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Belediye. Meclisinin dünkü fevkalade 

toplantumda verdiji karar mucibince 

muhtac asker aileleri 
yllda 342.000 liraltk 
bir yardım göre<ekler 
Bu parayı temin için bazı resimlerle 

nakil vasıtaları ücretlerine, elektrik ve 
havagazı tarifelerine zamlar yapıhyor 

Ankara Belediye Mecliai dün saat 1 7 de lbrahim Rauf Ayaılı'nm 
Mialitiede ftl'\"kalicle toplantıaJDJ yapmııtır. 

Toplantıda, aaker ailelerinden muhtaç olanlara yard1111 haWımdaki 
4109 1ayslı kanunun tatltikatmdan olarak Belediye Daimi Eaciimeninin 
humadıtr T• reiılik makammm tudik ettiji yardım eıaıları izanm 
tanibiae araolunmuıtur. 

Tarladan 
konaervatuara 
kadar 

Falih Rılln ATAY 

Muhterem CümhWTeiaimiz, An
bra, lsmir Ye diier mer4ıezlerde 
eldufu aibi, aon latanbul aeyahatin-

. tle ele zanaatlar mektebine senit 
l.q. •ant zamanı ayırmıflll'. Bu 
'-t.wi ftl'ea saseteler, --•••tin, 
;-'-;n ::riıkaek t.kniaiyen ve mü
'f"~--· al11ı•• H.ti~acmı tili:iiii ek 

lılaarif Vekil.eti tar.._... 
~lanan kanma proj .. inia Büyiik 
ifıllet Mecliaine aevkeclilmek üzere 
aicl111ımu da yaamaktadll'lar. 

BelediJ.·ı r•I• muavini B. Rauf Dımlrtaı, 
hazırlanm11 oıaıı Haslar hakkında Azaya ıt· 
raflı izahat vermlı ve mlltnklben bUtçe \'e 
tarife ve kuanln encümenleri lzalanndan 
mürekkep bir muhtelit eneilm•n bu Haslan 
tetkik eder•k bir mazbata hazırıamııtır. 

Mecllıln akdetlltl lklnC"I cel11de okunan 
bu mazbataya ırc>rı bazı bc!ledlye \'erırl ve r•· 
ılmlırlne ınuhtellf nlıbellerde zamlar yapıl· 

maktadır. Buntan ıırulyle yazıyoruz: 
LQblyat, levha, d•lllllye, patlayıcı madde

ler latlhllk vı ardiye UcretlerlYlı kontrato 
reıılmler1nln buıUn mert ve cari tarlfel•rlne 
yüzde 50 nlıbetlnde uker aıı.ıerlnı yardım 

LSonu 4 üncii Hylıdı] 

Büyük Britanya ve 

Türlıiye "1'A&llKla 

Kültürel münasebetler 
ticari mübadele ile 

.HIKYA3 
il fO •60 ıf°I lllJ 

l<liOHE'r"'-.0 

Milli Ş.f, baılanmaama veya la· 
..._lanmaıma kati lüzum hiaaolu
.._ biyük teıebbüılerde, her türlü 
•6tlcillatı yenen aebath bir takip, 
tatbik •e icra ıiyasetinin timsali ol
•uttur. Zaman saman, meclit Ye 

~~et kapıaını zorluyan bir hal~ 
l!i1'•cı, büyük rehberin mütemadı 

• •lcaaiyle, bükiimet meaaiainia ön 
'-.'ına seçer n enldea tahmin edil
:UJecek kadar kııa bir müddet için-

muvazi olarak ilerliyor Alman - Rıu harbinin cereyan ettiği ıenİf cephenin mulatelil ltımnlarıntlan: Alman 
ve Ra• menfeli haberlere ncı.zaran vaziyeti ıöıterir latUta 

(Kırmızı oklardan içleri dolu olanlar alman, içleri bot olanlar ruı krtalarrnı ıötterir) 

• • .herlc .. i hayrete düıüren netice· 
:eriai •erir. Demiryol "davaıı ~Yl.e 
~hakkuk etmittir. Cümhurrewnu
•ıa, iDİiii kalkınma gayretlerini ya
kııldan takip eden dikkat H alaka· 
~ IOB Mnelerde, bilhasaa umu
~ terbiye meaelelerimiz üıtünde 
dik la6f ettitini sörmekteyiz. Bu 
d icat •• alakanm teıvik etmit ol-
11h zanaatlar •• teknik te,rbiye 

:.llıu, Köy Enıtitüleri, yeni Oniver· 
ı •te, KonMnatuvar ve Güzel Sanat· 
d•r Alcademiıiyle ıirittijimiz müca· 
·~- bir cephe ıediiini kapıya

C.qır. 

.. Tarla •e tezıahtan en nizik li
ı' l'•tıa•ar me1aiıine, pabuç atelye· 
.:::- .... im ve heykel ately•İn• 
.._ ar, her yerde bu aann teknik, 
~lim •e aanat terakkilerini 
eı O Jen, anlıyan adama muhta· ...,i· -...i, söreneldi •• aıa:rı. k•d
... ar devri, 20 inci a..-m ilk rubu
'-t~•r devam eden Osmanlı orta· 
~•')'le beraber kapanmıttır. En 
~: . ~Örin çiftçisine . toprajmm 
ı.._ bılı1etinden iatif ade etmek yo· 
tlaa~ •• en küçük lcaeabanm araba 
')'91t~ıİ•ine, itini, ölçü •• heaapla, 
lill• 

1 et •• uaullerle yapmak hüne
tee1 ~iye müe ..... Jerimisde ötre-

epz. 

11.!!'lla•t itlerinde keyfiyet kadar 
l'İllf ,.t ihtiyacı da büyiiktür. Bi
~lr ıaarak Ötekinden Yaz seçeme
~ •evkiindeyiz. Çokla Ye topye
lı&.-ı t...W.üıe atılmak, mali fecla
t~ tk •• tetkilat kadretimi.zi o!'a 
tıl b lr';'llaamak mecburiyetın~eyız. 
"4tat1!'•1t teıiaat uatalarmm bırkaç 
defiı •Jle ıayıldıtı merkezlerimiz 
"'-Jı •

1 
lcaaabalarnmz dahi kalma· 

klıt lznndır. Azim ve heyecaı:tl• 
"• d ll'aalc bu neticeyi almak ne SÜÇ, 
~ • 19Ç olacaktll'. 

ll.lıi,.•laıa ordu kadroıu adeta t~k: 
"'Gd ... lerden ibaret olan bir mıll~ 
... llıı •faa deYrinde detiliz ı Y•rm!'1 

