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Amerika'nın "emniyet 

mıntakası,, 
b' Birletik Amerika'nın Avrupa har-

lbe müdahalesi, gün geçtikçe daha 
fa~il bir mahiyet almaktadır. Bu 
~udahale, bir sene kadar evel, ln
f11tere'ye elli destroyer vermekle 
• •tladı. Bunun arkaamdan icar ve 
!~re kanunu geldi. Mallım olduğu 
Uzere, bu kanunla Amerika hükü
heti, kendi parasiyle imal ettiği 

arp malzemesini Çin'e, İngiltere -
~l v! alman taarruzuna kartı ken
~nni müdafaa eden devletlere 
t elsiz olarak vermektedir. Miı-
er Ruzvelt, evelki gün, kongreye 
•erdiği izahatta bu kanunla verilen 
>'f:i milyar dolarlık tahsisatm 31 
~ •tos tarihine kadar altı milyar MI arı ıarf edildiiini bildirmittir. 

amafih bu paranın kartılığı olan 
j'alzemenin, ancak 190.447.670 do-
arlrğı filen teslim edilmif bulunu

Yor. Gerisi ya imal edilmektedir, 
~lhut da imal edilmif de teslim e
d 1 nıek Üzeredir. Ruzvelt tarafın-

an verilen bu rakam, Amerika 'nm 
•e !ngiltere'nin karıılattıkları vazi
l'etı anlatmaktadır. Amerika geçen 
~artta icar ve iare kanunu için ye
dı bin milyon dolar tahsiı etmif. Bu
llu!' altr bin milyon dolan için an
raJmana giritilmit ve imalata bat-
·~··· Fakat timdiye kadar teslim 
edılen malzeme iki yüz milyon do-
l~~dan afaiıdır. Yani altı bin aekiz 
:Jüz milyon dolarlrk malzemenin 
~••lirni bahis mevzuudur. Ruzvelt, 
onıreye bu meaele hakkmda iza

hat verirken, "tayyareler, tanklar, 
toplar ve gemiler fabrikalarımızdan 
Bkın halinde çıkmıya batlamııtrr. 

u istihsal deresi bir nehir ve bu 
llehir de bir sel olmuftur." dediği 
Zaman, vaziyeti veciz bir ifade ile 
aıtlabnıthr. 

Hakikat ıudur ki, Amerika en
diiatriıi, artık sulh ıartlanndan 
harp tartlarma intrbak etmit de
lllektir. 44Sel gibi" tayyare, tank ve 
top akıyor. Yedi bin milyon dolar
lık ıiparif kıamen imal edilmif, kıa
lben de' imal edilmek üzeredir. Fa
ltat bu malzeme naaıl teslim edile
cektir? 

lıte bu sualin cevabını, Ruzvelt 
tarafından geçen gün söylenen nu
tukta ar-.mak gerektir. Amerika, e
... en bu nutuk ıöylenmezden çok 
9\rel, diğer Amerika cümhuriyetle
rinin de iıtirakiyle toplanan bir 
lıonferanıta garp yanm küresinin 
eınniyetini korumak için Atlantik 
~enizi içinde bir mıntaka çizmit ve 
•

1
u mmtaka içinde muhuamata gi-
~ J~ lllJ lll~U\..U dgLl • 11U& 'Lllu l!la 

A leri sarfında alman bu teclhlr, 
ti~lbanya kadar da lngiltere'yi ia-

daf etmekte idi. O zamanlar A
lberiJca hakikaten bitaraf kalmak 
;• harbi de aahillerinden uzakta 
utnıak iıtiyordu. 

Fakat Amerika'nm harp karıı
lındaki vaziyeti deiittikçe, emni
~et mıntakaıınm ıümul ve manall 
IE a deiiımeğe ba,ladı. Amerika 

•neli emniyetini harbe müdahale 
•~nıemekte değil, bilakis lngiltere -
:ın zaferinde görünce, emniyet mm
•~11 da batka gayeler için kulla

d!)cdı. Amerika bitaraf kalmak iste
t 1 çe, emniyet mmtakası, hakika -
•n bitaraf bir mıntaka iken, emni

l'etini lnıriltere'nin zaferinde gör
lbeie ba,ladıktan sonra, bitaraf 
~llltaka lngiltere'ye harp malzeme
~ Yollamak için bir yol vaziyetini 
• dı. Filhakika bu da Amerika için 
teııi, manada bir "emniyet mmta
lli .. ı~' idi. Birinci manada emniyeti
• • bıtaraflrkta gören bir memleket 
1~b emniyet mıntakaaı neyi temin 
• erse, ikinci manada da aynı ,eyi, 
>'•ni · · · d •nuuyeb verıyor u. 
1l Enıniyet mıntakaaı böyle bir mi
d • alınca, İnRihere'ye doğnı uzan
~· Bahriye Nazırı Albay Knox'un 
lb zl~rinclen anlıyoruz ki, timdi A-

d ~~ka ıahilleriyle Izlanda adaaın••i 1 • . t lb ıu ar Amerıka'nın emnıye 
1Öı~taka11dır. Ruzvelt evelki gün, 

1 
1 ~iii nutukta alman denizaltı 

l ~derinin bu mıntaka içine Şt'İnne
;rıNİ menettiğini bildirmitti. Bahri
rj e •zırı Knox, dün bu mevzu üze
r kde daha açık beyanatta buluna-
• demiştir ki: 

ı_ - Birleıik Amerika .donanması, 
ıcar v . k 'b' .. de .

1 
e ıaPe anunu mucı ınce gon-

aiy~ ecele malzemeyi Amerika kıta'1nd lzlanda arasındaki sularda ya
ca1ctb itibaren himayeıi altına al~
bil' rr:. Atlantik donanmaaına, hıç 
illi llluphem noktuı olmıyan fU e
•d!I •erilmi,tir: Mihverin teıadüf 6a; .. ec:e1ı bütün denizaltı ve deniz 
ri \l lcoraanl1trı yakalanacak ve tah-

PB edilecektir. . 
Jce u.nlar açık sözlerdir. Amerıka, 
l'i ~dı ern"ivetini lngiltere'nin zafea:, e srcwdüfünden ve lngiltere'nin 
llu ~r kazanmaaı da icar ve iare ka
linı ~Yle imal edilen malzemenin tea
lb •~e bağlı olduğundan, bu malze-

e1tın t ı · · · · k • · bu tedb' eı ımını temın etme ıçın 
lett ı~leri almaktadır. Mihver dt;•: 
hakerı, Amerika'nın bu k1trarmı ıkı 

1 l'lrıden tenkit etmektedirler: 
huıc - Eveti, bu kararın devletler 
bit ulcuna uymadığı. Eter Amerika 
~:raf addedilecek olursa, bu doi
rilca""· Fakat hakikat ,udur ki Am!
l1a • Çolctan bitaraflıtını terketmıf 
-~ı~•l'e lehine harbe müdahale et
if ad ıılunu,.,r. Cer<:i Ruzvelt bunu 
ha • •tmeınü,tır. fakat .özleri ve 
la~lcetl7le bitaraf olmadıfmı an
ka• •ttır. Mi1ıver devletleri, Ameri-

11 her zaman muharip addede-

uı:us 

İRAN'DA 
Şahinşah 

b .. ·· k oğlunun uyu . 
lehine olarak 

tahtından 
feragat etti 

( Bışı 1. inci sayfada ) 
Dlter b r mebus su sözleri sö) lemlstlr: 
"- Hepimiz n h!lkOmete karşı olan iti

madımız tamdır, bankanın da doğru yoldan 
aynlmıyaca ına şUphe etm ~oruz. Maliye 
vezirinden bOtiln mebuslann bu elmaslan 
ne günU zb arl't edc>hlleccklerlnln tesbltlnl 
rica ederim.'' 

/•yan çıktığı doğru değil 
Londra, 16 a.a. - İngiliz ve İngilte

re•ye tok muti olmakla itham edilen Iran 
hUkıimetl aleyhine lran'da isyan cıktıA'ına 
dair olarak herhalde alman propagandası 
tarafından lill)llıın haber Londra mahfille
rinde hiç blr suretle te)lt edilmemektedir. 

Hukuk f akü ilesinde 
hukuk tahsiline 
hazırhk dersleri 

Geçen sene Maarif VekAletıne devredi
len Ankara Hukuk fakUltealnde liıanıı ted· 
rlsatı dört seneye lblAB edilmlı bulun. 
maktadır. 1940 - 1941 dera yılında tedri
sata dört ıenc esası üzerinden bqlanmıı· 
tır. Geçen ıene ilk olarak dört senelik 
programa g!Sre okuyan talebeler bu ıene 
ikinci sınıfı teıkll edeceklerdir. Yeni re
jim ıık mezunlannı verince doktora 11-

nıfları da tesia edilecektir. Liselerden hu
kuk ilminin tamamen yabancı11 olarak ge
len talebelerin birinci sınıf derslerini ko
laylıkla takip edchllmeıi için bazı yaban
cı memleket fakUltclcrinde tatbik edilen 
usu!Un bu yıldan itibaren Ankııra Hukuk 
fakültesinde de tatblkı takarrUr etmiştir. 
1''ilhaklka hukuk hakkında en ufak bir bil
gisi olmadan dotrudıın doğruya klAsik li
sans tcdri atı ile karıılaşan talebe intisap 
ettiği mesleğin umumt hatlarını kavrıya· 
bilmek için oldukça gUçllik çekiyor. Ve 
birinci senenin ilk sömestri bir bocalama 
devresi oluyordu. hte bu mahzuru önle
mek üzere aııl tedrisata bqlanmadan e
yel yeni yazılan talebeyi hukuk tahsiline 
hah:o:ırlamak maksadlyle fakUlte profesör 
ve doçentleri tnrafından muhtelif mevzu
lar Uzcrınde talebenin kolayca anhyabil~ 
"....-,.! •-..-.. tla ltn"l'---..ı- .. • u ••• ı,+c.. 'D•t 

MD• Birtnciltiiiia ayı lctaile deYUD ede
cek olan bu hasırlayıoı konferanalard& te
mu olunacak mevzular ıunlardır: 

Hukuk nedlrT Hukunun kaynakları, iç
timaiyat ile hhukukun münasebetleri, hu· 
kukun tarihi tekAmUl ve lnklıJaf ıeyrl, ik
tısat nedir T Devlet ve Amme hizmetleri 
ilmi çalışma metotları. ' 

Bilha11a yeni yazılan talebeyi istih
daf eden bu konferanslarda bahlı mevzuu 
edilecek meseleler göz önilnde tutulursa, 
bunlardan yalnız yenf talebenin detll fa· 
kat aynı zamanda eski talebenin de bü
yük lıtitadeler temin eyllyeeeğlnden ıüp. 
he edilemez. Diğer taraftan gecen yıl Türk 
Hukuk kurumu tarafından ıı;ılan serbest 
konferanıılar kursunun gördUgU rağbeti 

nazarı IUbare alan fakülte dekanlığının 
fakUltede verilecek olan hukuk tahsiline 
hazırlık derelerini talebe olmıyanların da 
lıtlfadelline açık bulunduracağını memnu
niyetle ötrenmlı bulunuyoruz. Bu kon
feranılara devam etmek arzusunda ohuı 
memurların dairelerden çıkıı saatleri göz 
önünde tutulmuş ve konferansların ak
ıamları verilmesi takarrür etmi,ur. 

Devlet merkezimizde yqıyan münev
verlerin böyle ilmi toplantılara büyük rat
bet gösterdiği malQm olduğuna göre fa
kültenin bu kararı çok yerindedir. Ancak 
bu hayırlı tetebbUıUn aenenln yalnıa bir 
ayına inhisar ettirllmiyerek bUtün derı 18• 

neal devamınca böyle ıerbest konferanslar 
tertip edilmesini temenni ederiz. 

Zagreb hükumet 
konağında dört 
bomba patladı 

iRAN'DA 
İngiliz- Rus 
askerleri 

Tahran üzerine 

yürQyorlar 
CBııı l inci Hylıdı) 

Buraya gelen son haberlere göre Tahran
daki alman kadın ve cocuklannın 17 eylill 
tarıamba 1rUnU hareket etmeleri takarrQr 
etmlıtır. Bunlar Tahran"dakl alman elı:llltı 
memuplariyle birlikte \'e Türkiye yoluyla 
memleketlerine döneceklerdir. 

Budapcıte; 18. a.a. - Maynap gazete
sine göre, Almanya, İtalya. ldacariıtan, 

Romanya elçiliklerinin memurlan yarın 

Tahran'dan ayrılacaklardır. 
Takip edecekleri yol hakkında malQ • 

mat yoktur. 

llindi•tan'dan lran'a yiyecek 
gönderiliyor 

S mis, 16 a.a. - lran'a satılmak üzere 
Hlndlstan'dan Benderıahpur'a yüzlerce ton 
bultda)· ııeker \'e çay gelmlatlr. Inglltz ve 
SO\") et işgal kuvetlerl tran'da ılmdUlk yiye
cek kıtlığı oldutundan mezk<ır memleket 
dahilinde bultday 'e eeker g bl maddeler sa
tın al mı) orlar. BllAklı bu esaalı maddeler 
lngıltere ve Rus)a'dan Iran'a rönderllmek
tedlr. 

Hazer denlzlnde lsllyen SOV}et vapurlan 
Iran llmanlanna yalnız soV} et kuvetlerl 
tein mıllzeme delll aynı zamanda lran'da 
satılmak üzere un, ıeker ve pamuklu mad
deler de taşımaktadır. 

Inglllz ve Hollanda ticaret evleri tarafın
dan 1ran tein ilk parti olarak Hollanda Hln
dlstıını'na aılpar(f edilen 43 bin ton ıeker 
yoldadır. 

Komünizm 
----ve----

Romanya 
Bükreş, 16 a.a. - Rador ajansının 

diplomatik muharriri yazıyor: 
Rumen milleti, bolıevizme karşı 

hiç bir korkusu olmadığını, eskiden -
beri göstermiştir. Bunun ilk misali
ni 1917 ıeneainde rus ordusu tama -
men boltevikleımiı olarak cepheden 
kaça~ken ve her tarafı yağına ederek 
kendi zabitlerine fena muamelelerde 
bulunurken pek yakından temas et
mcaınc raımeıı ~n mU w \,ul 
pviJder tarafından mOdalaa edilen 
fikirlere tamamen yabancı kaldığını 
göıtermekle vermittir. 

Bundan aonra yani 1919 tarihinde 
komiinlm tehlikesi merkezi Avru -
pa'ya da alrayet ederek Macaristan -
da ve Bavyera'da Sovyet cümhuri -
yetleri kurulduğu vakit, rumen ordu
ları Bela Kuhn'u Budapeıte'den tar
detmek auretiyle Macariıtan'daki a· 
narıiye nihayet vermitler ve bolte • 
vikliğin ıirayetinden korkmadıkla -
rını bir kere daha göstermitlerdir. 
Bavyera'nın 1940 haziranında ruı • 
lar tarafından cebren itgali, bütün 
rumenleri bolşeviklik aleyhindeki 
hialerinde takviye etmit ve bunların 
Polonya'da, Finlandiya'da ve Baltık 
memleketlerindeki hareketleri ise 
panslavizmin emperyalist cereyanla
rına ne kadar tebaiyet etmekte ol· 
duklarını bütün Romanya'ya göıter
miıtir. 

Bu aebepledir .ki, Rusya'ya kartı 
yapılan buglinkil harbe ittiriık etmek, 
Romanya için yalnız Beaarabya'yı 
istirdat gibi bir vazife hi11iyle ya -
pılmamıı, fakat aynı zamanda milli 
arazimizi içtimai, rejimimizi, dinimi
zi ve medeniyetimizi tehdit eden bu 
tahripkır kuvetleri mahvetmek kas
udiyle de yapılmııtır. Bunlar haki -
kati hiç bir propaganda tarafından 
inkar edilemiyecek derecede kuvetli 
esaslara istinat eden hadieelerdir. 
Romanya bundan dolayı yalnız aon 

Roma. 18 a.a. - Zağrep'den bildirildi- hak l ğ 
fine göre, H eylUI gece ı dört bombanın sız 1 ı tamir eden değil, aynı za-
bUkUmet ıarayında patıadıtına dai H manda çeyrek asırdanberi hudutları-
vatiıtan dahiliye nezareti tarafınd:n ~: nı bekliyen öldUfUcU tehlikeyi katt 
resmt tebllt neıredllmlttlr. Hırvat li aurette uzaklaıtıran bu muharebe es· 
komlıerı ölmilf ve ikisi Alman olmr!ouı j n1aaınkda tek bir kaya gibi ye'kvücut 

• o ara har k t • • zere 4 aaker yaralanmııtır. Ayni gün dl- e e etmı•tlr. 
ğer bir bomba Uııtaşe milis kıılaaında pat
lamııtır. 

Resmi tebllj', bu suykaatlerin komUnlıt
ıer ve İngiliz ajanlan tarafından yapıl • 
mıı olduğunu llhe etmekted.r. Birçok 
tevkıner yapılmıştır. 

Almanlar Hollanda 

kraliçesinin servetini 
müsadere edecekler 

Dün gem y•ısından itibaren 

Amerikan filosu 
Amerika ve lzlanda 
arasındaki gemileri 

silôhla 
himayeye 
başladı 

Amerikan 
gemileri 

İngiliz imparatorluaunun 
bazı mıntıkalarını 

silôh 
taşıyacak 

Vaıınaton, 16 11 a Harlt'lye ne.zareunın 
dün akaamk teblltıne a re Amer.ka B rle. 
ilk DevlPtlıın baı mUddelumumlılnln bir e. 
mlrnameı . Am r kan ıremllerlnln Brltanya 

Vaılnııton. 16 a a - Au akıam ııeee >11 - fmparatorluAıınun bazı mıntakalarına ılllh, 
rısından ltlh ren Amrrlka nın Atlantlk f lo- mUhlmmat \e yo u n kletmelerlne mUaaade 
ıu, ıcar \e ıare kanunu mucibince ıröndertıen \ernı tir 
her tUrlU hamulP>I Amerika ile lzlanda ara- n ıı m 1 !umum n n bu emirnamesi mu-
11nda ılllhla hlmn >e baslamıstır. cfblnce, amrrlkan ·upurıarı. Blrlea k kıra!· 

, lık, H nd ıtan, Avuıturaba, Kanada, Yeni 
Albay Kno:r un nutku etrafında 1 Zelanda ve c nubl Afrika 1le Blrleılk Devlet-

N k 16 na - Amı>rlka kıtaaııııe iz - !er rr gln.n tay n ettlltl harp m ntakaları da· 
ev)or · · hlllnd ki mınt11kalar harıe ol k u Brl 

landa adası arasında AUantl ı il cecek butun tanya 1 ma zere, • 
aPmllerın bundan böyhı B rlet k Ame. ika do- ııldeb 1 rt'~~

4~1~
0 

lutunun dlf:er kısımlarına 
nanme.1ınca htma>e edlleceltl hnkk nda albay 
Knox tarafından )apılnıı b )an t 11e bilar C· 
Jık kanunu o un ıa ıı meıelesın n \ aıınaton· 
d tetk k pd ım kte bulu u(ıuna dair o n 
hahcr Nev)ork ıo:aıı: telertnd bU Uk b alıklar 
altında c ıan.,tır. Ne\ york rad> ıu da bun 
ıar ıetn netrlya nda muh m bir >er a>ınnış-
tır. 

RadYO sp kerl \e baam k )e muharrirleri 
alb:t> Knnx'ın be>anatını tuvlp 'e bunu Ruz
" elt'ln ı n nutkunun ameli bir l.zahı olarak 
telAkkl edl>orıar. lle>ıın ttan umumiyet iti· 
bnrtyle eıknnlnn mana katlle usulllnlln tat· 
blk edllccPtl ıekllnde ise de rad>o spikerle· 
rının ekserlll, ılllıh kullanılmn&ından ıı r nU
ae 111\re bnıka h!d s ı rln cıkabllerl'ltlnl mu -
hakkak trllıkkl cdl>or \f fakat dlkk te dl'll:er 
bir soıtuk kanlılık ıı tcrl>orlar. 

Blrkac aıızete. ''müdafaa suları' nın ıU· 
mulil u~erlnıle bazı l'nd.s ler !Zhar edl)or 
ve Blrltalk Amrrlka'nın bununla belki eok 
mUskUl bir 1 e teı bbUı etmla oldutu milta · 
ıeas,nda bulunu> orıar. 

Berlin yarı re•mi kaynaklarının 
fikri 

cıkarılmaa ndakl eaaa 
maksat tn it re ıı y dım proaramının tat
btk ıc n amP kll a mi erinin ıı d bllec kle· 
rl ara::ller h nda muht lif ıuallere cevap 
\ermektir. 

Yardım hakkıncla B. Ruzuelt'in 
raporu 

\'aıınalon. 16 a.a - M Ruzvelt'ln kirala
ma \e ödüne \'erme kanununun tatb k tarzı 

hakkında parllım nt >a te\dl ett ti raporlar, 
yardmlın hO h r k mının lnııııtere ye u· 

m nd d {: r 12 m il te de 

Berlin, 16 a a - Yarı resmt bir ka)"Dak
tan bildirili) or: almıın siyasi kaynakların
dan bugün kaydedildiğine göre Birletlk 
Amerika bahriye nazırı albay Knox. Rei· Bu yardımın bir iane veya sempati meae
slcUmhur 'M. Ruıwelt'ln "ateı, emrini tef· lesi olmadıt na ııaret eden JIL Ruzvelt rapo
slr etmeıte calıt rak bizzat RelslcOmhur- runda d m ıtır ki: 
dan daha ileri gıtmlgtir. "- Teeavuze kam münferit mukavemettn 

Albay Knox. gayri resmt olarak s!Syle- mu\Bftaklyetatzllte mal*Om oldutunu bildi· 
dlltl ıllz.lerde M. RUZ\'ell'ln harbe daha ll:lmlz tein bu yardımı yapıyoruz. Avrupa ltı. 

ziyade yaklaşmak mak adiyle müphem tasını • mdl boı'tmnlcta otan am11nıız harıı 
olarak geçittlrmek istediği ııeyleri tavzih makinesini nıaı'IH!p etmek ancak bUtUn hUr 
eylemietlr. 1 mllletlerın mUtecavlz n darbelemeıl muhte· 

Albay Kno:ıı:, Amerika Reislcümhhurunu mel o an her yerde mUıterek ırayret aartet -
c;evrel!yen zümrenin uzun zamandan beri meler!) le mUmkUndUr. Amerika, hürlyet ut· 
ynpmamıı'kta olduğunu yapmıt, yani mUI- runıı dtl Uıen bU Un mili tıere yalnız kalkan 
hem olduğu adamın memlekette bazı fi- deıtll, n hat zaferi k z.anmalan tein ketkln 
kir cereyanlarlyle kar§ıla nınk için milp· kılıe da venn kt dlr. 
hem bıraktığı şeyleri tasrih etmiştir. Amerikan milleti, Hltlerızmln hlklm ola· 

Bu husustn yenl emirname çok minıılı catı bir dünyada yaıı ıı.mıyacatını biliyor ... 
·~ 111,} lika. Jı;emi- M Ruz\e.t buııdnn aonra 7 mlbar kredi· 
1erhtla BU;,cnr Br'it~ tmparatorıuıua- )ilıi -.ı-...,_.._ nnaltWU imal&· 
bazı kısımllll'ına ve bu arada • tngllls Mı- ta talmlm nln npılmıa buhındu11&n11 b ldSJI. 
ııırına.. gidebileceğini taarlb etmektedir, mı.ur Bu nretle tmAJ edllen malzemeden 
halbuki fimdlye kadar bitaraflık denılen yabancı hUkUmetlere ır ndertlen miktar 31 
kanun mucibince bu yasak idi ve bu kanun mayısta 7:1 mll>on dolar iken ıon Ue ay ıeın
uııuıu dairesinde tadil edllmlı de değildir. de buna 171 mlly0n dolar lllıveıı ııuretlyle 
Bu hA.dlse, mevcut kanunlara hürmet et· 246 ml)>on dolara b3llt oımuıtur. RelllcUm
titinl llA.n ile tıe ba,lıyan demokruinln 1 hur harp malzenıeıı lhrarabnın yüzde 89 u
bu kanunlan nasıl sonradan lhlll ettiğini nun ıon Uc ay !cinde yapıldıı'tını ve bu lhra
açıkça göstermek ltlbarlyledlr ki alman catın 190 mll~n dolar kıymetinde oldutunu 
slyast mahflllerlnde allka ııe kaydedil- j blldlrmtatır 
mektedlr. S L • • ci1 
~erlin. 16 R.a. _ Berlin matbuatı, Bir- ovyet muRaVemetını te 

leıık Amerıka bahriye nazın albay Raporda lıaret edlldııt ne aöre klralame. vıı 
Kno:ıı:'un nutku ve Am rlkan gemllerın n ödUnc verme kanunu mu lb nce ıevkedllen 
bundıın böyle Britanya lmparatorluğunua harp mnlzem ı lr:ıt'tl eıl lir e lmez aemlle· 
bazı kısımlannda harp malz meıi ve yol- re tahmil edllmekted t 
cu nakledeblleceklerine dair olarak Birle. M Ruzveı.t. bed ı lnaUt•re tararından 
tik Amerika hOkümeti tarafından yapılan ted e ed len harp ma 1N1lnden baıka, In -
tebligat hakkında vaziyet almaktadır. slllereye harbin baıın anb rl tahminen 40 

Deutache Allgmeneine Zeitung fÖyle ya- mlbon dolarlık mal eme ıı ndcrlldltını bil -
zıyor: dtrmı. \e ıunları il ve ctm ıtır 

"M. Ruzvelt takip ettttı ılyaıetle Ama- "- btthıallıt t mpoaunun arttırılması ve 
rikan milletini peyderpey harp tedbirlerine bu maktada vannak eın icap eden bütUn 
benıı:lyen tedbirlere ahıtırmıı ve timdi bl-ı tedbirlerin alınmıuı llızımdır ... 
taraflık kanununa yeni bir taarruz daha Her ne kadar Sovyet Rua~ aldıtı harp 
yapmııtır. Harp malzemesi nakleden Ame. malzemeaının bedt'llnl ödu>or ve Rusva•ya 
rlka vapurlarının me,.vrld yerlerini mü 'r ı kiralama ve ödUne verme kanunu mucibince 
listede dünyanın her tarafındaki in ı~:z malzeme ıı ndertlml>onıa da M. Ruz\elt, be. 
üsleri mevcuttur. Bu hal Huzvelt'ln g bU- ı yanatım1a nazı hnrıı mak nPılne karıı mu· 
tün Okyanoılarda hAdiıeler çıkarma a -ı kavemet aöıteren hUtQn milletlere muzahir 
lıştıfını isbat etmekt dl H 1 ça olan ruı millet ntn ce11urane mukaHmetını 
ıi nakleden vapurlarıne A~eri~ malzeme- tebcil eylemlı \e Ame ka hUki.lmetln n Sov
maları ic;ln verilen müsaade ~yolcu al- yet RU•>ıı ya acc e lhti>acı o an harp malze-
daha ziyade açı"'a vurm kt d mabadı mcıtnı söndennek ıe n ırayret ett aını l!Ave 

6 a a ır • ., etrnlıtır. 

