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Tasarruf bonolarının hepsi 
Ma 1 iye ta ri h ... ~.~.i.~.~~ .... ~.~~9.~.~9..~ .... ?..~!. ... ~~~!.! ... : 
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bonosu kamilen satlldı 
Maliye Vekilimiz diyor ki : 

Vatandaşların gösterdikleri emsalsiz rağbet 
ve alakayı şükranla kaydetmek • • 

ısterım 

Müstahsilin mahsulünün depo edildiği silolardan biri 

Toprak Mahsulleri Ofisinin iı hacmi gittik(c geniıliyor 

Günde mübayaa olunan 5000 
ton muhtelif hububata mukabi 1 

çiftçiye her gün ödenen para 

satıldı 
Yunanistan' a 

50.000 ton 
erzak gidecek 

Sevkiyat ve tevziat işi 

Kızılay ve Kızılhoç 

vasıtasiyle yapılacak 
Y~n.anistan'daki harp kurbanlarına 

v~. sıvıl halka yardım için Türkiye 
C~mhuriyet Hükümetinin, ihracına 
musaade ettiği yiyecek hakkında 
Anadolu Ajansı aşağıdaki mali'ımatı 
almıştır. 

(Sonu 3 üncü sayf~da) 

Ankara amerikan büyük 
-----

el(iliğinin bir tavzihi 

Amiral Sterling'in 
mütalealar1 

tamamen şahsidir 
Ankara, 13 a.a. - Amerika Buyuk 

Elçiliği aşağıdaki yazının neşrini 
Anadolu Ajansından rica etmiştir : 

Anadplu Ajansı 2 cyHilde Boğazla
ra dair meseleler hakkında Amiral 

Hasılatı Milli Müdafaa ihtiyaçlarını kartılamak üzere 18 temmuzda 
satııa çıkarılan tasarruf bonolarmm hepsi ıatılmıt bulunmaktadır. 25 
milyon liralık tasarruf bonosunun iki ay gibi çok kısa bir zaman içinde 
tamamen satılmıı bulunması, halkımızın Milli Müdafaa mevzuuna ver
diği değerin ve Cümhuriyet maliyesine karıı gösterdiği güvenin çok ba
riz bir misalidir. 5, 25 100, 500 ve 1.000 liralık olarak çıkarılan tasar
ruf bonoları üç, altı ay ve bir sene vadeli bulunınalcta idi. Oğrendiği
mize_ göre, halkımız bilhassa bir acne vadeli bonolara büyük bir rağbet 
göstermiıtir_K.,~ bir zaman içinde satılan 25 milyonluk bononun 23 
milyonunu bir senelik vadeliler teşkil etmittir. Halkımızın bugünkü hal 
ve ıartlar içinde bilhassa bir senelik vadeli bonolara tehalükle sarılma
sı ancak Cümhuriyet Türkiyesine nasip olan manalı bir hadise ve mali
ye tarihimiz için de parlak bir sayfa teıkil etmektedir. 5 lira veya 25 1 
lira gibi küçük kıymetler taııyan bonolarm ihracı da küçük tasarruf 1 

erbabına paralarını yatırmak imkanını venniı ve halkçılık prensipimiz 
için örnek bir tatbik sahası yaratmııtrr. 

Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı, tasarruf bonolannm satııı hakkın
da bir muharririmize ıu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Hasılatı milli müdafaa ihtiyaçlarına karııhk tutulmak üzere 
4058 numaralı kanunun verdiği ıelahiyete istinaden tasarruf bonoları
nın satııa çıkarıldığı malumunuzdur. Mezkur kanun bunun azami had-------------..-iil dini S milyon lira olarak leahit elmittir. ll:i aydan daha kıaa bir u.ma:ıı 

450 · 500.000 lira d d Yates Sterling·in "United Press .. 
arasın a ır l ajansına serdettiği beyan olunan ınü-

(Sonıı 3 iincü sayfada) 

imarda 
husust ve umumt 
menfaatler 

Falih Rıfkı ATAY 

Eski Sadrazam Sait Paıa'nın ha
tırat'ı gösteriyor ki lstanbul'da Ye
nicami meydanının açılmasına ilk 
defa Sultan Hamit karar vermiıtir. 
Padiıahın fikrince Köprü ile bu 
abide arasındaki binalar yıkılmalı, 
etraf tanzim edilmeli, ve meydanın 
?r.tasına bir güzel sebil yapılmalı 
ıdı. Sadrazama ve Evkaf Nezareti
ne iradeler tebliğ edilmiı ve hazır
lıklar baılamıştır. Maatteessüf yıkı
lacak yapılar arasında Serasker Ri-
2a Paşanın da bir binası varmış; bu 
2~t saraya gitmiı: ne dedi ise de
!!'~t ve Sultan iradelerini geri almış! 
ı:.ger Seraskerin Y enicami önünde 
bir binası veya sarayda nüfuzu ol
lnaaaydı, bugün gördüğünüz mey
dan kırk senedenberi açılmıı ola
caktı. 

Neron bir seyahatten döndüğü 
Za.nıa.n, geniş ve aydınlık sokaklı 
fark tehirleri ile Roma'nın dar ve 
dolanıbaçlı yolları arasındaki tezat
t•n sıkılmış ve bir imar hamlesi yap
inak İstemişti. Fakat bu yüzden 
Zengin olmak istiyen bina sahiple
rinin aşırı iddiaları karşısında §aşı
rı.p. kalmış ve imparatorluk merke
:Z:ını ateılemckten baıka çare bula
~an.u~tır. Meşhur Roma yangınının 
•kıkı sebebi budur. 
londra garp ıehirleri arasında 

~lc:aklarının darlığı, meydanlarının 
~aklığı ile meşhurdur. Vaktiyle 
l ıra.Hardan biri, şehri biraz ferah • 
I ~rıdırnuya teıebbüs etti, fakat em
ıd•k sahiplerinin muhalefetine uğra
h 1• Mücadele sıralarında bir mali 
d Uhran çıktı, kral City zenginlerin
ren Para istikraz etmek mecburiye-
t~de kaldı. Emlak sahibi olan zenf 1nler, şehrin binalarına ve sokak-
•rına dokunmamak şartiyle krala 

P•r.a verdiler. Bu sebepledir ki bazı 
ırıgılizler, eğer tarihi abideler za-
l"ar ·· ı 
1 Rormemiş ve can kayıbı o mamrş 

~ aydı, bombardıman yangınların
dan, sokakları genişletmek ve mey
h:İl~r açmak fırsatını verdiği için, 

~ı nıemnun bile kalacaklardı. 
h' Şıırıdi biz büyük küçük bütün şe· 
lc~rlerinıizde imar planlarının tatbi-

1 de'Yl'indeyiz. Her tarafta imme 
menfaati ile hususi menfaatler ara-

d'll"lda ırkı ve sert bir mücadele var
ır f d ·r d · ırıar hareketlerin en verım ı 

• erhaJ ve münhasıran kazanmak 
• '-unun için hiç bir fedakirlık

(Sonu S inci sayfada) 

içinde bu miktarm tamam ... aatrl -

Toprak Mahsulleri Ofisinin işti - r:: 
gal mevzuuna dahil maddelerin mü - ı F~ 
bava~ı.sı gün geçtikcce büyük bir te -
Akiki •• inifipf 1"8tttermelrtedir. Ofi

---ı mrt oldufunu iftiharla aöyliyebili-

sovyet le r Birıı·g\J •. ne- 1 rim. Binaenaleyh bono satııı kapan-

sin ilJc kurulduğu senelerde yaptığı 

mübayaa ve bu İf için earfettiği para 
mikdariyle halen yaptığı mübayaa ve 
ıSarfettiği para mikdarı arasında bü

mıt bulunmaktadır. •• d · ı k •• Vatandaıların bu hususta gösterQOn erı me uzere dikleri emsalsiz rağbet ve alakayı 
tükranla kaydetmek isterim. Satııın 

yük farklar müşahede edilmekte, or
du ve halk ihtiyacının ne suretle ha
zırlandığı ve stok yapmak için nasıi 
çalışıldığı etrafında şu malUmat ve

·ı RA N 'A % 90 nından fazlası bir sene vadeli
lerden olmuıtur. Dünya buhranının 

Amerika' dan silah 
gelmeğe baıladı 

lranlılar ilk alman 

doğurduğu mali ve iktısadi ıartlar 
karıısmda halkımızın üç ve altı ay 
vadeli bonolar da mevcut bulundu
ğu halde en uzun vadelilere rağbet 
göatermesi Cümhuriyet maliyesine 
olan emniyet ve itimadının yeni bir 
tezahürüdür. 

rilmektedir: 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 1939 

yılında yegane iştigal mevzuu olarak 
aldığı buğday 194 bin tondu. Bu ra
kam 1940 yılında 156 bin tona düş -
müştür. Senenin ikinci yarısında 

ofisin faaliyet mevzuuna giren arpa 
ve yulafla birlikte mübayaa hacmi 190 
bin tondur. 1941 senesinin yalnız ilk 
altı ayındaki buğday mübayaatı 191 
bin tonu geçmiştir. 

Elde edilen bu netice, bir taraf
tan tasarruf fikrinin memlekette e
aaılı bir surette yerleşmekte olduğu
nu göstermekle beraber diğer taraf
tan vatandaıların milli müdafaa 
mevzuundaki alaka ve haaıasiyetle

ka file sİ n i teslim ettiler nne kuvetli bir dem teıkil etmesi 
itibariyle de takdire fayandır." 

Alım sahasındaki bu genişleme sa-

(Sonu 3 üncü sayfada) 
Kahire; 13. a.a. - Bağdad'dan alınan 

haberlere g6re, Irl\k isyanının b8§lıca mu
harrlklerlnden olup İran'a iltica etml§ bu
lunan 5 ki§l, İrak divanıharbi tarafından 

muhakeme edilmek Uzere İrak'a d6nmek 
arzusunu izhar etmi§lerdir. 

Yine Bağdad'dan alınan haberlere göre, 
tran'a kaçmı§ olan sabık KudUs mU!tlal, 
1ran'dan kaı;;amamıetır. 

Sanıldığına g6re, hfllen Tahran'daki Al
man elı;;illğlne iltica edenler araunda bu. 
lurunaktadır. 

Zelzele mıntakasına 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kızılay elbise, çamaş1r 
ve kundura gönderdi 

Tahran radyom ne c/emiı ? 
Bcrlin: 13. a.a. - Tahran radyosu, İran ERC 1 Ş'TE ÖLEN 192 YURTTAŞ) N 

hUkUmetinln, İngiliz \•e Rue tazyıkl kar-
şıBındakl vaziyetini §6yle lfRde etmekte - CENAZE TÖRENİ DÜN YAPILDI 
dir,1: h"lkU ti dııl k b' bit af Zelzele mıntakasından ıehrimize gelen malumata göre Erci§'in Ko-• ran ı me , ma aı ı ır ar . 
lık muhn!nza etmek, sulh içinde yaşamak, ~capına~ nahiyesinde ölen 192 vatandaşımız dün gömülmüttür. Bu nahi-

(s J •. .. 
/ 

d ) yede agır ve hafif yaralı olarak 221 kiıi bulunduğu tesbit edilmiıtir. onu uncu say a a 1 Bunlardan nJ;'lr yaralı olanlar Van hasta-

lran'Jaki lnıili~ Kuvetlerinin B Clflnımanclanı 
hir teltif ema.ında 

: .. - 1 n<'slne nakl<'d lme.ı::e baslıınmıstır. Zelzele 
· mıntakasında mlitcnddlt )ardım ekipleri 

teşkil edılmlş ve bu ekipler köylerde yardı
ma başlamıştır. 

,... 

General W cnJell 

Gelen son ma!Omata g8re ö!U mlktannın 
200 Q gcı:mlycccğl anlasılmaktadır. 

Van ve afn v11Ayetlerl zelzele mıntaka • 
lanndakl hasar mlktannı tesblte devam et
mektedir. 

Kızılay'ın ymdımları 

Kızılay Umumi merkezinden blldlrllmls· 
tir: 

L - Erciş clvnnnda vukubulan zelzele 
fe1Akctzedclcrlne knrs1 Diyarbakır halkı 

gl5z yaşartıcı bir hassasiyet göstermiş ve 
mahalll Kızılay merkezi 'asıtaslyle derhal 
aralannda bin lira toplıyarak telgraf hava· 
lesiyle g15ndermlşlerdlr. 

2. - DUn Erc1s'e 500 tadır sevketmlş o
lan Kızılay umumi merkez! bugün de 600 
kat camaeır, 300 takım elbise ve 300 ayak

kabı ıöndermlıtır. (LL). 

Leningrad müdafaasına İftirak eden Sovyet deniz a•kerle1"' 

LONDRA'YA GÖRE 

Ruslar 
Ukrayna' da 

Çernikof'u 
bosalttılar 

~ 

Leningrat civarında 

çetin bir harp oluyor 

Kief ıehri hakiki bir 
istihkam haline geldi 

MİHVER'E GÖRE __________ , ________ _ 

Almanlar 
Moskova - Kief 

demiryolunu 
ke·stiler 

Leningrat' o karşı yeni 

bir hava akını yapıldı 
-

t.1erkezde iki sovyef 

mevzii zapledildi 
Moıkova; ıa. a.a. - Rl)yter'ln hususi 

muhabiri b!ldirlyor : Budape~te, 13 a.a. - Alman kıtı • 
"Sovyet ıözcUsU ı.ı. Lozovııki lan Moskova - Kief demırvoluna var• 

' cuma gtl- mı"'la d B 1 'k' h' nU gazetecilerl~ yaptıfı görU d :r r ır. u suret e ı ı ~e ır ara • 
ur kl : ıme e demlı· ı ıı?d~ki demi ryol u münakalitı kesil• 

mı ıtır. 

fSonu l t2ncü &a1yf adaJ. (Sonu J ünciJ sayl-1. 
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Pazar müsahabeleri : 
El işleri ve terbiyeciler 

11 İş elin aynasıdır 11 
-ı-

Selim Sırrı T ARCAN 
insanların hayatında biri fikri, di- rının ilk olarak yerini gösteren (Co -

feri bedeni olmak üzere iki nevi faa- menius) olmuıtur. Bu terbiyeci şöyle 
liyet vardır. Bu faaliyetlerin salim diyor: 
bir tarzda müşareketidir ki beşerin "Çocuklara elişleri ihtisası yapmak 
saadetini temine hadim oluyor. Görü- için değil, fakat hayatta her zaman 
nüşte ayrı, ayrı bir mahiyet arzeden ihtiyaç görülen baıı sanatlara yaban
fikir ve beden faaliyetlerini mutlak cı kalmamaları için öğretilmeli, kü -
bir surette biribirinden ayırmak çük yaşta çocukların sanata alaka 
mümkün değildir. Çünkü bedenin iş- göstermesi kendilerinde mevcut olan 
lemesini istilzam eden en kaba, en ta- ı bazı istidatların meydana çıkmasına 
bii işlerde bile fikrin müdahalesi za- sebep olur." 
ruridir. Fikri faaliyetin ise tasavvur
dan fiile inkılabı ancak uzviyetin ha
reketi .sayesinde mümkün olur. Öyle 
ise fikir işleriyle beden işlerini baş
ka, batka şeyler gibi telakki etmek, 
bu iki faaliyetten birinin hareketin • 
de diğerinin sükunette kalabilece -
iini zannetmek yanlıştır. Her ikisi de 
biribirinin faaliyetine az çok yardım 
eder. 

Bir zamanlar eski Yunanistan'da 
fevkalade kudret ve adale cehdini i
cap ettiren zorlu işler, varlıkları hay
vanlık derecesine indirilmiş bir sınıf 
halka inhisar etmişti. Onlar haktan, 
hilriyetten mahrum bir sürü halinde 
yaprlardı. Edebiyat ve güzel sanat
lar imtiyazlı bir zümrenin adeta bir 
safer silahı idi. Çünkü hükümet işle
rine bakan ve saltanat süren onlardı. 
Filhakika (Ulysse) in kendi yatağı
nın kerevetini zeytin ağacından yap
tıfını, Roma diktatörü (cincinnatos) 
Çençinatus'un araba koştuğunu Yu -
mn ve Roma hikayelerinde okumuş
tuk. Fakat hırfetin henüz kıymeti 
takdir edilmediği o devirlerde eazım
dan bazılarının sanata heves etmiş 

olmalarına rağmen umumiyetle eliş
leri ılifU ve adi telakki edilirdi. He
le tarla itleri yalnız esirlere gördü -
rülürdü. Mesela (Ulysse) hiç bir va
kit çift sürmemiş, buğday öğütme -
mittir. Sanayi terakki ettikçe işbölü
mü vukua gelmiş. sanat aletleri te -
•emmül etmiş servet ve refah artmış, 
cemiyetin kafa ve ele ait faaliyeti a
rasındaki fark büsbütün tebarüz et -
mittir. 

Sanat ikiye ayrılmış, muallimlik, 
re•amlık, heykeltraşlık, mühendis -
Jik gibi mesleklere (artı libCraux), 
demircilik, marangozluk, tesviyeci
lik gibi sanatlara (arts mecaniques) 
adı verilmiıtir. 

Zulmet ve cehalet devri denilen or
ta zamandan beşeriyet ayrılırken te
nevvür etmiı, dimağlarda bir takım 
yeni kanaatler peydah olmıya başta -
mııtır. Senelerce hakir görülen eliş -
leri de bu sayede kıymetlenmiştir. 
Ekmek yapan, ev in~a l"den, kun:aş 

dokuyan, toprak bellı yen adamların 
da fen ve edebiyatla m~şgul olan jn
aanlar kadar sevgi ve saygıya layık 

olduklarını dütünmiye ve aöylemiye 
cesaret edenler ve daha ileri giderek 
fikir ile elin, ilimle sanatın ayrı, ay
rı delil birlikte mesaisinden ideal 
bir eserin meydana gelebileceğini 
9Öyliyenler bulunmuştur. 

On ıekizinci asrın ortalarında (Di
derot): "Sanat erbabının hakkını ve
relim 1 Edebiyatçılar şimdiye kadar 
hep 'kendi türkülerini çağırdılar, ar
tık yetişir, biraz da seslerini alelade 
eliti sanatlarının inkitafı uğrunda 

kullanıınlar 1 Elişlnini daha doğrusu 
sanatı dü§tüğü aşağı seviyeden kaldı
C'acas, ona kıymet verecek ancak fi
irir iıleriyle uğraşanlardır. Sanat sa
iıipler•nin kendilerini hakir görme -
lerine aebep hakarete maruz kalmala
rından başka bir şey degildir. Kendi 
kendileri hakkında daha doğru, daha 
mliıbet düşünebilmeyi onlara öğret -
mek lbımdır !" diyor. 

(Locke) da şöyle diyor: 
"El sanatları yalnız parmakların 

meharetini arttırmakla kalmaz, sıha
ti de takviye eder. Çocuklara iki sa -
natın talimi elzemdir, biri alelumum 
zeriyat diğeri marangozluk" 

(Emile) adlı eserinde (J. J. Rous
seau) nun muhayyel çocuğu bir sa -
nat öğrenecek, bu sanat da maran -
gozluk olacak. Bunun sebebini şöyle 
izah ediyor: 

"(Emile) e bu sanatı öğretmekten 
maksat adalelerini kuvetlendirmek, 
göz ve ellerine ekzersiz yaptırmak, 
ona eğlenceli ve sıhi vakit geçirtmek 
için değildir. Esasen onun vücudu 
kuvetli ve her meşakkate dayanıklı -
dır. (Emile) bir sanat öğrensin ve 
onunla iftihar etsin, günün birinde 
icap ederse her işini kendi görebil -
sin, hayatta her ihtimale karşı insa -
nın elinde bir sanat bulunmalıdır. 
Çünkü vukuu muhtemel olan ihtilal
ler insanı bir günde fakir edebilir. 
Halbuki sanat öyle bir servettir ki 
onu hiç bir kuvet elinizden alamaz." 

Görülüyor ki on sekizinci asrın 
terbiyecileri daha Fransa büyük in
kılabı olmazdan evet elişleri ve sa -
natın terbiyedeki seyrini takdir et -
mişler. Onu bedenin olduğu kadar 
zekanın, dikkatin, havassın terbiye
sine hizmet eden bir vasıta olarak 
kullanmışlar. Sanatın halk terbiye -
sinde yerini yirminci asırda en çok 
takdir eden lsveçlilerdir. Bunu baş -
ka bir yazıma bırakıyorum. 

Milli Müdafaa mükellefiyeti 
kın•uadı tadilat 

Milll müdafaa mUkellcfiyeti kanununun 
27 inci maddesinin birinci fıkrasının de
ffştirilmeai hakkında kanun llythasını 
HükUmet Mecllee takdim etmiştir. 

lıılezkQr kadro mucibince tahrire tAbl 
nakil vuıtalannı bqkalarına satanlar ve
ya her hangi bir ıebeple elden çıkaranlar 
köylerde ihtiyar mecllılerine kasabalarda 
milll müdafaa mükellefiyeti komlıyonla
rına blldlrmİye mecburdurlar. Bu mec -
buriyetl yapmıyanlar hakkında mezkQr 
kanunun 67 inci maddesi mucibince ce • 
za verilmektedir. Fakat bununla beraber 
bazı mUıkUllta maruz katınmıı ve me -
seli nakil vaaıtalarını satanların veya el
den çıkaranların ne kadar müddet zarfın
da bu deiiıikliii bildireceil kanunda mu
kayyet olmadıiı için takibat yapılmamıt
tır. Bu maddenin tatbikatında sörülen bu 
mllhzuru önlemek için bu mecburiyetin 
zamanla tahdl4l lUsumlu sörWmüıtür. 
LAylhada bu müddet on sün olarak tayin 
edilmektedir. 

Ziraat müdürleri yır1n 
ilk toplıntllarını yapıyorlar 

Ziraat mUdUrlerinin toplantııı yarın Zi
raat Veklletl konterana salonunda Ziraat 
Vekilinin reiılll'lnde ilk toplantısını 
yapacaktır. Ziraat Vekllimlzfn bugün ıeh· 
riml:ııe avdet edecetl haber verilmektı; -
dlr. Bu toplantıda bulunacak ziraat mü -
dilrlerl ıehrlmlze gelmiye başlamışlar -
dır. Bu toplantıda yurdumuzun zirai va
ziyeti, zirai lıtlhealln arttınlmuı ve bu 
arada çiftçi mallarının korunması hak -
kındaki kanunun tatbikatına ait mesele -
ler görüıUlecektlr. 

U[US 
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Trenlerde 
Bir aydanberi, tanıştığım yol arka

daşları hemen aynı şikayetçi eda ile: 
- İşte asıl bunu, trenlerin bu ha -

tini yazınız, dediler. 
İstedikleri, koridorlarda yatan, u

zun yollarda günlerce uykusuz kalan 
vatandaşların halini ve istiap haddi
ni taşkın kompartimanlarda yapılan 
yolculuğun sıkıntısını tasvir etmek
liğimdir. 

Bunları ben de görüyordum ve ilk 
bakışta bu tikayet haklı gibi görünü
yordu. Fakat bu türlü düşünüş, hiç 
bir kıymet ifade etmiyordu. Nitekim 
ben de yol arkadaşlarıma dilimin dön
düğü kadar anlatmıya çalıştım ki si
vil yolculuğa tahsis edilmesi müm -
kün olan bütün arabalar seyris'!ferde 
olduğundan şüphe yoktur. Evet sı -
kıntı çekilmektedir. Hatta bu yiızden 
mevkiler arasında karışıklıkl:ır da 
olmakta, üstün sınıf yolcuları ara -
dıkları üstün istirahati hazan bula -
mamaktadırlar. Bunlar doğru .. Fa -
kat siz olsanız ne yapardınız? 

Mesul, gayri mesut her karşıları -
na çıkanı tenkit, sual ve sitem yağ -
muruna tutan yol arkadaşlarımdan, 

bu suale daha önce cevap hazırlamııı 
olanına rastlamadım: 

- Evet, diyorlardı, hakikaten ya -
pılacak başka şey de yok. 

Bu hale "çare" diye ileri sürülen 
bazı fikirleri şöyle topladım: 

- Bilhassa bu mevsimdeki sıkıntı 
fuar biletleri yüzündendir. Fuar bi -
Jetlerinin fiyatlarını biraz daha art
tırmalı, her aklına esen yola çıkama
malı! 

- Trenler dolunca yolcu almama
lı! 

Bir üçüncü fikir duymadım. Fakat 
ikisi de sakattı .. İç turizmin biraz 
canlandığını görerek bayram şenliği 
yaptığımız şu son bir iki senenin 
maddi ve manevi kazancını, tersine 
bir kararla tepemeyiz. Ucuz fuar bi
letlerinin en büyük faydası "her ak
lına gelen" in, yani başka hiç bir şe
kilde köyünden ve kasabasından çu: -
ması hemen hemen mümkün olmıyan
ların yeni bir şeyler görmesi, yeni 
bir şeyler öğrenmesidir. 

Bunun ne büyük kazanç olduğunu, 
fuar biletiyle bir yarım Türkiye se -
yahati yaparak köyüne dönenleri bü· 
tün bir sene dinliyen köy halkı her· 
kesten iyi bilir. 

İkinci fikir de sağlam değildir. Bu 
a8ı:1er, doyurulan 'hMtrtnu~ 

ayağını trene atmış olanların fikri -
ni ifade eder. Nitekim bunu .söyliye
ne sordum: 

- Peki siz bu kalabalığı gördünüz, 
binmemeliydiniz. 

- Fakat, dedi, işlerimi ona göre 
ayarlamıştım, kalamazdım ki... 

Herkes böyle düşünecektir. Raha -
tını pek sevenler ve beklemek müm
kün olanlar, zaten kalmışlardır. 

O halde ne yapmalı? 
Yapacak tek şey fedakarlıktan iba

rettir. Trenlerin o halini gördükten 
sonra söylenecek hiç bir söz yoktur, 
demek istemiyorum. Yalnız, bu söz
ler demiryoUarı idaresine değil, doğ
rudan doğruya bize, halka aittir. 

Tren yolculuklarındaki tatsızlık -
tarın çoğu, hodbinliğimizin ve batka
ları aleyhine de olsa rahatımıza düş
künlüğümüzün yüzünden oluyor. Ko
ridorda eşya yığınları içinde çocuk 
sahibi kadınlar bekleşirken hiç kim
seyi ayaklarını uzatarak uyutmazlar. 
Halbuki bunu istiyenler de var. 

- Her ne pahasına olursa olsun. 
Kim ner~e kalırsa kalsın benim ra -
batım, benim keyfim, benim istiraha
tim! 
Hayır, bu çeşit dütünceye isyan 

hissi duymamak elden gelmiyor. Fe
dakarlık yapıyoruz, yapacağız da .... 
Ta, normal zamanlara kavuşuncıya 

kadar! 
Kemal Zeki Genco•man 

Evlenme merıslm 
sidllerinln tanzimine dıir 
nlıımnımede lidllal 

Adliye Vek!letl evlenme memurları teı
kllAtı \'e evlenme merasim sicillerinin tan
zimine dair olan nizamnamede tfldi!A.t ya
pan yeni bir proje hazırlamıstır. Nizamna
meye medeni kanunda yapılan tıldilAt ve 
muhtelif kanunlardaki mcmnulyetler naza
n itibare alınarak toplu bir halde yeni bir 
&ekli verilmiş ve evlenme memurlannın 

akit yapmadan C\'Cl nazan dikkate alacak
ları hususlar sıra ile tanzim edılmiştlr. 

Evlenmenin behemehal evlenme salonun
da yapılması, hastalık gibi mlızeretin ancak 
hllkümet ve beledı)e tabipleri tarafından 

tesbiti ve raporda hekimin hastanın e\"lne 
gidip gördüğünü aı:ıkı:a tasrih etmesi hak
kında hükümler konulmuştur. 

Bu nızamnamı-de evlenme siclllcrlnln ne 
suretle tanzim edilecef:i, Mılll Müdafaa ve 
Haricıye VekAletl memurlarının evlenirken 
dairelerinden izin almak mecburiyetlerinin 
ipka edlimesl 147.ımielec:esı zlkrolunmakta
clır. 

Tara~h'da meyve mahsulü 
bu yıl ~ok bereketli oldu 

Taraklı: 13 a.a. - Burada bu yıl meyva 
mahsülü pek bereketli olmuştur. Halen bir 
milyon kiloya kadar Gumıişhane, inıı;iliz, 

Amasya elmalarıyle ayva ve erik - kurusu 
piyasaya arzedilmek üzere hazırlanmş bu
lunmaktadır. Ayın onbeşinden itibaren &a

tışlarına devam edilecek olan bu kuru mey 
va mahsulünü mübayaa için bir kısım tuc
carlar buraya relmit bulunmaktadırlar. 