~1 Cepheainde, aarımızın telmı~ 
'Oll :' •• tatbikleri, memleketlen 
•ld~ l'lf topratma kadar kaplamıt 
'!ll.• larp llemi içinde mücadele
~ lr•~anacafız. Bazı eahalat· 
'- 1._~')'• teklmülümüri ya,mak 

lzmir belediye reisinin 
ingiliz büyük elçisinin 
nutkuna verdiği cevap 
bmJr; 11. LL - Dün akfamki ziyafette 

tnstlts bUyUk elçialnin nutkuna cevap ola
rak İzmir Belediye Rti81 Dr. Behçet Us. 
.,atıdakl nutku 16ylemlıtir : 

··- Ekaell~ Bayın Sefire, muhterem 
Lord Kartay! ve aziı doıtlanmıı; 

"BilyUk Bl"itanya hUkUmetiııln ub mtı
meuill ekselauınızı ve ull muhterem H· 

fireyi bmir EntenauyoD&l Jl'u&r'ında tek· 
rar aellmlamak ıerefllli bize bahtettltt • 
nlzden ve bmirimiz ve bizler hakkındaki 
nlzik iltlfatıannızdan dolayı lize hara • 
retle tetekkUr ederim. Geçen aene burada, 
aramızda. çok ..Uael hatıralar bıraktıktan 
aorıra. bu aene de ııayın aefire ve kısınız 
ile beraber bizleri ve bmir'i batırlıyarak, 
ıehrimlzi ıeretlendirmtı bulunınaıuaı, bü

yük bir nezaket eaeri olmakla beraber, ay. 
ni samanda, kalblerimlzde ıiıler tçla ku
vetll ve taze bir halde ıakladı&ımıı mu
habbet ve hürmet hislerini keıtetmı, ol
maıııza da atfetmekle tam bir ~abet söa
terdlfimi 11 .kaa.ilm. Bu veatıe ile ifade 
etmek tıtertm ki, TUrk mllletlnia bariz 
vuıflarındaa biri de do.tluta ve aamtml 
münuebetıere l&dakattlr. Akdenis'ln 'bu 
stızel kıyılannda yqıyan İzmlrltler de iae 
bu bulet. en Qiı bir varlık balladı mu
bafuıa edilmektedir. Bundan dolayıdır kt 

81z muhterem do•tıanmıın bu MM de ara
mızda ,.armüt olmaktan deria bir inine 
duyuyoruz. 

l ,..Uis - Tiirlı Joatlufrı 
"Ekael&na: bizi bu akpm bu ıarit ve 

ıtına ne huıırlanmıı ıofra ortuuada ve 
derin bir umtmtyet havuı içinde topla

(Sona Z inci H7l•d•) 

SOVYETLERE GÖRE 

Almanlar 
Smolenak'ten 35 mil 

mesafede bulunan 

ya rtsevo'ya 
püskürtüldü 
10.000 alman öldü 

Rusyı' dıkl lnglliı uyı 

kUYetlerl ılmınlırlı temastı 
Mosko\•a, 18 a.a. - UnJted Prea: Kru

naya Svelda aazeteli diyor ki: 

"8 silnlllk bir muharebeden aonra ruslar, 1 
•lmanlan Smolenıık'ln ıimall ıarklıılnden 35 
mil mesafede bulunan Yartaevô'ya pQakürt· 
müılerdlr. 10.000 alman ölmüttUr. 

Mareıal Tlmotenko ıtddetll taarrmlar 
yapmata devam etmektedir. 

Almanlar OJaa'Ja J a 
püdıürtültlü 

M09kova, 18 a.a. - Ta1a aJanaının bildir· 
elitine söre Odeta'ya taarruz eden mihver 
kuvetleri IOVyet kıtalan tarafından yapılan 
azimli bir mukabil hücumla pllakilrtlllmtlJ
tQr . .Mihver kıtalan 10vyet hatlanııa stre
rek Dalntk'ln bat11ındakl tepelere varmıl 
ve bu tepelerden bazılannı ele aeçl.rmlıler· 
dl. SoVyet piyadesi, Karadeniz donanmasına 
mensup harp aemllerlnln mUzaharetlyle 
mukabil hücuma aeçmlı ve saatlerce ıüren 
ılddetli muharebeler cereyan eylemiştir. 
Mucadelenln hedefin! t~kll eden tepeler bu 
mücadele esnasında müteaddit defa elden 
e~e ae<:mı... de neticede almanlar seride 
bırço)( 61Q ve :varalı bırakarak hareket mev• 
zilertne tardedllmfflerdlr . 

Bir Nvyet Jeniz cüzütamının 
torpil kovanları 

Hamburg 77 inci 
defa olarak hava 
akınına uğradı 

Londra, 18 LL - İDS'fll:ıı bombardıman 
tayyarelerinin dUn sece Ren havsuıadald 
hedeflere hücum eltili ötrenllmiftir. 

Hava muhabirlerinin verditl malCmata 
söre, lnsillz hava kuvetleı·i tarafından 
pazartesi ,.uııu Hamburs'a yapılan taar -
ruıı muazzam baaarlara ubebiyet vermlı· 
tir. ~ezkW' htlcum, bu bUyük aıanl alman 
ıehrine yapılan 77 inci hücumdur. Pilot • 
ıar görme ıartıımnın mllk,.mmel olması 

aayuinde bedeflerlnl tam isabetle tuttur
muılardır. 

BERLIN'E GÖRE 

Almanlar 
merkezdeki blzı 
ıovyetnıevzilerini 

derinliğine 
yardı lar 

Sovyet zayiatı ağır 

Odesa limın tesisatı 

muvılfıklyetle bombalandı 
(Yum J. lJncü sı7l•d•) 

Ji ... ,. ... ,.,,. .... 

Moskova radyosuna göre 

Sovyetler 
Tahran'a 

girdiler· 
Yeni Şah parlamento 

huzurunda and içti 

Yüzlerce alman 
İran'dan ayrıllyor 

Londra; 18. a L - Koekova ratfYoaa. 
Sovyet kuvetıertnln dün Tahran'a gtrdiJr,. 
lerin.i blldtrmlıtir. 

Yeni tala )'emin etti 
Tahran. 18 a.a. - Muhammed Resa itli 

Pehlevi, dUn akfam Pehlevi h&Aed&lllll 
dan ikinci hUkUmdar Blfati;,le, me1'ul.; 
huzurunda yemin etmıı ve bUtUa faalJye. 
tini memleketinin mentaatıel'llle ~ 
\iyecetlni blldirmlttlr. • 

HükUmet, ıon dakikada, Yelli htDrlm • 
darın yemin etmeainin tamamtyJe d&btlf 
bir meııı-Je oldu&ıına karar verdflhtde 

1 
törende hiç bir diplomat hasır bu11111ma ~ 
mııtır. 