"Amerikan Jonanmaaı atq ReıııcUmhurun rnrıorunda bt'>ıın edlldltlne 
t ~ L ırllre kiralama ve odUnc verme kanunu mu -

e me5e ÇıRl)'Or,, clblnce tahılı edilen kredllerd n bir kı.nu 
Nevyork; 16. a.a. - Nevyork-Timea ga- kullanılmak ıuretl)le Jnıı !tere hesabına k&· 

zeteıl, " Amerikan donanmuı ateı etme- ra ve deniz Uılen ınıa edllmlıtlr 
te çıkıyor .. başlılı altında neırettitı bir HUkUmet memurıan bu ü~l rtn hanır!lerl 
yazıda, albay Knox"un dün aktamkl Dut- oldutunu bildirmekten imtina etmekle bera
kunu bahlı nıe\'ZUU edıyor ve diyor ki .· ber bu Uılerln lnta11 tein ıartedllen paranın 

tahminen ı:ı mllyan dolar oldutunu ıö>lemtı-
"Amerika Blrleılk Devletıerl'nin aeç • !erdir. 

tlti aiyaaeti takip etmesi tamamlyle hak. 
kıdır. Almanya'nın İngiltere'yl abluka al
tına alma'.fa teşebbUs etmekte olmuı, bu 
hakkı hiçbir suretle dctiıtıremez. 

"Biz, Hıtıer'I yoketmekte İnglltere'ye 
yardım için belki de geç kalacak kadar 
beklemeyi seçmedik, biz, tamamiyle lehi
mize olarak bunu hilen yapabilmemiz 
mUmkUn olan bugUnkü günde açıkça ha
rekete geçmeyi seçtik ... 

Amerika laarbe girecek mi? 

Difer demokrcuilere yapılan 
yardımlar 

de-Bu huıustn izahat \eren lif. Ruıveıt 
mlıtlr ki: 

"- Bcmbatdıman tayyarrııl lmlll tein bir 
milyar dolar kıymetinde ılparlı verllınlt. 
lmallta da baılanmııtır. Kiralama ve ödUne 
verme kanunu mucibince yapılan Sınalltın 

tıct4 biri tayyare ve ta)yare malzeme. ne alt· 
Ur.;. 

Nevyork. 16 a a. _ Bıthrl ü 
. La Haye, 16 a.a. - D.N.B. ajanın bl!- Ralph Balrd buırun demıeu Y=ı·m ıteean M. 

dıriyor: Emniyet hizmetleri umum komı- "- Son .Unlertn hlcl4ael;rı ~ rek ona göre hareket edebilirler 

Raı>0rdan ani ııld tına ır re Amerika, 
harp malıemHI ve n rm11nya >Olunun tamın 
!cin icap eden rnolz eyi nakletmek Uzere 
Çin'e • lepler vermltt r. 

Yunnan e)alet nden I' een demtryolu tein 
de Oln'e mal eme ~e techl:z:ı.t ır nderllmleUr. 

2 - İkinciai, Ruzvelt tarafmd
0

an 
verilen bu kararın, amerikan mille
tinin arzuauna uygun olmadıfı aöy
lenmiıtir. Bu, amerikalılardan hat
ka ~i~enin karııacaiı bir meıele 
deiıldır. Ruzvelt, yaptıiı itin hHa
hmı ancak kendi vatandatlarma 
v~':'?'!k . mecburiyetindedir. Kaldı 
ki uçuncü .defa olarak reiıliie seçil
mek ıuretıyle Amerika tarihinde 
hiç bir devlet adamınm mazhar ol
madıiı itimadı elde ebnİf olan bir 
adamı bu noktadan tenkit etmek 
en hafif tabirle aykm bir hareket
tir. 

A. Ş. ESMER 

~eri Onnge Nuaau allealnin Hollanda'da J rbor ki Blrleılk .Amerika De~ıc~ıv~~b!ö~ 
ıgal altında bulunan topraklardaki aer- mete mecbur kalacaktır ... 

velinin mUsaderealni emretmlıtır. ::MUsa-
dere, almanlar aleyhine veya Almanya'ya 
hasmane harekf'llerde bulunanlar hakkın
da tatbik edilen emirname mucibince ya
pılacaktır. Hollanda'daki alman fevkall
de komiıeri tarafından neıredllen karar
namede ezcllmle föyle denilmektedir: 
"Sabık krallc;e WUhelmlne, Bolıevlk • 

~apltallıt cepheelne Utlhak etmek eure
tıyle Yeni Avrupe. camiasından kendini çı· 
karmııtır. Wllhelmlne BUyük Almanya 
devlet reiatne ve ordusuna karf1 hakaret
ler 1&vurmaJcta ve Hollandalıları lfpl 
orduw meuuplarma karıı tec&vtısl ha
rekeUerde bulunmaıa pyri me.W bir au
rett.e ve uaaktaD davet etmektedir .. 

Bulgırlstın' da kısmi 
sef erberliain ilin edildiii 

fekılb ediliyor 
Sofya; 16 a a. - Bulgarlstan'da kısmi 

seferberlilln tlln edilditi hakkında blr ec
nebi radyosu tarafından tahrik makaa -
dJyle ve fena nJyeUe neıredtlen haberi, 
tekzlbe Bulgar aJan.eı mezundur. 

Son ile ay !cinde verilen ılrıarlıler mucı -
blnce Cin hava kU\etlerlne en modem avcı 

tayyareleri de a nderllııcektlr. 

Dlıter memleketlere yardım lctn sevkedl -
ıen malzeme arasında ıunlar vardır: 

P,olonu için: top, mUhlmmat, Kanada'dıı 

talim ııör~n polonyahlar leln de elb!Be. 
Yunanistan tein ortatarkta lnırlllz toprak

larına lltlrıı eden kltnata mahıuı olmak ü _ 
zere >eni slllıhlar. 

Yuırosla~>ıı tein: orta sark leJYOnuna mah· 
ıuı otınak üzere askert ve bahrt ı \Ahlar 

!l:orvec tein: mn:rnıere Jcanı kablolar,· ha
va defi toplan, d nlzaltılara karsı ticaret 
vapurıan tein defi toplan. hasara utn a 
&emllertn tamiri. ~ n 

Belclka 1C'ln: ke,ıt arabaları, mitralyözler. 
tan-areler, Belclka Konkosundakl hür Belci-

-s-

C. H. P. Meclis 
Grupunda 

< Bısı 1. uıei ıı,.lıdı ) 
nı iıtiyen bu takrire cevap vermek 
için Ticaret Vekili Mümtu Ökmen 
kürsüye gelmiı ve hayat pahalılıiı ve 
ihtikir mevzularının ehemiyeti, bü • 
tiln memleketi alikadır etmesi ve ni· 
hayet fertleri oldufu kadar baıı zUm
ıreleri de töhmet altındı bulunduran 
bir hadiıe olması itibariyle mevzuun 
çok etraflı ve çolt açık olarak iıah e
dilmesi lilzumuna ipretle evell ha • 
yat pahalıhfını ve ihtiklrı tevlit e • 
den &milleri, ıonra bunları karıı ılın
ması gereken tedbirleri ve nihayet 
bugünkü tatbikat ile ne yolda çalı • 
şılmakta olduğunu izah etmittir. 

Vekil, ihtikara mevzu olan madde
leri ithal eşyası, memleket mıhıulle
'..i ve nihayet sanayi mımulltı olarak 
uçe ayırmış ve her biri 'Üzerinde fi
yat tezayüdüne amil olan anasırı tah
lil etmiştir. 

Vekil bundan ıonra ithallt eıyMı. 
~ın menşelerinde de çok pahalı oldu
gunu, orada da maliyetin arttığını 
beynelmilel nakil ücretlerinin el 
300 ve sigorta ücretlerinin de fazı: 
tezayüt ettiğini rakamlarla anlatmıı 
v~ bu. •.ebeplerle birçok kıymetlerin 
hır •.. ık~ ve hatti üç mi•li arttığı. 
nı ıoylıyer..._ fiyat tereffUünün bu 
kıamının tab1f ve gayri kabili içti 
old~ğ~nu izah etmit ve bundan ,:;.. 
rakı fıyat temevvüç ve tereffillerine 
~arı~ y~pılan mücadeleyi tebarüz et
t~rmıştır. Memleket mahsullerinin 
fıyatlarındaki tereffüe &mil 01 ... 
bl .. h -·•e-

ep erı ıza tan ıonra yeni mahıul 
daha tarlada iken kıymet konuldu ~ 
ğunu pirinç, fasulya, nohut, merci • 
~ek •. yağ gibi ana ihtiyaç maddeleri 
u.zerınde bundan böyle ihtiklrın it w 

!emesine imkan bırakılmadığı kana • 
atinde bulunduğunu ve çilnkil bu 
maddelerin iatihllk mıntak11ında da 
azami fiyatları tayin edilmiı ve bir 
taraftan da ofiılerce bu fiyatla mil • 
bayaaya ba1lanmıı oldulunu ifade 
etmittir. 

Pamuk iplifi, kaput bezi ve alelu
mum mensucat üzerindeki tlklyetle
ri yerinde bulan Vekil, tktıut ve Ti. 
caret Vek!letlerinin bu mevzuu ele 
aldıkl;mnı lktısat Veklletinin huıu
ıi fabrikalarca imal edilen pamuk ip. 
liğine, kaput bezine el 1roydufunu ve 
diğer menaucata el koymıya aallhiyet 
aldığını ifade etmiıtir. 

Mevzuun birkaç Veklletl alakadar 
eden umumi kısmı üzerinde Bqveıkil 
Doktor Refik Saydam dahi heyete &o 

... ıı fsabat ftrmfftlr. 
HilkUmetin bu beyanatı ırup umu

mi heyetince mUttefikan tanip olun
muş ve saat 20 de riyuetçe celseye 
nihayet verilmittir. (L L) 

Çekoslovakya' da 
sabotaj hareketleri 

Kudüa, 18 a.a. - KudlWtekl Qekoalo
vak mahflllerlne selen haberlere aör9,. 
temmuzun sonuna dotru ÇekoalovaJcya
da 11 urarenglz k&&& olm111tur. Buaıar. 
dan bafka Skoda'dan selmekte olen btr 
mühimmat treni berhava plmQJtur. Dtter 
bir kaza eanasında 250 alman subay ve .._ 
keri ölmUttOr. lılabaulUn toplu bir halde 
zarara uğrıtılm11ı, koy mmtakalannda 
gece yaaatını lcabettirmlıUr. 

Yardımsevenler 

Cemiyetinin çahımaları 
Sayın Bayan İnönü'nün yWcaek hi· 

mayelerinde bulunan Yardımaevenler 
Cemiyeti, günden güne sevgili yur _ 
dumuzun dört bucağına ıefkat ve 
mütevazi yardım elini vatandaılara 
uzatmıya baılamıttır. 

Yardımsevenler Cemiyeti Antakya 
merkezi 30 ağuıtoı zafer bayramı 
günü elbiselerini biçip dikerek ve 
kunduralarını tedarik ederek 30 ök _ 
süz yavruyu giydirmek ıuretiyle ae. 
vindirmiştir. 

Yardımsevenler cemiyetinin çatıı
maaına çok gUzel bir örnek tetkil e • 
den Izmir enternasyonal fuarında 
büyük bir dikkat ve alakayı çeken 
Yardımıevenler Cemiyeti pavyonu • 
dur. 

Türk kadınının ruhundan ve te • 
b l .ğ. d . mız 
~n ı ın en bırçok şeyler kattığı bu 

guzcl meıher, aynı zamanda yok 1 
vatandaşın izzeti nefsini k ;u 
emek mukabili yardım ırma an 

k eusını orta • 
ya • oymuş. sosyal yardtm terbi e ve 
ahlakının en muvafık b" .. y • 
göstermiıtir. ır ornepnl 

ka kıtaları !cin ııhlye levazımı 
Hollanda ı 1 · harp c n sll&h mühimmat Uıyy&!'e, 

tlca.rl RPmlsl, tRnk, Hollanda HlndlltAnı idil 
emtıa. 

B. Rırzuelt'in temculan 
Vaılnırton, 111 ı a. - M Ruzvelt dUn Nofl

"ee nazırları d S n ıın M. Morıreuıtleme ve M. 

1 
'en Ne laon ile ıımaıı Atlantık te aeyrt-.fa• 
n me1eıeıertnı ıörUtmUıtUr Norvec ticaret 
tılosu umumi dlrekUlril M Lorolltnn de bu 
toplantıya lıtlrlk etmletlr. 

M. Moraeuıueme, toplantının a.,,..S halı: • 
kında ıraaatta bulunmamıa. auırumet e ı. 
mas etmek U:ıere yaJcmda ı:..oaclra'1& stdece
tını ıöylemtıttr. 



ULUS 

Yenifutbol 
• • 

mevsımı 

başlarken ... 
Yeni futbol mevsiminin geçen pa

zar günü İstanbul'da Kadıköy'deki 
Fenerbahçe stadında yapılan bir me
raaımle batladığını haber vermiştik 
Resimlerimiz, o güne ait intıbaları 
te.bit ediyor. Yukarda Matbuat ta -
kımının ve Türkiye'nin en eski fut -
bolcusu Abdu, Ağabeyin CAvu.kat 
Abdullah Güz'ün) penaltı ~ekiti gö
rülmektedir. Sağda, kafa vuruşu mü
ıabakasında bir sporcu topu idareye 
uğraııyor. Aşağıda da, hem güneşin, 
hem de müsabakaların hararetini din
dirmiye çalıpn seyircileri görüyor -
8UftUS. 

Sark seferinin 
üçüncü ayı 

( Baıı 1. inci say/ada ) 
Y akm ve uzak plinlarnı ne oldu

iu hakıknıda ezbere hükümler ve
renlere iıtirik etmiyoruz. Hadisele
ri olduğu gibi mütalea etmekten da
ha doğru usul olmadığı, iki buçuk 
aydanberi sabit olmuıtur. Fin seferi 
misaline göre ve erkenden hüküm
lerini vermit olanlar, bir kıt değil, 
bir aonbahar mühletinden bile bah
sedenleri gülünç buluyorlardı. 

Bütün bu mütahedeler "timdiye 
kadar" kaydi ile doğrudur. "Şim
diden sonra" neler olacağı için ha
diselerden batka ölçü kullanmamı
za pek imkan yoktur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bükreş'te büyük 
bir yangın çıktı 

Hasar milyonlara buluyor 
BUkreıı; 16. a.a. - Bükreı'in bir mahal

lesinde büyük bir yanrın ı;ıkmıı ve bir kim 
ya fabrikası tamamlyle harap olmU!Jtur. 
Zarar 11 milyon ley tahmin edilmektedir. 

General Popesco, yangın yerine gitmiı· 
tir. Birçok ağır yaralı vardır. Yangımn 

sebebi malam değilse de bir ıruykast yU
zUnden olması muhtemeldir. 

Hamiyetli bir yurttaşın 

Kıxılay'a teberruu 
Kızılay Umumi Merkezinden bil -

dirilmiştir: 

İznik kazasının Körüktan köyün -
den Mehmet Ahlatçı tarafından Ce -
miyetimize sekiz altın lira teberru 
edilmiştir. Esas nizamname ahkamı -
na tevfikan Kızılay daimi azalığına 

kaydedilmiş olan bu hayırperver 
yurttaşımıza Cemiyetimiz teeıkkür
lerini bildirir. (a.a.) 

Tayyare ile boğmaca tedavisi 

iyi netice verdi 
İstanbul, <Hususi> - "Boğmacayı tayya

re ile tedavi" tecrübesi mllspet netice ver
mişe benziyor. Telefon mütehassw Ali Salt 
öner'ln on beı gün evel tayyareye blndlr
rllen 11 aylık cocuğu Muammer, ırecen 

müddet zarfında hayli lylleımlt ve öksürü· 
tU de tamamen denecek derecede ıreçmll
tlr. 

Mülki taksimatta ~pdan 
değışıklik 

Kı11eblr merkez kazasına batlı ToPCUay
dotmua, Kayapalar, Karaçalı, Aksaklı, Ba
hur, Kepez, Susuz-kUçUkkavak, Catalarkac, 
Avcı köyleri bu kazadan alınarak Mucur 
kazasına batlanmııtır. 

~er ıRelerine yardım 

b•ı talblkafl neticeleri 

zam yapılmıştır? Tahakkuk eden ırellr mık
tan nedir? 

Diyarbakır vtılyetlnln Kulp kazasma 
batlı Bahemdan nahiyesi mıntakası ikiye 
bölünmüs, merkezi Mehmetkln olmak ve 
Akcasır adiyle anılmak üzere yeni bir na
hiye kurulmuştur. Bahemdan nahiye mer
kezi Seyhhamza köyüne nakledllmlttlr. 

Elektrik ve bavagazına zam yapıldı mı? 
Yapıldı ise senede ne kadar gelir elde edi
lecektir? 

DalılllJ'• Vek&letl asker ailelerine yar -

dım bnununun tatblkatına&n alınan neti -

celer etrafınc!a ~erden bazı malQmat 

letem ftlr. ı.tenııen malilmatı yazıyoruz: 

Tiyatro, sinema ve konserler blletlerlne 
yapılan zam geliri ne tutacaktır? 

Evlenme 

Merkez ve mWhakatta uearl mallet had

di tae Ura olarak tesblt edilmlıtlr? 

Yukarda yazılı gelfrler klfl gelmemll89 
tevzi usulüne müracaat zarureti basıl ol -
mue' mudur? 

Anadolu gazetesi yazı itleri müdü
rü, arkadatımız ve İzmir muhabiri -
miz Orhan Rahmi Gökçe ile Bayan 
Rebia Özuysal•ın evlenme törenleri 
İzmir•de y.apılmıttır. Taraf eyni teb
rik eder. saadetler dileriz. 

Ağustos ayındaki muhtaç asker aileleri 
adedi nedir? Bunlar kaç nllfustur? 

HaD8I vergilere ne miktar zam yapılm11-
tar Ve bu zammın tahakkuk mlktan nedir! 

Elde edllen relir yekQnu ne kadardır? 

Hanırt nevi nakil vasıtalan biletlerine 
Malt sene sonuna kadar sarfı muktazl para 
mıktan nedir? 

Bili~f;;zki .. l 
~================================·-!/ 
Yazan,: Vieii Baum Çeviren: Burhan Belge 

Bitmem ki aana nasıl anlatayım. Ben bu itleri, çok 
ciddi çok candan ele alıyorum. Bu sefer de, meseli, 
böyle oldu. Hem o kadar ki. işin sonlarına doğru. ar
tık kendimd~ değildim, kendim için yaşamıyordum. 

Fakat biliyor musun, eğer işi halletmek ve neti
ce almak istiyorsan, böy~e yapmak lazım. Meseli, ben 
artık. Rupp kadının ne yapacağını, ne düşündüğünü 
önceden tayin edebilecek bir hale gelmiştim. 

Fakat bunun için de Hint fakirleri gibi dünyadan 
elini eteğini keamek lbım .. 

Tam bu sırada: 
- Kahven geldi. dedi Maryan ve Droste gozunu 

açınca, mis gibi kokusiyle bir fincan sade kahveyi ya
nı bqında buldu. 
Kısık sesiyle: 
- Desene ki keyf edeceğiz. dedi. 
Maryan, fincanın içine iki teker atarak, cevap ver

di: 
- İyi ki, ruhiyat hususundaki bilgini civarındaki 

insanlara da tatbik etmiyorsun. 
Droate. kahvesinden bir yudum içerek gülmiye 

baıladı. Kahve onun için dünyanın en tatlı ıeyi idi. 
Kahve gelince bayram yapardı ve kahvesini mera -
ıinıle içerdi. 

- Ne münasebet. dedi? Hem sen o kadar usta ve 
kurnazıın ki, istesem de yapamam. 

Ve bot fincanını tekrar doldursun diye, Maryan'a 
uzattı. 

- &vlin•e gelince, ruhiyat tecrübeleri ile bir mü -
aaMbeti olamaz çilnkil billur gibi, bir tarafından ba
kınca ltMiııl görilr•tbJ-

Ve tırnağı ile kahve makinesinin karpuzuna vura-
rak: • • 

- İtte bak Evlin budur. Yuvarlacık ve ıef faf l 
Maryan cevap verdi: 
- Öyle mi deniın I 
Fakat Kurt, maaamn üzer.inde bir kitap bulmut ve 

onu tetkika koyulmuttu. Birden ve ciddi: 
- Vaihinger! Kız sen bunu benim kütüphanemden 

atırdınl 
Maryan yanına oturdu ve kolunu boynuna doladı. 

Bu temas, Droate'nin o kadar hoıuına gitti ki, çekil -
di. Maıryan da kolunu uzaıJdqtırdı. 

Maryan, gayet samimi: 
- Elbette canım, dedi, elbette senden aıırdım. Sev

diğin kitaplar hakkında bile münakap edebilmen için. 
onları hiç olmazsa birinin okuması lazım değil mi? 

Droıte, kitabı kaırıttırıyor bir tarafıtaın da fikirleri 
cevvaliyete geliyordu. 

- Bu Evlin•in ıehirde o1maması da çok fena. .. Şim
di burada olsaydı. hazır benim kafam da rabatlamıt 
iken, bu akşam bic yere giderdik. Sen de mi kalmıya
caksın, Maryan? 

- Yor Baki Yarın akşama kadar bana Evlin'den 
' filan bahsetme, dedi. 

- Yahut, istersen, sana beraber gidelim. Sal:İahle -
yin, Evlin'i de alır dönerim. Çünkü ben aırtık bir bot 
çuvala, sıkılmış bir elbezine döndüm. 

- Maatteenüf yapamam. İmkansız. Seni yatıracak 
yatağım yok, canım, dedi Maryan ... 
Şimdi Maryan dUtünüyor fakat Droste•nin alnında 

bir çizgi hasıl oluyordu. Nihayet Maryan: 
- İstersen sana, kulüpte bir briç partiai hazırlıya -

yım, dedi. 
Ve kalktı, duvarın yetil zemini Uzerine yerlettiril

miş acaip ve simsiyah aynaya doğru yürüdü. 
Bet parmağı ile saçlarını taradı. 
Droste, Maryan•a baktı. Onu, iki kere g5rilyordu. 

Biri olduğu gibi ve canlı. diğeri de aynadaki karanılık 
aksi.. 
Aynacı.ki karanlık abi gayet ciddt, dedi kıl: 

Orman U. M. memupları 

arasında terli ve nakiller 
Orman Umum .MUdUrlllğU muayyen ter· 

fl mUddetlerini dolduran orman mühendis 
ve mUbendls muavinleri için bir terfi lls· 
tesi bazırlamııtır. Başmühendis B. Hilmi 
Akyamaç 80 lira asli m&&!Jla terfian fen 
heyeti Azalığına, Bolu orta orman mek -
tebi mUdür muavini Kemal Ergin 50 lira 
asli m&&!Jla ikinci sımf bqmühendis mu
avinliğine tayin edilmişlerdir. Terfi eden 
orman mühendis ve mühendis muavinle -
rlni yazıyoruz : 

35 liraya terli eden orman 
mühendisleri 

Dursunbey'den Kaya Çağlar, Elmalı'dan 
Selçuk Özkay, Maçka'dan Baba Paktan, 
Safranbolu'dan Azmi Begatur, Bartın'dan 
Orhan Sağnak, Ankara'dan Gl\llp öztUrk, 
Neıet ICuıakçıoğlu, MPcit Şaylan, Fikri 
Atmaca, Sadık Öztür, Clde'den Pertev 
Erkal, Sinop'tan Ce!Al Atalay, Şile'den 
.M. Kemal Özgen, İake&derun'dan .M. Şev. 
ki Adalı, Çoruh•dan İzzet Erselen. Trab
zon'dan Avni Cakar, Şlle'den Saffet Gö -
zen, Dursunbey'den Niyazi Kırdıkaçtı, is
tanbul'dan Sıtkı Kıvıcak, Ayancık•tan Nu. 
rl Arzak, Çankırı'dan Burhan Ölçer, Saf
ranbolu'dan ŞUkrU Özgüven. 

