 , 16370 lı zarf usuıı~ıe satın alınacaktır. Bu ise ,ır-

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. mck lstı)en!C' ın kanı.1nun tayin ettlA'I vesa· 

lhale günü tebdili 
tsmetpaıa Kız EnstltüsU MU<IUr!Ul'ıilnden: 

HAR1C1YE VEKALETi 
l - Eksiltmeye konulan lı: Eııklıehlr -

Seyttuzı y0Iunun 8l+IJ40 43+000 kilometre· 
leri tasııasında yeni ıose ve !inat lma!At ln
eaatıdır. 

2 - Kcıtf bedeli: (ıi7159 !>2) liradır. 
Ulus gazetesinin Z7. s 1941 ve l, 5. 9 ıx. Merdiven inşaatı 

1941 tarihli nüshalarınd3 nesredllmls olan 1 Hariciye Vekll.lt'tl Satın Alma Komis
llAnda ıı 9.1941 pcracmbe ı:UnU katı ihalesi >'onundan: 3 - Bu lıe alt sartnameler ve c\•rak eun· 

lardır: 

A - Bayındırlık lılerı genel eartnamesı, 
B - Tcsvl)el tUrabıye, eose ve kArglr ın-

11ata alt umuml rennt earlname, 

mukarrer tamirat ısının komls:ıronra gurulen Hariciye Vekll.leti binası methal merdi· 
lüzuma binaen 22. !> 1941 paznrtcsı ı:UnUne venlnin yeniden yapılması eksiltmeye ko-
tt.ıık edllm~tır. (6611) 16586 nulmuştur. 

C - Grafik 
D - llletra;ı Kooperatif fes hi 
E - Hususi rennl eartnııme 
F - Fiyat bordrosu 
c - Kcıtf hUIAsası 265 sayılı Ş . Karaağaç T. K redi 
H - Eksiltme ıartn&mesı K o o peratifi umu m i heyeti a na mu -
l - Mukavele ı>roJesı kav elenin 72 inci maddesinin ( Ç) 
btıyenlcr bu evrakı ber zaman natıa ma- fıkrasındaki sebep dolayısiyle Koo-

cıurıu~nde parasız olarak ıı:öreblllrler. 
4 _ ı. yeri: Esklıehlr - ScYltı: ızl yolunun p eratifin feshine karar verilmiş ve 

sı+94~3 000 k l ımetrclerı arasıdır. bu kararı Ticare t Vekaletiyle T. C. 
5 - Yapılarak ıs: BlokııJlı soso \'e sınat Z i r aat Bankasının tasd ikine iktiran 

tmalAt lnıaatıcıır eylemiş olduğundan a na mukavele • 
6 - F.kılltmc. 22 9. 941 tarihinde Eskise- n i n 73 üncü maddes in e tevfika n te -

h lr vllft.>ell blnıııında toplanan dıılmt cncU -
mende saat 15 tc yapılacaktır. şekkül e den tasfiye k uru lu bugün işi-

7 - ;Ekslltmo knpalı 7.arf usullylcdlr. n e başlamıştı r. 

s _ Ekslluneye girmek ıstıyenlerln K ooperatiften alacaklı olanların 

(428699) lira muvakkat teminat vermesi ve ü rüncü ilanımızın t a r ihind en itiba -
aıaıtıda ırösterllen vc~lkaları haiz oımatan " • . d .. t 

tt ren e n geç altı a y ıçın e muracaa 
ıar ır. b" · 

Benzeri <30000> ıırelık ıs yaptı~ına ııaır 1 e derek haklarını isp at e tmeleri ırın-
bOnscrvlsle mail referansa tstlnndcn ihale· ci defa olarak ilan olu nur. 4269 
d en en az üc gün evel vllAyete mUracaaUa -

Odun satışı 

Teklrda~ Vakıflar İdaresindt'n 
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16 4000 00 25000 800 00 8 D Od,ın Snray'da Yumnık11y11 
15 1200 oo 000 90 00 9 C.B. .. Sarııy'da Ergene vr Taş ağıl 
l _ Saray kazasında Ayıı.spaşıı vakıf ormanlarının 942 senesi odun satışlaı ı 

ıartnamelerl mucibince yukarıda hlzalaruı da yazılı §ekllde açık artırma usıılıylc 
aı tırmıya konulmuştur. 

