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Hüseyin SAMI 
Urtıı Mebusu 

Daima en samimi teessürlerle 
kaydetmiş olduğumu.z Avrupa. m~
harebesi karşısında ınsanca bır bı
taraflık güdüyoruz .• Yüksek vatan
ııeverlik duygusunun insaniyet mef
humu ile zıt gittiğine inananlardan 
olmadığımızı her vesile ile millet~e 
İspatlamış bulunuyoruz. Evet, tarıh 
hayat mücadelesinin ezeli olduğunu 
gösteriyor. Sulh yıllnrı, snvaş sene
lerine nazaran pek mahdut kalıyor. 
Bu kan, ateş ve ıstırap aleminde 
hlesut yaşayıp mesut ölmek nadir 
nesillere nasip oluyor. 

Milli Şefimiz Güzel 

Sanatlar Akademisinde 
Cümhurreisimi:ı: Milli Şef ismet lnönü'nün lstanbul'da bulun

dukları sırada Sultanahmet'teki Sanat Okulu ile Fındıklı'daki 

Gü:ı:el Sanatlar Akademisini ziyaret buyurduklarını telefon ha

beri olarak vermiştik. lstanbul foto muhabirimiz bi:ze bu sonun

cu :ziyarete ait resimler göndermit..tir. Yukardaki resim Milli 

Şel'imiz:in Güz.el Sanatlar Akademisi'nde heykel cıtölyesini ziya

retleri esnasında akademi müdürü Burhan Toprak'tan i:ı:ahat al

dıkları sırada çekilmiştir. Aşağıdaki resimler de lnönü'yü Erzu

rum abidesi maketi Ve kendi büstleri.önünde gösteriyor. 

======-!) 
Fakat harp, yer sarsıntısı, volkan 

İndifaı gibi kozmik bir hadise mi
dir? Tabiat kuvetlerine zekasiyle 
haknn o maarnı bılen ınaaa • ......, OG-~-"·~~ ·ı.~~--~~~"" 
kun bir ihtiras nehrinin köpükleri
ne kendini kaptırmış birer mantar 
gibi sürüklenip gitmeleri reva mı
dır? 

Denilecek ki, yukarıki satırlar
da yazdığın gibi bütün tarih boyun
ca bu böyle olagelmiştir. istikbalde 
Üe aynı boğuşmalar aynı tarzda de
\'aın edecektir. 

Bu tarzda bir muhakeme yürüt
inek sulh uğrunda çalışmaktan ü
midini kesmek, hakjki terakki mef
hurnuna yüz çevirmek demektir. 

Türkiye, şimdiye kadar "yurtta 
•ulh, cihanda sulh" ~iarının muzaf
fer olması için bütün mevcudiyeti.y
le gayret etmiş bir memlekettır. 
Cümhuriyet hükümetinin giriştiği 
\'e muvaffakıyetle başardığı son te
tebbüs ise Türkiye'ye şeref verecek 
mahiyettedir. lnsanca bir bitaraflık 
güden bir memleket, milli istikliılle
:ri uğrunda kahramanca çarpıştık
ları aonra ıstırap ve sefalet içinde 
kıvrananlara karşı şefkatli, rikkatli 
bir alaka göstermcği vazife bilir. 

Yunanistan'a karşı her iki muha
:rip taraf ablukasının kaldırılmış ol
l'haaı, vatan hizmetinde hudutsuz 
fea~~arhkla çalı§mı§ bir mil~.etin 
~.ugunkü derin elemine karşı g~st.e
,111~ beynelmilel bir saygı eserıdır. 

Mucadele" bir vakıadır, fakat a· 
h'ansı:ı: ve canavarca olması da m~
d~~kak lazım değildir. insanlık va
·ı ısınde hiç olmazsa bu kadarcık 
1 erl~nıniş olmasını gönül istiy?r. .. 
Dovüşcn saflar arasında,. esır d~

t~n bahtsız ve mustarip mılletlerm 
3
•1tesinde bütün bir nesle şeref ve
~ecek nice yüksek kabiliyetler h~
);::r olup gidiyor. ilimde, f~nde, .g~
d sanatlarda nice fevkalade ıstı
d attar parlamağa muvaffak olama· 
l kn sönüyor. Bütün bu üstün var
ı 1 

lal" karşılıklı tahrip ve imha yo-
llnda harcanmayıp başarıcılık, ya-
ratı l k k . k• cı ı heyecaniyle çalıpna ım· 
anını bulsalar daha iyi olmaz mı? 

d' Sol"arız, bu kadar muazzam mad-
1 re manevi enkaz yığını ortasm~a 

~:·~·.mağlup farkedilebile~e.k mı? 
111 k.ıkı sulha kavuşabilmek ıçı~.y~l-
1 2 •ktısadi sulh da yetmez. Gonul-

k~l"~e, dimağlarda "insanlık" telilk
•ıını· · ı· gel"ır 8 n Yer ctmış olması azım • 

J:' Unun için de bir ruhi inkılap ister. 
}' akat hu inkılap kuzularda, ko
t UnJal"da açık if~desiyle gafillerde 
• ece)Jj edip 1·urtlarda canavarlarda 
•z b'I K ' ı· · t hu ~. e bırakmaz, dünyanın ha ı ı§ e 

~':'0kü feci manzarayı ar:ıeder .. 
let 12• her şeve rağmen, ergeç. mıl: 
k leraras ı müna~ebetlerde, ma~~vı 
i~Yntetlere de hünnet edilcceı:ı~e 
daanıyonız. Hayat mücadeles~nın 
ilrn~a insanca bir mahiyet alacagını 

ıt ediyoruz. 
t c~huriyet hükümetin! ve onun 

1~2 kalpli reisini insanı teıebbü
en dolayı kutlanz. 

1 

t 
1 

,.;::::.=====================================~ 

Halkımızın gösterdiği 
büyük rağbet üzerine 

Yeniden 25 milyonluk 
tasarruf bonosu çıkacak 
Buna müteallik kanun layihası 

sevkediliyor yakında Meclise 
B ir buçuk ay kadar önce Milli Müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere satışa çıkarılan 25 milyon liralık Tasarruf Bonolarının gör
düğü rağbet üzerine Maliye Vekaleti yeniden 25 milyon liralık 

ikinci bir kısmın ihracına karar vermiş ve •bu maksatla yeni bir ka
nun projesi hazırlamıştır. 

Hükümete yeni Tasarruf Bo·noları ihracına salahiyet veren bu 
kanun Iayihası önümiizdeki günlerde Büyük Millet Meclisine sevk 
edilerek müzakeresine başlanacaktır. Yeni Tasarruf Bonoları da 
evellcilcri gibi 5, 25, 100, 500 ve 1000 er liralık olacaktır. 

İngiliz -Türk 
ticari ve mali 

münasebetleri 
- hakkında -

İngiliz Büyük Elçisi 

İzmir' de bir nutuk verdi 
h:mır, 17 a.a. - Sehrlmlzde bulunmnktıı 

olnn lnırlltere bll>'Uk eıctsı sır Huı:tıe Knach
bull Huırhcsscn Fuar dolanslyle vali, bell'dl
Ye reisi \ e dl C:or mrmleket bUyUklerı ıeretlne 
b•r akıam zl)·arctı vermıs ve eonunda l1$afn
dnkl nutku suylemıstır~ 

.. _ J:kseıa.ns, Bay b leı11yc reısı. bayanlar 
ve ba>lnr; 

nu aknm mesut oldutumu ani &!'atınız
dan f'mlnlm, aüzeı schrın.zı I> r kere daha 
zl)nret etmek Umldlnl tahakk k dtlrcb dl· 
C:lmden, b:mlr Funnnı b r ker d ha e:ordl
lıümdcn, kl'nd mi lrf'cen ıen ki dos•ı rım ara
sında bulduC:umdan dolayı mesudum, ge-ck 
reflkamın gerek kcndlmln bize ııec n &en gös
terd lılnl7. ıamımı hU nukııbutden cok alızel 
bir hatıra muhafaza cttıtlmlzl ve slzlerle t&· 
nt$mak bahll>ıırlıQına mazhar olduktan son-

1 
ra >enlden lzmır·e celmerıı dnlma kuvcttıe ar-

~==============================.:; [Sonu S inci sayfada) 

TAHRAN 
Sovyet ve İngiliz 

kıtaları tarafından 

ÇEVRİLDİ 
Yeni $ah iklidan ele aldı 

i ran müttefiklerin 

hükijmet merkezine 

yaklaşmamasını 
J.ondra, 17 

• P'4"«' , >I 
dbor: 

Jnırillıı: - &' yf!t ln
talarının buglin Tah
ran'• glrmf!lcrl nıuh

tı:"mf'lılir. 

Amst<'rılaııı, l7 a.a. 
- J,onılra raılyosu

nun hildlrditlne giire 
60\"J ı•t ve ingiliz k u
\'etlf'rl Tahran'ı ta
maıııi) le ~e,irnıMr.r

dlr. 
So\")'ı•t -re lngili:ı: 

gf'nclkıırıııayına nıcıı· 

up ımha)lar ıchrc 

glrmi terdir. 

Sinıla, 17 a.a. -
Bilılirllrllf;lne göre ln
glli:ı: \'e 50\') r.t kıtala

nnın Tahran'a girip 
ırlrmerııelf'rl ıahın 
tahttan feragati üze
rine İran makamları· 
nın Tahrarı'da a..~a)i· 

3ı h-nıin cılip cdf'lııe

nıf'lerirıe halUıılır. A· 

Yeni lran Şahı 
Mohammet 
Şahpur 

S&)l idaıııc edilılikl takılirde 1 gal kıtaları
nın Tahran'a ı;lrmerııcsl muhtemel olmakla 
'"'rahcr hu hususta bir karar ittihazı ma~ 
hallinde bulunan kumandanlara aittir. 

lnglliz.ıio\') et kıtaları lran hükünıeti 

ımr.rkeziııe ırirdilderi takdirde lngiliz \ 'c 50\'

(Sonu J. üncü sayfada) 

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti, dün saat 

1 O da Baıvekalette Reisicümhur 
ismet lnönü'nün riyasetinde top
lanmııtır. (a.a.) 

125 amerikan 
harp gemisi 
Atlantiği geçen 
gemi kafi lelerin! 

himaye ediyor 

Panama kanalı dvarmda da 
bir korsan araştmhyor 

Vqlngton; 17. a.a. - Dlln gece yarısın
danberi, Amerika Blrle§lk Devletle!'i'nlu 
At}anUk filosu, ate~e hazır bir vaziyette, 

(Soau s. i1acü sızladı) 

BERLI N'E GÖRE 

Almanlar 
cenuptan da 

ilerliyorlar 
Son dört günde 268 

rus tayyaresi tahrip edildi 

Leningrat önündeki 
muharebe devam ediyor 

nerlln, 17 n.a. - BuırUnkU resmt tebllt 
hakkında D.N.B. eu malQmatı almıatır: 

Almnn harekAtının mu,nrtaklntle de,•am 
cttlil:lnıı dair olan haberlerden ıu anlaaılıyor 

ki nlmanların cenup kolu Dnteper'ln ötHlnde 
ılddetll bir ilerlemeden sonra >cnldcn hıı.rekA· 
ta bnolamıılır. 

Nehrin bu ehcml)etll lılılı:rılnde bulunan 
sonet mlidatnnsı hlc olma ~a almdlllk bunu 
beklemly0rdu. Kaldı ki, bu son tıattalann re
na ha\a ıartları alman teaekkUllcrlnln hare
ket lmkAnlarını son derece zorlaıtırmınır. 

Dnleı>er'ln aea~ı mecrasında bln lll iki bin 
metre bir ııenlallil:e varm11 olma11, atman kt· 
talannın hareklt itin eheml>etll olan nokta· 
!arda nehri ırecmclerlne mlnl otrnamamııtır. 
1940 garp ıererlnde dUsmnnın anudnne mu-

(Sonu 3. üncü saylııda) 

bir zırhlı otomobil 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Smolensk'i 
Rus kıtaları 

kuşatlyorlar 

Şehrin ıimili Jarkisinde 
almanlar münhezim oldu 

Timoçenko orduları 

şehre 14 mil mesafede 
Moskova, 17 a.a. - Moskova rad

yosunun bildirdiğine göre, Sov • 
yet kıtaları Smolensk'i muhasara 
etmek üzere mevzilere yerleşınit-

(Sonu J. üncu sayfada) 

C. H. J>. Umumi 

İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umurnt 

İdare Heyeti dün mutat hafalık top
lantısını yapmış, Parti'yi alakadar 
eden mevzular üzerinde müzakere • 
!erde bulunmuştur. 

Amerika'clan gelen malzeme bir Orta-Şark limanına bo§altılırken 
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Demokrasi dhanında kadın : . . 
Ankara Halkevine 

Chicago'nun vücudü ile iftihar 
ettiği en azimkA.r vatandaıı 

Zirıat müdürleri loplanhsı 
devam ediyor 

Şehrimizde bulunmakta olan ziraat 
müdürleri toplantılarına devam et • 
mektedirler. Toplantılar cumartesi 
günü sona erecek, öğleden ıonra zi -
raat mektep ve müe1&eacleri gezile -
cektir. Pazar günü Ziraat Vekilimiz 
ziraat müdürleri şerefine bir ziyafet 
verecektir. 

Güzel terbiyesi 
Dil yolu 

Vedat Nedim TOR 
Güzel terbiye&inin bathca yolları: 

\ 

......................................... ~ 

bağlı üyelere 
Halkevi Reisliğinden : 

Maarif Vekilinin 
talebeye öğütleri 

Blrletlk Amerlka'nın Chlc~o şehrinin en 
uimklr vatandaşı Mrs. Louls De Koven 
Bowen tam seksen yasındadır. Henüz sekiz 
)'aşında iken içtimai yardım işine baılamıı 
ve bUtUn ömrUnce bu hayırlı yolda sebat 
etmlı harlkavt blr slmadn. 

Misis Bowen blltUn ha)·atınca ıstırablar, 
11efaleUer, facialarla dolu sahnelere şahit 

olmuına ratmen katiyen Umltslzllğe dlls· 
znemil, sırf ruhunun derinliğindeki hudut
suz cesaret, iyilik )apab!lmek hususundaki 
monsuz azmi ve beşeriyetin daha mesut bir 
latlkbale namzet olduğuna dair tmanlyle bu 
facialar arasında paçldıyan ziyadar bir yıl
dız olarak yükselmek ve etrafındakilere de 
bir ml1Jdel halAs olabilmek kudretini izhar 
edebilmiştir. KUtllk Louls zengin bir aile
nin çocuğu olarak dunyaya ııelmlı, fakat 
esrarengiz bir cazibe ile blltün hayatını fa
kirler, mustaripler, betbahtlar arasında ge
Clrerek kllnatın ltllAsında mesullyet deruh
te eden müstesna simalardan birisi olarak 
tanınmııtır. Chlcago şehrinin, ekseriya ban
ka hıraızlan, eşkıya çeteleriyle dolu tel~kkl 
edilen bu efsanevi bir şekilde zengin ıehrln 
fakir muhitlerinin sem8'rl bir yardımcısı o
larak her mUskUIU halletmek ve halkın 
hayat standardını yilkseltmek itin sonsuz 
bir sa:yretle calışmııtı llk defa Chlcago'da 
senainlerden bUyilk ianeler temin ederek 
fakirlere )'ardım tesisatını kuran, hUkümet 
" mtlletln mesut ıahıslannı ikna ederek 
Jlalkın refah seviyesini yükseltecek kanun
lar çıkartmağa muvaffak olan, ucuza ame
le cal11tıran, kadın isçileri ağır işlerde ça
lıttıran fabrikalara karJı mUthls bir müca
dele açan. erkek çocuk kulüpleri, oyun bah
celerl Ye kadın pollı tesisatını kuran, ilk 
defa Chlcaso cocuk ve ııencllk mahkeme
lerini, çocuk ıslah evlerini vllcuda ııetıren 
M1a1a Bowen'dlr. BucUnkü Amerlka'nın ka
dll'llnu llmalan, bUyUk kadınlar llateılnde. 
hllrmetle anılacak en deterll isimlerden bl
rialnbı M!.ıı Bowen oldutunda mllttefikUr· 
ler. 

Mll1a Bowen'ln bllyllk annesi Amerlka'-
1Un aartandan ııarbına alden llk mllıtamere
lerin aruında öküz arabııalyle seyahat et
llllt Odcaso civarında yerleımll olr ailenin 
e.ladı lıdL 

!Ut amerikan ailelerinin blrçoklan slbl 
Bowen'ln alleal de birçok mUıkllllerle çar
Pllmll. fakat hepsinde ııallp selerek bllyilk 
lılr Mrvet yapmata muvaffak olmuılardL 
ICQçQk Louilı milyonlarca dolar kıymetinde 
'bir mlrum sahibi olduğunu blldlll cUnden 
ltıbaren hayatının her ııUnUnU ıstırap ve 
fellketlerle mücadeleye vakfedecetlnl vl
detmltti. Çllnldl küçük Louls'ln kendlllne 
U. derin bir hayat felıefesl vardır. Bu 
mllltecıa l&hl!yet; ülQhlyetln hudutauz sil· 
sellllcler, lytllkler, dotruluklar halUa oldu
tuna. arzımınn sinesinde; herkesin mesut 
ve mUreUeh ~aş)labllecek kadar mebzul 
varbldann saklı oldutuna kanaati vardL 
'Yeter ki biz lnaanlar dolru yolda yUrllye
.ıım. Bu emaalılz hazneJerl kesfedellm. Istı
rap ve fellketlerl ortadan kaldırmak itin 
elblrllltYle çalısalım." diyordu ve bu dedl
llnl de bizzat kendlal tatbik ediyordu. 

Louls henllz ıeklz yaşında iken bir g{ln 
bahçe kapılarının önünde azım blr atın kU
cWc bir çocuıu fect bir ıekllde yaraladığını 
s6rmllstQ. Etraftan koıuıan erkekler zaval
lı :rualı eocuıu kucaklanna almıt. evine 
s6t11rmiltlerdl. Louls de kendilerini takip 
ederek çocuğun barakacıtına kadar gltmls
tl. Loulı karsılastıtı manzaranın dehşetiyle 
donakalmlftl. Burada kendi evi'1deki servet 
ve refahın bir zerresi bile yoktu. MUthil bir 
1efaletln, yaralı eo~utun bütün hayatını ve 
ailenin ber ferdini saran bir utırap menbaı 
oldu)Unu anlamıstL Kllcük Louls yavasca 
oradan uzaklaımıs, babasının, annesinin 
doltlannuı evlerine birer birer giderek pa
ra ıstemete başlamıttL Bir aaat ıonra elin
de 57 dolar lle bu sefalet yuvasına dönmüş, 
pr&lı cocutun babuına paraları teslim et
mlıtl. ?ıte bugün seksen yaşını ldrAk eden 
n almanın bütün hayatınca devam eden 
lcUm&l yardım mesleki o ~Unden itibaren 
kendisinin yesAne sebebi mevcudiyeti ola· 
nk ruhunda kök aalmıs bir ideal olmuetu. 

Loulı on altı yqında iken zengin aile ev
Jltlyuıa mahsus bir mektepten diploma a
larak tahsillnl ikmal etmişti. Hakikatte ise 
tallllll o ,Unden itibaren bqladıtına kanl
clL ÇUnkll gene Louls artık bUtlln zamanını 
tamamen ldeallne vakfetmls. memlekette, 
lctlmal fellketlerln ıebeplerlnl tetkik etme
te .b&llamJ1tı. İlk defa olarak civardaki bir 
ıdllaenln erkek çocuklar itin actıtı pazar 
c1erllerlnl deruhte etmletl. Bu sınıfa devam 
eden talebeler blrt<>k muallimleri canından 
lteadlrecek kadar bt ve yoldan etkmıı mah· 
J6klardı. Fakat gene Loull tein her biri ay
n ayn birer tetkik me..,"Zuu teıkll eden bu 
betbaht yavrucuklar az zamanda hocalarına 
bllyilk bir hürmetle bağlanmııslardL Cünkll 
1aer birinin evlerini ayn ayn ziyaret edl· 
70r, ailelerin tclnde bulunduktan ıstırap ve 
fe1'ketlerlnln sebeplerini arattınyordu. Bil· 
tlla füir allelır Loulı'I tanıyor, ıamlmlyet 
" ulawtlcenabına iman ederek dertlerini 
batla aeılıklarlyle teşrih ediyorlardı. Bir • 
ıa.c ~ sarfında esnç Loulı birçok ailelerin 
-.-Sarma analanna ıı temin eden bir lf 
Mroau vücuda sıtlrmlıtl. Ve tek batına 
*9ree ln1ana il yaratm11tı. 

ar ıen• 10nra evlııln sen" bodnım katı
neıc cocuklar tein bir kulüp tıalln• koya· 

'1IJI .ıranıllklerdı Mfalıt yuvaıı olan yerler
.. cocuklann toplanarak aralannda qklya, 
eanl J'etlıtırmelerlnı mlnl olmuıtu. Bu kulüp 
llelld de dünya yüzünde lllc tuta ıdllen co
eulr kUIQbU idi. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çankaya 

Nezahet Nurettin EGE 
Louil Kenç kızlara da dikta kulübü tesıı 

~unııt(. l:llrçok on altı, on >edl Yaıında ien1,.'
lerin tlzlyoloJlk ıetalet Jçlnde ıolup iltmelerl· 
ne yUretı ıı;üıyarak ıahlt oluyor. Zavallı bed· 
baht kızcatuların niçin fena yollara düıtük· 
!erini, ne tecı ıartlar altında hırıızlık ettikle
rini ılmdl daha b1 aolıyordu. Binaenaleyh fa
kir mahallelerde ıetaletlerln menbalarJyle 
mücadele et.rnek. tahta barakacıkları, iaYri 
ııhhl evler! )lk•P yerlne modern taklr mahalle
ler ikame etmek lstıyon1u. licnc Louls'ln kana
aUne aöre :ııenKlnlerln böyle hayır itlerine a· 
!Akadar oımuı lkl cephell bir kazançtır. Blr 
yandan fakir insanların 11tıraplarını hafltlettl· 
ti iibt. dtaer ıarattan zenKln insanların vic
dani borçlarını bafltletmektedlr. "Dun)·ada 
hemclntlne mUflt olmak U\"kl kadar bir ln· 
aan ruhunu belllyen, bilyilten hlc bir itda ta-

Orta tedrisat muallimleri 
arasında değiıiklik yapıhyor 
Orta mektep ve lise direktör ve 

muallimleri arasında bazı değişiklik
ler yapılmaktadır. Bu husustaki lis
te yakında Maarif Vekilinin tasdi -
kından çıkacaktır. 

aav\'Ur edllemez.., diyerek blrtok zenırlnlerl f ocuk 
kendi proJelerlne )ardıma ikna ediyordu. \> Esirgeme Kurumunun 