Satışlara eylülün sonuna kadar devam olu
nacaktır. 

Hamiyetli bir yurttaı 
Çocuk Esirıı;eme kurumundan bildiri! -

miştir. 

Ankara'nın Orta Ayrancı bai:larında mi· 
ııafir olduğu evde olen Çarkçı oğlu Hıise- ı 
yln zevcesi bayan Halimenin ölümünden 
evel Çocuk Esirreme Kurumuna teberru 
ettiii 1000 lira üçüncu sulh hakimliği tara
fından kuruma gönderilmiıtir. 

Çocuk Esirııeme kurumu ıenel merkezi 
bu yüksek duyıı;ulu Tıirk anuını hayır ile 
anmagı ve bütün yurttaılara tanıtmağı bir 
borç bilir. (a.a.) 

T aıarruf ve Yerli Malı Haftası 
için bir piye• müıabakası açıldı 

Ulusal Ekonomi ve Artırma kuru
mu 12 inci Taaarruf 'lr Yirli Malı 
lflYt! 1t'iündeoenyte at eV1crlnae 
verilecek müsamerelerde temsil olu
nacak piyes için bir müsabaka tertip 
etmiştir. 

Propaganda kokusu taıımadan ku
rumumuzun israfla mücadele, tasar
ruflu yaıJama gayelerini Uç perdelik 
bir piyea halinde en iyi canlandıran 
muharrire 150 lira telif hakkı ödene
cektir. 

Piyes bir komedi veya dram ola
bilir. Kadın eıhas üçü geçmemelidir. 
Eserler müstear isimlerle de kabul 
edilecektir. 

Gönderilecek eserler İlkteşrin ayı
nın onbeşine kadar Ulusal Ekonomi 
ve Artırma kurumu Ankara adresine 
teılim edilmiı olmalıdır. 

lçel valisi ıehrimizde 
İçel vllisl B. Sahip İçel belediye rel -

siyle birlikte ıehrimlze gelmiııtır. B. Sa -
bip ıehrlmlzde vi!Ayetıne alt itler etra -
fında al!kah dairelerle temaslar yapmak
tadır. 

Gaziantep'te bir katil yakalandı 
Gaziantep, (Hususi) - Metresi 

Ayşe'yi tabanca ile öldürdükten son· 
ra kaçan Ahmet yakalanmıttır. Katil 
zanlısı, Ane'yi öldürürken yalnız ol
madığını, kendisine Ane'nin karde
şi Mustafa'nın da yardım ettiğini 
söylemittir. Mustafa da yakalanmış
tır. 
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Yarının havacıları 
ateş çemberinden 
göz kırpmadan geçtiler 
i nönU kampı talebeleri, bu sene • 

ki yaz faaliyetlerini hakikaten 
zengin, §en ve muvaffakıyetli bir gös -
teri ile bitirdiler. Orada toplanmı§ bu
lunan matbuat heyeti, istikbalin tayya
recilerinin, daha ilk merhalelerde iken 
gösterdikleri harlkultıde canlı, enerjik 
hareketlerini yakından takip imklUıını 

buldu. BUtün glln, gökten motor ho -
murtuııu eksik olmadı. 
İnönU kampında tayyare, oralılann 

alışkanlıkları bfıkımından, knğni araba
sından pek farklı değildir. Biraz eve! 
yerde sördllğllnlız dev clısse, biraz son
ra bin nıııt.te havanır.dadır. Dlraz ııvcl 
karııı karşıya bulunduğunuz öğretmen, 
beş dakika sonra Uç yllz metreden eliy
le settlm gönderiyor. 

Bizim, bu Aleme yabancı olanların 
kafasında "tayyare" fikri ''korku, ve 
tehlike" mefhumiyle beraber doğUyor. 

Avni Öğı etmen'le konu~uyorduk. Söz, 
tayyare yolculutunun tehlikeat var mı
dır, mevzuuna döktildlı. Ytizune bak -
tım. Avni Öl,'l·etınen (dl'nlzclllğinden 

kalma kaptanlığı da varı, bana b,r !ık
ra ılc cevap verdi : 

ntr tayyareclnin oğluna sormuşlar. 
- Senin baban nerede öldU ? 
- Tayyarede ... 
- Babanın babası? 
- O da tayyarede ... 
- E peki dem!ıler, hAll sen tayya -

reye binmekten kormuyor musun ? 
Çocuk da sormuş : 
- Senin baban nerede öldU ? 
- Yutakta ... 
- Onun babası ? 
- O da yatakta. .. 
- Peki S"n yatağa glrmlye korkmu -

yor musun : 

B ugUnUn anlayıııında ~e İn!!nü'nUn 
havasında tehUkeden ve korku -

dan ı-.s:::r k lmamı§tır. Bizim yUrel,".1 -
mlzi ağı>;ımı gcU~ll hareketleri on -
lar seyrederken tq glbf Bakin <1urabl
Jiyorlar. Biz : 

- Aman, diyoruz, dUşliyor mu yok • 
sa! Onlar : 

- Güzel bir dalış, diyorlar, enfes bir 
lııplng, bu vll fena değil ... 

na, Öğretmen Ali Yıldız'la, öğret -
men Ferit Algll:ı;r•y gilnlln ilk gUzel 
s!ırprizlerinl verdiler. Pll'lnörle ilk ak
robasiler! yapan Ferit'tl. Akıyor, da
lıyor. süzUhıyor, inip yllksellyor; a§a· 
ğıdakiler. 7.evk ve heyecan - doğrusu

nu ararsanız - biraz da korku içinde 
bu bize göre tehlikeli, içindekine göre 
sade ve basit hareketleri takip ediyor-
...-r-~·~~~~~~~~~ 

Biraz sonra, havanın yırtılışından 

mütevellit uğultuya ben7:er sesten gay
ri gUrUltUsU olmıyan bir plA.nör hava
da yalnız kalınca : 

- Bu Ali hoca, dediler, aman göz -
lerinlzl ayırmayın ! 

Ali hoca, yalnız bizim tanıdığımız bir 
alma delildlr. tlzertnae 18 saat 35 da -
klkalık bir dllnya rekoru var. TUrk 
çocuğundaki kabiliyetin kendi sahasın
da en gUzcl örn<'ğinl vermlııtır. Yaptık
larını yalnız baııkalarından dlnllyebillr
sinlz. Kendisini hiç bir zaman mlihlm 
lıler yapmış teltlkkl etmiyor. Dostlu
ğu kadar tevazuu, o niııbette maha • 
reti övtilmiye lAylktır. 

Ali hoca hava ile içli dışlı dost ol -
muıutr. Demin bin metre irtifada ters 
uçuılar, ters dönUıler yapıyordu; ııim
dl bir burgu gibi havayı dele dele top. 
rağa yakl~tı. İ§te kar!Jımızda, Aıt ho
ca artık iyice seçiliyor. Fakat zaman 
ölçUsUne sığmaz bir atiratle, hemen ö
nünüzden ve adetl yere ıUrünürceslne 
sUzUlen Ali hoca, ııte gene ylikselrni -
ye bqlamııtır. 

A rkadan bir motor homurtusu ve 
beııı filo... Beıli filo TUrk Ha

va Kurumunun beı deterll uzvunun, 
beı öğretmeninin idaresinde Ustnmüz
dedlr. Onların filo halindeki ıeklllerlnl 
neye benzetebilirim, diye dUııUndUm. 

Olsa olsa, yan yatmıı bir V harfi ola
bilir. 

Bir havadlı, 11.ğızdan atıza bu uçu
ıun hikmetini öğretti : 

- Gl:l1:lerlnlzl ayırmayın, 
ler atlıyacak ! 

Bin metreye yUkseldilcr. 
motör sesleri dindi. 
Anlıyanlar : 

parqütçU-

Bir aralık 

- bte ılmdi, dediler, gazlar kesil • 
di, atlama zam:ınıdır. 

Ve tayyarelerden hava bo luğun!l bi
rer kararlı döktildu B•ı karartı) r, b.r 
mUddct Sekiz on santye kadar -
hava boşluğunda arz cazibe inin em • 
rinde kaldılar. Bu saniye de atlnyıştır. 

MarıfeUi atı yış den e belki daha doğ· 
ru olncnktır. 

DU,.llnllnüz. Hava bo tuğunda ınız. 
İstinat edecek hıç bir deste iniz yok. 
Elleriniz, ayaklarınız bo luk içindedir. 
İlk tutunablkc ğlnlz y r, topr'lktır. 
Bin metre n ığıdaki toprak ve eğer 
bu sUrntlc orııyl\ kadar giderseniz -
Allah eıılrgealn - toprakta bir çukur 
ve !<~inde bir külçe kalır. 

Fakat korlrnya mahal yoktur. Çün -
kü paraşUtçU yapacaklarını bıllyor. El 
parqUtçUnün kancasında, gözü kro
nometreslnde... İşte açtı. İşte ötckıler 
de kancaları çektiler. Şimdi havada be
yaz ıemılyolcr 11örUyorsunuz. Mı ır 
patlatırlar )'O •• lllraz evci bir avuç 
mısır tanesi, hararet kıvamını bulunca 
birer birer açılıp saçılmıya başlarlar. 
Onun gibi bir ıı y. Yavaş yavaş ınl -
yorlar. Anlattıklarına gore ışte bu an• 
!arın zevki hiç bir şeye değişilmez • 
mtş ... 

S onra bayanların filosu yükseldi. 
Üç Türk kızı, Naciye, Sah:ıvet 

ve Edibe Saçayağı, havalandılar. Mo • 
törlerinln gUrUitUsU efltlki tuttu. Yel" 
de kuzu gıbi sevimli ve sessizdiler. Ha.o 
vada bir kartal gibi haşin ve korkutu• 
cu oldular. 
Öğleden sonra, hep birlikte C tepe

sine çıkıldı. PIAnörler bu,radan hava -
landılar. Bunda bambaşka bir zevk, hanı 
baıka bir ustalık var. Havada dönti • 
yor, dola§ıyor, alçalıp yükseliyorlar. 
Fakat öğle sonu mcrwılminin en guzel 
kıımı, ıüphe yok ki, mlıstakbel tay) a • 
recilerln çevik, çakı gibi beden hare • 
kellerini seyretmek oldu. Başlarında, 
meşhur, hakiki meohur ve değ-eril İlyas 
hocıı va ... 

Çocukların bu harcketıennl 5s...,.nıc· 
ten sonra ümitleriniz büsbtitiln kuvet • 
lcneccktir. Bizim öyle oldu. Tayyare • 
ellik her şeyden, hattA motör blglsin • 
den evel çevik, çakı gibi, bir vUcut is
tıyen meslektir. iıte bu hareketler onu 
temin ediyor. 
Ateı çenberlnden g!Szlerini kırpma • 

dan geçtiler. 
Bu onların ateş çenberi - mikyası. 

hacmi ve ıckll ne olursa olsun - göz. 
lerlnl kırpmadan geçeceklerinin ifade • 
sidir. 

• e V<erıuı mmınırrıır ı:ııroy!ll'a r; na • 
reketlcrfnl tamamladılar : 

Ay yıldız diyarını, 
Dolaşsın şanlı adın. 
Gok yuzüne yaraşır, 
Ay yıldızlı kanadın. 
Daha sonra bir gönUlden gelen .... 

bir atızdan çıkan ııa hAtıuac lstlklll 
MArıımızı okuaular. Vedalmlz böyle 
oldu. 

Kemal Zeki Gencosmatl 

ı-
1 Mudanya kurtuluş 

gününü kutladı 
Mudanya, ıs a a. - nan Mudanı·a•JUJI 

kurtuluı ırUnU idi, bu ıneaut hlldtsenın 19 ur 
cu :rıldönUmUnU kutlarken halkımız bUyillC" 
!erimize \e kahraman ordumuza karşı ıu.ıcra• 
ve minnet dU)'ırularb le batlılıklannı btr dr 
ra daha te)llt e::;lemlıler \e Ebedl Şet At•• 
tilrk ile eehltlerlmlzln hatıraıannı ta.zt.z Qlr 
mtsıerdlr. 
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: Ankara Sıhhat ve İçtimai muavenet : . -: müdürlüğünden bildirilmi5tir. : . -
E Çocuk hastalıklanndan i 

KIZIL = s 
hastalığına karJı atı tedbiri 1 
Ankara'da munferid kızıl vakalat'I : • görüldugünden en ziyade kıiçülı: yas - S 

Elitleri sanatının lüzum ve ehemi
yetini ilk takdir eden ve ona layık 
olduğu yeri vermiye uğraşanların ön 
ıırasında pedagokları görüyoruz. İs
ter çocuğun beden, zeka ve hislerinin 
inkişafı, ister hayat mücadelesinde 
bir geçim vasıtasına sahip olmaları, 
iıter, cemiyetin refahına yarıyan bir 
1anat elde etmeleri onlar için terbi
ye prensiplerinin baŞlıca esasını teı
lril etmiştir. (RabeJais) bir evin na -
ııl yapıldığını, harcın ne su~etle ka
rııtığını, bir demirin ateşte kızdırıl
dıktan ıonra nasıl dövüldüğünü, bir 
tahtanın nasıl hiçi ldiğini, nasıl ren
delendiğini talebelerinin öğrendiği -
ni isterdi. Ondan başka her sanatın 
nazariyatına vakıf olmalarını da ar
su ederdi. Kendisi için bir mükem -
mel çocuk örneği olan (Gargantua) 
nın ameli mesaisi sırasında maran -
rozluğu da vardı. 
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!ardaki çocuklara mahsus olan ve ba- S 
zen mühim arızalar bırakan bu hasta • S 
lığa kar51 ası tatbiki muvafık görül- ! 
müıtıir: S 

Halk terbiyesinde elişleri sanatlcl -

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sakarya Eczanesi 

Tasarruf bonoları 
Dün, tasarruf bonosu aalln al

mak için banka ritelerine koıan
lar ıu cevabı aldılar: 

- Bono bitmiıtir; aatıf kapan· 
mııtırl 

Getirdiii para milli müdafaa 
ihtiyaçlarma harcanacak olan bu 
taaarnıf bonolarmm ilk aatııa çı
karrldıiı tarihten düne kadar iki 
ay bile seçmemit olduğunu, bil
mem. hatırlıyor muaunuz? 

iki ay içinde en mükemmel 
propaganda bile ne kadarcık faali
yet .gösterebilir, en gayretli bir 
muharrir bile bu mevzu üzerinde 
kaç yazı yazabilirdi 7 o halde se
nit memleketimizin her köıesinde 
banka giıelerine gösterilen bu 
hücum ve bu kapıtına, halkm bir 
l(Üveni ile bir bailılıimdan ileri 
gelmiıtir: 

Dünyanın yedi iklim dört bu
cağmda patlıyan toplarla, ablan 
bombalar, •İvil ve aıker düpna
nın canına kıymakla kalmamak
ta, yeryüzündeki iktıaadi huzuru 
ve mali aüveni sarsmaktadır. 
Şu iki ay içinde r•tireceii pa

ra milli müdafaaya harcanacak 

'#AN l~l IL~R 
olan tasarruf bonolannın kapıfrl
maaı ve bu haf ta sonunda banka
lara koıanların bono aatan site
leri kapanmıf bulmaları, halkımı
zın bu dünya huzursuzluiuna rağ
men Cümhuriyet maliyesine olan 
güvenini, vatan müdaf aa11na kar
tı olan ilgisini, bağlılığını ıöster
mittir. 

Bu ilgi öyle bir ilgidir ki vatan
daıa verdiii manevi zevkten bat
ka, en dolgun nisbette, faizini de 
ödediii için maddi bir kazanç ol
mak vasfını da mu haf aza ediyor. 

İki aydan kısa bir zaman için
de 25 milyon liralık tasarruf bo
nosunu kapıfmıt olanlar, bu se
beple, vatan kalesine birkaç çelik 
daha katarken, kendi paralarını 
da çelikten bir kale içine yerlef
tirmiı oldular. 

Saym Maliye Vekilimizin bu 
münaaebetle verdifi beyanatı bu
sün sazetede okumuı, dün akıam 
radyoda clinlemifainizdir. Bu IÖ&· 

lerden de anlatılıyor ki sahlan 25 
milyon liralık taaarruf bonbsun
dan 20 milyonu bir Hne vadeli O

lanlardandır. Oç ve altı ay 'Vade
li olanlardan, ancak, bet milyon 
satrlmıttır. 

Yani: vatandaı hükümete borç 
olarak verdiii paraıınm mümkün 
olduiu kadar uzun müddetle ora
da kalmasını isteaıiıtir. 
B~na öyle seliyor ki dün ban

kalarda bono ıatan sitelerin ka
pandıim• aören vatandatlarm 
çofundan, yakında, ıöyle bir di -
lek duyacaiız: 

- Biz daha almak İ•tiyoruz; 
bize yeniden taıarruf bonoları :r•
tittiriniz ! 

••• 
Bir tezahürat I 

At eki ile yapılan arapça mii· 
ennes cemilerine dost olmadıfrmı 
okurlar bilir. Evelki gün çıkan la
tanbul ıazelelerinden birİIİDcl• 

fÖyle bir terkip vardı: "Coıkun 
bir tezahürat"! 

Tezahürat kelimesi, teıkilat, in
faat gibi müfret manaamı da al
mamıttır. Kendisini kullanmamız 
yetitmiyormu§ gibi, ıimdi, bir de 
batına "bir" mi katıyoruz? 

••• 
Dayak! 

lzmir'de bir hastane hademe
sinin bir h .. tayı dayakla öldür
düiünü gazeteler yazıyor. 

Sailamlara bile atılması yakı
tık almıyan dayafm yataimda 
yatan zavallı bir hastaya layık 
sörülmeıi, ne kadar hazin! 

Eıkiden: 
- Dayak cennetten çıkmadır! 

derlerdi. Buna bir do•tumun ver
difi cevabı hatırlıyorum: 

- İyi bir ıey olsaydı, cennette 
kalırdı; çıkmazdı! 

lzmir memleket haatanesinde 
atılan dayak da zavallı bir hasta
nın cennete girmesine Mbep ol
muı, demektir. 

Elbirliii edip fU dayalı yeni
den cennete aokaak ne iyi oı-.cak? 

T. 1. 

• 1 - Bir yaşından on iki yaı;ına ka• S • dar çocuklara yapılmakta olan bu aıı • j 
nın tatbiki ihtiyaridir. i 

2 - Esu auı tatbikinden evet bit i 
teamül aş111 tatbik edilir, yirmi dört 
saat sonra yapılacak muayenede bil i 
teamül müsbet gôrUlürse çocukta ln " 
zıl hastalığına karşı istidat bulund11 • 
ğuna hukiım edilerek aşı tatbiki11• S 
başlanılır. 1 

3 - Aşılar birer hafta fasıla il• L 
dört defa tatbik edilir. 

4 - Atı tatbikine baılayanların bil 
fuılaları muntazaman takip etmeleri 
asının tesiri noktasından çok lhımdıf• f 
fasılalarda intizamı gaip edenlere uı11• 
ayyen mıkdarlarda a$ıların tekrar tat
biki mecburiyeti vardır. 
5 - Çocuklarını bu hastal•ğa kart' 

aşılatmak isteyenler tatil günleri tıa • 
riç olmak üzere her gün saat 14-111 

arasında Yeniıehir'de Merkez hıfııt• 

11hha Enstitüsü Seroloji ııibesi kollt

rol kısmına ve Anafartalar caddesi ço
cuk Esirreme Kurumu merkez rrıısY 
yenehanesine müracaatları tavsiye ollt' 
nur. 

"\, ..................................•• 
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Rusya ve Bulgaristan 

d Bulgaristan 1939 harbi karşısm
t'a kurnaz bir siyaset takip etmiş
ır: kendisi fili olaı·ak harbe girme

kekle beraber, kapılarını alman as-

, 

Sovyet protestosu 

Bulgar siyasi 

mahfillerinde hi~ bir 
tesir uyandırmadı trlerine açmış ve ondan sonra da 

a ınanların ellerine geçen yunan ve 
rugoslav topraklarını işgal etmi§ - Sofya; 13. a.a. - OFİ : Moskova'nın 
dr. :4-Imanya ile Bulgaristan arasın- Bulgarlstan'ın hattı hareketini protesto 
da!~ ~nlaşmnnın mahiyeti mallım etmesi, Bulgar siyasi mahfilleri Uzerlnde 
~gıldır. Fakat bu işbirliğinin bu - hiçbir tesir icra etmemiştir. 

gune kadar tecelli eden neticeleri- Tebartiz ettirildiğine göre, sözde Alman 
lle bakılacak olursa aradaki anlaş- l3ulgar bahri ışbirliğl hususundaki Sovyet 
~hnın şöyle bir prensipe dayandığı ithamı, hlçbir esasa mUstenlt değildir. 
a rnin edilebilir: Bulgaristan, ha-

:eket üssü olarak kullanılmak için Çünkti Bulgar limanları harp gemilerinin 
0Praklarını Almanya'nın emrine glrmelE'rini temin edecek teçhizattan mab· 

tahsis edecek. Almanya da buna runıdur. 
yukabil, Bulgaristan'a yunan ve Bulgar dahiliye nazırı 
d Ugoslavya toprakları Üzerinde Öte· ne diyor J 

enberi idd'ıa etta·g-i mıntakaları ve- N d r Zağrep; 13. a.a. Hrvatski - oro ga-
ecektir. Nasıl ki bulrrarlar, geçen ın "' zetesi, Bulgar dahiliye nazırı M. Gobe -

h.artta bir taraftan komşularından rovski'nln bu gazetenin Sofya'dakl mu -
ıç birine karşı taarruza geçmek e

bıelinde olmadrklarını beyan cde
~k kapılarını almanlara açmışlar. 

e Almanya Yunanistan'ı ve Yugos
lavya'yı istila eder etmez, Ayastafa
!10s muahedesinin imzasındanberi 
ıddia edip durdukları topraklara 
Yerleşmişlerdir. 

lıarririne verrııı§ oldııp;u mUIAkatı ne~ret-

mekte ve ı;unları yazmaktadır ; 
".M. Goberovskl, Bulgar hilkiımetıniD 

Londra ve Moakova ajanlarının faaliyeti
ni bilytik bir ııdcletle bastırına~a karar 
vermlş oldu~unıı cheıııtyetıe kaydetmiştir. 

J\lebuslnrın kflffesi, ve halkın bılytik bir 
Eğer muharebe burada nihayet

lenıniş olsaydı, Bulgaristan bu işten zaheret etmek hususunda mutabıktır. Bü
~azançh çıkını• olacaktı. Fakat Bul-" tün Bulgarlar, mukadderatları Alman mil-
garistan, harbe girmemekle bera -

kısmı, htiklimetın bu noktalnazerına mU-

'L dd Jetinin mukadderatına bağlı olduğu kana-
oer, bu hareketiyle muka eratını 
Alnıanya'nın mukadderatına bağla
h'ıı§ oluyor. Almanya zafer kazanır 
d.a. Avrupa'yı tanzim ederse, Bulga
!'ıstan işgal ettiği mıntakaları mu
hafaza edecektir. Fakat Almanya 
lnağlup olursa, 1914 harbinde oldu
ğu gibi bir defa daha yanlış tarafı 
·ı. ' ı hzam etmiş olmasının cezasını çe-
ke(!ektir. 

atındedir ... 
Londra, 13 a.a. - Tlmes gazetesi baş

makalesinde Bulgarislan'a verilen sovyet 
notasından balısed!!rek baıılıca ~unları ya-
zıyor : 

Bulgaristan ya ınlıtecavizle birlikte veya 
ıniltt>cavize karşı vaziyet almak mecburi· 
yetlndedlr. llbylelikle Bulgar milleti, ken
disini idare edenlerin takip ettıği siyaset 
hakkında bir hllküm verehileceklır. Halk 
lı1tikM.lden korkuyor. Fakat rus muhibbi 
olan Bulgar kl\vliısU seı:ılni duyurmuyor. 

Uulgaristan tarafından l\tnı;kova'ya ve
rilecek cevabı Bcrlin'ln yazdıracağına şlip
he yoktur. 

Roma •İyan miimessilerinin 
/ileri 

Roma: 13 a.a. - Roma'nın siyasi mahfil-
!erinde, Molotof'un bulgar hükumetine ver 
diği protesto notası Bulıaristan'ın dahili 
işlerine miıdahale suretinde telakki edil -

Bulgaristan'ın mukadderatını Al
lnanya'ya büyük dahili mücadele -
den sonra bağlıyabildiğine şüphe 
Yoktur. Birçok bulgarlar, geçen har
bin hatırasını unutnıadıklarından 
hükümetin daha ihtiyatlı hareket 
etınesini istiyorlardı. Birçok bulgar
lar rus siyasetini iltizam ediyorlar
dı,' R• .. )'•'n•ıl ôledenl>eri, bulgar 
halkı arasında sempati uyandırdığı 
ttıalumdur. Rusya Almanya ile harp 
halinde olmadıkça, bulgar hüküme
tinin alman politikası o derece bü - mektedir. 
Yük mukavemet g.Örmüyordu. Gerçi 1940 da Bulgaristan'da Rusya'nm serbest 
Rusya, Bulgaristan'ın alman asker- bırakılmasım isteyen M. Molotof, Bulga -
lerine kapılarını açmasını takbih et- ristaıı'ın öle tarafta yer almış olmasını bir 
rniıti. Fakat rus hükümeti, mart ile türlü hazmedemiyor. Mamafih Bulgaris -

tan Moskova'nın ajanı olan General Simo
viç'e karşı alman ve İtalyan ordularının 

haziran ayları arasında takip ettiği 
aarip politika ile Balkan milletleri 
•!'asında nüfuzunu tamamiyle kay
bıetmıştı. Bir gün Yugoslavya'yı Al- yanında kıtaları yürüttüğü zaman karar ver 
llııanya'ya mukavemete teıvik etmiş, miıtir. 
ertesi gün alınanlar memleketi İHal 
eder etmez, Yugoslavya tarihe ka
~~tınııtır diye, bu devletin elçisini 
:v•oskova'dan koğmu~tu. Rusya, di
re~ küçük garbi Avrupa memleket-

kerı hakkında da aynı tarzda hare
et etmişti. 

İRAN'A 

Amerika' dan silah 
gelmeğe baıladı 

Fakat Almanya Rusya'ya karşı 
taarruza geçtikten sonra, bulgar 
halkının endİ§e ctmeğe başladrğı 
•nlaşılmaktadır. Rusya da şimdi 
daha açık olarak bulgar halkı ara- LBaşı 1 incı sayfada] 

~ı~daki sempatiyi istismar etmekte- bütün komşu\ariyle dostluk mi.ınasebetleri 
l ır. Rus propagandası, hiç bir mem- idame etmek arzusunu beslemiştir. Fakat, 
dekette Bulgaristan'da olduğu ka - başvekilin de mcbusan meclisinde söyle-

d
:'r büyük faaliyet göstermemekte- 1 ~r. Bunun biri slavlık, diğeri komü- mış olduğu gibi kader, ran milletini har· 

:tlıstlik olmak u·· ı'kı' cephesı' var bin fecayilnden, sefaletinden koruyamadı. 
d zere -
lı:~~· Propagandanın hedefi, bugün- Milletimiz, kendisine karşı yapılan bu taz-

u bulgar hükümelini bulgar halkı- yika mUstahak değildir. Fakat kaderin 
llın nazarında itibardan dü~ünnek önünde baş eğmek kendısine indirllen bu 
\re ınümkünse darbe ile hükümeti darbeye tahammUI etmek mecburiyetinde 
~e hükümetle beraber Filof tarafın- kaldı. 
da~. t~kip edilen alman siyasetini "Biz, Alman ve İtalyan htikilmetıeriyle 
egıştırmektir. normal mUnasebetler idame etmekte idlk. 
Filof hükümeti bunu sezdiğinden İran milleti, kendine bu derece gaddarane 

~:s .Propagandasına karşı şiddetli bir zulüm yapılacağını hiç tahmin et -
M zıyet almıştır. Bulgar gazeteleri, 
il oskova hükümelinin slav hamiliği m•e~~d~a, 13 La. _ Timeıı'ln Tahran mu
k e al.ay etmekte ve panislavistliği 

l 
endı politikasına alet olarak kul

and -l ıgını yazmaktadırlar. Gazete • 
der, Polonya ve Yugoslavya hakkın
&oa reva gördükleri muameleden 
al nra Moskova zimamdarlarının 
lüavlrğı himayeye kalkışmalarını gü
.8 nç bulmaktadırlar. Geçen gün 

1
.afvekil Filof da bir alman gazete-
ıne v d'·· b h" kü ~r ıgı eyanatta Moskova u-

ıla ~etı tarafından takip edilen bu 
iba.., ık politikasının riyakarlıktan 
let ret olduğunu söylemiştir. lki dev
Ritt1;'asındaki münasebetler böyle 
Mo 

1
k Çe gerginleşmekte iken, şimdi 

Pro~ ova, bulgar hükümetine bir 
lad esto notası göndermiştir. Bu no
buı a serdedilen delillerle Rusya, 
fı b~ar topraklarının sovyctlere kar
da.n 1~. taarruz için alınanlar tarafın
<>u Us olarak kullanılmakta oldu -
.. nu • .R.u ıspat etmeğe çahşmakt,.dır. 
tenb ve. •ne-iliz ajansları bir müddet
ke . erı Bulgnristan'daki mihver u
di{' faaliyetiyle meşgul olmakta i-

er. Ta R .8uı • ss ve euter zaman zaman, 
tal Rarıstan'da alman ve İtalyan kı
habrının tahşit edilmekte olduğunu 
defler .vermişler ve bu tahşidatın ~e
ler .~rı. h~.kkında mütenakız tefsır
fad ı er~ surmüşlerdir. Şimdi ilk de
'l<.a;k kı rus hükümeti, tahşidatın 
ka ... 