2 - Artırma 22. 9. 941 pazartesi gUnll saat ı~ Sarny'da vakıf orman mııamcHlt 
d airesinde yapılacaktır. • 

s - Artırmıya girecek mllşterilerln 2.ı 9fl ııayılı ka nunda yazılı vesıkaları ibraza 
mecburdur 

4. - Şıı.rtnameler Tekirdağ Vak ı flar ide resinden bedelsiz olarak alınnbllir. 
5 _ Daha fazla malCımat almak lstlyen lerln Tekirdağ Vakıflar id:ı.resine mUra-

cu.tlc.:'J. 

Odun 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden 

20 ~16S 40 40842 612 63 

ô z 
7,9 

satışı 

·~ 
ö 

(6486) 16453 

A Odun Saray vakıf orman Kazanclere 
mevkll 

2~ 9465 M 37862 70 92 24,25,26,14 E Odun Saray"c1a Palamutdcre 
2() r.:ı 5 GO 2G928 403 92 3,7 B Odun Saray'da vakıf orman Hamas-

tepe yolunda 
ı _ Saray kazasında Ayaspaşa vakır ormanlarının 042 senesi odun satışlıırı 

ııartnam 1 rl mucibince yukarıda hlzaları11 da yazılı O<' kilde kapalı zarf usulıylc 
artırmı..-a konulmuştur. 

:ı - Artırma 2~. 9. 941 pazartesi gilnU saat 15 Saray'da vakıf orman munmelüt 
dairesıııtle yopılacaktır. . 

3 - Artırrr.ıyn gfrecek mU;ıterilerln 24 90 sayılı k anunda yazılı vesıkaları lbraz:ı 
mechurdur. 

4 - Şartnameler Tekirdağ Vakıflar i<1areelnnen bedelsiz olarak alınabilir. 
5 - Teklif mektuplan 22. O. 941 pazartesi gUnU saat H de kadar Te'kirda~ Vakıf· 

]ar 1dnresinc verilecek tir. 
6 - Daha fazla ma!Qmat a lmak lstiyen lerln Tekirdağ Vakıflar idar esine müra-

caauan. {6487) 16454 

K anun\ ehUyat.i h ais 1.aUık.ll\ert" ~il

name ve projeyı her glin vekillet levazım 
mUd lr!Uğilnde görebilirler. 
Keşif bedeli: 20i5 lira 66 kuruş. 
Muvakkat teminatı: 1~5 lira 67 kuruş. 
!hale tarihi: 22. 9. 941 p~zartcsl r.aat 

!10) da. 
İhale mahalli: Hariciye V ekAlett satın 

alma komleyomı . (6418) 16393 

TÜRK HAVA KURUMU 

Makbuz bastırılacak 
T. H. K. Gcnclmerkez Başkanlıgından 

Mevcut numunesine uygun ellişerlik paf

ta halınde 3.5 x S ebadında 600.000 tut -

kallı makbuz bastırılması kapalı zarf usu

Jiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
24·9 941 çarşamba günu saat 16 da T.H.K. 
Genelmerkez binasında yapılacaktır. Mu -

hammen bedeli 8000 ve muvakkat teminatı 
600 liradır. Bu işe ait şartname Genelmer
kez Satın Alma Komisyonundan ve İstan -

bul Tıirk Hava Kurumu Şubesi Başkanlı -
ğından parasız verilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzla
rını lıavi usulıine göre kapatılmış kapalı 

7.arflarını eksiltme günü saat 15 e kada r 

Komisyona vermelidirler. 4169 

Lİ NGUAFON'la 
lnı:lllzcc, frıınsızl'n veYa almanrayı, kü· 

cllk bir masrarıa, ısın 1zcıen ve \'Bktlnlzden 
Ct'dakArlık )apmadnn ve el':lenerck altı a)da 
öl':rencbllmek elinizdedir. h:ahat isteyiniz. 
Haşet kitabevi \'e Tan kırtaıılyc tecim evl. 