15 günlük yardımları 
Mlıla BO\\Cn yalnız kendi kurdutu müesse· 

aata a!A.kadar olmakla iktifa etmemlı, takat 
Amerlka'nın mevcut hayır milesseselerlne de 
bil) tik yan1ımıarda ouıunmuıtur. <.:htcaKo'nun Çocuk Esir~cnıc Kurumu Genci merke. 
her cins, ırk \"I milletten yüz binlerce muha- zinden gazetemize verilen malumatta Ku
cır allelcrine kucatını açarak. bu za\·aııı in- rumun çocuk polikiliniğinde 429 hasta ço-

~~~~r:n~~~k~::ı:a~~:~a::t%a~e:u~;!~~tb~:: cuiiun ve 71 çok çocuklu hastanenin ve 
ıeden meshur ((Hull Houaeı> müessesesi MI- Dis bakım evinde 218 çocuğun diıleri mu
sıa Bowen'den bir mil.Yon dolardan tazıa bir ayene ve tedavi edilmiştir. 
yardıma nail oımuıtur. 

Elli ıenedenberl ) üzterce fakir erkek tuz 
çocuk her ıene Misli Boy,en'ln ze\·cının !imine 
izafeten teali ettıtl muazzam bir çlftllk !cin
deki yaz kamplannda ı.tırahat eunektı ve ta
biatın rehaklr kucatında namuıkAr, ııhaUI 
vatandaılar olarak hayata hazırlanmaktadır· 
!ar. 

Amerlka'nın (Unlted Clıarltıea - müttehit 
yardım cemiyetleri), (Juvenlle Protectıve As
ıoclatlon - Kentleri himaye cemiyeti), lWO
mena Cıty Club - kadınların ıehlr kulüpleri) 
ıamtndekl insanı cemiyetlerin Clılcaio ıubelerl 
bütün mevcudlyetler1nl çok azlmkA.r ve feda
kAr bir kadın olan Mllll Bowen'ln bitmek tU· 
kenmek bllmez ıayreUnı ve mail yardımla
nna medyundurlar. 

Henllz Amerlka'da hutabakıcılık me11le-
11Yle me11uı ol.matı dQıUnmedlklerl bir dev· 
rede takriben, aıunıı ıene eve! llk defa ev
ler! :ıılyaretcl .tıutab&kıcılık mnletlnl tnlı 
eden ve bütün malt m•ullyetlnl deruhte ede
rek Clılcaao ıehrlnln her maarif mektebine 
dalml bir .tıaıtabakıCl koyarak cocuklar ara
ıında tar1 hutalıklarla mücadele eden Mlıll 
eowen'dlr. Bu ıaYed• eocuklar araıındakl 1ar1 
haıtalıklar pek az umanda haddi uıarıye 

ınmtatır. 
Mllll Bowen 1adece müıflk bir kadın detll, 

takat ıayanı hayret derecede cesur bir kadın· 
dı. Amerlka'nın milyoner alleLelerln• menıup 
oldutu halde .kendi ıınıfının fakir inanları 
eıcploiter ıtmnlnı .katlyen tahammül etmez. 
Blllkll zenıtnıere ka!'lı tkldetle vaztyet ala
rak taklrlerl kahramanca müdafaa ederdl. 
1910 11nnlnde Clılcaao·nun hazır elblae ya
pan ameleler! arev llln etUklerl ıaman Ml· 
ıta aowen bunlann savallı allelertnln ac kal
mamuı lçln ıril• bini- dolar teberru ederek 
1ırcvın amele lehine halledllınestnı temine 
mu\"attak oımustu. Amerika rataklı \"agonlar 
amelesi zaman zaman bas iösteren 1htllfı.!
ların halli tein itne Mitli Bowen'in müzahe
retlne dehalet etmlıler. bu aayede binlerce 
ınıan daha yüklek bir llcretle calıımak lmkl
nına nail olmuıtur. Sayanı dikkattir ki -
bizzat Mlıll Bowen yataklı vaaonlar kumpan
yasının en bU)'ilk hllledarlan aruında idi. -
Amerika cellk 1anayll ameletıl yevmiye 12 ıa
at çalııırdı. Mlaıa Bwven bu atır ta ıaatınln 
tahflfl için de ameleye tamamın müzaheret 
etmlı ve sermayedar aınıfın kan11ında müt
hll blr mücadele ac:mıı ve muvattak olmuı
tur. 

Elli sene e\"el Oıle&iO mehrlnde fakirlere 
yardım teıkllA.Unı kuran bu kıymetli kadın, 

ıetalelln haklkt sebeplerb·le mnaul olmalı 
en baılıca va:ı:.lle edinmlı ve (bütün bu ıstı· 
raplar, tellketler yanııı mll81 taraımızın, yan
lı• düıüncelerlmlzln. insanlar aruındakl mll
naaıbatı yanili tanzlm edltlmlzln neticeleridir. 
Bir kelime lle yanlıı terbtyernlzln ~h9uller1-
dlr. Buaün mekteplerlml:ııl dolduran fakir ço

cuklar, eter hakiki bir ıstıhaal terbiyesiyle 
teçhl% edllmeılene ,,.rın fakir anaı.ar, babalar 
olacaklar. Bu seraıet böylece temadi edip al· 
decek. Binaenaleyh sefaletin aebebl ullslyle 
mücadele etmek ıazımdır. Yokla avuç avuc 
iane vermekle delll!) reıae!ealyle, ClılcaKo 
ıehrlnln lkt11adl, ıctımat ve terbiyevi davlla
n üzerinde uzun seneler calıımıı ve aerek be· 
ledlY•· aırek hUkümet lkt111.t kanunlannın 
halkın refah aev1Yeslnl artıracak bir ıekllde 
tanzim edllmt1lnl temin etmııtır. 

Misli Bowen'ln hayatını ve Herlerlnl ya
kından tetkik eden bir muharrir, buaün sek· 
ıen yaıını idrak eden bu muhterem kadının 

.tıatıruını tazızen yazdıtı bir yazıda "eter bll
tUn 11rvıt tabibi ve )'ilklek bir ml\'kl ıctımal
ye ıahlp kadınlar eııırtnın altındaki maddi. 
manevi kuvetltrt Mllil Bowen'ln takip ettltl 
saye )"Olunda sarfetmlı olsa ldller, beterlyıt 

Kurumun süt damlasından sütü olmayan 
annelerin 1680 ıüt s;ocuğuna ıütü verilmiı 

ve Kurumun sıhhatli çocuk yetiı;tirmek iıze 
re neıir ettiği bakım öğütlerinden ailelerin 
iıteii iızerine 474 kitap adreıılerine gön -
derilmiıtir. 

Kurumun Çocuk Sarayındaki sıcak ban -
yolarında çok çocuklu 1211 anne ve s;ocuk
ları sıcak banyo almışlar ve 42 çocuğada 

216 lira 72 kurus para yardımında bulu
nulmuıtur. 

Kreı (Gündüz bakım evi) de çalışan aile 
!erin çocuklarının bakımsız kalmamaları i. 
çin tesiı edilen Kreıe sabahları bırakılıp 

akıamları alınan yedi yaşına kadar muhte -
lif s;ailardaki ı 17 yavrunun terbiyeleriyle 
beraber 2990 kab mama ve sıcak yemek ve
rilmek suretiyle de ııdaları temin edilmiş

tir. 
Çocuk Esirgeme kurumunun Kcçiörende· 

ki çocuk yuvasında daimi §efkat ve bakım 
altında bulundurduiu 238 Çocuk esirııeme 
yavrusuyla atuıtoıdn birinden onbeşinci 

ıünü akşamına kadar 4026 çocuğa muhtelif 
yardımlarda bulunduğu ııibi bakacak kim -
ıeleri olmayıb bakacak iıtinatkihi kalma -
yan %5 ıUnlükten bir yaşına kadar 10 yavru 
çocuk yuvuına alınarak sailıklarına varıl
mıt 6000 çocuk.da Çocuk bahçesinden isti -
fade ettiii memnuniyetle öirenilmiıtir. 

KARAKIS 
Zayıf ve kimıeıiz yavruları kışın haşin 

ıoiuklarından koruyub yaıatabilmek için 
çocuklarınızm kullanılmıı elbiyıe, çama • 
sırlarını Çocuk Eıirıeme kurumuna ver -
menisi kurum saysıyla bekler. 
KİMSESİZ YAVRULAR MİLLETİN 

ŞEFKAT SİNESİNDE BARINIR ı 
Bu ıaye uğrunda kurulan Çocuk Eıirıe

me kurumu ıefkat hiıleriyle dolu her tür
lil yardımlarınu:ı 11ygıyla bekler. 

Tabiiyetimize alınan 
millettaılanmız 

Muhtelif tarihlerde yurdumura 
ııetmit bulunan 1827 millettaıımızın 
TUrk vatM'ldatlıiına kabulü İcra Ve
killeri Heyetince kabul olunmuıtur. 

Küre linyit madeninden 
alınacak reıim niıbeti 

Bilecik vilAyetinin Söğüt kazasına 
bağlı KUre köyünde bulunan linyit 
madeni milıtahsalatından yüzde beş 
niıbetin.de nh~bi resim alınması İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. 

buıünkU faclalann hlc blrlltne ıahlt olmaz, 
arzımız bUtün inıanların mesut ve müreffeh 
yaıwabllecetl eflanevı bir aüulllkle auzelle-
1ır, her sün daha cok aevllmcıte. dah.a c<>k 
taziz. tebcll ve takdil edllmele llyık bir ılma 
arzedcrdl.,, demlıttr. Temcnnl edelim ki hlc: 
olmazsa bULün bu fellkellerden sonra Misli 
eowen'ln mealektaııan coRalsın ktılnatı hu
dutau:ıı ıetkat ve muhabbetleriyle ihataya mu
..,.arrak otıunıar ... 

Dil, El, Göz, Kulak, 
M u h i t'tir. Her ne kadar bunla
rın birıkaçı çok kere bir arada iı
lerae de hepai aynı gayeye, "G Ü • 
z e l"e götürür. Bu itibarla bu taa
nif biraz ıunidir. Fakat tahlil için 
bence zaruridir. 

Dil terbiyeainde ilk ana ıart, Türk 
çocuğunun \ürkçeyi gayet i y i 
öğrenmeaidir. Bir dili gayet iyi öi
renmek demek, onu papağan gibi 
konutmak demek değildir. 
Bir dili iyi bilmek demek, onun bü
tün güzelliklerini, inceliklerini, ay
rılıklarını, yafıyarak, duyarak, ta
darak ona taaarruf edebilmektir. 
Türkçeyi iyi bilmeyi, ayrı bir meı
leğin iti teli.kki edenlerimiz çok
tur. Bunlara göre, roman ve ıiir 
okumak, sadece edip ve muharrir 
olacakların karıdır. Mesela, bir 
mühendiıin, bir doktorun, bir zira
atçinin roman ve tiir okumaıını 
ayıplıyanlarımız bile vardır! Onun 
için meılek kitaplarımızın çoğun
da bozuk ve ölgün bir türkçe ha
kimdir. 
Halbuki lisan güzelliği, lisan can
lılığı, lisan sadeliği, içtimai müna
ıebetlerimizin en lüzumlu vaaıtala
rıdır. Fikirlerini i y i n a ç ı k 
anlatamıyan bir adam, hiç bir mea
lekte muvaffak olamaz. 

*}* 

Türkçe, halk dili olarak, dünyada 
hemen hiç bir dile naaip olmıyan 
bir ifade zenginliğine maliktir. 
Türkçe, en gizli ve en ince ruh ha
letlerini bile p 1 i a t i k bir tarz
da canlandırabilen ifade tekilleri 
taıır: Mesela; "Dilim dolandı, i
çim bunaldı, Canım yandı, Gözle
rim karardı, Odüm koptu, Aklım 
baıımdan gitti, Yüreğim sızladı." 
v .•. 
Hiç bir dilde, i ç - a l e m'ini bu 
kadar elle tutulacak bir canlılıkla 
maddeleıtirmenin imkanı yoktur. 
Sonra türkçemizin yine birkaç mi
aalle anlatabileceğim bazı hususi
yetleri vardır ki, baıka hiç bir dil
de benzerlerine raatgelinmez: 
"Batını taştan taıa vurmak!" Piı
manlığı, vicdan azabını bu kadar 
kuvetle dillendir~ilen baıka bir 
dil tasavvur edemıyorum. 
"Nur içinde yatsın!" Kara toprak
lara gömülü bir ölü için bundan 
daha asil bir temennide bulunula
bilir mi? 
"Allah afzınm tadmı bozmasın!" 
S-d•tİ bu icatlar. m..,_ı.ı.aala•ta• .. 
mıı batka bir dil biliyor musunuz? 
Hepimizin, her gün hiç farkına 
varmadan, gayet tabii olarak kul
landığımız türkçe kelimeleri ve 
türkçe aözgelimleri ayrı ayrı tet
kik olunmaia ve tadılmata deier 
bir kuvet, zarafet, tazelik ve ince
liktedir. 
Türkçe, üzerinde düıünüldükçe, 
daha çok aevilon, bağlanılan ve ıa
yılan bir dildir. 

lıte, mekteplerimizde, çocukları
mıza ana-dillerini öğretmek ıibi 
yükaek-terefli bir iti Üzerlerine al
mıt bulunan muhterem öiretmen
lerimizin, türkçemizi, bu en büyük 
milli a e r v e t'imizi gayet iyi ta· 
nımaları, ona adeta ıönül verme
leri ve bu atlıdannı muhitlerine ıi
rayet ettirmeleri ıerektir. 
Kıraat derai, yalnız harfleri tanı
tıp birbirlerine wrdurmak demek 
delildir. Kıraat ve inıat, baabaya
ğı bir ıanattır: kelimenin ve cüm
lenin içine ıirerek, onu raııyarak 
ve ya9atarak okumak, kelimeye 
can, ruh, hacim, hareket, renk, ko
ku vermenin ıırrmı öfrenmek la
znndır. 
Bizde, kıraat derılerinde muvaff a
kıyetin ölçüıü, çok kere aürattirı 
"Maıallah ııldır ııldır okuyor.'' 
deriz. Fakat ııldır ııldır okuruz 
da k e y f i J e t bakrmmdan Ji
ne kötü ve ölü bir kıraat yapmıt 
oluruz. ille neıir YeJa nazım okur
ken, kelimelerin aonunu uzatarak, 

Halkevleri idare ve te~il.itı 
talimatnamesine göre evimize 
bağlı üyelere hüviyet varakaıı 
verileceğinden arkadaşların üç 
adet 4,5 X 6 genişliğinde fotog
raflarını adresleriyle birlikte e
vimiz bürosuna getirmeleri ve 
yahut göndermeleri rica olunur. 

Ders yıh başlarken 

bütün mekteplerde 

talebeye okunacak 
1941 - 1942 derı yılının b&1lamaaı aıfıo 

~ ı 111111111111111111111111111111111111 ı t' fesinde Maarif Vekilimiz bUtUn mekteP
lerde ilk derste talebeye okunmak US_. 

Yırtılmak üzere 
olan 5000 lira ! 
30 ağustos zafer bayramı münase -

betiyle tertip edilen milli piyango ke
şidesi için bir bilet alan Beden Ter • 
biyesi umum müdür muavini B. Ce
mal Gökdağ, bir şey çıkmadığı zan -
niyle piyango bilethi yırtmak ÜTece 
iken, bir arkadaşının ikazı il?erine. 
biletini odacı ile piyango g:şesine 

göndermiş ve biraz sonra o1acı ken
disine 5000 lira çıkt!{?ı haberini gr. -
tirmiştir. 

Milli piyango idaresi Yenişehir şu
besi bilet karşılığını derhal mumai -
leyhe ödemiştir. 

inildiyerck, ıese cali ve suni bir 
eda ve ahenk vererek, o basma ka
lıp, tek satıhlı mahut intat tarzını 
muhakkak terketmeğe mecburuz. 
Güzeli sevdirmenin ilk ıartı, Türk
çeyi sevdirmektir. 

Her kelimeyi her cümle içindeki 
mi.na11na ve rolüne göre kıymet
lendirerek, aeıin tonuna ve hacmi
ne hakim olabilmek: Kıraat ve in
fat derılerinin bu ezeli kanununu 
hiç bir vakit unutmamalıyız. 

Y a z ı ve k o m p o z i ı y o n dera
leri de Güzel sevgisinin en iyi vası
talarından biridir. Liıan denilen o 
binbir marifetli ileti, ondan en 
yüksek verimi alabilecek bir tarz
da kullanabilmek için, iyi tanıma
lıyız. Bunun için de tek çare, çok 
yllzmak ve çok okumak. 
Okumak bahsinde avziyet, içler 
acıaıdır. Çocuklarımız ve gençleri
miz, ekseriyet üzere, hem tekil, 
hem de muhteva bakımından çok 
k ö t Ü feyler okuyorlar. Güzel'i 
ve Ulvi'yi değil Çirkini, Bayağıyı, 
Süfliyi telkin eden düıük zevkli e
serler kapıf kapıf çocuklarımızın 
ellerind~olaııyor. Bu ıartlar al
tında da türkçeyı ne iyı 1<onu§ab1-
len, ne iyi yazabilen ne de iki oku
yabilen bir gençlik yetitiyor: Milli 
zevkimiz yozlaııyor: 

Ma.Arif teıklll\tına bir tebliğ g!Sndermtr 
tir. Bu tebliği aynen yazıyoruz: 

"1941 • 42 dera yılına girerken de ılal.,. 
re ilk ISğUdUm, çatıımak olacaktır. TUt1' 
çocuğUna ilk vazife budur. Bu vazifeyi. 
BUyUk Şefimiz ismet :tnönU ıu cUmleU 
ne canlı bir surette bize anlatıyor; iyi dia
leyln ve gUzel kavramaga çalııın: 

··cumhuriyet evıa.tıarının vazifeleri, -
vatanın, cihan vatanı içinde, passız bir çe
lik; medeniyetin umranı ve nlmetlerlYl• 
bezenmlı bir bahçe; ilmin, fennin, kUltO. 
riln yüksek mazhariyetine erml§ vataD' 
da.flar yuvası olmıuıı için çahımak, ul
r8'mak, mücadele etmektir . ., 

Siz Cllmhurlyetln öz evlAtlarısınız. AJfl 
Kurtarıcımız AtatUrk'Un emanet ettilf 
TUrk vatanını yükseltecek, sUzellikterl• 
bezeyecek, bahtiyar edecek ılzlersiniS. 
Bunu baıarmak için ilk ödeviniz evinizd•• 
ve okulunuzdan bqlar. Analannızın, ~ 
balarınızın, hocalarınızın ötutıerinl caD' 
da.n dlnllyecekıiniz. Onlann "yap., dedilC" 
!erini yapac.,ıt. "yapma,, dediklerini yar 
mıyacakıınız. 

Geçen 1940 • 41 dere yılı içinde oırull., 
nmızın disiplin durumu evelld yıllara ııir 
betle daha iyi görlilmUıtUr. Eviniz kadd 
kutsal tanıdığınıza ıllphe etmediğim oJııJ

lun yasalarına hürmet etmekle hem d&Jıa 
mükemmel bir çalııma muhiti elde ettili" 
nizi, hem de llz ahltıkınızı yilkselttlğinitl 
hatırdan ı;ıkamıanı11Iısınız. GUnUnUzUn s6 
saatini Uç eıit parçaya bö!Up birini çatır 
ınağa, birini gUzel havada oynayıp aıhll' 

tinizi sağlanıla,ştırmağa, birini de iılni .,. 
ödevini ynpmı§ bir iruıa.nın rahat yürefi1" 
le varacağı uykuya ayıracaksınız. 

Okulunuzda gllndc en çok dört saat k., 
dar dersiniz var. üste, çalı§mak için bit 
o kadar zamanınız daha kalıyor demektir• 
Bunu dersinizi hazırlamaktan bqka bit 
lıle öldUrmlyecekslnlz. İçinizde bu dedi1'
lerlmi yapmıyanlar, hA.IA lstedigimiz .., 
dar a7.almıı değlldır. Bu yıl, beı ay 'kadd 
boş zamanınız oldu. Öğretmenleriniz ... 
tatılde dersler verdiler. Öyle oldutu ~ 
de aranızdan - az da olsa - ı;alııımıyalt' 
lar, sını!ta kalanlar çıktı. Bu çocuklad1 
emek ve mihnetle okula g!Snderen anal' 
ra, babalara ve kendilerine yazık detd 
mi? İnsan ömrü içinde bir yıl, ne uz.un, ,,,.. 
kıymetli bir zamandır? Bunu kUçlfk blV 
yUk hepiniz iyi takdir etmelisiniz. Bil~ 
!isiniz ki, elinizdeki ldtaplan iyice aoJ9f. 
yıp öğrenmeden sınıf geçmek yoktur. 
medlğlnlz, anlamadığınız yerleri - her 
kit ıize aöy!Uyorum, gene hatırlata 
.l'ım - liA'.rAhn4!nıa.,ini"'• ~,kinm.,,.... ,......-" 
runuz. D r i iyi belllycbllmck için ö~ 
nlleni dalma tekrarlamak ıarttır. O 
içindir ki bir dersi "ötrendim,. diye 
o dersin arkuını bırakmamalıdır. Büt 
okullarda talebenin her derse, fakat 

Buna kartı: hassa matematik derslerine daha bil 
ı _ Çocuk ve gençlik netriyatını dikkat göstermesi ltzımgeldltlni aöYI 

mek mecburiyetindeyim. Bu deraln 
devletleıtirerek muhtelif Yatlara gUç bir ders olmadığına ve eğer bir 
göre çocuk ve ıençlik mecmuaları gilçlUklerle kar§ılaşıyoraanız gene 
çıkartmak, senelere alt bahislerde nokaanınız b 
2 - Çetitli eaerlerle zengin bir duğuna hUkmetmeniz ve bu noksanı 
çocuk ve gençlik kütüpaneıi kur- mamlamanız lcabeder. Evelki bahl 
mak, dönmenin size vakit kaybettlreceginl 
3 - Mekteplerde kıraat ve tahrir mayınız, bir defa e1ıuılar1 iyice ka11'1'1ıtll'~ 
deralerine liıan kültürü ve güzel nız sonrası sizlere çok kolay gelecekUt· 
Hvgiai bakımından daha çok ehe- Yer ylıztinde ıtmdiye kadar· görtllme 
miyet vermek bir savaş oluyor. Milletler birbirlerini. 

'.. .. acımadan öldUrUyorlar. Türk mllletı 
~ ;-- Canlı v~ olçülu okuman~. en kuvetıl, yetiıktn; bugün olduğu gibi 
ıyı vuıtaıı tıyatro oldujuna gore, ! da. kaya sertıitıyıe durabilmesi, gelece 
mekteplerde, her amıfta çocuklara büyük adamları olan siz, avlA.tıannı 
ve gençlere yükıek 1eıle ve daiı- çaJııkan, bilgili, ah!Akh ve kuvetli o~ 
tılmıf rollerle piyealer okutmak ve ıına bağlıdır. Kendinizi, talebelik ~.,. 
oynatmak ve vazifenizi asla kUı;Uk görmeyin. ;.; 
gibi ıeyler akla geliyor. cukken ve gençken de bUyUk olmak JI\ 

kUndUr. Okullarınızda rahat çatıııabll tlİ 
• * * nlz için milletı;e yapılan fedakA.rhklart ..ı; 

ladıtınıza lnanmıı bulunuyorum. Bu ~ 
Güzel terbiyeainin ıayeıi, hayat yııın icabettırditı disiplini ve, çaJıık...-.J 
ıevgiıini, hayat bailılıimı yükaelt- tı elden bırakmıyacatınıza süvenere1' 
mek, yaratmak kabiliyetini coıtur- yeni clerı yılında hepinize batanlar 
ma:k olduiuna göre, dil kültürü rlm . ., 
bunun en kuvetli vaııtaııdır. Mu
hitleri ve çaiları üzerinde t e ı i r 
yapmıı, din, fikir, aanat, hatta tek
nik ıahalarında e ı e r bırakmıt 
büyük inıanlarm hepıi, aynı za
manda diller"inde de uo a t a t" 
idiler. 
Dilimizi HVelim ve ıevdirelim! 

TEŞEKKÜR 
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Refikampı çok tehlikeli bir '1W' 
ziyet alan'1calp haıtalıimı bil~ 
bir hazakat, ihtimam ve takİP .. 
tedavi eden ve trbbın en yeni ~ 
lcimüllerinden iıtif ade ed•~ 
hastama yeniden hayat Yer'etl Cr• 
beci Hastaneıi Dahiliye Müteh-r 
aııı üatat doktor lRF AN TiTiZ • 
Ye çok kıymetli dahiliyeci H•ı1' 
Okulu Haıtaneai Dahiliye ~!:1 
ha11111 doktor bakteriyoloı -, v:.:,. 
GUT AKTORK'e açık te1ekk111 -

Gaıeled arkıdı~arı bir teklll 
Her yıl 26 eylülde kutlanan dil 

bayramı yaklatıJor. Bu aene Dil 
Kurumu, dil bayramına oldukça 
dolsun çalıtmalarla ril'iyorı imla 
hlıatinin baıılıtı bitmek füıeredir. 
Medeni kanunumuzu, aldıiı Jiik
aek ilhamla, bir bilıinimiz öz di· 
le çeviriyor. Gramer itiacle, terim
ler meaeleainde bu bir Jıl içinde 
hayli faydalı çalıtmalar oldu. Ça
htmalan yemiı veren bir )'Jldan 
aonra ıelecek bir dil bayrammı 
da kutlamaia bir kat daka hak 
kazanmıt olacaiımızdan kimae 
ıüph• edemez. 

Gazete ve ajanı dilinde de ıu 
aon sen• içinde ıöze çarpan bir 
r•lifllM olmUftar. Ha1atıa, bilıi· 
nin, hldiaelerin ıereldi bulduiu 
anlamları keneli dilimizde ifade 
edebilmek relunda ıazetenin ve 
pzetecinin ıörebileceii büJiik 
hizmetleri inklra imkla var mı
dır? 

O ...,_ple iten, kapı :rolclqlan
ma bir teklifte bulunmak iatiyo
rumı bqiin ıazete dilinde çok 
kullandıtmus, ı.-- her sia 

'#AN 1~1 IL~R 
tekrarladıiımız bazı kelimeler 
vardır ki bunlan yabancı sözlerle 
anlatıyoruz. 

Bunlardan bir kıımı eelıiden 
kalmadır; bir kıımı iıe yeni oldu
iu halde, nedense, onlan köhne 
karıılıklarla kartılı1onız. Meaeli 
Amerika'nın aon kanunlarından 
biriıine verdiğimiz iıim buna bir 
miaaldirı bu kanunun ingilizceai 
"leme and lend" dir. Bunu bir
çoklarımız, "icar ve iare" kanu· 
nu diye tercüme ediyoruz. Niçin 7 
Bir müddettenberi, ajans bülten
lerinde bunun "kiralama ve ödünç 
verme" kanunu teklinde yazıldı
imı rörerek seviniyorum. Gaze
teci arkadatlar, bir elbirliği n 
ağız birliii yapsalar, icar n iare 
kelimeleri paaaportunu alıp Suri
J• hududunu •tar, ıider. 

Y akm vakitlere kadar paaa en· 
teme kelimeıini kullan11orduk. 
Mebuılarımızdan biriıinin teklifi 
ile "röaaltı etmek", "aöa altma 

almak" tabiri onun yerini tuttu 
ve enterne kelimesi çoktan Viti
ye vardı. 

Hep beraber bırakabileceiimiz 
birçok kelimeler, kullanılmaımı 
yapabileceiimiz birçok kelimeler 
vardır. Meaela bölw• kelimeai var· 
ken mıntalta'ya ne lüzum var? 
(hin ıaribi nereai, araplar bu ke
limeyi mantıka teklinde okuyor
lar.) 

Meıell tören ıibi ıüzel bir ke· 
limemiz durup durken neden a· 
rapça "meraaim" demeliyiz? 

Sömürge, müıtemlekeclen da· 
ha manalı ve ahenkli olduiu hal
de neden ıütunlarınuzda rer bul
mamalıdır.? 

Daha birçok örnekler verebilir, 
kelimeler ıaJıp dölcebiliria. Türk· 
~nin ıüael kelimelerine yeiden 
yatama hakkı vermek için hunla· 
nn falaa kuram tarafmdaa, fi
lan makam tarafmdan öne ıürül-

meıi, mutlaka, lazım da deiıl ır; 
klfi de deiildir. 

Bunları kullanacak ve yayacak 
üç vasıta varı l ) Gazeteler, 2) 
Ajanı; 3) Radyo. 

Ben, dil bayrammm yaklaıtıiı 
fU günlerde en çok kullanılan ve 
yabancı köklerden türemit olan 
aözlere karııhk bulup elbirliii 
ile kullanmayı bugün ıazeteler
de yazı yazan arkadaılara teklif 
etmeyi f aydaıız bulmuyorum. 
Buıünkü Türkiye'nin en ıöze 

çarpan vaıfı "birlik'' deiil midir? 
Gelin bu itte, bu meselede de bir
lik ıöıterelim. Uf ak bir himmeti
mizle gündelik hidiıeleri anlatan 
dilimizi olıun, temizlemiı, Jaban
cı teairlerden kurtarınıt oluruz. 

Gazeteci arkadaılara teklifim 
bu. Bu itin tatbik tarafmı, meto
dunu, muvaffakıyet çarelerini in
celemeyi de onlara bırakıyorum. 

••• 
Şarltacının leryatlan 1 

latanbul ıa:aeteleri yasıyor: 
Bir tarkıcı kadm, Be,.koz'dan mo
töre hinerken aralı kaJBUf, deni
ze dütmif. Bir hayli •• JUttuktaa 

lerimi ıunarım. 
Sabalıedclin Reıit Sö 

Nikôh töreni 
Sabık Hariciye Vekili merhuıt' :4 

kir Sami kızı Nimet Kunduk'la • 
ri subaylarımızdan yüzbatı 
Polatkan'ın nikah törenleri ıs. 9. 
ı;azarteai günli Ankara belediy•~ıt 
de güzide zevat uzurunda icra ~~ 
mittir. Tarafeyne eaadetler teas""'/J 
ederiz. 

sonra kadıncaiızı kurtarmıtlat• 
Mademki kurtulmuı, akl 

ıeleni söyliyelim: 
Kadıncaiız feryat ederk 

herhalde, mealeği icabı bi 
makam deıliıtirmittir. Uk}~1 
na öyle geliyor ki en fazla JC1P 

dıiı makam ,.auzni.k" olm ıJ'. " 
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TAHRAN 
Sovyet ve İngiliz 

kıtaları tarafından 

lron 'müttefiklerin 

125 amerikan l 
harp gemisi 
Atlantiği geçen 

gemi kafi lelerinj 

himaye ediyor 

Şanghay'dan haber 

verildiğine göre 

Japon - Amerikan 

görüımelerinde 

gü~lükler ~ıkh 
(Başı ı. ı"nci sıyladı) 

hükümet merkezine kiralama ve ödilnç verme kanunu mucı - Japonya'ya karşı yeni 
blnce. gönderilen butUo malzemeyi, Birle· 

d. oik Devletler ile !zıaoda arasındaki deniz tazyik tedbirleri tatbik yak 1 aş m oma s 1n1 iste 1 mıntakıuııoda himayesi artına almaktadır. 
(Bıışı J. ınci sıı'y/ıdıı) Vqlngtoo'dakl eelAhiyettar mahfillerde 0lunaca""" a b • 

ht kumandanları tam bir isblrlltl)le hare- umumiyetle kabul olunan nokta! nazara g enzıyor 
1ret edecek \'fl her iki taraf kıtalarının ha- göre, bu, hakiki kafile hlmayes.1 demektir. Şanghay, 17 a.a. - Ofi: İyi bir kay-
~tuu tam.im edecektir. Ticaret gemilerinin tam surette himayesi naktan öğrenildiğine göre, Japonya -

BQ§vekil Furugi Şehin§ah için kafile sistemloın yegAoe emin hareket Amerika müzakerelerinde hafta or -
Pehlevi'nin tahttan feragat uslllil olduğu fikrinde bulunan deniz sev· tasına doğru zorluklar baş göstermiş 

ettiğini bildirdi külccyııcllerl, albay Knox'uo beyanatının, ve iki hükümet esaslı noktalardan bi-
'l'a.hran; l7. a.a. _ Pars aj11.osı bildiri- .M. Ruzvclt'lo " Mihver gemiel gılrilnUoce ri hakkındaki aulaşmayı talika mec

Yor : DUn saat 11 de 1ran par!A.mentosu ate§ etmek ., siyasetinin geniıılemeslnl ta· bur kalmışlardır. Zorlukların sebebi 
fevkaılde bir top\antı akdctmtıı ıre İran zammuo ettiği dUtUnceııioi izhar eylemek- vazıh olmamakla beraber, müzakere
ba,veklll Furugl, söz alarak ııöyle demlıı- tcdir. leri durduracak ve yahut muvaffaki
tlr : togilterc'yc gönderilen kıymetli yardım yet ümidini tehlikeye sokacak mahi -
"- İran mebuıılarına ve milletine mU- malzemesini himaye ''azlfeslode kullanıl· yette olmadığı ve Vaşington tara -

hlın beyanatta bulunacağım : mak üzere, sanıldığına ı:öre, Amerikan fından son dakikada ortaya konulan 
"Şehtnııah Rlza Şeh Pehlevi Hazretleri, Atlaotik filosunun 125 dı:o fazla gemle! bazı meselelere taalluk etmediği bil

ıneı~ halefi olan oğlu veıtahd lehine sıhl mevcut buluomakt.tıdır. Duolıınn sraeında. dirilmektedir. 