Eılti ıaJa neretle 1 
Tahran; 18. a.L - Para IJJann blldfrf • 

yor : Eski hükümdar Jtua l&Jl Pehln!_ 
evelki atiD T&hran'dan tafeh&ıı'& hareket 
etmlıt.ir. 

••• 
~ndra, 18 a.L - (Unlted Preea): s.. 

IAhıyetıı mahfiller eakl İr&11 l&hının il., 
rede oldutunu 16ylemekten tmtiaa ecU • 
yorlaraa da •iki htlkUmdarm h_. turıtı ı.. 
cavüzden muun bulundup temta e4U. • 
mektedlr. 

(Sonu J Oncll aylida) 

SURİYE'DE 
' ltl!M 

Fransız mandaaı 
nihayet buldu 

Şeyh Tacettin Hasant 

Suriye Cumhurreisi oldu 
Londra; 1&. LS. - 8uri)'e tatikllllala 

ladeai hiç ıUphula Arap &leminde lllQ • 

kemmel bir fatib& huı1 eden hldiMdfp, 
.Surtye'deki 1'ramıı m&lldınna evelld si1n 
nihayet verilmlı, Vldly'nia tayin ettltt 
kabine lıtlfa etmiıtir. MUtteffklerin '\l'ld1 
tatbikatındu olarak Şeyh T&cUddln Elba.. 
ıanJ Suriye cUmburrel.ai taytn edllmif, htı
kUmetin tııkllint deruhte eylemtıtlr. Ba 
auretıe blzıat TacUddin'lD de 16y!e41tl si• 
bi, Suriye, müttefik bUyt.ık demolıraailel' 
çerçe•;ealne C:ıhll o'maktadır. 

Arap dUnyuı, bu t.,.bı.tıaU mllaait bJıa 
ıurette karıılamakta ve İnsillzlerta vA.td
lerine ndakatlertnı Mfbver devletlertnia 
ıözlerine ve lmnladıldarı muahedelere 
karıı ıöıterdlklerl ndakatlfallkle mWra • 
yeae etmektedir. 

Harbin ille devrut eauıncl& memleket
leri U.tllatüne boyunduruk altına alan .. 
ıaret d&lsuındall sonra timdi kurtulut 
dalsuı eımesc h&fhyor. Dün Habefıataa, 
imparator Sellsle'ye ilde edilmif oldtılU 
l'f bl, buıün de Suriyeliler latlkllllerlne q,. 
vuıuyurlar. Kurtulan ve halk iradealıal 

ifade fmkln ve vuıtaaını tekrar bulan her 

1 
memltk!t zulme muhalefet eden menııe • 
ketler liııtealne lllve edilmiı oluyor. 

___......_, bir ...;,. tecalriili· 

ne erİllDft zaruretindeyiz. Çare bu
lund .. taa ve teklif olunduktan, 
teclbirin lüzum ve faydau üzerinde 
ittifak edildikten IOllra, BüJii)ı Mil· 
let Mecliainia memleket ha:rrma te
.... ü.leri DUd tabİTe ettiii de 
malGmdar. [!o•a ı IDet ,_,.,lilı] 

Aynı aece Brem en, Cuxha-. en, Wilhehns
haven ve Le Havre da bombardıman edll
miftfr. O rece Almaııya'nıı:ı garp kıımı
Dl bombardıman eden tayy.ırelerln ıayıaı 
200 u bı&lmuttut. MütteliJı lnıaların Şcım'a ıirİf lcri ancuıda alı._ 1ıı1r raim 
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• 
lng iltere ve Türkiye arasında 

, ... t • .. . .... 

Külturel münasebetler 
ticari.mübadeleye muvazi 

olarak inkişaf ediyor 
·İzmi r belediye reisinin 

elçisinin nutkuna 
İngiliz büyük 

verdiği cevap 
( Başı 1. lacı sayfada ) 

ınıı bulunmanızdan dolayı, size ayrıca te-
ıekkUr etmek isterim. CUmhuriyet Hüh.11-
meUmizin huııusı alA.ka ve yardımlarına 

kin zamand& nlhayet bulaun ve insanlık 

yeniden Hadet ve refaha kavuuun. cum
huriyet HUkUmetimlzin karıııhklı anla:>,§& 
ve doatluldara istinat eden isabetli siya-

ma.zhu oluak her ııenc İzmir'de aı;ılmak- setinin mesut neticesi olarak etrafımızda 
t& olan TUrkiye'nin yegane Enternasyonal ·barut dumanları belirdiği bir zamanda tam 
Fuan'na dost BUyUk Britanya htikilmetl - bir sulh ve emniy~t içinde bulunan mem-
nin bu sene daha geniı ve altkalı bir tarz
da iıtirlkinden duyduğ'umuz sevinci bura· 
da tekrarlamak, benim için aevglll bir va
zife teıkil ediyor. Bana bu münasebetle 
de bu ııtırlki kola:rlll§tırmak hu!lusundaki 
mesailerinden dolayı bizzat ekae!Anııınıza, 
Lord Karlayl'a ve İzmir general konso
luauyle diter arkadaşlarınıza tekrar te · 
ıekldlr etmek fırııatını hazırladığınızdan 

cok memnunum. 
"Bu ııttrlk, veciz bir surette izah bu

yurduğ\lnuz Türk • İngiliz mütekabil doat
lutunun her sene daha kuvetle tekrarlanan 
bir nilanestnf te§kil ettiği için bizim na
zarımızda ayn bir kıymet tll§ıyor. FilhP.
kika, TUrk • İngillz dostluğu her iki mil
leUn sönUlJerlnde yerleoen samimiyet te
Criyle çok yakından tanıdığı günlerde mti· 
t ela.bil hürmet ve ha~Tanhk hhılerl halin· 
de fUfzlenmiıtir. Bu doııtıuk her iki mil -
letin blriblrine çok mU§ablh mertlik ve 
açık kalblillk huletlerinin yardımına da
yaıunaktadır. Bu bakımdan, TUrk nıill~

tiııi İngil1a mllletıne daha yakından ta • 

leketimlzde bızlerl norma.! iıılerlmi7. ba • 
ıında gorhyorııunuz. Tıırk Hükumeti, çok 
sevdiği u:iz Şefı !NÖNÜ'n!ın etrafında 

yekpare bir çelik kale halinr!e toplanmı~. 

onun gösterdiği yolda. her zamandan daha 
bUyUk bir tınan ve heyecanla dinamik gııy
ı;etler sarCederek, çahDmakta ve İzmir 

Enternasyonal Fuar'ı gibı yalnız bızim 

için değil, bUtUn insanlığa faydalı olacak 
medeni eserler ve hareketler yaratmak • 
tadır. 