1 
asl.ar'n, Kırım'a ve Odesa'.ya 

daf ş e b.1~. t.aarruz maksadını ist_ıh-
Buıttıg~nı açıkça bildirmektedır -

ask garıstan'da hakikaten alman 
erle · l l>o rı toplanıyor mu? Top anı -

aı{1a bunların hedefi nedir? Bu su-
ere k t• ı k !ltü .. a ı o arak cevap verme 

da.:1kun değildir. Bulgar devlet a
rat arı, llllemleketlerinin mukadde
dukj1 alınan zaferine bağlamış ol -

arını gizlememekte oldukları -

habiri yazı)'or: 
BirlP-ı;ik Amerika'dan 80\"Yf'tler Birlitine 

gönderilrn ilk harp nıalzemrııi hamulesi bu
ıoün bir İran limanına gelmiıtir. 

Teılim edilen almanlar 
Tahran, 13 a.a. - Alman elçiligi son da

kikada müşkıilat çıkarmıya teşebbüı etmiş 
ise de 80 almandan mürekkep ilk kafile bu 
sabah trenle İran merkezinden ayrılmış -
tır. Bu almanlardan 72 si İngilizlere, 8 i de 
Sovyet !ere teslim etli lmilitir. 

Bulgar elçiliği de kapatılacak 
Londra, 13 a.a. - Times'in siyasi muhar

riri yazıyor: "Alman - İtalyan, Macar ve 
Rumen elçiliklerinden başka Bulgar elçili
ğinin de kapatılmasına karar verilmiatir. 
Sovyetler Birliği Bulgaristan"la henüz mü
nasebatını idame ettiğinden bu huıusta 
Britanya tek başına hareket etmiıtir. 

Vichy'nin İran'daki yeni elçisi Tahran'a 
doğru yolda bulunuyor. Fakat siyasi vazi -
fesini yapabileceği çok şüpheli görülüyor. 

Vichy'nin henüz Kahire ve Bağdat'ta 
mümessilleri vardır. Fakat bu mümeaııiller 
hiç bir kolaylıktan ve diplomatik imtiyaz
lardan istifade edememektedirler." 

na göre, bu zafer uğr1,1nda her §eyi 
yapacakları şüphesizdir. Bulgaris
tan'ı Almanya'nm aktif müttefiki 
vaziyetinde görmemek yanlıştll'. 
Ruslar da şüphesiz bunu böyle bili
yorlar. Fakat notanın tevdii, esasen 
fili olarak mevcut olduğu herkesçe 
malum olan bir vaziyeti tenkit etA 
mekten ziyade bulgar iç politikası 
Üzerine tesir yapmak maksadma 
matuf olsa gerektir. 

A. S. ESMER 

ULUS 

İz/anda ya giderken 

Bir amerikan 

vapuru daha 

lorpillenip ballı 
Vaşington; 13. a.a. - Amerika Birle3lk 

Devletleri hariciye nezaretinin bildirdiği

ne göre, Amerikalılar& Ait bulunan ve Pa
nama ba~Tağını taşıyan J.Iontana vapuru, 
Amerlka Blrle§lk Devletlerinden İzlanda
ya giderken yolda torpillenmiş ve batı . 
rılmıştır. 

Montana, torpillendiğl zaman, Groen 
land ile İzlanda arasında, Groenland'da 
Farevell burnu ile İzlanda'da Rekjavik 
arasındaki meeatenln üçte bi ınden biraz 
lleride bulunuyordu. 

.Montana'ya sabotaja karıı mticadele ka
nunu mucibince geı;:en ay ( Marine - Trans 
port-Compa.ny o! Nevyork J tarafından 

elkonularak l§letilmeğe başlanmıııtı. 
Montıına'nın torplllenmi~ olduğu haberi 

M. Ruzvelt'e, kabine toplantısı esnasında 

bildirilmiştir. Bi\Ahare, bahrı~·e nazırı, ga
zetecılere yaptığı beyanatta, " sandığıma 

göre, bir İngiliz tayyaresi Montana'nın 

torpillenmesıne ıahit olmu§tur ,. demi~tlr. 

Yunanistan' a 

50.000 ton 
erzalc gidecek 

LBa.şı 1 incı sayfada) 

B. Ruzvelt'inl 
nutkunun 
akisleri 

Mihvere göre 
B. Ruzvelt harp 
çıkarmak İstiyor 

ve meydan okuyor 
Londra, 13 a.a. - ?il. Ruzv!'lt'ln dünkU 

nutkunda haber \'erlltn tedbirler hakkında 
N'~ws Cronlcle &unları ynzıynr: 

"'lolüttetlklerln d<>nlz kuriretlerl bir ıı-ece 
lclnde art.mı&tır. n ııanya•nınklnden sonra 
dünranın en kudretli dnnannınsı olan bir do
nanm11 bize iltihak ett ı. Deniz kurlrell, zate. 
rln anahtarıdır. Bu kudreti ellnrie bu:undu -
ran galip ııelrnelldlr \'f' biz hunu elmrlt ell -
mlzde bulunduru)·oruz Httler artık bu kud
rete mal1k olamıyacaktır. O elm<ll taclalı h1r 
mesele kar6ısındıı lıulunu>nr. Ya Atlantlk 
muharrhr.slnrlen \ a:ı: lll'Cınck \'!!) n Amerika 
lle denızde harbetmek mechurlyetlndt:'dlr .. 

Dıılly Mail rle hu husu.ta &unu )azıyor: 

LONDRA'YA GÖRE 

Ruslar 
Ukrayna' da 

Çernikof'u 
boşalttılar 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
"- Lenlngrad'& vıı.ran yollarda. inanıl

mıyacak §İddette bir muharebe cereyan 
etmektedir. Ve Almanların buralarda h~· 
len verdikleri zayiat, ııtmdlye kadar hiç
bir zaman vermedikleri kadar atırdır. Mu
harebe o derece btiyt.lk nisbetler almış ve 
öyle bir mahiyet iktisap etmittir ki, Al -
manlar uzun mt.lddet bu tarzda harekAta 
devam edem!'zler. Almanlar, ç:abukı;a işi 

bitirmek istiyorlar. Fakat iDte bunu ya-
pamıyorlar. Yalnız ordu ve Baltık filosu 
değil, fakat ayni zamanda bilttin Lenin-
grad halkı da çarpııııyor. Eli ııilA.h tutan 
herkes, kadın erkek muharebeye l§tirAk 
ediyor ... 

M. Lozovski, bu tafsilAtı müteakip, her 
kelime lizerinde durarak, şu climleyi söy
lemlş~ir : 

"- Çarpışma ne kadar çetin olursa ol-
"Hltler Atlantlktrn denızaltılıırıııı c kmell· 

dlr Aksi ta kr!lrcle 131rleşlk Amerika ile hlr lh· 
tl!Hı ıı-nze nlmnlıdır. Fakat. Atlanttk muha
ralıeslnden , az ı:ecmel:e , esaret edehtleeek sun. ne burada • ne Lenlngrad'da hiç kimse 
midir! Bllyuk urı•ıınya'ya tııı ~nz dlz coktu. Almanların Leningrad'ı p111 ellen altına 
recet:ı iddia edilen c1cnız harhlnrh n 'az: ı:ecll- alamıyacaklarından §Üphe etmiyor. Bi.ıtiln 
mest Ltı.zım ı.:eırı l:lnl yıvraıımıı olan milleti - millet ve hükumet, bundan emindir.,, 
ne so}lernete <'csnrP.t edeb !erek midir~ Bu - Lozovskı, tafsll~ta gırl§mek isteme -
na hlc ihtimal "erııemez. 1\lüteea\ izin yolu-
na cıevftm etmc•I 11ız: mıtır Hltler Amnlka ile mekle beraber, Almanların Lenlograd'ın 
harbetmek rne('tıurbetlnd~dlr. Muhuarnata memleketin geri kalan kısımları lle irtı. 
yakında haşlanıı11e1tını tasavvur etmek batını kestiklPri hakkındaki iddialarını 
m\Jrnkün deı:ııctır ... reddetmiş~ir. Lozovski. bu hususta " çok 

Bir alman gazetesinin tef :sirleri. mübalağalı .. kelimesini kullanmıotır. 
nerıın, 13 a.a - "D utıC"hl! Dlpleım~tısch · Lozovski, sözlerine ııöyle devam etmiş· 

Polltlsc.he Korresp.ındenz.. Huzvelt'ln nutku tir : 
hakkında sunlıırı )azıyor: 

Y 
. "- Almanlar, şehrin çok yakınlarmda 

unanıstan'a gönderilecek erzak "Şayet Huz\'elt ~ımdt mlfütının önUnde 
50.000 ton karlardır. Bu erzak İngil _ Hılan b•>anatta bulunarak muhfü gfuterme- bulunduklarını iddia etmelerine rağmen, 
tere ticaret korporasyonu tarafından ıte calı tıı'tı ate• acn a emr ~le <llın>a)a )eni 

1 

Lenlnı:;-raLI ı ciddi surette bombardımana 
l d bir 6eY ülirettlf:lnl ZRnncrl >ona bu da bir muvaff ık olamamıılardır. 

ve ara arın a Yunanistan'a yardım hatsclır. Zira hakikat halde hatıalardantıerı · · b' d A ''Lenıngrad, iyi mlıdafaalara maliktir 
cemıyetı ve ır e vustralya komi- Amerika donanması bu husustl\ emirler al. 
tesi bulunan muhtelif İngiliz komite- mı, bulunuyordu. Fakat hunun resmen bildi- ve Leningrari, Belgrad değildir. •• 
}erinin verdikleri paralarla Türkiye- rllmesıne <'esarl'ı erı.hneml~tı. Lozov!lki'den. Almanların aşağı Dnie -
den satın alınmış Türk mahsulüdür. Amerika reisicumhuru, \akıalardıı yeni per'i gec:meğe muvaffak olup olmadıkları 

Bu Türk mahsullerinin Yunanis - tahrltlere istinat eıleıek hUtun CieP .. ' rın sorulmuştur. Lozovaki, ıu cevabı vermiıı
hfıklmtretını kı>ııcllsıne hasretmet:ı \ e 11uş1.111a tir : 

tan'a sevki bu husus için Türk Kı - &ıtmhen her 6l!YI bu ılPnlzlerden UZ<ıklastır-

1 C 
· · f "- Bu hueusta tam tafsllAt almadım. 

zı ay emıyetı tara ın<lan kiralanan mn~ı ı~ıemek tNebbUsunııc lıulunuyor. Bunu 
Adat;ıa vapuriyle yapılacı:ıktır. Amerlkn'nın. muh:ırlıı bir de\'lete rahatsız Çünkü çarpışma gece, gündüz devam et-

se k
. ti 't .. k I edılmeden harp malzemeBI gondert'bllmesı mektedir. Fakat Sovyetler nehri geçmek 

v ın şar arına aı muza ere er . . 
b

. .. .. .. . . ıcın ıstı~or. \ e bunıı "clenlzlerln serbeRtlsl.. toşebbiislerinl kırmııktıııhrlar . ., 
ır taraftan Turk hukumetı vasıtasıy- ı artını \'er!)·or. Sl\ll halkın ıa6esını temin e-

le. diğer taraftan da. Ce~evre bey?el- ılecek erzRk sevklYl\tı ise M. Ruzvell'e &Ore. Ruslar Çernikol'u tahliye ettiler 
mılel .Kızılhaç cemıyetı vasıtasıyle 1 butun dı.lnYa>a aıt tıır hak rıet:ll•llr. \·e bu Londra. 13 a.a. - Annalist askeri vaziyet 
alman ve i tal yan hükümetleriyle ya- se\ kl~aı ıcın denizlerin scrbest!sl de mev- hakkında diyo~ ~i: . 
pılmaktadır. Bü ük Britan a hükü- zuu .bahis olamaz. ı SovyetlPr butiln cephe boyunca cok şıd-

. f L y . b 
1 

y Buyükluk cılgınlı~ında bulunan emperva - detle muharebeler olduğunu b!ld!riyorlar. 
metı muva aKat etmı u unuyor. lirt R · uz ve t, ılm•ll Aırterika dan ınaı t re .ıre Su cıhııtı ka)'detmek ierektir kl sovyetlerin 

Beynelmilel Kızılhaç cemiyeti, iş- harp maızem .... ı se\•kt)atını kuvet kullana- bllıflrıflklert c .. rnıkof'un tahll:yest harıe ol
gal kuvetleriy'le ve yunan Kızılhaçı rak temin etmek ıstt;yorı, hu ııevkı)ata mani mak Uzere vaziyet kan11k olmakta devam 
ile birlikte erzakın harp kurbanları - olmak tesebbUsumıe hulunanlarla ht'z!mete edıYor. 

.. . . kadar harbetrnek lstl)en \C &imali Amerika- · 
na tevzııne aıt teknık hususatla meş- yı altıkadar eden denizlerde bulunnnlara a _ Lonrlra'rlakl miltaleaya göre Çernikof'un 
gul olacaktır.. tes acmak ıstıyen Ruzveıt, bu aynı Ruz\'elt tahliyesi belki Ki)·ef !cin bir tehlike teskll 
Diğer taraftan Türk Kızıla cemi- tehlikede bulunan sanki kendisi ve memleke· etmektedir. Fakat şunu da unutmamak l:i.
t• h d' l k b'lh y kl ti lmls &lbl tavırlar takınıyor ve tcdblrlerını zımdır ki sovyet kıtaları en tehlikeli alman 

!e. 1 e ıye 0 ara ı assa çocu ar menu müdafaa tedblrlerı ımıa &lbl &<>steri - hamlelerini bile durdurmakta meharet sahi-
ıçın yunan Kızılhaçına 25 ton gıda )'or. 
maddeleri gönderecektir. (a.a.) Ruıveıt. Mdlseıer yarııtmıık ı~tlyor. Bun-

Toprak mahsulleri 

ofisinin iı hacmi 

geniıUyor 

larla ve \-akıalıırı tahrlt etmek suretiyle A· 
merlka halkını tahrike muvattak olmak \'e 
kendi macerasını ııuruklemek ıstıyor. Bunu 
klınseden ı:ızil) cmeı ... 

Nutuk ve İtalyan gazeteleri 
Roma. 13 a .a. - .Messaeero eazetesl M. 

RUZ\'elt'ln nutku hakkında ıoyle ıll>or: 

"M. Ruzvelt, mlh \'er devletlerinin Birleşik 

Amerlka"y1 tehdit ettlClnl soyl!lyor. Bu tas· 
kın bir hayal mahsultıdı.lr. Huzvelt'ln ho> una 
JleP'f surdütll denizler hUrl)'eli ise bir mana
sızlıktır. Çünkü bir devlet harbi ve denizler 
sahasın<la muharlpkrln hArp tedbirlerini ili· 

bi olduklarını ispat etmişlerdir. 
Cenubi Ukrayna'da sovyetler çetin bir 

mukan'met sayesinde almanları Dnieııer -
petrovsk'ta durdurmuşlardır. Daha $lmalde 
lse nehrin garbine gecmete muvaffak ol -
muşlarrfır. 

Merkez mıntakasında sovyetler Smolens -
kln cenubu garblslnde mukabil taarruza 
geçerek Yalnla'yı almak surl'tiyle almanlar 
için tehlikeli bir vaziyet yaratmışlardır. 

Almanlar Lenlngrad"ı tecrit ettiklerin! 
iddia ediyorlar bu iddia doğru gibi gözilk-
mü yor. 
Almanların Murmansk garblndekl terak

kileri ise mevsim ilerlediğinden herhalde 
( Başı 1. inci sayla.da. ) bara almadan kl•ytlnln ıstedlltl ıı-Hıl kendine 

emnJyet mıntııkaları cıur~e denlzlerın hür!- yavaş olacııktır. 
tış işlerinde daha vazıh bir şekilde yetinden tmhs"'ıtHemez. RcMcUınhur. Amerı- Kief hakiki. bir iıtihkam 
görülmektedir. 1939 da yalnız 4 yer - ka'nın hnrhe 11ınnceıne muarız olıın etktı.rı haline sokuldu 
de yapılan tanzim satışı 1940 da 21 e umumlyeyl kazanmak ıcın emri vak!Jcrden Moskova, ıs a.a. _ Royter'in Moskova'-
çı.kmış ve 1941 de 204 şehir ve kasa - b~ka care bulam:ıılı. oreer htıdls!?Sl bu hu - daki muhabiri bildiriyor : 
ha. yı bulmuştur. 1939 yılında bütün susta hlc bir &\lphc bırnkmamaktadır. Bu Kief halkı, Çt-rmikof'un kayıbından dr.· 

b 
hAdlsede mUsebbıbln kim oldue-unu bir an ır sene zarfında ordu ve halk ı'htiya- #an tehlikeye rağmen ıe!.irlerinln Bln"en-blle bormak atfedilmez budalalık olur.,, cı için yapılan tanzim satıc.ları 115.121 tar tarafından .zaptedllmiyeceğl hakkın -

t d .., Popolo Dl Roma ela &oyle >azıyor: daki imanlarını eskieinden daha çok mu-
on a 6.364.115 lira ve 1940 yılında "Greer destroyeri tıpkı steel Seafarer hafaza ediyorlar. Almanlar aguııtoıı ayın • 

297.359 tonda 18.355.807 • lira iken, vapuru gilıi harp lmldelerı mucibince teh- da şehrin kapılarına kadar ilerlemişler ve 
1941 yılının ilk altı ayında 222.507 likell i1lm edilen ınıntakalara kasden gon. müteakiben pilskürttilmlışlerdi. Kie!liler 
tonda 18.509.106 lirayı bulmuştur. Se- derilmi§tir. Ruzvelt'ln bitaraflığı meşum o ~aman aldıkları dersten ııimdi istifade 
nenin ikinci yarısının daha müteka _ bir ııeydir. Binaenaleyh, ne olup bitenler- ediyorlar. Şehir ve cıv111·1 asK"rİ makam -

· f · den ne de olacaklıırdan kimse hayret et - ların nezareti altında. hakiki blr lst!hk!m 
5ı 1!} mevsimi olmasına binaen sene · haline konulmuatur. mesın. Amerika milletini cesaretle ken - .,, 
sonu itibariyle bu rakamın geçen se- dini müdafaaya hazır bulunmıya dllvet et· Bir taraftan muharebe ııehlr kapıların· 
neye nisbetle büyük bir fark göste - mesi uzun zamaııdanberi oynanan tehlıkeli dan uzakta rıiddetıe devam ederken diğer 
receği muhakkak görülmektedir. komedya da boş sozlerden başka bir şey taraftan da şehirde bu mlldafaa işlerine 

B .. Of' değildir.,, fasılll.sız olarak ve haftalardanberi de -
ugun IBin iştigal mevzuuna gi- vam ediliyor. 

ren maddelerle mübayaat günde 5000 ilanı harbe doğru General Dobaoçerdot tzvestia gazete -
t~ndan aşağı düşmemekte ve bu şe - Mil~o. 13 a.a. _ Popolo d'İtalia gaze- sinde Klyet"teki vaziyeti anlatırken ıöyle 
kıld~ mü-stahsile verilen para mikta- tesl Mr. Ruzvelt'ln nutku hakkında dıyor diyor : 
rı gunde vasati 

450 
_ 

500 
bin lirayı ki : - Klef civarında pek çok olan btitun a

bulmaktadır. "Amerika Re!FicUmhuru istediği gibi razı yüksekllklerınln hepsi birer müdafaa 
hareket edebilmek ıçin esaslı hak ve ah • mevzii haline konulmuştur ve buralarda 

Bu suretle Ofisin iştigal mevzuuna !Ak prensiplerini ı·edılediyor. BUtUn hak _ tank tuzakları kazılmıştır. Şehir dahılin
d~~il maddelerde, alımda, satışta, teş- lan ihıt'ı.l eder beyanatı' ve keyfi tedbirle- de mtidafaa barikullan hazırlanmıştır. A:· 
kılatta, para harekatında daha büyük rlyle açıkça llAm harp arasında ancak manların iki ay içinde ıehre yaptıkları 
b'r f }' bir adım kalmıştır. I<'akat relsicUmhurun hava hücumları semeresiz kalmıştır. Bu 

ı aa ıyet ve canlılık hissolunmak - haltı. himayesini gurcn yahudl ztiınresinln iki ay zarfında rus tayyareleri Kief Uze-
tadır. eşkiyalık usulleri hakkında Amerika mil· rinde veya civarında 130 alman tayyare -

Ofisin vazifeleri arasında yer alan Jeti acaba ne ıIUılınüyor? Bunu bilmek ııı.- si tahrip etmişlerdir. 
en büyük iş çiftçiyi himaye vasfı ol- zımdır . ., Kaldı ki Kief'ln teşkil ettlti kaleye 
muştur. Daha sonra ofisin veçhesinde Corrıere Della Serra gazetesi ıöyle ya· yakl&JJıncaya kadar alman kara kuvetle _ 
h 1 zıyor : rinin yapmaları ll.zım gelecek çok ıey var-

\15.u e gelen yeni değişiklikler neti- "Ruzvelt'ln nutku artık Amerika hUkU- dır. 
~esınde bu teşkilat memlekette bir metinin hakiki niyetleri hakkında hiç bir Cernlkot ve Klet adasındaki arazı orta 
ı~şe buhranı vücuda getirilmesini ön- !fliphe bırakmamaktadır. Ruzveıt bir ta _ Rusya'yı Ukranya bozkırlarına. batlıyan sık 
lıyecek ve müstehliki koruma vazife- kım gizil işler için mihver siyasetine karşı! oım:nıar ve alkanlıklarıa doludur. Bu nıev-
sini de ilzerine almı11 bulunmaktadır. her vasıta ile mUcadelcye karar vermiş • j ~ m e ~~~urlar mutnttan fazladır. Ve bıı.ı-

Of" ,. tir. Bu nıakııatıa da harp vesilesi olarak ıca ine r ıor taımııı bir haldedir. Bu Arızıılı 
ıs, fiyatı muayyen bir seviyede bir hAdlse çıkarmak lı;:in tecavüz projesi arazide r~s kıtaları nıman mevzilerine de. 

tutmak için alabileceği mahdut hu - hazırlnmıştır. Sözde Amerlk~ l t vam ı a ınlar yapıyorlar. Ve mllstevıııerı 
b b " emn ye hatlarını t hkl 

u at yerine artık mahalli ihtiyaç - mrntakasında bulunacak blitün harp ge • Alın 1 a m etmekten alıkoyuyorlar. 
tan fazla nerede ne bulursa almakta rollerine ateş etmeleri için Amerika do· I te31e:~ :rın ~ec~ yaptıklan a1ddetı1 loPcu a. 
ve bunu halkın ve ordunun muhtaç n:ı-nmasına verdiği emir hiç görtilmedlk us a ın• arının elddetıne bir delildir . ., 

olduğu yerlere yetiştirmektedir. bır meydan okumadır. Bu, kendini bita- Ruılar Korıç aclaıını geri ald l 
Of' · . raf HA.ıı eden bir memleketten çıkmakta- Moııkova 1 3a 

1 ar 
. ısın yenıden iıtigal mevzuuna dır ve bu memleket muharlplerden bir teslnln ısarendl~~~e- ~aanlY& Svesda &'aze· 

~ı;en fa~ulya ile pirincin mübayaası I tarafı her vasıta ile imhaya çalıımakta - ı Dnleperpetrovs.k mıntak~ore, ıovyet kltaları 
ıçın yenı tedbirler alınmaktadır. dır.,. <teri almı5lardır Bu adA~ındal Korıc adasını · .... a s perlenm14 bulu-
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MiHVER'E GÖRE 
, -
Almanlar 

Moskova - Kief 

demiryolunu 
kestiler 

(Ba!]I 1 inci s,;y!ada) 
DUşmanın &lddetll muknbll taarruı:larına 

rağm'en, müttetlkler Ukra>nn'dn hareketle· 
rlne plfın mucllıllncc de.,;am etmekteıı.r. 

Macar tayyare teşekküller! dU&manın US· 
lerını muvatfaklyetlc bombail>arak b rkac 
tanare defi batar> ası tahrip etm!şlerd r. 

12 Eylüldeki harekat 
Berıın. Ja na. Hus cephesdlde alman 

kıtaları 12 l'YIUldl! bolıı•\ tklerln &lddetll mu
ka\'cmetıne kııraı >·aptıkları muharebelerde 
blrcok toprak kazanmışlardır. I3olsevıkler 
kanlı zayjııta uğramıalardır. Almanlar 2s:-o 
esir almıelardır. 11 tank ve 26 dl\ top ele ı:e
cırıımte veya tahrip cdllmlstır. 

Alman ta!rruzunn mani olmak lstı~cn 
ııovyet kuvetlerı altı tan•are kaybetmısıerıtlr. 

Petenburıı mıntakaoında btiYl.ık ,ıılman 
tayyar!! teşekktillerı &ehrin ccnubundakl ls
t!hkAmları mu\affaklyetJe bombalamıslar
dır. Havanın fena olmasına ra~en. bomba. 
tan«rt'lerl dUsmanın sığınaklarını, atıs mev
zııerlnl ve bataryalnnnı tnhrtbe ~e blrc'>k 
nakibe kollarını ve, asker tecenımuıerlnl da
A'ıtmata muvıtttak olmuslardır. 

Alman tayyarelerinin 
Ukrayna'daki laaliveti 

Berlln, 13 a.a. - D. N. B. nın skert kay
naktan öQ'rendl{:lne ~lire, alman ha\'a kuvet
lerl Klet ııe Dnleper arasında ve keza orta. 
Dnleper'ln ıtml\llnde bulunan aovyet kıtnları
na müessir ve aırtılctll taarruzlarına 12 ey_ 
IUlde de devam etrnlılerdır. 

Alınan bombl\ tayyareleri ve &tukalan 
bol&evlk kıtalarını ve zırhlı teeekküllerlnl 
dall:ıtmıelardır. Cok aıcaktan ucan alman 
tayyareıer1 sovyetlerln Ph'ade ve topcu mev
zllerln! bombalıımıslar ve mitralyöz ateslne 
tutmu,ıanıır. Bolsevlkler kanlı zaytata u~
mı&tır. Blrcok trene de bombalnr isabet et. 
mis \"e bu trenler tahrip edilmiştir. Dnleııer 

mansabında alınan tayyareleri ııovyet ııemt. 

\erine taarruz etmlılerdlr. 2000 tonllAtolulc 
bir ı.:emlye bomba isabet etmls \'e aemı ate~ 

almıştır. Bir monitör de atır hasara uıtramıı
tır. 

iki ruı mevzii zaptedildi 
11 eylillde Odesa liman tesisatı alman sa. 

vaş t11n·areleri tarafından bombalanmıştır. 
Alman bombaları hedeflerine isabet ettiril 
miştır. Alman pilotları hedeflerden ayrılır
ken bir~ok yangının cıktı~ını görmUı.;lerd!r. 