9ebepJerden dolayı tahttan feragat etmlıı- bir sene cvcl bu filonun teııklli zamanında Aynı mahfillere nazaran, Prens 
lerdir. Veliahd, kanuoueeast mucibince ik- Atıantlk filosuna devredilen Uç eski zırhlı Konoye 10 veya l 1 eylfüde radyoda 
tidan eline almııtır . ., de. vardır. Atlantik flloıu, o zamandan - bir nutuk söyliyerek beyanatta bulu-

Ba,vekll, yeni hükümdarın formaliteleri beri, yeni ioıııı olunan ve muhtemel olarak nacak ve reisicümhur Ruzvelt de 12 
ifa edebilmesi için meclisten çarııamba gü- Paslflk tııosuodan devredilen yeni gemiler eyluldeki bu beyanata temas edecek-
ııu toplanmaııını tstemtıllr. ill\vesi ile durnıadruı artmıştır. ti.. Keza intihbarat hiirosunun müdii-

Y eni ıah meıruti bir ıekilde Diğer taraftan bahriye nezaretinin da- rü de matbuata matiimat 'verecekti, 
aaltanat sürecek ha evci bildlrmi" olduğu veçhilc, ·• dünya- fakat bu gazeteciler toplantısından 

Tahran, 17 a.n. - Iran Başveklll Furugi da misli görUlmemi&ı derecede bUyUk bir vazgeçilmiştir. 
l!an buS{ln tran ıııırltımcntosunda yeni ~a· filo kurulmllBı ,. kanunu mucibince inşa İyi malumat alan mahfiller iki hü
hın tamamen meıruU bir ıekllde icrayı sal- edilecek bUtUo gemilerin inşa mukavele· kümetin şimdiye kadar Japonya - A-
tanat niyetinde bulunduğunu bildirmiştir. nameleri lmzalıınmııtır. 35.000 toollı'ltoluk ınerika münascebtlerinin istikbaline 

Başvekil demiştir ki: 6 dritnottan iklıl, Northcarollna ve va . ait prensipleri müzakere etmiş ol -
"- Hükümet, müttefik kuvetlerln hllkfi- b duklarını teyit ediyorlar. Bu pren -

ltlet merkl!Zlne "aklaşmamalannı talep et- oingtoo, bu ay içinde muhare e filosuna 
J ti A rlka Blrle•lk sipler Pasifik'te barı.,ı temin edecek 

tn~Ur. Bununla beraber böyle bir hal vuku katılmıo ve bu sure e mc ., :i' 

buısa bUe müttefik kuvetlerln hiç bir has- Devletlcri'nio hlllen serviste bulunan zırh- ve Japonya'ya karşı ablukayı peyder-
?nane niyet beslemedıklerlne parlamento A- Jılarının adedi 17 ye baliğ olmuştur. Ay- pey hafifletecektir. 
talan emin olablllrler." rıca, yine bahriye nezaretinin b1ldirdiğlne Vukubulan zorlukların münakaşa -
Bulgar elçiai Tahran'clan ayrıldı göre, yeni Qkyaoos !ılosuouo tetıkill için sı müzakerelerin yeni ısafhası esna-

Sofya, 17 a.a. - Öğrenildiğine gö- inşa mukavelenameleri imzalanan gemi - sında devam etmesi icabeden müsbet 
re İngiltere ve Rusya'nın ısrarları ıerio inşaatında, hayret verici terakkller meselelere taalluk ettiği anlaşılmak
Uzerine bulgar elçisi Tahran'dan ay- kaydolıınmuştur. lll40 senesi haşındaoberl, tadır. Zanncdildiğine göre, bu mese
rılmıştır. 1ran'daki bulgar menfa~t- i23.426.278 dolar kıymetinde eeman 2.831 lelerden biri, Fransa ile Japonya ara
lerini İsveç hükümeti deruhte etmı§- muharebe gemisi ile yardımcı gemi aipa- sında Hindiçini'nin miiştereken mÜ· 

t . 1 dafaası için imzalanan anlaşmaya 
ır. rlş cdllmlı,;t r. 

I l · Al kar"'ı Amerika'nın hattı hareketi me-
ran mese esı ıJe manya Amerika'nın eıki ciimhurreisi :i' ~ b" selesidir. 

Berlin, 17 a.a. - Yan resmı ır M. Hoover ne diyor ? 
• İ 'd k" Nihayet öyle görülliyor ki iki hü-

ınenbadan bildirilıyor: ran a ı va- Chlcago; l 7. a.o.. - - Eski cümhurre~l M. 
• • d ğ d d - k'ümet, son zorlukları gelecek müza-

zıyet, Almanya yı o ru an ogru - Hoover, Amerika milletine radyo ile hitap 
k d ·· ı ·· kerelerde de zuhuru muhtemel engel-

Ya alakadar eden no ta an~~ş ... o~y_e_m~u----1 ederek, ııö.vle dcmlııtır : 
tal '"'"t .___,.,f ~ ~.::.;=~,.::.L:~;.;=~.:;._:.---,...,.,,,-~-='"---ı..ıaı-.ın...ıııall' n · Jilld"r"'cm'""' ter-ca eu lmeıu.:::u r; "- ;r: Ruzvelt in harp gemilerimizi ~ "'J·" 

A k l "k w d b 1 iman <:ih eylemlttir .. 
S er ı çagın a u unan a tehlike mıntııkalarına ııokmak ve kaçak 

tebaası ingilizlere teslim edilmiş ol~- e§ya ile yllklU Amerika ticaret gemilerini Japon aiya•eti ihtiyata doğru 
caklardır. İngilizler bunlardan 50 kı- göndermekten ibaret olan siyaseti, Ame- gidiyor 
Jiyi Sovyetler birliğine teslim etmiş- rlka'yı harbe aUrilkllyecek bir tedbir ııil- Kanberra, l 7 a.a. - Avustralya Ha-
lerdir. ailesidir. Bu tedbirler kongre tarafından riciye Nazırı, Pasifik'teki vaziyetten 

Alman hariciye nezaretinde beyan tasvip edllmeml§tir. bahsederek ezcümle demiştir ki: 
edildiğine göre, alman tebaasının ya- "Amerika için ne tecerrüt .siyaseti doğ- "Gergin vaziyette bugün hasıl o -
pılan tazylk üzerine ingitizlere tes • rudur, ne de müdahale siyaseti .. Bu, mum. lan çözülme japon siyasetinde ihti -
litninde alman elçiliğinin lıir mUma- kUn de değildir. Birleşik Amerika vevleti, yatın hakim olacağı hakkında biraz 
ı\cat teşebliüsü olmamıştır. Gerek kendi müdafııruıının te;ıkllAtlandınlmasını ilmit vermektedir. 
böyle bir ıteşebbüsün yapılmış olduğu istihdaf eden bir siyaset takip ve kuvet- Son hadiselerin tesiriyle Avust -
gerekse alman elçiliğinin dürüst ol- !erine fazla gU,•eomiv olan Hltıer yıkıldığı ralya'nın Pasifik siyaseti daha sarih 
lnıyan bir hareket tarzında bulundu- zaman, suJhUn yeniden tesis ve istikrarına olmuştur." 
lu hakkındaki iddialar vakıalara uy- yardım edebilmek ıcıo kuvetıerlnt tasar· Yeni tazyik tedbirleri mi ? 
tun değildir ve kasten uydurulmuş ru! etmeli ve Amcrlka'da bir hUriyet ka. Londra, 17 a.a. - Times gazeteıi-
biter yalandır •. Bunlar işgal kıtaları- lesi kurmalıdır. nin Vaşington muhabiri bildiriyor: 
nın İran payıtahtına şimdiki giriş - "İngiltere, Alman istllllına mloi ola - "- Japonya ile Amerika arasında 
lc_rini muhik göstermek için yapılan blllr. Biz, gençlerimizi, gerek denizde, ge· görUşmeler yapılırken Japonya'ya 
lbırcr iddiadır. rel< karad:ı. ö!Ume göndermeğe !Uzum ol- karşı tatbik edilen iktısadi tahdida -

lran'dan ayrılacak olan madan toglltere'ye Alet ve hattA harp ge- tın ilga edileceğine dair ortada bir 
almanlar mlleri verebiliriz. emare görülmem~ktedir. BiHikis yeni 

Alman kadın ve çocuklarının, yaş- "Bitler, kendi rejiminin bozukluğU yU- bir tazyik lüzumu ihtimali göz önün-
lı erkeklerin ve elçilik memurları : züodcıı mtıer'!n lrıgal altında bulundur -· de bulundurularak Japonya'ya karşı 
tlın İran'dan ayrılmaları için şimdı dutu ıncmleketıerlo nefreti, f\apolyoo'un yeni tedbirler alınması derpiş edil -
_,, 1 t d d h mektedir. •&aı.izalcereler cereyan ediyor. Bun a- uğramıo olduğtı kar ırtınıısın an a a 
rın 17 eylUlde hareketleri kararlaş - mUthltı olarak tahııttJnık edecektir. Söylendiğine göre, Amerika hükü-
tı:ıltnıştır. Ancak hareket edip etm~- "Hltlcr, Avrupa knroısında hlı;blr as - meti Japonya ile cenubi Amerika a
dıkleri hakkında şimdiye kadar bır keri hezimete us-ramıyacağl farzedilııe bile .rasındaki 'ticareti tahdit ıçın yeni 
ı._b ·ı·w· ·n 1 bir proje tetkik etmektedir. Japonya •ı.;ı er alınamamıştır. İran elçı ıgını htikümet yaııyamaz. ,, 
hareketinden &0nra işgal edilen İran M. Hoovcr, hazırlık progrıımıoıo idare- .Şili'den büyük miktarda nitrat, Ar -
<ltazisindeki alman menfaatleri İsveç siyle me;ıgul olan adamların iktisat ser • ·jantih'den deri ve yün, Brezilya'dan 
tarafından himaye edilecektir. bcstllğfno ıoaomadıklarıoa ıoaret ettikten deri miibayaa eylemektedir." 

lranın vaziyeti, Şeh.intahın tahtın- sonra, bu serbestliğin M. Ruzvelt'in hara-
dan f • sıf retle tavsiye ctnılo olduğU diğer aerbut • 
· cragati üzerine aldığı barız va 

4 tiba • 1 dil liklere illveııinl teklif etmtutir. 
rıyle ıu suretle müta ea e • 

~~ktedir. Alman hariciye nezaretine 
~orc, Şchinşah'ın bu kararı, ingiliz ve 
ğ?..,Yetlcrin vai ti erine güvene bilcce
,.ıni ı1.nnederek takip ettiği anla~a 

d
1.Y•ıctinin iflas ettiğine bir delıl-
ır 'C! k d" ~ · lıı'ehln~h ve bu arada ıar ta 1• 

g~l~ llıahfiller dehtetle gördliler koi in
g itler İran'ın bazı kısımlarını ve 
son hadiselerle hiç bir alaka ve mil • 
nas"bcti bulunmıyan alman tebaası • 
nı tUalara teslim e-tmiye hazırlanı· 
Yor tar 

ln :1. • k t it ız hareket tarzının orta şar -
t~ bırakmıt olduğu intıbaın rnahiye· 

1 hakkında tereddüde mahal bırak -
nııyan bazı haberlere malik bulunu -
Yoruı. 

Panama kanalı civarında bir 
korsan araıtırılıyor 

Londra, 17 11.11. - Inırll!L Baıvekll!nln ıon 

verdl~l ı:ı:ahata nazııran ı\tlantlk meydan mu
harebeıl iOn aylıır !cinde lnı;lltere lehine Jmy. 
da ıtı>·ık bir salfıh ı:öslcnnııur. Knox'un nut
kundan sonra terıı:ı:lnln multe!lkler lehine da· 
h .. ziyade meyledcc:e~ı ise muhakkaktır. 

Amcrlknn karonnın rcalltelcrc uyırun ol· 
muı , e ıon zaınanlnrdn Amerikan ııemllerl

ne yapılan muhteıtC hUcumlarla mUeyyet al· 
man tehdidine karıı tcıkll ettltl kati cevap, 
Amerikan ,,yaaetlne htıklm bir prensip olan 
dcnı:ı:terın 11Urbctlne riayet ettirmek husu· 
şundaki Amerikan n:ı:mlnl aöıtermektedlr. 

Alb&> Knox beyanatına aunlıın ııtı,·e etmta-
tır: 

"Almanlar, Amerika ile tnırlltere arasında 
Atlantlk Uzerlndc kurulan klSprtlyU yıkmak 
ısterlerıoe dUımanlıırının e~nsen uzun olnn ııs
tealne Amerika'nın da ismini ııave edcceklcr-

8•• ı d dlr. Amerikan donnnmuı Pannma kanalı el· uyük Millet Meclism e varında aörOlcn Calarıııı:oı adaları yakınında 
8 Kotanopon Hollanda vapurunu b:ıtırdı~ı zıı.n. 

İİYiik Millet Me:lısi dün Şemsettb Gü· nedllen korıanı tlmdldcn ııramaktndır. Bu an-
llaltay·,ı:ı k ı ceı.a dnn itibaren Amerlknn hUkUmetlnln, Atlanllk '- reisliğinde toplanmı1ı. as er 
"'lnu11 11 meydnn muhnrebeslne l$tlrAk etmete karar 

Unda mevcut hususi atıfların man ı k Ve G. verdi~! hakkında ~Uphe~c maha yo tur.,, 
' ınutunun tayini hakkındaki ter.kere -

ıııı:ı rerı verilmesi hakkındaki Bas Vekilet Amerikan müdafaa 
lezlceresı BiiyUk Millet Meclilinin 1941 ı komitesinin ana siyaaeti 
Ydı . 
1 

ITııırt an hesabı hakkında Mecluı besaP ?\evyork, 17 a.a. - Amerlka'nın mQda-
arı!lnı tetkiki eocıimeni mstbat11ı okun - faası komitesi dUn ak&ıım ana ılyuetinl 
Pııuı "• cunıa ıUnü toplanmak Uzere içti ·ı yeniden lltın etmiştir. 
ııı.ı nıbayeı verilmlıtir. (a.a.) Bu hususta neşredilen beyanname ~atı· 

dakı 10 maddeyi ihtiva etmektedir: 
l. - Almanya ile diplomatik münasebet· 

lerln derhal kesilmesi. 
2. - lngllız donanma&t Ue tıblrlltl yapı

larak bUtlln AUas boyUncıı ve Atlas aşırı 
malzeme teslimi. 

3. - Atlas adalnnnın ve Afrlka'dakl üs
lerin mihver kontrolll altına gecmeslne mA· 
nl olunmnu. 

4. - Uzak Oslerdekl amerlkım mllstah -
kem mevkilerinin lüıumu halinde Amerika 
ktııuının mUdafansı !cin kullanılması. 

5. - Hür lransıı hükllmetln!n, idaresi el· 
tına secen memleketlerde otoritesinin fi· 
len tanınması \'e kiralama ve BdOn't verme 
kanunu mucibince hür fransıılııra tam )'ar
dımda bulunulması. 

6. - Cin hakkındaki amerikan prensip· 
!erinde ve Cln'e yapılan yeni maddi yar
dımda fedaktırlık yapılmasını lcabettırecek 
herhangi bir anlaşmanın Japonya ile akte
dllmemesı ve Jaı:ıonya'>·ıı. karsı lktısadl taz
yıka dc\'am edilmesi. 

7. - Siııgnııur'un, şarki Hollnndıı Hlndis
tanının, Slyam'ın ve Slberyn'nın denize mü
cavir kısımlarının fethine karşı alınacıık 
b!lt!ln tedbirlere lstlrllk edecelimlzln Jııpon
ya'yıı. acıkca blldirllmıuıl. 

8. - Saifıhlyetll bir zatın müdafaa lstıh
seltıtının murakabesine memur edilmesi. 

9. - Cörcll-Ruzvelt beyanname!lnde tes
blt edilen prensipler dairesinde sulh şartla
nnın ciddi surette tetkikine ba$lanı1ması. 

10. - Zaferden sonra Amerlka'nın, beY
nelmllel nizam ,.e Adaletin teils ve muha· 
fazasında l&blrlltl yapmUL 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Smolensk'i 
Rus kıtaları 

kuşatıyorlar 

BERLİN'E GÖRE 
... _.... .... 

Almanlar 
cenuptan da 

ilerliyorlar 
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Bulgar Krah da 

Hitler'le görüıecek 
Berne, l 7 a a. - J ournal de Geneve'ln 

Berfin muhnbırlne atfen bildirdiğine g6re 
HIUer müttefik devletlerin şefleriyle mll· 
zakerelere devam etmtye karar vermiıı -
tir. 

Şehrin şimali ıarkisinde 

alm,anlar münhezim oldu 

Hatırlarda olduğu gibi bu müzakerelere 
M. Musoliol ile ba;ılaoılmış~ır. Şimdi de 
alman umumi kararglhındıı bulgar kırıı
lı beklenilmektedir . Bu ziyarete b\ly l k 
bir ehemtyct verilmektedir. Bulgaristan ın 

1 • f h • d"(d" Beı'ıio elçisi 'M. nraganov salı gUnl.l Bcr • fUS ayyareSI a rlP e 1 1 l lio'den hareket etmi§tlr. Aynı gazete :M. 

( B f d 
Von Papen'ln sah günü Berlio'e geldl(;inl 

( Başı 1. ınci sayfada ) ışı 1 ıncı say a a ) h b 
lerdir. Smolensk'in ~:mali şarki - kn\'emetınc raC:men Sedan yakınındn Meusc a er vermektedir 

ve Colmar yakonında da yukarı Rhln bu su- B. Bardossy izahat verdi 
sinde cere~an eden bir meydan rc.-tıe geeıımııtı Sovyetler tok mUtcyııkkız Budapeşte' 17 a a. - HUkllmet partisi 
muharebesınde Sovyet. kıtal~rı al- daHanmalarına \'c alelacele tesis edllonlı o- dün bir toplantı :rapmıştır. Başvekil ve 
manian münhezim etmışlerdır. Al-ı ıan köprU baıtarınn knr6ı müteaddit mUka· hariciye nazırı M. Bardossy ile kabine lı· 
mantarın verdikleri telefat 10 bin bil hUl'um nrn teıebbüs ctm ş olmalannn rac- zaları bu içtımaa iotırlık etmişlerdir. 

min edilmektedir. men bu dl't.ı Dn lcrıer de ıreclld. İçtimada M. Bardossy"nio Almanya'ya 
talı • Yeni alman la rruzunun köprü hnılnrının yaptı~ seyahat hakkındaki izahatı din • 

Alman zayıatr 1 enrkında ka:ı:nnac:ııtı katı bir muvartaklvct 1 leodlkteo sonra memleketi"n . 1 j b'l ıa§es ne ve 
Moskova, 17 a.a. - (Tııs.'l A ııoın ı · sov)ctlcrln bUtUn Dnleper ccphc&lnl tehlikeye ham madde ihtiyacına müteallik 1 

diriyor): Smol nsk'ln şimali şarkl&lnde 1 koyabilir l Jer tetkik edllmlııtir. mese e-
cereyan rd n ve radyod" blld1 rllmlş ol - l>nleper'ln 111rkındn Harkof )'nkının!la \'e 

duğu gibi almaol:ırın 10 000 0111 ve yarn· Il•)netz havzasıntla müh'm s:ınııyt mıntııknlıırı 
lı vermelrr vlc n ~relenen muhnrcbP Snıo- vurdır. Du iki yer Dnlepcr tctkll eıttlı'tl ka· 
lensk'in 45 kilomrtre şil'l il şıırktıılnde bu· \isten takriben 200 kllomtotre uzakla bulun11· 
hını1n Yartsevo'da olmu tur yor Sııv)ellerln bunda'I sonraki ilk tabll mU· 

Almııolar 10 000 kl§i tahmin edilen !tB· dara hııttı ancak Donetz ın öt.,slnde yani sıızü 
ker ka:;ıplarınd'ln n ada mllhlm m"ll"rrne ırecen nna>I mı'ltakslarının &arkındııdır. 

kayıbına dn uğ'ramı~ıardır Rus kuve~l ri leningrad,ın mukadderatı 

Suriye' de yeni bir 

hükümel kuruldu 
bu muharebed• yU:r.d n fnzl'\ top, )"tizden Roma: 17 a.a. Gloroale d".İtalia gıı-
fazıa torpil etıcı v bir c;:ok malzeme tııh· Şam; l 7. a.a. - ''"'akın•ark'takl zetcsl dl}or ki : "" .... HUr 
rip v ya lğtinnm C'tmııslerdir. Fransız kuvetıcrt b•,.kumandan 

"I.enlr.r;rııd'ın mukadderatı, Sovyet baş· ...... ı general 
Ruslar fllchrc 14 mil mesafede... Catroux Su ı hükü 

Y kumandanlığının elindedir Sovyet idare· ' r ye metinin istifasını ka-
Loadra; 17 a.a Alman - Rus cephe- cileri Lcningrad oehrlol mlls~ahkem bir bul ve Şeyh TııcUddln Elhaaant'yi Yeni hU-

slnde, Çcroıgov ve Kremeoı;ug'dan hare- hale g tırmC>kle ve bUtüo sivil halkı s!- kümetı kurmnğa memur etmtıur. 
ket eden iki Alman ilerleyişi, Kiye!'! sar- 10.hlandırmnkla, I.enlngrad iı;ln çok fena 1 eati edilen mektuplar 
mnta calıoırkeo, Tlmoc"nko orduları Smo- bir ~k1bet hazırlamıılardır. Alman kuman- ı· . Şam: 17· a.a. - General Catroux ile Y&
lensk hnrab !eri iatlknme~inde hücumları· daolığı, ıehrl btr mUsto.hkem mevki ola- nı Surıye hükUmeUni kurmağa memur &
na dçvam etmektPdır. Tlmocenko ordula· rak kabul \'e ona göre hareket etmek mcc. dilen Şeyh Taeüddln Elhasant arasında 
rıı:ıın ıtmdlden Smolene!•'in H mil yakın· buriyetindedlr. yeni hUkUmetln teıklli münasebetiyle teat~ 
lnrına getınııı bulunduğu söylenmektPdlr. "Şehrin iç ve dıı mUdataalaruıın piti.o olunan mektuplar, dUn a.kııam Sam'da neı
Klyef' ln snrıimasına s-ellnre, bu, Kiyef'i:ı mucibince bombardımanı dUo bqlamı§ ve redilml11tır. 
dUşmeel demek dPfiildlr ÇünkU Kiye! gar- Generııl Catroux, mektubunda, mUtte _ Sovyet mlld:ıfaa tesisatının mukavemet 
nlzoou ve mlıdafaaları kuvetlidtr. Ve bu tikler tarnfıod ı noktalarından biri imha edllmlotir. ,. an yapı an mandaya niha-
şehlre hucum eden Almanlar, Lenlngrad· yet vermek ve Surl • · hUkU Alman tayyareleri Kırım ye nın mranhtını 
da karıııla.ştıkları ayni gUı;ltiklerle karoı- ve ietlkltı.ıioi tanı ak Adi 

berzahından geçen demiryolunu m v nı yerine getlr-

la::~:;:~~:::ki mukavemet lııe, hiçbir birçok noktalarda tahrip ettiler meoıo zamanı gelmlıı oldut"Unu bildirmek. 
Bcrllo; l 7. ıı a. - ıs eylUlde, Alman te ve Şeyh'e yeni cllmhurlyetin relallğinl 

suretle zayiflnmamııtır. 

Askert mU:ı'lhidlerln fikirlerine göre. bombardımanları netlcesınde, Kırım bcr· 
Alman başkumnııdıınhğı, bütün gayret . zahıodao geçen demiryolu birçok nokta 
leriol, kıııtan evel Don havzal!ını ve Kaf- llzerinde tahrip edllmlt ve kesilmlıtır. Ez-
kaı;ya'yı ele geçirmek için, cenup üzerinde cumle, mUhlm bir Sovyet garı, bUyllk ı;ap

ta bombıılıırla hasara utratılmıştır. Stuka teksif edecektir. 

Sovyet cephesine gönderilen 
alman iıgal kuvetleri 

Londra, 17 a.a. - Almanlar, Avrupn'nın 
muhtelit memleketlerindeki iyi tlllm ı6r-

tayyarelerinin hücumu ile ayrıca bir seri 
Rus tahkimatı da ya tahrip edllmi11 Vt!Ya 
ağır hasara utratılmı§tır. 

Petrovakoi istikametinde 
cereyan eden iki hava 

müs lsgal kıtalıırını sovyet cephesine gön· h b · 
dermek Uıere bunların yerine ya$lı veya mu are esı a· 
"Ok g k rd ü kk k 

1 
Helslnkl; 17. a .a. Resmen bl.ldlrll ı-" ene as c en m re ep ·ıta ar ika-

teklif etmektedir. 

Şeyh Taeliddln, verdiği cevapta, bu va
zi!eyl kabul etmekte ve HUr Fransa ile 
dostluk rabıtalannı daha ziyade ıııklB§tır
mo.k arzusunu blldlrmektedir. 
Şeyh Tacilddio, reiıı sıf,atlyle yaptığı ilk 

beyanatta, er.cümle §U sözleri s!Sylemlıtır : 
"- BugUo, mUttetlk demokraaller ara.-

sına girmlı bulunuyoruz. ,, 

Peru ile Ekuatör 
arasında yeni bir 
hudud hadisesi 

me et mckl.t"dlrler. Sovyet h rp hn:ıırlıklnn ğln" göre, 15 eylüld" Kareli berzahı Uze
b3'Iıı~ı.ıtındıınMrl Frangıı'dıın Cf'man 20 tü- ı rinde ve ealct hududun ~ltMlnde Pelroskol 
men <:ckllmlsllr. İ6ga] altında bulu•an dl- .istikam tınd c rty ıı et"lılı olıın iki hava 
{ıer mC'mleketlerden de ktllll)etll alman kı- muharebesinde 3 dlııman bombardıman 
talnrı cckıldlt;lnd,.n bu memleketler halkı tan:aresi ve bir av tayyarul dUollrUlmUo- Llma; 17. a.a. - Peru matbuatı, YCııi 
memnunly-eU;izllklertni daha acık bir suret- tUr. Dlter 3 bomba tayyaresi ve bir avcı hudut hAdisesl hakkında mUtallalar YÜ • 

te izhar edebilmektedir. tayyaresi mühim hasara uğramıetır. Fin rUtmektedlr. 
Norvec'te olduğu gibi Yugoslavya'da da hava kuvetlerl zayiat vermemiılerdir. Commersia gazeteııl diyor ki : 

bir karnrnnme neşrolunmuş ve örfi idare Kareli berzahında ve ıarkl Karell'de •'Uç mütavaasıt devlet, Ekuat!Sr'deki 8.1-

lllı.n edilmlıtlr. 1 'evklfat, toplu ldıımlar, sa- 5 dtiş~o tayyaresi Fin hava de!! topları k 1 h kAt A.n' 1 
botaj hareketleri, lnfllAklar, hapis cezaları er are a m 1 olmak iç n hlı;blr ıey 

tarııfıodan dU•UrUlmU•tUr. Fin kıtaları iki yapmamııtır Halbuki bu devleUe ..,., artık bu memleketlerde hayatın gUnlUk mc- " " • r, .ı:..ku • 
seleleri haline gelmlıstlr. Sovyet deniz tayyaresi lttlnam etmi§ler. attlr'üo bütün teahhUUerlnl ifa etmiı 01_ 

Askeri vaziyet 
Londra, 17 na - Annnllst in nıkerl mlltıı· 

lea11: Sov)el ve alman tebll~lerlndcn acık o· 
!arak anlaııldı4'ına ırörc tıırk cephesinde ü· 

mıuız muharebl'ler devam ccllp duru)or. 
Uc aydanberl birbirini tnklp eden tlddeUI 

dlr. duğuou kabul ediyorlar. 

Alman pike tayyareleri "Penı hUkUmetı, hudut mıotakaaındakl 
M~rman•k bölgesindeki Sovyet askeri vaziyette keyfi detiolkltklere mu. 

mevzilerine hücum ettiler 'vatakat edemez. :Mutavuınt devletler, ta.. 

Berllo; 17. a.a. _ D. N. B. ajanı;ınıo ~ vasauta devıım etmek istiyorlarsa., bu nok
askerı kaynaklardan öğrendiğine göre, bU- ta)'! nazarı itib&re almaları ltızımdır . ., 

taarruzlarına ratınen almanıar katı hlcblr ne- u · ı · 
ticeye varnmıımıılardır. Almanların ileri ha- yük Alman pikt tayyare teııekkUllerl 15 nıversa ıraztesı, bu hadiseyi ayıp ve 
rekellerl ne kndnr ahJdetll lıe sov.ı;cUerln ııtıs

terdlğl nnudane mukavemet o derece tcvkal· 
Adcdlr. 

eylillde :Murmansk bölgesindeki Bol§cvik barbar bir suykut diye tavsif ediyor ve 

harp mevzılerlnl bombalamı§lo.rdır. 1 §Öyle diyor : 
Alman tayyareleri Rus cephesinin uzak "Peru hllkUmeti, Ekuatör'ün askeri tııh-

nuaün aeıen habr.rlerln en mAnal111 Yelnya ld t ,. t d oimal mıotalcaaında bulunan Sovyet mev 1 at :ı.·ap ı.,ını mu ava111ıt evletlerin mil. 
yakınında Ynrucvo'dn kaznnılan bUyOk .mu- • 1 
\'affaklyet hakkında ıovyet menl>alıırının ver- zllerlne de çok tesirli hüeumlo.r yapmııı •

1 
vn.hltlerlne vaktinde haber verm'ş ve Eku· 

dl~I hnberdlr. Bu habere ıröre sovyetler ae· ı ısrdır. atör'Un ailtıhları bırakmııı olduğ"u ve teca
cen haıta buyuk bir zarer kazanın11lardır. , Bundan bll§ka, ıımal Buzdeniziode 2000 vtiz etmek niyetinde bulunmadığı cevabı-
.Merkez mıntakaıındakl hu muhnrehenln sev- • 01 almıııtır. 
kulceyt nokt111ından tcvkaltıde ehemlyetl var· 1 ve 1 noo tonllı\toluk lkı Sovyet nakliye ge-
dır. Sayet rual:ır merkezde almanıarı mnAICp 

1 
mlslne tam lanbellcr kaydedllmlı ve bu iki ' ·Peru h!ikUmetl, bu yeni cinayetin ce-

etınete mu,·atfnk oıurlana hl<:bir aımıın cc· r; mı bat.rılmııtır 1000 tonıllıtohık diğer z:ısız kalmamasını ister .. 
nahının ve bllhnua ccnuptakl cenahın vazl· bir Sovyet gemisi hasara uğratılmıotır. Prensa gınetul de öyle yazı)'t'r : 
yeti hlc de 1YI oımıyacaktır. Alman savaıı tayyareleri, Finllndlya "Ekuat!Sr'Un tarzı hareketi, çok ı;irkin. 

Romen askerleri ilerlcmezlerae... k~rfezlndeki müteaddit adalan el&.o legal .dir. Çunkll Ekuatör matbuatı, mUteca\'tz 
:MOllko\8, lT a ıı - MoskovA radyoııunun eden Sovyet kıtt'arına muvaffakiyetle hU· olarak Peru'yu g!Ss:ermektedlr • ., 

blldlrdtfllne ıröre mareaal Antonesko bir ırlln· cum etmlolcrdlr. Sovyet lııtlhkflmları ve 
lUk emir neıredcrck, askerleri hücuma IHI· kıtalan bu hUcunılarda hi111edilir derecede 
rlk etmekten korkan alay, tnbur ve bölük 
kumandanlarını ı:ok ııCır eezclnra cnrpmakla 
tehdit etmtıttr. 

Radyo. ukcrıer ııerl ırıtmekten imtina et· 
tıtl takdirde kumıınd:ınların mıtralyözlerlnl 
bu ukerlerln Ilı.erine ccvlrerek merhametsizce 
ateı edeceklerini 1111.ve etmlatlr. 

Sovyetlere yüzlerce av tayyaresi 
gönderilecek 

Londra, ı·, a.a. - (Unlted Pressı: Öğ· 
reolldiğine göre, İngiltere ve Birleelk A· 
merıka, Rusya'ya her ay yU:r.lerce av tay. 
yareııl göndermlye karar vermlı;tlr. 

Sovyetler Birliğine bundan baıka İngil
tere ve Blrleelk AmE'rlka'dakl diğer ailAh
ların imal!tından yüzde :50 si verilecektir. 

Bu mnlzem<'nio nakli, hllhn!!la İran YO· 
lu il• yapılacaktır. 

Amerika Martiniki 
işgal mi edecek? 

Nevyork; l 'i'. a,a. - Assoclated-Pross 
ajansına göre, Caraibe denizinde yapmıı 
olduğu seyahatten dönen cUnıhuriyelçi 

mebus M- llo\\ eli, Birleşik Amertka'nıo 

yakında Fransız Martlnicıue mUtemlekc -
ıılnl i~gal edeceğini söylemiş ve §U stizleri 
lllve etmlııtır : 

•'- Martloique'io işgali ötedenberi ya
pılması llzımgelcn bir şeydir. Bu mUstem -

lekenin bugüne kadar lııgal edilmcmiıı oı. 

ması, mantığa mugayirdir. " 

zarar görmUıtUr. 

BUyük Alman tayyare teoekküllMi, Le· 
ningrad bölgesinde muharebe adeo So,·yet 
kıtalarıoa ayni gün 1:ok tlddetll hUrumlar 
yaparak dU1manın mevzilerini ve her tUrlll 
harp malzemesmı tahribe devam etmıı • 
!erdir. 

Bir alman tümeni Leningrat 
önündeki bir müdafaa hattını 

yardı 
Berlln; 17. a.a. ı.enlngrııd'ın mUda· 

faa ietlhkıtmları etrafında cereyan eden 
muharebeler eanıunnda bir Alman piyade 
tümeni, Sovyet kıtaları tarafından anu -