"Tarihinin engin derinlikleri içinde ls

tiklll ve ıerefi ıçın en zorlu mlicaclelelerln 
ıstıraplarına katlanmaktan yılmamıf vı 

bunlardan daima yUz aklığı ile çıkmış ola:> 
milletimiz, yaralarını tertavi etmekte, ya
nan yurdunu lmfl.r ve lhyA etmekte de bll
yilk muvaf!akiyeller ıoslermlştir. Bunun 
bariz bir delili yakın bir tarih d~vresind<' 
b!lyilk bir kısmı yanıp harap olan bu §ehrl 
yepyeni ve modern bir tarzıla yeniden kur
muıı olmasıdır. Nihayet, bizi bu akşam 
neoell havaııı içinde bır ara~'a getiren bu 
Enternasyonal Fuar da Tılrk milletinin 

aıtmak üzere hUkUmetinlzln sarfetUği me. herşcye rağmen, insanlık ve medeniyet 
M.lyf. ve bu meyanda Türk killtUrünU, Türk lı;in çalıDtıaının güzel bir misalidir. 
kitaıılarını İngiltere dah11inde tAmim et- "Ekııellns; izmir'l teşrlflnlzle bl!radıı 
ınek hususunda g!Sşterilen a!Akayı sizden da kuvetlcndirdiğlnlz eanıiml ve dostane 
ititmekle cidden büyük bir hAz duymuı hissiyatı, hepimizin yilzlerlnde ve gtızle

oluyonız. Tilrklye"de yalnız bir diplomat rinde görüyorsunuz. Sulh ve sükı'.ın senesi 
ıol&rak değil, kendini yabancı bir mem • olmasını candan dllediğımlz 1942 scncsın
lekette hissetmlyen yakin bir dost sı!a • de de sizleri burada aramızda daha çok 
tiyle bulunan ekııellnsınız, memleketimiz· inkişafa ma:r.har olmuıı dostluk durgula. -
de de 1nslltere'deklne mUıablh mesai ve riyle selAmlt\mak, bizim için btiyUk bir 
f&&llyetlerde bulunulduğunu mU§ahede et· bahtiyarlık olacaktır. ,, 
lnif olacaklardır. 

Kültürel münaıebetlerle 
muvazi olan ticari mübadele 

''BUtUn bu dostluk ve kar§ılıklı anla§mll 
Weti nıhlyeal tclndıı ticari mUnasebetle
riml.zlıı .eneden aeneye inkıoat ettıglnl 

memnuniyetle görüyoruz. Bize bu hususta 
Tennlı olduğUnuz rakl{amlar hakikaten 
~Ok ıa;ranı dikkattir. Bu münaaebe_tierln 
'lsnUmüzdekl aenelerds daha fazla inkl§a! 
edecett ve uzun vldeli olacağı hakkındaki 
aözleriniz, tamamen bizim duygularımıza 
tevafuk etmektedir. Bu hususta eksel~n

ıııiızın ve .ayın Lord Karlayl'ln ve arka
d&1luının vukuClu ve dirayetli mesalle • 
ri?ldeıı daha bugünden alınan güzel neti -
eelerln ileride daha feyizli yollar aı;aca-

. tına bütün hemoehrılerimlz inanmakta -
dırlar. 

"İn&'lltere ile TUrklye araıandakl kül -
türel temularda olduğu kadar iktisadi 
münuebetlerde de İzmir, iftiharla ıöyll

yebllirim ki, hususi bir mevki i&gal etmek
tedir. Bizden mUbayaa ~ttığiniz üzüm, in· 
eir, tütUn ve zeytınyağı gibi mevadın mü· 
hlm bir kııımı mıntakamızda yetl§mekte • 
dir. Nihayet BUyilk Brltanya hUkUmetlniı'I 
de i~tirAkivle değrrl bir kat daha artan 
ve bizi her sene bir atada toplıyan Enter-
11.aııyonaı Fuar'ın lzmlr'de kurulmuş ol . 
muı, ?ngillz • Tilrk dostıuıunun böyle 
canlı tezahürlerine veslle teıkll ettif;ı tçln 
ayrı bir ııevino duymaktayız. 

Türk •ulhruluğu 

Düzeltme 
/ngı"ltt!re Büyük Elçısi Sir Knatchbull -

Huıessen'in nutkunun Anadolu Ajans ı ta
rafından verilen metninde ilci yanlıı ol -
muş v • bu 7alışlar dunlı u aıyımısa aynen 
geçmiştir. 

Üçuncü ny/11mız1n dördüncü sütununun 
beşinci paragralınin son satmnd;ı.ki cüm
le ·• ••• Devlet 11daml11rznzzı takdirle yadede
rim . ., ıeklinde ve aynı sutunun sekizinci 
paraıralının altıncı satırı ndalr.i cumle de 
'"Bu sizler ıçi,n bır şereltır ... şeklındt: ola
caktı. Özür dı/,.yerelr. düztltiriz. 

Kongreye dôvet 
C.H.P. Dumlupınar nahiyesi Musa

bey ocağı idare heyeti reisliğinden: 
Ocağımızın kongresi 20. 9. 941 cu

maartesi saat 20.30 da halkevi salo
nunda yapılacaktır. Ocağa kayıtlı sa
yın azan ın teşrifleri rica olunur. 
C. H. P. Oztürk Ocağı azalarını 

davet 
Ocağımızın yıllık kongresi 20.9.941 

cumartesi günü saat 14 de ·l!ıklar 
Cad. Kaya aokağtndaki kaza merke
zinde yapılacağından ocağımıza men
sup azalarımu:ın teşrifleri rica olu
nur. 