Berlin, 13 a.a. - D.N.U. nln askeri kay
naklardan öğrendiğine göre rus cephesi • 
nin merkezinde bir alman tUmeni 12 ey _ 
\ı.ilde sovyetleri mUstahkem mevzilerinden 
tardetmi§tir. Alman kıtaları bol§evikleriu 
şiddetli müdafaa ettikleri iki yeli çetin 
bir muharebeden sonra. almııılardır. Bu 
muharebelerde bin sovyet askeri esir edil
miştir. 
Aynı giln, merkez cephesinin gerilerin

de temlzlite devam eden alman kıtalan 
662 esir, 20 ağır mitralyöz ve bir çok cep
'fiane toplamışlardır. 

~eniz ordu grupuna mensup taYYare 
dafı bataryaları 9 eylUl tarihine kadar 
500 eovyet tayyaresi dfu}lirmilştt.lr. Bun • 
dan baııka bu tayyare dafi bataryaları ay
n.ı müd~et .zarfında 360 sovyet tankı tflh. 
rıp etmıı;ıt!r. 

Harekat hakkında almanların 
verdiği tal6ilat 

Berlin, 13 a.a. - Alman Tesmi t h
liği hakkında D.N.B. ye bugün e 

1• ·1 k . şu ma umat verı me tedır: 

Şark cephesinde, alman orduları 
cephenin bütün bölgelerinde ileri ha: 
reketlerine devam ediyorlar. 
Ağustos ayında cenupta Nikolayef 

i§gal edilmiş ve şimalde ise alman or
duları, Peipus göliyle İlmen gölü a
rasında Luga müstahkem mevkii ö _ 
nüne varmışlardır. 
Şimdi Dnieper gerek cenuptan ge

rekse şimalden aşılmıştır. 
Leningrad çemberi gittikçe dara • 

lıyor. Bu son günlerde bu şehir al • 
man hava kuvetleri tarafından beş de
fa ve Moskova ise altı defa bombar _ 
dırnan edilmiştir. 

Alman hava kuvetleri bu son gün
lerde 2510 sovyet tayyaresi düşür _ 
müşlerdir. 

Bu hadiseler karşısında Sovyet i
darecileri şark cephesindeki yeni ha
rekatı büyük bir endişe ile bekliyor
lar. 

Ankara amerikan büyük 
elciliğinin bir tavzihi 

. .. (Başı 1 inci sa_vfada) 
teaddıt mutaleaların bir hulasasını 
neşretti. 

Türk matbuatı, amiralin eski deniz 
genelkurmay başkanı oldug~unu .1 • .. k ı erı 
surere bu miltalealara başmak 1 1 . d h • . a e e-
rın e ususı hır mana atf t . . 
1936 d t k .. e mıştır .. 

. a e aut edilen amiralin hiç bir 
devırde Amerika denı'z g l'--
b k 

• . . ene Kurmay 
aş anlıgı vazıfesıni .. . - k gormemış oldu-

gu aydedilı' b .. .. rse, u mutaleaların 
~~nhasıran şahsi olan mahiyeti daha 
ıyı anla§ılır. 

nan alman ve rumen kıtalıırı imha erlilmls
tır. 

Sovyet kıtal bl . arı r baskın hareketi yapa • 
rak dort nokt d 0 t a aıı nlcper'I gecme{:e muvaf· 
a.k olmuşlardır. General Oprtcenko"nun ku· 

manda ettı~ı kıtalar scsslı;ce dUsmana )ak. 
~;nıı; ve hlrden hlrP hllruma ı;ccmıstır. 

&man techlzatını ve mtihlmmatını bıraka• 
rak kacmah mecbur kalınııtır. btlhkAm as
kerlerimiz bir köprtiyU berhava ederek al
manlara rlcat yolunu kapatmıalardır. DUşman 
adada ~ dl!n !azla ölü bırııkmııtır. H:t nam 
edilen harp malzemesi arasında 2 top, 6 mıı:vn 
Aleti. cok miktarda tüfek ve 15.000 fişek \ar
dır. 
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ncı yıldönümü Gazetemizin kuruluşunun -22 ......................................... ~ , . 

lrodei Milliye Hôkimiyeti Milliye. Ulus 

IBtıdasını bir an önce alabilmek !cin yanıp 
tutuıuyordum. AtatUrk de sabır.sızlanıyor

du. Nihayet, Anadolu ve Rumeıı MUdataal 
Hukuk C•mlyellnln be~ .ınnnmeslnln mua
mel!!sl lkmııl l'il irken, bir .Yandan dıı bl
zıın 1ml Yu7.ınıızı \ cnlllcr. "1rııdcl ll!lllıye., 

terkibinin o zamunın korkak ruhlarına 

deh set salı~ı lnı gcclktlrnwn in bir sebebini 
te~kll ettlğ'I gibi, esasım höyle bir ga.:etc
yc imtiyaz \'ermek hususunııa bir ~·ekln
eenl!kleri bArlz bir şekllılc ııorüluroruu. 

~ RESMİ TEBLiGLER 1 imarda 
; · hususı" ve umumt •.......•............•...............• .-

Bir İngiliz kafilesine I menfaatler 

Atatürk, Ulus'un büyük babası olan Gazetenin ebadı :ıııxoo santimetre ııe

nl~llltlrırle dort ~ayratlan ibaretti, basıı~ı 
da elde mevcut olan hartlerln en tıtiyilğü 

lle dlıtıml~ll. 

yapılmak istenen hücum (Ba~: ı inci ~aylada) 
ta bulunma m a k fikri b ir çok k im.-

Lnndra, rn a.a. - Bahriye Nezaret inin selcre hakim olmaktadır. Bun-
tebliği: Gemi kafilclerimizden birine hü • lar, ya mutlaka t~dil edilme~i 
cum te~ebbüsünde hulıınan bir düşman Jazımgelen istim lak k a nununun 
bomba tayyaresi derhal İngiliz " V imiera" yalnız kendileri ni ~~~ünen mad· 
destroyeri tarafından alevler içinde düşü- delerinden ist ifade ot!er e k b e le di
rülmüştür. Kafile gemilerinde ve bunları yeleri buna ltma k la yahut, plan
himaye eden birliklerde ne insanca zayiat., I:ırı k endi menfaat l~rine gör e değİ~· 
ne de h asar olmamışır. tırtmek Üzere nüfuz larını kulla n· 

İ radei Milliye gazetesini 22 yıl 
önce bugün Sıvas'ta kurmuştu ... 

B uglin, milli lstikltıl ve ln~ıll'ıp ~a
rihlnde hizmet göı-mliş bır tesı • 

Bin kuruluşunun yı ldönilnıüdilr. Bu te
sisın bugtin adı "ULUS" tur; 1919 ey
llilünUn l4 Uncll glinü Mustafa Kemal 
tarafından SivaR'ta kıınılmuştur. 

" ... Büyük kararların heyecanlarını 

onun dilinden . işittik. ilk önce hep 
;\lıll'i mUcadclenin parolası, " Ya Is • 

tiklal, ya öllinı !", şınınınıuım sarar ve 
dışa karşı savaşın, pıırc;alıınmaz ve ~y
rılnıaz Tlırlt vatıınınıu mukaddes m • 
d!lfrıa ve mukavemet kararı yiirek ." 
lerıııılzi tutuştıırurl{en, hür ve mUstakıl 
Turk devletinin miıstakbel iç rejimi de 
"İradei Milliye" nln hiikim kılınması 
suretiyle Erzurum kongresinin ana mu
karreratında yer alıyor, bu suretle mil
liyetçi ve hnlkr.ı devletin temeli atılı • 

Hakimiyeti Milliye, inkılabın 

canlı bir abidesidir. " i. İN ÖNÜ 
~:==================================-=:==========~ 

Yordu. · 
''Iradei Milliye" lhtlHUln parolası 1 • 

dl. 
Sivas şehri, tnkılAp tarihinde mil • 

him h.'i.diı;elcre sahne olmuştur; 19 Ma
yıs 1019 da S1i.msun'a çıkan Mustafa 
Kemal, 27 haziran 1919 da Siva.s'a gel
nıiş, burada. kısa bir müddet halkın 
vatan a.şklylc çarpan nabzını tutup 
heyecruıını arttırdıktan sonra Eı·zu • 
ruın'a geçmiş, Erzunım kongresini mü
t eakip Anadolu ve H.umeli Mlidafaayi 
Hukuk cemiyetini kurarak blit!ln vata
nın kurtuluşunu hnzırlamnk azmiyle 2 
ey!Ul ıvıv d:ı gene Slvas'a dönmliştü. 

S ıvııs ltongre.sı daha önceden ha • 
.:r.ırlandığı için, ayın dördiincU 

gUnU açılmıştır • .Mustafa Kemal Sivas'a. 
geldiği zaman, kafasında rlzdiği bliyiik 
kurtuluş hareketinin programında her 
vasıtaya ayn ayrı yer verirken, kon
grenin fikirlerini yayacak bir gazete • 
nin neşrine de husust bir ehemiyct at
fediyordu ve etrnfmdakl sayılı vatan -
aever topluluğunu muhtelif ııııerle va • 
.zife lendlriyordu. 

Kongre açılmndan, bir glln önce, çı • 
karılacak gazete ile meşgul olabilecek 
münasip bir zatın kendisine tanıtılma· 
eını Sivas·ın ileri gelenlerinden istedi. 
Bu zevat bu iş için, idadiyi bitirmiş ve 
bitirdiği melctebln ileri sınıflarına ders 
v erme liyakatini göstermiş genç bir 
hemşirelerini Mııstafn Kemal'e tavsiye 
ettiler; bu zat o zaman 22 yaşında olan 
Demlrcioğlu Sellhattın'dir. 

Mllll hareketin parolasını gazeteye 
ad olarak ver.:n gene Mwıta!ıı Kemal'
d lr; imtiyazın SelAhattin tarafından a
lınmasını ve mesul mildilr!Uğünün gene 
bu zat tarafından deruhte edllmesini 
kendileri tensip etmiştir. "İrade! Mil • 

Jiye" yl haldm lnlmak lmrtııluş hare • 
ketinin b~lıca gayelerinden biri oldu· 
t una göre, gazeteye, "İradei Milliye'' 
adı verilmiş ve tik nlishası bin bir mah
rumiyet içinde 14 eyllil 1919 gllnli Si -
V"as'ta çıkmıştır. 

Bugiln aramızda bulunan Demirel -
o~ıu Sel!\hattin, soyadiyle Selahattın 
U!usalerk, o gtıne ait hatıralarını anla
tırken, "İrade! .Milliye" yi niçin kon
grenin aeıldığı tarihten ancak on glin 
sonra çıkarabildiğini yanı başı mızdaltl 
eUtunlardaki sözlerinde lzn.h edecektir. 

TUrkiln ana yurdunda lstiklAl ve hö.
kimiyetinl, Anadolu'nun lıö.kim sesi o • 
larak cihana haykıran "İradet :Milliye" 
b UtUn memlekette bayrak gibi elden ele 
dolaştı, 1şı<al altındaki vatan parçala -
rında bir milll sır gibi göğüslerde ta -
oındı. 

··;.~~;';, ';'1, 
d. :,ı) - ..... ,,. = ..,.pi 
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M ustafa Kemal heyeti temsiliye ar
kadaşlarlyle birlikte kll.nunuevel 

içinde bir glin Sivas'tan ayrılarak 27 
k flnunuevel 1919 gUnU Ankara'ya gel
d ikleri zaman, "İrndel Milliye" Sivas'· 
t a kalmış ve vazlfe:-;lne orada devam 
etmişti. 

Jradei Milliye'nin ilk sayısı 

"İradet M11liye" nln başladığı biz
ntetin .Ankcıra'da d:ı devamına llizum 
'1ardı. "İradei Milliye" Sivııs'ta kal -
dığına göre, Ankarn'da. çıkarılacak ga
zetenin adı ne olacaktı? Mustafa Ke • 
ma1, Yeni gazC'tC'nln adım da, inkılfıbın 
faYesindcn aldı: Onun bu kararını. 

92:; sonlarında bugtinkU Ulus matbaa
~ını inşa ettirmek ve gazetesini geni~
betnıek ile alakadar olduğu gUnlerın 

t lrınde onun dilinden §Öyle duymuş -
uın : 

b - İrnclci Milliye·~ i mlicssir ve faal 
k Ultınctıırmaktakı gaye nt' idi, memle -
l'llette ınilletın hı kimi veli nl tesis et · 

Ckten b~~ka bir şry
0 

nıi? O halde İ· 
radei ~r·1· • 
ten· "' ı ıyc nın Y"l'ine ı::ıkanltı.n gaze-
t ın adı "Hfıklnıiyeli Milliye" olacak-
ı. 

lJ··ı radei Mllliye - IIll.kimiyetl :Milliye 
... lu" dıın· 8 aynı fıklrlerin davacısı ve ha-
tarn' olarak '.?2 yıllık hizmetini bugUn 

anıtı) or. 
Ya~u azız tesisin önırii, bir milletin hfl
dır'.ncta belki P!1k kısn sayılacak kaclar
d ' fa'<at cıhanın \•nşnclığı baş dön -

rucu f rt • 
ıına . 1 ınular dolııyısiyle başlı ba-
tı,, bır devir dl•neı>ek harelwtlerl lh -
tir·n eden bir zanınnın tı~inde geçmiş -
\.'e k nu tesis, nı!lli fednk.'irlık, cesaret 
"li~ı ahr 1m11ntık dcvrinia bnvrnğı olarak 
'3 '"ere f . 
d:ıkı lk.r aılanıının vatan uğrun -

"i h zınetı!'rine göksllnil ac;mı,ştır. 
ki rnrleI l\lfl!lyC\" sine sahip ve "Ha-

rnıvt>•t :-.1·11· . h Ya• , • ı ıye" ı::I k11rıılınuş bır a.-
ı 1 iırk ·ıı . b nun ıııı ı>tı, asll"larca aramış, u-

l'l'i Ulfruncta ınilyonlnrcn evladını ver-
'• \ c a tııı'l<I n~ak bıı feılnld\.rlıl<ların ı;o -

an ... ~:d'r ki, dC'\'let kurmanın tadını, 
d•ıy lçln11\ bulunduğUm·ız ııu devirde 

'lıu~t r ve duyuyor. 

1-1 it bir millet, hiç bir kimse iddia 

1 • ect ınez ki, bu milli hayat ego • 
ııt ıdir· h · bUtilD 
"arlı • at!, bunu redderiz. Bız, . 
h tlrnızı Tiırk vatanının sellmetıne 
~etmek §Uur ve izan!)'le, bu mu • 

dea lrıilll kararımızla da, bugüıı is-

İ rodeimilliye'nin iki 
emektarı onlohyor 

J rad ei Milli ye' nin imtiyaz sahibi 
ve mesai müdürü 

Bay Sabahattin Ulusa/erk 

tırnplıır içinde yUzen yliz milyonların 

istikballerini; Bllylik Şefimizin kud -
r etli sevk ve idarcııinde tuttuğumuz 
mim kurtuluşun meşaleslyle aydınla

tıyoruz. 

Bııglin " Ulus" çatısı allında "İI'adei 
Mllliye - Hakimiyeti Milliye • Ulus" 
davasına başlarını vermio olanlar, 14 
eylül 1919 da mahrumiyetlerden doğaı::ı 
bu tesisi genç nesıllere da.ha geuış bir 
mll't J:izmet va.~ıta,"1 o:ıırak d<.!vretmek 
ve burada hiç esaret görmemiıı nesil -
lerden istikbalin bUyük mütefekkir ve 
istidatlarının yetıımeııine yer hazırla
makla bUyük haz duyuyoruz. 

Naait ULUC 

"İrade! l\Illllye,, 
ırazctesı Jmllyaz sa
hibi ve mesuı mil· 
'1üril B. &ıUıhacldln 
Ulusalerk, bugün 
Dahiliye \'ektılcU se
ferberlik mudürlU -
ğü şc!Jerlndendlr. 
Arkarlaşımız "İrRdel 

l\Tllllye" nln tesisinin 
22 lnt'l rıldönümü 
müna~cbetlylc hatı • 
ralarını bl~c anlrıt • 
mnk lıltruııda bu
lunııuııır: 

- 19 mayıs ıuın 

l radei M i lliye'yi 
Sivas'ta basan 

matbaanrn müdürü 
B. Abdül h dir Sözen 

da Samsun'a cıkan Atatürk, 27 haziran 
1919 da Sıvııs'a gelerek bir gece kaldılar 
ve oradan F.rzurum'a .ııectllcr. Ben o za
man 22 yaşlarında idim. \'alanıma ne 
Yolrla bir hlznıct ctleeeğlm! düşünüyor, bu 
a&k!a yanıp tutuşuyordum. grzurum'dnn 
ırelen haberler, büyük bir mllll teşekkülün 
kuruldul!unu \'C kongrenin \'atanın halası 
lcln kararlar verdiğini bilıl!rlror, Sıvas He 
temaslar artıyordu. ~!ustaca Kemal ve ar
kactaaları Sıvas'n g~ldlklerl \'akit, kongre
nin hl?.'llıetlne nfıclz vıırlıQ"ımızı arzetmlş 
bulunuyorduk. 

Atatütk, kendisiyle teması olan zevata, 
Sıvas'la bir gazete cıknrmıık kararında 
olduklarını \'C bıınun ıcın de bir münasip 
kimsenin kendisine tnnılılmnsını l'mrd
ml~ler.. Bcmsehrl!erlm bu zata beni mü
nasip ı:iırerek arzettıkr ve Sı\·aı konırre

slnln nblrl erktıflrı olmak Uzere bir gaze
tenin cıkanlması ve imtiyazının adıma a
lınmasını, büyük Ata, bana emretlllre. 

Henüz Pek R<'nc yaşta iken bo~·Je bir 
mazharlye-te ltıyık ııörülme-m hayat ve ta
llhlmln en mesut bir tecelllsl oımustu; he
yecan !cinde idim. Derhal mahalli hükU· 
mete müracaat ettim. tstldamızı tahkikat 
bahaneılyle .ııeeiktlrlyorlardı. Bir yandr; ı 
konırrenln acık ve glzU celıelerinde za
bıt k4 tıpllat edlfor, diA'er taraftan 1mt1Yaz 

İlk buşyazın Atatürk dikte C"tmıs ve 
ııazetC"nln munılerccallrle her zaman pek 
yakından altıkaılur olmuşlnrılı, 

Gıızetemlz baskı lıakımınıınn ilk zaman
larda büyük mllşk(ı)lere ur:ra.ıı. O &ırada 

Sıvas'ta \0lltıreıtn rcsmt matba.ısından 
bMka mnthaa yoktu. irade! ~1111,ye'yl ba
san bu matbaada el lle cevrllen eski bir 
baskı makinesi, lkl knsn harr. ve iki mü
müretllp vnrdı. Bu eksik vasıtalarla ga
zctcy ancak haftada bir kere ı:ıkarablll

yorıluk. 

Gene mntbaa müdürü Abıllllkadlr So
:ı:cn·ın - hAlen i!:re4ll ka>•nıak .. mıtlır -
gerek mııttı:ın, ııerck gazete lslcrlntlc ııe

ccll ııündüılü caıısması O\'Ulın••kc de!ı'cr. 

nu kahrıımoıı ''e calışkırn arkıııl.ısla bnş

mürııttlp Mahmut \'e lldncl mürettip :Na
d!r'ln emrklerl cııktur. Bunların isimleri 
mili! mııınu:ıt tarihine ııccırılmeğe llıyık

tır. 

Bu vesile ile lbrı te de4er bir hatırıı>ı 

da anlala>tm: aldıkları bcs, cm kurus 
yevmiye ile Cl)CUklarının IRH?slnl zorluk
la temin ı•dchllcn tıu iki calıskan mUrPttl
bl bazı icsatcılar \C boz,;unı:ular korkut
mu~ıar: 

- Paıl!ş, ha lsyon mohlyellnde yazılar 

ile dolu olan lr.ıdcl :\llllı~ c ııazcıeıı,nl cıka
ranlarla lıc .. ı lıer m urctı ipleri de ipe ceker
ıer ... dcm~.cr. 

Bu so7. üzerlnı• elleri !~ten <ol!'U> an bu 
müretl,plcrl mtiilılr ;\hılUlknıllr lle beraber 
tescl ve ten' lr ettik, dedik ki: 

- Tutturtumuz 'e takip ettt;'ılnıtz ııu 

yoldan lıoskn vatonın kurtuluş >"<>lu rok
tur. E!:cr vaııın kurtulm.ızsa ne matlıaa 

kalır, ne mtir••lllp .. Yurt tein ç;ılışanlnrın 

en nUyük mılkHatı \'.ılan 111.ırul<tır. Siz· 

!er mllll'I rolunılıı tılıPr kııhrıınıan hl·ilcr~ı

nız. Kalırnmnnlar ne nll'nfaııt ve ne de 
korku tıllmt•ıler, dedık 

Bu sozlcr U7.l'I ıııc kt•ndllı;;ı·ıne tcna tel
kinlerde IJulunanlnrn lanet oku>ıırıık s .. -
bahıan aksama Kadar ve lıazan geceleri 
bile onunde ayak üs·u calı6tıkları kas.ıla

nnın basına lı!l'Clıkr ve " ki~ ıı hl hara
retle calısmaf;a ko> utdular. Eğer bu iki 
mUrettlp işten ccktıse><lller. lraılcl lllllllye 
ııazeteslnln nesrlynu muhakkak uı:un 1.a
man sekteye utırn>acaktı. 

*** 
İlk devrcd hin kadar nüsha cıkarılan 

!radel :\lllll:;e ııazctcsınc >urdun her tara
fından tclıırar ve mektuı.ııarlıı ahone ta-

Bu suretle Viıniera desroyerinin gemi · maktadırlar. V ergi t ahm in m e muru 

kafilelerimizi himaye ederken düşürdüğü ı ka!_>ıl~rı.na gel di~_i ~akit bina ları~ın 
düşman tayyarelerinin mikan üçe çıkmış de~erını sıfıra duşuren mal sah ıp• 
bulunuyor. I lerı, İ stimlak muhamminlcrin in ve• 

Ya mahkeme nin kar§ısında bu kıy• 

İngil iz tayyarelerinin m e ti m ilyona çıkarmaktadırlar. 
Bundan başka gen e maatteessüf ha• 
z~ da~~eleriınizdeki e mlak sah ipleri• 

yaptık(a r1 akın la r ? 1n nufuzlarından istifad e oluna r a k, 

Lofüıt u, ı·ı, a.u. _ Ha"n 1 . 
1t~al~ iş.! erinde vatandaşların her 

" •• • nezaret nın ur u kulfe tle rde n kurtulması iç iıı 
teblil\'I : h 1 

er şey yapı malct a d U". l s tanbul ta· 
Sahil servisine mrnsııp Blenlıelm tay

yareleri dUn öğleden sonra Hollanda sa

hih açıklarında bir tlıışıııan gemi kafile. 
sine hucum etmişlerdir. En bilylik gemi
lerden birine tanı isabet elde edilmi.'l ve 
gemide yangın çıknııştır. Hllcum sonunda 
bu gcmlnın ynua yattığı grirlilnıtiştilr. 

İngiliz avcı tayynrclerı dlln öğleden 
sonra, ~imal denizi ve Hollanıla sahili ü
zerinde taarru?.i harckıı.ttn bııhınmuşlar • 
dır. Bu hnrekcllcr esnasında bir dlışman 
avcısı tahrip edflnıiı.ılir. Bir İngiliz avcı 

tayyaresı ussilne ııvdct etmemiştir. 

Londra, 13 a.a. - Hava Nezaretinin teb
ligi: 11 - 12 eylül gecesi İngiliz bomba tay

yareleri Kiel ve Baltık denizindeki Ros -

tock limanı buluıulugu halde şimali A l -

rafları!1da~i geniş caddel e rde n biri· 
ne amu__d bır soka k görd ü m . Sokağın 
uzunlug u 150 m e tre var y ok, iki ta
rafı apa rtma nl a rla d o lu ! F a k a t a • 
par!m.~~ sahipler i Yed i sek iz metre 
ge'! ışlıgındekı y olu topra k h alinde 
bn:akmışlar ; b e l ediyeye m üracaat 
edıp duruyorlar. B e l ediye b ir aralık 
y olu :1Part~an saAh iple r in e yaptır
mak ıstemış; e mla k s ah ipl e ri b ir 
b a kka ldan mı, yahut b e ' !ç·d • k . 1 K ı e n ıru, 
va tıy e bura d a arn a vut k a ld 
o ld - d . • ırımı 

u g 1.:na a w ım7.R lı bir kağıt 1-
mı§lar .v e b~r y o l i k i d efa yaptır~• 
m a z, dıye hır d e hüküm çıkartarak 
~e~b b:.le5diye?İn ~apısını ça lmışlar: 

a u ı O hın lıralık İrat bina&ı 
yapt ı~m~ş .o l~_nlara bu soka kta , an
cak bır ıkı yuz lira yo) mas f d •• .. 1 ra ı U• 
şuyor. 

m~nya·~a miiteaddit hedeflere hücum e_L- _. K e yfi ida re d e virle rinin alabildi. 
mışlerdır. Fena hava şartlarına ragmen hır gıne yıkmak z ulmü i le •İmd ·k · I 

k 1 • .. b" 'JI 1 J usu • 
ço tayyarelerden mürekkep olan İngiliz 

1 
erın y u z ı nler le h e m e n h iç b ir e 

teşekkülü Kiel ve Rostock'u bombardıman yapama~ak z ulmü arasınd a, um~~ 
ederek buyuk yangınlar çıkarmıştır. ve hususı m e n faa tl eri d a h a İy " 

Le Havre ve Bou logne dokları da bir h e nklendire n b ir ada l e t lazım~ a· 
hücuma uğramıştır. ~':' ~da~e~i b~z } Cl\t e d e c e k d egil i:; 

Evelsi gece, sahil servisine mensup tay- ıçı~ ~ .u un kugumuz garp m e d e ni-
yetının ımar anunl a rını y apa 1 yareler Hangesund doklarına, Stavanger h · · · . n ar 

civarında bulunan bir tayyare 
Hollanda ve Norveç &ahi ileri 

meydanı:ıa 

açıklannda 

epsı~ın çaresını • baulmuşlardır. E-
velemırde usullerı t a d il e tme k 
d d'k ' on. 

lepler! ve tebrikler .ııeldl, lıü) uk alaka ve giden düşman gemilerine hücum etmişler -
a.n son~:ı ta.s ı olununcıya k a dar 

planlar uzerınde yalnız müte ha ' 
ı h '" k .. 1 ssıs-

muhabbet gosterlldl. flunun üzerine ba~kı dir. Hollanda sahili açıklarında iki gemiye arın u mu o masını t e min e tm k 
ve tas dik e dildikte n sonra d a pi .e sın ısı gl!tlkce arttırıldı. Çıkan n!ıshaların ve Norveç sahili açıklarında diğer bir ge

mühlm bir kısmını propaganda !cin her 
tar:ırn, Müdar11RI Hukuk Cemiyetlerine, 
belc<llrclı!rc, dlı:ter t·cmı> et ve hıılk birlik
lerine gondcrlyorıluk. leı:al nltımlakl yer
lerde san~Ur .ııazetenln buralara girmesine 
mani oltlu~u ictn, n.ırın lmşmühcndlstır:ı, 

maarır ve z.lraat ve evkaf mudür!Ukleri 
elbi remıl dnmı:alı zarflar lclnt: koyarak 

1 k k .. h •n· 

-,,,..,_,.ucık .,.., D 

1919 8<'nr s nln aon hatla!arı idi, Sıvns 

l\lüda!aııl Hukuk Cemiyeti tızası ndan bazı

larının malhnada bulundukları bir sırada 

heyell tLmslllycnln ,\nknra·yu glunek ka
rarında oldıı{?u duyulılu ve bilvasıta eaze
tenın de ,\nkara')a nakli ıctn bilvasıta bir 
emir telrıkkl clllın. 

Benden önce cevabını veren :Müdataaı 

Hukuk tlzaları hep bir nf;ızdan samımı ve 
nıyazkô.r bir lisanla muhitin de boyfo bir 
gazeteye lhtlyııcından bahisle .ıınzetcnln 

Sıvas'ta i>Jr yadlgllr olarak lıırakılma8ını 
AtatUrk'lrn ril'aya karıır vı•nlllcr. 

Oncelerl hatında bir kere cıkarılan ga
zete, sonrııları hıırtoda iki ve lıllahare ete 
gündelik olarak neş1L·tl!ldl. Aynı ga)e uğ· 
runıta calışarak ıuz..ı scne .. ı oonunıı kadar 
Uç :vıl Sıvas'la dl!\'am elti. 