35 liraya terli eden mühendis 
muavini 

Kastamonu'dan Reşit Alkuf. 

r ' Sebze fiyatlan 
Belediye Reialiğinden : 

Sebzelerin günlük azami 
perakende aatıı fiyatları 

17.9.1941 

Cinsi: • Menşei Kuruı 

İspanak ı\nkara 16 
Lahana 8 

Prasa ,, 7.5 
Semizotu 10 
Kabak 11 
Ayşe fasulya .. 22 
Çalı .. .. 22 
Barbunya Blleclk 25 
Domates Ankara 8 
Patlıcan 

(kemer> • 12 
Yuvarlak 
patlıcan n 12 
Dolmalık ı• 

biber .. 10 
Sivri biber .. 10 
Bamya Bilecik 35 
Soğan Muhtelif 10 

\.. 
Yeni çıktı 

Bir kanunu en iyi, kolay ve doiru anla-

RADYO 
TUrkiye Radyo Dlftızyon Postal 

Türkiye Radyosu - Ankara Rad)' 
--( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 K Is. 120 Kw. 
31.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.74 M. 15191" Kc s. 20 Kw, T. A. 

ÇARŞA. 1BA : 17. 9. 1941 
7.30 Program ve .Memleket Saat 
7.33 MUzık : Hafif Parçalar (Pi), 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00 Mlizik : Hafif Parçalar Pro 

nın devamı (Pi), 
8.30 8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat A 
12.33 Milzik : 0,Yun Havaları (Pi), 
12.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 .Milzlk : Karışık Şarkılar ve 

simler, 
13.30/14.00 ~Uzlk : Karışık Program 
18.00 Program ve Memleket Saat 
18.03 Müzik : Karışık Şarkı ve Tür 

(MahQr, Nihavend, SuzinA.k ve 
seynt makamlarından), 

18.25 KONUŞMA : ( Dıı Politika 
dlselerl ), 

18.45 RADYO ÇOCUK KULtlBtt, 
19.30 .Memleket Saat Ayan, ve Al. 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

HABEHLERİ, 
Serbest 10 dakika, 
MUzlk : Kadınlar Faslı, 
RADYO GAZETESİ, 

30 liraya terli eden mühendia 
muavinleri mak hükümlerinin tatbikattaki tezahürle- 21.00 

.MUzlk : Bir Halk tUrkUsU IS 
yoruz - Haftanın tUrkU.U : K 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

Seyhan'dan Ekrem Dündar, .Maraş'tan rini, selibiyettar mercilerin kararlarında 
Fazlı Kazancı. rörmekle kabildir işte. 

25 liraya terli eden mühendis 
muavinleri 

Tarsus'tan ŞükrU Ölçer, Ulukııtla'dan 
Kemal İnan, Eğirdir'den Tevfik Tunca, 
Bayramiç'ten Cemil Ural. 

TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
H. Halis Sunıur tarafından bu esas göz

önünde tutularak tertip edilmiıtir. Her 
madde başiyelidir. Ve her esaslı büküm 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve temyiz mahkemesi, Devlet şilrası ve 1sviç-

Mua venet Sandıg~ma müsabaka re Federal mahkemesi. kararları, Adliye 
'I 'k Vekileti tamimleri ve diğer lüzumlu izah-
ı e 1 İ memur ve bir daktilo tarla aydınlatılmıetır. Kitapta ayrıca meri· 

1 
Al n aklınacaktır. yet kanunu; Vilayet, vesayet ve miras ni-

- ı aca memurıann en az orta mek.. . . . . 
tep mezunu olmaları, zamnamesı ve bunlarla ılcılı hususi kanun-

2 - Askerlikle hiç bir allkalarının bulun· lar ve eski hükümler vardır. 
maması, Hikimlere, evukatlara, talebelere, diğer 

8 - Yüksek okula devama mllaaade edll- hukuk münetesiplerine ve bu ana kanun 
mlyecektlr. 

4 - Kazanaıfıara 3656 sayılı barem kanu- müvaceıı.sindeki bak ve borçlarını bilmek 
nu hükümleri dairesinde ücret verilecektir. istiyen her kese tavsiye olunur. ' 

15 - Alınacak daktilonun, c:ok seri ve sı· 400 büyük sayfa fiyatı 300 kuruş Taşra 
hallı yazması lAzımdır. (lmtlhanda kazanan· siparişlerine posta ücreti zam edilir. Mü-
lar arasında müsavat halinde orta okul me- . A k kutusu No: 143 
zunu olanlar tercih edilecektir. racaat yerı n ara posta 

6 - lmtlhan 22 eylül 941 pazartaf aünü ve birjnci İcra dairesi. 
saat 14 te yapılacaktır. 

7 - Taliplerin en ırec 20 eylül 941 cumar
tesi aününe kadar aeatıda yazılı veslkalarly
le birlikte ukert fabrikalar umum mlldUrlü
tU binası dal\lllnde sandık müdürlUtüne bl -
rer istida ile müracaat eylemeleri llzımdır. 

A - Mektep ıahadetnamesı (aısl veya au
retı), 

B - Evelce vazltede bulunmuı olanlann 
aldıklan bonservis asıl veya sureti, 

C - Nüfus tezkeresi uıl veya sureti, 
D - Askerlik terhis veslkuı. 

(6773) 16709 

ANKARA BELEDiYESi 

Toplantı 
Ankara Belediyeaindenı 
Ankara Belediye meclisi 18. 9. 941 tari-

bine müsadif perşembe cünü fevkalade iç-
tima aktedeceğinden izanın yevmi mezktir

de saat 17 de belediyeye teşrifleri ilin o-
lunur. (6752) 16695 

- ı--... ~ almacak 

T. M. C. Yenlsehlr Lisesi MüdUrllltünden: 
Mekteblmlztn bir senelik erzak, sebze et 

ve ekmek 1htl)'açlan mektepte mevcut eart
namelere göre acık eksiltme ile alınacaktır. 

TalJplerbl ihale ırünü olan 19 eyi. cuma ırtı· 
nll aat 18 da mektepte toplanacak komle-
yona mllracaatlan. (660!5) 1815'10 

lntaat münakasaıı 
Zonıruldak Amele Blrlltlnden: 
Zonıruldakta amele blrlltl hastanesi ya

nında yaptınlmakta olan ııu, elektrik, cama-

ı - Temizlik hayvanatı !cin pazarlıkla 
67 ton yulaf ve 730 kilo arpa alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri ceman (5081) 
Ura (25) kuruıtur. 

8 - Teminatı (381) lira (9) kuruıtur. 

4 - Şartnamesini ırörmek ve bedelsiz al -
mak tstlyenlerln her ırtın encllmen kalemine 
ve lateklllerln de 23. 9. 941 ıalı aünü saat 
10.30 da belediye dairesinde müteeekkll encü-
mene müracaatları. (6760) 16732 

Elektro pompa gnıpu almacak 
Ankara Beledlyeclnden: 
ı - su itleri için alınacak bir adet elek -

,ırane ve mutfak ve sıht teaısatı havı mut - tro pompa ırrupuna istekli ı:ıkmadıtına bina
fak ve ı:amaıırlık binasının noksanlannın en mezkQr ihtiyaç bir ay içinde pazarlıkla 

ikmali isi ve tadllltı. betonarme ve demir temin kılınacaktır. 
malzemeat blrll.te ait olmak üzere 19. 9. 941 2 - Muhammen bedeli (16115) liradır. 

cuma aünü pazarlık suretiyle ta1lblne ihale 8 - Teminatı (121) lira (18) kuruıtur. 

edllecektl.r. 4 - Şartnameıılnl ırörmek ve bedelılz al -
Ketlt bedell 99M Ura 96 kurustur. Şeraiti· mak tstlyenlerln her aün enctımen kalemine 

nl anlamak ve pazarlı.ta lıtlrlk etmek isti- ve isteklilerin de 23. 9. 941 salı ııüntl aaat 
yenlerin amele blrlltlne müracaatlan llAn o- 10.30 da belediye dairesinde müteıekkll encü-
lunur. 4286 mene müracaatları. (67159) 16733 

sfilleri Borsası, 
21.10 .Müzik : Saz Eserleri, 
21.30 KONUŞMA : ( Saflık Saatl 
21.45 Müzik : Riyaseticümbur 

(Şef: İhsan KUnçer) : 
1- Faik Bey: .MesQdlye M 
2- F. Lebar : Çingene qkı ( 
3- G. Parea : Polonez, 
4- Czlbulka : Kalpler ve Çl 
5-- Mascagnt : Amıca'dan 
Parçalar, 

22.30 .Memleket Saat Ayan, .AJANS 
BERLERİ; Esbam-TahvilA.t, 
blyo - Nukut Borsası (Fiyat), 

22.45 .Müzik : Dans .MUzlfi (Pi}, 
22.55/23.00Yarınkl Program ve K 

Haata neden ölmüt 

İzmir, (Hususi) - Memleket 
tanesinde bir hastanın hademe 
fından dövüldüğü ve bu yüzdetı 
düğü iddia edilmişti. Yapılan 
side hastanın zatürrieden öldUğil 
bit edilmiştir. 

Konya müze müdürü 

Konya, (Husu11i) - 48 senede 
ri devlet hizmetinde bulunan 
müdürümüz B. Yusuf Akyurt 
nın ilerlemesi dolayısiyle tekaüt 
miştir. Yusuf Akyurt bu vazifed 
ka.Ieten bırakılmıttır. 

ıscı ARANIYOR 
şWı;a.l\W1VM'nae,rec:a~ırın 

'ardır. Atatu k bulvarı 

No. 2 ye müracaat. 

BUGON 

2 Film Birden 

14.80 - 17.80 da 

1 - Ana lstirabı 
(PAUL HÖRBlGER) 

18-19 da 

2 - Alayın Çocuklan 
(JACKİECOOPER) 

sece 21 de 
Ana Istırabı 

- En iyisi bilir misiDı_. nedir? Kalkıp eve gitmelk 
ve erkencecik yatağa girecek uyumak. 

- Uyuyamam ki. dedi Droste. . 

kırmızı ~üreyveleri çok. yahut beyaz küreyveleri. 
Doktora ıoraraan, kansızlık diyip geçiyor. Bilinin bll 
nereye kadar götürür. 

Maryan, birdecıbit"e döndü ve üzeriıne füıUdü; ba -
ğınyördu: 

-Ne demek, uyuyamam! İatensen uyursun, ve uyu
malısın. anladın mı? Artık buhranlar. uykueuzluklaır, 
veronal•ler yok, anladın mı? 

Droste ağı«" ağır cevap verdi : 
- Çok saygısızsın, Maryan 1 Yani sen aır saklamaz

aın diye berkesin sırrını açığa vuırmıaıkta ne bakdtın 
var? 
Maryan'ın yüzü acaip biır hal aldı. Fakat. çok siiır

medi. Y eıre oturdu ve ten bel ten bel yüzen Lao-Tse'ye 
baıktı. '-\ 

ve. aanıki. Dro\:e ile değil de balık ile konuıuyor-
mut gibi: 

- Ne olmut baıkalım. anlat, gene nen var? dedi. 
Droste: 
- Uyumaık istiyorum. fakat aynı zamanda dütün -

miye ihtiyacım var, dedi. 
- Bu bana. bilmiyorum kimindir. ıu tarkıyı hatıır

lattı: 

Öyle bir uykum geldi ki ... 
Ne yapayım ki, dan• etmek lazım 

- Zavallı bebeciğim! Şu Rupp kadını. çıkar artık 
zihninden r Bira.z kendine gel! Ne bileyim ben, kın 
haramileri düşUnl Yahut yUze kadm- aay. Sana ge -
tiroiğim haplardan al. Spengltt'in "garbin gurubu .. nu 
oku. Fakat allaha§lkına olcun, aırtık veronale el ıtünne. 

- Kim diyor ki yalnız Rupp kadını diljünüyorum. 
Onu, bu pis itin içinden sıyırıp kurtardık artık. Hem 
kendisi bu hususta, bana hiç yardım etmediği halde: 

Bqka, batka tasalarım var. Biliyor musun, Ev-
lin'in halinden biç memnun değilim. 

Maryan, derhal sordu: 
- Yani, ne demek iıttiyoıısun? 
Droste. Maryan•ın elinden düıen katılı yerden 

alarak: 
- Kanının terokıkübatmı belenmllorum, dedi. Ya 

Son.ra: bu benim aylıkla bir türlU geçinemiyorus
Dadının aylığı fazla geliyor. Evlin halbuki. çok sa • 
yıf, çocuklara bakamaz. 

Senin anlıyacağın, gözlerimi bir kapadım ve dü 
dıüm mu. kartıma hep bir takım tasalar, bir takım 
kamlar dikiliyor, böylece .•• 

- Evlin iyiletir. İlk çocuğunuzdan sonra da bay 
olmadı mı? Sonra terfi edeceksindir. Hem de, 
yakında. Böyle bugünkü gibi birkaç marifet daha g 
terirsen ... 

Droste, güldü, dedi ki: 
- Yok canım. bugünkünde öyle sandığın kadar 
fet yoktu. Herifin hayatında, karısının bilmediği 
taraf olduğunu keıfeder etme.z, kaınaat getirdiaı 
karısı bunu öğrenecek olursa, bütün vaziyet, bird 
bire değitecektir. 
Ayın on betinde. Wittenberg meydanında, pata 

çaldığtnı söylerken daha, herifin yalan söyledi 
biliyordum. 1S ilkteırin pertembediır, değil mi? 
buki Wittenberg pazarı, pertembeleri değildir. 

Sonra. herifin derhal suratından anladım ki, 
iç,jnde bir kadın meselesi vardır. 
Bunları bildikten IOnl'a, arkası, çocuk oyuncağıd 
Droate•nin kafa.sının içindeki bu riyazi katiye-t 

sezişlerindeki kudrete her zaman hayret eden Mary 
bu defasında da. hayretini saıklıyamadı ve: 

- Ha:Ilikulide, biliyor musun? dedi. 
Droet:e parmaklarının ucu ile Lao-Tse'nin a 

yomuna vurmıya başladı. Camın arkasında, balık, 
de birde ıeklini kaybediyor ve kocaman yuvarlak 
lık gözlerini dikerek Droste'ye doğru bakıyordu. 

- Kan. kocasını müdafaa ederken bir kaya 
idi. Bu kadar zavallı ve sefil bir mahlukun bu d 
fedakirlığa katlanacağı kimin aklına gelebilirdi? 

Hikiyesini de ne gUzel tertip etmit 1 Zavallıcık, 
tUıı hünerine rağmen, inp ettiği mantık yapısı 
ıdenbire yıkılıverdi. (Sonu 



17/9/1941 uı::us 

., •....................................• "' 
• • 

~ RESMİ TEBLİGLER ~ 
İngiliz gazeteleri LONDRA'YA GÖRE 

"'······································t' 
lngiliz hava tebliği 

Londra; 16. a.a. - Hava ve dahıll em
lliyet nezaretlerinin tebliği : 

İll&1ltere üzerinde dUn gece kayda değer 
hiçbir ıey olmamııtır. 

lngiliz tayyarelerinin 
yaphklar1 akınlar 

Londra, 16 a.a. - Hava Nezaretinin teb
lltı: 

Bilyijk lnaillz bombardıman tayyare te
lekküllert dün gece Hambur&"dakl ınsaat 
lezarlhlannı, fabrikalan ve demlryollannı 
laatlerce bombalamıılardır. Birçok büyük 
l'&nırınlar çıkm11tır. 

Bremen, Cuxhaven, Wllhelmshaven ve 
eliler bazı alman llmanlan da lngiliZ haY& 
kuvetıertnln hilcumuna utramııtır. 

Diler blr inaillz tayyare teeekklllQ de 
l!avr'dakl doklara ağır bir hücum yapmJ.1• 
tar. 

İnaillz avcılan düşman lıgall altında bu· 
11tlıan tayYare meydanlanna kar1ı gece bil· 
cuınıarına devam etmıılerdir. 

Bütün bu hareklttan 9 inaillz bombardı· 
inan tayYaresl Uslerlne dönmemistır. 

Libya'da askeri vaziy.et 
Kahire, 16 a.a. _ Mwr d&hlll>'e nezareti· 

ahı tebutı: 
I:u ıabah erkenden Kahire mmtakuında 

1lc: alarm olmuıtur. 
lnfllAk ve yanııın bombalan atılmıt. 89 

kist ölmU. ve 93 ıatıt de yaratanm11tır. Müık· 
lel'de baflı ha•r vardır. 

Tan-are defl topçusu atet açm1-tır. 
Dlil:er blrc:otc vUA:vetıerde de alarm olmut· 

tur. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova; 16. a.a. - Sovyet istihbarat 

dairesinin dUn alqamki tebliği : 
Dün bütUn sUn cepheııln heyeti umumi

S'eainde ılddeW muharebeler devam et • 

ınittir. 
Cumartesi günü 13 Alman tayyaresi dll

tllrtllmllftllr. 10 Sovyet tayyareai kaYIP • 
tır. Sovyet hava kuveUeri Galu'ı, SUliDa 
Ye Köatence'yi bombalamıılardır. 

Alman • Romen kıtaları, Odesa'ya hll -
CUm tetebbUsUnde bulunmutlar ise de, bu 
taarruz. Sovyet kara ve deniz kuvetleri 

tarafından püakUrtUlmUttUr. 
Almanlar, cumartesi günü Eatonya'da 

Öaeı aduına blr ihraç hareketi yapmata 

teıebblls etmlılerse de bu teıebbUs, tar • 
cledllmittır. DU,mamn 4 nakliye gemisi 

'e bir deatroyeri batınlmıı, diler gemi -
leri de ııuara utratılm11tır. 

Ruslara 
süratle 
yardım 

edilmesini istiyor 
Londra; 16• a.a. _ İngiliz gazetelerinin 

b. ...,, ..... makalelerinde, Sovyetler Bir
ırço.-......,, 

Uği'ne yardım meseleaini bahis mevzuu et· 

mektedlr. 
Times gazetesi, Rus cephesindeki umumi 

vaziyeti telhis ettikten sonra diyor ki : 

''Kıı mevsiminin harekAtta bir gevıe • 
meyi intaç edeceği peklz muhtemeldir. 

Birçok askeri hareklt ıekll için, don, ça
mur daha müsaittir. Almanlarııı. bütün 
mutat ltinalan ile kıı seferine hazırlan • 
mayı unuttuklarını sanmamalıdır. Belki de 
daha yavat olmakla beraber, muharebe Yi· 

ne devam edecektir. 

"Bizim için, bunlardan alınacak ders sa
rihtir : aUratle yapabileceğimiz bütün yar
dımları Rua cephesine vardırmak llzım -

dır. 

"Evelce Ruaya'ya gönderilmil olan yüz

lerce tayyareden bqka, İngiliz hava ku• 
vetlcrine menaup bir tayyare filosunun 
h&len Rua cephesinde barekAta ııtırlk et· 
tlğini öğrenmek çok ıayanı memnuniyet-

tir. 
"Diğer bir iyi haber de, lıl. Harrlman'ın 

ve artık dahı fazla beklemeden açılacak 
olan Moskova konftransına ııtırlk edecek 
olan diğer Amerikan delegelerinin İngil· 
tere'ye muvasallt etmit olmalandır. Maa
mafih, lıloskova konferansı, önümüzdeki 
ilkbahar için uzun vadeli malzeme yar • 
dımlanm müzakere eyliyecektlr. Buna in
tizareıı. bAlen mevcut tehlikeye kartı koy. 
malt için yapabileceğimiz birıey yok mu-

dur T 
Rıuya'ya gönderilecek 

olan tanklar 

Şark cephesinde 

ALMAN 
hücumları 
siddetlendi 
.;;J 

llıloskova; 16. a.L - United-Press : 
Cepheden gelen haberlere göre, Sovyetler 
bütün prk cephesi boyunca, tiddetll mu. 
kabil hücumlar yapmaktadır. 

Gazeteler, Rus çetelerinin büyük bir fa
aliyet gösterdiklerini bildiriyorlar. Bin • 
lerce Alman askerinin öldUfllnll Sovyetıer 
iddia .etmektedirler. 

Lenlngrad ve Odesa mıntakalarında Sov. 
yetler, ı,ıiddetll Alman hava hücumlanna 
rağmen, mevzii mahiyette muvaffakiyet-
ler elde etmefe muvaffak olmuşlardır. 

Dnleper'ln ıarkındakl iki kollu Alman ta
arruzu hususunda Sovyet ,ııellhlyetli mah
fillerinde endişe hlsııedllmektedir. 

Bu yüzden bütün Kiyef mıntakası teh

akeye maruzdur. 
Diğer taraftan, henüz teeyyüt etmiyen 

haberlere göre, Almanlar Perikop'a kadar 
varmışlardır. Bu, Sovyetlerln Kırım ile 
olan muvasala yollarını ciddi surette teh
dit edecek mahiyettedir. 

Alman hava lnıuetlerinde 
büyük boılulılar hasıl olmuı 

Moskova; 16. a.a. - Sovyet ordusunun 
organı olan Kraanaya-Zvezda gazetesi ya
zıyor : 

"Alman hava kuvetlerinde büyük boş

luklar hasıl olmuıtur. Alman hava kuvet
lerlnln bugünkü harekltı, muhasematın 

bidayetlndekl harekltı ile kıyas edlllrse, 
hava cephesinde bu büyük boılukiar sarih 
surette meydana çıkmaktadır. 

''Alman kumandanlığı, bu boılukları, 

tayyare cüzütamlarını sUratle bir bölge -
den öblr bölgeye nakil aureUyle kapat -
mata çalışmaktadır. Cephenin bir bölge -
sinde Nazi tayyarelerinin faaliyeti daima 
diğer bir bölgede havalara sUkQnet getir. 

Bazı emarelere göre, Almanlar, işgal mektedir. Düşmanın elinde, herhalde bil -
titındaki memleketlerden talim ve tecrübe tün cephe boyunca ayni zamanda hare -
görmllt kıtalarını Rua cephesine gönder- klt yapacak kadar kAfl tayyaresi yoktur. 
mekte ve bunların yerine iıgal altındaki Nazi kumandanlığı, bunun için zaman za. 
araziye yeni ailA.h altına alınmıı uker • man tayyareler bir kere cephe arkasında

lerl, yaşlı ihtiyatları ikame etmektedir. ki hedeflere başka bir defa ileri hatıar
Bu takviye kıtalarının hareketlerini dur- iiakl hedeflere hücuma göndermek• takti-

durmak mümkün değil midir ? .. tine bB§VUrmaktadır. ,, 

lılanchester-Guardian diyor ki : 

lngilix tayyareleri 
Almanyadaki hedeflere 

hücum ettiler 
Londra; 16. a.a. - İngiliz bombardıman 

tayyareleri, dtln gece Alma.ııya•mn ıtmali
garbl mıntakasındaki hedeflere hücumlar 

yapmıılardır. 

l lıi bininci hava 
muzalleriyeti 

Berlln; 16. a.a. - Alman hava kuvet • 
leri kwnandanı mareıaı Görlng, Möldera 
avcı filosu tarafından kazanılmıı olan iki 
bininci hava muvaffakiyeti münasebetiyle 
bir tebrik mektubu göndermlstır. 

Alman tayyareleri 
l•kenderiye'ye hücum ettiler 
Berlin; 16. a.a. - D. N. B. ajansının 

askeri kaynaklardan öğrendiğine göre, İa
kenderiye limanı ve emtia istasyonu 14-

15 eyUU geceıl, Alman savat tayyareleri 
tarafından muvaffaklyetle bombalanmıı • 

tır. 

Kahire mıntakaaıntla 
Kahire, 16 ıı.L - Resmen bildirildiğine 

göre bu sabah erkenden Kahire mıntaka
sına düşman tayyaresi taarruz etmiıtir. 
3:> ölü ve 33 yaralı vardır. 

Şimali Amerika denizciler 
f ederaıyonu grev ilan etti 
Nevyork; 16. a.a. - Şlmalt Amerika 

denizciler federasyonu tarafından illn edl· 
len ve cumartesi günU bqlamıı olan grev 
yüzünden dokuz gemi hareketsiz kalmıt· 

tır. 

Bu grevin hedefi federasyona bağlı bu
lunan bütün denizcilere bir harp ikramiye

sinin teminidir. 

BERLIN'E GÖRE 

İlmen gölü civannda 

RUSLAR 
ağır zayiat 

verdiler 
Berlln. 16 a.a. - D. N. B. Bul1lnkU l'8M1l 

tebllt hakkında ukert menbalardan ıu tat
•llAtı almıttır: 

BucUn neıredllen reaml tebLlil:den anlatıl· 
dıil:ına aıöre ail:uıtOI ıonundanberl limen aıö
lünün cenubunda )'apılan harekAt beklentıen 
netıce)'l vermıeur. 