Elôzığ ·• Van hattı 
Elazığ - Van hattının 170 inci kilo

metresiyle 240 ıncı kilometresi ara· 
snda ceman ve takriben 30 kilometre 
uzunlukta yaptırılacak varyant apli
kasyonu münakasaya konulmuJtur. 
Bu hat üzerindeki diğer bazı mınta

kaları'n etüdlerine ve inşaatına devam 
olunmaktadır. 

uı:us 19/9/1941" 

Güzel terbiyesi 
el yolu 

Boşanma meselesi . V edat Nedim TôR 

..-····· ··········· · ··· ···············'-
! GONON GÖiGESİ j 
"'\,, .•...................... ........• ~ 

Maarif m.üdürümüz 

bu vazifesinde on 

~ehrimizdeki 

kızll vakalartnın 
Bop.nmalar güçleıtirilmeli mi, ko-

laylaştırılmalı mı? G Ü z e 1 terbiyeaine, G ü z e 1 aev-
ı gisine götüren yollat"dan b iri de 
ki tez münakaşa ediliyor. Bir ta- E 1 ı e r i m i z'd ir. allln<1 yıhna baslı önü ahnıyor 

r af, evlilik müessesesinin l:uvetli kal- Ellerimiz! lnsRn aklı e llerimizden 
ması için boşanmanın güçleştirilmesi daha becerikli, d aha marife tli bir ŞehTimizde son. günlerde tek tük 
icabcdcr, kanaat indedir. Eğer kolay- a J e t icadedemedi. E llerimizde kızıl vakaları görüldüğünü haber ver-
laşırsa, diyorlar, karı koca ufak ge- n ice nice yÜ.:r;yılların tecrüb eleri ya- miştik. Aldığımız yeni m1lumata gö-
çimsizlikler, uluorta 9ebepler yüzün- ~ar. Onlar, bugünkü m a h iyetlerini re sıhiye dairesince icabede!1 
den maqkemeye düşerler. İlk evlilik alıncıya kadar, ne eziyet çektiler, tedbirlerden maada bu hastalıkU11 

t ecrübesinde muvaffak olamıyanların, ne cefalar tattılar! yavrularımızı koru.'llak üzere şehri• 
bop.nmadan sonra kuracakları yeni mizde kızıl a ısı tatbikatına da tcşeb' 
yuvalarda arzu edilen salabeti göste- ilk insan, elJerini ancak k ürek, m a- büs edilmiştir. Halkımızın, yavrulr 
remiyor. Fakat daha bilyük tehlike, §a, kuma,. tas cibi kullan abildi. Bir rını aşı yapılan mahallere getirme~ 
dul karı kocanın artık bir ôaha evli- re~Hmın eli, bir heykeltra~ın eli, ve aşılatması ile korunma tedhirlerı• 

bir musiki virtüozunun eli, bir h at- i ki d i t• lik hayatına dönmemelcrinde, cemi- ne ehemlyetli b r ge 1 e r ayet e 
talın eli, bir saatçinin, bir oymacı• vLJ 

Yette dul sayısının artmasındadır. tikleri anlaşılmakta ve a1ıya ragoc;• nın, bir i~lcm,.cinin, bir çöm lekçinin 
Öteki tarafın da iddiası, aşağı yu- eli, a .. bu ellr.r, muhakkak ki, ilk 1 giindcn güne çoğalmaktadır. 

karı şöyledir: inııanın eli dccildir. Bu ellerde asır- I' Hastalık esasen hafif ve orta der• 
Boşanma kolaylaştırılmalıdır. Ka- tarın i~, emek, riyazet t erakümü 

4 
cede seyrettiğinden halkımızın sıhhi 

rı koca arasına bir kere ihtilaf girmi- vardır. _ tedbirlere riayeti ve korunma çarele< 
ye görsün, kanunun sıkı müeyyidele- Ellerimiz, ecdadımı:z:dan kalma en 1 rine bat vurması sayesinde bu aalgt" 
riyle bunların yıldızını b~rıştırm:ık kıymetli mirasımızdır. nın az ?.amanda geçeceği şilphesizdir• 
güç. hatta muhaldir. Dargınlık ve ay- ' Bugiinlerde ha.,t?.lık bulunan ev!~ 
rılık hayatının uzamasmda ise, cemi- T ii r le e!lcri, gih:c!d ir . Çünkü on· ı re ziyaret yapılmaması ve bilhass1 oıt 
yete faydadan çok zarar gelir. Kanu- lar, daima "C ii z e l" İn hizmetin- iki yaşına kadar çocukların misafirlİ-
ni münasebeti devam ettiği için evle- de çalıştılar. Gii cl'i YRrata yaratsı ğe götürülmemesi, nezle ve boğazı O' 

. • güzcllc .. tiler. Onlar, Güzcl'in eser- ı d"kk d"l k rr nem iyen, ihtılaflı olduf;u için de ko- :t lan çocuklara ço < ı at e ı ere 
lcridir. Ve Gü::cl, cüzelden doğar! d t~ 

casının yanına dönemiyen kadın, yo- ıt-•. , hataızlıklsrı geçinclye kadar ev e 
Junu kolayca sapıtabilir. Yaşama za. · davi edilmeleri çok yerinde bir hare" 
ruretlerinin de bu tehlike ihtimalini Elleri itlcnıiyen milletler, " Güzel" e Maarif mlidürilmüz B. Rahmi Vi· ket ola~ktır. 
kuvctlcndirebilec.eğini kabul etmeli- yabancı ''e lakayt kaldılar. Elleri- dincl'in Ankara maarif müdürlüğü Hastalığın sirayetinin önilne geçi1-
d . mi.ıi körlctmcmck için, i f 1 e t m e- "f · d 15 · · d Jd mek ;;zere, kı•ıla tutulanların hellleıl ır. . kt" vazı esın e scnesını o urm:.ış ve ... .. 

tJ .k. m ı z grre ır. .. 1 h ld v L ·ı l · '-.., • er ı ı tezin de, hakikaten kuvetli Yalnız t c 1{ n i k aıırımız ın zaru- ' bugun on a .tıncısı~a as~ış o ug~- sıhat dairesine haoer ven me erı ,,_ 
sebeplere dayandığını itiraf etmek retlcrinc nyak uydurmak kaygu~;ı 

1 

nu m:~nunıyctle ogrendık. ~aarıf nuni ve evde hastalığa istidadı oıvı
lazım. Bu işi. yalnız bir medeni ka- ile dcgil, G ü z e ı a~kına 5~~ı:< meslegınde çok uzun seneler hızmet farın hasta çocuk ile temas etmcın: 
nun meselesi, yalnız bir adliye mev- ko Iabihnemİ7. için de çocuklar1mı7.a görmüş ve 1ıUtün merhaleleri muvaf- !erinin temin edilmesi de vidani bl• 
zuu Eayamayız. Üzerinde, bir müddet- ellerini kııllanma~ını, ellerinden ı fakiyetlc ikı.ıal ederek on beş sene rer vazifedir. 
tcnberi düşünüp konuşulan, daha da zevk almasını öğrc-tmcliyiz:. evet hükiimet merkezimizin maarif Hutalann evde tecrit edilerek bl' 
düşünillüp konuşulacak olan me:;ele- Zekanın n1otörü eldir. Elleri k aba, işleri başına getirilmiş olan B. Rah- kılması, buna imkin olmadığı takdi1"' 
nin ilk cephesi içtimai ve iktısadidir. bati, du;ı.:"'11."uz elan İnıuımn kafur mi Viclincl'i tebrik eder ve son onbeş de sıhhi müec-...sw~lere yatırılarak teı' 
Ehemiyeti de buradan do~uyor. 1 cl" h7!:~rıkr.ız, 10~ ''e P~ıslı?ır. yıl içinde örne·k inkişaflar kaydet· davisi çok isabetli bir tedbir olacak-