Nlha:;ct vW\yct mathaasınıla gazetenin 
basılması imkllnı olamadı ve yeni bir mat
baa acma4a da mali kuılrctlm mUsall ol
mayınca ııazetcyt kaııadım. ~onraları me· 
mur!yetle tlllirnda iken mııtbaanın da yan
dığını ve mc\'cut nushaların bu yansında 
kül olduğunu esefle of:rcndlm. 

Bugıın elimde size gosll"rmıs oltluı?um 

au bir ve iki numaralı bO) ılar kaldı .. 
• *. 

Şimdi Karadeniz Ercallsl kaymakamı 

bulunan o zamıınkl Sı\'as vllltyet matbaası 
müdUru B. AhdUlkadlr Sözl'n "İrade! ~rn

llye"ııln lnllııarına alt hatıra !arını törle 
ııaklctllyor: 

- Dilyilk Kurtarıcı traılel l\rllllye'nln 
cıkarılınası !cin bir mtlnııslıı zat aratırken, 
kcnıllslne Sıvas gcnclertmlL•n Dcmlrclofılu 
Sal!'ıhııddiıı arkadaşımız tavs!J,c edllmlstl. 
Sallıiınddln'c bu ~uzırc tckl•f oluounrıı he
Ye<"anla ve memnuniyetle knbul etti. Ga
zetenin reı.-ml müsaadesi alındı. I:!lr kllşe 

yııptırmak lmkAnsızlıfıı karşısında 36 pun
to ne!<lh hartıc'rle •·ıradel 2'Ulllye,. adı di
zildi. Gazetenin ııekll vıı Eutunlarının \'a· 
zı~·ell &crmürctllll .Mahınut Efendinin ese-
rldlr. Vıl!'ıyet matbaası eski \ nll l\Iuam-
mer Be:; merhumun mnlba nl,ınık ~aııtır

dıl:ı bir bina idi. Ambarımızda epeyce iyi 
cinsten klıılıt vardı. Matbmı binası aynı 

zamanda Sl\·aH Mütl.ırn11l ı Lulwk Crmlye
tinln de mcrkl'ZI ve lılr !!kir Yll\'ll~l lıll. 

İrade! l\lllll:;c, heyetl tcnısllf)·cnln St· 
\'as'ta bulıınduÇ:u müildet /.UrCKıdn 19 sa
yı kudar cıktı. lllrlncl ve ikinci nüshala
rında sürumil tahmin ı•deınc•nılştlk. Blr vı
Jflyet math:ınsınıln haskı ndccllnl >1lılerle 

ölı:mek mutattı, bes bin nUshn basılmrısı 

bize milball\galı gorUnüyorcıu. l lalbukl hu 
miktarın bile nz olrluli:u sonra yapılan mü
racaatlardan anlauıldı. Daha o zaman ı.:ü

nü ııecmlş nilshalan ylnnl def;ll, lkl ~iiz 

kuru~ıı dahi anyanlıır \'arılı. 1stnnlıul'ılan 

bilhassa cok isteniyordu. BUyük Kurtaıı

cı He}eti TC?lllsUlye lle birlikte "lradcl 
Mllllyc"yl Ankııra'ya glıtürmek lstcdl. Fa
kat sıvas'ın ileri gelenleri, "İrudel l\lllll
ye., Sı,·as'ta lntl6nra lıaşlıı.mnkla bu mem
lekete turlhl bir serer \'r.rmlştlr, biz bu 
yüksrk ~erdi mcmlck"t1c ebe<llleştlnnL·k 

tstıyoruz. Gazelı:mlzl lılze ha llıslnyınız. Ay
nı maksnt ul':runcla bu ısıAı burada devam 
ettirel!m, dediler. 

farın anun uvetını e r tür lü nü. miye tam isabetler elde edilmiştir. 
Üç İngiliz bomb;ırdıman tayyaresi üsle -

rine avdet etmemi~tir. 

İngiliz hava nezareti tebliği 

uzlar~":!' muh.a faza e tme k I azım
~hr. Bu~un ~ehır, ka~aba v e k ö yleri 
ımar, bırçogunu yenı baştan inşa e· 
d ecek bu memle k e tte bugünkü U• 

suJleri yürütmeğe çalışmak, milli 
Lomıı a; 13. a •. - Hava nezaretinin kalkınma davamızın başlıca i leri 

hareketlerinden birini felce uğrat· 
mak olur. 

tebliği : 
Münferit bir dU§man t ayyaresi, dün sa

bah İngiıtere'nin ııimallprklslnde bir sa
hil mıntakasına bombalar atmıştır. Hafif 

hasar vardır. Zayiat yoktur. 

Falih Rılkr AT AY. 

İstanbul belediyesi masraf 
müdürlüğü *** 

L ondra 13 a.a. - Hava ve dahili emni -
yet n ezaretlerinin tebliği: Az dı.işman tay
yaresi dün gece İngiltere üzerinden uç -
muş ve birkaç bomba almıştır. Şima l i şar

ki İngiltere'nin bir noktasında insanca za
yiat az olmuş ve birkaç ev de hasara uğ -
ramıştır. İki düşman tayyaresi tahrip edil· 

Dahili)" VckO.lt>f 1 mahalli ld ıı elPr u .. 1.. 
1 
.. • nı ıı m 

muf ur ugll şubP nılhlur mua\ n1Prlıırı 
k Pn '119 
ıymctll ldnredlrrıınlzden B. 1-'ıkrt ç 

k t * ~n !;{an bul belı>cliyesl ması, ( şub. ,
1 

dtlr((iğUne terfiıın tıı~ın edılınıştlr c -
·rı . j ··~ ı nrec mize ~eni işln<lr de basanlar rl 1 t>rlz. 

miştir. 

Libya' da askeri vaziyet 
Kahire, 13 n.a. - lngillz Orta§ark Ka

rargi'ılunın tebliği 

Tobruk'ta bir devriye kolumuz tesadüf 
ettiği bir alman devr!yesıııl ımha eyle • 
mlştir. Topı:uımız ıhişıııan mevzilerini 
bombardıman etmi, ve hasarlar yapmış -
tır. 

Düşmnnın müLenddlt hava hlicuınların· 

da. hiç bir hnsar olınanııııtır. 
Hudut ınıntakasında bıızı topçu düello· 

lan olmuştur. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova; 13. a.a. - Dün gece neşredi-

len Sovyet tebliği : 

BUtun ~Un, bütiln cephe boyunca şld • 
detli muharebeler devam et miştir. 

Çok anudane muharebelerden sonra, 
Sovyet kı taları, -Kiyef'in 135 kilometre 
şimalişarklslude ve Gomel'ln 112 kılomet-

re cer.ubuşnrktsinde kAin. Çcrnıgov şeh -

rini tahliye etmlşlerdtr. 
Çarşamba gtinü, 53 Alman tayyaresi 

tahrip edilmiştir. 32 Sovyet tayyaresi ka

yıptır. 

11 eyllll tarihinde A lman hava kuvet -
ler! birçok defa, Leningrad'a hilcuma tı>

şebbtis etmiş, fakat her defasında geri 

pilskUı·tUlmUştilr. Saat 23 e doğl'u mlın -
ferit tay,ırareler, şehre kadar girmigler ve 
yangın ve lnfilfık bombaları almııılardır. 

Evlerde çıkan yangınlar, söndliriilmllşt\ir. 

İlk haberlere göre, Leningrad civarların
da 11 Alman tayyaresi dU~llrl.llmU~tur. 

••$ 
:Mo~kova, 13 a.a. - İBtlhbarat Daire -

sinin bu ı<ııbahki tebliıtl : 
Dün gece kıtalnrımız bUtUn cephe bo -

yunca düşmanla çarpışmıya devam et • 
mişlerdir. 

Tapu t esçi l i 
Çankaya tapu sıcil muh fızlıgından 

1 

Mamakta Devlete ait hali arazi uı:erıne 
İbrahim Ercan tarafından ev yapmak sure 
tiyle Fiızulen işgal olunan ev yerının ha • 
zine adına tescili defterdarı cın 5 9 941 

tarihli ve 4 928.ı.771-5 sayılı yazısiylc 18 • 

tenilmektedir. 
Tapuda kayıdı olm ıyaıı bu yerın sııreti 

t asarrufqnun tahkik ve talıtlıdı ıçın 16 9-

941 günü mahallir1e gidilercginclen bu Yer 
lle alakası olduğunu i<l<lia cde'llerın elle • 

rindeki vcsaikle birlikte o gıin mııhallinde 

bulunacak memurumuza veya daha ev~ı 

muhafızlıcımıza muracaatları ilım olunur, 

T apu t esçili 
Çankaya tapu sicil muhafızlıı:ından 

Mamakta Devlete ait halı arazi uzerine 

Ali Turgut tarafından bina ınşa oJ,Jugun. 
dan zeminin hazine namına tescıli defter
darlığın 8-9 94 l tarihli ve 4 9.,.5 6809 s 
sayılı yazısiyle ıııtenilmişlir. 

Tapuda kayıdı olmıyaıı bu ycrın sureti 
tasarrufunun tııhkik ve !ah li 1ı ıı;ın 16 Q •• 

941 günü mahalline gidileceginden bu yer 

ile alakası olduğunu ıddıa eden !erin elle _ 

rindeki vesaik le biı likte o giin mahallıııılc 

bulunacak meıııurunıııza veya daha evel 

muhafızlığımıza munıcaatlnrı iliin olunur, 

adnlnrma karşı yapı!nn ınt\c dele ~ nasın-
da Great Yarınouth'un ~ ırkında ~ d b 
d.. 

1 
cm ır 

uşman gem kafılf.'Slllc nıensurı ltı;; hm uk 
ticaret gemısınc tam ısabetler ld 
!erdir. c C' etm • 

Merkez! ln.,.·ıt 'd .,,ı c-re E'kl ta~\ lll e m<'" rlan· 
~ar_ına \'e cenubuşıırki İngilterC>'de bulunan 
ilah ~abrlknlnrına \ l' hır l!Plro dt·ı.>o~.ına 

da t~~ırli htkumlar ;\ ııpılnıı~tıı. 
Dun gü d"' n uz SC'nrlıuıou h' )ufıılı:ın l lr 

taarruzda nim 
. an ı::m • ta~ Hll Pi ·ri bıı fııh-

rıka:va ağır '"IPI 1 Alman resmi tebliği • ~· n ınıııh hr 111 ııııslarclır \ e 
tam. J!;aJıetkı· eltlt> <'l misi ··ı·ılıı. 

Şımali Afı llrn'•ln alııı.ııı sıı' ırı~ ~ "rl'lc r1 
~1 -12 eylül gC'cr• l'ıııt 'l'ı · \lık'i \e S'ı\PH 
lımanındnkt ııcı ı ol clPpolarıııı hımıhııl.ınıı~ -
!ardır. Milteaddlt ~ ıııı.:ıııl ıı lıu Jıilnınıun 

Ber!in, 13 a.a. - Alınan orduları ba~ku • 
mandanlığmın tebliği: Şark cenhe::ıinde ha
rekfıtunız plfın mucibince ve tam muvaffa
kiyetle devam etmektedir. 

Gere! "!radel MJIJ!ye,, hundan sonra 
Sıvas'ta tıkmıya devam etli. Fakat e-n bü
yük ilham kayna(:ının her nüshaya bezi· 
ettiği hu<usı aUıkadan mahrum kalmıs, 

öksUz!eŞ'llllstı. "lrad.?l Milli e.. Ankara'da 
"HAkLmlyetı Mill!ye., olarak olanca ştıaa

ash·le parladıkca, bu ııazete &önUk bir 
idare ıtımbası ıı:ıbl kaldı \'e nihayet büsbü
tün söndü. Elde kalan kollekslyonlan ve 
perakende nUshalan da matbaa Ue bera
w ;yandı.,. 

Dünkü tebliğde zikreı:Hlen dUsman gernI 
karnesine yapılan yeni hücumlar neticPsin
de alman denlzaltıları C'eman ıo.ooo tonıla
loluk 4 ticaret gemisi \'P kafileyi himaye 
eden deniz birliklerinden ücünü batınnıs
lardır. Bu suretle kafileden ceman 164.000 
tonilatoluk ticaret gemisi tahrip edllmi ti 

D
- ş r. 

tes;rli olduğunu ı;u l ı rı t 1 
Dün gPce ingilız ı 

Ammatn ve Mannhc m 
etmişlerdir. 

Frnnkfurt· 

nl' h1ıruın 

1kaoetgAh mahnllPrlne bombalar at l • 
mi!; ve siviller arasında hırkıı.c olu 'ıı 
lı olmuştur. 

Hava defi toplarımız du~manın iki 
bardunan tayyaresini dilşilrmUıtür. 

boın· 
un &ece alman hava kuvetıeri inglliz 
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DEVLET DEMlRYOLLARI 

Tuğla alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Zon&uldak • HanköY arasında herhanııt 

bir istasyonda ve vaııon !cinde teslim urtıy-
1• (4!50.000 dort ~Uz elll b.n adet birinci ne
vi tuaıa kapalı zarf usullyle satın alınacak· 
tır. Muhammen bedell <7!!00J yedi bin iki yUz 
U:adır. 23 eylUl 941 tarihinde satı ı::UnU saat 
16 da Ankara ıstaıyonıında ikinci isletme 
mUdUrlülU blnıııında top! nncak komts}onda 
ihaleıl yapılacaAından bu ile &lrmck lltl}en
lerın (M<!> bea yüz kırk liralık muvakkat te
mtnatıarlyle tekllrterlnl a}nı eün ıaat lli e 
kadar komll>On re sııaıne makbuz mukatı·· 

Unde tevdi etmeleri lll.zımdır. Şartname ve 
mukavele proJ<'sl komisyondan ve llaııköy, 

Karabük ve Çaycuma istasyonlarından parn· 
aıa verilmektedir. <!i323> 16263 

Tat alınacak 
Devlet Demiryolları Satın Al. Ko.dan 

Afafıda miktar, muhammen bedel, te • 
minat miktarı ile istihsal mahalli göste • 
rilmiı olan ı kalem ti\§ kapalı zarf usu • 
liy-Ie satın alınacaktır. Münakasa 29-9-1941 
pazarteıl gknU saat 11 de Slrkecl'de 9. 
itletme binasında A. E. komisyonu ta -
rafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesika • 
larım ihtiva edecek kapalı zarflarını aynı 
,.Un saat 10 a kadar komisyona vermele • 
ri lhımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

Ocak Sırtk!Sy, '.Mlktan 8500 M', Mu -
bammen bedel 23375 L. Teminat ı 753.13 L. 

(8036-6582) 16607 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Memur alıqacak 
Ankara P. T. T. lllUdürlü~ünden: 
ı - ıcıaremızde münhal man$lı ve ücretli 

aemurbletlerle UcretU ıtaJyerliklere orta 
aelı:tep muunlan müsabaka ile alınacaktır. 

:a - Mllaabakada 10, 9, 8, 7 numara almak 
nreU7le pek b1 derecede kazananlar ı~ lira 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Er kundurası ahnacak 
Gü. Mh. Gn. K. lstanbul Lv. 

Amirliğinden : 
27 eylül 941 cumartesi ırUnü 1aat 11 de 

46000 lira muhammen bedelle ııooo cırt er 
kundurası kapalı zarf usullyle alınacaktır. 

llk teminatı 3450 liradır. Şartname nO· 
mune her ırUn komisyonda ırörUleblllr. b
teklllerln kanuni veılkalan ile kapalı zarf
larını en &ec ekılltme saatinden nihayet bir 
saat evellne kadar Galata Mumtıane caddesi 
54 numaralı binadaki satın alma komlayonu-
na vermeleri. (7831/6380) 16401 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Kösele ve vaketa alınacak 
Marmara tlssU Bahri K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
Cinsi kösele, 0000 kilo, Tahmini fiyatı 

450 kuruş, Kati teminatı 337~ lira, 
Cinsi San vaketa, 3000 kilo, Tahmini 

!ıyatı 460 kuruş, Kati teminatı 2070 lira. 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 

kalem malzeme ayn ayrı 1Jartnamede ola
rak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - PMarlıkları 16 • Eylill • 1941 sah 
gilnll saat 15 te izmlt'te tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. Bu 
malzeme bir veya ayrı ayrı taliplere ihale 
olunablllr. Şartnameleri bedclsız olarak 
komisyondan alınır. 

3 - Pazarlığa lftirı\k edecek istekli -
lerln bu gibi işlerle ilgili olduklarına dair 
ticaret vesikalarını ve yuka.nda cinsleri 
hizalarında gösterilen temlnatlarlyle blr
lıktı: belll gUn ve saatte komisyona mU • 
racaatıarı. (8035-6581) 16569 

ENSTİTÜLER 

Talebe alrnacak 
Yüksek Z\raat EnltltüıU RektörlütUnden; 

ANKARA V ALILICl 

Yol iJl!Uı 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara - Sivrihisar yolundaki beyllk 

köprllsllnlln Ankara • cihetine olan kıı • 
mıDda yapılacak (86~) Ura 7' kul"UI ke· 
§lf bedelll tesvlyei türablye ve arnavut 
kaldırımı iginln 115. 9. 941 pazartesi günU 
saat 115 de vilayet dalml encUmeninde iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konulmuı
tur. 

İsteklilerin Ticaret odıuıı veslkalan, 649 
lira bir kuruşluk teminat mektup veya 
makbuzlariyle bu ıı için Nafia MüdllrlU
ğUnden alacakları fenni ehliyet vesikala
nnı hA.milen yukarıda adı geçen glln ve 
saatta daimi encilmene müracaatları. 

Bu iıe alt keıif ve ıartnameyl her gUn 
Nafia MUdUrlUğilnde görebilecekleri. 

(6046) 16029 

Şoıe tamiri 
Ankara Valııttlndcn: 
ı - Ankara • Ayll§ • Beypazarı • Nallı· 

han yolunun 126+400-170+200 cll Kim. 
!erinde yapılacak IJOSe tamiratının ihalesi 
115-9-1941 tarihine rasthyan pazartesi gU· 
nU saat (11\ ı te vılı\yet daimi encümenin
de yapılmak Uzere kapalı zarf usullyle ek
siltmeye konulmuııtur. 

2 - Ke§if bede il ( 4154 7) lira ( 41) ku
ruııtur. 

3 - Muvakat teminatı (3116) lira (06J 
kuruııtur. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarını: 
muvakkat teminat mektup veya makbuz
lariyle, ticaret odası vesikalarını ve ihale 
gününden en az (3) gtin evel vtıı\yete Is· 
tlda ile müracaat ederek bu I§ için ala · 
cakları fenni ehliyet veslkalariyle bir -
ilkte yukarıda adı geçen glınde saat ( 14) 
de vlllı.yet daimi encUmenı reisllgine ver
meleri. 

5 - Bu işe alt keşif ve gartnameyi her 
gün nafıa mtidlirlüğtinde görebilecekleri. 

(6096) 16045 

Şoıe tamiri 
Ankara Vrulliglnden : 

sün maarlf madarıatune ve ihale stın11 olan 1 büllauı, fiyat bordroııu. projeler, yapı iıle-
15. 9.1941 puartul ırUnQ ıaat 15 te ve Yilz· ri umumi fenni ıartnameai, eksiltme prt • 
de 7.5 teminat akceslnl huıuıı muhasebe mu- meai, Bayındırlık iıleri genel ıartnameıl, 
dilrlUtU veznesine yatırarak vlllyet daimi na 
encümenine müracaaUs.rı llln olunur. ve mukavele projesidir. İsteyenler bu evra-

.(6142) 16120 kı her rlin Sivaı Nafia müdürlüğünde tet • 

kik edebilirler. 

' - Ekııiltmiye rirebilmek için taliplerin Ankara \'alllltlnden: 
Benzin alınacak 

\'lllyet natıa dairesi kam)"onlan tein (93:1) 1280 lira muvakkat teminatı Sivas mal san-

lntaaıt münakaıası 
zonıruldak Amele Blrlltlnd n~ 
zonıruldak\a amele blrll41 hastant'SI ya• 

nında yaptınlmnkta olan su, elektr k, cama• 
ıırane ve mutfak \e ıııhl tesisatı havı mut• 
rak ve camaeırlık binasının noksanlarının 

1kmall lal ve tncHltıtı, betonarme \ e demir 
mnlzemt'sl blrllte alt olmak üzere 19. il !l41 
cuma ııunü pazarlık sureti) le talibine lh 1• 
edilecektir. 

teneke benzin mübllyaa ııı 20. 9. 941 pazar- dığına yatırdıklarına dair maliye makbuzu
t:ıl ıUnU ıaat onbeıte lhaleal yapılmak üze· nu veya bu miktarda şayanı kabul banka 
re acık eksiltmeye konulmuıtur. mektubunu ve 941 yılına ait ticaret vesika- Yt'nlerın amele bl. ııaıne müracaatıan ıl n <>-

Muhammen bedeli (4980) lira muvakkat ıunur. 4281' 

Keşif bed<'ll 9955 lira 00 kuru tur Şeraiti· 

nl anlnmak ve pnznrlıf;a tıt.rtı.k etmek tstl· 

teminatı (373) lira (30) kuruıtur. siyle eksiltme gününden en az üç gün evel 
lstt>klllerln muvakkat teminat mektup ve· Sivas valiliğine mümasil işleri muvaffak! • 

ya makbuzu ticaret odası veılkaılyle birlikte yelle başardıklarına dair referanslariyle 
ıözü &ecen ırUn ve saatte Nafıa komisyonuna birlikte müracaatla alacakları ehliyet vesi-
gelmelerl. l"k d 

KAZALAR 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Buna alt ıartnameyt her ırUn narıa mUdUr- kasını teklif mektubu zarfiyle bir ı le ış 
Hl~Unde görebilecekleri. 16255 zarfa koymaları ve keşif dosyalarını tetkik Tire 

ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. den; 
Su l&terı ıu ıncı Şuoı.: Müdurıuı:un • 

Okul tamiri 
S - Teklif mektuplarına ait iç ve dış A - Ekslltmeye konulan iş. KUctik Men· 

Ankara VAiiiiğinden : rfların ve vesaikin 4 üncü madde hüküm - dereı re~ıııa.törU )anında fe)ezanıara kıırıı 
l - A1Jağıda isimleri yazılı okulların za 

!erine ve kanuni tarifelere uygun bulunma- yapılarak •ectde ve ıahlllerln lnhklml lal o-
tamirlerl ayrı ayrı açık eksiltme ııuretly • Jup kcştr bedeli (4~2G7> Ura (96) kuruıtur. 
le yaptırılacaktır. sı lazımdır. Postada vaki gecikmeler kabul B - nu lıe alt <eksııtme aartnamesl, mu• 

2 - İııteklllcrin ııartname ve keglfna • edilmez. ıcavcle proJesı. bayındırlık lşlerı genel ıart • 
melerlni görmek Uzere her gün Maarif 6 _ İsteklilerin teklif zarflarını 2 inci namesi. ıu ısıerı umumi aartnnmcsı. fenni 
.M Udurliiğ'line ve ihale gi.lnU olan 29-9-1941 k · 1, .usı tnrtnamc, proJelcr ve kesıt cetveli) n• 

i madde yazılı tarihte saat 14 te omısyon 
pazartesi gUnU saat l~ te ve <:cı7,IS tem • den mUrckk<'ı> dosyayı ıstcklllcr Ankarada ıu 
nat akçesini husust muhasebe müdürlUğll reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etme· tılert rclsllttndc ve Tirede su lalerı y1rmlnd 
veznesine yatırarak vilayet daimi encü • leri ilin olunur. (7466-6032) 16104 şube müdUrlütılnde ııorüleblllr. 
menine mUracaalları llAn olunur. c _ lhale 19. o. 9.U cuma ııunu saat oa 

(6606) 16608 Şoıe inşaatı tıt?stc Tirede su ıaıerl ytnnıncı ıube mUdUrlll· 
Okulun adı Ayaş ıherkez okulu, Keşfi C"Onde toplanacak komls>on huzurunda ya• 

3511 Ura, • Zonıuldak Vilayeti Daimi Encümenin • 
Okulun adı Çubuk merkez okulu, Keşfi den ı 

pılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zart usul1yledlr. 
3197 lira, 10 kuru§. 

1 - Zonguldak Viliyeti içinde. Bey- E - Eksiltmeye girebilmek ıcın lstekllle • 

Ü k ·ı rln (3G"Ol lira (lOJ kurue olan muvakkat cuma - Çaycuma arasında on ç ı ometre -

ANKARA BELEDiYESi 
teminat \ermeleri ltı.zımdır. 

160 metre tulinde ve (114 695) lira (98) F _ ıs:eklller lh ıe ııUnQnden üç eün .. 

Muhtelif inşaat 
kuruş muhammen keşif bedelli şose işi vel ellcrınrte bun:ı benzer iller yaptıklarına 
2S 8 941 tarihinden bir ay zarfında (pazar- dair vcslkularln aube mUdUrlUtUmüze mUra• 
tık) ıureliyle ihalesi icra olunmak üzere <'aat ederek bu tıe alt v•lka almaları !Azım• 

Ankara Belediyesi lmar MildUrlıl~ıinden: dır. 

ı - Eksiltmeye konulıın la: Ankara Şehir eksıltmiye konulmuştur. G - Teklif mektuplarının (C) maddesinde 
mezarlıaında yapılacak olan ikinci kısım 2 - Bu işe ait eksil~me ve Fenni şartna- yazılı saatten bir saat evet komtsyon reisin• 
tesvlyel tura biye, istinat duvarları 'e yollar, me mukavele projesi ve keşif evrakı vesa - makbuz mukabilinde verilmesi 111.zımdır. Poe
kanallzasyon ın.aaL ve keşClnde ııjsterııen ire her glin Daimi Encümen kaleminde ıo ta ııe ııönderllec<'k mektupların nihayet anat 
dlter isler olup bedeli keıtı iki yUz otuz do- <14> c kııdar ıreımıı olması ııı.zımdır. Postada 
kuz bin iki }üz allmıt Uc lira kırk kuruıtur. rıilebilir. vuku bul.ıcıık ı:erlkmeler kabul edilmez. 