4135 

Zııyt - İstanbul TopanC! askeri sanat mek· 
tcblnden 9Z9 senl'Slnde? a.ııırıım uhadetnnme
ml kaybettim Yen s nl aıacn(ıımdan e.,klslnln 
hükmü >Oktur Mlthat Altınluırll 

4270 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7224 
İmtiyaz S ahib i 

lskender Artur> 

Umum i Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtu Faik Fenik 
Müessese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize s:Onderilen her nevi ya. 
r:ııar. nearedllsln edilmesin geri va
rllmez ve kaybolusundan dolayı hlc 

bir mesullyet kııbul .olunmaz. 

~=======================-!) 

d. lkle ll9,21 yüz on dokuz lira yirmi bir ıcu• 
Postada olacak gecikmeler kabul e ıle- OKULLAR ıuı mu\akknt teminatlarını havı tekllrlertııl 

mcz. a>nı ırUn sııat on beşe kad:ır ko;:nlıyon rets• 
(6442) J6433 ikmal imtihanları lllilne mnktıuz mulmblllnde vermeler! 11• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yağ ve benzin nakliyatı 
M M v 'a\ a Sn Al. Ko. dan: 

.... ~Slft ............ ~ 

t r. Muharrımcn bt'dell 1100 lira olup kati te
minatı 165 liradır. Pazarlığı 16 9 . 9U salı 
g nü saat ll de Ankııra'dn Hava ııatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komls
yo~da görülebilir lsteklllcrln muayyen gün \'e 

atte komls}'ondıı bulunmatnrı. 
CGY..:.2> ır.503 

ANKARA V ALILlCl 

Okul tamiri 
Ankara Vnlil!ğindt'n: 
Kızılcahamam kazası merkez oku.tunun 

tamiri 1465 lira 4 kunış keşif bedelı Uzc· 
rlnden açık eksiltmeye konulmuştur. İs
teklilerin keşif ve şartnameyi görmek U· 
zrre hC'r gün Manrif mUdllrliiğf.ine ve iha
le gUnU olan 15. O. 9fl pazarteııi gUnU s a
p. 15 te ve yUzde 7,5 temina t akçesini hu
sust muhasebe mUdUrlllğU v eznesine yatı
rarak viUı.yet dalmt encümenine müraca
atları ilAn olunur. (5841) 15899 

Kunı ot alınacak 
Anknra Valiliğinden : 
V il!'iyet dıımızlık aygır deposu hayva -

natı içın satın alınmak Uzere açık eks ilt· 
miye konulan 40-45 bin kilo kuru ota ta· 
lip çıkmadığından bir a y mUddetle pazar
lığa konmuştur. 

İsteklilerin her pa zartesi ve perşembe 
gUnleri saat 15 de ,·ilAyet daim! e ncUme· 
nine milracantıan llfın olunur. 

{602~) 16018 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. 

Kösele ve vaketa alınacak 
:Marmara Ussu Bahri K . Satın Alma 

H:omısyonundan : 
Cinsi kösele, 5000 kilo, T ahmini fiyatı 

4.50 kuruş, Kati teminatı 3375 lira, 
Cinsi San vaketa, 3000 kilo, Tahmini 

.Ankara ~:rkC'k Ak&am B<ılı;c Sanat Okulu zımrtır. Şartname ve mul<avrle proJesl ıco• 
Müdurluğündcn. nı s)on kaleminden p3ra.sız alınablllr. 