daoe bir surette müdafaa edilen ve kale· 
lerdeo mUteııekkll bir hattı yarmağa ve 
oldukca mUhlm bir noktayı znpctmeğe mu
vaffak olmttııı!ur. Bu Alman tümeni, 91 

kale susturmuş ve 800 den fazla esir al
mıgtır. Alman kıtalan bundan bnıkn. dUı
maoın mllteaddtt tanklarını, bircok topunu 
ve el allAhlnrını lğtioanı etmlglerdlr. 

Helslnkl, 17 a .a. -- Bir harp muhabirinin 
Kopalclhl ı:azeteslndo ncnettır:ı bir azıdan 
anlaıılt!ıf:ına göre bir tin tümeninin a l<1ıaı 
1600 SO\')'ct esiri nraııncıa 32 millete mensu 
asktr bulunmaktadır. P 

Son dört günde ruıların 
tayyare kayıpları 

Berlln, 17 a .a. - Son dört ı:ün ıarfındıı 268 
ıovyet tayyaresi tahrip cdllmlstır. AYllı dev
re zarfında alman hava kuveUcrt ...., l 

'" aware 
kııybetmlıtır. Bu suretle lkt tarafın kaYtplan 
arasındaki nlsbet 12 ye karındır. 

Slovakya, Beigrad'da bir 
konsoloshane açıyor 

Bud:ıpeşte, li. a.a. - Ma~o.r-Orozog 

gnze:ulnlo Berlin muharrirının ı~ı bir 
kaynaktan aldığı bir habere &öre. Slovak
ya hJkUmeti, bugllnlerde B"lgrad·da bır 
konsoloshane açacaktır. Bu suretle Slo
vakya hUkUmeti, Sırbistan'la bir dereceye 
kadar resmi denilecek münasebetler ku
ran ilk devlet olacaktır. 

Cenubi Amerika'da 
naztzm mücadelesi 

S n•ıııgo. 17 a a. _ <U it d p ) . 
Nazı n e ress . 
~ı propagandaııı Yapmakla suçlu bir kaç 
T~~~ ~~~~s tnratıodan tevkif edılmlştlr. 
ki 

1 
enler ansında Concep•ioo'da 

G ~ m:uı konsolosluğu memurlarından 
er ard Freddesen de vardır. 

N *** Al l'vyork, l; n.a. - Ct'nited Press) : 

1 
manya hesabına casusluk etmı, oim!'lk-

kalfııuçlu Dequeane isminde bir adam tev
edtlmi~tır. 

Arjantin' de 
Buenos • Alres, 17 a.a. (Unlted 

Press): Siyasi mahfılerde :ı:anned ldiğloc 
göre. alman elçisı Arjaotin'den ayrılmıya 
mecbur ka!a('aktır. 

Arjantln'deki naıllerln taallyetlnl son 
Uç gün zarfında müzakere eden m cııı, 
yalnız alman elçisine kıı.rıı değil, Arjan
tio'dekl nazı t'fkiltıtına kartı da §iddetll 
tetbirler ahnmaıııııı teoslp euni§tır. 
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FETHİYE'NİN İKİ KÖYÜNE MUSALLAT OLAN 

B uraya gelellberi sık sık kulağı -
ma çarpan iki yer ismi zihnimi 

lturcala)ıp duruyor: "Peçenek'' ve 
"GllvurdöndU". 

Evet, Pt'ç nek! tarihin "Koşmaca 

koşturmaca., devrinde Karadeniz'in şi
m<ılinde b1rl ötekini kovalıyan TUrk 
ırklrırıı rl n birinin adı. 

Kö> ın ananesi, Uzum!U'dc Peçenek 
d n n m vkıdeki koca çınarla çinarın 

altında ) ltan Uç metre boyundaki bir 
ihl mezara, bır de Peçenek kuyusunun 
kol.:ı demir h: lknsınn takılıp kalıyor. 

1 ıııh Ci ~u kımıld yan bır tek emare 
yok S r ı)orum, köy!Uler bllmlyor. 
Yalnız: "E kı adamlar uzun olurmuş, 

b k u mezarlara!,, diyorlar. iııte o ka
d r 

Toroslar, deve boynu yaptırtık nere
den gelml§S' gelmıı. fakat Antalya -
Burdur - Denizli hududuna gelince şa
ııı·ıvermlş, ve ıahlanmıya başlamış. Bil
tu.-ı ör ıuı:nın ız zırveıer onun alfunc -
ti Gnrb doğru sıra ıııra beller: Ka -
rabel, Karaamcnbeli, Karanfilli .... 

Tasdelen ııırtlarından Karaamca be -
linın ağzına bir su iner, ama nasıl 
çamlann kbkll'rlnl çatlata çatlata 1 

P ki, d dim, bu suya neden "Gıt
vuı dondu., demişler ? 

H ı Q ı Ardıç biraz durakladı. Haza 
avcıdır. Öyle el gibi İbişin köpek u -
çurduğu yr.rdeki çöplU kekliklere tu -
fek sıkmaz. devirirse dev gibi geyik te
k,.lerı devirir... O uçurumlar dıyarını 
kotnş karış bilir. Kaşlarını kaşıdı, yut
kund ı : 

- Bizimkiler o suyun başında koca 
bir kazanda yemek pişirmişler, fakat 
tam yiyecekleri sırada gavur aşağıdan 
g lı\ crmi!'. Onlar da yemeği öylece 
bırakıp boğaza çckilmııter. Ga.vur yc
m<'kle 'bir gUzel karnını doyurm~. Bu 
sudan bır de su lçml§. Fakat beş on da
kika sonra karnı gene acıkmıya baş -
lamış. O zaman elini ıakağına komuı 
da dUşllnmUş: Ben böyle nereye gidi -
yonım? Bu yemeği ylyip bu suyu içe -
nin ardından gidilir mi hic? demiş de 
gerisin geriye dönUvcrmig. Oranın adı 
da Glh·urdöndU kalmış.,. 

Bu gA.vur kimmiş, bu vıı.ka ne zaman 
olmuş, bilmiyorlar. Yalnız HulC'lsl, u • 
zıık b r semt tarif eder gibi elini acı
yor: 

- Allahtlalem çok eskiden olmuş bu 
me C'le., diyor. 

O raları bilirim: Belin sağ tarafın. 
da Aladi11 var. Kar çıkan meşhur 

Demirlidellk buradadır. Uç uca üç ur
ganı, bunun da ucuna bir adamı bağ -
layıp sallıı.yıverdlklC'rl delik-. Karcılara 
''Karanlıkta nsıl bulursunuz karı,, diye 
sorsanız, karın ı§ığı vurduğundan dibi 
o kadar karanlık değildir derler. 

Yol soldan Göktepc'den de dolaşır, 
fakat kilt>metrelerce uzar. Hoş, kar yol
larını kilometrelerle değil, terzi §eridi 
ile bile ölçemezsiniz ya ... Katır bile a
dımını diz at11maz, Vals yapar gibi ıöy
le yaylımlandırır da o tostoparlak a -
yatını getirir gene taeın tepesine ba -
sar. 

1 numara lı tütün 
düşmanı : T AYŞAN 

Üzümlü köyün ün muhtarı 
tavşanları, gözlerine elektrik feneri 
tutup tabanc~ ile nasıl avlıyor ? 

r.......... yazan ............ , 

: ve resimleri yapan : I 
1 Cahit BEGENÇ İ . ı : . ...................................................... 

KöylUlerden biri, clahn kısa kesti 
"- Gtıvur dönmeyip de nt'reye gide -
cekmiıı. Önü kııpalı, solu kaya, sağı u
çunım ! 

Köy!Uler "Bu da doğru ya., diye gU
lUştUler. GUIUııtUler ve dağıldılar. Çün
kU yağmur geliyor, herkesın tütunU 
vo.r ıslanacak. 
Bnbadağı'nın tepesindeki şu kadar

cık bulut ne zaman büytidU bUytidll de 
UsttimUze uz:ınıverdl, bilemedik. Hem 
buralar öyledir: Pat! pat! birde bakar. 
sınız ıslanmadık koltuk altınız kal -
mııı. Damlar, çardaklar sucuk gibi.. 

Hani o Ok meydanının. Ulus meyda-
nının ha yağdı!, ha yıığıyor! derken 
yağmııı bulunan incecik çisentisi ? 

1nclrköy'Un blllC'lr sağnaklarında kö • 
yU bir hııııltı kaplar: knnlı kızanlı bU
tUn köy tUtlln toplar. Damlardan dam
lara ''Çabuk gelir geçer korkmalv dl -
ye koy kızları birbirlerine mil.nalı !Af 

atarlar, dnhn öteden fıkırdnmıılar ohır. 
Toprak elinizdeki bir demet çiçek gibi 
kokar. Bir tepeden bir tepeye allı gUl
lll elemsağıncılar gerilir. UsttinUzdekl 
bulut bir dakllta sonra gtıınbUrdeye 

gUmbUrdeye Göltt<>pr"rl"n aşar ı:;-lde:-. 
T)nv11llnr yıırıl:ıcftk gibi Akkuvnnlık"tıın 
glimgtlmlemly.,, Kaşıkeı ııırtıarı slltıh 

ııeslerlyle lnlemiye, şurada ne kaldı : 
Hele t!ltllnler satılsıe, ! 

Ü zUmlU muhtan içini çekU : 
- Şu tavşanlarla ne olacak mil-

lettn hali bilemedim. Bugtln hava ııerln, 
kıyıdaki bucaktaki tarlalarda ~ene tu
tun bırakmaz. 

- Peki ne yapıyorsunuz ? 

- Ben de öldürmesem, bu sene köy-
lUler tUtUn knldıramıyacaktı. Ne ya -
parsın birader, muhtar olmak kolay 
değil. Köyl\ınUn böyle işlerini de gör
mek l(lzım. 

- l'ekl koca köyde tav§an avlıynn 
yalnız ııen mi varsın ? 

- Knr olnuıdığı için burada iz avı 
yoktur. Bahar aylarında, yahut da kı
şın zağar ile avlıı.nılır. Yazın da yalnız 
ben avlarım. 

- Sen nasıl ııvlarsın 1 

- Tabanca ile. 
Tavşanın UıtUn kestiğini biliyordum 

ama, tabanca ile avlandığını bilmiyor
dum. Fakat ona Küpeli derler: tabanca 
ile incir kuşlarını sapır sapır lndirdıj!'i
nl, yoldan belden demet demet keklik -
!erle döndU~ünU yediden yukarı bil -
mlyen yoktur. 

- Allfıhaşkına nasıl vuruyorsun söy
le P dedim. 

- Ne yaparsın birader, gelip yal -
varıyorlar. Bak dün bir kadın gelmiş : 
"Yusu! oğlumuz, akşam üzeri yolun 
dil~rse, §U bizim dağ dibindeki tarla
YI\ snp da ııu tavşancığı öldlırliver ... de
di. Benim uzunca bir elektrik feneri 
var. Onu aldım. Ortalık tam kararır

ken, vardım tarlanın kö,şesine otura -
kodum. Tavşan tULUnleri tam o köşede 
kesiyor. Bir sigara içimi durmadım ya, 
önUmde kıtır kıtır bir ııey oldu. Bak
tım baktım lmkfını yok göm1C'nin. Ta -
bancnyı hazırladım, eol elimle elektrik 
fenerini o tarata sıkınca, gözleri par
lanqyıı bll§ladı .. İki gözUnlln arası de
dim de bir gümlcttim, oraya kıvışıver
dl. GötUrdilm işte tavşanınız!,. diye ev
lerine attım da geçtim gittim. 

- Peki feneri açınca tavşan kaçmı
yor mu ? 

- Işık gözUnU alıyor. Sonra ben açar 
açmaz yapıştırıyorum. Kuroun ya iki 
güzUnHn arasından alnının kapağını pat
latıyor, yahut bıyıklarını kazıtarak 

''§ip'' diye lc;:erl giriyor.,, 
Kavalsız, çıngıraksız, ıslıksız ve 

renksiz: bir akşam karanlığa kadar u
zadı. Yalnız göl yerinden boğuğ boğuk 
boğa sesleri geliyor ... UzilmlU ovasının 
ortasına çökmUş, başını göklere dikip 
ulumağıı hazırlanan bir arslan gibi 
Gcyran dağı ... 

Kısa, tokca bir tabanca sesi ... Arka -
sından dağlar yangılandı. 

- KUpcll vurdu birini daha!,. dedi -
lcr. 

"r- T efrika No: 55 ======\\ Evlin'i rahat bıraksan da kırmızı küreyveleri biraz
cık çoğalsa hiç fena olmaz. 

lBilinmezki •• 
' Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Bir müddet sustu. Ve geen parmağı ile Lao - Tse-
nin kafasına doğru camı vurdu. Sonra, devam etti: 

- Kıskançlık, hayvani bir his, biliyor musun! 

Maryan, gözünün ucuyla bakarak: 
- Sence kıskançlık, yüksek bir his değil, değil mi? 
- Yamyamlık 1 Kaniballerde görülen halin biraz da-

ha mütekamil bir nümunesi, işte kıskançlık dediğin! 
- Kurt, doğru söyle, sfilıi sen hiç kıskanmaz mısın? 
Mahkeme reisi, bir müddet cevap vermedi. Sonra: 
- Bazı bazı, dedi. Mesela, Evlin'i benden çok sev-

diğini sarahaten gö~terdiğin zamanlar. 
Fakat bunu söylediğine pişman oldu. 
Maryan derhal şu kuru cevabı verdi: 
- Mevzuu bahsolan, beni değil, karını kıskanıp 

kıskanmadığındır. 

Droste, gülerek: 
- Hal Evlin'i ! Yok canım, Evlin kıskanılır mı, 

ne münasebet 1 
Maryan Dorste'ye dikkatli dikkatli baktı sonra git

ti, cıgara getirdi. 

Kendini yorgun hissettiği zamanlarda olduğu gibi, 

Droste'nin gene kulakları uğuldıyordu. 

İçinden, Maryan'a karşı bir nevi minnet duyarak: 

"belki de sahiden uyuyabilirim'' diye düşündü. 
Çünkü, her defasında karısiyle beraber oldu ve 

öteki yatakta karısının uyuduğunu hissetti mi, Dros

te, bir sinir gerginliği geçirirdi. 

Birden. gene o kapkara aynanın karşısına geçerek 

Maryan dedi ki: 

- Eğer telefon edeceksen, hemen et. Çünkü akşam 
ııe ben ne de Evlin :-ahatsız edilmek istemeyiz. Hem 

Fakat Droste, ş usırada kalkıp telefon etmiye üşe
niyordu: fakat Maryan telefonda numarayı çevirmiş, 
Geltow'daki evinin cevap vermesini bekliyor, bir ta
raftan da gözleri Droste'de delişmen ve çapkın bir 
kız gibi bakıyordu. 

Droste, hatırladı ki, bir gün Avus otomobil yolu 
üzerinde, Maryan'ın arabasında saatte 120 kilometre 
yaparlarken de, Maryan tıpkı böyle şimdi baktığı gi
bi bakmıştı. 

Ancak, bir münasebet göremiyordu. Çünkü o gün, 
saatte 120 kilometrenin ifade ettiği bir tehlike ve ma
cera şevki mevcut olduğu halde, şu sırada Maryan, an
cak. kendi evine telefon ediyordu. 

- Allo ! Evlin, sen misin? Şimdiye kadar uyudun 
mu? Ne iyi! Kahvaltını hazır buldun mu? Kedi ile de 
oynadın mı? Gezmiye çıkmak için hava fazla rütubet
li değil mi? Hayır hayır, eğer istemiyorsan hiç lüzu
mu yok, yapma. Ben akşam sekize doğru geleceğim, 
gelince yemek yeriz. 

Beni dinle, Kurt şimdi yanımda. Sana çok selam 

söylüyor. 
Sonra Maryan telefonun ağızlığını kapatarak Dros

te'ye dönerek: 
- O da sana çok selam söylüyor. Soruyor Kocaoğ

lan yaramazlık yapıyor mu, diyor. 
Droste güldü ve başını salladı. 
- Hayır, her zamankinden daha yaramaz değilmiş. 

Evet evet her şey yolunda imiş. Kurt'a bir şey söyli
yecek misin? 

Ve, mahkeme reisine dönerek: 

- Fazla çalı~masın, diyor. 
O halde, canım, Allahaısmarladık. Dondurmacı ge

lirse on kilo karlar alıver. Allahaısmarladık. 
Sonra, telefonun sapını aşağı indirdi, Droste'ye 

baktı. Fakat gözleri, biraz evel olduğu gibi ı~ıldamı
yordu. 

- Konuşmak ister misin? 

Oracıkta. bir iP. canbazı vaziyetinde duruY.ordu. 

r····························· .. ·····••u••••"' 
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Dikmen 
1 Şehrimizde on beş günde bir inti - ' 
şar etmekte bulunan bu edebiyat, fi-1 
kir ve sanat mecmuasının 15 - 9 - 941 
tarihli 6 ıncı sayısı dolgun mündere- I 
catla çıkmıştır. 1 

Ankara gençliğinin sesini yurdun 1 
köşelerine kadar cluyurmıya çalışan 

"Dikmen" sütunlarında: Sadri Er -
tem'in (İmparatorluk ve Cümhuriyet
te milliyetçilik). Şükrü Halil"in (Sa
nat ve şöhret) Füruzan Hüsrevin (bir 
ahJak inkılabı istiyoruz), Abidin Kı
sakürek'in (Terbiye başka, tahsil 
başka), Osman AttiH'i'nın (Kocatepe
den Dumlupınar'a), Arif Nihat As -
ya'nır. (Yüz). Uğuz Özdeş'in (Cemi -
yet ve aktör), Muzaffer Şahinoğlu -
nun (Burnu '!:ıüyiimüşler) başlıkları

m taşıyan nesir ve makaleleri ile Or
han Sunar'ın (Aşk memnua dair), Zi
ya İlhan'ın (Bir çocuk bahçesinde) 
adlı tenkit ve tetkik yazıları ve Cey
hun Atuf Kansu, Necibe Kızılay. 

Hamdi Kestelli, Fethi Giray, Fuat 
Ofşin, Mehmet 1ğnebekçi, Cenap Te- ı 
kin, İsmail Safa. Mehmet Deli~önül, 
M. Burhan Esen ve Masume Akı'nın 
şiirleri ve Salim Şcngil'in (Topra~a ı 
dönüş) adlı bir hikayesi vardır. 

Edebiyat ve sanat yazılarına susa -
mış bulunan okuyucularımıza bu gü
zel mecmuayı hararetle tavsiye ede -
rız. 

Avukatlık ücreti 

hakkındaki hükümler 
Avukatlık ücret tarifesini izah ve 

tatbik tarzına dair umumi hükümler 
ncşredilmiştiT. Neşredilen bu eserin 
muhteviyatı şudur: 

BU GÜN 

U L U S Sinemasında 

2 Film Birden 
l4 30 - 17.80 

1 - Genç Kızlar Pansiyonu 
(l\lnx Dt"arly) 

16 - llJ da 

2 - Casus Avcısı 

(Jcan .Murat - l\flrcllc Bal!n) 
GECE 21 DE 

GENC KIZI.AR PANSİYONU 

Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü 

Dosya kutuları yaptırılacak 
Bc<l n Tı•rb >esi l'mı;m Mlldürlu~Undl'n: 
Vmum mudür!UğUmUz lcın 200 ndet üzeri 

s >nh bC"zlc kaplı rlcı~)ll kutusu >nııtırılnl'nktır. 
istek! 1 rın her ııun m<'ı< ... I saatlerinde numu
ne> 1 ııoııqll'k üzere mUrncııall ın \'c 2,;. 9. 941 
cumıı ı:;ilnU sa ıt onbeı;tr umum mUd..ırıuı:u

muz salın alma k(ımls)cnıunca acık f'kS ltmr 
ile )apılııcıık lhnll'•lc hııı:ır bulunm ıl,ırı ıı,ın 

ıılunur. lG78l 

İŞÇİ ARANIYOR 
Ş ıııka alcbcslnde calısmıık Uz,.re 

eli l:ıc >atkın bir lsclye nccle lhtı> ne 
vard r AıatUrk buharı Bıılcılıır Ap. 
No. :;ı )C mUrarnnt. 4336 '--------" 

NAFIA VEKALETi 

Kapalı zarfla münakasa 
Narın \'cktıh tinden: 
~:ıtı.zıC • \'un hııttının 170 inci kilometre -

siyle 210 ıncı kilometresi arasında ccmnn ve 
tııkrlbcn otuz kllomt'lrc uzunlukta )apUnla
ı·nk \'ar)·.ınt npllKas)onu kııpall zarr usullylc 
mUnııkaıı ı)a konulmııstur. 

RADYO J ( 
\._ 

Türkiye Radyo DlfUzyon Postaları 

1 
Tllrkiye Radyosu - Ankara Radyosıı 
-( Dalga UzunluğU >--

l lG48 M. 182 Kc 120 Kl\, 

31.7 M. 9465 l{c 20 Kw. T. A- P. 
~ 19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 Kw. T. A- Q. 

1 

PF.RŞEMBE: 18.9.1941 
7.30 Progı aın ve memlkct saat s,yat'-
7.33 Milzık: Hafif program (PJ ). 
7.45 A.IANS HABI;;RLF:Hİ. ~ 
8.00 M lıizl<: Hafif ııı·ogramın de'' 

(Pl.). 
8.30 8.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Pı ogrnm ve memleket saat a~ 
12 33 Milzik: I<anun lcemençe ve tanb 
12 45 AJANS HABERLERİ. 
13 00 Mlızlk: Hafıf 11arkı ve turkuıer· 
13.SO 1400 Mllzlk: Kaıı ık program (f' 
18.00 Program ve memleket ııaat ayatlll' 
18.03 .Mll:ı:lk: Hadyo caz oıkcstrıısı ıl) 

rnhhim Özgllr ve Ateş Böcekleri 
l .30 .Müzik: FASii~ SAZI. 
19.00 KONUŞMA: (DetlC' mc s:ıatl) ' 
l!J.15 .Milzik: Radyo C'az orkestrası pr 

rnmının lltıncl kısmı. 

19.30 .Ml'mlC'kel ııa.ıt ıı~ arı ve Ajans il 
berlerı. 

19.4G ScrlJcsl 1 O dakiltn. 
19.fı5 Milzlk: D1 tNY A ŞARKILARI· 
20.15 HADYO GAZF.TESİ. el' 
20.45 MUzık: Mızınplı sazlarla saz es 

lcrl. 
21 00 Ziraat Takvimi VC' Toprak )!fi 

slllkri borsası. 
2110 MUzık: Beraber şaıkı ve tUrJ<{ilıf 
21.30 Konu1ma: (Şiir Saati) . ~~ 
2145 :Müzik: Radyo senfoni orkestr"" 

(Şef: Hasan :Ferit Alnar), el 
1 - Mozarl: Do majör Sen! 
(Jüpiter). 1 
2 Borodın: Orta-Aııya Çoııerlll ıl' 
3 - Moussorg ky: Çıplak dal 
Bir gece, 

22 30 l\lemlckct saat ayaı ı, Ajans JJ~ 
bcı ll'r'I: Ealınm - TnhvilCtt, l{stıl 

blyo Nukut boıw:ıııı (f.'iyat). 
2:!.45 M ızlk· Dans nıllzlğl (Pi.}. ., 
22.55 23.00 Yarınki Program ve KııP~ 

1 - Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
baro merkezleriyle avukatlık ücret 
tarifei;inin izah ve tatbik tarzına dair 
umumi hükümler. 

ı - MUnnkasa Z7 9 9-11 tnrlhlnc tcsadUC 
eden cumarte 1 ı:UnO saat on ikide ~ck.ılcll - ' 
m,z dl'nılr>ollnr insanı dairesindeki mUnaka-1 
s ... komisyonu salonunda )npılııcaktır. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

TURGUT AKTÜRK 
2 - Kısım I. mahkemelerle merci 

ve diğer kaza makamlarının haricin
de yapılan •kazai ve idari dava ve ta
kip mevzuu olmıyan sözlü ve yazılı 

2 - Bu isin muhammen bedeli 13j()() ve 
mu\akımt ıcnılnnll 1012.& llrndır. 

S - !llukn\cle ııroll'sl, eksiltme sartname
sl. ba> ınılırlık hicri ıı:encl &ıırtıınm~ı. guzcr· 
g ıh h uıası, etüt umuml Ccnnl &artnnmcsl>lc 
dlCcr cHaktan mürekkep bir takım l'lUnaka
sa evrakı >Uz altmış k..ırus mukabl.lnde de
mir> ollar ln&.ıat dnlrcslndt'n tetlarlk oluna -

Dahili ve sarı h:ıııtalıklar 

Ha11>okulu hastanesi miltehassıslarırıM' 
Anafarlalar caddesi Koc han No. 4 (I!" 

tanbul eczanesi kanuıında). Her ıı;<l11 

saat 15-20 ye kadar. Ev telefon 6S4~ 
yardım ücretleri. · 

3 - Kısım II. mahkeme ve kaza sa-
Jahiyetini ıhaiz .makamlar nczdin - !Jlllr. 
de yapılan ve maktu •iicrcte tabi bu- 4 - Bu mtlnakasnyn ı:lrmek lstıycnıer rc-

rcrans ve ı11Ccr vcslkıılarını bir lsllıluyn tıııil;
lunan yardımlar (davalar ve takip - lı>nrak mUnnkas:ının )npılncnil;ı tnrlhtl'n en 
ler). az Uc eUn evci \'ekfllele vermek suretiyle ııu 

4 - Kısım IH. müddeabihi nakit 18 ıcın ehliyet vesikası lstl)i.'Cl"klcr vcbu vcsı-
olan ve yahut nakit ile takdiri kabil kayı tckllC zıırrınn koydcaklardır. Munnknsıı 

bulunan mal, alacak. zarar ve ziyan, tıırlhlndcn en az Uc ı:Un evci )apılmamıs o -
• d 1 • 1 'd • .1 lan mllracnatlar mızıırı dikkate aı.nmı)acak-

tazmınat ava arıy e ı arı mercı er tır. 

ve komisyonlar ve DeYlet_S\ır.ası ez::.. ._ g •kir ' oı,,.nı..r LcldJL,.,..,,Clıı.n'" 

Belediye Reisliğinden : 
Sebzelerin günlük azami 
perakende satı§ fiyatları 

...... 

dinde takip ve müdaiaa edilen ve mev !!490 numar.ıh kanunun \'e ekslllme ıartna -
zuu nakit olan ve yahut n'3kit ile meslnln tarıratı dalreslnrle bnzırtıyarak mu -
takdiri kabil bulunan her nevi idari nakn nnın yapılncatı santtcn bir saat e,·cııne 

Cınsl: Mensel KurUf 

kadar numaralı mnkbuz mukabilinde dcmlr
dava ve takiplerin nisbi ücret tarife- yollar ınsnat dııtrcsl arttnmn, ckslltmc ve 
si. ihale koml•>onu tıasknnııı:ına ,·crcct'klcrdlr. 

Baro teşkilatı harı tası. {b::;o() J 16:134 

• 
--

Lahana 
Prnsa 

Domates 
Shrl biber 
Dolmıılık 

-- --Ankara 7,5 
.. 7~ 

Ankara s 
.. 10 

Bursa elektri ği takviye ediliyor 
Bursa. (Hususi) - Merinos fab -

rikasından elektrik cereyanı alınması 
kararlaşmıştır. Bu suretle belediye 
elektrik fabrikası takviye edilmİ§ o
lacaktır. 

Avukatlar ve Hukuk 
biber 
Sem izotu " 

10 .. ıo 

Kabak 
" 

11 

Müşavirleri i~in bir f 1rsaf Patlıc.-ın 

(kcn)er> .. 14 

B rlncl tertip: dört cilt, durt ze) il, sonra 
basılan iki cilt ve mUtl"mmlm. 

Yu\'arl(tk 
ı:ıatlıcan .. 1' 

Kirahk hane 
lklnd tcrtlw ııonrn b:ısılanlarla beraber, 

yalnız nllıncı cilt müstesna, onblr cilt. 
Ayşe !ıısulya 

Calı 
.. 21 

.. 22 

Kccluren otob{ls duraıtı yakınında 5~ 
numnralı hnnc kiralıktır. Taliplerin 

Cc tertip: y,nnı dorl ı>.ırcada >lnnl bir cilt. 
A)rır.n bUtUn kllnplnrı tamnm olarnk mt'

ccllr, knnıın arnma kili \'UZU 'e tnhlıll fihrist. 

.. 
Barbunya 
Bamya 

Bıleclk 25 
Bilecik 35 

ıo 
lclndt'kllC're mUra<'natı. 4359 Yani uc tertip tam kollcksl)on düstur ve Soğan Muhtelit 

teferruatı aatılJl..·tır. "-. ~ 
"Akim., Kltııpc\lne mnrar.aat. 

~ 
Heyecanından, korsajı kabarıyordu. 

Droste, tenbel tenbel, omuzlarını kaldırdı. Sonra, 
bir gayretle, kalktı, telefona doğru yürüdü. Telefo -
nun sap ı, Maryan'ın temasından, henüz sıcacıktı. Al
dı ve: 

- Allo ! Küçüğüm! dedi. 
Makinenin içinde bir çıtırdı oldu. 
Telefoncu kız, gayet resmi bir eda ile: 
- Cevap vermiyorlar efendim, dedi. 
Droste, başını sallı yarak: 

- Kapatmış olacak, dedi ve telefonu yerine bıraktı. 
Maryan, ayakta ve yanı başında, elinde bir kibrit, 

duruyordu .. Cıgarasını yaktı ve içini çeker gibi derin 
bir nefes çekti. 

Akşam oluyor ve ortalık kararıyordu.. Droste'nin 
dikkatini celbetti: Maryan'ın yüzü gayet soluktu. 
Onu bu kadar soluk gördüğünü hiç hatırlamıyordu. 

Maryan, kendine sürünerek odanın öte tarafına 
geçti. Geçerken, dedi ki: 

- Şaka bertaraf, beyciğim. senin bugün, gene bü
yük günlerinden biri idi. Seninle iftihar ettim. 

- İnsan hakim olunca, bütün tesellisi bundan iba
ret kalıyor. Çalışıyorsun, yoruluyorsun ve nihayet, 
hakikati meydana çıkarmıya muvaffak oluyorsun. 

Maryan Droste'nin saçlarını okşadı, sonra başını 

çevirdi ve tatlı bir sesle: 
- Beyciğim, hakikat denilen şey çok mürekkep 1 

Genç mahkeme reislerinin zannedemedikleri kadar 
mürekkep, anladın mı? dedi. 
Maryan'ın sesinde öyle bir merhamet edası vardı 

ki, Droste, te11i.şa düşer gibi oldu. 
- Ne demek istiyorsun, Maryan, dedi. 
Maryan, cevap olarak: 
- Hiç, hiç, dedi. Yalnız, bir şeyin hakikat oldufu

nu sana kim söyliyebilir? Kim diyor ki, Rupp k:?.dı -

nın bugün anlattıkları, hakikattir? 
Belki de, haklı olan erkektir... Ve kadın, sadece, 

kocasını beraber sürüklemek istiyor, çünkü kakan • 
mıştır.. Hakikat! Hakikat dediğin nedir sanki 1 

Maryan bunu söyledi ve güldü. Kısa ıülüıle . 

Droste, Maryan'ın tam arkasında idi. Geniş ve sağ
lam omuzlarını, görüyordu. Sözlerinde, berrak bir 

nutuk, aynı zamanda tatlı bir alay vardı. 
İçinde, bu kadını yakalayıp öpmek arzusu uyandı. 

Fakat birçok şeyler gibi, bu arzuyu da zaptetmiy• 

muvaffak oldu. 
Ve sadece: 
- Bir fincan kahve daha ver de gideyim, dedi. 

ERKEGİN CUMARTES İ GÜ NÜ 
Aşağıda, Pale - Burbon meydanının kaldırımların

da, iki atın nal sesleri duyuldu. Bir araba geçiyordu. 
Şehir, daha, uykuda idi. Henüz karanlık olmakla be• 
J·aber, ortalık, odanın yüksek pençeresini meydan• 
koyacak kadar aydınlanmıştı. 

Frank Devis, ara banın güriiltüsünden uyanmıştı; 
gözü bahsettiğimiz büyük pençereye ilişti. Pcnçere 
odanın en münaseebtsiz tarafına rastlıyordu. 

Frank yarı uyanmış yarı uykuda idi. Nerede oıdu• 
ğunu, ancak yanı başında yatan Evlin'in nefes aldığı• 
nı farkettikten sonra anladı. Dostunun başı, sıcacık 
ve tatlı, kendi omuzunun üzerine yaslanmıştı. Frank 
bunu görünce, kımıldamak arzusundan vaz geçti. 

Epeyce serindi ve pençere açıktı. Usulcacık sol eli• 
ni gözlerine yaklaştırarak saate baktı. Beşe geliyordıl 

El yordamiyle, aşağı kaymış olan yorganı aradı. 
buldu ve usulcacık Evlin'i ve kendini örttü. 

Vücudu dinlenmişti; gevşemişti; fevkalade b.~' 
memnuniyet hissediyordu. Ve Frank, karanlıkta, gu· 
lümsedi. 

Şimdi, yattığı yerde, geçirdiği geceyi hatırlıyorcl~· 
Hayatında bu kadar ihtiraslı ve tatlı anlarla dolu ~1~ 
gece geçirdiğini hatırlamıyordu. İçinden: "EvJırı 
Yavrum, tatlı Evlin'im !" dedi. 

Sevgili'nin nefesini kendi göğsünün adaleleri uıe-
. . d' d 1 k . . k k ve rınde hısse ıyor u: a ır en serın, verır en SlCa · ııi 

hayretle, hep gene kendi içinden: "Evlin 1 Ben şe 
eahiden seviyorum!" diyordu. 

(Sonu var), ..-
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MiLLi MÜDAFAA VEUU:n 

Yükaek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner f akülteai aakerl 

kısmının kayit ve kabul f&J'lları 

Ell»leelilc lmmat alm-cak 
K. K. VülleU Bava iL AL Ko. du: 
ı - IOOO metre bava rass ıaartal el_... 

llk kumu pazarldlJa atın aıınac:a1rtır. Mu· 
hammen bedeli Mııo lira olUJP kati temlaab 
IOl2 Ura IO lnıruetur. Pazarlltı 22. 1. M1 P&• 