2 _ su ııe alt keılfname ve ıaır euak 3 - Muvakkat teminat (6985) liradır. tSS77/G:?J9> 16180 Yük.ek ziraat enıtıtUıU orman, Ziraat, ve-
mauıı veya 60 llra ücretli memuriyetlere 6 terıner rakültelerlnde talebe kayıt ve kabu. 1 -· Ankara - Çubuk yolunun 7+400- 12 lira bedel mukabilinde Ankara imar mü- 4 _ 1ıin bedeli 941 yılı bütçesinden veri-
,,. 5 numara almak suretiyle orta derecede lünc 111 aauıtoı 1941 tarihinden itibaren bas· 43+700 eti Kim. leri arasındaki ıosenin e. dUrlütUnden alınır. lecektir. Kiralık balık avlama yerleri 

Kırıkhan malmudurlügiınden : auvattalı: olanlara da takdir hakkı idareye !anacak ve 30 eylül 1941 ıırünU akıamına ka- saslı tamiri iııının lhalesı H>·9-19U tarı- 3 - Ekılltme vahidi kı»asl fiyat üzerin· 
5 

_ Pazarlığa ııtiri.k eylemek istiyenle-
alt olmak üzere 20, 25, 30 lira aylık Ucretll dar devam edecektir. hine rastlıyan pazartesi gUnU saat (15) te den kapalı zarf usull>le yapılacaktır. 
ataJ,.erllklere tayin edileceklerdir. vilAyet daınıl encümeninde yapılmak ü - 4 - Ihale 26 eylul 941 tarihine müsadlf rin Zonguldak Vıliyct makamına istida ile l - Bu yıl kabul edllecek talebeler blyo • 

a - 8taJ devresinde muvartak olanlar ıoıı. fizik. kimya. ce:>lr, Türkce tahrir ve YB _ zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko - cuma ırilnU saat 18 de vllA}·eı binasında imar müracaat ederek alacağı eyliyct vesika -
aaaılı veya ücretli memurluklara &eclrlllr· bancı dilden (Cransızea. ln&lllzce, almanca nulmuştur. idare heyeti huzurunda yapılacaktır. siyle ticaret odasından bu yıl için alınmış 
Jer. dUll'rden blrf) bir secim imtihanına Ubl ola- 2 - Ke§İf bedell (133304) lira (73J ku· il - ı-:kılltmeye ırlrebilmek lctn: vesika ve muvakkat teminatını yatırdıtına 

4 - Taliplerin 788 ıayılı memurin kanu- caklardır. ruştur. a - 13214 lira mu\•akkat teminat verıı-
-nu• 4 ııncü maddeılndekl tartları halx oı- s _ Muvakakt teminatı (7915) Ura (24) mest. dair makbuz veya banka mektubu ile Zon· ... .. 2 - Secim imtihanı Ankara ve htanbulda 
malda beraber devlet memuriyetine Uk de- yapılacak ve tarlhler!}'le yerleri ırazetelerıe kurugtur. b - Ankarada kanuni tkametı;r!h ıırl\sterll- guldak Viliyeti Encümenine müracaat et-
ta •lreceklerln 30 yasını srecmemlı olma1ı a: rıcıı llAn edlle<·ektlr. 4 - İsteklllerln; teklif mektuplarını mesl, meleri ilin olunur. (6143) 16108 
Jlzımdır. s - EnıtltUmUz fakUltelcrtne )"azılmak ıs- ticaret odası vesikası teminat mektup c - 1ıı.ıı senesinde ticaret oda11nda ka • 

& - MUıabakaya ırlrmek 1stl)'enler 29. 9. ttyenler ka}ıt ve kabul ıartlarını enstltU rek- veya makbuzlarlyle ihale gtinUnden en az yıllı bulunması, 
"1 pazartesi ırUnü aksamına kadar dllekce törlUtü ile vllAyet ziraat, orman, veteriner (3J gUn l vel vllı\yete bir ıstıda ile mil - d - Bu lıl yaptınata ehil bulunduğuna 
,,. evrakı müıbltelerlyle beraber Ankara P. mUdUrlüklerlnden tedarik edebilirler. racaat ederek bu iııı için alacakları fenni dair tmlr mUdürllltünden vesika alınması Nlfıde \'allllf:lnden: 
T. T. mQdQrllltUne müracaat etmelidirler. 4 _ Sıhat rap0ru numunesi enstitü ve vl- ehlıyet vesikalarlyle birlikte yukarıda 11• icap eder. 1 - Eksiltmeye konan lı: !l:ltde-Ne\·eehlr 

8 - lllü.abaka 80. 9. 141 nlı &UnU saat lO !!}•etler ziraat, orman. veteriner müdürlUk. dı geçen gUnde saat (14) de kadar dalml 6 - Teklif mektupları yukarıda 4 ünC'll yolunun 24+649-29+339 kilometreleri ara -
ta ppılacaktır. (6387) 16352 !erinden tedarik edlllr. encümen reisliğine vermeleri. martdede )"azılı sutten bir 1&at evellne yanı sında l4687ı metre tulündekl ıoıenın (kırıl· 

Şose inıaıı 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi Beton ve divar İnpatı 
Potta EnstltUıll MUdUrlUtUnden: 

Ankara Valllltlnden: 

Baıka rapor kabul edllemez. Cll266> 6 - Buna ait keşıf ve ııartnameyi her saat 17 ye kadar idare heyeti riyasetine mıt ve kırılmamıı> mevcut taı ve mevcut 
lll3l2 gUn nafıa miidllrlUğllnde görebılecekleri. makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta kum ııe ıoae ıneası: 

(6097) 16046 ile ırönderllecek mektupların kanunun 34 ün- lnıaatın kesit bedeli !8911J lira (26) ku -
cu madde•lne uysun olarak aynı saate kıı • ruıtur. 

Aıf alt yol yaptırılacak du aelmlı olması lAz.ımdır. Her ne ıuretle 2 - Bu ise alt ıartname ve 8\·rak ıunlar
oıuna olAun vaktinde heyete vasıl olmıyan dır: 

Yapılacak tı: beton lal, ketlf bedeli 11191 

1 - Kırıkhan kazasına bağlı gölbaşı ve 
Karasu nehirleriyle hırsız pınarı golii 

{Karasu nehrinin Reyhaniye ıösesi ıizerııı 

deki demir koprünıin alt kısmı) nın üç se • 
nelik balık avlamak ve ı;aydıye resmi ilti

zama verilecektir. 
2 - Senelik muhammen kiymet 8000 se • 

kiz bin Uç senelıgi 24000 yirmi dört bili 

liradır. 

3 - Şartname Kırıkhan malmüdürlüğüıı
dedir arzu edenler oradan öğrenirler. 

4 - İltizam açık artırma ile 24-9-941 

çarı;amba günil saat 10.80 da Kırıkhan mal• 

müdürlüiü odasında mıiteı;ekkil Komiı • 
yanda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat% 7.S hesabiyle 

1800 bin ıekizyUz liradır. 
6 - Yukarıda yazılı artırma gÜnü ihale Kereste nakliyata 

Devlet Orman işletmesi Aband • 
Keremalı Revir Amirliğinden : 

Ura ııo kuru., muvakkat teminat 119 ura 38 1 - Ankara - laıanbul ve Ankara - Kırae-
kuru1. ihalenin 7apılaca.. tarU., sQn, .. atı .~ır ıtOllal'mm --- -• --
20. 9. 941 cuma 14. asfalt kaplama işi 15. 9. 941 tarih.ne rastlı)·an 

'apılacak ıs: duvar ısı. kesit bedeli 1237 pazartesi ıtünU saat (15) te vllb'et daimi en
llra 50 kuruı, muvakkat teminat 92 lira 82 cümenlnde lhıılesl yapılmak Uzere kapalı zarf 
ku uı. ihalenin yapılacatı tarih, ırUn, ıaat: usuli)le eksiltmeye konulmuıtur. 

mektuplar nazarı ttlbara alınmaz. A - Eksiltme ıartnamesl 
.lMJ,,A.>. ~ - -~ ~ -'---~ ... 

c - Bııyındırlı klslerl ı;:enel ıartnamesl 

Gres yağı alınacak 
Ankara Beledb·eslnden: 

+-..a.--.a..ı----.ı.._._ıı .. ı...,in deı>ozit 
akçalarını mal sandığına yatırarak muayye• 

11aatta makbuzlarını Komisyona ibraz et • D - Tesviye! türablye ve eose k!rıtlr in· 

Devlet orman lıletmesl Düzce revlrlnln 
Elmacık mıntakaıında muhteııt mıntnkala· 

ruıda mevcut takriben (beı bin> metreküp 
lllllmar tomrutunun Dereköy ve Tekirler de· 
posuna nakli 20 eylUl 941 cumartesi ırUnü 

aaat 12 de Düzce'de devlet ormnn lsletmesl 
nvtr lmlr1tatnde acık ekslllme ile milteahhl
d!Jıe verilecektir. Beher metre kUpUnUn mu
Jlammen nakil Ucretı üc liradır. 

~. 9. 941 cuma 111. 2 - Keııt bedeli (12161) lira (17) kuruı-
Pollı cnıtltUıll blnuı dııında yaptırılacak, tur. 

yukanda yazılı iki kalem lı, pazarlık ıure. 3 - Muvakkat teminatı (912) lira C09J ku-
tlyle eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameleri ruıtur. 
pollı enıtıtUıU muhaaebeılnde ,:ıruıur. 4 - lateklllerln teklif mektuplarını temı-

1 - Belediye lhtıyııcı !cin pazarlıkla 

(11921 kilo ııreı )·aaı 1atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (624) lira (40) 

kuruıtur. 

3 - Teminatı (46) ııra (83) kuruıtur. 

' - Şartnamesini ırörmek ve ııedelllz al
mak lıtb enlerin her aUn encQmen kalemine 
ve ilteklllerln de 19. 9. 941 cuma ırünü nal 
11.30 da belediye dairesinde mUtetekkll en-

ıaııta dair fenni tartname 
F - Kcılt cetveli, ıllıllel fiyat 

metraj cetveli, ırratlk ve 1aır evrak 
btlyenler bu ıartname ve evrakı 

nafıa mUdUrlütünde ve vllAyet daimi 
meninde aöreblllrler. 

cetveli. 

Nltde 
encu -

8 - Ekılltme 19. 9. 941 tarihinde cuma 
ırunu uat 16 da Nll:de hUkllmet konatı da -
hlllnde daimi encümen odasında yapılacak -
tır. 

TaUplerın mezkQr ırUn ve eaatte evrakı 
llllm• ve temlnatıartyle revir lmlrllAlndekl 
Jromlı10na müracaatları. 

Pazarlık Aıikarada ııollı enatıtUıU bina. nat mektup veya makbuzlarını, ticaret odası 
sında mUteıekkll komisyonda yapılacaktır. vesikalarını ve Nafıa müdUrtUaünden bu 11 
lsteklllerln, hlzalannda yazılı muvakkat te. itin alacakları fenni ehliyet vesikaları ile 
mlnat makbuz veya banka mektupları ve ve· birlikte yukarıda adı ırecen ırUnde aaat 14 de cümene 
ıalkl llzlmelerlyle birlikte muayyen stın ve kadar \"llAyet daimi encümeni relllltlne tev· 

mUracaatları. (6!571) 16601 4 - Eksiltme acık eksiltme ile )"apılacak-
tır. 

Motor yağı alınacak 5 - Eksııtme»e ırırebllmek tein isteklinin 
Şartnameler Ankara orman 

4UrlUtUnde ve DUzce'de revir 
dr1llebllir. (79S9/6496) 

JANDARMA 

umum mü· saatte Jı:omlıyonda bulunmaları. 

lmlrlliUnde (6396> l~ 

16455 
Orta öğretmen muavinliii 

imtihanları 

Gazi Terbiye EnatltQıU MüdUrlUIUnden: 

Zeytin ve saire alınacak 
Orta okul ötretmen muavlnlltl tmtıhenla

rının yapılacatı tarihler aıatıda ırömterll· 

mlıttr. Taliplerin mezkQr ırUnlerde nat 8.30 
Alma da ellerlndekl fotoararıı VNlkalarlyle enltl-

tQmüzde hazır bulunmaları. 
Jandarma Gn. K. Ankara Satın 

Komisyonundan : 

dl etmelerL 
5 - Buna alt ketlf ve eartnameyl her ıran 

Nıtıa mUdUrlUAUnde :ıöreblleceklerı. 
(6138) 16092 

Kotu ıtartlarınm inpsı 
Ankara Valllltlnden: 
1 - Hipodrom at koıuıu sahasındaki (6) 

adet k~u ıtartıarının >·enlden yapılma11 iti 
(15. 9. 941) pazartesi aUnU ıut (111) te vı

Ankara Beledi.resinden: eksiltme ıırUnUııden en az Uc &On evet Nltde 
l - Belediye ihtiyacı tein pazarlıkla 50!!!5 \lllyetlne müracaat ederek ibraz e<leccklerl 

kilo kalın motör »atı ıatın alınal'aktır. mali ve fenni reteranı mukabili Nltde ehil -
:l - Muhammen bedeli (2542) lira (llÔ) yet veslka1ı komisyonundan alacakları eksııt-

kuruıtur. meye tıtlrlk veılkuını ibraz etmeleri ıart -
a - Teminatı (190) lira (691 kuruıtur. tır. 

4 - Şartnamesini ırörmek n bedelllz al- e _ Ekılltmeye strebllmek tein isteklinin 
mak lltıyenıerln her ırün encümen kalemine (688> lira <311) kuruı muvakkat teminat ver-
ve lıteklllerln de 19. 9. 941 cuma aünü aaat mest ıuımdır. (6202) 16193 
10.30 da belediye dairesinde mUteaekkll en-

l!yet daimi encümeninde lhnlesl yapılmak Q- cOmene müracaatıan. (61172) 16602 lntaat yaptırılacak 
zere acık eksiltmeye konulmuıtur. 

meleri ilin olunur. 3-9-9U 16398 

MAHKEMELER 

Kalorifer memuru alınacak 
Temyiz Mahkemesi Birinci Relıılltln • 

den : .,.. 
Açık bulunan temyiz mahkemesi 80 Jı 

Ucretll kalörlfcr memurluğtına aııağıd• 
yazılı §artları haiz olanla.rdıın imtihaııl• 
birisi alınacaktır. 

Memurin kanununun :5 el maddesindeıd 
evıafı haiz bulunmakla beraber kalörifet 
ve su tesisatının tekniğine vakıf oımal' 
ve bu tesisatın arızalarını tamir ve lalAll 
ve lstımallerini bilmek ıarttır. 

İsteklilerin imtihanları yapılmak Uzere 
25-9-1941 tarihine kadar istida ve evrald 
mUsbitclerlyle biı'llkte birinci reislll' 
milracaat etmeleri lllı.n olunur. 

(6637) 166S1 

Ankara lklncl Sulh Hukuk HAklmllJIJS• 
Kapalı zarf eksiltmesiyle ihalesi yapıl

mıyan beher klloau doksan kuruş tahmin 
fiyatlı (3500) kılo zeytin 31tığı kilosu kırk 
'beı kuruş olan (2200) kilo zeytin tanesi 
•e kilosu altmı§ kuruı tahmin fiyatlı 
(8000) kilo ııabun 18-9-1941 per§embe gll
Dil saat ı~ te Ankara'da J. Sa. Al. Ko.nu
muzd& pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat 
teminat (580) lira (~0> kuruştur. Şartna
me ve evsaf parasız her gUn komisyonu. 

15. O. 1041 pazartesi. Tııhllye cuzılı) 

16. 9.1941 ulı. Matematik (yazılı> tabliye 
2 - Keşif bedeli (1012) lira muvakkat te· 

mlnatı t75) lira (90) kurustur. 
Motor yağı alınacak Afyon Vlllyetl Beden Terbiyesi S;,Jl&e den: 

ıırrupunun <fizik, klm»a> <yazılı) 

17. 9. 1941 caraamba. Tabliye (sözlU> 
ıs. 9. 1941 perıembe. Tabliye arupunun 

(fizik, kimya> (sözıuı matematik (ıözlü) ya. 
bancı diller (yazılı>. 

:ıo. 9. 1941 cumarteıl. Yabancı diller (ıöz· 

lü.> 
22. 9. 1941 pazarte1ı. Bütün ITUPlar ıc:ın 

ve tedris uıuıu (yazıtı> 

16638 
muzdan alınabilir. İııteklllerin vesika ve 1 peduoll 
temlnatlarlyle pazarlık gün ve ıaatınde 

komlıyonumuza gelmeleri. (6667) 166M ------------------

Et, odun ah nacak 
Ankara J. Gn K. Jandarma Satın Alma 

Miktarı Kilo Cinsi Kıloıu Kr. Teminatı 
Komisyonundan: 

L. K. Eksiltmenin nevi ve zamanı 
8().000 Odun 3 180 00 26. 9. 941 cuma saat l:S açık eksiltme 
22 000 Sıjıretl narka göre !>77 M 29. 9. 941 pazartesi saat 15 kapalı zarf 
6.000 Nohut 29 71 2:S ao. 9. 941 salı ıaat 16 açık ekatıtme 
ı _ Miktarı, cinsi. fiyatı, muvakkat te mlnatı yukarıda yazılı Uç kalem iaee mad· 

deıi hizalarında yazılı gUn ve saatlerde bir kapalı zarf ve iki açık ekıiltme ile 
ıatın alınacaktır. 

2 _ Et fiyatıctı esas belediyenin narkı olup kapalı zarf tekllf mektubunda bele· 
diye narkından ne miktar noksanlyle etin taahhüt edlldltt taıırlhan yazılacak ve 
prtnameıılnde yazıldığı gibi nark değiıri kçe ihale fiyatı da değtıecektlr. 

a _ tlç kalem erzakın eartnarnelerı her sün paruız komisyonumuzdan alımr. 
' _ isteklilerin vesika ve ternınatıarlyle yazılı sün ve saatlerde komisyona sel· 

meler! ve kapalı z:ı.rf teklif mektubunun eksiltme vaktinden bir ııaat evetine kadar 
komisyon ımuza verılmeaı. (6447) 16428 

Masa, Sıra ve 
• 

saıre ah nacak 
Jandarma GN. K. Ankara 

lllktarı 

.A.det 
1115 
18 
26 

3 
2 

&O 

Cinsi 
Ders ıırası 
Yemek masası 
Yemek sırası 
Öğretmen kilrsllsll 
Siyah yazı tahtası 
Yemek saldalyası 

Satın Alma Komlsyoııundaıı : 
Bir adedi Muvakkat teminatı 

Lira Lira Kuruı 
215 215 ea 
60 
20 
70 
25 

2 
UT 00 

.Altı kalem malzemenin teminatı 382 83 
Miktarı, eınsı, tahmin fıyatı ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı altı kalem 

malzeme 1-10-1941 çareamba gUnU ıaat ıs te ac;ık eksiltme ile Ankara J. 8&. Al. 
Komisyonumuzda a!macaktır. Altı kalemin bir iıtekllye lltale•I caiz oldutu sfbi 
den sıralarımn bir ve t>eı kaleminin diter bir iatekUye Uıale•l caizdir. ıartname 
kon.lıyonumuzdan parasız alınır. Nilmuııeler Jandarma Subay Okulunda sörWllr. 
:lateklilertn teminat ve vealkalarlyle ek ıutme aamaııuıd& komilyo11umua sel • 
melert. (IGo'J ") 18111 

3 - lıteklllerln teminat mektup veya mak
buzu, Ucaret oda11 vesikası ve nafıa mUdUr· 
IUtünden bu lı !cin alacakları fenni ehliyet 
' :Jkalarlyle birlikte yukarıda adı seçen •Un 
ve natte daimi encümen relılltlne •elm•lerl. 

4 - Buna alt ketlf ve tartnameyl her ırUn 
Nafıa mUdUrlUtUnde ıöreblleceklerl. 

(6103) 16106 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valllltlnden: 
ı - Stadyom ve hipodrom 1aha11nda ya

pılacak tamirat lıl 111. 9. 941 pazarteıı •UnU 
ıa t (111) te vlllYet daimi lencUmenlnde iha· 
lesi yapılmalı: üzere acık ekllllmeye konul· 
muıtur. 

2 - KHlf bedeli (41811) lira C42) kuruı ve 
muvakkat teminatı (310) lira (16> lruruttur. 

a - llteklllerın tmılnat mektup veya mak· 
buzları Ticaret odası vuıkaları ve Nafıa mü· 
dUrlUtünden bu tı lctn alacakları fenni eh· 

Ankara Beledl»eslnden: 
l - Belediye ihtiyacı lcln pazarlıkla 5080 

kilo ince motor Yatı 1atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli <211-1D> liradır. 
3 - Temtnatı 090) lira (llO) kuruıtur. 

4 - Şartnameılnl ırörmek ve bedelılz al· 
mak lltlyenlerın her aOn encümen kalemine 
,.e llteklllerln de 19. 9. 941 cuma •Unu ıaııt 

10.30 da tıeledl)·e dalrealnde müteıekkll encü-
mene mllracaatlan. (6!173) 16603 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Beledlyealnden: 
ı - Belediye ihtiyacı tein pazarlıkla 

<1192> kilo valvalln Yalı utın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (11911) lira (20) ku 

ruıtur. 

a - Teminatı (89) nra (84) kuruıtur. 

' - eartnamnlnl ıörmek ve bedelılz al
mak Sltb'enlertn her stlft encümen kalemine 
ve llteklllerln de 19. 9. 941 cuma •Unü 1aat 
ıo.30 da belediye dairesinde mütetekkll encU-

mUracaatıarı. (6574) l&e04 llyet ve1lkalarını hamilen yukarıda adı •ecen mene 
•Un ve ıaatt• daimi encUmen retıllaıne mü· Kereste alınacak 

Ankara BeledlHslnden: 
racaatları. · 

' - Bu ıae alt k"lf ve ıartnameyl ber 
•Un nafıa mUdUrlUtünde •öreblleceklert. 

(6147) 16109 

Tecrit ve fap iti 
Ankara Valllltlnden: 
l - Stadyom ve Hlııodromda yapılacak tec· 

rlt ve ıap lılnln ıtıaleııl (15. 9. 941) tarihine 
rastll)"ıın pazarteıl ıünU Hat (15) te vlllyet 
daimi encUmenlnde YllPılmak üzere acık ek
ılltmeye konulmuıtur. 

2 - Ketlf bedeli <3:!00) lira muvakkat te
minatı (262.l!O) liradır. 

ı - Otobüsler tein pazarlıkla <~> metre 
mlklbı cam ve (10) metre mlklbı •Ur•en 
kereste•l satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1800) liradır. 

a - Teminatı 03!5) liradır. 

' - Şartnameıılnl ırörmek ve bedelılz al
mak lltlyenlerln her stın encümen kalemine 
ve lıteklllerln de 19. 9. 941 cuma •Unu 1aat 
10.30 da belediye dairesinde mUteıekkll en· 
cUmene müracaatıan. (6!175) 16605 

ViLAYETLER 

Okul tamiri 
Sivu Nafia Müdürlüiünden ı 

a - tateklllerln muvakkat teminat mek
t~. veya makbuzu, ticaret odası veslka11 ve -
bu ıı !cin nafıa mUdUrlUtünden alacaktan 
fenni ehliyet veılkalarını hamilen yUkarıda 
adı •ecen gün ve aaatte daimi encümen re· 
ııııaıne müracaatları. ı - Kapalı zarf uıulile elı:ailtmeye konu 

lan lıı Zara merkezinde Gazi okulu tamira

tıdır. Bu iıin keıif bedeli 170415 lira SS ku-

4 - Bu ıae alt keılf 
stın Nafıa müdUrlüaünde 

(6148) 

ve eartnameyl her 
ıröreblleceklerl. 

16111J 

Matbaacılara 
Ankara Valllltlnden: 
Merlıu ve mülhakat Wr olcullal"I lc:ln 

1 
U80 liralık 19 kalem evrakı matbua ac:ık •k
ılltm• ıuretlyle tabettlrtlecektır. hteklller1n 
l&l'tlWDe " aamuneıertaı sermek u... ller 

ruıtur. 

2 - Eksiltme 17.9.941 tarihine mliaadif 

çarıamba cünii aaat ıs te bliktlmet binası 

için Nafia müdürlüiü odasında müteıekkil 

komisyonu huıurunda 1apılacütrr. 

a - 811 itt ait Hrak taalardırı Kttif 

BatkanlıAından; Mllll lltUdataa Veklletlne alt ııo sayıll 
ı - VllAyetımlz merkezinde beden terbi· hizmet otomobili ıo!orü Ya&ar o~lu Hamdi• 

yesl umum mUdUrlUlüne alt eski Dumlupınar 
okulu binasının tıöııre merkezi ve Jimnastik 
1Blonu olarak ikmal tnıaatı lıl 2 lklncttcsrln 
1941 pcraembe •Unu saat 15 te ihale edilmek 
Qzere kapalı zarf UIUll)'le ekıUtmeye konul • 
muıtur. 

2 - Kesit bedeli (38085) lira (731 kuruı 

olup muvakkat teminatı (2836> liradır. 

3 - lhale Af)'on vlllyet merkezinde vlll
yet makamında mUte1ekkll komı.yon marife
tiyle yapılacaktır. 

4 - lsteklllerln, bu ırlbl itleri yaptıkları
na dair veaalk ve teminat mektuplarını iha
le •UnQ muayyen ıaatten bir aaat evellne 
kadar komisyon rellllllne vermeleri llln o-
lunur. 16430 

Muhtelll iKi Ye ressam 11hna<ık 
Eskitehir Tayyare Fabrikası 

Genel Direktörlüiünden : 

ye: 
lllalbc Vektıletlne lznteten avukat Güıidt 

Alıınr Larııfından aleyhinize ııcılan 70 11,.. 
zarar ve zban da,asından dola}'ı ırıyabıntr 
da ;ı.apılan durusmn ıonunda: 311 liranın d•• 
va masrafları \e yüzde ıo ücreti HkAJetl• 
birlikte tahsiline 20.11. 910 tarihinde karat' 
\"erllmls ve llllmı ıııyabl adresinizin matılııl 
olmadığı bc}nn!)le ıııııı. tebllQ: iade ed1111111 

oldutundıın lsbu hUkmtin ııtını tarlhtndetl 
ltllıarcn sekiz gUn !cinde tem> iz etmedıtın111' takdirde hükmün katllcieceı'U lltınen telli 
olunur. 4258 

B<'n•azan Sulh Hukuk HAklmllltlnden: .ıl 
BeH•azıınnda tUccanlan l\lust:ıta J(ef 

atustOI 041 tarihinde vefat etmlı ve tere",.. 
alnın tahririne baılanm11 oldutundan kef• • 
!etten dolayı alacaklı olıınlar da dahil oldufd 
halde ölenin tekmll alacaklarl}le borcıul• • 
rının ilk llAndan itibaren en aec bir sY -; 
tında alacak ve horclarını varsa ''cslkal•~ 
birlikte Ucypazan ıulh hukuk mahkemetl 

Fabrika ıc:ın birinci VJt ikinci ıınıf tornacı, ka>dcttlrmeıcrı. 
elektrtkcl. teavlyecl ve motör uıtaaı il• ma- Alacaklarını müddetinde 
kine raasamı alınacaktır. Verilecek yevmiye lacaklılann mtraııcı}, ne 1&hsen ve ne dl! ~ 
imtihanda ırörUlecek kabiliyete söre ııoo ku- , rekl'YC izafeten takip edemı~eceklerl ,e ~!)'" 
ruıa kadardır. Bu Ultalann imtihanda mu· dl edcc<'klerı evrak ve vesaik mukabili ,.,ı. 
vattak olmalan ve harlcten ırelecek olanlann kadarlnrın makbuz tsll)ebllcceklerl Ilı\ 
bütUn }Ol masrarıarırle dlaer zaruri mnsrar- tebllt olunur. 4zs.' 
ıannın kendilerine alt bulunmalan ıartlylc 
aaaaıda Yazılı veıalkle nihayet 30. 9. 941 tari
hine kadar bir dllekce ile fabrika &enel dl • 
rektörlUtUne müracaatları. 

Nütuı hUvlyet cüzdanı ve askerlik ve1tka
ıu, 

Emniyet müdürlUIUnden muuddak hüs • 
nUhal kll'tdı, 

Bon1ervll veya vana mektep ıahadetna • 

Il&az Sulh Hukuk IIAklmllllnden: il 
ll&aıun Yeni mahallesinde mukim Kııı;... 

köyünden Abdurrahpıan veresi' nden ıcı ~ 
Glıllzar, Emine tarafından o mahalleden 
cı Mahmut otlu namı dller Hncı Has•",.,, 
ıu llmall ve Mııhmut ve Hasım ' reseı 

11 tıımallln karısı Mlıııen er ve cot"ukıarı ~ 
mut ~10.lcttln ve AlıdUUcnıllr \e ı::ıı 

me1l. (7Dlll/64911) 16!33 eocukları Naciye ,.e llluzarter al > 
hane bedelinden iki bin >~dl }ÜZ aıtm • 
alacak davasının 1lıaz n8lbe hukuk ına 

Bir makinist aranıyor mcslnde ;yapılan acık <luruşmadn: 
\ Narbe ve Muznrrerln lknmetglhtarı 

M 1 k Ha.tanesi. hul olduğundan da~etlycnın il n n u 1 
Yozöat eme et ıı 

• mahkemece knrar vertlml~tlr. Bcrmuc 6" 
Bat Tabipliğinden : rar mUd<lclale>ha Nacl}e \I? l\luzatter ıı ,-

Hutanemlzln 100 lira aylık ücretli maki· ruıma ırUnU olan 9. 10. 941 peraembe 
nlıtlltl acıktır. eeraltl haiz olanlann bon1er- ıaat dokuzda ll&az asliye hukuk mııhlC-:, 
vll ve JıtlanUhal kltıdı ve iki adet vesika fo- llnde hazır bulunmaları ~e hazır bu un"' 
totraflYle tahriren butane battablı>lltlne 1 dıklan veya bir vekll &ondermedlklerl 
müracaattan llln olunur. dlrde haklarında ııyap kararı veruecel1 

'I08tl6U01 18537 Olunur. 4{JIJ 
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muvakkat \emlnat ~ liradır. 