Ail:uıstoı ayında burada toplanan mühim 
düeman kuveUerı LenJnıırad llUkameUnde 
ılmale dotru llerllyen alman letekküllerlne 
cenahtan hücum etmek ı.temlılerıı.ı. Bu düı
man kuvetıerl ormanlık vt bataklık arazide 
23 ail:uıtoaa kadar ıüren muha.rebelec-de kll· 
men imha ve kısmen esir edllmlıtlr. BU ku • 
vetıerden kurtulabilenler ı.rk lıtlkam&Unde 

Lovat nehrinin öteılne atılmıılar'dır. 
Ruslar, son ııünlerde lnıılllz propaa:anda 

teıkııtı.tındlln lııUtade ederek ya)'dıklan ha
berlerde Lenlnıırat Uzerlndeki alman taz:vikl· 
nı hatllletmek lçln Lovat'ın earkında Stavar
.la RU88a lltlkametlnde bir ilerleme hareketi 
:vaptıkları zannını u:vandırmıtlardır. Halbuki 
hakikatte Alda! aırtlarf)rle Lova arasında 
kanlı muharebeler cereyan ediyordu. \Ju mu· 
harebelere birçok aov:vet ordularının old\lkc:& 
mühim kuvetlerl lttlrlk etUrllmltU. Alman 
başkumandanlıil:ının bucUnkil resm1 tebllil:ln· 
den anlaııldıtına söre aovyeUer burada bil • 
yUk bir hezimete uıramıtıardır. Zira dokuz 
M>vyet fırka1ı kAmllen lmh& edllmlt ve diler 
dokuz fırka da c:ok kanlı za:rlatıa mail:lt\bl • 
yete uQ:ratılmııtır. 

Alınan esir ve ııanalmln miktarını SÖlte • 

yefln sakin halkının masun kanının lnti- ren rakamlar alman muvattakl:vetlerlnln en 
kamını amansızca alacağız. iyi bir lısbatıdır. Almanlar tarafından burada 

Leningrad müdafileri, azim ve yılmaz- alınan estrlerln ı914 ail:uıstosunda Tanenberır 
!ıkla fqistlcre karşı muharebe etmekte- muharebesinde alınmlt olan esir adedinin 
dlr. Muharebe meydanından gelen dost se- :varuıını ııecml• bulunmaıı muharebelerin 
siniz nthal zafere kadar yeni bir muka- llddeU ve bunlara lıtırAk eden aov:vet kuvet· 
vemet göstermek için bize ilham vermek- ler1nln ehemlYetl hakkında bir fikir verebl· 
tedlr.,, llr. 

Londrahlar bu akşam radyo vaaıtaslyle Şark cephesinin bir kıaınında elde edllcffll 
yeniden Leningrad'a hitap edeceklerdir. buaün bildirilen bu muvattakt:vet ıov:vet lcı • 

talarını mühim blr bölııede yeniden ztıa uil: • 
Y anllf çıkan heaaplar ratıyor. LenUısrad'ın müdafauı lçln '\oapılan 

lıloskova, 16 a.a. - Tasa: Pravda ga- bu eaeırtma hareketi tımen ııölilniln cenup 
zetesi başmakalesinde şöyle yazıyor: cephesinde sov:vetıer lc:ln bir fe!Altet olmuı • 

"Hitler Sovyetıer Bll"llği"ne taaruz etti· tur ve bu felAket Moakova'nın ttmall ııarbl 
ğl zaman harbi kıştan ve hattl sonbahar- cihetindeki aov:vet mildatuerl üzerinde llerl· 
dan eve! bitireceğini tahmin ediyordu. Bu de tealrlnl söıtterecektlr. 

hesap yanlış çıkmıı,ıtır. Sovyet ordusu Cephenin ıimal kı.,,.ında 
düşmana karşı takdire değer bir mukave- Stokholm, 16 a.a. _ Helalnki'de hlklm 
met göstererek alman cüziltamlarını ve olan kanaate göre hareklt harbinin netice
harp malzemesini amansız bir surette lm· leri alınmak üzeredir. Burada blltlln allka 
ha etmektedir. Şiddetli rus kışının ne ol

Oneaa ve ladosa ııöııerl aruında yapılan 
duğunu alınanlar yakında öğreneceklerdir. 
Kış Hitler Almanyasına açlık, soğuk ve harekat üzerinde toplanmaktadır. 
çok büyük insan zayiatından başka blrşey Bu hareklt ıarpte sık ormanlar ortasın· 
getırmiyecektir. Bütün beşeriyet Bitler- da ve cenupta lae Svlr nehri istikametinde 
cilere karşı ayaklanmıştır. Hattl tabiatın cereyan etmektedir. 

••• 

Kraımaya-Zvezda, bu yazısında ayni za. 
manda Alman tayyarelerinin yaptığı bom

bardımanlardaki sıhatsizliğl de kaydet • 
• kuvetleri de onlara karşı cephe almıştır. Fin tümenleri, ııovyet Karellsinin merke-mektedir. 

-S-

Bulgaristan 
sovyet protestosuna 

cevap verdi 
Sofya, 16 a.a. - Bulgar hükümetf. 

Sovyet notasına cevabı~ı bugün 
Moakova'daki elçisi vasıtasıyle ver -
mittir. 

Bulgar hükümeti bu cevabında 
Bulgaristan'ın Sovyetler birliğine 
kartı dürüst olmıyan bir tavır takın
dığı hakkında Sovyet notasında ya • 
pılan iddialaruı. tamamen asılsız ol • 
doğunu beyan etmektedir. 

Bilhassa Bulgaristan'ın Sovyetler 
Birliğine kartı alman ve İtalyanlar 
tarafından yapılacak harp harekatı 
için bir üs haline getirildiğine dair 
olan iddialar bulgar hil'kümetini mü
tehayyir etmittir. 

Bulgar hükümeti, çoktanberi raC • 
yo merkezleri tarafından Bulgaris • 
tan ale~h.ine propaganda maksadiy • 
le bu gıbı fena niyetli sözlerin sar • 
fedilmekte olduğunu müşahede eyle
mekte ve Sovyet birliği hükümetinin 
bunları ciddi telikki etmesinden do
layı hayretini beyan etmektedir. 

Bulgaristan ancak müttefiklerine 
en uygun olanı yapmış bulunmakta • 
dır. Bulgar hükümeti kendi arazisin
de Sovyetler Birliğine karşı tahri • 
kit yapıldığından mallımatı yoktur. 

Bulgar hilkümeti şunu da teessürle 
mütahede etmek mecburiyetindedir 
ki Sovyetler birliği hükümeti Bulga
ristandaki vaziyet hakkında çok yan
lıt mal~ma~ malik bulunmaktadır, ve 
Bulgarıatan ın dahili hayatına ait ba
zı vakaları tamamen yanlıı bir tekil
de tefsir etmektedir. 

Bulgar arazisine yapılan ha,,_ oh.il
cumlarına gelince, atılan bombalarsa 
Sovyet tayyarelerinden atıldığına da,. 
ir Bulgariıtan hükümetinin elinde 
ikna edici kifi delillec vardır. 

Hlller • Horty 
göruımelerl 

hakkında B. Bardossy 
parlômento hariciye 

encümeninde izahatıer• 
Xoskova, 16 a.a. - Bu sabahki sovyet 

~lltl: 
1s e,.ım aecesl Jataıarmuııı bllttın cephe 

boYUDca dilımanla muharebe7e devam et
lldtlerdir. 

"Lord Beaverbrook, tank imli eden fab

rikalara gönderdiği bir mesajda, önUmUz

dekl hafta içinde imli edilecek bütün 

tankların Rusya·ya iÖııdcrilcce~iııl bıld!r
miltfr. Yardıma Uati>'*ll oND BU 1ndı.
tini ve bu yardımıD .tıraUe gGnderilmuiDl 
tatiyen İııgiliıı milletini bu meaaj kadar 
memnun eden blrıey bulunamaz. Acaba 
Lord Beaverbrook'un bu mesajına mUta
'blh bqka mesajlar çıkaramaz mıyız T .. 

Mukavim ve metin rus askerini kor- zi olan Peterosavodsk'a doğru ilerliyorlar. 

Kremenşuğ'un ehem~yeti kutnuyan şiddetli soğuklar ve kar fırtına- Ruslar ise bu hücumlara karşı koymakt~~~mi:f.1~S 
-ı\lıil!liilli!ll~• ••M':lıi~ .. ••fllıı.,,~nt'"'-1'...._ Jılııw ~ s tilia • wa.-ı..: •TllJI r n r ıc •,... 
DıakaVemetl ~ rldclet ve "bab aGlte I'- nıa karla Orttllll vul topraklarmcla ~ Jı1170rlU. 

••• 
MOlkova, 16 a.a. - Sovyet istihbarat bil· 

1'0au tarafından bu sabah neşredilen teblli: 
16 eylül gecesi kıtalanmız biltiln cephe 

tlzerlnde düşmanla muharebe etmlllerdir. 
12 eylülde aovyet tayyarecileri cephenin 

ll:tnallgarbl istikametinde alman tayyare 
lneydanJarından birini bombardıman etmil
lerdır. 20 faşist tayyaresi tahrip edllmlltir. 

Savyet bombardıman tayyareleri cephe
ilin cenubugarbl istikametinde kAln bir düı· 
bıan tayyare meydanına da hllcum ederek 
16 ta)')'are tahrip etmişlerdir. 

13 eylillde cenup latlkametlnde klln bir 
alnıan tayyare meydanına kal"ll yapılan a
kın eanaaında 10 dilıman tayyaresi tahrip 
9d lınıttır. 

Hava kuvetlerimlz cephenin garp istika· 
illetinde bulunan bir faşist tayyare meyda· 
lll llzerine bir akın yaparak 7 tayyare ve 
illi top tahrip etmlılerdir. 

ltumen kıtalan Odeaa clvannda insanca 
"te maızemece ağır zayiat vermiılerdlr. 

Alman resmi tebliği 
Ber11n, 16 a.a. _ Alman ordulan Balku

lllandanııtının tebllll: 
Ukr&7Jıa'da alman ordusuna mensup te

lekkWler alman/ hava kuvetlerlyle lıblrllil 
S'aParak eüretıı hücumlarda bulunmuş ve 
"atı Dnieper'ln geniş mecrası üzerinde en 
lllUJııın noktalarda köprübaşlan kurmuşlar
dır. Günlerce süren muharebelerde bu köp
l'Ubasııarının düşmanın zırhlı teşekküllerl-
1lln Zllllzaharetıyle yaptıtı şiddetli hücumla· 
l'a :ınUJcavemetınden ve genişletilmesinden 
lonra, al:nıan tümenleri bllyük bir cephe ll· 
a&rlnde ıarka doğru Uerlemele devam et-
Jlıekte<tır. · 

gölilnün cenubunda bulunan bölge· 
ct 34 üncü ve ZT inci sovyet ordu· 
ensup mühim kuvetler general 

ller'tn kumandasındaki hava tesekklllle· 
l'bıın :ınüzaharetıyle hareket eden ve cene
l'al BUtch'un kumandası altında bulunan 
&lı:rıan kıtalan tarafından ııon haftalar zar
fında kau mağIQblyete utratılmJ.ltır. 9 düş
illan tUınenı imha. diğer 9 tümen de tama
:)'le rnaııap edilmiştir. HarekAt esnasın-

dtltman pek kanlı zayiat vermiştir. 53 
~nden fazla esir alınmış, 320 tank. her ne

den 895 top ve pek çok miktarda harP 
lraatzemeaı iğtinam veya tahriP edilmiştir. 

Alınan hava kuvetlerl inaillz ıase gemile
rine hllcumıanna devam ederek Hebrldea 
adalarının garbında gündüz 7300 tonilato
lu)( bir Petrol gemisini batırmışlardır. 

I>ıin aece biri nakliye semlal olmak nze
'- lkl bllyUk dü1m11n ticaret gemlai iııaillZ 
lahiUerı açıklannda bombalanarak yakıl· 
llııetır İki cemi bir kafileye meıwuptur. 

'11bab Afrlka'da Sollum cephesinde, al· 
illan kıtatan tanklann mOzaharetiYle bir 
1re,ıı hareketinde bulunmue ve düeman hat· 
~ ~dar llerlemlılerdlr. Cetln bir mu· 
i;~n aonra Tobruk civarında mnhim 

tete ıuaı edllınlltlr. 
lt 9'ttllde Slmall Afrlka'da hava muha· 

~ ve bava deG tAJplarJ tantındaD 

Daily-~preaa diyor ki : 

"Bundan 12 ay evel, İngiltere, İngiliz 
hava kuvetleri' üniformasını tqıyan bir 
avuç genç tarafındlıı kurtarılmııtır. 

''Bugün de vaziyet aynidir. Rusya'ya, 

yalnız havadan değil, fakat ayni zamanda 
denizden ve karadan hücum edilmektedir. 
Leninİ'rad'ı hiçbir lıl&lll himaye etmiyor 
ve hiçbir kuveUI donanma, Ktyef'in iında
dına gidemeL Fakat. eter yakalıyabilir • 
ısek Alman milltarizminl tahrip etmek 

f&IUllmlZ oradadır. .. 

olmak üzere 8 ingillz ta;yyareal dllıllrlllmlll
tllr. .yman hava kuvetleri zayiat verme

miştir. 

lnııill% tayyarelerinin dün alman koyu • 
na, Hollanda l&hlllerlne yaptıklan hücum 
teıebbilılerl aldm kalDllltır. Avcılarımız iki 
düşman tayyareal düıtırmüılerdir. 

lnglllz tayyareleri dün gece Almanya'nın 
şimallgarblılnde müteaddit noktalara bom
balar atmıtiardır. Bllhaua Hamburg'da ııl· 
viller arasında ölll ve yaralı vardır. Gece 
avcılan ve hava defi toplan dfllman bom
bardıman ta;yyarelerinden dokuzunu dtlailr· 

mtışlerdir. 

ltalyan resmi tebliği 
Rom•. 16 a.a. - ltal:van umumi kararııl

bınnı reaml teblltl: 

Alman motörlll blrlllderl 14/15 ail:uıttol ııil

nU ıtalyan ve alman ta:v:vareelrlttltı muzaha
retl altında Sollum'un ıarkında Mısır arazt
ılne ılddetll blr akın .:vapmıtlar ve buradaki 
ınsııız kıtaıannı ııerl c:elıilmeil:e mecbur et -
mlılerdlr. 

Alman ve ıtaı:van avcılarl:vle dütman ha· 
va kuve~ arasında müteaddit muharebe. 
ıer oımuıtur. Bu muharebelerde ceman 12 
dütmaD ta:v:varesl dilıilrülmilıtUr. On ta:v:va
remlZ ııaıerıne dönmemlıtır. Dlil:er tayyare -
ıerıwıze de ıaabetıer obnuı ve mürettebattan 
birkaçı yaralanmıştır. 

ıtaı:van bava ıcuvetler'I. ııeceıe:vın Tobruk 
ve Marıı& Matruh'a yeniden hücum etınleler
dlr. Atılan bombalardan müstahkem mevzi
lere, kıtlalara llabetıer olmuı ve buralarda 
yaııaıınlar çıkarılmııur. Kam:von koUanna ve 
demır:voıu tesisatına da llabetıer ka)"dedUmlt
ur. 

Dillman tanarelerS Binırazl')"f tıombardı • 
maıı etmlılerııe de bir muvattak1:ret elde e -
dememlılerdlr. 

11&rk1 Atrlka'da Vol11tıt bölııe11Dde tiddet· 
ıı mttral>'öz ve toPCU faall:veU oımuıtur. 
Düımanın :vaklaema teeebbüalerl Killkaber' -
deki mevztıerlmlzde bulunan mildamertn il -
blrllil:l:vle pu.kilrtillmüıtür. 

11&rld Akdenlzcle tanarelertmtz blr dU. • 
man ticaret pmlalne hücum etmıeıerdlr. A • 
tııaa bcımbalar lıl&bet etmll ve aıeml halara 
utrablmlltır. 

ken almanlar da UJc aofuklann )'&klqması l'lıtı ıerefsl.ıı aklbete BiUercileri de uaı-a- Bundan maada Flnla.ncllnlılar Svlr'JD 
üzerine bütün cephe üzerinde hücumlarulfl tacaktır.,. sarblndekl mevzilerini genlıletmWerdir. Fa 
yeni bir ılddet vermişe benziyorlar. Amerika'nın yapacağı yarJun kat ne bu nehir ne de hudutta Kareli ber-

Kremenıu&"un ruslar tarafındaıt tahliye- Vqlııgton, 16 a..a. - Vqington Post zahırun cenubunda bulunan Sjestervak de-
si almanların mareşal Bock tarafından Ki- diyor ki: '"Birleıik Amerika, Sovyetıer 

1 b ki Blrll,.lnin mukavemetini son haddine ka- resi geçilmemiştir. yeti çevirmek üzere Gome 'in cenu UŞ&r - • dl t 1 
dar takviye etmek niyetindedir. Bu "lr Berzahın cenubunda Finlan ya opçu a· sinde yapılan taarruzla birleşmek için Kre- "' tmi·' rdi 
sözde yardım olmıyacak fakat bütün ıu- rı Lenlngrad'ı bombardıman e .. e r. 

menşug mıntakasında da bir ileri hareketi -Mı.... ""tı 
muliyle bir yardım olacaktır. Bütün aa- Bunun netlcellnde ıehlrde yan • ....- ı:ıa • 

yaptlklarını göstermektedir. Kremensug keri mUtehassıalar, Kızılordunun yüksek ğı görülmüştür. 
Dnieper'in şark sahilinde bir endüstri şeb- ve sarsılmaz maneviyatından, sadakat ve Diğer taraftan alman kuvetlerl Eatonra 
rldlr ve nazller tı:ln ehemiyetl haiz bir köp- fedakArlığından ve rus milletinin mUte- ile Dagoe adası araııında bulunan Wormsoe 
rübaşı teıkll etmektedir. Kiyef ve Lenin· cavız Almanya kartıaında gösterdiği aıkı adasını llgale muvaffak oımuılardır. Dagoe 
ıırad'ın mlruz bulunduklan tehdidin gittik- ve mükemmel birlikten hayret ve hayran- ve Oael adalan hllA rua1anD elindedir. Rus
çe vehamet peyda ettlll doğru olmakla he- lıkla bahsediyor. Ve ru~ mukavemetinin lar almanlann bu adalara yapmak ıatedik· 
raber bu tehirlerin mildafaasında hio bir saraılmaz kalmasının cıddl temellere Is- tini llakllrttllkle-

tinat ettıtı mütaleasında bulunuyorlar. Bu lert asker çıkarma hareke P 
zA.f eseri veya yakında müstevllriin eline mUtehassıalar, almanların nihayette Le-1 r1ni bildiriyorlar. Almanlar bu adalardald 
düşecekleri hakkında bir emare görlllme- ningrad'ı Moskova•yı ve Ukrayna'yı ele rus bataryalanndan birkaçını suaturmağa 
mektedlr. geçirmelerinin mümkün olabilecetı husu- muvaffak olmuşlardır. 

Don havzası Rusya'nın başlıca sanayi aunda bir ıüphe göstermiyorlar. Ancak So tler bir .n•nJe 96 
mıntakalanndan biri oldutundan alınanlar almanların rua ordusunu imha etmek gibi rJye •- • 
burasını zaptetmek için btlyllk bir gayret bir ümide kapılmamaları llzımgelditinl ıayytll'e kaybettiler 
sarfedlyorlar. ve binaenaleyh müttefikler nihai zaferi Berlln, 16 a.L - Son saatte alman ha-

Alman-Sovyet cephesinde cereyan eden kazanıncıya kadar Hitler'in tkl cephede berlere aöre, aovyetler 15 eylül gtlnü 96 tay 
muharebelerin ıtddetlni muharrirler, "ce- harbi göze alması icabedecefini mütaıea yare kayhetmiılerdir. Bunlardan 39 u ha· 
hennemı mücadele" diye tavsif etmektedir- ediyorlar.,. va muharebelerinde 22 si hava defi batar· 
ler. Ruılarda 64 tonluk tanklar uar yalan tarafınd1m düıilrUlmU, ve 36 1 de 

Şimallşarkl cephesinde cereyan eden mu· Londra, 16 a.a. - Almallar 64 tonluk yerde tahrip edilmtıtir. 
harebeler esnasında mareşal VoroııUof ku- ve mürettebatı 13 askerden mllıoekkep bir Alman haua lnıuetleri 
vetıerl 200 dllşman tankı, yüzlerce otomo- s?vyet tankının mü~ere edildiğini bil- Souyet cukeri tecemmülerine 

dirmekle sovyet teçhizatı hakkında bizzat •• • 
bil ve top tahrip etm•- ve 10 bin dtııınan k dl · la J •ita' .. en leri tafsıllt vermiı oluyorlar. Bu ka- ucum euıyo •. 
öldilrmilslerdlr. dar büyük bir tanka ilk de.(a olarak rast- Berlin; 16. LL - D. N. B. ajaıımull 

Alman zayiatı ağır lanmaktad~r. • öğrendiğine göre, büyük Alman tayyare 
Londra, 16 a.L - Almanların aovyet cep- LenıngraJ mıntakaaınJa tqekklllleri 14 eyllllde Dnieper"ln ,arkın· 

besinde insanca zayiatı o kadar mtıhimdlr Morıkova, 16 a.a. - Royter aJamının h11 - da dllfman asker tecemmülerine ve topçu 
ıuaı pıuhabirl tö:vle :razıyor: · · 

ki Hollanda'da bulunan harp görmilı kıta- Atmanlar LenJnıırad'a doil:nı :veni bir ller- mevzilerine hücum etmlılerdir. BiriblriDi 
!ardan yarım milyona yakın asker setlril- leme yapabilmek ıcın eehrln ctvarJndald bazı takip eden dalplar halinde taarruza ge
mesine lüzum hasıl olmuştur. küçük adalan ve bir ırmail:ın ıahtllni kullan- çen Alınan tayyare t&1ekktllleri Sovyet 

İyi haber alan Londra mahfillerine aöre, mak teeebbüaünde bulunmuılarııa da bu te- sabra toplarım, nakliye kollarını ve tank-
Rusya'ya karşı hücuma geçmeden evel al- tebbüı ıılddetll blr muharebe nettcealnde a • arak bunl imha etmıı • 
manlar, Hollanda, Belçika ve 1&gal altında· !clın kalmıetır. larını baınbahy an 
ki Fransa'da 40 lll 50 tümenlik bir gami· Top ateılnln hlma:ve.ı altında rUıtlar 18 • lerdir. llOO den fazla otomobll bombalVl.a 
zon bulunduruyorlardı. Beklemedikleri mu· fak sökünce ıünııu ve el bombaları:vıe hü· ve mitralyöz &tefiyle tahrip edilmiftlr. IS 
azzam telefat karşısında alınanlar bu gar· cumda bulunarak ırmnil:ı sec:mı.ıer ve ada • top austurulmuı, bir zırhlı tren de haı'e -
niz d ani AN\ bin llA ları zaptetınıeıerdlr. Lenlnaırnd ııönüllü te. ketten durdurulm"•tur. on an tahminen yansını y -" kkü -

et ıe Herine mensup ııenc bir kız da ellnde ln b. il 
500 bln kltlllk lyl tlllm görmllş ve aovy tütek ve bombalar oldutu halde ilk hücuma Bundan bqka 8 nakliye tren e aço 
cephesinde hizmete elverltli bir kuvetl çek- lttlrtk edenler arasında bulunu:vordu. tam taabet elde edilmiı, trenlft' durdurul-
mek mecbur~yetınde kalmıılardır. iyi t11lm Almanlar ılddetll bir mukavemet ııöater. muı ve atır ııuara utratıımııtır. 
görmüş bu kıtalann yerine pallı vazifesini mlelerııe de nihayet adalardan kovulmuılar. • * • 
&'Örmek üzere herhangi bir kuvet ikame e- dır. Bütün ırmak sabili ılmdl ruaların ellnde-

8 
D N B. ajanauıııı 

debllmesi mümkUndür. Alman balkuman • dlr. Berlin; 1 • a.L - • • 
tümen Yüzlerce alıınan askeri ölmü1, '"''-an -'" aakert lc&yııaklardaD ötrendiline s6re, Al· danlığuiın Hellanda'da bırakılacak • u_... .. ..... 

!erde daha Yatlı ve daha geno askerler kul- miktarda harp malzemeai de kaybetmlıtlr. mıuı hava kuveUerine menaup bU;ytlk te-
lanması da muhtemeldir. Bu suretle 25 lll Almanlar kızııınltklanm adalan top ateel ıekküller 115 eylUlde ,ark cepheaiııtn cenup 

1.. altına abnakla ııöııterf)rorıar. .. .. Jga•inde bulun•"' d"•man kıtaıarına bU-35 Ylll arasındakilerin k11 yaktaştıkı:a ş U" uu ..,.. - ..., 

'detıenmekte olan Rnava seferine lltlrlki Finlandiya körlainJe yük muvaffakiyetıe taarrwı etmete devam 
_,, Londra, 16 a.a. - Ro:vter ajan•ı Lenin· 

temin edllm!I olacaktır. Hollanda'ya 35 ya- ıırad"dakl huıust muhabirinden aaail:ıdald eylemiılerdlr. Sabra topları ve ricat eden 
şından :vukan slllh altına alınacakların aön telsrafı aım11tır: kollar atır haaara utratılmııtır. 
derileceğl söylenmektedir. Rualann elan Flnlnndl)'a körfezlnln met - İki tayyare meydanında hancarlar ve 
:LeningraJ'ın LonJra'ya ceıJabı ballnl kontrol ettlklerl dün ııeceld ıov:vet diler binalara tam IJıabeUer elde edilmtı 
. Londra, 16 a.a. _ Birkaç gün evel Lon- tebıttlnden anıaeıımaktadır. Bu tebl4il:ln en 23 tayyare yerde tahrip olumnu,tur. 
dralılar tarafından .,.önderilen ınesa.Ja Le· entereeaıı kısmını teıkll etmektedir. 