Okulumuzun resim, Ttlrkce \'C mesleki 
teknoloJI ikmal imtihanları 22 cyıuı 19U pa-
zarıesı günü, nrltmetık \ e iieometrl ikmal 
lmtih>ı.nl>1rına dd 24 eylül 1941 carıamba 
n u aaaı 1'? c.1 

gtinlerde okulda 
(6643J 165.54 

(G47ü) 16434 

Pamuk yağı alınacak 
Dc\'let !Jemlr~u ıarı Sa. Al. Ko. dan: 

~.....,__. ~.ı.n=, nn .llnkıız. ' 
beş ) oı: llrıı ol n (30) otuz ton tasfiye ed 
mla pamuk )ll~ı 2'l 9. 941 ııazartesı ırünu ,.. 
at 15 te kapnlı zarf usulble Ankarada ldllrf 

T k "k k" } 1 k binasında sntın alına<'ııktır. 
e nı ıtap ar a ınaca Bu se ~ırmek tstl>enlerln (1462~> c~ 

Ankara llölı;re Sanat Okulu MüdilrlUt:Un • el ırt yüz nltmıı iki lira elli kuruıı ııraı.ıJ 
den: ıru\akkat teminat ile k runun ta>'in ettlll 

Böliic sanat okulları lhtbarı tein 2546 lira 
' k ıa•ı \ e tekhtle nı a) nı ırUn saat 14' 1 kuru~ tutarındaki 39.J knlem ernebl teknik 
k dar koml~yon reisliğine \'ermeleri ıtızıındlr• kltRplar acık eksiltme sureti) le alınacaktır. 

Şa•tnaıneıcr parasız olarak Ankarocı-
Bu ı:lbl kitapları 'erebllecek olanların kitap malzeme dairesinden, Ha:ırdarpaıada te!ellıuıl 
listeleriyle eartnamestnl iiörmek üzere her 
ı:\ln okul mUdUrlU~Une \'e eksiltme> e ı:ıre- \ c se\ k ıertl41nden da~ıtılacaktır. 
ceklerın de )'1.ızde )edl bucuk ıemlnatıarl>le <6:iJ.ı> l6565 

blrllkte ihale gUnU olan 29. 9.1941 pazartesi Ot J kh 
ı:Unü ıaat 115 te Ankara mektepler muhase - e Ve yata ane intaah 

De~kt Demlr)olları Sa. Al. Ko. dan: 
bcclll~lnde toplanacak olan alım ıatım ko • Yerkdy istasyonunda otel \'e yatakane 111-
mlsyonuna müracaatları. naları lnsaatı kapalı zarr usullyle ve \"Dhıdl 

(6641)) 16585 tlyat üzerinden eksiltmeye konmuatur. S-
..1 l il il llll il llll il llll il l il il I 111111111 L lnaaıı ua d~c-me ve ıentolar tein muktazl dr 
- - mirler lılarcce vcrılerl'ktlr. 

: Muhterem mü~terilerimize = l - Bu ıaın muhammen bedeli c1sooo> JJ' 

§ ORMAN ÇIFLIGINDE § ı ra~r:_ istekliler bu ise alt ıartname ve 111' 
• : e\·rakı D. D. yolları Ankara vezn~ırıdt• : B 1 RA PARK 1 : 1 (390) kur111 mukabilinde alabilirler. 

: : 3 - Ekslltme 2. 10. 941 tarihinde perleıo-
: Her cumartesi ve pazar ı:unleri caz : be ı:ünU saat 16 da Ankarada D. D. > oıı•~ 
- bulunduracaktır. 4261 : yol dairesinde topı nacak merkez birinci K0 - -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' mtsyonunra yapılnL.ı.ktır. • 

4 - Eksiltme> e ı:lrebllmek lcln l!teıcıll', 
..11111111111111111111111111111 il l l l l l l l I L. I rln tekllr mektuplariyle birlikte aaai'ııda >"1 
- - 7.llı teminat ve n~salkl aynı &:ün sAat (15)1" = A 1 t 1 k e = kadar komisyon relsllt:lne \'ermeleri JAZl : ce e sa ı ı şya - dır: 
: Yatak, >emek, oda takımı, ... uz dola· : a) (15150) liralık muvakkat teminat ı.l". 
: bı . Yenişehir Ismetpau caddesi Yüksel : b) 24!X> sa;ı.,lı kanunun tayin ettır:t ''~ııı•' 
: otobüs durağı .Amas Ap üıt kata ıaat : larla bu ise mahKus olmak üzere Münıı ıt" 
: ı0-19 arasında müracaat. 4265 : \'ekA.letlnden alınmıs ehliyet vc..slkası, cııl ,ol 
: : 1 vesikası için ihale tarlhtnrten en az scklZ O' 
., il 11111111111111111111111111111111 il l l r"' eve! bir istida Ue MunakıılAt VekAlC?tıne :'; 

rarnat olunması. (6531 ı :1 

Muhtelif alınacak 
fıyalı 460 kuruş, Katı teminatı 2070 Ura. D evlet Demiryolları Sa. Al. Ko da.n : ı 