MlLLI MODAF AA VEKALETi ANKARA Lv. AMlRLICl a - lhaleai ııı. 8. 941 pazartesi a11ntı ıa
at 18 da Ko. da yapılacaktır. 

eksiltmeye konulmuıtur. 1 cıvı pazarlıkla yaphnlacaktır. Muhammen 1 
2 - Ekııııtmeıl 26. 9. 941 cııma gtlntı saat bedeli 22800 lira oluı> kaU Uımlna.t 8420 lira· 

18 da Balıkealr Sa. Al. Ko. da n.pılae&ktı.r. dır. Şartruune.1 her ~n Ko. da aöt1Uür, 

Pirinç alınacak 
Ardahan sa. Al. Ko. dan: 
ı _ 8. 9. 941 pazartesi gUnU saat 9 da ka· 

pıı.lı zartla yapılıın eksiltmede talip cıkmadı· 
tından 32500 kilo pirine pazarlıkla sn tın a -
lınacaktır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner fakültesi askeri 

kısrnımn kayit ve kabul şartları 

Talebe alınacak 
4 - 1ateklllerln taklit mektuplarını ihale 3 - Kuru otun muvakkat teminatı 2375 2 - tatckllierln 17. 9. 94l. carıaınba a11nü 

aaatinden bir ıaat evel Ko. na vermeleri. liradır. Balyalı umanın muvakkat teminatı saat 14 te katı temlnatlarlyJe birlikte Fındık-
Ankara Askerlik Şubesinden: Şartname ve evıa.tı her sün Ko. da ııörülür. 

l - Ankara Yt.iksek Ziraat Enstitüsü 

Veterıner Fakultesı a~keri kısmına bu yıl 
&ıvil tam devreli lıselerden iyi ve pek iyi 

derecede mezun olan ve olgunluk imtihan

larını vermiş olmak ~artiyle talebe kabul 

edıleccktir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 

1 - Lise mezunlarından harıı okuluna ta
lebe alınacaktır. Taliplerin acele Ankara yer
il askerlik eubestne mUracaaUan lüzumu i!An 

(6167) 16096 

Koyun eti alınacak 
olunur. (6601) 1652!1 Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

Kunduracı malzemesi alınacak 

L A Satın Alma Ko.de.n : Ankara v. · 
1 kıa ,,.,a,.ıda cins ve miktarı ya· 

Pazarı ..,, e> • t 
20 k lem kunduracı malzemesı aa ın haız olması lazımdır• 

1 - Beher klloeuna 60 kurut fiyat tahmin 
edilen 40 ton koyunetınln 15. 8. 941 tarihinde 
kapalı zartla yapılacak ekııiltmeslnde tatıp 

zuhur etmedltlnden yeniden kapalı zart usu· 
Hyle eksiltmeye konulmuıtur. 

zılı a 
Al - Türkiye Cümhuriyeti tabasmdan 

bulunmak, 

alınacaktır. 16 
ihalesi 15·9-1941 pazartesi gUnü. saa~ 

2 - Eksiltmesi 18. 9. 941 peraembe ııünU 

aaat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapıla-

d Taliplerın teklif edcceklerı fıyat 
da ır. . · ı b'rlikte 

caktır. 

S - 40 ton etin muhammen bedeli 24000 
B) - Yaşı 18-22 olmak, (29 dahildir.) 

C) - Beden teşekkülleri ve sihati ordu

da ve her iklımde faal hizmete müsait ol

ll'lak(Dil rekaketi olanlar alınmaz.) 

.. . den kanunl temınatıarıy e ı 
uzerı n 16581 
Kona müracaatları. (6637) 

11. • olup muvakkat .emlnatı l!'-00 liradır. 

4 - Evnr ve urtname~lnl görmek istiyen
ler Ankara, lstanbul l.v. Amirlikleri Sa. Al. 

. . . Adet 
Cınsı 

D) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusur-

ıuz ve •ciyesi sağlam olmak. 

E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöh
reti olmamak. (Bunun için de zabıta vesi

kası ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına 

ıu vesikalan bağlamaları lhımdır. 
A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak su· 

teti. 

8) - Sihati hakkında tam teşekküllil 
• skeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 

C) - Lise mezuniyet ve olgunluk şaha

detnaınesi veya tasdikli sureti. 
D) - Okula alındıgı takdirde askeri ka· 

llun, nizaı.ı ve talimatları kabul ettiği hak· 

kında velisinin ve kendisinin noterlikten 

tasdikli teahhüt senedi. Talebe okuldan is-

! · raspası • 
:.\taklnıtta 13 - 14 No. 
Labunya 
Biz 1 dllzi.ine 
Burun danıılya .. ı 
Pata tir 
Bız sapı 1 dUzline 
Kunduracı blc;ııgı 

42 No. geniş kalıp 
44 No. geniş kalıp 
Dış raspası 

Makınata 12 No. 
Kaçaburuk 1 düzüne 
Danalya 
Kerpeten 
Piyaııta blçağı 

Çekiç 
41 l\ o. geniş K. 
43 No. geniş K. 
4:S l\ o. genııı K. 

Mefruşat münakasası 

tifa etmek isterse okulca tahakkuk ettiri- Ankara Lv. A. Sa. A.h"'Ko.dan : 

l 
l 
l 
o 
1 
l 
o 
2 
l 
l 
ı 

1 
o 
1 
1 
1 
1 
ı 

1 
1 

Ko. larında .ıroreblllrler. 
5 - Taliplerin teklif mektuplarını ihale sa

atinden bir saat evel Ko. na vermeleri. 
(6168) 16097 

Saman alınacak 

İzmit Sa. Al Ko. dan : 
1- 450 ton balyalı saman şartnamesin· 

de yazılı olan evsaf ve ~artlar dahillndıı 

kapalı zarfla ekeli tmeye konulmuştur. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 

ô kuruş olup tutarı 22.500 lira ilk temi
natı 1688 llrRdır. 

3- İhalesi 19. 9. 941 cuma gıinU ııaat 
16.30 da İzmit Akçakoca ilk okulu bina
sında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
melerı Ankara İstanbul Lv. Amirliklerı 
Sa. Al. Ko. larında ve İzmit Sa Al. Ko. da 
görillur. 

4- İ«teklilertn tekil! mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

(6224) 16198 

b d tc- Aşağıda cıns ve miktarları yazılı 15 lecek masraUarı birden verir ve u a kt A" r F oaeptik in!}aat 
kalem mefruşat satın alınaca ır. / ı 

ahhüt senedine kayıt e<lili'r. ayrı tııJıplere de ılıale edilebılir. İhalesi 
E) - Saralı, uyurken gezen, sidikli. ba- 16-9-1941 salı guniı saat 16 dadır. 

Eskl5ehlr Sa. Al. Ko dan: 
o Budrum hattında B! st su kanallarının 

to•eptlk cuku;-larının yapılm.~k Uzere bedeli 
keşti olan 1172!1 lira 64 kuruı olan bu ts ka
palı zarlla ihaleye konmuştur. tık teminatı 

879 11rıı kırk iki kuruatur !lı11lesı 20 eylül 

~lma ve çırpınmaya müpteU olma~ığı Tallplerin tcklil edecekleri fıyat tize • 
hakkında velilerinin noterlikten tasdıkli rindcn kanuni teminatlariyle bırllkte Ko. 

b. na mıiracaatlan. Evsııfları her gün Ko.da taahhu··tnamesi. c Bu gibi hastalıklardan ı· 
görülebilir. (6638) 16582 941 cumartesi ııUnll saat 11.30 da As. satın 

ti ile okula girmezden evel malUl olduk • Cinsi Mıktarı alma ko. nunda ~·apıtacaktır. Kanuni vesatk-
ları sonradan anlaşılanlar okuldan çıkan • Ayaklı ekmek tabagı 7 A. le tekllt mektuplıırının ihale ııün ve saatin· 
hr ve okul masrafları velilerine ödetilir.) Surahi 10 A. den bir saat evellne kadar komisyona veril. 

3 _ İsteklıler bulundukları mahallerde- Su bardağı :>O A. mlş olmalıdır. Posta ııeclkmeterı ka~uı de&::ll· 
t Safra biçağı 60 A. dir. Fenni ıartname proJe ve sair evrakı sö· 

ki askerlik şubelerine istida ile müracaa Çay fıncanı tabak VI!' K. 40 A. zü .ırecen komisyonda mesai saatlerinde her 
edecekler ve şubelerince 2 inci maddede Alcmtnyum !;aydanlık 8 A. ııün aörüleblllr. 6260) 16222 
bildirılen evrakı ikmal ettikten sonra, An- Çatal 40 A. 

kara'da Ytihek Ziraat Enstitüsü Veteri- Kaşık 40 A. Kuru ot alınacak 
ner Fakültesi askeri talebe amirliğine gön- Yemek tevzi kepçesi 8 A. Ezine Sa. Al. Ko. dan: 

.. i 1 .. 1.. .,6 ı Su kuvası 10 A. ı - Cinsi kuru ot miktarı kilo 200000 mu-
derilecektir .Müracaat muddet ey u un ~ Yemek tabağı 60 A. hammen bedeli lira 12500 katı teminat 187!5 
ııe kadardır. Bu tarihten sonra müracaat Ampul 100 A. Ura. 

kabul edilmez. l"enıek masası 8 A. 2 - Yukarıda mlktarıyıe muhammen ve 
4. _ Okula kayıt ve kabul, şahadetna - Sıra 16 A. katı temlnııtı bedelleri yazılı kuru ot 15. 9. 

me derecelerine ve müracaat sıra5ına gÖ· 

redir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 

işleri kapanır ve kabul edilenlere müraca· 

ıt ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 

)'apıhr. (6381) 16364. 

Haciz kararı 
Kıtasrndan yabancı memlekete firar et~ 

ınesinden dolayı Varım Tepebaşı mahalle

,..,nden 833 doı;umlu Ali oglu Mirza Ali 

Erdal hakkında mensup olduğu amiri adli

lik&e As.M. U. Kanununun 212 inci mad -

desıne gore gaipligine ve iki defa firardan 

ınazıın bulundugundan ott.irüde Türkiyedeki 

nıallarına haciz konulmasına aynı kanunun 

216. cı maddesi gereğince karar verilmiş-
tir (6SSS) 16556 

Harp paketi torbası alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan ' 
Beher tanesine tahmin edilen fiyaU 350 

kuruş olan 4000 tane harp paketi torbası 
18 - eylıil 9U per:ıembe giınt.i saat ıs de 

Ankarada M. M. V. aatm alına Ko. da pa

zarlıkla ihale edileceginden isteklilerin 

2100 liralık kali teminatları ile birlikte pa· 

Zarlık gün ve saatında mezkur 

lu.o.ınaları. (6SS8) 

Ko. da bu-

16559 

inşaat münakasası 
M. M. Vekll.lell sa. Al. Ko. dan: 
6197 lira 46 kuru$ keılt bedelli depo bina· 

11 lkmaı ln&aatı 16 eylül 941 salı ııUnü saat 
11 de pazarlıkla ihale eı11lecektlr. 

Taliplerin pazarlık ııUn ve He.tinde 929 
lira 62 kuruıluk kati temlnatlarlyle birlikte 
:t.t. M. v. sn. Al. Ko. na müracaatları. 

(6559) 16560 

1\1.. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Matbaacılara 
?.t M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - 26 k..ı.lem evrııkı mattıua satın alına

C!aktır. l\luh men tıedcll 2750 lira olup katı 
te?ıınatı 412 lira 50 kurustur. Şartnamesi ko· 
?n!syunda ı:orülebll!r. !'aznrlıl':ı 16. 9. 9 il salı 
ııllnu saat 10 da Ankara'da Hava satın alma 
1-oınısyonundn yapılacaktır. lsteklllertn muaY· 
:.Oen lrtln ~e saatte komisyonda. bulunmaları. 

\6~3) 1650.ı 

--------~~~~~--~-= ----==== . 
ASKERi FABRiKALAR 

---=~~::.:.__:_.:..:.::·.:..:.;:.;__.----

Tabip alınacak .. ti 
Askerl Fabrıkalar Umuın MildUrlllğ n 

den . 
. M~htelif yerlerdeki fabrikalarımızda 
l8hhdarrı edilmek üzere tabip alınacak 
:ır. Rendıl rıne 363G sa) ılı kanun bilkilm-
etıne göre Ucre~ verılect?ktlr.. hal 

ltcklılcrın ellerindeki vesıka ve 

terctııneı rını ıstıdalarına bağlıY!ll'ak u -
nıuın rnUdurlılğe mliracaatıarı. 

16606 
(6568) 

l<.Örnür ve tutkal alınacak 
Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko dan ' 
:t.Iaı kt ı. 16:"i.:"i toD zemenın cinsl ve mt ar · 

26 :eşe köın ır i İhnlrnin gun ve saati: ? 5~ 
11-0{l cunı'l ı t MııhRmmen bedeli 1241~ 

ı·a . 
~: R ıtt tC'minat 1861.88 lira. t t 

k ıaızcmcnin cins ve nılktan: 6 ton u • 

1 aı, i halL•nın ı:;uu ve s.ıııtl :!6-D·9.U c~ıma 
4·30. Mııhnmmcn bedel 5700 lira, l{atı te

llınat 855 !ıra. 
Yukarıda yazılı malzeme hizalarında 

~öst •rııen Un ve saatlerde Askeri Fabri· 
.A.~lar Umum MtidJrliığii Merkez satın 
d.,nıa l{oınısyonunca pazarlıkla ihale e : 
t ı •cektır. Muhammen bedelleriyle katı 
cn-ıınauarı hizalarında gosterllmiştir. 

(GG09) 16609 

Ekmek dolabı ı A. 941 pazartesi ııUnU ıııat 17 de pazarlıkla ~a· 
Saldıılye 15 A. tın allnacaktır 
Istpor perde 10 A. 3 - lRteklllertn lhııle ıı:ünU temınatlarlyle 
Paspas orta boy 4 A. blrllkte Ezlnecıe Sa. Al. Ko. na müracaat et-

Pamuk attırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
447-H kilo pamuk allırıJacaktır. Pazarlığı 

16. 9. 9.U salı .ırunU saat ıo da Ankara Lv.A. 
Sa. Al. Ko. da yapllacaktır. 

Tt>karrur edecek fbat Uzerlnden ytlzde 15 
temlnat alınncaktır. 

Taliplerin mcı:kQr ~Un VI! sıı.atte Ko. da 
bulunmaları. (6623) 16596 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla aliaıtıda cins ve mıktarı yazılı 

beş kalem erzak ıaıın alınacaktır. 

!halesJ 16. !J.1141 aalı ırunu ı;aat 10 dadır. 
Taliplerin tekli! edecekler! !lyat üzerinden 

kanun! teınınatlarJyle birlikle Sa. Al. Ko. na 
müracaa ti arı. (6625) 

Cinai 
Mercimek 
Darı 

Pirine 
Keten tohumu 
Kenevir 

lıtJktarı 

2'500 

~ 

500 
100 
100 

16598 

Z1RAI KOMBİNALAR 

Hangar inşaatı ilanı 

Zirai Kombinalar Kurumu 

den: 

Reisliğin -

Zirai Kombinalar Kurumu için Trak 

ya'da Turkeeldi çiftliğinde, Alpıköy, 

Es.kişehir, Gazi, Yerköy ve Aksaray'da 

ahşap banearlar inşa ettirilecektir. Beher 

hangarın muhammen bedeli ( 18.399.SO) 

lira ve ilk teminatı (1.379) lira (96)) ku -

ruştur. 

Şartname ve projesi Ankara'da 

merkezinde iki lira mukabilinde 

Kurum 

alınır. 

Pazarlık ıuretiyle ayrı ayrı veya toptan 

ihale ıs. Eylül l 9H pazartesi günü saat 

onda Ziraat Vekaletinde müteşekkil ko • 

misyonca yapılacaktır. Pazarlığa girebil

me için bu nevi inşaatın asgari onbeşbin 

liralık iş yapmıs olmak ıarttır. 16112 

ANKARA Lv. AM1RL1C1NE 
GELEN iLANLAR 

Odun ve saıre alınacak 
Çorum sa. ,\J Kn tlan: 
1 _ tkıncl maddede cins, miktar muham

men hede!, muvakkat teminat ve ihale .ırUn 

ve seatlerı )azılı dort kalem yiyecek yem ve 
yakacak maddeleri Kapalı zart uıullyle sa
tın alınııcaktır 

. , _ ıı;ııouoo Kilo oduı muham.nen bedel 
:?81-25 ııra muvakkat teminat 2109 liradır. Ek
,;illmesJ ıs. 9. 94l perıembe ııunti saat 10 da 
so.ooo kilo kuru rnsulye muhammen Lede! 
13600 lira muvakkat teminat 1020 lira olup 
eksııtmesl aynı ııüıı 1aat 12 de 350000 kilo 
kuru ol muhammen 'lCtlell 21875 lira mu
vakkat temlnrıt 1611 lira olup eksiltmesi ıı.ynı 
gtln saat 14 de 50000 kllo patates muhammen 
bedeli 6500 "ra muvakkat teminat 488 lira 
olup eksiltmesi aynı ~ünde yapılacaktır. 

(6166) 16095 

Sadeyağ alınacak 

meleri. (6264) 16226 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. AL Ko. dan : 
1 ..:.. Tahminen beher kilosu 4 kuru~tan 

1000 ton meşe odunu kapalı zarfla eksilt
meye kanulmuştur. 

2 - Muhammt'n bedeli 
ilk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi 18. 9. 941 perfembe günü 
saat 16 da Van Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. İsteklilerin mezkO.r günde saat l:S ka
dar teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6355) 16302 

Yemeni alınacak 
llfaraı Sa. Al. Ko. dtın: 

l - Kapalı zartla alınacak olan 7500 cırt 
yemeniye talip cıkmadı~ından 26. s . 9.ıl ta • 
rlhlnden itibaren otuz ııun tçlnde 26. 9. 941 
tarihine rıazarlık!a alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedt>ll 30 bin liradır. Mu
vakkat teminatı 250 liradır. tsteklllerln h~r 
ııUn ~taraş Sa. AL Ko. na mUracaatları. 

(6219) 16313 

F ot in alınacak 
Maras Sa. Al . .Ko. dan: 
1 - 7500 cıtt totının kapalı zar!la yapılan 

ekslltmesını:e talip çıkmadığından 26. 9. 941 
tarihinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30 bln liradır. Mu
vakkat teminatı 250 liradır. hteklllerln her 
&ün Mara$ Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(6221) , 1631!1 

Yüksek mimar aranıyor 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Baskanlıtından: 
l - Mıntakamızda lnhllAI eden mimarlı · 

A'a 200 lira ücretle a111tıdakl ıeralt mucibln· 
ce bir Yükaek mimar alınacaktır. 

2 - YUkaek mimar okulundan diplomatı 
olması, 

3 TUrk olması, 

4 - Askerlikle lllslA'l olmaması, 
5 - Cümhurtyet hükUmetı hllvlyetl cUz -

danını hfim!l bulunması, 
6 - Şimdiye kadar yaptıtı l$ler hakkında 

elinde vesaik bulunması, 
7 - Reımt daire ve müesseselerde ealıı· 

mı59a elinde bonAerviı bulunması, 
8 Sıhl durumu hakkında doktor rapo • 

ru. 
9 Muıaddak hüsnühal varakası • 
10 - Taliplerin Balıkesir As. mevki komu· 

tanlıtına müracaat etmeleri. (6422) 16406 

Ot ve saman alınacak 
Balıkesir sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 5 kurus !50 unttm fi· 

Yat tahmin edilen 1400 ton balyalı kuru ot 
ve 4 kuruı 50 untlm fiyat tahmin edilen 
1000 ton balyalı saman kapalı zar! usullyle 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltmesi 26. 9. 9-U cuma ııünU saat 
16.30 da Balıkesir sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Kuru otun muvakkat teminatı mlk • 
tarı 5100 liradır. samanın muv11kkat temi · 
natı 3375 liradır. 

4 - Evwat ve 1art1arını ııörmek ıstıyenler 
her ııun Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al. Ko. larında ve Balıkesir sa. Al. Ko. da 
,ırörUIUr. 

ıı - Taliplerin muv:ıkkat temlnatlarlyle 
Mrllkte teklif mektuplarını ihale saııtlnden 
bir saat eve! teklif mektuplarını Ko. na ver
meleri. Bu ıaatten aonrrı verilen mektuplar 
kabul edilmez. (6423> 1fil07 

Ot ve sama·n alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 1 - Beher kilosuna !5 kuruı :50 santim ti· 
ı - Kapalı zart u&ul! :le 32 ton aadeYatı yat tahmin edilen 576 ton balyalı kuru ot 

alınacaktır ve 4 kuruı l50 1antım tıyat tahmin edilen 
2 - Bedeli muhammen! !15400 lira olup 345 ton ba1Yl.lı aaman kapalı zart uaullyle 

116!1 liradır. lı Sa. Al. Ko. na ırelmelerı. (6!197) 16!522 
4 - Ev1at ve ıartlannı ırörrnek ittlJ7enler 

her ııiln Ankara, latanbul Lv. ll.m1rl1klerl sa. 
AL Ko. larında ve Balıkesir Sa. Al. Ko. ların
da .ıröreblllrler. 

Saman almacak 
Maltepe Topkapı Sa. f\I. Ko. dan: 
1 - 4. 9. 941 tarihinde pazarlıkla satın a· 

lınacak 600 ton samana talip cıknıadıbnclan 

2 _ Tahmin bedeli 162:IO lira katı teminat 
1218 Ura 70 kuruş. Evsaf kolordı.nun bütün 
ırarnııonlannda mevcuttur. Şartnamesi Ko. 
da ırörUIUr. 5 - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 

birlikte teklif ~ıctuplarını ııözU ııecen saat
ten bir saat evel Ko. na vermeleri. Bu saat
~n sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

(6424) 16408 

tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Samanın 
döküm halinde beher kilosunun muhammen 
bedeli S kurus tutarı 18.000 liradır. Samanın 
balya halinde beher kilosunun muhammen 

S - Pazarlığı 30. 9. 941 salı gUnU s:ı.at l4 

te komisyonumuzda Yarıılacaktır. 
4 - lsteklllerın belli gün \'e saatte teml

nat akcelerlyle Ko. na müracaatları. 
(6686) 16617 

k 
bedell 3 kuruı 7!1 lftntlm. tutan 22500 lira -

Kunı ot alınaca dır. Samanın balyaıtnın teli komisyondan ve- Sabun alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: rllmek eartlyle beher kilosunun muhammen Ardahan sa. Al. Ko. dan. 
ı - Beher kilosuna !5 kuru& l50 santııın ti· bedeli 3 kurus 40 santim tutarı 204000 Ura - ı _ 8. 9. 941 pazartesi günü saat 1!5 te ka· 

Yat tahmin edilen 15530 ton balyalı kuru ot dır. palı urtla yapılan eksiltmeye talip cıkmadı-
kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. 2 - Evı;ar ve hususi ıartlar Topkapı Mal- ~ından 24000 kllo sabun yeniden kapalı :r.ar!· 

2 _ Eksiltme 26. 9. 941 cuma ııUnü ısaat tepesi Sa. Al. Kn. da ırörüleblllr. la ek..~lltmeye konulmustur. 
17 de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 3 - İhalesi 18 9. !in peroembe ~nU saat 2 _ Tahmin bedeli 18000 ura 1lk te~'ns.t 

3 _ Muhammen tutarı üzerinden muvak- 10 da Ko. da yapılacaktır. tsteklllertn talip 13l50 lira. 
kat teminat miktarı 37!l:5S ııra 20 kuru:J'tur. olacakları kıs.ma alt uaıtıda kati teminatlar- 3 _ Evsat kolordunun bUtUn garnlzonla-

4 _ Evset ve eartlarını .ıronnek l~tlyenler dan blrllkte muracaatıarı. 2700 lira veya 3375 nnda mevcuttur. Şartnamesi Ko. da ı:: rul!ir. 
her ııün Ankara, btanbul l.v. tı.mlrllklerl Sa. lira Ye yahut 306tJ llrrt. (6676) 16610 Eksiltme 30. 9 941 salı ı:ünü saat 9 dıı. Ko da 
Al. Ko. ıarındıı. ve Bnlıkeslr Sa. Al. Ko. da Yapılacaktır. 

ııoruleblllr. Sade yağ alınacak 4 - !st,klllerln tekııt mektupl::;!yle ihale 
5 - Taliplerin belli &iln ve ı~atten bir Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. dan: zamanından bir aaat eve! Ko. nıı vermeleri. 

saat eve! tekııt mektuplarını vermeleri ~ı.rt· ı Pazarlıkla 20 ton sadeyaA' alınacak - (6688) 16618 
tır. Bu ~ııııtten ~onra verilen mektuplar ka- tır. 

bul edilmez. (6425> 16409 2 Beher kUosunun muhammen bedeli 

Nohut alınacak 
sarıkamıe Sa. Al. Ku. rt,ın: 
ı - Kapalı zarfla 21 8. 911 de ihale<! Ya· 

pılan 89 ton nohuda teklif edilen 21 kuru;; 
50 santim tt)·at pahalı görllldüfıünden bir ay 
zarfında alınmak tl:ı:ere pazarlıfıa konulmuş-

tur. 
2 - !halesi 25 9 'l·U per$emoe günü saat 

10 da Sarıkamıs Sa Al Ko dn )apılacaktır. 

3 - l<tekllle·ın h ili orun ,.e saatte ilk 
temınatlarl>le Ko n ı müracaatları 

(6.ı6ı ı 164.19 ı 

163 kuruı olurı tutarı 32600 liradır. 
::ı - E\·sar ve hmu~ı ıartıar Topkapı Mal

tepe sa. Al. Ko. da ııorüleblllr. !halesi 23. 9. 
941 Mlı ırUnU saat 10 da Ko. da yapılacak • 
tır. 

4 - Katı teminat 4!'190 liradır. 
(6678) 16611 

Nakliye arabası alınacak 
F.rzurum sa . Al. Ko dftn: 
1 - Taban ve dingil demirleri parasız o

larak anbardan mUtt>ahhlde teslim edilmek 
sartıyle 200 aıl"t cırt atlı nakllye arabası 
pazarlıkla satın 4hnftraktır 

Kuru ot alınacak 2 - :ııuhammen ııedeıı 2sooo lira ve katı 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan : tem 1 natı 4200 liradır. PazarlıA"ı 18 9. 941 

l kl l Pl'r•0 mbft au" nU ,aat 14 te Erzurum sa. Al. ı - SO'l bin kilo kt•.ru otun pazar ı a a ı- " ~ • 

nacaktır. 
Ko. da yapılncaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira. 
3 - Arabalara ait evnt ve eartname Ko. 

Mu- da ıı:örUlür. 
vakkat teminat 1500 liradır. 4 - bteklllerln temtnııt makbuzlarlyle 

3 - İstekliler her gün şartnameyi Ko. Ko. na mür11c11aııarı . (6ô79J 16612 

da okuyabılirler. 
4 - Baıarlığı 16-9-941 saat ıs de Beya -

zıt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklile -

rin belli eünde Ko. da bulunmalar;. <6464) 
16446 

Sığıreti alınacak 
c. Kale Sa Al. Ko dnn: 
1 - Tahminen beher kilosu 42 kurustan 

100 ooo kllo sıaır etı 29. 9. 9.Jl pazarıe,ı ııü· 

nu .<.aat 16 rta kapalı zarfla pazarııaı yapııa

caktır. 

2 - Muhammen hedelJ 42 bin lira olup 
llk teminat 3150 liradır. 

3 - tstekllletln th.1le saatinden bir saat 
eve! Çanakkale Sıı. Al. Ko. nıı tekli! mek -
tuplarını vermeleri. 

4 - Evsaf ve ıartnamesl her ııün Ko. da 
ııörülur. (6!517) 16476 

Kuru üzüm alınacak 
Lrzurum sa. Al. Ko. <lan: 

Kırmızı mercimek alınacak 
Topkapı :ıııııtepe sa. Al. Ko. dan: 
1 - .J. 9 . !'141 tarlhınrle pazarlıkla satın alı· 

nacak 3J ton kınnızı mercimek !cin tekllt e
dilen !ballar makamca ııall ııörUldU(::Unden 

tekrar paznrlıklıt ıııtın alınacalctır, Beher 
kllo•unun muhammen bedeli 15 kurus ve 
tutarı 4500 liradır. Evsaf ve hususi aartıar 

Topkapı l\taltepeslnde Sa. Al. Ko. da ııorüle

blllr. 
2 - !halesi 18. 9 941 perıembe ııilnü saat 

13 te Ko. da yapılacak katl teminat 675 il -
radır. (6MO) 16613 

Sa.bun alınacak 
Ardahan sa. Al. Ko. dan: 
1 - 9 9. 941 ~alı ırUnü ıaat 9 da kapalı 

zart usullyle )'apılan eksiltmede talip cıkma· 
dııiiından 24 bin kilo sabun yeniden kapalı 

zartla ekslltmeye konulmustur. 
2 - Talunln bedeli 18.000 lira, ilk teminat 

1350 lira. Evs:ıt kolordunun bütün ııarnlzon

Şartnameıl Ko. da ııörü • ı - Ktlosu 48 kuru~tan 13500 kilo h.\lru larında mevcuttur. 
mllnnkasnya ko- lUr. 

nutmustur. 
2 - l\!Unakallftsı 23 !l. 9~1 $Blı ı:Unü saat 

ıı de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bed<'ll 64SS lira ilk tem1· 

nat 4S7 liradır. 