sartlll silnU aaat 10.41 te ,Aalrara'da Bava 
Atuı alma lcomJl)toıaund& ,.pı.ıacaktır. eart
nameat her .Un komteoncla söı:1lleblllr. t.teJt. 
lllerin ihale ıaatınde koınlaııonda bulunnıaıa-

Türkiye Cttmhuriyet Merkez Bankasının 13-9-941 vaziye 

ı - Ankara Yiikıek Ziraat &natitüıil 

Veteriner Fakülteıl aakerl kısmrna bu Jı1 

8ivil tam devreli baelerdea iri ve pek i7f 
derecede menn olan ve olıunlulr lmtilwı
lanıu vermiı olmak prti1le talebe kabul 
edilecektir. İlteklilerin aıatıdaki p.rtlan 
haiz olmuı llzımdırı 

AKTİF: PASİF: 

A) - TUrlıi1e Cümhariyeti tabasından 
bulunmak. 

8) - Yatı 18-22 olmak. (22 dahildir.) 
C) - Beden teıeklriilleri •• albati ordU'o 

da ve her iklimde faal hizmete müsait ol
malc(Dil rekaketi olanlar alınmaz.) 

D) - Tavır ve hareketi. ahllln lnlnr
aaz •• eecly•i sallam olmak. 

it) - Ailesinin biç bir fena hal ve töh
ntl olmamak. (Banua için de aabrta vesi
lruı lbru etmek.) 

1 - tıtekli1eria mtlracaat lıtldal&nu 
.. vailralan batlamalan lhımdır. 

A) - Nilfuı cüzdanı ve1a muaaddalr ft• 

reti. 
B) - 8lhatl hakkında tam teıekldlllU 

.aert baıtane raPoru ve aıı kltıdL 
C) - LIH mezani1et ve olpalllk taba· 

4-taameel Ye11 taıdildl nretL 
D) - Onla alındıtı takdirde aıkert ka· 

aa. abam ve talimatları kabul ettill hak· 
landa ffliainin ve kendlainia noterlikten 
tuflkll tıaabbtlt aenedL Talebe okuldan I• 
illa etmek lıtera o1rulca tahakkuk ettirl· 
lecelı ~nan birden verir veba da t• 
ll1ddlt eeudlae k&Jrt edilir. 

B) - lu'a1ı. U7Urlı:en ıezen. ıidikli, "-· 
,.ı.. .,. prpmma11 mUptell olmadıiı 

.,..,..., ınlllırinin noterllktea tuclikll 
tullldltaameıi. (Bu ıibi baıtahklardan bl· 

il ile o1mla slrmeaden evel mallı oldak • 
lan .....,_ anlatılanlar olnlldan çıkan • 
ID "obl muraftan nlilerine &detilir.) 

ı - ~- balandllklan maballerd• 
.......... .-.ıertne lıtida ile mllracaat 
edenlda' .,. pbelerlnce ı lncl maddede 
Wtdlru. ftnkı ikmal ettilrten tonra, An
bra•da Tlbek Ziraat ltnatltBıtl Veterl· 
_. Palrlltelt uk•rt talebe amirliiln• sön· 
4erileMldlr .Mlncut mtlddeti eylllltln ti 
.. kadardır. Ba tarihten aonra mtlracut 

1raw ..sn-. 
6 - OlllJa kQJt Ye bbaJ. tabadetna • 

.. •enoelerlDe " mtlracaat ıır ... na 16-
hdh. lıteldl adedi tamam olunca kaJrt 
itleri )apuur Ye kabul edilenlere mllrıc:a· 
at ettikleri anerlill ıabelerf ile teblipt 
,.,mr. (Mil) UIM 

n. (8122) 18TM 

Trotuvar i11taatı 
M. M. BL AL Ko. c1aD ı 

Keıif bedeli 1509 lira 95 braı olan C. • 
beci HHtahanesl binalan ar11mdalı:l trot· 
tuvar inpatı pazarlıkla 20 • eylül -941 cu
martesi silntl uat 12 de ihale edilecektir. 
Taliplerin ilin edilen ıfla ve .. atta kati 
teminatl&riyle birlikte KomiıJOll.I m&raca-
atlan. (11744) 11755 

Kotum aemeri alınacak 
il. M. Sa. AL Xo. dan ı 

Beher takım1111 tahmin edilen fiyatı 74 
yetmiı dört lira olan 400 takım kotam ıe
meri 6 ilk teırin 9.U paıart11i ıiinii Hat 
15 de Ankara M. M. V. 11tın alma Ko. da 
pazarblı:la ihale edileceiinden iıtelclilerin 

4560 liralık kati teminatları ile birlikte 
paralık ıün ve ıutında mezkdr Ko. da bu
lunmaları. Numune Ko. da ıörillllr ve prt 
namesi 152 lnaruılulr makbuz lrırtıhlında 

Ko. dan ılınır. (6747) Ul756 

Benzin depoau inpatı 
M. M. Sa. AL Ko. dan ı 

Kqif bedeli llS41 lira 90 kuruı olan ve 
Ankara civarında 1aptmlacak elli tonlak 
bensin depoıa inpatı 7 birinci tetrin 941 
11h ıünii 1aat 15 de Ankara.da M. M. V. H 

tm alma Ko. da kapalı zarf uıullJ'le ihale 
edileceilnden iıteklilerin 151 lira 11 kanıt 
Juk ilk temhıatlan ile birlikte teklif mek • 
tuplaruu ihale ıaatından bir aut eveline 
kadar mezktr Ko. baıkanhlına vermeleri. 

(6748) 16757 

Yün battaniye alınacak 
M. il. Sa. AL Ko. dan ı 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı on 
lira elli kurut olaa ilıibin be11tl• tane 1i1n 
battaniye 22 e1llll 941 pazattesi ıtlnii saat 
1 ı de Anlrarada M. M. V. satın alına Ko. da 
pazarlıkla lbale edilecejind• lıteklilerin 
1575 Jir~lılr teminatları ile birHkte pazar -
lılc ısiiıı ve Halında aıeslı:ir Ko. da bulun • 
malan. (6749) 111751 

Bina tadilatı yaptmlacak 
M. M. Sa. AL Ko. dan ı 

ICAIA ı 

Alaa ı Safi kilosnm • 
Baalreoc 
tJfaldı1& 

DAHILDEld MUHABiRLER ı 
Tllrk Uruı 

HARlCTEKI MUHABbu.ER ı 

{ 

Ahıa ı Safi ldlosram MM.ııse 

Aluu tahvili kabil Nrbelt dGrialer 
Oijer d6vhleı H borçlu ldldaı b&li111eri 

HAZiNi TAHVtLL!RI ı 
Deruhte leli. l"f&lrı ukcliye kaıtıhtı 
ltaaunua 6 • 1 lnd maddelerin Cl'Yfikaa 
buine urafındaa wald ledif&t 

SENEl>AT COZDANI ı 
Ticari eeneıler 

ESHAM " fAHVtl.A.T CCZDANJ ı 
A) Deruhte eclllen evrakı aakdf:reoln lru

ıılıjı esham " cahvlllı (itibarı ırı,. 
metle) 

8) Serbeaı abam H tahvil&. 

AVANSLAR ı 

Alua •• d6vlz OaerlaL avam 
Tabvlllr üzerine avım 

Hulneyı kısa vadeli ı•aııı 
Hufaeye 3150 No. lu kanuaı s6re açılıa 
ahın kartılıklı avıu 

t-'İSSEl>AR LAR ı 

Mt.JHTELJ• : 

Tallplerın teklif edecekleri tıfıl Ozerinden 
kanuni temlnatlarlyle birlikte Ko. na mUra • 
caatıan. <!''784> 

Xtlo 
180 
1llO 

IO 

Ctnıl 

Cam tııtıtı 

Kut tl:ıUmU 
Camıaır IOduı 

1870T 

Cibinlik yaptırılacak 
Ankara Lv. .A. Ba. Al. Xo. dan: 
.Kom!Q'onda mevcut ile& ve clblnllk ntlmll• 

n•in• IÖre ıaa adet clbinlllc ıaptınlacaktır. 
lhal•I ~. 9. 941 Pt'"'9111be sunu ı .. t 14 ıe. 
dlr. Tallplerla teklıt edecekleri DJrat Uaerln· 
den kanual temlnatllrlyle birlikte Ko. na mU• 
racaauan. Nllmunnl komll1onda her ırtln 

sörUl•blllr. (6786) 16720 

Bulsur alınacak 
Ankara Lv. lı.. sa. Al. Ko. dan: 

Ankara Aıkert Doktor tatbikat okulu 1 - Kaııalı zart uıuııyıe :ZM ton buırur 
Atın alınacaktlr. Çuvallı beher klloauna \ah• 

muhtelif ıtbelerinde muhttlif tadillt YIP- nıln edilen tıyatı 1a kuruı olup mUhammen 
tırılacalctır. Xqif bedeli 12.W lira bedeli ar.ı:ıo Ura ve ıııc teaıınw 2889 liradır. 

lapat pptmlacak btl teminatı 124 lira 26 kwıııtur. Pazar. 2 - lhaleel 9. 10. 941 peraembe silnll •at 
iL iL VlllAleU Sa. Al. Ko. dan : 1 i ZS liU 941 ..ıa d .. il aut 11 de Ve- 11 Mdlr, Taliplerin teklif mektuplarını tha· 
Kee1f bedeli dörQGa ODblf blD Ot Ura 

1 1 eJ -r- leden bir Aat evellne kadar Xo. na verıne-
'91 laa'lll --~-~ ... 111ı.t ... alma .MmlaJts• ıta ppalacllk • ı.rı l&fttll'. ~ " ~ ur riD xa. 
tuba ~fı 20 EylOl Hl camart• tır. Taliplerin temlaat mefrtiaplari:tte Mr • ela sert1ı~ıır. ~> """ıttfe 
pQ eaat. 11 de Ankara"da M. Jıl. V. Sa. likte pazarlık ıün ve uatında komisyona 
.t.a.; EL ela ~ııacutır. Bu inıaatın keılf, miiracaatlan. (6ii69) 16759 
ll'Oj., pıt.Dam• Ye Mir evr&Ju .Yirmi Ura 
~ iMi kurut mukabilinde VeWet la· 
.. d&lnlıbldıeD aıuur. htlklllertıa kırk 
art ldD Ura otu.1 kunlfluk kaU temlDat 
maldıua "'* melstuplan ile birlikte ~ 
ar1111 sUo Ye 11&t&Dda maktr Komi1100· 
da mu•m••lııq. <-*> 162.0 

.lataat mlD•kaaaıı 
M. 11. VelrAle!U la, AL Ko. 'dalı: 
x.aı lllldell ~ bra 18 lcunq olan ... 

.._.,. evi JDl&a&a il _,.llU Mı PVtembe 
81a6 ... t .1.1 .. K. iL Y, 8L AL Ko. a u · 
fala araa 111&18 ..Slllcekur. 

aftldea& ._llM&a T.TIO lJra • ICW'llltur. 
._, ..,..... " Mir nrü edl &1&1\lllu 
_.... muk&blllade IDlaat dallWlıulea aıa
ar. mı.utıaen sır.c-1erın llı&le taaUQdeıı 

MP eaat ...U.• adar tetcltı melctuP1aruu 
p11 c• nesuttıae nrmelerL (&a81J l83a 

Klcıırcl.tll almacak 
& il. VelllleU iL AL Ko. dan: 
BllSlllM ~ edil• DJrab IOOO lJra o· 

Jaa • lda dit ldelUW IO _,.1111 IN1 Mlı 
...... , u ...... l'lda K. K. v. l&tın al· 
.. Jro. da ka.p&Jı urf UIUlb'le ihale ediJICl
ISIMleD .llıeJIUleriD 800 lSra1ık Ulc tmılna Ua • 
llrle birlikte UlıtlU mektııplaruu .lbal• A&tin· 
,_ ..._tbal l>U taat ev.una Uclar mu· 
• XO. l'al!r••"lm• vırmtltrı. ,..., 

Tl'alllf--tir almacak 
•• M. V eklleü la. AL Ko. dan ı 

Hepaiae Wuniıa edilen fi11tı 1175 lira 
e1aa oaUd .S~ tramfonnatör SO • e7llil • 
141 ..ıa lld .. t 11 de Anlrarada M.M. V. 
aatla .- JCo. da pazarlıkla ihale eclilec .. 
..._ a.tUWeriD ı 76 lira 25 Jnırutlalı: kati 
........,. Qe birlikte pazarlık da ve N· 
atmda mulc6r Ko. da buhuımalan .(6550) 

Matbaacılara 

Otomobil alınacak 
JL Vekllett Sa. Al. Ko. dan : 

11557 

Bir adf't yenl binek oUmoblll &Jaycü· 
9. Kimin elinde var I• Jratalosıte fb'&tı 
l:lirUJcte 20 eylül 941 tarlhlne kadar M.. M. 
V •tın alma komlıyonuna tekllfterln ıOn-
derUmesL (86615) 1-

Sıcak ka'-1'ak almacak 
il. il. Vülleti Sa. Al. Ko. danı 
(6.000) adet l&Cak kuaak satın almacalr,. 

tar. Bellerine tallmia edilen fint bir Ura
dlr. thal..t il 97111 cama stlnll uat 1l ete. 
lr. tıteklllerin lraaal kati temlutıari)ole 
llOmlQOlll mflraraatlan. 

<•1> 

ANKARA LT. AMIRLIGI 

Satılık ktibne etJ& 

elanı 

1 - Alrademl19 al\ (dolap, 1uıııane ma • 
auı, ııra. koneol GltQ, uııa. k&nape, ltoltulı 

ve Mndab'ed•D ibaret> t kalem dlule met • 
ru .. t 28. 9. 941 Alı stlnl aat ll te mtlaa>"e
de ne Atılacaktır. Talullbl edilen lanleU 80 
liradır. Ev• lıer ıh 1 aumurb lıltlada SO
rUIUr. 
ı - ı.teklllerln m11&17ededen neı Canlra· 

ıa malmlldQrlOtunı 1atıracülan altı lira 
1a kunaıluk muvaldlat temlaat maJdıua1arbt.. 
ıe bb1llcte nll&nda 1a11ıı riıt ve aatte Ko. 
il& •lraeaaU&n. <t'lOC> 18'11 

Bir yazı makinesi alınacak 
Harp Alrao..sel 8a. AL Xo. Baıkanııtm • 

daa: 
1 - KtloWs ltaıık barftl bir JUi malruılll 

alınacaktır. 110.tamel de olablllr. btelılll•rln 
22. 9. 941 sıasarteaı sUntın• kadar aıUracaat· 
ıan. ITOI> 18880 

Çanta çeqeli almacak 
Ankara Lv. A. la. AL Ko. 40: 
Komll>'Onh mncut atlmWlllln• s6N 

10000 adet arıca tutul dip ceaaeıı aatuı alı· 
nacaktır. Biber adedl8e taıunlft ed1Jen tl1atı 
l !Nnll olup •lllıasnmea lıedıll IOO liradır. 
~aleal 19. t. IHJ. c:uııta stlntl Aat 10 dadır. 
Taliplerin kanuni temınatıarırıe blrlllııte Ko. 
na mQracaatıan. ("311) 1-.T 

Talebe alm•cak 
Harp Onla ltomataahtuıdaıu 
1 - Askeri lllelere ukat Qretm• y .. 

tlıtirilmelc ttaer• llıl ta1tii7e. llG flallr. dert 
kim11t altı ri,.ıdn bir frauıaca. lld lasl· 
liaca, ilci almanca olmak tla,re ceıua 20 ta· 
leM almacaktır. 
ı - Bu talebelerden lleaa atnte..ı Y .. 

tııtlrilecelder Ankara DU. Tarih n Coi
nf11 fa1cillt .. lu Ye diterlerl lltaDbal fa
lrllltelerhMle Harp Onla taleMtl olaralc 
retlteeelderdlr. 

1 - Kabal tutlan 
A) Harp Olnlla ka7ıt, Ye bhal prtlarmı 

a)'llen bal• olmak. 
B) hteklileria kaatlanu s1re ,.baacı 

dil ve fen bilsilerl '" derecede olmak. 
4 - hteklilerla eeçilaelr ıantble alma· 

ca1r talebeler falrllt.Serla 141·162 tedri•· 
tına iıtlrllc edeceklerdir. 

5 - Xı11t H lrabal lblerl 1 Tetrlalenl 
141 de aona erecektir. Ba tarllllenl• IOll

rald mllracaıtlar kabul ecllladneelıtlr. 
6 - bteldilerlıı evrak Ye YetaiJd Ue 

Harp 01ruha lıomutealıtma dmw mllraca-
atlan. (1707) 11700 

Muhtelif Jiyeuk '1111.calı 
Allbr& L•. A. la. AL Ko. d&a: 
Puarlllda lldlda m. " allltan 1&11111 

kalem ..at ,. ... aluiacUbl'. 
lllaJetl u. t.lll - ...... , 11 .... 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. k. AL Xo. elanı 
ı - Xualt sarı ua~ıe UO tıaa Jlırmm 

mırolmek aıua aımacütır. Cllvallı olarak 
beber kUaluaa taJımlD ecülen tb"•t& :M lnınıt 
olup muhammen bedeU 28800 Ura ve uıc te
m1na tı 2160 liradır. 

2 - thalul t. 10. IH1 pereemlJe sUnll aaat 
15 tedır. Taliplerin teklif mektuplarım fha· 
ıecı.n bir ıaat evılln~ kadar .. Ko. na verme
leri l&l'ttır. EYN! ve 1&rtnamul Ko. da her 
1UD sörW•blltr. (6721) 167ts 

Nohut alınacak 
Anlrara Lv. A. Sa. Al. Xo. elanı 
X&pa1l urt uıull.l'l• uo ton nollut aıın.

caıctır. Beller klloeuna vuvaııı olarak taJımln 
edilen ftnb 19 llllJ'UI olup muhammen be
deli ZllOO lira " uıc temlnab 1no liradır. 

Jlıaleil t. 10. 141 penembe ırtlntl Mat ı& 
tedlr. Taliplerin l•kltı mektuplarını ihaleden 
bir a&t evıllne kadar Ko. na vermeleri 1&rt· 
tır. Evaı Ye 1&rtllam•I her ltln JCo. da aö-
rUltlr. (8'728) 1674T 

Kmu ot alınacak 
Anlr&ra LY. A. lla. AL Xo. dan: 
1 - Acııc ıklUtme De '728,400 kllo kuru ot 

satın aıınacaıctır. Teli paruıa .. rUmek 1&r· 
U7le Aalrua llt&Qonuada vaaoncla ı.1ım be
ber kllcıluu ınlllıamnıea fl.l'ab 8 lllınıt olllJI 
muhanııneıı bedeli '8'1ot nra ve Wc teminatı 
8280 liradır, 81rll1clere teellın muhammen ft· 
yab 7 kuruı olup mubammen becleU llOll88 li· 
radır •e Wc temın&tı llOO liradır. lhal•I 
7. ıo. 941 1&11 IUntl aaat 10 dadır. Taliplerin 
aıuaneıı ~ ve aaatte Xo. na aılk'acaaU&n. 
earıname •• evaıı Ko. da her sUD sörUle-
bWr. (8'1IO) 16741 

Kuru ot alınacak 
AnJcara LY. A. k. AL Ko. elanı 
1 - Acık eblltme De 'Nl,2'0 lrllo kuru ot 

aatın alınacı&ktır. ADlıara'da vasonda t•lim 
teli uaruıa verllmık l&J't.bı'le beher klloaunwr 
muhaınmtn flntı 8 kuruı olup mutuunmen 
bedeli 411180 lira ve ilk teminatı 8488 liradır. 
Birliklere telllm nuıbanunea tıyatı T Jnm11 
olup muhammen bedeli UT7T Ura ve ilk ı.
mınatı - liradır. !haı..a 'l. 10. 141 ..ıı sil· 
al 1&&t 11 dedir. Tallplerla mua)')'ell sin ve 
aaatte Ko. il& mUraeaatıan. tartııamlll •• 
e...ıı Jro. da w ltlıt sörUleblllf. 

(1731) 

Kuru ot almacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
4çıJc ekllltm• De 912.a>o kllo kuru ot atın 

almacakUr. Teli ııaruıa Verilmek tarıbrl• An· 
kara ll\al10DUDda vaıonda taıım beber iri· 
IOlaıtllll mubamınen flntı altı lnınq oluP aıu· 
bamaıea bed•U 088a2 lira ve ilk teminat& da 
'197 liradır. 

Birliklere te1llın beher klloaunun aıulıam· 
men fb'ab 7 kuruı olup muhammen bed.U 
88TM Ura ve lllc temlnab 4688 liradır. 

Jlıalal T. 10. 941 ıaıı ıııntı Aat ıe tedlı'. 
Taliplerin muanen da •• aaatte Ko. na 

mUracaaU&n. Evlaf ve 1&rtnam..S lıer sin 
Ko. da .orwıır. 

(6732) 

l..eYamuln ldSmüril alqıacak 
Aa11an Lv. A. la. AL Ko. elan: 

PuU'blda • - 1"aınarbl lılmtlrl ata 
abM ........ ...._. toam taJuDıa edu. .. 

1111.&83,12 

ıa.saa.009.88 

..... -

21.61!.0ll,-

260.:atST.'96.• 

45.424.361.98 

8.3lfJ . .?4,,19 

4.IMl,114 

15.2151.7158.115 

..... -
urr ııoo.ooo,-

YEK ON 

120.aıe.'7S5,9T 

1118.888,12 

80.000.Ml,86 

53.'784.607,12 

1 '73 '788 Tl '7.4t 

4.~.ooo.-

8.079.037,21 

118.!589.090,96 
T 

ya ı :ım kunıı olup kaU teminatı 138 Ura· 
dır. lhaleıı 19. 9. 941 cuma aunıı aaat 16 da· 
dır. Taliplerin Ko. na mUracaatıarı. EvAtı Ko. 
dı aörUleblllr. (6748' 167~1 

Tahmil ve tahliye yapbrılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla 6000 ton nakll:renırı tahmil ve 

tahll:reaı yapılacaktır. 

lhaleıı ıs. 9. 941 per•embe ııunU aaat 10 
dadır. Beher tonuna tahmin edilen t!)"atı '70 
lcuruıtur. Şartnameıl komlı)'Onda her SÜJl &O• 

rllleblllr. (6808) 167~2 

Muhtelif malzeme Ktdacak 
Ankara Lv. A. Sa • .Al. Ko. dan: 
ı - lı.rtarma ıuret11l• atal&da clna vı 

mlktan :ra:ıılı lT kalım maJMme Atılacaktır. 
Satıl 26. 9. 9'1 ClllD& rinU taat 11 te bir 
numaralı k11lada Jap&lacıalrtır. 

2 ~ Talipler kom,t110numu:ıdan malQmat 
alabWrler. 

Clntl Mlktan 
Blr aandık lçlndı dökme Plrlng aılllluk 6'7 
Adi bakır bakraö 1 
BalUr ıut kaba 1 
sıu makıneaı 

Hell ııtonu 
xeıeu teraal 
Jraft1ar tı:erHt 
Satır 

Nalba t bıcatı 

Rad)'om llmbUI btlrik 
Rad:rom llmbUI kllcWC 
llalUr ıcuua 
8aJar ınuraba 
Demirci llctrlttl 
Adi demir kaeyola 
Kırpeten 

SaPll& ceklg 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

• 
1 ., 
ı 

• 
1 
1 

(8111) 18TS8 

ViLAYETLER 

1 nıaat mü na kasası 
latanbul Belediyesinden : 
11a1uıt tahlll ıubell blnuuıın llcnıal in • 

1&&b lcapall orl 111ull)'le ekllltrn•1• konl&l • 
m111tur. Ktılf bedıll 17422 Ura M kuruı ve 
tik teminatı 8l8 Ura 89 lnıruetur. Mukave
le, ıkılltme, ba1tadırlıJc ltlerl seneı. ll111ıul 
ve tennı aarınamelerl proJe lcellf hUlllul7· 
le buna mUteterrı dller evrak 18T Jcunıı mu· 
kabilinde beledi)'• tın lılerl mUdllrlUlllnden 
verilecektir. !hale at. IM1 perıeınbe sonu 
aaat 111 te dalml encllmende yap&lacaktır. 

Taliplerin ille temlaa\ maldıua veıa mektup. 
lan, ihale tarlhlnden H1c1a .Un •••l beledl7e 
ren ı11erı mlldllrllltune moracaaua alacak• 
lan fenni thltnt, 941 Filana alt ticaret oda· 
11 vesikaları, lnı&alt ıartname ve kanunen 
ibrazı ıasını selen dll• v•allcle 2490 numa• 
ralı 11anunua tarltatı oevrnlnda bUlrlua· 
caklan tekllt mektuplarını !bale sıınıı saat 
1' • 1ıac1&r daimi encllnteae vertnelerl llzım· 
41r, (TM0/81'78) 16631 

Deniz hlrp okal111 
ıl1111clk tıı•ıer 

)lertiD'de Denla Harp Okulu Y• LlHll 
Komutazılıtuıduı : 
ı - Bu tene llıemldn ı ve 2 iııct tımf· 

lanııa namzet olarak kabul edilen okur • 
lamı lılna n numaralan 11atıda J61t• • 
rtlmiıtır. 

:ı1 - Tedrlutın 111 • JCyltU • 19'1 tarl • 
blnde beflıyacatı clheUe namaet okurla • 
nn kitap H enaJariyle birlikte derhal 
komutanlıtnmaa mtıracaatıarı. 

Lİlll :bdNCt SINIJ'A NAKZET 
OLARAK KABUL EDİLEN 

OKURl.AR 
-<tıtaabul'da 11un sirenler ar&IUldaD)-

~t No. Adı So)'ldı 
81 tlbaD Itıı 
30 Meclt ()pak 
72 M:. Nafia C&Deker 

275 K. Melih KöklU 
809 t.matı A7 

15 T.nla'etAnkuı 
H R. Sal&hattlll DlllQer 

1811 Ollllt Gtbıer 
26' tlbaml A7tekJD 
10 8. Namık llqarpD 

215 O. LQtfU CİYelek 
-(Kentll'de tıaava siraler aruuıd&D)-
ıca,ıt No. Adı loya4ı 

11 ltllllll l90N8 
• Kemal lntMr . ....... 

SERMAYE ı 

IHTtYAT AJCCESI ı 
.ldi ve fnkallde 
H111uıl 

'ODA VÜLDl!Jd BANKNOTLAR f 

Deruhte edilen evrslrt nakdiye 
Kanunun 6 • 8 lad mıddelerlae tevfikaa 
hazine urıfındın nld tedlyat 

., .&22.019.ıs 

6.000.000,-

1111. T4Ull.-

21.68S.Oll.-

Deruhte l!dl. Hrılrı nakdiye bakiyesi 
Kaqılıtı tamamen alua olarak ilheteo ce
dnlUe vazedilen ı 7.000.000.-
Reeıkoat mukıblU ilberea tedıYi!le va» 
dilen 250.000.000.-

Haıineyı yapılaa ıhın brtılıklı llVIDI ma
kabili 3902 No. la kanun mucibiace illveo 
rea redıYtıle vuedil.,. 94.000.000,-

MEVDUAT ı 

TOrk Llruı 

Ahın : Safi ldloırım 177,1'° 

a .124.294.21 

uaa. '182ıOI 
31'0 No. lu kaaune s6re bulaeyı acılaa 
ıvanı mukabili tevdi oluaaıı ıhıalar ı 

Safi Kil1- 5'.JoCl,950 

oovız TAAHHÜDATI 1 

Ahını tahvili kabil d6vlzler 
Diler dövizler ve alacaklı kliriq bakiyeleri 

MUHTELİF ı 

ı Temmuz 1931 tarlblndeıı itibaren ı Iskonto haddJ IJ5ı 4 Alua Dıedae avam " J 

41 
99 

P'uth K11ıkçıotıu 
Censıa Lu 

LİBll BİRİNCİ BINIJl'A. KA.BUL 
EDİLEN NAMZET OKURLA.R 

-<btanbul'da aınava siretıler aruıııdaa)-

Kayıt No. Adı Soyadı 

88 P'ehmi Teke• 
6 ö. Faruk Özel 

ll6 hmall TUrkekul 
45 Muzaffer Özkanh 

170 T . Enlı Arılan 
102 Tarık Batur 
181 Jıl. fJadl Eker 
1 Ta ı. Muzatfer Tunçel 

1 Muatata bmet Tunçel 

2 
181 
1~ 
24' 

82 
100 
128 
176 
223 
157 

' H .. 
297 
198 

S5 
121 
6' 

221 -117 
18' 
'1 

202 
210 
303 
119! 

37 .. 
11 

19 
11 
28 

1M 
272 
218 
2' 

211 
271 
32 

' HT 
H 
68 

286 
810 
298 
109 
117 
2'9 
27, 

48 
lH 
19 
42 

12' 
IO 
11 

169 
21' 
21T 

Kemal Pulat 
Ziya CotkUD 
Vahit 8utlaç 
Hayrettin Gebekan 
tlhan Burıahotlu 
Celll Teritler 
!4. Melih Keçeclotlu 
Hasan Yumuk 
l. Fevzi Çellkört 
Ali Seçer 
8•baD Cemil V&rd&r 
Nurettiıı Tlstn 
lliluna& .AIUıo,Vdaa 
G. Ccmiıl Bıılık 
c. Osman Bora 
Mehmet AktoY 
Lütfi Oku 
Hayrettin Aypç 
ı. Turba ÇethıtUrk 
l'allrt Budalı 
&acettln 
t. Hakkı Teker 
Fikri Gençay 
M. Suphl Akaoydaıı 
ı. Kırmacı 
Jılehmet Gürkan 
A.. Nejat 8arkelll 
Ht.ldun Hıuıaoy 
Ahmet Necati Ul11Yer 
8&Jlh Öaklrb11 
Ahmet 'Servet İleri 
Hikmet Aydotu 
Huazı Okan 
Yuaut Kıral 
Mehmet Büyllkodabafl 
Dotan Nadir Kaya 
Ctıııeyt Zahtlotlu 
ıı:rdotan Yazıcı 
Mlthat Hezer 
Bamlm Çakllt&y 
Nail Otur 
Orhan Akpolat 
İbrahim Tllla 
İbrahim Umitııman 
Ahmet Faalh Kerae 
tJıauı .Alpulan 
Atllll Abay 
R. l!luha Ulutepe 
H. Nlbat El'ID 

ıeratıtUn öc&Jıcı 
Ali lilwl 
Talha Denizclotlu 
Mehmet BU)'üktürket 
Sabahattin Bayramotlu 
Rlza .Akaoy 
Mehmet Ekerbiçer 
Nahit Selmin 
Muharrem GUDq 
Orhan Kök 
bJnall Çalıı 
Muatata Zalotıu 

-(Merttn'de 11nava sirenler aruından)-

Kayıt No. 
42 
4T 
82 
81 
M 
36 
H 
H 

105 
109 
120 
301 
il 
19 
77 
95 

193 
818 
288 -n 
11 

" 2T 
7' 

12T 
il .. -

Adı Soyadı 
HaJQk Umar 
Adnuı Kumlu 
Necat Alkan 
Naci Ösd•PD 
Cahit TekYltlt 
Orbaıı Tekylflt 
11111111 Tail 
Necdet Akan 
J'evai Tekel 
Ziya Parlar 
Seyfullah CaıaUmQr 
K. M:UhJJ» Dilmen 
fevket Twıç KalyoDCU 
JCaver Bezer 
il. Selc;uk BayUJJcen 
Ahmet Uıta 
O. RUchan Arbn 
Sel&hattln ParlalcyıJclıs 
Vedat Tunçok 
H. Htıaııu GUDUfq 
!aman Ure 
Ahmet M:lruyedi 
Celil Ulao 
Ali öaemre 
HtllametUıı Ulatut 
Zmta OlSQ 
RuJıl Toslu 
.A.1ıldba s..-ı. 
'l'ülla ..... 

1T9 
289 
101 
108 

89 
132 
92 

o. J'anık Ofldem 
BadrettlD Uaar 
Yapr Albt.Yl"Ü 
Hıftı Aqııı 
Nihat Gectrotlu 
Niyul KlmU 
N .• Ahmet Öadel 

(8741) 

Yol yaptırılacak 
Tunceli Nafıa MUdUrlllt1laden: 
1 - !lıaıaı ıı. 9. 941 tarıhlnde ,. 

llzere eklUtme:re konulan Tunceli vııaıoe 
:yapılacak Mamekl • Seylthan )'Olu teav1"' 
rabb'e ve IOff tneaatına mnkQr sQne 
talip çıkmadıluıdan bu ınaat flntıan 
nltılerek tekrar eıuııtme1e Clkanlmıttır. 
mwıammen keılt bedıU 280.000 llradır. 

2 - Bu ı.. alt l&l'tname ve evraıc 
dır: 

A> Ekıllltme ıartnameaı. 
8) Mukavele proJnl, 

• 
C> Bayındırlık ltlerl aenel tartnameel. 
D> HUIUll 1&rtname, 
E) 1o1e ve köprUler fenni eutnunalL 
FJ Serldoprt aratııc. 

H > lltıyenler bu ite alt evrt.1'tall .
köprUltr Nrtnameacl.}'le Buındır1* lalerl 
Ml aartnaın•lnden maaduını ' Ura 
bilinde Tunc:eU .Dafaa mllıdill'lilladea 
alabilirler. Şose ve köprüler tennı A 
ılnl ve Bayındırlık lllerl ıenel aar ...... ,_ 

sörmek lltıyınler Tunceli nafıa daır.ln&W: 
delltıı olarak sOreblllrİtr. 

a - Eklllt.ıne a. 10. 941 eama dil• 
ıa te Tunceli narıa mUdllrlllH blnuJ.DM.. 
palı zart ueuıı:rıe )'apılacalrtır. 

4 - Eblltm"• IJlrebllmelı: lctıı 
1ımıo Ura muvakkat teminat venn..s " 
tıdakl vealkalan hala olup sıı.termlll 
dır: 

A) !haleden en aıı tatil rinlerl barlo 1 
evel Tuncell vllAyetıne müracaat ed 
ite slrebllmek için atınmıa ehll7et v• 

B> Tloare\ ve aana)'t odau llcU ne 
C> Bir de/ada devlet. aıt ııo.ooo 

101e ve teavı1e itini muvattalrln'Ue a.aJ 
mit olduıuna dair veellca. 

a - Tekıtner a tl11el maddede :rusJı 
ten bir eaat evellne kadar TıanceU xaı
reelndekl ekllltme komlly0nu Nlllllhle 
bu: mukabilinde teslim ectlltcektır. 
sOnderllen m~ktuplann nihayet a Qnctl 
a.de yazıtı ... t• kadar aelmll olmul .,. 
tınna ekalltme ve ihale kanununa 
larak mUltllr mumu ile l)'lce kaııatılmll 
11 ll:nmdır. Poetada olae!ak aeclkmeler 
edilmez. 11rfO 

KAZALAR 

ltrnldıan malmtldilrliitiiadq ı 

1 - Kırıkhan ka .. tma bath .Ol 
Karata nehirleriyle bınıs pmarı 

(Karaau nebriıı,in Reyhaabe '6leli 
dairi demir kBpriinlln alt lnımı) ma 
nelik balık &Ylamalr ve N:rcliye 
zama Yerilecektlr. 

2 - Senelik mWıammen lriJmet 
lda bin li~ ıenellii 24000 ~inal 
liradır. 

1 - Şartname Kanlrhan malmtldiit 
dedir arzu edenler oradan atr111irl-

4 - İltizam a,ııc artırma ile 
sarıanıba siiail uat lo.ıo da Kınlcllll' 
mlidUrllltü oda11nda mtiteıükil 
yonda yapılacaktır. 

S - llavalrkat teminat IJ5ı 7.5 it 
1100 bin tekfZJila liradır. 

6 - Yakanda :ranlı artırma silJll 

akçalar1111 mal sandıtına yatırarak 
autta makbuzlarını Komiırona 
meleri illn olunur. S.9-9'1 

MAHKEMELER 
Knkln Hukuk IUklmllllnderı: 
Kırıkkale aamlııon dahilinde 111 

de Feride GUlen"ln kocau MenıduJI 
XHkln 11Uye, huk11k mahlcem•ln• 
.. ıurıa davAaırıda: mUddeaallt7hbl 
nın bel11 olmadılından davetl)'e, 
edlldıtl halde mahkeme11 selınemll 
da lllnen Sl)lap karan teblltln• 
mı, 01d11tıından mahkeme stlnQ 
141 cuma stlnl 1&&t dollcuda 
bulnılc ınahllemlllae Plnuldllt ,,.,. 
1111 s6ndlnnedllt takdlrde bir dalla 
'9 llalNI ~ lllllllH llb 
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HARTA U. MODORLOCO 

Sığıreti alınacak 
Harita U. MUdUrlUftlnden : 
1 - Harta Umum MUdUriUl'U kıtuı era

lının lhti~ acı olan (10.000) kilo sıfır eti 
~ık eksiltme suretıyle satın alınacaktır. 

2- Etin muhammen tutarı (3.500) lira 