• -•· Almanlann Eırton:va acıklarında Ol81 a. Bt.lyt1k asker tecemmUlerlııiıı bulunduğu . ningrad radyosu bugün ıu cevabı vem ... • 
tir: dasına aıker c:ıkarmak tetebbtıail llOV)"et ft· bir ıehir bombalanmııtır. BUyllk yangın. 
"- Londra ahaliai, dinleyiniz. Lenin· lo&u ve ta:v:vareıerlyle karadaki tap batazya- lar çıkanlmıı ve 1&brin iataayoııu t&nıa -

crad konueuyor. Sellrnlarınıza hararetle lan tarafından tardedllmlsttr. rnlyle tahrip edilmlıUr. 
teşekkür ederiz. lılllfterek dUşman olan Sov:vet kıtalarınm Flnlandt:va'da ~stt·:vn 
nazı Almanya ile ceaaretle döj'lilen tay· tuttuklan malQmdur. 
yarecUerinizin, aakerlerinizlıı ve denizci· Almanların Ole! adasına uker cıkarmak 
lerlniain hayramyız. Londr&'DlD coren· tetebbüaUnün Lf'nlnrrad'a kanı yapılan ba· 
try'Din Plymouth'UD, Llverpool'Uıı. VÇto- rekltm umumı pllnma dahil b\llumnuı 
n•mn, Kolkova'mn, ı:..entqrad'm ve Ki· muhttmeldlr. 

Son pnlerde Finlandiya 
üerilllle la~bir ıliifman 

fayyarai priilmeıli 
&Jeill)t& 11. .... - RelmeıD bil~. 

umumt 
kararglhlm ıdyareti ve ba mUaiaebeue 
yapılan sörlllmeler hakkında lnbat ve11ıo 
mfftir. 

Baevekil evel&. kıral naibiniıı Alınann 
aeyahatiniD Alman - Macar aııaıı.evı doet. 
lutu havaaı lclnde cereyan etm ı oldufuıua 
mllphede etmiıtir. İki memleketi all.Q.. 
dar eden meselelerin tetkiki n ceadıde 

blltUn noktalar tlzerinde tanı bir azııq • 
maya vanlmırtır. Şimdiye bıdar oldlJh 
gibi bundan aonra da So r karJı n.: 
pılacak harekAta Kacarlatul m lftlrAkt .. 
Din 111m00ü bah.mde iki memleket Ol'dli. 
lan kumuıdanllll'I aruuıda da QD1 anıq. 

ma mevcut bulunmaktadır 

Gen. Dentz Vichy' de 
Vıchy; 16. a.a. - Yakı k kıtalar& 

bqkumapdaııı seneral Dents, dUıı akf8lll 
Vlchy'ye gelmlı ve lııtuyonda hariciye ve 
harbiye nezaretleri mllmeıısUleri tuatın • 
daD aellrnlanmııtır. General Denta, bugUa 
marepJ Petaln tarafındazı ve Vichy'ye ay. 

det eder etmez de amiral Darlan taratıa
dan kabul olunacaktır. 

General Denta, mllhim bir aiyaal mnkte 
getirilecektir. 

General Dents buclln Karetal Pe n ıu. 
tından kabul eclllmlttlr. 

Fransa'da kur~una 

dizilen rehineler 
Londra. 16 a a - A\m n k ntr il alt• 

da bulunan Parla radyosun ııöre a m n it. 
sal makamları alman ordu u m naupl n a. 
le:vhlne tevcih edilen tecavu h eketıer!ne 

karıı mukabele bilıiıisil olmak uzerc işral 
altında bulunan Fransa"da on t nıı7. ehi. 
nesi daha kUnuna d zm ~ler ı r Ku dl· 
zııenıer 19 ile 82 ) ae a ru n 

Neeredllen lllmle n )a ısın 
hudl ilmine benzemektl'd r. 

lıtanbuP da kuduz 
vakalan çoğaldı 

~•tanbul, (Hususi) - Son ifi;aı.r 
za~fında şehrimizde kuduz v~ 
çogalmıştır. Bu yüzden Daülkel 
davihanesine fazla müracaat va 
Kuduz köpek taı afından ısırılard 
tedavi için müracaat edenler arasın
da tanınmıı bazı zevat da bulunmak• 
tadır • 

ttııe &6H, aon sUnierde h ~bır d man ı:..., 
Y&reei, l'iııllndiya aemaaında sörlllın • 
tir. 

'8rkt Kueli'de ve Kareli besrsa1Ullda 
l'llı. tanwe defi tcıplan H 971mde eeınm 
u .... t.anvell cSG111rtUmOltUI'· 
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ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif malzeme alınacak 
Askeri Fabriknlar Sntın Alma Ko.dan 
Malzemenin cinsi ve mıktan 43.000 met-

Z't ha.ki renkte kum~. İhalenin gün ve sa
ati 23-9-1941 s:ılı gUnU 14, muhammen 
bedeli 73100 lira, kati teminat 9810 lira, 

ıartnam:> bedeli 366 kuruıı. 
Malr.emen\n clnsl ve 'lllktlll'l 6 kalem 

ve ceman 1100 adet grafit potn, İhale gUn 
ve saati 23-9-1941 salı gUnU 14.30, Mu -
hammen bedeli 39.400 llra, knti teminat 
ti910, enrtnnme bedeli 197 kuruıı. 

:Malzemenin cins ve mlktnrı 8600 adet 
baBlık ve 7420 ncıet tsp!t, İhalenin gUn ve 
t.ar\hi 23·9-1941 sah gUnU Uı, Muhammen 
bedeli 26.650 lira, kati teminat 3997.S lira, 

ıartname bedeli 13f kul"U§. 
Cins ve miktarı yukarıdn yazılı mal • 

seme hlzalarındn gösterilen gUn ve saat · 
lerde Asker! J<"nbrlknlar Umum MUdUr -
lUğU Merkez Satın Alma Komt6yonunca 
pazarlıkla \hale edilecektir. Muharnrtıen 
bedelleriyle kaU teminatlan ve 11artname 
paralan hizalarında gösterilmiı:;tır. 

(6466) 16562 

Kereste alınacak 
Asker! Fabrtkalr Satın Alma Ko.da.n 
200 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 025 x 0.025 ebadında, 
SOO M' Çam veya köknar tahta 3.fO 

4 x 0.22 x 025 ab:ıdında, 
700 M' Çam veya köknıı.r tnhtn 3.40 

4 x 0.15 x 0.025 badında. 
100 M' Çam veya kökn!\r tahta 3.40 

4 x O 25 x 0.03 cbadındn, 
100 M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x 0.22 x 0.03 ebadında, 
11'>0 M' Çam veya köknnr tahta S.40 

4 x 0.12 x 0.025 eb:ıdında, 
'lOO M' Çam veya köknar tahta 3.40 

4 x o.ıs x 0.025 ebadında, 

2ti0 M' Çam veya köknar tahta S.40 
4 x 0.20 x 0.025 ebadında, 

8000 
200 :M' Cam veya köknar kalas 3.50 x 

0.22 x 0.06 ebadında, 
200 M' Çam veya kBknar kalııs 3.150 x 

o 18 x o o.ı ebadında, 
200 M' C:ım veya köknar kalas 3.50 x 

O 20x0.04 ebadında, 
200 M' Çam veya köknar kalas 3.150 x 

0.2~x 0.08 eb:ıdında. 

8800 
Tahmin edilen bedeli (200.640) lira olan 

cins ve mlkt rı, ebatları yukarıda yazılı 

12 kalem ve ceman 3800 M' çam veya kök
nar tahtası ve kalası Askerl Fnbriknlnr 
Umum MUdürlUğU .Merkez Satın Alma 
Kom!syonunc.ı 80-9-1941 snlı gUnU saat 
16 da kapalı zartla ih:ıle edılecektır. Şart· 
name (10) lira (04) kuruştur. Muvakkat 
teminat (ll282) liradır. Tekil! mektupla
nnı mezktlr gün saat lr> e kadar komis
yona vermeleri (6467) 16563 

Potrel, kalas saire alınacak 
Askeri Fabrikalar Sıı. Al. Ko.dan : 
Malzemenın cinai ve miktarı bir adet 

kadrak tezgt'ıhı, İhalenin gün ve saati: 22 
·9-19U pazartesi H.30, Muhammen bedel 
6..225 l!rn Katı teminatı 938 lira 7fı kurno. 
Malzemenın cins \ "e mıktarı: 150 .M' ıhla

mur kalası, İhalenin gUn ve saati: 22-9· 
1941 pazartesi 15, Muhammen bedeli S.500 
Ura, Kati teminat 521'> lira. 
Mılı:emenin cinı; ve miktarı: 60 ton P.Jt

rel, ihalenin gun ve saati 2l9-1941 ıs.so, 
:Muhammen bedel 12 210 lira, Katı temi • 
:ı:ıat 1831 lira CiO kuruıı. 
Yukarıda yaz.ıh malzeme hizalarında 

c!Ssterflen gUn ve saatlerde Aske.rl Fab -
rikalar Umum MUdUrlllğU Merkez Satın 
Alma Komisyonunca pazarlıkla ihale e • 
dllecektir. :Muhammen bedelleri kati te • 
ıntnatıarı hizalarında göstcrıımı11tır. Şart
zıameleri parasızdır. (64G8) 16564 

Sanatkar alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Yapılacak imtihana takdir edilecek yev-

miye lle tstlbdam edilmek Uzcre boyacı. teı • 
vlyecı. kayıala mUteharrlk mnran~z tezdh· 
cısı. arnba ve tektrlekcl. demirci ustası alı -
nacaJcln". Talip olanların Ankara maran~oz 
!abrllcnsı mOdUrlü~Une mtlracaatıan. 

(6!169) l~ 

Dosyasına bağlı üç listede yazılı 
elektrik malzemesi alınacak 
As. Fab. satın alma Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli <382451 lira olan 

Yllkanda yazılı elektrik malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdOrHl{:U merkez sa
tın alma komisyonunca 2~-9-941 perşembe 
f'UnO saat 14,80 da pazarlıkla ihale 1ıdlle • 
cektır. Snrtname <lJ lira (92) kuruıtur. 
Katı tımanat <5736> lira <75> kurustur. 

(6465) 16637 

Dosyasına bağlı iki listede yazılı 
elektrik me.lzemesi alınacak 
As. Fab. Satın alma Ko. dan : 
Tahm.n edllen bedeli <53762> Ura olan 

yukanda yazılı elektnk malzemesi Asker! 
Fabrtkalıır umum mudUrlO{:Q nıl'rkez satın 
alma komisyonunca 25-9-941 perşembe g0. 

nil saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Sattnnme <2> lira <69> kuruştur. Kati te
minat (7876) lira C20) kuruştur. C6467> 

16638 

ViLAYETLER 

Spor ıah sı tesviye effirilecek 
·e du ar inıa ettirilecek 

Gulantep Beden TertılyeaL Bölıre Ba&kan
lıllından: 

1 - Gazıııntep •POr s haaı ittihaz edilen 
bostanların tcavl.)e ve lmlAlarlyle eark ve 
cenup cihetlerine yapılacak duvar !nenn bir 
BY mUC!deUe ve kapalı zart U1ullyle ekaUt -
mete kor.muıtur. Ke~ır bedeli 171\lG lira 32 
kuruatur. 

~ - Ekıııtme ı. ıo. 941 t rtamba ~na sa
at U de bodcn terbiyesi bölce ııaıkanlıtı aa
:ıonunda knpnlı zart usullylc yapılacaktır. 

8 - Eksiltmeye aırebllmek ıcın 1332 lira. 
•~ kurus mu\-akkat teminat verilmesi ve bU 
albl ı.ıer ynptıl:ına dair nafıa veya belediye 
tan mQdilrrnklerlnden musaddak vesika ibraz 
ed.11.mtsl 1Azımdır. 

4 - Bu tec •it ıartn11me ve proJe Caztan
teP bedeıı tcrbl.vC31 bölııe tıaskanııtına mü -

racaaua parasız olarak almabllll'. 
15 - lateklUerin kanuni vesikayı b&v1 tek

llt mektuplan ikinci maddede )'azılı aün ve 
aaatten bir ıaat evel llmilhaber mukablltnde 
beden terbiyesi bölııe baıkanlıtına verec:ıek. 

6 - Posta ııectkmelerl kabul edllmlyecek-
Ur. (7670) 16166 

Et alınacak 
lstanbul Belediyesinden : 

Haseki, Ccrrahpaıa. Be.votıu ve ZUhre\1 
hastalıklar h111tanelcr1Yle zeynep KAmU do • 
tumevlnln yıllık lhtlYacı lcln alınacak 74994 
kilo beyaz karaman eti pazarlık ııuretıyle aa
tın alınacakt.ır. Dchcr kilosunun tahmin be • 
deli 56 kuruı ve ilk teminatı 8119 lira 75 ku-
1 .ı5tur. $Rrtname zabıt ve munmeı:ı.t mUdür
IUQ'U kaleminde ıı!lrUlcblllr. Ihnle 19.9.941 cu
ma ı:UnU saat H tc dalml encümende yapı -
ıacnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve on yılına alt ticaret odası ve
slkalarlyle ihale ~nü muayyen ıııatte dalmt 
encQmende ııuıunmnlan. 

(6498/7070) 16508 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Yozzat Nafıa .MildürlUllUnden: 
ı - Ekıılltmc;ye konulan ıı: 

Yoz~at vllAyct morkezlnde yaptınlan hU • 
kümet konatının 71363 lira 57 kurus kesitli 
lh-rn:ıll ınıaa tı. 

2 - Du tac alt ıartname ve evrak ıunıar-
dır: 

A - Eksiltme ıartnamesl 
B - Mukavele proJesl 
C - !l:ntıa itleri ı;enel aartnamcsl 
D ...! Yapı talen fenni ıartnamcal 
E - Huıuııı ınrtnnme 

F - Xcılt cetveli. metraj. proje 
lateklllor Yozı;nt narın dnlreslnde bu ev -

rak ,.c 111rtnamCl 1 ııöreıılllrlcr. 
3 - Ekalllmc 5. ıo. 041 pazartesi ııünil sıı· 

at 15 te Youat nafıa dairesinde toplanacak 
komisyon huzurunda )apılacakUr. 

4 - Ekslltmc> c ııırcbllmek tein ıs tek ille -
rın (4849) lira muvakkat teminat vermeleri 
ve bundan tıaıka aıar:ıdnkl vesaiki haiz bu
ıunmıı.ları ltı.zımaır. 

A - Enaz on bin liralık yapı ınıaatı YAP· 

mııı bulunmuı 
B - 1nıaat baıında dnlml ıurctte bir mü· 

hendla veya ten memuru bulundurmıtk. 
c - tho.le tarihinden Uc tün evci müraca

atla vlllı.>'ctten ekılllmcye ııırcblleceklertne 
dair vesika almalnn. 

5 - Teklif mektuplan. UcOneU maddede 
yazılı saatten bir ııant evellne kadar koml.8 • 
yon relıllıtlne makbuz mukablllnde verilecek
tir. Poata ile ı;ı;!lnderllecck mektuplar nihayet 
ucuncU maddede ynzılı saate kadar ~elmlı 
olması ve dıı zarfının mUhur mumu ile iyice 
knpatılmıı bulunman ıarttır. Postada olan 
ı;cclkmeler kabul edilmez. 

(7DS0/65S3) 16338 

Deniz harp okuluna 
ahnacak talebeler 

ı.rersin'dc Deniz Harp OkUlu ve Lleeıl 
Komutanlığından : 

1 - Bu sene ııecmlzin ı ve 2 inci ıınıf
larına namzet olarak kabul edilen okur -
ların isim ve numaraları qağıda glSste -
rl.lmlgtlr. 

2 - Tedrisntnı 15 - EylUl - 1941 tart -
hinde ba~Jıyacatı cihetle zııımzet okurla -
rın kitap ve c§yalarl>•le birlikte derhal 
komutanlığımıza mUracantıarı. 

LİSE İKİNCİ SINIFA NAMZET 
OLARAK KABUL EDİLEN 

OKURLAR 
-(İstanbul'da sınava girenler arasından)-
Kııyıt No. Adı Soyadı 

S6 İlhan Iıııl 
30 Meclt Opak 
;2 ı.ı. Nntiz caneker 

275 M. Melih K!iklil 
309 İamall Ay 

15 T. l<'ikret Arıkan 
96 n. Saltıhnttın Dinçer 

135 Cahil GUner 
25' İlhami Aytekin 
ıo S. Namık Bll§argan 

215 ö. LtltfU Civelek 
-(Mersln'de sınava girenler arııaındıı.n)-
Kayıt No. Adı Soyadı 

19 Kenan Soran 
38 Kemal Seviner 

6 Nı:ı-fiz Eratlı 
41 Fasih ı<aıııkcıoğlu 
99 Cengtz Lu 
LİSE BİRİNCİ SINIFA KABUL 
EDİLEN NAMZET OKURLAR 

-(İstanbul'da sınava sirenler arıısından)-
KaYJt No. Adı Soyadı 

38 Fehnıi Tekce 
6 ö. Faruk Özel 

116 İsmail Tilrkekul 
45 Muza!!er Özkanlı 

ı 70 T. Enis Arslan 
102 Tank Batur 
lSl M. Şadi Eker 
173 İ. Muzafler Tuncel 
ı Muatara hmet Tunçel 
:ı Kemal Pulat 

1S7 Ziya Coıkun 
158 Vahit Sutıaç 
2'4 Hayr<ıtUn Gebekan 

S2 İlhan Bursalıoğlu 
ıoo Celtıl Teriıler 
128 ıt. Melih Keçeciotıu 
176 Hasan Yumuk 
228 İ. Fevzi Çcllköra 
157 Ali Seçer 

9 Şaban Cemil Vardar 
14 Nurettin Ttgtn 
20 Hikmet Aksoydruı 

297 o. Cemal Balık 
19S C. Osman Bora 
~5 Mehmet Aksoy 

121 I.Ul!i Okan 
64 Hayrettin Aygıç 

229 t. Turhıın ÇeUntUrk 
259 Fahri Sudah 
167 B cettın 
ıs' İ. Hakkı Yeker 
41 Fikri Gençay 

202 M. Suphl Akııoydan 
210 1. Kırmacı 
303 :Mehmet GUrkan 
119 A. Nejat Şarkelli 

37 HAidun Hansoy 
S6 Ahmet Necati Ülsever 
91 Salih Özkırbaı 

159 Ahmet Servet ileri 
13 Hikmet Aydogu 
28 Ha.san Okan 

104 Yusuf Kıra! 
272 Mehmet BUyUkodaba,ı 
218 Dofllll Nadir Kayıı 
24ı CUııeyt Zabiloğlu 

266 Erdoğan Yazıcı 
271 'Mithat Hezer 
82 Samim Cakııtay 
' Nall Oğul" 

u:cus 17/9/1941 

BELE İYELER BANKASI DAN • 
• 

31-5- 1941 tarihinde biten 8 inci hesap devresi bilônçosudur 
• 

AKTiF 

Hesap isimleri 

Odenmemit sermaye 

Kasa ve Merkez Bankaaı: 

T. L. 

• 496 826 n 

Kasa 

Merkez Bankası 

806 869 35 

6 041 55 812 910 90 

Kanuni karşılıklar kasası 

(Bankalar kanunu mucibince) . 
Bankalar 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

Avanslar 

Muhtelif borçlular 

5i2 304 49 

1 463 821 55 

32 S04 04 

ıo 492 566 73 

638 643 68 

Sabit kıymetler: Mnllyetı amorfümRnı 

Menkuller [ 1] 71 935 35 31 005 70 '46 929 65 t6f 730 86 

Gayrimenkuller [2} 473 S5l 10 M 040 89 417 801 21 

Sair aktifler 

YEK'Ô'N 

Nazım hesaplar_ 

(11 50.000 lira Uzerlndeh ııigortalıdır 

[2] 3ti0.000 lira üzerinden sigortalıdır. 

ZiMMET 

Hesap isimleri 

Personel mo.srntları 

Vergi ve harçlar 

Sair masrntlar 

Verilen faiz ve komisyonlu 

Amortismanlar 

Muhtelif zararlar 

Ktır 

YEK'Ô'N 

H7 Orhan Akpolat 
62 İbrahim Tilln 
68 İbrnhlm tlmitıııman 

2S5 .Ahm~t Fasih Kerse 
810 İhs:ın Alpaslan 
298 Atilla. Ab:ıy 
109 R. Suha Ulutepe 
137 H. Nihat Eren 
249 Şerııfettın Öçnlıcı 
27' Ali Şinasl 

43 Talha Denizcio~lu 
198 Mehmet BUyilktUrkeş 
39 Sabnhattin Bayramoğlu 
4:1 Hiza Aksoy 

124. Mehmet Ekerbiçer 
60 Nahit Delmin 
61 Muharrem Güney 

169 Orhan Kök 
2H İsmail Çahı 
217 Mustafa Zalotlu 

-l(Mertıln'de sınava girenler arasından)-
Ka)'lt No. 

42 
47 
52 
81 
84. 
35 
74. 
24' 

105 
109 
120 
307 
62 
89 
77 
95 

198 
868 
2S3 
295 
71 
31 
f7 
27 
74' 

127 
85 
40 

250 
l79 
239 
101 
lOS 
89 

152 
92 

Adı Soyadı 

HalOk Umar 
Adnan Mumlu 
Necat Alkan 
Naci Özdcgan 
CRhit Tekylgtt 
Orhan Tekylğlt 
Şinasi 'l'nn 
Necdet Akan 
Fevzi Tekel 
Ziya Parlar 
B('y!ullah CantımUr 
M. MUhip Dilmen 
Şevket Tunç Kalyoncu 
Enver Sezer 
M. Selçuk BayUlkcn 
Ahmet Ustn 
C. RUchnn Arkan 
Selıthattın Parlakyıldız 
Vedat Tunçok 
H. HOıınU GUn~en 
İsmail üre 
Ahmet Mirasyedi 
Celtıl Uluç 
Ali Özemre 
l!Uıınmcttın Ulutug
Emln Olgay 
Ruhi Tozlu 
Abidin Karadeniz 
Tahsin Sankaya 
ö. b~aruk Çiğdem 
Sadrettln Uzar 
Yaşar Alba)Tak 
Hı!sı Angın 

Nihat Gcclrotlu 
• 'lyazi l{dmll 
N. Ahmet Özdel 

(6741) 16703 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Antalya Nafıa İnşaat Komia 
yonundan: 

l - Eksiltmeye konulıın 11: Antalya - Bur
dur yolunun 83+Cl00--40+000 inci kilomet
releri araaında yapılacak tamırn tı eaaalyeye 
alt. 

Kealt bedeli 11>266 lira SO kuruıtur. 

~ - Bu tae alt ıartnııme ve evrak ıunlar 
dır: 

A - Keılt. 

B - Husuıı ıcnnı tartname, 

20 5.U 11 

ıs 995 150 10 

8 351 995 69 

1940 hesap senesinin 

C - Grntık, 

D - Şnrtnnmc, 

T. L. 

97 271 56 

37 095 15 

17 S04 11 

48 541 9~ 

17 270 56 
l 042 17 

435 118 65 

654 144 21 

E - 1.Mukn vele projesi (bu evraklar An
talya nafıa mUdUrlUllUnde ı:tırUleblllr.) 

S - Eksiltme 2. 10. 941 perarmbe gQnQ 
saat 11 de Antalya Yenlkapı cn(ldeıılnde na -
tın mUdUrlUllU blnuında kurulu (Antalya 
nafıa ın11ınt komlıyonunllnJ yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zart usullyle ve va
hidi !!yat UzcrtnClcn yapılncıı.ktır. 

fi - l!."kslltmc:ye ırırchllmek lcln lstcklllerln 
9G3 lira 3~ kuruıluk muvakkat teminat yatı
rılması ve bundan baıka nıaltıdnkl \"eslknları 

ibraz etmeleri ıarttır. 
a - Bu ıae ıırcbllmt'k !cin nafıa muııurı -

yeti ehliYet komlayonundan almmıı miltenh -
hltllk vesikası, 

2 - carı seneye alt ticaret odası vesikası. 
16729 (8197/6764) 

Ceza evi insası 
Erzincan Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Ekslltme>c konulnn ıı: Erzincan vila

yet merkezinde ceza evi lneaatıdır. Bu lain 
kc$lt bedeli 00.000 lira olup kapalı zart usu
l!yle ek81llmeve konulmuıtur. 

:2 - 1ıteklller bu laln keaır ve ınrtname -
lennı 300 kuruı muknblllnde 1'..."'rz;lncan nalın 
mUdUrlUQUndcn nlablllrler. 

3 - Eksllune 2 tcırınıevel 1041 perecmbc 
eUnU s:ıat 16 drı ı-:ı-nncan nafıa mUdUrlUfıü 
binasında toplanacak ckllltme komisyonunca 
yııpılacaktır. 

4 - Eksiltmeye lıtırnk edecek isteklilerin 
4250 lira mu,.ıkkat temlnnt \"ermes.I ve 941 
yılına alt ticaret odıısı vesikası ''e en az 25 
bin liralık b >'BPtııtınn ııaır buna benzer \•e-
5lka ile ihaleden Uc ıtiln e\cl Erzlnenn vl!A
yctıne mUracantln bu lıe ııırmek ıc:ın aımıs 
oldukları vcıı1kııyı tekli! mektuplarına rapt
etmclerı ıarttır. 