A ile miic5sesesi, cemiyetin dayan- ı f:ll~rkı!'l~lkul\, nkmn3ını bkı.m1ırt"!1, el!::- miş olan Ankara r.ıaarif hayatına hiz-
d ~ 1 1 k k . 1 k 1 ı:: rını ul anma tan :ı:cv a mıyan ın- 1 . • d " . . . d 
ıgı teme o ara , uvetlı oma d· k J • 1 • met erının tema ısını temennı e e-

d B .. ··k 11 ki .. k .... sanrncanısr ıır: avare e§ı r . 
zıın ır. uyu top u u arın ço uşu- rız. 

nU, o topluluğu teşkil eden fertlerin 
ve küçük fert toplulukları olarak 
ailelerin hayatındaki çöküntü meyil· 
!eri, ahlak feaadı, manevi bağlılık zfı
fını hazırlar. 

Bu itibarla, cemiyetin en kuvetli 
desteğini, aile içinde aramak, karşı
lıklı itimatla, karşıltl:Iı sevgi ile ge
lişen; tatsızlık, geçimsizlik ve iti
İııatsıı:lıkla yıkılan aile kanunun en 
kuvetli himayesine muhtaçtır. 

Çocuk meselesi iSıC, tamamen, sağ
lam ve rlüzenli aile müessesesinin ma
lıdır . . Nüfus rlavası gürlen memleket
lerde, güvenilebilecek yegane mes
net, gene ihtilafsız ailedir. Bizim böy
le bir dav!mız v ar; ve ınUhim bir da

v3mıı var. 
Medent kanunun boşanmıya dair 

hükümleri, bugünkü haliyle, idealdir, 
diyemiyoruz. Zaten Adliye Vekaleti 
de kanunun hu maddelerini değiştir
mek tasavvurunnadır. Ve şüphe yok 
ki, hukukçularımız memleketin bu
günkü şartlarına en uygun kanun ted
birlerini almakta gecikıniyecekler

dir. 
Ancak ortada cidden mühim, üze

rinde ne kadar durulursa, o kadar ye
rinde bir mesele vardır. Temenn i e
diyoruz ki medeni kanunumuzun ye
ni l:>oıanma ahkamı, aralarında hakiki 
ayrılık sebepleri bulunan çiftlerin 
mahkeme kapılarında uzun müddet 
kalmamaları, fakat bu işi bir moda sa
yarak, derme çatma sebeplerle hakim 
karıısına çıkanların da, deI1hal evle
rine gönderilmeleridir. 

T ürk hakiminin, kendisine bahşe· 

dilecek geni§ takdir hakkiyle, bu sa· 
hada cemiyete en çok faydalı olabile· 
ceği kanaat indeyiz. 

Kemal Zeki Gencosman 

Erenköy aanat oryomu 
İstanbul, (Huıuat) - Verem mil -

cadele cemiyeti Erenköyünde 40 ya
taklı bir pavyonun daha temelin i at· 
mı t bulunmaktadır. Bu suretle aana
toryomun yatak a dedi 125 i bulmu1 
olmaktadır. 

Am,atör elleri, hayat .eanatkarları
nın elleridir. O nlar, aahiplerini hi~ 
s1kmazlar. On!ar, daima oyalana
c:ak. hayattan kam a lacak bir ~ey
ler bulurlar. Canı sıkı l an m illetlerin 
akrbetinden kor k ulur : 

"B o b s i t i I" , elleri felce u&'ramı§ 
insan ın adıdır! 
Biz ki, El &ıınıı tl i'\ rınm , El İ§lerinin 
ustıılarıyız, eli i n k iı r eden, eli 
i h m a 1 eden bir terbiye si:stem ine 
ııapl arııp kC\labilir miyiz? 
A t e 1 y e - m e k t e p pren sib ini, 
insanlığa b i z i m h ed iye etme
m iz lazımgel irdi . 

*"" 

Her'Türk mektebi, bir a m a! ör
ler yuvası olmalıdır. 
Çeşitli e l İ§lcri, el aanatları, r esim , 
heykel, m usiki, kısaca El terb iyesi
ne ve dolıı.yı siyle Güzel terbiyesine 
yıırıyan h e r vaıııtadıın, ia.tida t
larına göre, bütün T ürk çocukları 
nasiplerini almalıd ırlar. 
Bakın o vak it hiç b ir çocuk , mektep
ten ayrılmak iatiyecek m i 7 Nasıl 
hepsi, tatil aylarında yas tutacak
lar? V e ortada "tembel" çocuk di
ye bir mahluk kalmıyacak? Ve gö
receğiz n_asıl her Türk çocuğu, ya
ratmanın zevk ini tadan b irer küçük 
1 l a h gibi, güzel ve orij inal eser
ler h a 1 k 'edccek? V e nasıl a na
dan doğma Zf:kala rrnm v e r i m ' i 
bir çığ gib i artacak 7 

E 1 , en kıymetli i s t i h s a 1 
sıtasıdır : 
Ellerimizin krymetin i bilelim. 
ellerim izi kıymetl endirelim. 

Gümrük Vekaleti hususi 
kalem müdürlüğü 

va-

Ve 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bu· 
susi kalem müdürü B. Hüsnü Özer 
neşir işleri müdilrlUğüne naklolun
muş, yerine de gümrük müfettişlerin
den B. Cavit Gürocak vekaleten ta· 
yin edilmiştir. 

Bugünkü Meclis 
Buyuk Mıllet Meclisi busun uat 

15 te toplanac;ıktır. Mt'clisin bugün
kü ru;:namesinde İstanbul mebu-su 
Ziya Karamursal'ın Arzuhal Encüme
ninin 20. l 1. 1940 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 2261 sayılı kararın 

umumi heyette mi.izakere~ine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazba-
tam vardır. 

ÇAGRI 
X Maarif Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X Ma!iye EncUmeni bugün umumi 
heyet içtimaı~dan oonra toplanacak
tır. 

X Nafıa Encümeni bugün um umi 
heyet içtimaından r.onra toplanacak-
tır. 