1 - Yukarıda cins ve mlktan yazılı i k i Muham men bedel m uvakka t temina t ve miktarları aııağıdıı yazılı tkl llst e l1'tJJ.ı1 

çelik 
kalem malzeme ayrı ayn şartnamede ola- t ev lyau muhtelif çellk 27-10-19fl p azar tesi glinü saat 15 te kapalı zarf usu!IY' 
rnk pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 _ Pazarlıkları 16 _ EylUl _ l 0'1 salı Ankara' da idare binasında satın alınacak tır. JI. 
glınU saat 15 te İzmlt' te tersane kapısın- B u iııe girmek lstlyenl erln her listenin hizasında yazılı muvakkat temina t Il?,1a' 
dnki komisyon binasında yapılacaktır. Bu nunun tayin e ttigi vesikaları ve t eklifler i ni aynı gün saat 14 de kndar korıt• 
malzeme bır veya ayrı a~Tı t aliplere ih ale reisliğine vermeleri lAzımdır. ,J • 
olunabilir. Şartnameleri bedelsız olarak Şartnameler 100 kuruşa idaren in Ankara ve Haydarpıışa veznt'lerinde satJll1';'. 
komisyondan alınır. tadır. (6394) ,. J' 

8 - Pazarlığa iştirak edecek ist ekli - M uhammen l\JUV~~ 
!erin bu gibi işlerle ilglll olduklarına dair L iste :Malzemenin ismi M iktar bedel t e11'' "' 

N o: L ira Kr. L lrll ,t 
tıcaret vesikalarını ve yukarıda cinsleri 1 Muhtelit hususi çelik ler 2:;H o 29385 2203 
ııızalarında gösterilen temlnatıarlyle bir· 2 Kanallı ve kanalsız ıusta rJ 
ilkte bclll gün ve saat te k omisyona m U - 84000 54600 

g980 
racııatları. (8035-6581) 16~69 çellkler1 ~ 
~--------------------~-------------------------------------------...,....., 

YENİ Sinemada 
BuırUn bu gece 

san t: l O • 12 - 14.30 - ıı:; .ao - 21 
seanslannda 

lKI CA~"LI ADAM 
Bas Rollerde: P..alph Bellamy - Joan Pcrry 

Saat: 16.30 seansında 
YAL."IJIZ SENtN lC!:N 

Bas rolde: 
Crace lltoore 

Hamamonll Acık Hava Slnrunası 

KAHVECI CUZELt 
TUrkce sözlü ve ıarkılı 

Sus Sinemasında 
Bugün 14.30 dan itibaren 

Rolaand Toutaln • Dallo - Gaston Modot· 
Nora Grcıror • Paulette Dubot tarafından 

yaratılan 

KOCASI ve ASICI 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 aeec 21 de 

Saat: 10 - 12 seanslarında 

KA T YA 
Bas rolde: DA."!ELLE DARR!EUKS 

Cebeci Yenldotan Sineması 

Mevsimin en ailzel rtlml 

SOMER Sinemasında 
Bue-.ın bu ıı:ece 

Mevsimin en heyecanlı ve korkunc t111"
1 

ASILAMIYAN AD Alt 

Baa Rolde: Borts Karlott 

Seanslat': I' 
10 - 12.15 • 14.30 • 16 SO - lS.30 gece :ı1 

?smctpa&n Sakarya slnemaaı 

İST1KLA.L KAllRAl\1AN1 

TUrkcc sôzlU 