5 - Tcklıf ml'ktupları yukandn Uc;üncU 
malldedo >azılı Hnttcn ııır saat ovellne kn
ılar Erzincan nnrııı mUddrlU~Undc tcsekkı.il 

edecek komisyon relıllıtınc mnkhuz muknbl -
llnde vcrllecckt.ır. Posta ile ııönderllecck 

mektupların muayyen &ante kndnr s:eımıe ol
ması ve dıı zarfların mUhUr mumu ile kapa
tılmıs olması ınrttır. Postada vuku bulacak 
ırcclkmeler kabul cıdllmcz. 

(8217t6766J 16730 

lnfaat münak sası 
C'anakknlc Nalın MUdilrlUQ:Undcn: 

ı - Kapalı zart usullylc eksiltmeye konu· 
13n Is 7G3Gl llrn 38 kuruı keelt bedelli Ezine 
kazası :ınndnrma hııstnneııl ikmali lnıaatıdır. 

2 - Bu ise alt evrak eunlnrdır: 
a - f'roJe, 
b - Hususi ve fenni ıartnnme, 
c - Yapı lılurt umumi ıcnnı &artnnmeal, 
d - Daundırlık ı,ıcrı ırC'nel s::ırtnnmcsı, 

e - Sıh1 tcıiınt, elektrik tesisatı, fenni 
1 lnnmesl. 

t - Fıyat bordrosu, 
ıı - Ekı;lltme eartnamesl, 
h - Muka\"ele projesi, 
3 - 1&teklller bu lıo nlt kealt evrakını Ca· 

n l.knlc natıa mUdUrlU~Unden bedelsiz ola
rak ııo. oblllrler. 

4 - thale 4 blrlnt"llcsrln 0.11 cu'111\rtcsl ıU
nU s at 11 de natıa mUdUrlU411 binasında 

toı • 111t komlı>On buz.urunda yapılacak· 

tır. 

1 

PASiF 

Hesap isimleri T. L. 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Sermaye 

ihtiyatlar: 

İleride vukuu muhtemel 

zarar karııhğı (Bankalar 

kanunu madde 31) 79 226 63 

Kanuni ihtiyatlar 

Fevkalflde ihtiyntlar 

272 810 40 

28 000 00 

Mevduat ve cari hesaplar: 

Tasamı! mevduatı 

Diğer mevduat 

Muhtelif alacaklılar 

Sair pasifler 

Kar 

Nazım hesaplar: 

81 358 36 

l 3f 9 958 33 

YEK'Ô'N' 

2. Kefaletlerimiz U2 ~ 4.0 

3. Sair nazım hesaplar 3 209 430 29 

Umum MUdUr 

Süleyman Kepenek 
Muhasebe MfldürU 

Fazıl llgcn 

kôr ve zarar vaziyeti 

Hesap isimleri 

Alınan faiz ve komleyonlar 

Esham ve tahviltıt cüzdanı gelirleri 

Banka hizmetleri mukabilinde alınan 

ücret ve komisyonlar 

Mubtel!t kArlar 

YEK'Ô'N 

J 

15 000 000 00 

380 037 03 

1 381 316 69 

980 666 ô9 

818 011 u 

435 118 65 

18 995 1110 ıo 

3 351 995 69 

MATLUP 

T. L. 

6-i3 180 'IS 

2 323 60 

743 78 

7 S96 10 

654 H4 21 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi :1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ye Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her n evi Banka muameleleri 

ara bir.ktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda· 
kı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
d 

4 
40 

100 
120 
160 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" ,, 
" 
" ,, 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
,, 
" ,, 
" ,, 
" 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eyllil, ve ıı :Bi· 
rincikanun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Heıaplarındaki paralar bir sene İfİnde 50 
liradan a§ağr düfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/cZO 
laz.lasiyle verilecektir. 

S - Ek&lltmeye girebilmek için tnllplerln 
15727,11 liralık mu\'nkknt temınnt vermeleri 
ve ihale ı.;UnUnden ltıaknl 3 ı;ı;ün oveı Canak
knle vl!Ayetıne müracaatla alacakları ehlbet 
veslko.slyle ticaret odası veılkuını komtsyona 
ibraz etmeleri llz.ımdır. 

,i 
cöndcrllecek mektupların ihale 6l"ıtrııl 

1
,_, • 

ona kııılnr komi~) onn ı;ı;eımı. bulunrrııı.sı 
tır. Postndnkl gecikmeler knbul ed ırııtı rf; 

7 - MOteahhlde arzu ettıtı takd.rdt:rıı• 
hasebe! umumiye kanununun ss uncil ıc 
desi mueıııınco vcrcce.ııı teminat mt ı:: 
kareılı~ı olarak ihale bedelinin ucte 
ııecmemek üzere avans verlleblleccıctır ~ 

g - Teklif mektuplan .4 ıo. 941 eumute· 
si ııanu ınat on11 kadar makbuz muk11bllln
de komlayona vertımı. olması ve posta ile (8192/6767) ı6 
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MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 

Motosiklet akümülatörü 
alınacak 

M. M. Vckı'ı.letı Sa. Al. Ko. dan: 
liepsıne tahmin edilen fiyatı (8960) Uı: 

bin dokuz yUz nltmı§ lira olan 150 adet 
ntotosıklet akkUmUltıtörO pazarlıkla mU· 
llaltasaya konmu~tur. İhalesi 19. 9. 941 cu
nta gtinU sııat 11,30 dadır. İsteklilerin ka.
n ını katı teminatıartylc birlikte ihale gtln 
Ve eaatın('l:ı komisyona gelmeleri. 

(6663) 166'~ 

Otomobil alınacak 
M. VekAletl Sa. AL Ko. dan : 
Bir adet yeni binek otlmoblll alınacak

~~r. K:lntin elinde var ise katalogile fiyatı 
V rı kte 20 e>llıl 941 tarihine kadar M. M. 
d &atın alma komisyonuna tekliflerin gön-
erıımesı. c 66G5 > 16648 

Sıcak kaynak alınacak 
~. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. danı 
(6.000) adet sıcak kaynak satın alınacak

tır. Beherine tahmin edilen fiyat bir lira

dır. İhalesi 19 eylul cuma günü saat 11 de
ir. latcklilerin lı:anunl kati teminatlarlyle 
lto • znısyona mliraraatları. 

(6661) Hl664 

Otoınobil mnlzemesi alınacak 
M :-Ot. VekAlell sa. Al. :Ko. dan: 
20o adet büyük \'C 200 adet kücOk reno 

burcıarlyle 100 adet N s u. motosikletleri 
borcu ve :ıoo adet ı• sto pnzarlıkla sn tın ali• 
nacaktır. Hepsine t ı n edilen f!)ınt 8900 
llrad r. Paz rlıCı 21 c> IJI 941 cnıııamba ~a · 
nu saat 10 tedlr. tsteklilerln kanuni kntl te • 
1nlnatııırl) le pnza.rlık i:Un Ye aııa \inde komlıı· 
~nda bulunmal ın. 16746) 1G788 

M. M. V. Hava Müstetarlığı 

Ot - :>bil yedekleri alınacak 
M. M. v. •ıava Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 177 kalem ae\'rOl( otomobili yedek 

rnaıt,mesı pazarlıkla ıatın alınacaktır. Mu· 
h ınmen bedeli g ;3S lira 70 kurua olup katı 
tc":'llnatı 129 ıırn 81 kuru$tur. Pazarlıtı 
23 l'l &;1 .alı ı:ünU ııaat 10.30 da Ankaradn 
h11.~a satın nlma komisyonunda yapılacl\ktır. 
r.; rtn rr 51 kom's>onda ı:urUleblllr. lstckllle
t.n muanen i: n ı;c saatte komls)onda bu· 
1ı "" ''lrı (GW2) 16734 

Su tesisatı malzemesi alınacak 
M M. v. Ha\n Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 47 kalemden ibaret su testııatınn alt 

malzeme pazarlıkla satın alınaraktır. Mu
hammen bedeli 11820 lira 67 kunıı olup ka· 
ti teminatı 1773 Ura 15 kuruatur. Puzıırlı(iı 
2-ı 9 941 c ra:ımba aünü saat 11 de Ankn -
ra1a ha\& eatın alma koml!yonundıı yapılıı.

~ktır. Sartn&ml!Sl kom s)'Onda ı: rQlcblllr. 
lıtc'klllerln muayyen eUn ~ aaııtte komts· 
)Onda bulun:naıarı. (G793) 16735 

llaç ve aıhi malzeme alınacak 
~ M VekAleU Hava. Sa.. Al. :Ko. dnn: 

Tal ebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığmdanı 
1 - Askeri liselere askeri öğ'retmen ye

tiştirilmek üzere iki tabiiye, Uç fizik, dört 
kimya, altı riyaziye bir fransu:ea, iki in&i

lizce, iki almanca olmak ilzere ceman 20 ta
lebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni ye· 

ti5tirilecekler Ankara Dil, T arih ve Coğ
rafya fakültesine ve diğerleri İstanbul fa
kültelerinde Harp O kulu talebeıi olarak 

yetişeceklerdir. 

8 - Kabul ıartlan 
A) Harp Okulu kayıt, ve kabul aartlannı 

aynen haiz olmak. 
B) İsteklilerin branşlarına &öre yabancı 

dil ve fen bilgileri iyi derecede olmak. 

4 _ İsteklilerin seçilmek suretiyle alma

cak talebeler fakültelerin g41.942 tedrisa

tına iıtlrfi.k edeceklerdir. 

5 _ Kayıt ve kabul günleri 1 Teşrlnievel 

941 de sona erecektir. Bu tarihlerden son

raki müracaaUar kabul edilmiyeeektir. 
6 - İsteklilerin evrak 9e vesaiki ile 

Harp Okulu komutanlığına derhal müraca-

atları. (6707) 16700 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. J{o. dan: 
raznrlıkla asatıda cins \ c miktarı yazılı 8 

knlem erzak sntın alınal"aktır. 
lhalcsl ıo. 9. 941 cumn ııUnü saat 15 tedlr. 

Taliplerin tckllt edecekleri tl>al üzerinden 
knnunt tcmınatlnrlyle birlikte Ko. na mUra -
caa tıarı. (G734 l 

J{llo 
100 
lW 

60 

Cinsi 
Cam tıalı~ı 

Kuı UzUmU 
Çamaıır sodası 

16707 

Cibinlik yaptırılacak 
Ankara Lv. A . Sa A'l. Ko. tlan: 
Komls)'Ondıı mevcut bez ve t:lblnllk nUmu-

K l".. adet cibinlik yaptınlacaktır. nesine ııure .,., 
lhaltsl ~. 9. 941 persembe gUnU sant 14 te -
dlr Tnllplcrln teklif edecekleri fiyat üzerin
de~ kanuni temlnatları.ı.·ıe birlikte Ko. nn mU-

NUmuneııl komisyonda her aün 
rncantıarı. 16720 
ı:örülcblllr. (6786> 

2 maıa yaptırılacak 
Hnrp Akndl!mlsl sn. Al. Ko. dan: 
1 - Akademi ihtiyacı ıcın mc\eUt nOmu

n si eckU ı;c cuafında >lnnl iki adet yazı 
ml'ııklnesl mnsnsı yaptırılncaktır. Ntimuncslnl 

k 1 t ıvcnlerln her i:ün ve lsteklllerln 
ııurmc s ' ki 10 Cnnkn>·n malmUdurıı.ııtUne yatıracn arı 
il 70 kurusluk muvııkkat temin t makbuz· 

1 
r:ıylc birlikte 24 ıı. t!Hl cartı\mbn eUnU sa• 
~ 15 tc iki numaralı kıslada komisyonumu· 

zıı murarnatlnn. 
2 - Sck&cn üc santimetre ıar>'OIU bir adet 

bü>ük yazı mnklnesl aıınaenktır. lsteklllerın 
24 9 941 carıamba ı:UnO uat 14 tc Ko. na 
m~r~cııatııın. (676!1) 16722 

JANDARMA 

ı - 121 kalem ıtllc ve ııht malzeme pıı· Sıg~ır eti alınacak 
:ı:arııkıa ıntın alınacaktır. Muhnmmen bcdııll t Alma 
t:loo lira oıuı:ı kııtl teminatı 1425 ııradır. I'a· Jandarma Go. l{. Ankara Sa ın 
:ı: ı tı 23 9. 941 ıı :ı.ıı ı.ıUnU saat ıı de Anka - Komisyonundan : 

ANKARA Lv. AMlRLJGINE 
GELEN iLANLAR 

Kwıdura alınacak 
Ba.lıkeelr Sa, AL Ko. dan: 
ı - Beher cl.ttıne 10 lira tıyat tahmin e . 

dilen 10.000 er .kundurau kapa.lı zarı utul!)'
le ektlltmeye konulınuıtur. 

2 - Ekıılltml!ijlı 22. 9. 941 pazartftl aunu 
saat 16 da Balıkesir S&. Al. Ko. da yapılac:ak
ur. 

a - Muhammen tutan üzerinden muvak
kat teminat tutarı 62:50 ıtradır. 

4 - Evsaf ve aartnanıcıtnı aörmelı: ı.u. 
Yenler Ankara, lltanbul Lv. lmlrllldert Sa. 
AL Ko. larmda ve Balıkesir Sa. Al. Ko. da 
aörülebllir. 

15 - Taliplerin muvakkat temlnatlari)'le 
birlikte tekllf mektuplarını ihale aaaUnden 
bir aaat eve! Ko. na \'ermelert. 

(6178) 16~ 

Sadeyağı alınacak 
Sıvu Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 100 kurus t!)'at tab

mtr. edilen 20.000 kilo aadeyaa kapalı zartla 
eksiltmeye konulmuatur. 

2 - Ekalltme 29. 9. 941 pıızartesl aünQ ıa
at 16 da Sıvaata komiıı)'onun bulundutu ma
halde yapılacaktır. 

8 - Hepsinin muhammen bedeli 32000 ıı. 

radır ve mumkknt teminat 2400 liradır. 

4 - Şartnamesi her ırUn Ankara, lltnnbul 
Lv. flmlrllklert \'e Sıvaı Sa. Al. Ko. da ırörU
leblllr. 

15 - lsteklllcrln tekllf mektuplarını kanu
nu tarUatı dalreıılnde bazırlıyarak mezknr 
ihale aaallndPn bir ıaat evellne kadir Ko. na 
\ermeleri. (622'7) 16162 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi kuru ot miktarı kilo 200000 be-

Tratuvar intaatı 
Ealdaehlr Sa. AL Ko. dan: 
1 - Hava mıntaka dePo&unun tratuvar ve 

hell çukuruna alt ~O lira 8S kul'UI ketU 
bedeU ln1&atı bir müteahhide verllecektlr. 
Aoık ekstlı.meaı 29. 9. &il pazarte.ı 1&at 16 da 
Eaklaehlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lllc te
minatı 100 llrndır. lsteklllerln mull7Yen l'Un 
ve aaatte teminat makbuzlarlyle kanunun 
lUzıımlıı veıılkalarl)'le birlikte müracaatları. 
K~t! bedeli her ırtın Ko. da aOrülQr, 

(6685) 16579 

Kuru ot alınacak 
XarakOse Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aotıda cına ve mlktarlan :vazılı 15 

kılım kuru otun il. 9. 941 de kapalı zartla ya. 

pılıın ekstltmcalnde talip cıkmadı~ından bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedelleri ilk teminattan ve 
pazarlık aUn ve ıınntlerl apğıda her birinin 
hlzalarındn aostcrllml~Ur. Şartnameleri Er
zurum, Karakl!se Sa. Al. Ko. ıannda aörüliir. 
lııteklllerın belli Kün ve saatte teminat mak
muzlarlyle Ko. na müracnatlan. 

ctruıl kuru ot, kilo 1620000, tahmin bedeli 
lira 64800, tik tl'mlnat lira 4860, aUnü Zil. 9. 
9U pazartesi aaııt 9.30 da, kuru ot, l,471l.OOO, 
51660, 3874 :ıo, 22.tı.941 pnzartcsl ıınnt lO da. 
Kuru ot, 1260000, 44100, 3307,50 22 9 941 pa
zartesi saat ıo.so da, kuru ot, 1200000, 42000, 
81:1(), 22.9.941 pazartesi llllat 11 de, kuru Ot, 
1140000, 89900. 2992.!50 22.9 941 paıartrsl 18· 

at 15 te. (6737J lG708 

Alakadarlara 
Ankara Sıhat ntıdürlüCUnden: 
Nikotini nzalttıfıı Vt'ya aldıQı ve bu •<"kil• 

de tütünün mazarratını tahrır ettıAI be>anly
le s:ı.tııırın cıkarı!.ıın mustnhzarat 1262 nu· 
maralı kanun mucibince ruhsntname)e tAbl 
oldu~undan bu eekllde piyasada mQııtııhZRratı 
bulunan Amil vtya \'eklllerın vekAlete mora· 
caat ederek ruhsatname almaları ııa.n olu • 
nur. (6"/55J 16710 

deli 12500 katı temlnntı Ura ıs1~. Münakasa tehiri 
2 - Yukarıda mlktarlyle muhammen ve Teklrdnl Vakıflar Jdııreslndcn: 

kR'I teminatı bedel!erl yazılı kuru ot 18. 9. Ulus ı;rnzeteşlnln 10, 18, 16 eylül 941 tarlh-
941 peraembe i11n0 ııııııt 17 de ııa:ı:arlıkla 1&- 11 nUııhalannda ıntıı:ır eden llAnlarımızda o
tın ahnacalrtır. dun aatııı ı;rörll:cn Jü:r.um üzerine sınu!ı!:lt' te-

a - bteklllertn ihale ırUnü temınatıarly • hlr edllmıstlr. Tovzlh ve llln ..ııunur. 
le blrllkt~ F..zlne'dekl Sa. Al. Ko. Ra. ne mil- CG76S) 
racaatları. (6261) 16223 

16711 

Meıe odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dnn : 
ı - Tahminen beher kiloau ' kuruıtan 

1000 ton meııe odunu kapalı zartla eksilt
meye kanulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 40,000 lira olup 
ilk teminatı 8000 liradır. Şartnamesi Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi ıs. 9. 941 perıembe ı;ilnU 
saat 16 do. V an Sa. Al. Ko. da yapılacak
ur. İsteklilerfo meıkQr gUndtı BBat 1:5 ka
dar teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6355) 16302 

Kundura alınacak 
Cnnakkale Sa. Al,. Ko. dan: 
1 - Beher cını lO liradan 2000 oltl kun

dura 20. 9. 941 cumarteıı ırUn!.1 caat ıı de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20000 lira lcaU te
minatı 3000 liradır. E't~at ve aartnamesı her 
ırU n Xo. da aOrUlılr. 'lAllpl•rln ihale aUnU 
sa. Al. ·Ko. ela bulunmaıan. 

(6408) 16369 

Motör ve aaire alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - İki hamur makinesi cevırebllecek ve 

D.)'nı zamand" rınn blnnsını tenvir edecek 
21 l:ıe>ı:lr kUVl'llnde bir elektrik aantralı 

komple mptör ve dinamo bir arad3 aatm a
lınacaktır. 

2 - Evsnt ve 'artları /u.. Po. 1578 Sa. Al. 
Ko. da her &:Un ııurUIUr. 

3 - lhnle ııunu l!l 9. !141 cuma günü &a -
Rt 15 Ur. (6778) 16712 

Konserve alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 6:50.700 sarı aramlık beher kllosuna 

53 kurua tbat tahmin edilen 25 b1n kutu 
tQrlU ~e ~ bin kutu nnckndın tıısulyo k.on· 
ıervesl 20. 9. 941 cumıırteıl ellnü eaat ll30 
dr. pııznrlıkla lalın alınaraktır. 

2 - .Muhammen bcdell :.?~ lira olup ka· 
u teminat 8577 lira 50 kurustur. Şartnamesi 
her ı:rUn Ko. da &:örtl!Ur. l&tl'klllerln b!!lll aun 
ve 1&atte kanuni veslkalarlyle birlikte Fın -
dıklı Sn. Al. Xo. na ı.ıelmclerı. (G770) 

1671::. 

l'ıt.aı:ı..--11 ' tın •-~ ı oını Y"nundn. ~· • Ankara belediyesinin nıırkt Uzcrind:n 
Cakt ~uı.a. ~ ,, eksiltnıe yapılmak Uzero (12.000) kilo - ·· --~·-""' · Muh ehf inf&&t itleri 

8ıvaa Sa. Al. Ko. dan: •- ır. Şartnamesi komls)onda ırorUlct>tıır. ,.,r eti 
28

• 9. 941 salı ..-unu saat 15 te AD· .ı..;rz rum ... Al x .. . 
"ilekıncrtn muayyen aün ve snııtte komls· .,. • k k u .,.., · 0 • .... n: l - Dikime\ 1 Lntnntından noksan kalan 
)tını:ı lG786 karada J. Sa. Al. Komisyonunda açı e • 1 - K1108u 48 kuruıtan 13l!OO ldlo kunı PVıcere, tretuvıır, merdiven ve saire kısım-

a bulunmalan. (6794) slltme ile alınacaktır. İhaleden sonra nark ı1 U ka lı rı "uı " ka z m pa za usu..., e m .. na aaya ko- !arının ı111a!l 111 kapalı zıırtla eksiltmeye ko-
Nöbetçi muıambaıı alınacak degııtikı:e eks11tmcdc tenzil edilen mık· nuımuatur. 
M. M. \'ekUctl Hava Sa. J\l. Ko. dnn: tara göre ihale fiyatı dıı değtıecekllr. Mu- ~ - MUnakuaaı 23. 9. 941 salı aunu saat 

1 t (sl .. ) liradır Şartname 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ""Pılacakur. 100 adet nöbete! muıambuı pazarlıkla vakkat tem nl\ " · ,Q 
• k 1 numu•Aıı.n parasız alı • 3 - Muhammen bedeli 648S lira Uk t-ı-
atın alınacaktır. Muhammen bedeli 8SOO JI· her gün om syo .. u • ~" 

ta olup katı teminatı 570 liradır. Paıarlıt:ı nır. lsteklllerln eksiltme saatinde vesık~ nat 487 liradır. 
24 9 ... k ve temlnatınriyle komisyonumuza ıelme 4 - Kuru üzlkne al!. evıat ve ıartnarne 

· .... 1 carııımba eUnU ıaat 10.80 da An n- G348 Ko. da al!rUlür. IltekUlertn tekli! :nektuıııan-
l'ada hava satın alma komisyonunda yapıla· !eri. {63i4 l 1 
eaıt nı ihale zamanından blr saat eve! Ko. na \'er· 

tır. Sartnamrsl her ı:rün l:omls>Ondıı ı;:Ö • • ' 1 cak 1 L 
Z'lllebıur. ı.teklllerln ihale nallnde komls· Zeytın ve ıaıre a ına me er <6543> 16493 

)'onda bulunmalan. (G795) 1G737 Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma 

Elbiselik kumaş alınacak 
~. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 metre hava renırl subay elbtııellk 

~Uma, Pazarlıkla satın alınacaktır. Muham· 
lrıeıı bedeli 68M lira oıuı:ı katı tl!Tlllnatı 1077 
l ira ISO kunııtur PazarlıQı 22. 9. 941 pazarte· 
•I • 
aı ıtllnu aaat 10.4~ tıı Ankarada hava ımtın 
tı ına koınısllonunda llapılacnktır. Snrtnameıı 

1 
er &Un koml5yonda aör'Jleblltr. lsteklllerln 
lıaıe •utınde komisyonda bulunmaları. 

6724) 1G742 

..,!1. M. V. DENiZ LEVAZIM 

13,000 kilo vaketa 

alınacak 
'AlM. M. V: Deniz Levazım Satın 

1 ~a Komisyonundan : . . 
f 26 agustos 941 tarihinde blrıncı de-
l a >'apılan Pazarlık eksiltmesinde beher ki· 

dosıına teklif olunan 450 kuru& gali görill· 
uıı:unden 13000 kilo vaketanın 20 eylül 94l 

CUınarteıi gunü ıaat ı lde ikinci defa pa· 
&arlık k . 

2 
e ııltmesi yapılacaktır. 

- İlk teminatı 4175 lira olup şartna· 
ltı•ıi h . . b'l' 

3 
er &un komisyonda &orille ı ır. 

lı - hteklilerin belli gün ve saatte yu
•rıd 

11 
1 Yazılı miktardaki teminat ve kanu· 

b~~Sltdıtl vesaikle birlikte Kasımpa~a'da 
an komisyonda hazır bulunmaları. 

Komisyonundan : 
Kapalı zarf eksiltmesiyle ihalesi yapıl· 

mıyan beher kilosu doksan kunııı tahmin 
fiyatlı (8500) kilo zeytin yağı kilosu kırk 
b kUruı olan (22001 kilo zeytin tanesi 
v!

11 ıcilosu aıtmııı kuruı tahmin fiyatlı 
(GOOO) kllo sabun 18-9-1041 pe111embc gÜ· 
nU saat 15 te .Anknra'da J. Sa. Al. Ko.nu· 
muzda pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat 
teminat (1180) lira (50J kuruıtur. ~artna· 

ve evsaf pıırnsız her gUn komıayonu· 
:~zdan atına.bilir. İsteklilerin vesika ve 
temlnatıarlyle pazarlık gün ve aaatlnde 
komisyonumuza gelmeleri. (6667) 1663' 

ANKARA V ALlLlCl 

Mazot alınacak 
Ankara Vallll~lnden: 
Muhammen bedeli 573 liradan ibaret bulu· 

nan sooo kilo mo.ıotun ıartnameaını her aun 
ıtadyom mUdUrlütUnde aörüleblllr. 