4 - Kuru Uzüml! 11.lt e\·&at ve eartnanıe 

Ko. da ııorülUr. tsteklllert'.'l teklif mektupları
nı ihale zamanını1nn bir RRat eve! Ko. na ver· 
ml!lerı. (6:'>13) 16493 

Çivi yaptırılacak 
Topane Sa. Al. Ko. rlnn: 

3 - Eksiltmesi so. 9 941 salı ırtınU ııaat 

11 dr Ko. da yapılacaktır. 
4 - tsteklllrrın tekil! mektu!)lannı lhale 

saatinden bir sııat eve! Ko. na vermeleri. 
(6682) 16614 

Gazyağı alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. dan: 
6!5 ton ırazyaıtı pazarlıkla eatın alınacak

tır. Muhammen bedeli 227ll0 lira muvakkat 
temine tı 107 liradır. Paıarııtı 27. 9. 941 cu -
martes! ırtinü saat 10 da D. Bayazlt Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. !steklllcrln belli ııiln ve 
saatte teminat makbuzıarlyle komisyonumu· 
za müracaatları. (6683) lli61!5 

Sabun alınacak 
D. Bayazlt ~a. Al. Ko. dan: 
67 ton Hbun kapalı urfla ekllltmeye ko

nulmustur. :l!uhammen bPdell 4~ lira mu-

Yazı makinesi alınacak 
Harp Akademisi Sa. Al. Ko. Da~kanlıl:ın . 

dan: 

l - KUctik italik hartll bir yazı mak.ncııı 
alınacaktır. Müstamel de olnb!llr. f.stekl.lrrln 
:?2. 9 911 pazartesi ıı:Urüne kadar mtirııcaıı.t. 
ları. (6689) 16619 

Satılık eşya 
Harp Akademisi Sa. Al. Ko Baskanlığın. 

dan: 

1 - Aknd<'mlye ait (doları. Yazıhane ma
~a. sıra, konsol Ustu ayna, kanap ko tuk \ e 
~andalycrten tbarL•t) dokuz kalem köhne m !
ruşat 22. 9 , 911 rınzartesı ııtınti Sl'lnt 15 te mU
zayede ile satıl.ııcakıır. Tahmin edilen kıyme
ti 90 liradır. En·a her ı:Un 2 numııraıı kı~la
da ııorUl~blllr. tstcklllerln müzayededen evel 
Cankay11 malmildUrlUtUnr. :vntıracaklıı.rı altı 
lira 75 kuru&luk mu\akkat tc.mınat makbuz
larlyle birlikte Yukarırla >azılı ııun ve snatte 
komisyonumuza müracanlları. 

(6fi90l 

Bulgur alınacak 
D. Bayezit Sa. Al. :Ko. dan: 

16620 

1 - 221 bin kilo bulgur pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 618$0 ıtra, 
muvakkat temınıı.tı 4330 llrad r. Sartnıı.mC'sl 
her ırün Ko. da ııörü!Ur. 

2 - Pazarlıtı 25. 9. 941 salı ııunu saat 16 
da D. Bayazlt Sn Al Ko. d:ı ~apılncaktı . tıı
teklllerln belli vakitte teminat makbuzlarly-
Je müracaatıan. (6691) 16621 

Nohut alınacak 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 100 bJn kilo nohut pazarlıkla alına

caktır. Muhammen b<'t.lcll 25.Cıoo l!rn ITIU\ak
kat teminat 1875 lira, istekliler şnrtnam,'l'i 
her ııUn Ko. da görebilirler. 

2 - Pazarlık 23. 9. 941 salı ırilnü saat 15 
te yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin beli\ ı:tın ve aaa tte Ko na 
müracaatları. (6692) 16622 

Kunı ot alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 930 ton kuru ot balya halinde vı>ya 

döküm hallnde (M) !ıkraaına göre pazarlıklı 
satın alınacaktır. 

2 - Kuru ot toptan hlr tallbe ihale edlldl
tı ırlbl eartnamesı mucibince l50 tondan aaa. 
tı olmamak üzere PRrcatara bölünerek aYrı 
aım kimselere de ihale edllcl>llccektır. Ba!Ya 
halinde kuru otun bir kilosuna tahmin edi. 
len tlyat 6 kuruotur. Teli koıntsyonrtan Yeri
len k1"ımlann kllosu ll kuruı 60 eantınıdtr. 
Döküm halinde bir kilosuna tahmin ~dilen 
fiyat :s kuruatur. 

3 - Ev!at kolordunun bütün ııarnı.tonla
nnda mevcuttur. PıızarlıA'ı ı 7. 9. 0.ll cnrunm
ba ııünU ~aat ı~ te Kars'ta komisyonumuzun 
bulundutu mahalde yapılacaktır. Tekarrur e
den fi.yal üzerinden kati teminat alınacaktır. 
İsteklilerin mezkQr ııUn ve saatte katı tcmı
natıarlyle birlikte Ko. na gelmeler!. 

(6695) 16623 

1 - 100, 200 ton mlkt.ırında 6:8 mlllmet· 
relik tııma51nı verllmt'k ıart1yle 5.25 atıntlm 

ebadında cıvı pazarlıkla yaptırılııcaktır. Be
her kilo çivi ımallyeıılnln muhammen bedeli 
24 kurue olup pazarlıl!ı 16. 9. 941 ~nlı ııüııu 

ııaat 11.30 da yapılacaktır. Şartnameııl her ıı:ün 

Ko. da ırorilleblllr. Muhammen bedeli 48 btn 
lira olup kati teminatı 7~11>0 liradır. !stekllle
rln belli ııün ve saatte katı temlnatıarlyle 

birlikte Fındıklı Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
vukkat teminatı 3-117 liradır. Eksiltmesi 30 • l k 
eylül 941 salı 111nu ıııı.at 16 da aayıı.zıt Sa. Piyano tamır ettiri ece 

(6589> 1651~ 

Çivi yaptırılacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 18 mlllmetre demiri verilerek 60 ton 

Kırklareli Sıttın Alma Komisyonundan: 

Al. Ko. da yapılacaktır. tııteklllerln belli &ün Harp Akadcmbl Sa. Al. Ko. BaıkıınlıA"ın-

ve ııaatte kıınunun 32 inci maddesinde tarlt dan; 
edlldlfıl veı,;hlle huırlıyacakları tekli! mek- Bir plyııno tamir vr akort ettlrllecektır. 

buz!~ rını eksiltmeden bir aaat evel koml•~·o-
1 
İsteklilerin hemen komisyonumuza mtiraca -

numıı:o:a mUrııcaatlıırı. (668<1) 166tr> atları. (6696) 16624 

Saman ah nacak 

1 _ Aşağıda miktarı muhammen bedt> li ve ilk teminatı ile ihale &1lrı ve saati ya.zıh dökUm samanın eksiltmesi Yapıla -

c~t~ Taliplerin kanuni veıııkalariyle teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar Kırklareli Sa. Al. Ko.na 
vermeleri. 

3 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 _ Şerait ve evsafı Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri, Çorlu, Kırklareli Sa. AL 

.Miktarı Muhammen B. İlk teminat 
Cinsi Kılo Lira Kr. Lira Kr. 
Saman 164,000 4920 o 369 o 

.. 281,000 8430 o 632 25 
155.000 4650 o 348 75 
163.000 4890 o 366 75 

il 109,000 3270 o 245 25 
.. 303,000 9090 o 681 75 .. 158,000 4770 o 355 1)() .. 24:S,000 7350 O Ml 25 

490,000 14700 o 1102 50 

" 
615,000 18450 o 1383 75 
570,000 17100 o 1282 :so 

il 33&.000 10140 O 760 M .. 54,000 1620 o 121 50 
YekO.O 3645,000 

Kuru ot alınacak 
Kırklareli Satın Alma Komisyonundan: 

Ko.da görülebilir. (6539) 

İhale tarihi 
30 - Ey!Ul - 1941 

.. .. ,, 

.. 
il 

il 

" 
" 
" " 
" .. .. 

Saati 
16 
.. 

Salı 

.. .. .. .. 
,, 

.. 
il 

16487 

Şekli 
Kapalı zart 

,, .. 
" .. .. 
" •• 

.. 
" .. .. 

" " 

1 _ Aşağıda miktarı ve muhammen bedeli temlnattyle ihale cUnU ve eaatl :,.·azılı kuru otun dökilrn ve bnlya olarak eksilt . 
mesl yapılacaktır. 

2 _ Taliplerin kanunt vesikalariyle tekli! mektuplıı.rını ihale !&&tinden bir saat eveline kadar Ko.na vermeleri. 
3 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez . 
4 - Şerait ve evea!ı Ankflra, İstanbul Lv. Amirlikleriyle 

Miktarı Muhammen B. 
CiMi Kilo Lira Kr. 
Kuru ot 247,000 11732 50 

" .. 421,000 19997 50 

" .. 232,000 11020 00 

il .. 245,000 11527 25 .. ,, 163,000 7742 :so 
.. .. 4.'i5,000 21612 50 
,, .. 237,000 11257 50 

" 
368.000 1'i 480 00 .. 376,000 34960 00 

,, 923,000 43842 50 

" .. 855,000 40612 50 
,, 507,000 24082 50 

.. .. 18,000 3847 50 
YekO.O U70,000 

Çorlu ve Kırklareli Sa.. Al. Ko.da görülebilir. (65-10) 
İlk teminat 

Lira Kr. İhale giln Saat 
879 93 ı9-9-1941 Pazartesi ıs 

1499 81 
826 50 
864. 54 
MO 68 

1620 93 
844 81 

1311 00 
2622 00 
3288 18 
3045 93 
1806 18 

288 56 

.. 
" .. 
,, 
.. .. .. 
" .. .. .. 
" 

.. .. .. il .. •• .. •• 
" .. .. .. 
,, 
,, .. .. .. .. .. .. .. 
" " 

16488 

Şekli 

Kapıılı zarJ 

.. •• ,, .. 
" .. .. " 
" .. .. .. .. 
" 
" .. .. .. .. " .. 
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------ alebe alınacak ------- -
§ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: -------- Maden çavuşu yetİ§tİrilmek üzere Zonguldak •• Kozlu'da leyli : 
: ve meccani olarak açılmış bulunan Maden Tatbikat kurslarına 
: talebe k ydedilmektedir • --

Kurslarda ' tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı ameli olmak : 
= ve münavebe ile devam etmek Üzere iki senedir. : 
: Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, talebe birinci : 
: senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde asgari 100, ikinci se- : 
E nede asgari 120 kuruş yevmiye alacak, mektebi bitirenler ma- : 
: den çavuşu unvaniyle en az 230 kuruş yevmiye ile İşe başlattı- _ 
: rılacaktır. : - -Aşağıdak: şartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 eylül pa- : --
_ za.rtesi akşamına kadar Zonguldak'ta Maden Teltnisyen mektc
: bi müdürlüğüne vcsikalariylc bizzat müracaatları lazımdır. --
- 1 - Türk vatandaşı olmak, --
-------

2 - iyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek, : 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden : 

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

4 - llk mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek, 
5 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. : 

--
: 6 - 16 ya~mı bitinni§ 25 yaşını geçmemiş olmak.. _ 
- (6640) 16599 : - . -""lırrıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

ULUS 

~1111111 IUllllllllllll llll llllll l il il llllll l llll il llll l I 11111111111111111111 IJJ '!:. I 

~ uhasip alınacak ~I -
§Toprak malısulleri ofisi umum müdürlüğnden: ~ 

Ta§ra Te§kilatımızda (60, 75, 85) lira tahsisatlı muhasiplikle
re, memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf ve §e
raiti haiz olmakla beraber 3656 ve 3659 sayılı kanunun şümulü
ne giren mües.sesatta bulunmuş olanlar imtihansız alınacaktır. 

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

Talip olanların a§ağıda yazdı evraln müsbitelerini noksansız 

olarak 30 Eylül 1941 sah akşamına kadar Umum Müdürlüğümüz 
Zat işleri Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Evrakı müsbiteleri noksan olanların müracaatı kabul cdilmiye
cektir. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 
3 - Mektep §ehadetnamesi 
4 - Doğruluk kağıdı 

5 - Hizmet vesikası 
6 - Fotoğraf (3 adet vesikalık) (6603) 16541 

---
-------
----------------'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;= 

Ankara Vilayeti Emniyet 
lcadrosundaki münhalata 

Polis stajiyeri alınacak 

1 
Taliplerden aranaYJ şartları 
Memurin kanununun 4 Uncu maddesin -

MAARiF VEKALETi 

Mürettip alınacak 
l\lıı.orlf Ve!dllltındl'n. 

14/ 9/ 1941' -
7 inci tertip 2 inci çek· iş 

r=----

7. inci Tertip 
2. inci çekiliş planı 

İkramiye 
Adedi 

l 
3 
5 

40 
) 80 

1 20 
800 

1 .200 
4 000 

80.000 

86.249 

İkramiye 
Miktarı 

2:i.Gf)0 
10000 

5.000 
2.000 
ı.ooo 

500 
100 

50 
10 

8 

İkramiye 
Tutarı 

25 000 
30 000 
25 000 
80 000 
soooo 
60 000 
Sil O O 
60.000 
40.000 

240.000 

YEKÜ N 720.000 

• 

ı 
dckı evsafı haız ve 30 yaşını tecaviıı: etme 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~ olma~ boyu bir metre ~ santimden 
, kısa olmamak. 

!\in rlf mntb:ııı Ankara subcsl ıcın, ehil· 
)et dereccıcı ne ı:ore s at b. sına ilcrct \'eril · 
nıek üz're IT'Orc'llp alın:ıcııktır. 

'l'ıulplcr.n f !'1tl ) e katlar ı:nıı~tıkl:ın yerle· 
rl \ c ııııerı b ld r n IJ,r ısı da Ue 15. O. 1941 

Gümrük memuru ahnacak 
Sümerbnnk SelJilöz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 

Müessesemiz gümrük i§lerinde istihdam edilmek üzere bu gibi 
işleri uzun müddet hüsnü suretle ifa etmiş ve 2000 liralık kefa
let irae edebilecek bir memur almacnktır. 

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

Taliplerin hizmet ve tercümei hal vesikalariyle birlikte 20 Ey
lül 1941 tarihine 1.p.dar lzmit'te müessese müdürlüğüne bizza t 
veya yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 4181 

Ankara - Yenişehir kız ve erkek rseleri 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

l.isc, orta ve ilk kısımlarının bütün smıflarına yatılı ve yatısız tal ebe 
k.ıı.yıt ve kabulüne ba,lamıştır. 

Ücretler a§ağıda gösterildiği şekildedir : 
llk Orta Lise 

Yatısız. 

Yntılı. 

• 70. 
• 240. 

• 110. 
• 300. 

Eski talebt'nİn nihayet 15 eylüle kadar kayıtlarını 
zımdır. (5389) 

• 130 
• 325 

yenilemeleri fiı. 

15554 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

-
ık me 

= --- Ka a -- -----
: MİKYASIMA DERECESİ 1,5 --- -: En selahiyettar Laboratuvar te.fi resmi raporunda; (sertliği § 
: çok dütük diğer mevaddı mildeniyesi çok az olması itibariyle : 
: Ankara için kıymetli bir su olan KA VACIK SUYU) cümlesiyle -
: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 : 

=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Satılık katrak makinesi 
Zonguldak'te. 78 santim kutrunda katrak makinesi, daire, bilyalı 

Transmisyon, Balatalar, destere batlıklariyle 380 Wolt 25 beygir elek
trik motorü satılıktır. Zonguldak'ta Ta~cıoğullarma müracaat edilmesi. 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

lnhisarlaı· Umum Müdürlüğü j § Y. Schlr Karanm ıoknk No. 15 : 

Bira sandığı yaptınlacak § -İnhisarlar Umum Müdürlü • _ 
TA 

= 
--

ğünden : : 
ı - f:\ clcC' eks11tme)e konmu& olnn (on - Biçki dikiş yurdu --bir ı d t bira ı n ı ~ı aartnamesı detlıtlrlldl· _ 

: Talebe kaydına başlamiştır = 42~ 
ır r J n ) d n k:ıpn!ı zartla eksiltmeye kon· 
m tur. CI\ ı idaremiz tarafından verUccek· 
Ur. - -

2 - (10 oooı ad ilinin muhıımmen bedeli 

cuma ıı:ünO saat 
euııeslnde mUte· 

OKULLAR 

Talebe kaydı 
Yiıksek lktısat ve Ticaret 

Mekteki Müdürlüğünden : 
T b kayıt ve knb ı ı mua melesine 15 

ey ı ııı de o~e nna.rak 5 t>lrlnclt csrln 1941 
d ı-ın tn Jrt'cKtlr 

K l \ e k hul ıcın: 

a - L•se oıtırnıe ve ol~nluk diplomata· 
r.nı ha ı: olın k . 

b - Tıcnrct ıı"e erı bitirme ımtıhanını ver· 
m oı 

pazartesi ve 
rl Ra& t 9 80 • 13.30 arasında 

raca atları. 

16423 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Motosiklet aramyor 
En aş31!' ı 8 bey~irllk \ e SOO cm3 

llnd r haclmll ve S de C r'll yeni ' e> 
ku lla nılmış bir m0toslklet ııatın alına· 

caktır. sa•mak 1 •!)eni rln Ankam'd 
Etlb3nk umum mudUrıUtunc muraca· 
at etmeleri. 

DlŞ TABiBİ 

DANYAL TUNA 
Seyahatten dönmllııtUr. Koopcrnt ı arka· 

sındıı All Nazmi Ap. No. s Tel. 1Z39 
4288 

1 
Lise ve orta tahsilini bitirmiş, yabancı 

di l b ılenler, gedikli, O rdu ve jandarma 

erbaşlar, O rdu'da yetişmi~ ilk mektep 
mezunu erbaşlar, t ercihan imtıhansız alı· 

nırlar. 

t ı aks:ımına kad r vek il k n srlyat 
mu ıurlllfıllne mı.ıra n ti n \'C 16. 9 19U saıı 

~ ı u s:ıat H le yaıı lacak srcıme htlrAk et . 
ml Uzere C bcclde hU«Uk Cak lll'sl a kasın· 
ti ı. m arif mntb.ıasında bulunmaınn. 

(6(>1J4) 16~2 

DAHİLİYE VEKALETi 

Yabancı dil bilmiyen ilk mektep mezun

ları veya şahadetname ve tasdikname ib • ı 
raz edcmeyc'.ller de imtihana t abi tutula

caklardır. T aliplerin mevcut vesikalariyle -------·---------
!birlikte bir d.ilekçc ıle Ankara Valil.i •ine 

1 
mıiracaatları ıliin ol .ınur. (6598) l h635 

Dııhillye Vekıllellnden : 
İktisat ve Nnfıa VrldUcUer l araeın • 

Toprak işi 

.a 111111111111111111111111 il il l il l il l IJ 1 L dakı m"'yd11.nlılnan \'ek ılctlmlze al t 1800 
- : n.c tre murabbaı kısmının t oprak tesviye 
: Mu.hterem müşterilerimize : ı ve kırl:r.mC"sıyle fazla toprağın hııfr ve 
- ORMAN ÇlFLIGINDE - na ıl iş~ pa:mrlıkla yaptınlacaktır. 
: : isteklılerın l7-!l-l9H çar amba glınU sa· ı 
: B .1 RA PARKI at 15 te vekil et levazım m ldllrlUğtiııe mU-
: : raenat etmeleri (6G60) 161l32 - -: il r cum rt si \'e ııazar ı.ünlerı caz : 
- bulunduracaktır. 42 1 -

~11111111111111111111111111111111111111 ,. Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 

Satlld, kuru ot 
Manlsa'nuı .r.ıute\'elll çlrtllı'!l rıde tahminen 

200 ton iyi evsntta kuru ot mııhalltnde dö • 
kUm halinde ve yahut Kııraar:ııtlı lstasyo
nundn \•aıı:ondıı. tesllm batlanmıs olarak s:ı· 
tılncaktır. Taliplerin mezk r çiftlik ıa"ılbl 

Rasih Tuna'ya müracaatları. 4202 

~11111111111111111111111111111111111111L 

-- Acele satılık eşya 

Bir müfettiş alınacak 
llasvek!let Beden TerblYl'SI Umum MUdUr· 

lUC:tıntlcn: 

Umum mUdUrlUk tettıs heyeti kadrosunda 
munhal bulunan (60J lira nsll mnaslı müfct· 
llıl C:e manıı 36:s6 sayılı knnunun hükümleri 
d r sinde \'erllm k üzere \'c asatıdnkl lllrt· 
lor dııhll'ndc bir mUfcttts dahn alınaraktır: 

edeceklerdir. 
Yat ık. ~emek, odn tacımı, t>uı: dola· _ S - Dl'\ ıet memuriyetine yeniden tnUsap 

bı. Yen;.schlr lsmetp;ua caıldcst Yüksel - etmek vazt.ntlnde oıanlnnn memurin kanu= otobU.• durarıı Amas Ap. Ult kata saat :; I nunun dı.ırdilncU maddesindeki vasıl ve a:ırt· 
: 10·19 arasında milracaat. 426:5 : l ıırı ablz olmanlrı ın.zımdır. --ı 1111111111111111111111111111111111ı11 ı ... 

SATILIK 
Kl'clören'ln en gQzel yerinde CO dönüm 

bal!'lı bahçeU S odn ı tııhJll et11lmls menl>a ııu· 

ıu \'e havuzu ev ncele ııntılıktır. Bııyrnm 

caddesi ?.L Parla. Tl : 125!i \'e 1256 
4243 

En idareli 
LAMBA 

Du ıı:lbllcre, teadUI kanununun 17 inci 
m.ıddesı muclblnce ehll,ı:et ve)a müsabaka 
tmt hanı yerine ka im olmak üzere, hck mll . 
{ıln betlen terbiyesi Ye sporln n!Akall busus
lan hakkında bir tez \'erilecek ve bu sureUe 
s eme yapılacaktır. 

4 - 1steklllerln men ııııorla l&tıı:at etmıs 
ve halen de beden terbiyesi ve @orun bir eu
bes yle blltlll mcu:uı bulunmnkUı. olmntnn 
&arttır. 

Yukarıdaki snrtıan ha iz olıın ıstcklllerın 

(27 9 041) tarlblne kadar istida ile beden 
terb',ycsl umum mUdOrlütllne mUrııcaat et· 
meler! ve dıploma nldıklnn tıırlhten bu Ann 
kıı n r ıı:ordüklcrı vıızıtc ve calıstıklıırı yer
lcrlc.> hangt nevi sporlarla ~thıal ettiklerini 
blltl ren bir hnl tercllmesını de 1stldnlnrına 

rnptetmelerl lAzımdır. l stldalnr ve hal tercll· 
melcrl tetkik et1lldlkten sonrıı ikinci mlırnca· 
ıı t :ı:nmıın ve sureti isteklilerin adreslerine 
blld rUcc ittir. 

( 6534) 16535 

\.. 

Tam bilet 3 ve yarım bilet 1,5 lira. Hasılatın 3 60 ı ikramiyedir. 

Çekili§ bu defaya mahsus olmak Üzere 15 Eylül 1941 tarihinde 
İzmir Enternasyonal Fuarında yapılacaktır. 

Biletlerinizi 10 Eylüle kadar değİ§tiriniz. 

a-:::::== = >ANA - İLK - ORTA ve LtSEC====~ 

~~t:~ HAYRİYE LİSESİ yy!~111s.:( 11 

Kant itin her ı:Un 10 dan 17 ye knd ar mektC'bc murarnat. Arzu C'dcn talebe 
mektebin hususı vcsalllyle sah:ıh evi erinden alınır. Aksam e\ !erine bırakılır. 

Te!C'Con: 20::>30 \ 

~==========:===============================? 

Yatak takımı alınacak 
Ziraat AID.t ve Makine Mektehl Mtldllrlilf:Onden: 

Cins i 
M it il yorgan maa dara 
S,5 kilo 
Çııı·şaf 

N'cvı·csim 

Ebadı 

150 x 200 
150 x 2.ı5 
HiO X :.!10 

A dedi 

30 
60 
GO 

Tutarı 

202 50 
150 50 
2i6 50 

1 - Mektebimiz !cin yukıında yazılı c,yalar acık eksiltmeye konmustur. 

Teminatı 
L . K . 

47 u. 

2 - Muhammen bedeli G2S lira 50 kurus olup muvakkat temlnau 47 llra 14 Kr.dıf'· 

3 - NUmunelertnl ıı:örmek lsUyenter mektep tdıırcslne mJrncant edebilirler. 
4 - İhale 15. 9 , 941 pnzartcsı ıriln ll saat 15 tc Ankara mektepler muhıısebecııır:ı astı' 

atma komisyonunda yııp ı l ııcaktır. 

15 - Gazete UD.n masrafı isi alona aittir. 
6 - Istckl!lcr mektrpler muhasebccllll!'I veznesine yntırncaklnn t eminat makbuıuıı• 

tknıct vcsllmlnrlyle birlikle bell i ı:Un ve saatte komlıı>ond;ı hıızır bulunmııııırı. 

(6197) 1G187 

·----------------------------·-----------------.. , ~ . ~ 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7225 
İmtiyaz Sahibi 

Iskendcr Artul' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşl e ri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA ---

- DİKKAT -

Gazetemize ıı:Onderilen her nevi ya· 
ııtar. oeıredllsln edllrrıesın geri ve-
rllmez ve ıroyııoıusund n dolayı blc 1 

-

n~ır 4\INI~tUJib &\IMiın:~n~~~ ~@lbın:JJn 
__.,I( I .. K I S M·- ( Amulkn Kız lloltjl 

1ıt. : ArunulUy. lrl . 36. IGO 
.. llobrrı Kole j • ER .,-EK f#l_S_ M __ I~ 
~Cllin' Btb~t. . Ttl. 36. J • .-. n 

ORTA KISIM - LİSE KISMI 
MÜHENDİS KISMI 

Leyli ve nehari bütün kısımlar kapanmıştır 
Derslere 25 eylül perşembe günü ba§lanacaktır. Leyli talebenin 24 eylül çarşamba günü akıamı 

mektepte bulu nması lazımdır. 
TECDlDl KA YiT : Erkek kısmında 22 eylül pazar lesi ve 23 eylül salı günleridir. 

Kız kısmında 23 eylül salı ve 24 eylül çar§amba günleridir. 
Yeni ve eski bütün talebenin yukarıdaki tarihlerde son kayıt için müracaatları gereklidir. 6264 

YENİ Sinemada 
DugUn bu gece 

Sast: 10 • 12 - 14.30 - 18.30 • 21 
seanslanndn 

l Kt CANLI ADAl\l 

Sus Sinemasında 
Duc Un bu gece 

Rolaand Toutntn • Dnllo • Cnston Modot· 
Nora Gregor • Paulctte Dubot tarafından 

yaratılan 

SOMER Sinemasmda 
Buı:lln bu gece 

Me~stmln en heyccnnlı ve korkunc t llll'1 

' nae Rollerde: Rnlph Bcllıımy • ;Jonn Perry 
Saat: 16.30 seansında KOCASI ve AŞIGI 

ASILAl\11\AN ADAM 

Ons Rolde: norıs Karıotı 

YAT.NIZ SENlN t ClN 
Bas rolde: Seanslar: 

Grnce :Moore ıo . 12 • 14.30 • 16.SO • lS.30 gece 21 do 

Se~nstnr: 1 
10 • 1215 - 14.30 - 16.30 • 18.30 gece ~ 6 

tsmettıasn Sakarya sineması 

1ST1KL,ı\L KAHRA:MA.'111 
Hıımam6n0 Acık Hava Sineması 

KAH\"ECt GUZELt 
Tllrkcc sözlü ve sarkıtı tılr meııuııyet kabul olunmaz. j • 

''=====================~ ~~ .. 1111mr:s. .................................................... 1!111 .. mlmwl ..... .-:~ 
Turkçe ıözlU 

Cebecl Ycnldotan Sineması 

Mevsimin en güzel filmi 

---------~ 

BLAU PU N KT Radyolarının 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 
rı" Adliye Snrn)'l yanında ~°' 

fen ııpartıınanı ikinci kat~ 
6 KAzım RUutU Telefon: 