X İktısat Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

Yeni sıhat müdürümüz 
vazifesine ba~ladı 

Dr~ Şuayıp'.ın İstanbul sıhat mü
dilrlüğıine tayiniyle inhilal eden An
kara sıhat müdürlüğüne ikinci umu
mi müfettişlik sıhhi müşavırı Dr. 
Sabri Erbil terfian tayin olunmuş ve 
yeni sıhat müdürümüz vazifesine baş
lamıştır. 

Dr. Sabri Erbil'e bu vazifesinde de 
muvaffakiyetler dileriz. 

Nahiye müdürlerinin 

vazi fe ve salôhiyetleri 
Haber aldığımıza göre Dahiliye ve

kaleti nahiye mUdürlerinin vazife, sa
lahiyet ve teşkilatları hakkında yeni 
bir kanun projeıi hazırlamağa başla
mıştır. 

tır. 

Türk Hava Ku rumuna 

yardım edenler 
Eskişehir: Köprlibaşında bakkali

ye mağazası sahibi İsa Osman Hepet: 
d~n (500), damadı İbrahim Erde' 
(250) lira. 

Gaziantep: Çağlı yan saz sah~tıl 
Mehmet Uğraı havacılıı!{ haftası i~ 
de bir günlük kazancı olarak (40) 
ra. 
Adapazarı : Tüccarda11 K.aztm B~ 

özün reisliği altında faaliyete ge~ 
komisyon ilk tebcrruat olarak Ta11 

Kuriş (350) Feyzullan Bulan (3o0~ 
Şevket Kundakçıoğlu, Kamil Kat': 
gülle (250) şer, Kazım Berköz (2~.:J 
Ali Fehmi Nayman, O!man Nuri /\'r 
tuna (100) zer, Asım Hen-dekli ~ 
Yakup Saracnğlu (60), Süle;m;o) 
Kara (50), Ahmet Sami Özgül ( 
lira ki 1760 lira. 

Samsun: Gümrük birinci sınıf ı1j 
ayene memuru Namık Baykal ve Jıil 
Sabiha Baykal evlenme yüzükle. 
bava kurumuna teberru etmişlerdıf• 

Yeni sanaf mektepleri 
açılmaSI hakkmdaki 

layihalar B. M. Meclisinde 
Maarif Vekaleti tarafından, ~ 

lekctin muhtaç olduğu teknik t)11' 
manları yetiştirmek hususunda .JIİ 
zırla:tan kanun 15.yihaları dün Bii~. 
Millet Meclisine takdim olunmuŞ et 
Layihaların bir kısmı kadroları tftf 
bit etmekte, di ğer bir kısmı ise sar~ 
lunacak paralar hakkında Mecli t;f 
hükümete salahiyet vcrilmesind ~ 
bettirmektedir. Layihalar müza r;t 
edilmek üzere derhal ala.kadar ~ 
menlere sevkedilıni§ bulunmakt.,. 
En kıııa bir zamanda müzakerele~ 
mal edilerek umumi heyete se\'I 
nacaklardır. 

"Bu vesile ile ılı ciheti bilhassa kaydet
mek iııterlm ki, yakın bır mazide memle
ketimize yaptıgı ııeyahııti Türk m111etindc 
cok ııempıtlk te1lrler bırakan muhterem 
ve 1evimll Harıcıye Nazırınız Eksellna 
Eden'irı 1941 İzmir Enternasyonal Fuarı

nın açılması münasebetiyle, radyoda söy
ledikleri cemileklr sözler bilhassa biz 1z
mlrl!l•rl çok mUtehas.sıs bırakmıetır. Ha
rici ticaret nazırınır.ın ve Brltanya endilıt
risl federasyonu ile ticaret odaları birlik
leri ve sanayi ve ihrac heyeti ıe komıteai 

reislerinin yine bu münasebetle bize gön
dermek ıuttunda bulundukları meaajlar ·• 
dtıı dolayı da !evka!Ade memnun kaldık. 

Türk • İngiliz dostlutunun böyle çok H· 

mimi bir hava yarattıfı bir muhitte bu 
unutull'l'lu ner.aket eaerlerini hatırlamak 
ve hatırlatmak ayni zamanda da bu çok 
muhterem zevata huzurunuzda teıekkUr • 
ıerimizi te1crarlamak benim için .aevstli 
bir vazife teokil ediyor. 

ıııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Mesut bi r evlenme 

Ziraat Bankası merkez müdiirlij& 
ıeflerinden B. Yaşar Tunail il~ıt' 
mektep muallimlerinden Dn. _ı. p 
Güzin Pekin'in nikah törenlerı f ~ 
evlenme memurluğunda yapıltılı~ 
Genç evlilere hayat yolunda ~
ler dileriz. 

"J!:kaelArıı: medeni "ıllımln l'eçlrmekte 
olduj'U buhranlı ve ııtıraph '8afahatı dik
katle vı üıUnttl, ile takip ediyoruz. Temen
ni ediyoruz ki !!O inci aaır medeniyetinin 
vücuda setırdif eserleri yine kendi vuı

taııriyle tahrip eden bu harp ateli, en ya-

- (BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

Türk duygusu 
Barıı içinde yaşıyoruz. F a k at 

her z ama n ııavaf için hazırız. Böy
le ıünlerde ruhumuzu ayakta, he
yecanımızı d iri ve ıönlümüzü he
yecanda tutmak da edebiyatın ö
d evi olmak ıerektir. 

Ben böyle &"Ünlerimize §Öyle bir 
aembOI yakııtırıyorumı Zeytin 
dalına takıla );ar süngü... O dair 
büyütürken o aüngÜyÜ bilemeaini 
ihmal etmiyecei iz. . 

Ankara inkılabınm ve inkılap 
Ankara'aınm "ilk romanını bize 
yazmıı ve tatlı tatlı okutmuı olan 
dos tum Aka Gündüz, bu ye>lda 
bü tün kalem sahiplerine önayak 
oluyor: 
. D eierli muharririn "Yurt Ki
tapları" renel adı altında bir aeri 
kitap ç•karmaia karar verdi ğini 
ve "Türk Duygusu"· iaimli ilk sa
yıyı çıkardığmı h erhalde duymuı
ıunuzdur. 

Bu ilk kitap, ist ikla l sanfımı
za dair duyulmuf Ye yaıanftlıt kı
sa h iklyeleri en ılrk bir üslupla 
bize ıunuyor. 
Yakın t a rihimizin bu ter ef ve 

babayiğitlik hikayeleri, yakm ve 

'l~Nl~l IL~R ......--.---
u za k tarihim izde ruhumuza, gön
lümü:ıı:e ve heyecanımıza hem des
tek, hem kaynak olacaktır. 