.. ·'C'rln zı. 9. o.at pazartesi aOnü eaat ı~ 
vllAyct alml eneUm .ııne mUracııatıan. 

ta (G324) 16271 

Yol in1aat1 

Ankara Valiliğinden : 
l- Ankara • K. Kale yolunun ntlsakını 

teşkil eden Ha.ııanoğlu Köy EnAtltUaU yo
l un !nıı:ıntı 29. 9. 941 paurtesl gUnU 
un t 15 de villyet dnimt encUmenlnde lha-
~::ı yopıımo.k Uzcre kapalı zarf uııuıu ile 

kslltmiye konplmuştur. 
e 

2
_ Kcaıt bedeli 16 036 lira 34 kuruı. 

Kuru f aıulye alınacak 
Erzurum sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kilosu 22 kuruatan 115 ton kuru fa -

ıulye kapalı zart mul1Yle mUnakuaya konul
muıtur. 

2 - MUnakasaııı 80. 9. 941 salı rünü ıaat 
11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır . 

3 - Muhammen bedeli 2~ lira 111' te
minat 1898 liradır. 

4 - Kuru ruuıyeye alt evsaf ve ıartname 
Ko. da &:Ortılür. 1steklllerın teklif mektupla· 
rını ihale zamanından lılr saat eve! Ko. na 
\'ermelerL (6~4) lfllilO 

F ot in alınacak 
O!)ıarbakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher çitli 11 liradan 10 bin çtn to • 

tin kapalı zart usull.)le eatın alınacakur. 
2 - Muhammen tutan 110,000 lira ve te • 

mlnatı 6711() liradır. lhaleıı !lll. 9. 941 puar· 
teııı aUnü Hat 10 da yapılacaktır. 

a - Evsat ve ıeraıtı her ırün Ko. da aö
rılır. 

4 - tateklllmn !haleden bir ıaat evel tek· 
111 mektuplarını Ko. na vemıelert. 

(6591) 16517 

Zeytin yağı alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart ueultyle 800 ton zeytin 

Yatı alınacaktır. Beher kilosunun muhammetı 
bedeli 90 kuruı olup tutan :no.ooo ıırarur. 
XaU teminat 14~ liradır. 

2 - Euat ve hutuaı tartlar Topkaı:ıı Mal· 
tr:ıesı Sa. Al. Ko. da &l!rUIUr. 

8 - Zc) tlnyaıuar tenekeler veya tııdonıar 
ıcınde alınacaktır. 

nutmuıtur. 

2 - Ekgııtme ll hlrlnclteırın 941 cumar • 
teaı ırUnü uat 11 de Sıvaıı ta komls)onumu
r:un bulunduf:u mahalde yapılacaktır. 

8 - Bu ııe alt muhammen kesir bedeli 
36318 lira S2 kurua olup ilk teminatı 2728 ıı-
ra 68 kurustur. Şartnamesi Ankara, fıtanbul 

Lv. lmlrllklcrl Sıvası Sa. Al. Ko. da her sün 
a6rü!Ur. lsteklllcrln tekut mektuplannı bir 
saat evel Ko. na vermeleri. (6780 

16714 

Nohut alınacak 
Maraa Sa. Al. Xo. dan: 
l - Kapalı zarna 89.000 kllo nohut alına· 

eaktır. 

2 - Muhnmmen be(lell 6010 lira Ye mu • 
vakkat teminat 880 llrn 2~ kuruıtur. 

3 - Kapalı zartla ihalesi 30. 9. 941 ıalı 

eUnU saat 16 dır. 
4 - lstcklllerın tekllt mektuplarını ihale 

uattnden bir ııaat eve! Ko. na vermeleri. 
S - 6artnnme ve evaar Ankara, latanbul 

Lv. A. eatın alma komls>onıannda ve ko· 
mllyonumuıda aörülür. (G781) 16715 

Buğday üğütlürülecek 
Balıkesir Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 3 kuruı 70 santim fiyat 

tahmin edilen bln ton buf:day un ::;aptırılmak 
Uzere kapalı zarf usul!) le eksiltmeye cıkarıl

mııtır. 

2 - El<Alltmesl 4.10. 941 cumarteıl aUnQ 
saat ll de Balıkesir Sa.. Al. Ko. da yapıla· 

caktır. 

3 - Muhnmmen tutan Qzerlnden muvak· 
kat teminat miktarı 2776 liradır. Sartıannı 

aıırmek lstlyenler Ankara, lıtanbul Lv. lmlr· 
llklıırl Sa. Al. Xo. lannda ve Balıkesir Sa. 
Al. Ko. da ırörüleblllr. 

4 - Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 
blrllkte tekllt mektuplarını 2400 nyılı karıu· 
nun lıtedlll veaalkle birlikte ihale ıaatlnden 
bir aaat evel yani ıaat ona kadar Bahkeıır 
Sa. Al. Ko. na makbuz mukablllnde verme . 
ıer:. Bu saatten ıonra verilen mektuplar ka· 
bul edllmu.. (6782) 16716 

Odun alınacak 
Maraa Sa. Al. Ko. dan: 

' -7-

Küçük Tasarruf Hesaplan 

1 adeı 2000 liralık - 2000.-

5 • 1000 • - 3000.-

• 1500.-

1941 İkramiye Pllru 
Urı 

llar 

Ura 

8 adet 

55 • 

80 • 

250 liralık - 2000- llrı 

100 • - 5500.- Unı 

50 • - 4000- Ura 2 • 

4 • 

750 

'500 • - 2000.- lire '°° • 20 • - 6000.- Ura 

Keslıleler: 4 Subnt. 2 Mayıs. ı Ağustos, S lklncltearln Uı.rlhlertnde yaPt.1ıf 

•=============================• 

Muhtelif meyve satışı 
Hatay Defterdarlığından: 

:Muhammen kıymeti Nevi 
Lira K. 
1788 25 Portakal 

145 55 Limon 
174 40 :Mandalina 

87 M z. tanesi 
2 50 Muz 

2198 20 Ye"kCın 

Miktan 

257650 A. 
H555 A. 
23240 A. 

875 K. 
ı5 K. 

KöyU 

Zeytuniye, Levılye 
Zeytuniye, Levıiye 
Zeytuniye, Levılye 
Zeytuniye, Levolye 
Levılye'de 

MUlA.harat 
-, 

4161 a.taı:ta 
122 ataı;ta 
177 ataçta 
620 ataı:ta 

2 ataı:ta 

Yukarıda clıı.e ve miktarı yaaılı mahsuller acık artırma ile o1&tı1& ,ıkarılmııbr. 
Talip olanların yUzde 7,5 temlnntlyJe birlikte 27. 9. 9'1 .UnU saat 10 da Detteı< 
darlığa mUracaatlan. (67M) l6i26 

Satıhk depo ve arsalar 
İskendı-nın Belediye Reisliğinden: 

Sıra No. Pareel No. Mıntakaaı Mevkii Ciııal 
l 691 l 5 Tem. C. Depo: yarısı kllrglr çatısı kiremit d!ter 

yarısı beton dıvarlı ve k!rgfr ı:atısı de
mir ve çinkodan ibaret olup 4!50 ıer rnet
re murabbaı olmak Uzere 900 metre mu
rabbaı sahasında 2 bina ve çerı;;eveaın. 
deki 1867 metre murabb&ı arsaslyle bip. 
llkte 20.000 lira. 

2 797 l ~ Tem. C. Depo: beton dıvarh, çatı'lt çlnlto ve de
mirli lSO metre murabbaı saha üzerinde 
bina ve 2480 metre murabbaı araaslyle 
birlikte 7500 lira. 

Yukarıda evsafı, parsel numa.raa, mev kli ve tahmin bedelleri yazılı belediyemize 
alt depoya ve tabrıka lnşnsına elverişli dı-polar \•e artırma eksiltme ve ihale ka
nununa göre 1:5 gün milddctle müzayedeye çıkanlmıetır. 

Talip olanların 27. il. 941 pazartesi saat 16 da belediye encUmenlne temlna.t 
mektupları veya makbuzlnriyle nıilracant eylemeleri lUzumu llA.n olunur. 

Not: memlekete fayda temin edici fabrika (bilhassa un fabrikası) illi& edecek-
ler tercih edileceklerdir. 1674' 

Odun alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. d!Ul: 
1 - Aşağıda miktarı, muhammen hede li, ilk teminatı Ue ihale rüDU ve ıaatı ya. 

zıh bev parti odun ek.slltmesl yapılacaktır. 
2 - Taliplerin kanunt vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden blr saat 

evellne kadar Kırklareli Sa. Al. Ko. na \'ermeleri. 
3 - Şerait ve evı:af Ankara, lstıınbul Lv. Amirlikleri Çorlu, Kırklareli Sa. Al. Ko. 

da 1rörUlebllir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Cinsi Miktarı kilo Muhnmmcn Be.İlk teminat İhale gtln ve saat Şı-kll 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

326GOO 
326600 
303400 
2 OGOO 
128000 

Lira Lira K. 
4899 367 42 
4899 367 42 
45~1 341 32 
4209 315 6:5 
1920 154 00 

(6791) 

7. 10. 941 
7. 10. 941 
7. 10. 9U 
7. 10. 941 
7. ıo. 0u 

88h 16 
anlı 16 
salı 16 
salı 16 

salı 16 
1&723 

K. zarf 
K. za.rt 
K. zarf 
K. Urf 
K. zarf 

kat t~mlnntı 4218 lira '7~ kuruıtur. tstekllle· 
rln her ıün saat 10 dan 12 ye kadar 14 ten 
16 >'il kadar Maraı S:ı. Al. Ko. na mUracaat
ıarı. (6785) 16719 

Ounı,mn ırünü olarak tayin ecı len 9. 10. 
941 ııeraembe &aat 9,5 ta mahkemeye relı'rle
nlz veya bir vekil rönııermenız lOıumu teb
lllı mnkamtna kaim olmak üzere 11An olu nur. 

(8104/6669) 16665 

--------------~~--~--
muvakkat t<'ınlnatı 1202 lira 73 kuruııtur. 

3- isteklilerin muvnkko.t teminat mek· 
tup, makbuzlnri, ticaret odası vcsikala~ını 

4 - lhaıcsı 2.10. 941 perumbe 111no saat 
11 de Yapılacaktır. lıteklllırın !.hale uatın -
den bir saat eveı xo. na vermeleri, ıcap eden 
tekllt mektupları mu\'akkat temınatıan bir· 
ilkte Ko. na mtıracaatıarı. 

1 - Kapalı zarfla ııntın alınacak olan Saman alınacak 4330 

-. .\NKARA Lv. AMIRLIGI 

Odun alınacak 
:hkara Lv A sa Al Ko dan: 

rıa 40 ton rırın odunu pazarlııdı aatın ııı · 
a akt r ı -r k ı unun muhnmmen rıyatı 

kur ıu u nu Ur Pa rıııtı ıtı. tı 941 per&rmbe ı: • 
rnıı R:u 11 ile An~arı Lv. AmtrllQI "tın al -

E: or-ı s; :ı nda >' pılncnkıır. 
b 1 r \ 

1 v ' rtlnrı her &;Un Ko da aörtlle • 

)111 lstt'kl lt'·ln ta~1n edilen ı:On ve saatte 
~eü o~ ca::ıu tc:r.tnatlarblc birlikte .ı.:o. nı: m • 

111"1. (6ı;~41 ı6m 

Odun alınacak 
:nkara Lv. A. Sa. Al. Ko. d::ın : 

t lllartıkın 1200 ton odun sntın ıılınııcak· 
~ a a k eher kılosuna tahmin edilen fıyat 

l Uruı olup kati tem.natı 5400 llradlr. Iha-

ı:::ll23·D-n41 salı gUnU saat 15 de dir. TallP· 
ilana kornııyona mUracaatıarı evsaf şart· 

eaı her gün Ko. da görU!eblllr. (8~7 
16649 

ihale tarihinden en nz 3 gUn eve! vılA;:t mnk:ımınn istida ile müracaat ederek 
bu ı ıı:in alacakları fenni ehliyet veslka
ları~ı h(ımllen 2400 snyılı kanun hUkli~
ıerlne teY!lkan hnzırlıyocaklıın tcklıf 
mektuplannı; yukarıda sözU geçen günde 
saat 14 de kadar vllAyet daim! encUmenln
de te\'di etmeleri, 
,_ .nu ııe tılt keşif Ye ıartnameyl her 

gUn Nafia mlldlirlll~Unde gl:lreb•lecekler -
dlr. (6029) 16,81 

OKULLAR 

lkmal imtihanları 
Ankara Erkek Ak$am BOlae Sanat Okulu 

lltUdUrlUQunden: 
Okulumuzun resim, TOrkce ve mesleki 

teknoloJI ikmal imtihanları 22 eylül 1941 pa
zartesi ıllnü, aritmetik ve ıeometrı ikmal 
ımt1hanlarını da ~4 eYlUI 1941 canamba ıU· 
nü saat 17 de yapılacaktır. tıaıtllerın mezlcar 
günlerde okulda hazır bulunmaları. 

.(6645). 16584 

(6592) 18518 

Yol inıaatı 
~klıehlr Sa. Al, Ko. danı 
l - Yol lnsaatı acık eksiltme ııo )'aptınla· 

caktır. Ilk teminat ~1 lira 42 kurustur. 
2 - Ekıılltmesı 29, 9. 941 pazartesi aOnü 

saat 15 te Eakı&ehlr sa. Al. Ko. da )'apılacak· 
tır. Fenni eartnamP&I ve kesit meııal zaman· 
larında Ko. da ı;:!lrUıtır. lstekltlerln ilk teınl· 
natlarlyla kanunı ve91kalarını hlmll olduk -
ları halde müracaatları. 

(6G~2ı 1 6576 

Sadeyağ alınacak 
Topane sa. Al. Ko. dan: 
l - Eeher kilosuna 165 kurua tlYat tah • 

mın edilen 25 ton aade)'atı 19. 9. 941 cuına 
aunu ıaat 11 de pazarlıkla astın alınacaktır. 
Sartnamell her aun Ko. da aOrülür. 

2 - Muhammen bedeli 41200 lira olup ka· 
tl teminatı 6187 lira :ıo kunııtur. lltekllltrın 
be111 IUn VI aaa tta Fındılı:lı la. Al. XO. na 
aelmeelr1. .{6633). ~77 

1.800.000 kilo oduna tıyat ııall eörUldüfiUn - Maraı Sn. Al. Ko. dan: 
den 5. 9. 941 tnrlhlndcn ltlbııren S 10. 941 l - Kapalı zartla satın alırınl'ak olan 
tarihine kadar pazarlıkla atın alınncaktır. 937000 kUo aamana talip Clkmadı.t ndan 

2 - Muhammen brdcll 21000 lira mu'1ak· ı 5. 9. 941 tarihinden ıtıMtcn 5. 10. 19 il tarihi· 
kat teminat 1620 liradır. İlteklllcrın saat 10 ne kadar pazarlıkla eatın alınacaktır MU· 
dan 12 ye, 14 ten 16 >'a kadar Maraı Sa. Al. hammen bedeli 23425 lira muvakkat tem•nat 
DM~~~~ ~l ~ ' 

1757 liradır. lsteklllerln her aun saat lO dan 

Sığıreti alınacak 
Mara& Sa. Al, Ko. dan: 
ı - Kapalı zartln satın alınacak olan 

360 000 kilo 11ıır etine tallı:> çılanadıtından 

5. 9. nu tarihinden ltıbal't'n 5. ıo. 041 tarihi
ne kndar pnııırllkla ııa tın 11 lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 117200 lira muvak
kat temınaU 7280 liradır. 

s - İsteklilerin h!'r etin asat ıo dan 12 ye 
14. ten 16 :va kadar Mara• Sa. Al. Ko. na mU-
racaatıan. (6784> 16718 

Kuru ot alınacak 
Mara• Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zartla ıatın alınacak otan 

1.12!1.000 kllo kuru ota tallı:> cıkrnııdıC'ıMan 

5. 9. 941 tarihinden lUbaren 5. 10. 941 tar1hl -
ne kadıır pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel1 56250 Ura, muvak-

12 )e kadar 14 ten 16 ya kadar Maraa Sa Al. 
Ko. na mUracaatınrı. 

(G7b'7) 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye D6rdüncU Hukuk 
mealnden: 

16721 

Mahke-

Oa\'a olunan: Ankaradn Necatıbey cadde. 
&inde Necnllbey okulu sırasında ÖktU 50k k 
No. 17 de lklncı katta ikamet etmekte lk~n 
hfllen nerede oldutu blllnemlyen lzzet. Mall
)'e VekAleUne ızareuo haııne vekili Recal ta
rafından alcYhlnlze acılan alacak davaaı itin 
bU Adrcsln!Ze a!lndC!rllmlı Olan da VQtlye ika. • 
metı:Ahınızın mechull)'eUne binaen tebllt e • 
dlleml>·erek iade edllmla ve mahkemece hl· 
nen tebl~at 1cruına karar verllın1ttlr. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Haklmlifln
den : 

Yenlsehir Koca tepe Ura .. 
.. apartımanı 

No. 4 de Şckip Çoporojiluna : 

Maliye Vekaleti vekili avukat Gıiıide 
:_ıP;r tarafından maaş fazlası olarak aley -
ın e açılan 72 lira 21 .kurus alacak dava

~ının ikametgahınızın meçhullyetlne mebni 
ıllinen dav t' . e ıye ve gıyap kararı tebliıii su-
retiyle gıyabınızda yapılan duruıma ıo-
nundaı maaı faılası olarak istirdadı lhım 
gclen?O lira 96 kurut 68 santimin dava ta

rihind~ itibaren yüzde 5 faiz ve yuıde 10 
licrcti vckllet v e dava masraftyle birlikte 

tahsilile hazineye ve rilmesine v e davacının 
fazla talebinin reddine kabili temyiz olmak 

ilzere 9-10-941 tarihinde karar ver ilmil ol
duiundan iıbu hüküm hülbaamın tebliği 
tarihinden itibaren sekiz giln içinde temyiz 
etmediğiniz takdirde hüküm katileseceği 

ilanen t eblii olunur. 4331 



-8-, 
KIZILAYI 
Hemşireler okulu 

Di rektörlüğünden : 
Kabu l şartları : 

1 - T ü rk tebaası olmak 

2 - Sıhati yerinde olmak, tahs il ve hiz mete mani hastalık ve 

k usuru olma mak. 

3 - Yaşı 18 d e n aşağı ve 25 t e n yukarı olmamak. 

4 - iffet ehli ve iyi ahla k sahibi olmak. 

5 - Orta tahsilini bi tirmiş olmak. 

Kaydolunmak veya daha fazla izahat alma k i çin l s t a nbul'da 

A ksar a y'da Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat 

edilmelidir. izahat almak iç in yazı ile de mür acaat e dilebilir. 

Derslere 1 Birinciteşrin 1941 d e başlanacaktır. 
Okul geceli ve parasızdır. 6267 

Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 

Zong uldak'ta leyli ve mecca ni olarak açılmış buluna n Maden 

Teknis iye n mektebinin birinciteşrin 1941 de başhyacak ikinci 

devres i iç in namzet kayde d ilmektedir. 

Mekte bin biri nazari, diğeri ame l i olma k ü zere iki sömestre 

ayrılmı§ dört senelik tahsili vard ır. 

Mektebe en az orta okul tahs ilini bitirmiş ola n lar alındığına 

ve tahs il müddeti dört yıl olduğuna gör e, mezunları 3656 sayılı 
kanunun 3 Üncü maddes inin D fıkrası hükmünde n is t ifade edebi

lece k d e r e cede tahsil gÖrmÜ§ sayılacaklar v e l ise mezunlarından 
bir sene fazla okuyanların hukukuna s a hip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki §artları haiz olan is tekli lerin Zong ulda k'ta m e zkur 

mektep müdürlüğüne vesikalariyle b izzat müracaatları lüzumu 

i lan olunur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 

2 - iyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etme k . 

3 - Bulaııcı hastalıklarla m a lUI olma m a k, bünyesi m a d e n o

caklarında ameli çalı§mağa müsait bulunmak (sıhi muay ene Zon

g uldak'ta yapılacaktır. ) 

4 - En az orta mektep yahut o rta d erec e de san a t mektebi dip-

loma veya vesikasını ibraz etmek, 

5 - A sgari 16 ve azami 25 sayısını b it i rmi§ bulunma k . 

6 - Dört adet vesika fotoğrafı v ermek . 

24 eylül 1941 akşamına kadar müraca at e d e n namzet~n'.İn 25 
eylül 1941 de Zonguldak'ta hesa p, h e ndese , cebir ve türkçeden 