Dıuvaklcat teminatı (262.5) liradır. 

3- Eksiltme Ankara Hartta Saun Al· 
Jna Komısyonunda 19. Eylül 9U cuma gU· 
llU aaat (15) do yapılacaktır. 

4- isteklilerin ıartnameyl sörmek u
&ere her gUn ekslltmiye evelce yatırma -
~1 lhımgelen teminat makbuzlarlyle bir
llcte belli gt.ln ve aaatte komlayona cel-
~lerı. (6238 ı 16209 

... ASKERi FABRiKALAR 

Tabip alınacak 
.. ~~eri Fabrikalar Umum KUdUrlUIOD -

Jeti lrlUhtelit yerlerdeki tabrlkalarımısda 
tar hdam edilmek Uaere tabip alınacak -
l • Kılldiıerını 3&36 1&yılı kanun bWcUm
erine söre Ucret verilecektir. 
lıteldUerin ellerindeki ve1ika •• bal 

terctınıelertnı tıtldalarına bqlıyarü u -
aauın mUdUrlllte mUracaaUan. 

(8368) 16606 

madltmdan bir u •rtında ~ aJm&. 
caktır. 

2 - llon puarlık 28 ••. M1 cuma san• -
at 10 da Erzunmı Sa. Al. Ko. da yapılaeak
tır. Bir ay sarfında her ne uman oıura ol
aı; 1 ııtekll c:ıkarwa Uıaleel yapılacaktır. 

s - Muhammen bedeli 18900 ura ve ll1t 

teminatı 1419 llradır. 
4 - Kuru ota alt evaaf ve prtname Xo. 

da ırörülür. tateklllerln bir ay zarfında lılte
dlklerl zamanda teminat makbuslartyle Ko. 
na müracaatları. (6179) 161.M 

Koyun eti alınacak 
Konya sa. Al. Ko. dan : 
1- 45 ton koyun eti kapalı zarf uaulU 

ile ekslltmlye konulmuıtur. 
3- Şerait Ankara, İltanbul BL Al. Ko. 

tarında görUIUr. 
a- 4a ton koyun etinin tahmin ebedeıt 

22 500 lira olup muvakkat teminatı ( ytls
de 23 ) dahil 2109 lira 38 kuruotur • 

6-- Kapalı zarfla ekalltmeai 20. 9. Hl 
cumarteal ıUnU aaat 11 de Konya'da ko
misyonumuzun bulunduııru mahalde yapı
lacaktır. 

6- İlteklllerln bel11 gün ve saatten bir 
ıaat evel Ko. na teklif mektuplarını ver
meleri.· Bu saatten ıonra verilen mektup-
lar kabul edilmez (6231) 18201 

F oaeptik inpat 
Elklıehlr Sa. Al. Ko dan: 
O Bodrum hattında Si ıt ıu kanallannın 

Saman almacak 
.1:rı11mnn aa. .AL Xo. dan: 
1 - XUOIU 1 k\ıruttan l~.000 ktlo ... 

man lrapalı zart uaullyle mıınııtaaaya konuı
muetur. 

2 - Mttnakaaan ao. t.141 salı dnO aaat 
15.IO da Erzurum Sa. .AL JCo. da :vapılaealı: • 
tır. 

a - Muhammen bedell 8"200 lira 11k temi
natı 2'7IO liradır. 

4 - Samına alt evaat ve 1&rtnamt Xo. da 
s6rillUJ'. 

a - tateklllerln 2490 sayılı kanunun 32 cı 
maddeelne tevfikan hazırlıyacaklan teklif 
maktuplannı ihale aamanından blr saat evel 
Xo. na vermeleri. (9829) 185T8 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Edremit Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1-10·19'1 cuma cUnU saat 9 da aa

man. ııaat 14 te odun, aaat 15 le aıtır eti, 
aaat 17 de kuru eotan ve kuru otun lha -
lesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatları samanın 9-i5, odu
nun 787.a, ıııtır etinin 4~. ııotanın 180, 
ve kuru otun 2f75 liradır. Evsaf ve ıart
nameJerl Ankara, İzmir, İstanbul Lv. A· 
mlrllklerlyle komisyonumuzda her ıun 
görülebilir. 

3 - Taliplerin bir saat eveı muvakkat 
temlnat'arlyle birlikte mezkClr glln ve sa
atlerde Ko.na mUrac:aatları. l6629) 16574 

Beher klloıu 3.~ kuruı tahmin edilen 
360000 kilo aaman, 

Beher kilosu ı 2ô kuruı tahmin edilen 
840000 kilo odun, 

da Sa • .AL Ko. 'bulımduta mahalde npılacak
tır. latekllt.rtn makdr' sUnda aaat u e ka • 
dar tekut mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6709) 16681. 

den alınecaıctır. lateklllerln bellt a1ln w sa-
atte Ko. na ıelmelerl. (6809) 16764 

Nohut almacak 
Motör ve ıaire almacak Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 

Canakkale Sa. il Xo. dan: l - Pazarlıkla 90 ton nohut alınacaktır. 
ı - !ki hamur malclneııl c:evl~bUectk ve 1 Nohutun beher ldlcı1unun muhammen bedeli 

aynı umanda tınn btn11ını tenvir edecek 17,5 kuruı olup tutan 14 000 liradır. Evsaf 
21 beyılr ıruvetlnde bir elektrik aantralı ve ıartıar Topkapı Maltepeat Sa. Al. Ko. da 
komple motör ve dinamo bir arada aatın &· ıörtıleblllr. 
ımacaktır. 2 - lhall!91 22. 9. 941 pazart•I ..Unü ıaat 

2 - Evaıf ve ıartlan Aa. Po. 1518 Sa. Al. 10 dır. 
Ko. da her ıün ı!lrülür. a - Kati teminat 12100 liradır. 

a - !hale ıünü 10. 9 . 941 cuma auno n. (6810> 18765 
at :t5 Ur. C6T78) 18712 

Bulıur alınacak 

nat 1170 liradır. 
a - Evsaf korun bU'tUıı aam.zoıdann<N 

mevcuttur. ısartnameal Ko d& ırörUlUr. 
4 - Puarlıtı s. 10. 141 pazartesi ırOnü ar

at ıı de Ko. da yapılacaktır. İlteıklller n t .. 
mtnat akceterlylı belU l'lln u ıaatte Ko da 
bulunma lan. (6814) 16767 

Makama ve tehriye 
alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 30 ton makarna \'t 25 ton tehr!ye P&• 

aarlıJcıa ekılltmtye ıconuımuıtur. 
2 - Makarnanın muhammen bedeli 12900 

lira ve aehrlyenln muhaıtllllen bedeli 10500 11-

Konıerve alınacak 
'!'opane Sa. Al. Ko dıın: 

Ardahan Sa. Al. Ko. dan: radır. lt kati teınl• 
1 - 12. 9 941 cuma ıünü .. at 19 da lca· 8 - Makarna ve ıehr))'ıye a 

ı - 6!50 700 111!1 ırramlık beher kilosuna 
53 kuruı fiyat tahmin ~dilen 25 bin kutu 
tür!O ve 20 bin kutu anekadın taeulye kon· 
1erv11I 20 9. 941 cumarteıl ırünü aaat 11.30 
da pazarlıkla 1atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli :?3.~ lira orıuı ka· 
U teminat 8.'>77 lira llO kuruştur. Şartnamesi 
her rQn Ko. da cörUIUr. bteklllerln belli ırün 
\e Hatta kanuni veslkalarlyle birlikte rın. 
dıktı Sa. Al. Ko. na ııelmelerl. <6779) 

1671 

350 ton kuru ot alınacak 
Adana Sa. Al. Ko dan: 
l - 3llO ton kuru ol k11palı zarfla eklllt.me· 

Ye konulmuotur Toplu tutıın 192.30 lira olup 
ilk teminat 1444 liradır 

2 - thıle•I 8 ıo. 9-ll t"uma ırUnü aaat 11 30 
da Adana Sa Al Ko da p.pılacaktır. tıtekll· 

Palı zarfla yapılan ekslltm"lne tallD c:ılana-1 11at 3SlO liradır. G 'ııbOIU sıo 
dıtından l04 bin kilo bulırur pazarlıkla 1atın 4 - Evnt \e huıusl 1Artlan e 
alınacaktır satın alma komts>onunda tetkik tdlleblllr. 

2 - Ta~mln bedeli 30200 ııra . Katı temi- 5 - Ihılnl 7. 10 941 l'ilnU Nal 16 da G• 
llbolu 310 Sa Al Ko. da )apılacaktır. nat 4680 llra E\·aaf Ko. nun bütün ırarnl.zon· 

larında mevcuttur. ısartnamesl Ko da ıörU· 
ıur. 

3 - Pazarlık 6. 10. 941 pazartııal uat 19 
da Ko. da )·apılacaktır. lateklllerln Mlll ıün 
ve ıaatte teminat makbuzlırb1e Ko na mü· 
raca atları. (6813) 16766 

Bulgur alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 12 9 941 ırunu ı;aaı 11 de ikinci defa 

olarak eks.ltmesı ~apılan 112000 kilo bulıur 
uıııp cıkmadıtından pıu:arlıkla alınacaktır. • 

2 - Tahmin bedeli 1:ırı00 lira. kati t~I· 

(6816) 16768 

Sade yal alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 2ll tnn aadeyatı pazarlık Ilı ekalltme19 
konulmuıtur. 

2 - Sadeyatının muhammen bedeli 42500 
lira vıı kati te-mlnat 113711 liradır. 

S - Eveaf ve huıuıı tartlar Gelibolu AL 
Po. 310 Sa. Al. Ko da ırörüleblllr. 

4 - ihalesi 7. 10 941 ırUnü ıaat ıı de 310 
Sa Al. 'Ko. da yapılat"aktır. 

(6817) 16769 
kiimiir ve tutkal almacak 

Aıkert Fabrikalar Sa. AL Ko dan ı 
lılaıaemenln cinai ve miktarı: 161U ton 

aıe,e k6mUrU, İhalenin gUn ve ııaatl: 26· 
~9fıl cuma 14, Muhammen bedeli 12U2 50 
1ra. Katı teminat 1861.88 lira. 

tcı1eptlk c:ukurıarının yapılmak üıere bedeli 
ketti olan 11723 lira 64 kuruı olan bu ıı ka· 
palı zarrıa lhale>e konmuıtur. tık teminatı 
879 lira kırk iki kuruştur. lhaleal 20 eylül 
IMl cumartesi ırünü ıaat 11.30 da Aıı. satın 

alma ko. nunda )apılacaktır. Kanuni vesaik· 
Beher kilosu 40 kuruı tahmin 

150000 kilo sığır eli, 
edilen lerln mua)yen ırun 'e 1aatten bir saat e\·eı 

lılaJaemenin cina ve miktarı: 6 ton tut
ltaı, ihalenin sün ve aaatl 26-9-941 cuma 
1•.ao, Muhammen bedel 5700 lira, Kati te· 
-.S.t 155 lira. 

YUkarıda yazılı malsem• t-Jsalarında 
seatertJen gün ve saatlerde Aııkert Fabrl
ltaıar Umum MUdUrlutU Jııferkea Satın 
!1ına Komııyonunca paaarlıkla t!ıale e -
wlecektlr. Jıl'Uhammen bedelleriyle kati 
tleınınatıarı hizalarında J"öıtertımıetır. 

(6609) 16609 

60 Ton ıarı sabunlu köıele 
1 O Ton aarı vaketa 

Aa. ltab. Satın Alma Ko.ı 

le teklif mektuplarının ihale ırün \•e saatin • 
den blr aaat e\ellne kııdıır komisyona veni· 
mı. olmalıdır. Posta ıreclkmeıerl kaı.ıuı delll· 
dlr. Fenni ıartnanıe proJıı ve ıalr e\•rakı ıö

zU ırecen komluonda rn~ıal saatlerinde her 
ırun i'Örüleblllr. 6260 > 16222 

Kuru ot alınacak 
Samsun Sa. Al Ko. dan: 
1 - Tahminen beher klloıu 6 kuruı SO 

1antlmden 300 000 kilo kuru ot kapalı zartla 
ıatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19!500 lira temına· 
tı 1462 lira ~ kurut ıartnamesl Ko; da ırörU· 

lür. 
3 - 1haleıl :ıo. 9 941 umartesl ırünü ıa • 

at ıı de Samsun Sa. Al. Ko da yapılacaktır. 
4 - lıteklllerln belli ırün ve aaatten bir 

aaat eveı tekııt mektuplarını Ko. na verme· 
lerl. (6270> 16230 

Beher kilosu 10 kuruı tahmin edilen 
24000 kilo soğan, 

Beher klloau 8.5 kuruı tahmin edilen 
600000 kilo kuru ot. 

Sabun alınacak 
Ardahan Sa. Al Ko. dan. 
1 - 9. 9. 941 ıatı ırunu Hat 9 da kapalı 

zart uaullyle yapılın •k•lltmede talip c:ılcma 
dıtındın :14 bin kllo ıabun >enlden kapalı 
zarfla ekılltmeye konuımuttur 

2 - Tahmin bedeli 18 000 Ura. ilk teminat 
185<1 lira. l!:\'Hf kolordunun bUtUn ıraml.zon
larında rne\'cuttur. Sartnameıl Ko da ırtırfl • 
ıur. 

a - Elrılltmeıı so 9. 941 1alı •ünü nat 
11 de Ko. da yapılacaktır. 

4 - lateklllerın teklif mektuplınnı ihale 
ıaaUnden bir Hat evtl Ko. na \ ırmeıırı. 

(6682) 16611 Tahmin edilen bedeli (346.000) lira olan 

hkarıda yazılı 60 ton aan ubunlu köaele 
ile 10 ton aarı vaketa Aıkerl Fabrikalar Sığıreti alınacak Gazyağı alınacak 
Qınlbn ınfidilrlilill merke.ı Htın alma ko- Adapazan Sa Al Kn dan: D. Bayaılt Sa. Al. Ko. da": 
llliıyonunca 26• !I. 5141 cuma c{inü saat 

14,30 1 - 60 ton •ıtır tU kapalı zart uıulü tıe 65 ton ıaZ>ıtı pazarlıkla aatın alınacak· 
aatın alınacaktır. tır. Muhammen tıedell 2ZT&l lira mu\akkat 

ela P&aarlıkla ihale edilecektir. lartname 2 - lhale1l 22 9. 941 pazarteııl ırllnO ıaat temlnab lOT liradır. Pazarlıtı Z7. 9 941 cu. 
07) lira (10) lruruıtur. Kati temiut 16 dır. marte1ı •ünü ıaat 10 da o. Barazıt Sa. Al 
(15180) liradıJ'. (6570) 16861 !I - Muhamm~n b!dell 21,000 lira olup Ko. da Yapılacaktır. lıteklllerln belll ıün " 

tUr teminatı 1117~ liradır. aaatte teminat makbuzlarlyle komlıyonumu-
Merkezde yaptırılacak intaat " - sıtır etine aıt evur vı ıartnamı hır u muracaatıan. <6683> 16615 

Aa. Fab. Satın Alma Ko.ı ırUn Ko. da ıroruıar. 
5 - lııtekllleı1n belli ırün ve 1aatten ııır 

Keıif bedeli (4707) lira olan yukarıda uat eveı teminat mektuplannı Ko. na ver· 
Jaaıh inıaat Aıkert Fabrikalar umum mıi- meler!. (627) 16231 

dlirlütü aatm alma lromiayonunca 3. 10. !1'1 
tarihinde cuma sWıll aaat 14 te aı;ık ek

alltme Ilı ihale edilecektir. 

Saman alınacak 
Kan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bir kilosuna tahmin edilen fb·at 4 ku· 

Şartname paruızdır. Taliplerin muvakkat ruı 50 santimden 873 n saman kapalı zarf 

Sabun alınacak 
D. Ba)•azlt Sa. Al. Ko. dan: 
8T ton 1abun kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulıt1uıtur. Muhammen bedeli 43lMIO Ura mu
vukkat teminatı &UT liradır. Ekılltme1I 80 
eylül 941 ıalı ırünü 1aat 18 da Bayız.it Sa 
Al. K.o. da yapılacaktır. llteklllerln belli ırün 

ve aaatte kanunıın 32 inci maddesinde tarl! 
teminat olan (353) lira (2) kuruıla komis- usullyle eksilt!!' 1 onulmuatur. edlldltl vech!le hazırlı~acaklan te'kllt mek· 

haa mıiracaatları. (6610) 16662 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandılına müaabaka 

ile iki memur ve bir daktilo 
alınacaktır. 

1 - Alınacak memurların en u orta mek· 
tep Dll&Unu olmaları. 

2 - Alktrllklı hlc: bir allkalannın bulun· ..__ 
• - rlllclelc okula devama moıaade edil· 

·~ee.Jctır. 
4 - Kazananlara 86:56 ıayılı barem kanu· 

llıa b.Wruınıerı dalrnlnde ücret verilecektir. 
laa 1 - Alınacak daktilonun, c:ok Hrl ve 11· 

1ar tlı 1Hmuı ıtzımdlr. Clmllhanda kazanan· 
aruında mUsavat halinde orta okul me

llla\I Olanlar tırc.llı edilecektir. 
• - lıntlhan 22 tYlUl M1 pe.aartal sUnO 

laat 14 te yapılacaktır. 
7 - Taliplerin en aec ~ eylül 941 cumar· 

t..ı a1lnüne kadar a .. tıda yazılı ve1lkalar1Y
le blrllırte ukerl fabrllcalar umum müdürlü· 
tu blnaaı dahilinde aandık mUdürlütüne bl • 
r.r lltıda ile müracaat eyleınılert Jlzımdır. 
r. 4 - Mektep l&hadetnametl (alil veya ıu

tl), 

aı 8 - Evelce vazifede butunmut olanlann 
41klan bonaerv1ı aııl veya ıureU, 
c: - Nütuı tukereıl aııl veya ıuretı. 
D - Aıkerllk terhll VHlkllı. ' 

(67'T5) 18709 

l O.OOQ adet havlu, 16.600 adet 
mendil alınacak 

Aılrert fabrıkalar Sa. AL Ko. danı 
'l'ahaıia edilen bedeli (11150) lira olan 

;'lrarıda Yazılı havlu Ye mendiller Aıkert 
.M~rllraJar Umum MUdilrllitfi Merkes Sa. 

-·-. Konıiıyonunca 30-D-941 aalı cünli aa
•t 14 t 
~ • Pazarlıkla ihale tdilıcektir. Şart -

00 
e Paraııııdır. Kat't tımlnat (1672) !ara 

i lnuıanur. . 
1'rı &7nda ihale edilebilir. (6670) 16772 

P.fuhtelif malzeme alınacak 
4-ıcerı ICa Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan: 

illa, lleınının cln1 ve mtktan: 6:500 takım ca· 
ı4 a),'• ihalenin ıün ve gaatl: 80. 9. 941 ıalı 
~t· ' ınuhımmen bedel M1KJ lira. kati temi· 

• 1~7 lira llO Kr 
'«ı•·-~ . 

-a -ınenın cifti ve miktarı: 13400 cırt tire 
laat~ ile 3800 c:ıtt )'Un c:orap, lhılenln sttn ve 
lira, · IO 1 941 nlı lrl. muhammen bedel: 8670 

lcatı temınat: 1000 lira 50 Kr. 
~~anın c.lnı ve mlktan: 10 ton demir 
&alı C:lvıaı, lhalenln ırün le ıaatl: 30. 9. 941 
ta lerttıa.ao. muhammıın bedel: 10000 Ura, ka-

Y11 lna t: 1llOO lira. 
'-rtı lcancta yazılı ma ızeme hizalarında ırile· 
\laı. en dn YI aaatıerde Aıkerl Fabrikalar 
~ llrn 11\üdUrlütü rnerktı utın alma komll· 
~nca Daaarlıkla ihale edllee!ektlr. 

~:•ınınen tıedellerlyle ıcau temlnatıan 
randa aöıterllmlıtlr. 

(9871) 

ANKARA Lv. AMIRLICINE 
CELEN iLANLAR ..... 

Kuru ot alınacak 
~ la. Al. Ko. dan: 
-.~•0kale tllUul klloau a lnır'UI 110 
.. l40 bin kUo inini otn • 1. N1 
~ aaraa •ftne!raauıad• la&eldl cık· 

2 - Enaf kolordun n bUtUn &'arntz:onla- buzlarını lkalltmeden blr aaat ıveı ~omls>ıı-
nDda mevcuttur. Muvakkat teminatı ,.., ıı- DUIDllA mUJ'aeaatıarıo CeeN> ıeae 
r- 38 kuruıtur. 

s - lhalnt 19. 9. 941 cuma .UnO 1aat 1e.ao 
d Kan ta Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ol - Toptan bir talibe ihale edlldltl a1bl 
parcalara bh' inerek ayrı ayrı k111mtara da 
ihale edilebilir. Evnr ve ıartnameıl Xo. da 
i'ÖrUlür. lıteklllerın mezkOr •ün ve 1aatte 
1ıı.ııo kadar teklif mektuplarını Ko. na ver· 
meır•. (6311) 16268 .. 

Sadeyai alınacak 
o. Beyar • sa . .Al. Ko. dan: 
ı - 115.000 ' '" ıadeyı.Q:ı kapalı zartla aa· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 172300 :ıra 
muvakkat teminatı 11875 liradır. llteklller ıart
nameıılnl Ko. da her ıUn •örebilir. 

2 - MünıkaHaı 18. u. 941 cuma ırOntl aa
at 111 da o. Be:raı:ıt Sa . .Al. Ko. da 7apılacak• 

tıJ'. 
a - lıtektııerln belli siln ve aaatte kanu-

nun 42 ıncl maddetlnde tarif edlldltt vec:hlle 
hazırJıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme
den bir aaat evet vermeleri. (6312) 16267 

Mete odunu alınacak 
Van sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kilon ' kuruttu 

400 ton meıe odunu kapalı aarfla •klllt
meye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 18,000 lira olup 
ilk teminat 1200 liradır. Şartnameat Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi ıo. 9. 941 cuma cUnU aut 
16 da Van Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İa
teklllerln mHkQr sUDde aaat 15 kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermılerL 

(6351) 162g8 

Sığıreti almacak 
ç. Kate Sa . .Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher klloau 42 kuruetan 

ıoo 000 kilo aıtır eU 21. 9. M1 paurteel 111· 
no ıaat 16 ela kapalı zarfla PU&rlıtı 1apuı· 
caktır. 

:ı - Muhammen bedeli 42 bin llı-. olup 
ıııc teminat 8150 Hradır. 

a - lltdclllerın ihale .aatınden bir aaat 
evel Çanakkale Sa • .AL Xo. na tekltt ınek • 
tuptarını vermeleri. 

4 _ Evaaf ve ıartnamt1I her .Un Ko. da 
•llrOlUr. (6317) 1M7S 

Linyit kömürü almacak 
Enurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tonu 8llO kuruıtan IOOO ton lfnlılt 

kömürU pazarJıkla utın aıınacaktır. 
2 - Pazarlık ı. 10. 941 c:artamba sUnQ aa

at 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak -

tır. 
3 - Muhammen bedeli ~ Ura katt te

mtna t S!l2!I lira linyit kl!mllrUne alt evsat ve 
ıartname Ko. da ırörUJUr. !ıtııklllerln tmılnat 
makbuaıartyle Ko. aa müracaatları. 

(6:196) 16561 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. .AL Ko. dan: 
ı - Kllosu ü~ kuruıtan 11632!!0 ldlo ıaman 

kapalı zarf usullyle müna'8.H1a konulmue-
tur. 

2 - Münaka .. ıı ao. 9 . 941 ıah sttnO nat 
ı~ te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

a - Muhammen bedell 16881 Ura llk te
minatı 1268 liradır. 

4 - Samana alt enaf ve aartname Ko. da 
a6ı111ür. 

s - llteklllarln 2490 l&J'llı kanunun 82 d 
maddee!Dı tevnk&D huırlu'acaklan tlkllt 
meırtuplannı thale aamanmdan bir aut ı -
veı Ko. na vermtlert. .(llGI). 1ICi71 

Pirinç almacalc 
.Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 8. 9. 941 pazarteıı sttnü 1aat 9 da k•· 

palı aartla 1apılan ekılltmede talip eıkmadı· 
tından 82800 kilo pirine pazarlıkla ıatlJl a. 
hnacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 162!!0 lira kat! teminat 
1219 lira 70 kuruı. Ev1af kolordunun bütün 
•arnızonlannda. mevcuttur. Şartnamesi Ko. 
da sörülür. 

S - Pazarlıtı 80. 9. 941 1alı ıünU Mil 14 
te kornlı)ımumuıda npılacaktır. 

4 - Iıteklllerln belli ırün ve aaatte temi· 
nat akçelırlYle Ko. na müracaatıan. 

(6686) lle17 

Sabun alınacak 
Ardahan Ba. Al. Ko. dan: 
1 - 8. 9. 941 pazart•I .una aaat ıs ti lr&· 

pah sama yapılan eksiltmeye tal!P c:ıkmadı· 

tından 24000 kilo aabun :renlden kapalı art· 
la ekalltmeyı konulmu•tur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira llk teminat 
1350 Ura. 

1 - Evaaf kolordunun bUtUD ıamtzonla· 
nnda mevcuttur. ŞartnamHI Ko. da ırörUJür. 

Ekllltıne 80. 9. 941 ıalı sUnU nat 9 da Ko. da 
:rapılacalctır. 

4 - tateklllertn tekllt mektuplarlYle lhalı 
amanından bir aaat ıvel Ko. na vemıelerl-

(8898) 16618 

Bulıur alınacak 
D. Ba:raıılt sa. Al. Ko. dan: 
1 - 221 bln kilo bulaur paaarlıkla aatuı 

alınacaktır. Muhammen bedeli 61880 lira, 
muvakkat teminatı 4llO liradır ... rtnam•I 
her ıün Ko. da ı!lrtılür . 

2 - Puarlıtı :la. 9.141 1&lı 111nıı aaat 11 
da D. BaJazıt 8a. Al. Ko. da yapılacaktır. ta
taklllertn belll va'kltte teminat makbualart:r-
lı ıntlrac:aatıan. (Hll) ıae21 

Nohut alınacak 
D. Banzıt Sa. Al. Kn. dan: 
1 - 100 bin kilo nohut pazarlıkla alına

caktır. Muhammen bedeli :a:s.ooo ura muvalc• 
kat tmılnat 1875 Ura, ııteklller aartnamm 
her sttn Ko. da s6rebll1rler. 

:ı - Puarlık :ıa. 9. 941 aall 111110 aaat 16 
te yapılacaktır. 

a - lateklllerln belli ıan ve aaıtte Ko.na 
aıüracaatlan. (6892) 19622 

Saman almacak 
Yalova SL Al. Ko. Ra dan: 
1 - Tebmlnen beher kiloıu ' kunll &O 

aantımden 1800 ton ıaman kapalı sarfla 
alınacaktır. Muhammen bedıli 81000 llra. 
muvakkat teminat 5300 liradır. 

2 - lhalea~ 29-9-9'1 pazartnl sQnO •
at 15 dlr. Sartnameıl Ankara, İstanbul, LY. 
amirlikleri Sa. Al. Komlıyonlartyle ko • 
mi110numuıda her c{in sörQlUr. 

3 -İıteklllerln kanunun 2,3 maddele
rindeki vesaiki hamll teklif mektuplanm 
ihale saatinden bir aaat evel Yalova Tan o
telinde bulunan komlaYonumuza vermele-
ri. ( ll68S) J.68S1 

Sıfır eti alınacak 
Van 8a. .AL Xo. dan: 
1 - 68.000 kilo 11tu ett bpalı zartla *• 

ılltme:rı lcallllllDuetv. 11111ıammen bedıll 
l63:IO lira oıu Wr teminat lZH liradır. s.
.., .. l&rtaaaeal Xe. da ftJ'ltm~lıtedtl'. Du.
ı.ı 21. 1. Mı ııuarıeaı dlatl a&& 11 da va~ 

l11kllt mektuplarını Kn na \ermeleri 
(6774) 16760 13 muhtelif mahal için kuru soğan al.nacak 

Kırklareli S!\ Al. Ko dan : Pavyon, kanalizaıyon intaıı 
Canııkkal Sa Al Ko dan 
ı - ı.;anııkkale • B.ılık ı r ıoseıl üz rlndtt 

pav)on 11ana ızuy n ınıası pazarlıkla eks it· 
me~e konulmuıtur. 

ı - 13 muhtelif mahal için aşa&ıda miktarı, muhammen bedeli, ilk teminatı ile 
ihs.le gUnU ve antl yazılı kuru ııoganın ek iltmul yapılacaktır. Taliplırln kanUDI 
vesikalarlyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir 1aat eve! mezkQr Kona mU • 
raca:ı.tları Şerait ve evaaf Ankara. İııtau bul, Lv. Amlrlıkleriyle Çorlu ve Kırklareli 

2 .. ihale sunu 2-& 9 941 carıımba ırUnü 

Hllt lll dlr. 
3 - Keı r 11 deli 12545 \e muvakkat temi

natı 9-14 ııradır. 
4 - lıteklller komisyonda me,cut keıır \e 

ıartnaml' ını her ırUn As Po 1578 Sa. Al. Kn 
da ırörtblllrler . 

5 - llteklllerın kıınunl 'eılkalarlyle tayin 
edılen ~un ~e saatte Ko. na muracaatıarı. 

(6715) 16761 

Saman alınacak 
Tophane Sa Al. Ko dan. 
1 - YıPılan ek ııtm ıtne talip cıkmıyan 

, e beher. kllosuna tel balyalı u.arak 3 kurut 
ot H' d um olarak tahmin ed en 12i0 ton 
saman 22 9 941 pa ırt 1 ııUnJ saat 11,30 da 
pazarlıkla 1atın alınacakur. 

Sa. At. Ko larında görUlebillr. 
2 - Po!!tııdakl seclkmeler kabul edılme z. (6818) 

:Muhammen İlk 
Bedeli Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. İhalo gUıı 
Miktarı 

Cinai Kilo 
Kuru !otarı l 5420 

24 00 
771 00 57 82 10-10-1941 cuma 

" 

YekCln 

.. 

.. 

3820 
10340 
9320 

15000 
8420 

18720 
26060 
9320 

" 10340 
" 16620 

7940 
176120 

12•0 00 93 00 
191 00 14 32 
~17 00 38 T7 
•66 00 34 95 
750 00 56 25 
421 00 31 57 
936 00 70 20 

1803 00 97 72 
488 00 84 95 
517 00 38 77 
831 00 82 32 
197 00 29 77 

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

BaaU 
16 

" • 
• .. 
• 
• 
• 
• 
" .. 
• 

16770 

8ekll 

K. urf 

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

2 - Babalı aaman ıcın kati tem nat 7143 
lira, T6 kuruıtur. Doktlm o arak muhammen 
bııdel 38.100 lira kati teminat 57111 liradır. 

Şartnam8l her ıun Ko. da ırörUIUr. lstekll· 
!erin be111 • ırün ve ıaatte Fındıktı Sa Al Ko 

11 Kalem erzak, yem ve mahrukat ahnacak 
na müracaıı tları. (6776) 16762 

250 ton levamarin kömürü 
alınacak 

Kll1a Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Aoagıda yazılı 11 kalem erzak, yem, ve mahrukat ekalltmıye konulmuıtlll'. 

Şartnameleri komisyondadır. İallyenler tarafından okunabilir. Aoık ekliltmeler 
için muvakkat teminat makbuzu ve ticaret oduı veallcalan cetlrllmeU. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını teklif mektupıana Çanakkale Sa. Al. Ko dan: 
l - 250 ton le\amarln maden 'kömUrU la· 

tın alınacaktır. thale ırünll 2:1. 9. 941 perşem

be ırünü ıaat ı:ı dlr. 

belli ıün ve saatten bir aaat evel Ko.na vermeleri. (6819 16771 

2 - Kömüre alt evsaf ve ı:ırlname Anka· 
ra Lv. A. Sa Al Ko da ırorulür. 

(8T7T) 

Kereıte nakliyatı yaptmlacak 
&ankamıe Sa. Al. Ko dan: 
ı - Göıterllecelc muhtelit mahallere ta· 

ıınmak Uıere 2600 metre mlklP kere1te nalc· 
llya'tı puarllkla eulltmtye konulmu•tur. 

2 - ihalesi 24 9 941 caromba Hat lll te. 
1 - Teminat takarrur edecek fiyat üzerin· 

Kırklareli Satın Alma Komiayonundan: 

Cin!!! 
S. Eti 
S:ımıı.n 

X. Ot 

Miktarı Bedeli Teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

150000 42000 3150 
450000 l 000 1350 
aooooo aaooo •~ 
20000 ltlOO IMO 

1800000 NOOO 6050 
S. Yaa 
Odun 
Sabun 
Nohut 
Mercimek 
K. Fuulye 
Pirinç 

13000 9100 _, 612 50 
45000 9000 675 
23000 5290 898 75 
45000 13050 978 86 
40000 20000 1500 

K. Sotaıı 20000 1600 1200 

Saman ah nacak 

Tarihi GUnll s.,.u 8•kll 
S·l0-19U Cuma • Kapalı aart 

.. " .. .. .. • .. ,. .. • • .. .. .. .. " 
" .. .. .. 
" " .. .. .. .. • .. 
" .. .. • .. .. .. .. .. ., Atık •katltıu 