yazılı imtihanları yapılacak ve muvaffa k olanlar mektebe kayıt 

ve kabul edileceklerdir. ( 6535) 16485 

{(:====>ANA - JLK - ORTA ve LlSEC~====~ 

~~~:: HAYRİYE Li ES. 
Fatih: sarachancbaısı 

Yatılı ve 
Yatısız 

Ka>lt tein her .:Un 10 dan 17 yo kad nr mektebe mUracaaL Arzu eden talebe 
mektebin hususi vesalUyle sabah evi erinden alınır. Akıam evlerine bırakılır. 

Telefon: 20530 

~============================================~/ 
u::===========================================~ 

Gişe saatleri 
Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğünden : 

16-9 -1941 tarihinden itibaren r esmi ta t il , Cuma rtesi ve Pazar 

günleri hariç olmak Üzere Banka gi~elerinin: 

Sabah saat 9,30 dan 12 y e v e 

Öğl eden sonra 14.- d e n 16,30 a k a d a r 

Cumartesi günleri d e : 

Sabah saat 9,30 dn 11 ,30 a k a d a r 

açık bulunacağmı s aym müşterilerine b ildirir. 4316 

~~===============================================~ 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Erzakın 

E z kın Miktarı 
c n ı Kilo 
'l'n 89000 
Aıp:ı 96000 
Odıın 670000 
Et 25000 
.Kuru ot 78000 
T'ı ınc; sooo 
Sabun 2400 
Zc) tın yağ 2000 
Saman 83000 
Kum uzum 4000 
Kuru fnsulye 2000 
Kırık mercimek 1500 
Nohut 3000 
böylUce 2000 
Gaz :1 ağı 2400 
Zeytın tılneııi 1000 
Kuru so:::n 5000 
P cyn r 1300 
P atat ıı 5000 
Sad ~ng 2000 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
17800 
10560 
13400 
10000 

4680 
1260 
1560 
12no 
2075 
800 
500 
250 
450 
300 
600 
450 
250 
845 
750 

3000 

Kr. 

Muvakkllt 
teminııtı 

Ltra Kr. 
1335 

792 
753 75 
750 
351 

94 50 
107 

90 
155 

90 
62/ 5 

37 50 
16 87/ 5 
33 75 
22 50 
45 
33 
lı) 

63 

75 
75/5 
3715 

56 25 
250 

Eksiltmenin 
Tarihi Gllnü Saati Cinai 

1-10-1941 Çarıınmba 9 kapalı .. .. 
" .. .. .. 
.. " " " 

4-10-1941 Cumartesi 9 açık .. .. .. 
" .. .. 
" .. " 

7-10-1941 Sah 9 .. 
.. .. .. .. 
" .. .. .. " .. " .. " 10-10-1941 Cuma " 
" .. .. " 
" " " .. 

" .. 
" 

.. 
20 kalem erzak, yem ve yakacak eksilt • A) Tabur ihtiyacı için vukardn yazılı 

m \ konulmuştur. 
B ı Şartnameleri komisyondadır. Gorille VP nlınnbllir. Eksiltmeler tabur knrargA· 

h nda ynpılaeaktır. 

C) Açık eksiltmeler için muvakkat tem inat makbuzunu ve ticaret odası esika • 
larını, teklif mektuplarını g-etirc-:ektir. v 

D) Kapalı zarfla ckeiltmeler için yukarC:aki vcsikalanm, t eklif mektuplarını havi 
kapalı zar!larını eksiltme saatinden Lir ıınnt evet eksiksiz komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları eksiltme saatinde dekomisyonda hazır bu -
lunm!lları ilA.n olunur. (7943-6488) 16544 

ZAYILER 
)ıtlı 2322 No. hı kamyon PlAkasını Nazl111de 
kn> bettll':lrnclen hUkmU yoktur. 

Naklbecl HJsC'J; n Ornl 43.13 

HARiCİYE VEKALET! 

Merdiven intaatı 
H ariciye V ekAletl Satın Alm a K omfs· 

yonundan: 
Hariciye V ekAleti binası methal m er di

veninin yeniden yapılması eksiltm eye k o
nulmuştur. 

Kanuni ehliyeti h a iz lsteklller in keııif. 
name v e projeyi her gf.ln vekAlet levazım 

müdilr!Uğllnde görebilirler. 
Keııif bedeli: 2075 lira 66 kuruıı. 
:Muvakkat teminatı : 155 lira 67 kuru~ 
lhale tarihi: ::?2. 9. 041 ııazarte31 snat 

(10) da. 
İhale mahalli : Hariciye V ekAletl satın 

alma komisyonu. (6418) 16393 

NAFIA VEKALETİ 

Yapı ve imar işleri ilam 
Nafia Vekaletinden : 

1 - E ksiltmeye konulan iş: Ankara 

Yliksek Ziraat E nst itüleri banyo tadi!S.lı 

sabit dolap ve bonko işleridir. 

Keşi { bedeli: (148~0.31) liradır. 

2 - Eksıltme 25.9.1941 perşembe günü 
saat ı s de Nafia Vckfileti yapı işleri imar 
işleri eksiltm e komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme uartnamesl ve buna müte

f erri evrak yapı ve imar işleri reisliğin -
den (75) yetmiş be3 kuruş bedel mukabi -
!inde alınabilir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

İmtihanla memur 
alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Teşkilatımızdaki münhal memuri -

yetler i~in müsabaka imtihanı yapılacak • 

tır. 

2 - B u imtihan 2S-9-941 perşembe günü 
lstanbulda Sirkecide Hamidiye caddesin.de 

memurin kursu bine.sında saat 13 te yapı • 

llt Vcktılctlndcn alınmıs ehliyet vcsıkası, eh
liyet vesikası ıcın ihale tarlhtnden en az ıe· 
klz .:ün evel bir istida ile MünakaIAt Vektılc-
une müracaat olunması. (G472) 16547 

Bina inşaatı 
D. Demfryollnn sa. Al. Ko. dan: 
Soma istasyonunda yapılacak yatakhane 

binası 1nşaatı kapalı zarf usullyle ve vahidi 
fiyat üzerlndC"n ekslltmc)'c konmuştur. Bu ın

aaatta dö~eme ve lentolar ıcın muktazı de
mirler idarece \•crllecektır. 

1 - Bu bin muhammen bedeli (42.700 li
radır. 

2 - Isteklller bu işe nlt ı:ırtname ve sair 
evrakı D. D. yollan Ankarn ve Balıkesir vez
nC"slnden (2Hi) kurus muknblllnde alablllrler. 

lacaktır. 3 - Eksiltme 30. 9. 941 tarihinde salı ı:ü· 

8 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı nU saat (l6> dn Ankarada D. D. yollan >Ol 
mü;ıbite v e iki fotoğrafla birlikte umum 1 dairesinde toplanacak merkez blrlncl kolms· 
mlidürlük Zat işleri b . .. yonunca yapılacaktır. 

rd' 
1 

ııu esıne muracaat et· 4 - Ek~lltmeye .:ırcbllmck ldn ısteklllerln 
me ı ır er. teklif mekt uplnrJyle birlikte a8akıdn yazılı 

4 - İmtihana girmek isteyenlerin aşağı- teminat ve ve alkl a>·nı .:ün snat (15) e ka
da yazılı vasıf ve şartları haiz olmaları la· dar komisyon reisliğine \•ennelerl ltı?..ımdır. 
zımdır. a> (3202.:S> llralık muvakkat teminat. 

b) 2490 H>,lı kanunun ta>ln ettiği ve~lkn
A. - En az orta tahsilini bitirmiş ol • tarla bu ise mahsus olmak tızcre Münakaltıt 

mak. Vcktıletlnden alınmıs ehliyet VC'Slkası, elıll>ct 

B. - 21 ya5ından aşağı ve otuz yasın • \'cslkası lcln ihale tarih inden en nz sekiz gün 
dan yukarı olmaı:ıak. e\•cı bir lstıd:ı. ile Münnknll'ıt Vekl!.letlne ınU· 

racaat olunması. (6473) 16548 
C. - Vazife ifasına mlini bir hal bulun-

mamak. Bina inşaatı 
D. - H er iklimde vazife görebilecek Devlet Demlryollnrı Sn. Al. Ko. d:ı.n: 

derecede sıhhatli olmak. Polatlı lslıısyon \'e allmnnlıısyon binaları 
E A k b d 

1 
insanlı kapa!~ ?.ıırf usullyle \'e \'ahldl fiyat 

• - ra asın an o mayan iki zatı da , Uzertnden ckslltm('ye konmuetur. Bu ınınatta 
referans olarak göstermek. 1 döşeme ve IC'nlo'ar ıcın muktazl demirler 

F . - A skerligini yapmış olmak veya idarece venleccktır. 
müeccel bulunmak ve bilhassa her iki hal- 1 1 - Bu ısın muhammen bedeli (S0.000) 11· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ist ekli- d 1 . rndır. 
lerin ll13,02 bin yUz on Uç lira iki Kr. luk e de son yok amalarım nUfus cüzdanıııa 2 - istekliler bu ise nlt ıartname ve snlr 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Ve- kaydettirmiş olmak. e\'rak ıU D. >ollan Ankara vezncıılnden 400 
klilet inden bu iş için alınmış ehliyet vesi • 5. - İmtihan mevzuu şunlardır. kurus mukabilinde alnblllrler. 
kası ibraz etmeleri lazımdır. fşbu vesikayı A. - Hesap ve hendese. 3 - ı-:kslltme 1.10. 941 tarihinde cıı!'lllm· 
1 

k . . • B. _ Yazı. ba ı:Unü saat 06> da Ankarada D. D. yolln· 
a ma ıç ı n ısteklilcrin eksiltme tarihinden rı yol dairesinde toplanacak merkez birinci 
(tatil günleri hariç) üç gün evel bi r isti· C. - Umumi ma\(imat (hayat bilgisi), komlsyonunılrı yapılacaktır. 
da ile Nafia Vekalet ine müracaat etmeleri coğrafya 4 - Eksl•tmc>e ı:ırebllmek ıcın ıstekllle. 
ve en az bir kalemde bu işe ben7.Cr 6. - İmtihanda kazananların muvaffa • rln tckl't mcktuplarl>·lc blrl'kte as:ıl':ııla yazı· 

k
. h ·ı . il teminat \ ' C ve~alkl aynı &Un snııt (15) e 

(10.000) liralık bir ic yaptıklarına dair ı·şı' ıyet ve ta sı vazıyetlerine ı:ore barem -, kaılıır komls>on rcl~lll':lne vermeleri l!'ızım. 

yaptıran İ darelerden alınmış vesika rabt deki dereceler üzerinden ücretleri tesbit dır: 
etmeleri tazımdır. edilerek sırasiyle tayinleri yapılır. a) (5250> liralık muvakkat teminat, 

S - İstekliler teklif mektuplarını ihale 7. - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi bl 24'10 sayılı kanunun tn>'ln cttll':I vesi-
• n 1 tebellüğ tarihinden itib:ıren 15 gün zarfın· kalarla bu ise mahsus olmak Uzcre MUn ıka· 

giınu o an 25-9-941 per~embe günü saat 14 !At Vek!ıletındcn alınmıı ehliyet ,·eslkası, eh· 
de kadar eksiltme K omisyonu reisliı:ine da kabul ile vazifesi başına gitmeyenlerin lbct \'cıılknsı IC"ln ihale tarlhlncıen en az sc· 
makbu z mukabilinde vermeleri lazımdır. tayin ve imtihan hakları iptal edilir. k lz ııun eni IJır istida ue Münnkal!t Vek:ı.le· 

Postada olaeak gecikmeler kabul edile- 8. Yukarıdaki şartlar dairesinde tine milrııcnnt olunması. 
mez. 10 9 941 de Erzurumda. I S 9 941 de Sam· <ç

474
> l(j549 

(
6442

) 16433 sun, Tokat, Bursada 20-9-941 de Zonguldak Pamuk yağı alınacak 
Kayseri ve İzmirde ve 25 9-941 de İstan - Devlet Uemınolları Sn. Al. Ko. dan: 
buldan mada Malatya ve K onyada ve l\Iuhamwcn bedel! {19500J (on dokuz bin ve 

ir evrakı D. D. yollan Ankara ve Adan& 

veznesinden {300) kuruş mukabilinde a li 

bilirler. 
8 - Eksiltme 3-10-941 tt\rihindc cuınl 

günü saat ( 16) .da Ankarada D D. yolları 

yol dairesinde toplanacak merkez birinci 

komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli• 

)erin tekli! mektuplarıile birlikte a!jaÇıda • 

yazılı teminat ve vesaikı ayni gun saat (IS) 

e kadar komisyon reisligine vermeleri la • 

zımdır: 

a) (42SO) liralık muvakkat teminat. 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettigi vesi· 

kalar ile bu işe mahsus olmak uzere Muna· 
kalat Vekaletinden alınmııı; ehlıyet vesik .. 

sı, ehliyet vesikası için ihale tarihinden eli 

az sekiz gün evci bir istida ile Munakalil 

Vekaletine muracaat olunması. ( 6642) 
16739 

Elbiselik kumaş alınacak 
Devlet Dcmlr>ollan Su. Al. Ko. dan: 
l\luh.ımmen bcd il r;,,ı iO (elli be~ bin ı.ı 

yuz eııı ) lira o' n tu lum elblsc lr ınl ne eh e
rlsll 65 000 metre kumas 2. 10. 94t pencıntıl 
.:ünü saat 16 d ı kapalı z rr usall)'le Ank& • 
rn da idare bin Ja s:ıtın alınacaktır. 

Bu ise .:ıımek tstlycn!C"rln 4012,50 (d6rl 
bin on iki lira elli kuru~) liralık muvakk-' 
teminat ile kanunun tflyln cttli'ıl veslknlan "' 
teklltlerlnl n)'lll .:ün saat 15 e kadar koınll • 
yon re s~ll':lne .. enneıert lAzımdır. 

Şartnameler 200 kurusa Ankara ve ıtıı1 • 
darpa$ıı \'e 17.mlr vcznclertnae satılmaktadıf• 

(6655) ı61.-

lşçi elbişesi alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
:Muhammen bedeli (75000) llra olan ll()OI 

adedi tulum 1500 adedi caket ve pantaıorıd .. 
ibaret tnkım olmak Uzcre ccman 12500 ad,ı 
ıscı elb sesi 2. 10. 941 pcrscmbe ı:Unü .aa.S 
15.45 te kapnlı zart usulb le Ankarada idi' 
re binasında satın alınaC"aktır. 

Bu ise ilrnt k tstlyenlcrln (5000) ııraııJ 
muvakkat tcmlnat ile kanunun tayln ettlll 
veslkaları ve teklltlcrlnl aynı giln sa•' 
14.45 e kadar l ·lmlsyon rcisllltlne vermeıttl 
lllzımdır . 

Şartnameler (200) kuruıa Ankara - Hıt>' " 
darpasa ve lzmlr \·cznelerlnde ı:ı.tılmaktııdı1 

(GWG) 161'1 

KAZALAR 

Kuru ot satışı Köprü betonarme döşeme 
parke kaldırım insaatı 

30>9 941 Diyarbakır ve Ada nada da memu· be$ ) Uzı fııa olan (30 ) otuz ton tnsrb·e t•dll
mls pamuk yal':ı 29. 9. 941 pazartesi gunü sn· 

(7!i80·6214 ) at 15 te kap,ılı zart u~ulblc Ankaraııa idare Karacabey Harası Müdürlii' Nafia Vekale tinden: ~ riyet imtihanları yal?ılacaktır. 

1 - Seyhan vilaye tinde Ceyhan köprü - 16312 binasında sntın alınacaktır. 
Bu lac .:ınnek lstı>·enlcrın (1462 50) (bin ğünden: 

sünün betonarma dôşeme tecrit ve parke 
kaldırım inşaatı (26.800) lira keşi! bedeli 

üzerinden kapalı zarf u suliyle eksiltmeye 

çıkarılmıştı r. 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Bina inşaatı 
Devlet Oemıryollnn .Sa. Al. Ko. dan: 2 - Eksiltme 1-10-941 tarihine müsadi! 

çarşamba gunU saat IS de N afia Vekalet i Erzurumda yapılacak maQ'aza binası ın
şose v e koprüler reisliği eksiltme ve artı r- ıaatı kapalı zart usullyle ve vahidi tırat ü

zerinden ekslltmeye konmuştur. Bu lnsııatta 

ma komisyonunda yapılacaktır. dö3cme ve lcntolnr tein muktazl demirler 
idarece \ erllcccktır. 

1 - uu ıeın muhammen IJl'dcll (ı2:>.000J 

liradır. 

dört yüz allmıs iki lira clll kurusJ liralık 1 - Hara lhUy:ıcından ıa:r.la tahnıııı" 
mu•·akkııt teminat ile kanunun ta>ln .,ttııcl dört yüz Lı kllo balya halinde kuru ot 111' 

palı zart uıullyle arttınna>a konmustur. ~,.. 
2 - Arttırma S tcsrlnlevel 941 cuma Jll""' 

s:ıat 15 te hanı. merkezlndc yapılacaktır· _., 
3 - Satılacak otun kilosuna dört tcU""" 

tıyat tahmtn o.unmuıtur. 

vr.slkalan ve tekllner1nl aynı gUn s:ınt 14 e 
kllılar komisyon reL~ııaıne \ t•ı meler! 11\:zımdır. 

Şartnameler parasız olnrnk Ankarada 
malzeme dalreslndl'n, llaydarpasada tesellüm 
\'e sevk ıt•tllğ1 nden dnfııtılac:ıktır. 

(G524) 16~ı65 

Elbise diktirilecek 
4 - Muvnkkat teminat. olarak bin U<l 1' 

lira nlınacaktır. 
5 - Şartnamesini ııöımek lstlyenlC'rln 'il 

ra muha ebc~lııc mürncaaUan llfın olunur 
~~_... .......... ,, ........ L~...,~me._.a.ill!.!..ıl!.r~ı uı.:-...ı &7l.!21.G1GZ.) lfi1'f 

2 - lsteklllcr bu ise alt ıı:ırtname ve ıa· 
linde alınabilecektir. Bu evrak Seyhan N a- lr evrakı O. O. yolları Ankara \'e Erzurum Yalnız kuması idarece \'erllmck s:ırtble 
fia Müdurlüğünde d e görülebilir. 'czncslnden (62:>) kunıa mukab1llnde ala. 11sınıc,tmdüe~emc\cut bulunan astar, tell, kazc- .al il llll 111111111111111111111111111111" 

3 - E ksiltme şartnamesi ve buna müte -
ferd diter evrak N afla • cklleti 90a• -ve 

köprüler reisliğinden ( 13 ~) kurus mukabi-

..... ve aı:ımetl rarlka nUmun.,ıcrl : ~ 
4 - Eksiltmeye gireb ilmek için istekli • IJlllrler. tarihinde cuma vc('hlle müteahhit tararını ı an tcdnr1k <'dilmek - R d 1 :ı'! ı · ı n .. ı · h · ım k ·· k s - ı-:kaııı.mc 26· 9 · 911 - a yo arınızı " erın a ı gun erı arıç o a uze r e e - ı:tınü sııat 16 da Ankarada O. o. Yolları >Ol üzere 14:50 tııkım elbise \e 820 aılct p:ılto \'e : ~ 

siltme tarihinden en az 3 gün eve! bir isti- dairesinde toplanacak merkez birinci komls· 400 adet kasketin dlktırllmesl kııpalı z:ırr U· - mutlaka bize tamir ettirin. Zira taırıl· ız 
da ile Nafia V ekaletine m üracaat ederek )'onunca vapılııcakUr. sullyle ekslllmcye konulmuı;tur. Eksiltme ı : rntımızı bir ınnn nar ti d" ruz. ~ 6. 10.1941 pnzart~I ııı.ınü saat 15 te Ka)ııe· : ~ ~ "' an e ..,o 
bu ıibi işleri yapabileceklerine dair ehli- 4 - Ekslltmeye i:lrebllmck !cin ıstekllle- rlde dordüncü isletme mildllrlüfıU binasında : R adyo T eknike vi 
yet vesikası almaları lazımdı r. rJn teklif mektuplarlyle ulrllkte asalhda ya- yapıln<'aktır. - Yenlsch r Ulus sineması >anında zıh teminat vcvcsalkl aynı gUn saat on beş - TI 56"" .t33' 

S - İ steklilerin Ticaret odası vesikası kadar komisyon rctsll~lne vermeleri l!'ızım. ::'tluhammen bedel bir tııkım elbisenin 12 - · ~M 
i le (20 10) liralık muvakkat teminatlarını dır: ve bir pnltonun 12 ıırndır. ':111111111111111111111111111111111111111 Tek bir pantalonun 250 bl k k ı ~ ~ 
h avi olarak 2 490 sayılı artırma v e eksilt - a) (7.tlOO> liralık mtivakkat teminat ve r as et n _.-150 kuruatur. ı• 
me kanununun tarifatı dairesinde hazırla - b) 2490 ıayılı kanunun ta)'ln et.tll':I veııt - Bu l•e a!rmek =.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll I knlarıa bu ise mahSus olmak üzere Mi.lnaka· q • 1stıyenlertn l638 liralık I 

::ı~a6:1:~1e:~~ı :a::r~~;lii:!n:!d:ra~~~::oa~ ~~~fy~~k!~:~~~~ı~ı:':~:ı: c:~ı;~~l~de~c~;a:~ ~~v:~~:~ t:~!~::ıa'~~~ele~s~·~r::;eunı:~:m~~ _§_ N EQSTE R İN la! 

reisliğine mq-buz m ukabilinde vermeleri sekiz ı:On evci bir istida ne Münnkn!At ve- manll kanuni bir hal! bulunnındıf:ına dair be· yannamelerlnl havi teklif mektuplarını tha· 
muktazidi r. (66lZ)' 1672S kAletıne müracaat olunması. <639~> 16402 Sıhha+lı olmak için insanın aeıl• le ı:ünU muayyen olan saatten bir saat e\e - : ıJ 

llne kadar komisyon rclıılll':lne vermeleri ıı- : burun, bogaz ve bademciklerini sılı 
: bir tnrzda tr'lliz bulundurması lA ' 

Eşya satııı 
Diyanet ı.ıerl Reisliğinden: 
Aleni arttırma ile müstamel demlrbas eş

)'A ve levazım satılacağından t aliplerin 1.10. 
941 carwamba .:UnU s:ı.at 14 te Sanayi caddesi 
Cınıııllı apartmanında db·anct lslerl reisliği 
önündeki meydanda hazır bulunmaları l!An 
olunur. (6796) 16724 

.a11ıı111111111111111111111111111111111ı1.. 

Tuğla alınacak 
Devlet Dcmlryolları Sn. Al. Ko. dan: 
l\tuhummrn bedeli 15.000 Ura olun bir 

milyon adet tu{:la 26. 9. 9U cuma .:UnU sant 
15.30 da kapalı uırt usullylo Ankarnda ida
re binasında ıatın alınncaktır. 

Bu ıee ı:lrmck ıstıycnlcrln 112:1 llralık 
muvakkat t eminat 1le kanunun tayin ettll':I 
veslkaaırı ve tekllrterlnl aynı .:Un saat 14.30 
a kadar komisyon relslll':lne vermeler! Ilı -
zımdır • 

Şartnameler parasız olarak Anknrada 
malzeme dairesinden, Jiaydarpa3ada tcsel -
lilm ve sevk ıctlll':lnden daf:ıtılacaktır. 

(6417) 16435 

- K l C 
· · U Bina inşaatı 

ızı ay emıyetı mumi = Devlet Dcmlr>olları Sa. Al. Ko. dan: 

~Çanta bezi alınacak§ 

--- Merkezinden : : Alaşehir lstasyonundn yapılacak yatakhane 
: binası ln~aatı kapalı zarf usullyle .. e vahidi 
: rıyat tı:ı:crlndcn eksiltmeye konmustur. Bu in
- ıaatta döşeme ve lcntolar !cin muktazl de -

---- Ccmb·ctlınlz ı:azmaske fabrikası lh· 
: tıyacı tein (35.000J met.re cnntıılık bez 

ırıcr idarece verilecektir. 
1. - Bu lıln muhammen bedeli (42.700) il· : alınacaktır. NUmune ve aarlnamelerl : 

: lstanbul'da Yeni Postane caddesinde -
- Kızılay deposundan ve Ankara'da Kt- : ,r .. dır . 
- zılay umumi merkezinden bedels!z alı- = 1 2 - lstekl1ler bu işe alt ııırtname ve anır 

- evrakı D. D. yollan Ankara ve lzmlr vezne -
: nır. • 4299 - sinden (215) kurue mukablllnde alnblllrlcr. 

.,11111111111111111111111111111111111 l llr" 3 - Ekılltme 29. 9. 941 tarihinde ı,ıızartcsl 
ı:tınll saat (16) da Anknrada o. D. Yollan 

tt-:================\\ yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko -
mL<ıyonunca YBPılacnktır. 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7228 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artuıt 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı !şleri M ü dürü 

Mümtaz Fai·k Fenik 

Müessese Müdürü Na§it Uluğ 

ULUS Basımevi f\NKARA 

- DİKKAT -

4 - Eksiltmeye girebilmek lcln tsteklllcrln 
teklif mC"ktuplarlyle birlikte asatıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün saat (15) e kadar 
komisyon relslll':lne vermeleri ınzımılır . 

a> (3202 5) liralık mu,·akkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun taYln ettiği vcııl -

katarın bu lıe mo.hsus olmak üzere Milnaka· 

YENİ Sinemada 
BuııOn bu gece 

Hatırasını ebediyen unutamıyacaflnız 

atıhane bir mm 

Bu Kadın Denlmdlr 
Bas rollerde: 

Heddy Lamarr - Spcncer Traey 
Seanslnr: 14 30

1 
- 16.30 - lS.30 gece 21 de 

zımdır. 

Po.qtnda olacak gcclkmelrr kabul edilmez. 
Ru ise nlt mukaveel ve •:ırtııame ııroıcıe

rl Hnydarpaıa, Ankara ı:arlarlyle 4 isletme 
mUdUrlüf:Undcn parasız olarak verııır. 

(8173 G7G3) 16728 

_ zımdır. -_ Bu yollnl'la giren anjinler, griP. 

: kızıl, kızamık, difteri. kabakU1• 11• 
: çiçek, suçlı; l ı , menrnjlt • • uıl' 
: bulaşıcı hastalıklarda 

NEOSTER1N 
istasyon binası yaptırılacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al Ko. dan : 
Tarsus da yaptırılacak istasyon binası _ pülverizasyon veya gargara•' 

inşaatı kapalı zarf usuliyle ve \.ahidi fiyat : oif:ıya yardım eder. 
üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşa- : Böyl<' h:ı.stnlnr llc temasta buııı.~ 
atta döşeme ve lentolar için muktazi de -ı § nanlan korur, şahsi ihtiyat ve tedb

1 

mirler İdarece verilecektir. : aldırır. 
ı - Bu işin muhammen bedeli (60000) 1:; Eczanelerde reçdeslz sntılır. 

liradır. 1 ':iıııııııııııııııııı11111111111111111 11 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sa- ".:...,_/ 

Muhtelif çelik ahnacak 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko.~lnn : -1. 
Muhnmmen bedel muvaklmt temınnt ve miktarları aşnl;'lda yazılı iki liste ııı 

tevtyatı muhtelif çelik 27-10-1!'.Ml paznrtc si gUnU saat 15 te kapalı zarf ıJI 
Ankara'da idare binasında satın nlınncnk tır. 

Bu işe girme~ i.stlycntertn her listenin h'.zasındn ynzılı muvakkat teminat il';J 
nunun tayin ettığı vesikaları ve teklifleri nı aynı glln snat 14 de kadıır 1toıııl"' 
reisliğine vermeleri ııı:iındır. .J 

Şartnameler 100 kuruşa idarenin Anknrn \'e Haydarpaşa veznelerinde satılır""~ 
tadır. (6394) J 

Ll!!te 
No: 
1 

M nlzemenin isml Miktar 

2 
Muhtelif hususi çelikler 
Knnnllı ve kanalıuz sustn 
çelikleri 

Sus Sinemasında 
Bu.:ün bu gece 

Saat 16.30 ve 21 seanslannda 

PAR1S DEL1L11-a.1:.1U 

Bas rolde: Mona Goya - C!Jf'O Aslan 
Saat 14.30 ve l 30 ıcnnslannda 

lKl GöNOL BiR OLUNCA 

Baı rollerde: 
Dantelle Darrlcux - Jean Klepurn 

25740 

84000 

Muhnmmen 
bedel 

Llrn Kr. 
29385 

54600 

SOMER Sinemasmda 
Duı:ün bu gece 

1kl mm birden 

I. KIZ TALEBE YUnou 
Qu rolde: Ann Shlhley - Nanır" 

il - Hl~ IZ Kll\l ? 
Seanslar: .IJI 

12.15 - 14 30 -16.30 - ll'l 30 $:ece 21 

Zııyl - Ankara kız llleslnden aldıC m 
1939 - 1940 tarihli tasdiknamemi kaybettim Zayi - 1035 • 1936 senesi lstanbul unat 
Yen • nl alara~undan esklalntn hUkmU YC'k· mektebinden aldıtım 1100 numaralı 1&hddet
tur. M. Nuran 4332 1 nameml zayt ettim. Yenisini cıkartacal':ımdan 

Gazetemıze .:önderııen ner aevı ya
zı lar, nesredll!lln edllmeıln aerı ve
d lmea ve kaYt>olusundan dolayı hiç 

Hamamönü Acık Hava Sineması 

KAHVEC1 COZEL! Cebeci Yenldotan Sineması 
SEV.tL BERBER! 

Ismetpa5a Sakarya ıınematl 
AKASYA PALAS 

Türk ıtıml 

~==================:::!) 
esk:Slnln hükmU yoktur. 

k>'l - Ankara belediyesinde namıma ka- lbrahlm Glrııın. 4337 

bir meaultyet kabul olunmu. Türkc• ııızıü ve ıarkılı 