1 - A.tatıda miktarı muhammen bedeli ve ilk teminatı ııe lh&le cUD ve aaaU 7uılı dökUm aamanm eblltmNI 7&P1la • 
c&ktır. 

2 - Taliplerin kaııwıt veslkalariyle teklif mektuplarım ihale naUDdea bir aut evellD• kadar Kırkl&reU la. AL ko.ıaa 
•ermeleri. 

3 - Postadaki gecikmeler kabul edllm es. 
' - Şerait ve evaafı .Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri. Çorlu. Kırlllarıli SL Al. Ko.da görUlebillr. (6SSI) 

Clllli 
Samaıı 

Miktarı Muhammen B. ilk temlııat 
Kilo Lira .Kr. Lira Kr. İhale tarihi 

164.000 4920 o 889 o 80 - Eylül - 19'1 .. 281.000 8f30 o 682 26 .. .. .. "15:1.000 4850 o 848 76 .. " .. 163.000 '890 o 886 76 .. " .. 109.000 8270 o 246 26 .. " .. 8os.ooo 9090 o u1 76 .. .. .. 158,000 '770 o 856 liO .. .. .. 245.000 7350 o 661 25 .. " .. ,90.000 1'700 o 1102 liO .. .. .. 6Ui,000 18450 O 1S83 76 .. .. .. 670,000 17100 o 1212 &O .. " .. 838.000 10140 o 780 liO .. " .. 54,000 1620 o 121 liO .. " YekCD 5646,000 

Kuru ot ahnacak 
Kırlclarıll Satın Alma Komi17oııundan: 

.. .. 
Salı .. .. 
• .. .. .. .. .. 
• 

16487 

lekll 

Kapalı Art .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. • 
• • .. • .. • .. .. 

l - Aıatıda miktarı ve muh&mmen bedeli temlnatlyle ibale sünU ve ... u yasılı kuru otun d6lrUm ve batn olanJc ebilt. 
m11l )'apılacaktır. 

2 - Tallplıria kanuni vealk&larlyle tek ut mektuplarını ihale H&tlDdea bir 1a&t neline kadar Ko.na vermeleri. 
8 - Poatadald l'ecikmeler 'kabul edilm ez. 
' - Şerait ve evıatı Ankara, İstanbul Lv . .Amlrllkleriyle Çorlu ve Kırklareli BL Al. Ko.da 1'6rUlebtur. (8a40) 16481 

Cln1l 
Kuru ot .. " 

" .. .. .. 
" " .. .. .. " .. H .. " 
" .. 
" " 
" .. 
" .. 

Y'eldbı 

Kiktan Muhammen B. İlk teminat 
Kilo Lira Kr. ı.ıra Kr. 

2-i7,000 11782 60 879 98 
421,000 19997 50 1499 81 
282,000 11020 00 828 &O 
245,000 11527 26 864 6' 
183,000 T742 50 580 88 
455,000 21812 50 1820 93 
237,000 11257 50 844 31 
868,000 17480 00 1311 00 
878.000 34960 "° 2822 00 
123,000 43842 50 8288 18 
166,000 '°812 l50 8045 93 
M7,000 24082 50 1806 18 

18,000 8867 &O 281 66 

• G.470,000 

Muhtelif yakacak ve yem 
KaraburıH Satın Alma Komiıyonundaa: 

İhale gün Saat 
29-9-1941 Pa;arte1l 16 .. .. " .. " " 

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

" " • .. .. 

ah nacak 

8ekli 
Kapalı zarf 

" .. 
" .. .. • 
" " 
" .. 
" • 
• • 
" .. .. .. .. • 
" .. 
• • 

1 - Aıatıda cins ve nlktarları yiyecek, Yakacak ve yım maddelerlnlıı htzaların. da ö 
uauliyle Gelibolu Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. C sterllen &'Ün ve a&atlerde kapalı aart 

2 - Evaaf ve ıart.Dameler her ıUn Ko. da cörUlUr. İlteklilerta thale 
Ko.na vermeleri. (&Ml) 

aaatinden en bi 
geç r aut eveı lekllf mektuplarım 

CiDIİ 
Kuru UzUm 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Gazyat 
Sabwl 
Toa ,eker 

Sll1' •tl 

Miktan Tutan 
Ton Lira Kr. 

'11 28'90 
8410 187350 
61~ 358820 
6750 135000 
145 '62&0 

12,S 40426 
66 aaMO 

8lt "3980 

Teminatı 
Lira Kr. 
4278 l50 

28132 l50 
68828 
202!50 
t987 
6063 75 
0041 

6118'1 

Şekli 
Kapalı zart 

• .. .. .. .. .. 
• .. .. .. 
• .. 
• • 

.. 
• .. 
• .. .. 
• 

.. .. .. 
• .. .. 
• 

lNll 

Sa&ti 
16 
1uo 
11 
16.JD 
lT 
ıuo 
11 
ıua 
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~ Talebe ahnacak ! 
= -- -
~ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: : - -------------------------------------------------------------

Maden çavuşu yetiştirilmek Üzere Zonguldak - Kozlu'da leyli 
ve meccani olarak açılmış bulunan Maden Tatbikat kurslarına 
talebe kaydedilmektedir • 

Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı ameli olmak 
ve münavebe ile devam etmek Üzere iki senedir. 

Kurslara ilk mektep mezunları almmakta olup, talebe birinci 
senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde asgari 100, ikinci se
nede asgari 120 kuru~ yevmiye alacak, mektebi bitirenler ma
den çavuşu unvaniyle en az 230 kuruş yevmiye ile işe başlattı
rılacakhr. 

Aşağıdak: şartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 eylül pa
zartesi akşamına kadar Zonguldak'ta Maden Teknisyen mekte
bi müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lazımdır. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - İyi hal ve ablak sahibi olduğunu tevsik etmek, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden 

ocaklarında ameli çahşmağa müsait bulunmak (sıhi mu
ayene Zonguldak' ta yapılacaktır), 

4 - lık mektep mezuniyet vesikasını ibra:ı: etmek, 
5 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
6 - 16 yaşmı bitirmiş 25 yaşım geçmemiş olmak .. 

(6640) 16599 

--------------------------------------------------':iııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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ANA - iLK - ORTA ve LİSE 

~·;k:: BOGAZİÇİ LİSELERİ yy:t::~,:e 
Arnavutköy - Tra~vay caddesi : Çiftesaraylar 

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

AMBAR İNSAATI 
..::J 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1. - Mürşitpınar ve Akçekale istasyonlarında yaptırılacak 

ambar, idare binası, memur lojmanı ve sair işler pazarlık usuliy
le eksiltmeye çıkanlmıştır. 

Keşif bedeli ( 170.000) yüz yetmiş bin liradır. 
2. - İhale 30-9-1941 tarihinde saat 15 te Ankara'da Ofis U

mum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Şaı:;tnameler 8.50 lira 
mukabilinde Umum Müdürlükten ve Ofisin Diyarbakır Ajansın
dan almabilir. 

3. - Muvakkat teminat (9.750) dokuz bin yedi yüz elli lira
dır. 

4. - Eksiltmeye girmek istiyenler ihale tarihinden nihayet iki 
gün eve) Ofisten alacaklan vesikayı teklif evrakı meyanına ko
yacaklardır. 

5. - İş.bu in~aata ınuktazi yalnız 6 ve 8 ınlın kutrunda 6 ton 

yuvarlak betonarme demiriyle muhtelif boy ve kuturda 2 ton çi
vi bedeli mukabilinde Ofisçe müteahhide verilecektir. 

(6820) 16779 

,~ ................... , 
EMNİYET UMUM Md. 

Memur alınacak 
TUrklye Demir ve Celık J:o'abrlkaları 

Müessesesi Müllürlüi!'ilndcn: 
.MUessesemlzln memur münhalatında 

ıstthdam edilmek Uzere 3659 numaralı 

barem kanunu hükümleri dahlllnde ve 
blr dcre~e sınal 1$letme zammı~·le müsa· 
baka ımtthanlyle memur alınacaktır. 

lsteklllerın: 

ı - Asgari orta mektep mezJnu oı
malan. 

2 - Askerltklerlnl ıra etm!~ bulun
m nlan. 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Umum MüdürlUl':ündı:n: 

1 - Zabıta memurları için azı 1.000 ı:oau 

1.200 takım maakasket kıslık elbisenin dikiş 

isi 20. 9. 941 pawrtesl iilnU 15 le kapalı zart
la münakasaya konulmustur. 

2 - Diktirilecek elh!sclerin yalnız kuma
sı umum m!idür!UğümUzdcn verlleet•k diğer 
bütün le\•azımı mUteahhldc ait olacaktır. 

3 - Kasketiyle lılrllktc beher tııkım 1cln 
750 kuruş fiyat tahmln edilen elbiselerin nü
mune ve eartname~lnl görme!{ lstlyenlerln u
mum mOdürl!ik satın alma komlsyonuna mu-

ULU S 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Taş alınacak 
Devlet Demiryollan Satın Al. Ko.dıuı ·: 

1 

i 

Aşağıda. miktar, muhammen bedel, te • 
minat miktarı ile istihsal mlLhalU göste -
rilmlş olan ı kalem taş kapalı zarf usu -
iyle satın alınacaktır. Münakasa 29-9-1941 
pazartesi gknü saat 11 de Sirkeci'de 9. 
şletme binasında A. E. komisyonu ta -
rafından yapılacaktır. 

1 
İsteklilerin teminat ve kanunt vesika -

arını ihtiva edecek kapalı zarflarını aynı 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeıe -
r i lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

Ocak Sırtköy, Miktarı 8500 M', Mu -
hammen bedel 23375 L. Teminat 1753.13 L. 

(8036-6582) 16607 

Hava kompresörü alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. danı 

Muhammen bedeli (5900) lira olan bir a

det hava kompresörü 17. 10. 941 cuma gü

nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An-

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Elektrik malzemesi alma.ıc 
M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Muayyen &ünde talibl cıkmıyan M 

kalem elektrik malzemesi tekrar pazarlıkta j 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 5092 ll· 
ra olup kati teminatı 763 lira 80 kuru~ıur. 
Pazarlığı 20. 9. 941 cumartesi günü saat 11 
ele Ankarada hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görUle
blllr. tsteklllerln muayyc.1 gün ve Haatte ko
mlııyonda bulunmaları. (6281) 1G211 

DEVLET ORMAN lŞLETMESl 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
lhıılesinin 4 eyltil 941 günUnde yapılaea'1ı 

Ulilll, Son Posta ıı-azetelerlnin 22, 25, 2ı> . 30 
ağu~los, Yeni Asır gnzelcslnln :?3, 26, !.!8, 30 
ar:u~tos 941 tarlhlt nüshalarında ilan olunnn 

kara'daidare binasında salın alınacaktır. l8l6 adede muaıl!J 313 metreküp 2·1 l deslmet-

1 
t 

Bu işe girmek istiyenlerin (442,50) lira- rekilp ıtulln kalasına mezldlr günde talip zu
ık muvakkat teminat ile kanunun tayin et- nur eımedlğlndcn ihale aynı şerait lahtın<.la 

iği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa- 30 eylıl 911 salı ıı:ününe bırukılmıştır. Imn o· 
lunur. 79-14/6.J.S!l) 16327 

at 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver-

rneleri. Münakasa temdidi 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme 1airesinden, Haydarpaşa'da tesel- Devlet Orman İşletmesi Çoruh 
1 üm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. Revir Amirliğinden : 

ihalesinin 4 eyltil !Hl ı:Uııüntle yapılat'ağı 

<
6566

) 
16660 

Ulus \'e son Posta gnzrteıerlrıln 22. 2!J, 28, 30 
Motörlü tren garajı yaptırılacak ağustos. Yeni Asır gazetesinin 23, 26, ıs. 30 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan: ağustos 9-U tarihli nüshuıı:mndu ilan olunun 
Ankara İstasyonunda yapılacak motörlü 308 .. dede muatl!I 139 metreküıı ısı de~ımrt

t ren garajı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve reküp ıru!ln tomruğuna ml•zkür günde talip 
zuhur etmedlıl:lndı>n ihale aynı şerait tahtın-

vahidi fiyal üzerinden eksiltmeye konmuş- da 30 eyl!il 9·11 salı glinüne bırakılmıştır. !lan 
t ur. Bu inşaatta döşeme ve lenlolar için oıurıırr. c7!H5f(l4!l0> 16528 

muktezi demirler İdarece verilecektir. 

1 
1 - Bu işin muhammen bedeli (130.000) 

iradır. 

Z - İstekliler bu işe ait şartname ve sair 

evrakı D. D. yolları Ankara veznesinden 

(650) kuruş mukabilinde alabilirler. 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
thaleslrıln 4 eylül 9·11 gününde ynpılacıır:ı 

Ulu• ve son Posta gazL'lell-r1nln 22, 25, ~s. 

3 _ Eksiltme 6.10-941 tarihinde pazar _ 30 at:uslos. Yeni Asır ınızı?tesinln 23, 26, 28, 

t 
30 ıuıusıos 9-ll tarihli nosımıarıntla lU\n olu-

esi gilnü saat (16) da Ankarada D. D. yol nnn (73.'"!J adede muadll (123> metreküp 
dairesinde toplanacak merkez birinci ko- (576) tleslmetrekilp !il.din imlasına mezkQr 
misyonunca yapılacaktır. gi.lrı<le taıııı zuhur etmeıllJ;:lntlcn ihale aynı 

1. - Eksiltmeye girebilmek için istekli _ şerait tahtında 30 C'~·ıuı !Hl salı gününe bı -

1 erin teklif mektupları ile birlikle aşağıda 

ve vesaiki ayni gün saat ( 15) e kadar ko

misyon reisliğine vermeleri lazım.dır 

a) 7750) liralık muvakkat teminat. 

rakılmıştır. tlfın olunur. 
(79Hi/6·191) 16529 

Munakasa temdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
İhalesin;n 4 eylül 9-11 ırilniınde ~·apılacağı 

Ulus ve Son Posta gazetelerinin 22, 25, 28, 30 
aıı:ustos, Yeni Asır ga?.cteslrıln 23, 26, 2S. 30 

18/9/1941 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi :1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her,nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda4 
ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
.t 

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 Eylül, ve 11 Bi
rinci kanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağr düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
fazlasiyle verilecektir. 

ENSTiTÜLER ANKARA BELEDlYESl _,,,,,,,, 

b) 2490 saydt kanunun tayin ettiği vesi

kalar ile bu işe mahsus olmak üzere Müna 

kalat Vekaletinden alınm1ş ehliyet vesika

sr, ehliyet vesikası için ihale iarihinden 

en az sekiz gün evel bir istida ile Münaka

at vekaletine müracaat olunması. (6697) 1 
dustos 941 tnrltıll nüshalurında llAn olunan Beton ve divar inşaatı 
1887 adede muadil 66 metreküp 900 tlcslmet- Polis F:rı~tltUsü :.rnr1urıuııtUnden: Kereste alınacak 

Alakadarlara 
D. D. yolları Sa. AI. Ko. dan : 

16774 

Karabük demir ve çelik fabrikalarının 

tesis ve inşaatında kullanılmak üzere ccl -

bedilmi& o lan montaj alal ve edevatmdan 
31-12.~41 tarihine kadar mahrecine iade 

edilenlere tarifesindeki şartlarla yüzde SO 
tenzilat yaprlacaktrr. (6807 16775 

.Jl l l l il l l llllll l lll lll l lll llllll il lll il L 

rekUP ınce kalns 2402 adede muadll 57 met· Yapılacak ı~: IJt!lvn 1~ 1• k~~ıc uedel! 1:;91 
rekUP 424 deslmetreküp kadron ki ceman lira 50 kuruş, muvakkat teminat 119 lira 36 
124.324 metreküp IAclln kerestesine me:!kür 

kurus. ihalenin yapılacağı tarih, gün, saat: gümle talip zuhur etmeci ğincıen ihale aynı 
seralt tahtında 30 eylül 941 snlı gUnüntı bı- 20

· 
9

· 
941 cuma 14

' , 
1 

keşi! bedeli 
1237 ralnlmıştır. İIAn olunur. ••apılacak 1$: duvar ,ş • 

lira 50 kuruş, muvakkat teminat 92 lira 82 
(79

1
716

492
> 

16530 ku:·uş, ihalenin yapılacağı tarih, ıriln, saat: 

Münakasa temdidi 20. !l 941 cuma 15. 
Polls .;:nstltilsü binası dışında yııptırılacak , 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh yukarıda yozılı iki kalem tş, pazarlık sure -
tiyle eksııtmeye konulmuştur. Şartnameleri 

Revir Amirliğinden : po!lR enstıllisü muhasebesinde 1;::>rül!ir. 
thaleslnln 4 eylül 911 günUnde ~·apılacaf:ı Pazarlık Anka rada pol1s enstitüsü blna -- - Ulus ve Son Posta ıı:azetelerlnln 22, 25, 28, sında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. =· 30 ağustos, Yeni Ası.r ııazeteslnln 23, 26, 28, lstel<lllerln. h.lzıılarında yazılı muvakkat te -

- 30 aıtustos 941 tarihli nüshalarında IHln olu· 1 mınnt makbuz veya banka mektupları ve ve· 
: nan 3318 adede muadil 36·1 metreküp om:ı de- saiki 1Az1melerly!e birlikte muayyen ırün ve 

----- Bir dahiliye mütehassısı 
-- aram yor -- .slmetrcküp !ti<lln kalasına mezkQr ııünde ta- saatte komisyonda bulunmaları. 

- ve fp!lk Fabrikaları 

llp zuhur etmccllğlnden ihale aynı şerait tah- (6396) 16335 - :Malatya Bez tında 30 eylUI 941 salı ırünilne bırakılmıştır. 

tıAn olunur. (7948/6493) · 16531 

Münakasa temdidi 
: TUrk Anonlm Slrketlndcn: : 
'"'" Malatya Fabrikamız hastanesi için -

200 lira aylık Ucrelle bir dahiliye mü- : 
: tchassısı alınacaktır. Talfpledn Anka· : 

ra'Un Yenişehir Lozan meydanı Erdo!an : 
sokak 18 nun11rrada Slrket umum mü- : 

: dürliUlüne bizzat veya tahriren müra- : 
- caatları. 4356 .. 

':; ı 1111111111111111111111111111111111111;: 

Devlet Orman işletmesi Çoruh 
Revir Amirliğinden : 

ihalesinin 4 ey!Ul 941 giinilnde yapılacatı 

Ulus, Son Posta gazetelerinin 22, 25, 28, 30 
aQ'uRtos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 

,.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. ağustos 911 tarlhll nüshalarında ıırın olunan 
_ - (119!>5) arlede muadil (275)) metrı.•küp 

ANKARA V ALILIGI 

Matbaacılara 
Ankara Vailliğinden: 
Hipodromda yapılacak at yarışlarınrla Is· 

tlmal edilmek üzere bastınlaeak oı11n ve 
muhammen bedeli (7750} liradan ibaret bu
lunan (30000) cnt bahsi müşterek ve crıooooı 

adet kaİ>ı duhuliye blletı kapalı zar! usullyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

_.o\.nkara Belediyesinden : 
ı - Beledlye ihLiyacı için alınaca1t ol~ 

(25) metre mikAbı kalas ve kadran ile (Si 
metre mlkAbı kaplamalık kereste onlll 
gün müddetle a~ık eksiltmeye konu1rıııır 
tur. ' 

2 - Muhammen bedeli (1820) Iirıtdl1~. 
3 - Teminatı (136) lira (50) kuruştıl 1' 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görıtl~ 

istiyenlerin her gün encllmcn kalemine 1 
isteklilerin de 30. 9. 9 ıı salı glinü e~1 
10,30 da belediye dairesinde müteşeıcl' 
encümene müracaatları. 

(6658) 1664Z 

Boya saire işleri 
Ankara Belediyesinden : J 
1 - Ankara hipodromunda yaptırııııc~ 

tribün ve peyke ve sair tesisatın !şçiJI f 
ile boya ve badana ve nakliye işleri onlıl. 
gi.in milddetıe açık eksiltmeye konuırııııf 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (6075) liradır~ 
3 - Teminatı ( 455) lira (63) kuru§tı~r; 
4 - Şartname ve keşif cetvelini gl.i 

mek istlyenlerln her giln enciiınen 1<~1~ 
mine ve isteklilerin de 30. 9. 941 salı gll~. 
saat 10.30 da belediye dairesinde myte~e 
kil encümene mUrac:ıatlatı. 

(6659) 16643 

3 - Yaşlarının 35 tem fazla olmama- ra~~~~ - Dr. Süreyya EMDİK : (494) deslmetreküp IMln tahtasına mt•zkQr 
: günde talip zutıur etmecllğlnclen lhael aynı 
.. seralt tahtında 30 eylül 9-11 salı gününe bt

Muvakkat teminatı (1181) Ura (25) ku· 
ruştur. 

Toprak tesviyesi işi 
81. 

sarMır. 

\'er!lecek ücret a!Akadarların lntl· 
bak derecesine ıı:ore 75 ua. 140 liradır. 

lmtlhan 1. 10. 941 tarihinde Ankara
da Sumerbank umumı mUdürlili:Unde, 
lstanbul'da Sümerbank İstanbul sube· 
stndP, !zmlr'de YerU Mallar Pazarında 
ve Karablik"te müessese mildUrlüğuncte 

yapılacaktır. 

r 
Ankara B<'leıllYf'~lnden: si 4 - lsteklllerln 675 ııralık teminat mak.. ... 

buz veya banka mektubunu muhtevi tekli 
mektuplarını, 2·190 .sayılı kanunun 3. 4 tlncU : 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksııt : 
me günU saat ' 14 e kadar komisyona verme 

Kan, Şeker ve Dahiliye hasalık
ları birinci sınıf mütehassısı 

- rakılmıstır. 1ıtın olunur. 
Tallplerın ~artnamede yazılı vesalkle bir

likte teklif mektuplarını ihale günü olan 
25. 9. 9•11 perşembe gUnU saat H.30 a kacınr 
v!lA.yet daimi eneümcnlnr. vcl'mclerl ve sart· 
naıneyJ ııörmC'k lstlyenlcrln de tıcr gUn dal
mt encümen lmlemlne müracaallıırı 11:'\n o -

1 - Ct'ilP<'l'dc rıukul' mektelıl ,·anırıM .ı 
- 11' 

F.nlenı sokal':ıııın toµrak lt·svb·esl ve nakil 
1
, . 

. 
!eri. (6578) 16568 

GiriJ müsabaka imtihanlan 
JU f arihlerde yapılatakhr 

Yüksek Mühendis Mektebi 

- (7949/G494) 16532 onbeş gUn nıUdde-tlc aı:ık eksiltmeye korııl 
muştur. -Hasta .kabul saatıerlnl 16 dan 20 ye -

: kadar olmak üzere değlşllrmletır. Mu- : 
: ayenehane: Yenişehir Sıhiye durağı -

Bomontı as!alU. Yukaruc aparlmanı. 
: Teleton~ 3330 4319 _ - -':;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJ" 

Satlhk kuru ot 

~111111111111111111111111111111~ 

lunur. (6483) 16450 

2 - Muhammen bedeli (2{140} llradlf· 
S - Teminatı (198) liradır. 

.• file• 
4 - $artname , e ke.~lf cetvellnl g<ır 

1
r J Naftalin satışı - lstlyı>nlerln her Rün encümen kalemine \'e .ı 

Okul tamiri tekll!Mln de 3. rn. 911 C'urna gilnü ııaııt :ı~~ı 
Türkiye Demir \'e Cellk Fabrlkıılıırı - da hl'letllye d.llreslnde mtilesf'kkll C'ncuJ1l• 

: Müessese~! '.!l!üılürlUıNnden: E Ankara Vtı.liliğinden : 1 müracaatları. (6
7

57) 16776 
: MUesscsemlz !abrlkalnrında 1stıhs!U : ı - Aşağıda islmleri yazılı okulların 

etlllen ham naftalin, mevzuatın müşteri - tanıiı·leri ayrı ayrı açık el<siltme suretiy -
tarafından temini ~artıyıc sahamızua le yaptırılacaktır. Taş kırma ve silindiraj işi 

ı~teklllerın Ankara'da sumerbank u
mumi müdUrlUğUnden ve lstanbul'da 
Sumerbank !stanbul subesinden ve Ka
ra lılik'te müessese mUdur!Ufıünden te· 
darlk erlebtleceklerl J~ talepnamcıerlne 

asağıda yazıll vesaiki bağlıyarak en gec 
27 Eylül fl.U cumartesi ııi.lnüne kadar 
ımtıhan mahallerine müracaatları l!An 
olunur. 

Müdürlüğünden : 
'• ı Teşrlnlevel carsamba günü: 

Manisa'nın Mütevelll clttllğlnde talı.minen 

200 ton tyl evsarta lı;uru ot matıall1nde dö • 
küm halinde ve yahut Karaağacıı istasyo
nunda vagonda teslim bağlanmııı olarak sa-

= vagonda teslim tonu 180 (yüz seksen) C 2 - İsteklilerin şartname ve keşifna -
- llradır. : melerini görmek lizere her giln .Mnurif 

Ankara Belerll~eslndC'n: ıır 
ı - Hact•tlepe datı l ll yollarına ferşettlr~~ 

~ek kırma tas ve .si llndlraJ lşl on be~ 
müclıll~tle arık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Tahsil vesikası (asıl veya sure
t!). 

2 - !'l'bfus ki\ğıdı (ve askerlik vesi- , 
k.ıs ) (9.Jl askerlik yoklamasını ha\·J}. 

3 - Sıhat rapnru 
4 - Polis iyi hnl kl'ığıdı. 

!5 - 3 boy 7 vesika rotoğrafı. 
4333 

TÜRK HAVA KURUMU 

Makbuz bastırılacak 

T. H. K. Genelmerkez Başkanlığından 

Mevcut nümunesine uygun ellişerlik paf

ta halinde 3.5 :ıc. 5 ebadında 600.000 tut -

kallı makbuz bastırılması kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

24-9-941 çarşamba günü saat 16 da T.H.K. 

Genelmerkez binasında yapılacaktır. Mu -

hammcn bedeli 8000 ve muvakkat teminatı 

600 liradır. Bu işe ail şartname Genelmer

kcz Satın Alma Komisyonundan ve !stan -

bul Türk Hava Kurumu Şubesi Başkanlı -

ğından parasız verilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzla 

rını havi usulüne göre kapatdmış icapalı 

zarflarını eksiltme günü saat 15 e kadarı 

Komisyona vermelidirler. 4169 

saat dokuzda cebir ve trigonometri. 
Saat on dörtte jeometrl. 
2 Teşrlnlevel 1941 perşembe gilnU: 
saat dokuzda ilzik. 
Saat on dörtte kimya. 
3 Tesrinlevel 1941 cuma günü: 
Saııt dokuzda ecnebi dlL 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmı -

r 
t 

-

yan, ka)'ıt karnesini yanında bulundırmı.yan 

ta:ebe lmtihanlara kabul edilmez. lmtihanla 
yaı:ılıdır. Yazı ıcın ancak kopya kalemi yahu 
mavi mürekkepll kalem kullanılmasına müsa 
ade edilir. (8228/6801) 16780 

SATILIK 
1 Keclören'ln en ıı-üzeı yerinde 60 dön Um 

bağll bahcell sodalı tahlil edllml~ menba su . 
lu ve havuzlu ev acele satılıktır. 

caddesl M. Parla. Ti: l'.?55 ve 12S6 
Bayram 

4.243 

tılacaktır. Tal!plerln mezkQr çiftlik sahibi 
Rasih Tuna•ya müracaatları. 4202 

Zayi - Ankara kız lisesinden aldıITTnı 

1939 - 1940 tarihli tasdiknamemi kaybettım. 
YC'nLqinl aıacağtmdan esklslnln hUkmU yok-
tur. M. Arsan 4332 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7229 
İmtiya.z Sahibi 

lskender Arturı 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetem ıze ırönd erııe.n ilet' nevt :va• 
ı:ı.ıar. oesre<tllsln edllınesın ırerı ve
r1lmez ve kaybolusundan dola:vı b.Jc 

blr meıuUyet kabal olunmaz. 

'=======================:ti 

- Slparlslcrln müracaat sıraslyle aza- _ 

rı mi beş ton üzerinden kabul edlleceğ-1 il 
ilan olunur. 4354 
~111111111111111111111111111111 

..ı 111 ı 1111111111111111111111111111111111 L. -

Müdür!Uğtine ve ihale giinü olan 29-!l-1941 
pazartesi günü saat 15 te ve %7,5 temi • 
nat akçesini hususi muhasebe miidüı·lüğli 

veznesine yalırarak vilayet daimi eneli -
menine müracaatları il!l.n olunur. 

(6606) 16003 
Okulun adı Ayaş merkez oknlu, Keşfi 

2 - l\lllhamml'n hedl'll (28G8) llraıur. 
3 - Teminatı (215) ıırn llOl kuru~tur• ~ 
4 - Şartname ve kesit cetvt'llnl ı::örrrıe~ ~ 

TERZİ 

MEHLİKA 

- 3511 lira, 

bedelsiz almak Jsllrenlerın her gün cııcU~ııı' 
kalemlne ve isteklilerin de 3. ıo. 9-11 c ·ıtf 
gUııti saat J0,30 da bele<llye dalrcslmlC ıı11 

-- =- Okulun adı Çubuk merkez okulu, Keşfi .~ekkll encümene mürncantını·ı. 
• .,111 - -------- Mevsimin en son motlı:-llerin1 getir-

: nıls ve mU~terllPrlnl kabule başlamış
tır. Ycnl~ehlr Atatürk bulvarı Bolu _ 
apartmanı No. 4 4323 : 

':;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

YENİ Sinemada 
Hatırasını 

Buıı:Un bu rece 

ebediyen unutamıyacağmız 

aıı.ııane bir :rıım 

Bu Kaıclın Benimdir 

Bas rollerde: 

Hecldy Lamnrr - Spcncer Tracy 
Seanslar: 14.30 - ;1.6.30 - lS.30 ııece 21 de 

Hamamönü Acık Hava Sineması 

KAHVECİ GÜZEL! 

Tilrkçe sözlü ve aarkılı 

3197 lira, 10 kuruş. (G758ı ... 

~~~~--....:~~~--__../ 
Zayl - '.!\[ldyat P. A. 6. Tb. II. BI. 6 dan 

1929 senesinde askerliğimi yaptığımdan aldı

ıtım aSl{t'fllk tezkeresini kaybe'ttlm. Ycnlslnl 
cılmrat'afımdan eskisinin hükmü yoktur. 

l<ııstnmonu, Devrek!lnl ;Yazı Hisnr kö· 
yilnden Ta.hır oğlu 1323 do)(umlu Mahir 
Sev !~dl r le!. 4352 

Sus Sinemaunda 
BugUn bu gece 

Saat 1.6.30 ve 21 seanslarında 

!J<t GÖNÜL HtR OT.UNCA 

Baş rollerde: 
Danlcllc Darrleux - Jean Kicpura 

Saat 14.30 ve 18.30 sranslarında 

PARİS DELtLlKLER! 

Baıı rolde: !\fona Go;•a - Coco Aslan 

Cebeci Yenldotan Si.neması 

SEV!L BERBER! 

Kiralık hane 
·~6' 

Alman sefarC'tl arka~ınd . .ı asfalt (lıcrı ıf 
2 o<la bir ~a lıın banyo, hn\'agazı. eıeı.:trlJC~ıııil 
ll'fon 5.ı; dönüm baı:, mükemmel bahCC· t 

bir molıllye ite. Telefvn: 6805 ~ 

SOMER Sinemasmda 
Buııün 12.15 ten itibaren 

!ki rıım birden 

1. T,O'.\'DRA BAT,\Kl!ı\:-\ELER1 

1 Baş Hollle: Jar·k de la Rue 

2. SlH!RL! YltZÜK 

TUrkı:e ~6z.lü 

tsmetpasa Sakarya sineması 

AKASYA PALAS 

Tilrk filmi 