• • • 
Bir teklifin ilk yankııt : 

Gaze te lerd e b ir dil birliği yap
mamız için gazeteci arkada~lara 
ba,vuran ve dün bu ıütunda çrkan 
yazım i lk yankısını duymuştur. 

A na dolu Ajıı.nsının değerli U
mum M üdürü Muvaffak M ene
mencioğlu , aynı m ak satla b en den 
b ir gün önce h a rekete g~çınit o l· 
duğunu dün söyledi. K endi&i a- . 
jan staki arkad aflariyle temaslar
d il bulunmuı, ve h aberlerde bir 
d il birliği ve dil Özlüğü sağl anma
sının gereklii;inde onl arı da ken
disiyle fikirdet bulmuıtur. Saym 
m üd ür, bir iki güne kadar l r.t an
bul'a gideceğini, orad ak i gazete
ci arkada§lariyle de aynı m evzuu 
konuıacı1.ğmı söyledi. 

Ben, dünk ü f rkramda dilefiml, 

önergemi ı1.na çizgileriyle ortaya 
atm ı§, bunun tatb ik alanına n e 
yolda konulabilcc:eğini a rkad llt· 
l arıma bırıı.kmııtım • 

Muvaffak Menemcncioğlu'nun 
elkoyduğu bu itin bir ha,arı ile 
bitmemeısi için ortad a hiç bir se
bep görmüyor um. lstanbul 'd a ya
pılacak top lantıdan sonr a, belki, 
bir Ankara. t<':>l an tısı da yapılır 
ve. kısa zaman da gazete, tel grıııf, 
haber ve h andis d ilin de bir d i
siplin bir birlik ve özlük görürüz. 
Bütün llrkacfa§larm d a bundan 
yana olduklarını t "'kr a rla mafa 
bilmem l üzum va r mı ? 

• • • 
19 Eylül ! 

Evet, 19 eylül de b ir yıldönü
müdür. Fakat k u tlanacak, N'Vin
direcek bir yıldönümü d eiil ; Oa
manlı imparatorluğunun aon or
d uaunun son bozgunun a batlangıç 
olan b ir tarih ... 

Filiıtin ceph eainde düıman or
duları 1918 yılının 19 eylülünde 
genel taarruza girişmi~lcrd i. Bin
ler ce ölü ve on binlerce e~ir ver
memize ııebep olan hu taı1.rruzdan 
aonrıı. milli tarih imizde· n e türlü 
hadiseler olup bittiğini hepimiz 
b iliriz. 

Dokuzundan baılıyarak bir ta
kım günlerine ufaklı büyiiklü 
bahtiyarl ıklar n asip olmu§ olan 
eylülün i,te böyle bir tane de u 
ğursuz giin ü vardır. 

O günlerin acısını- a te§ boyla
rında tıttmı, bir yurtta, &ıf atiyle 
ben 19 cyliilü unutam am. Aynı 
tarihi aynı a~ıltkl a hatırlıyan si
lah arkadaflarım ız da az değil-
d ir, • 

• • * 
Bir yankesicinin aoyaclı ! 

İ&tanbul'da bir yankesici ya 
kalanrp hapse mahkıim edilmi,. 
"Bunda bir fevkaladelik yok!" 
diyeceksiniz. Hııklmnız ama ada
mın goyadrna bayıldrm doğnısu : 

Özavcı! 
Yani yankesiciliği üatü k ap a h 

anla tan bir k e lime! 
T. L 

Açık teşekkür 
(Jf 

Çok sevgili oğlumuz Güngör . )'1' 

den'i yerinde ve zamanır.d:ı ını.i ;ol( 
lesi ile mutlak bir ölümde~ ve d 
yısiyle bizleri de sonsuz teessu;,< 
kurtaran ve devamlı al.ika ve ted rl 
si ile yavrumuza saglık kaza~ 

0
1 

Ankara askeri merkez hastanesı ·~ 
li hastalıklar mütehassı&ı muht~ 1' 
doktor Şakir Çobanlı'ya sosn'.lz; 
net ve şiikranlarımızı rrunnıö}1 ıı 
borç bilir ve yavrumuzun hastJ,I 
günlerinde bizi yalnız bır 'tf\~a' 
kıymetli dostlarımıza teşekki.ır 'l'f 
ve bu duygularımızın iblağına ,;1' 
metli gazetenizin tavas::;utunu 
ile rica ederiz. '!4~ 

Ane Celesun, Lamia Özdetı. 
teba Özden. 
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Suriye'nin "istiklôli,, 
Hür Fransa fevkalade komiseri 

Ceneral Catroux tarafından ne§re
dil• bw beyanname ile Suriye'nin 
•aziyeti yeni bir istihaleye girmek
tedir. Fransız generali bu beyanna
ıneainde Suriye'ye istiklal vennekte 
•e §eyh Taceddin el Hasani'yi Cüm
hd~'?'eialiğine tayin etmektedir. Bil-
ırıldiğine göre bu zat bir hükümet 

teıkil edecek ve bundan aonra da 

h
Franaa ile Suriye araaında bir mua
ede imu.lanacaktır. Öyle görünü

Yor ki Suriye'ye verilen iatrklalin 
"1ahiyeti ancak bu muahedenin im
zasından sonra anla§ılacaktır. 

Suriye, Yakın-~ark memleketleri 
jrıumda en ıız talihi olan bir mem-
eketir, Mukadderatı Oemanlı lm
Paratorluğiyle birle~mi bulunduğu 
~•!ilanlarda mesut ve m•.ireffoh o-
1 •n auriyeliler, bir hLkım politikacı
bsrın telkinlerine kapılarak ve ;ra-
ıı:ncı!arın veitl!!t İne kenart!k ıın

Paratorluktn.n ayrılmak için çıı.hçtı
lar. Halbuki O&manlı idaresi Suriye
Ye husuei bir ehemivet vermis, mcm
?~ketin diğer kısımları ihmal ecilir
.,;f!!l, Surive'nin imarına buyuk ehe
~iYet atfedilmiıti. Esasen euriyeli-
~1', geçen umıtmİ harp içinde istik

la! için §İddetli bir ıır:r.u göstcı me
,..,, ol~a•ar da. imr.l!,.ı:ı.toduf.1•n a
kıbeti kar ıııI?ıda eski vaziyetlerinin 
"'1tıhafazasr mümk•"!\ olmı} e.ci!!ktı. 
Fa.kat ııuriyelilerin umumi harp için
deki bu fae.li)•etlerini, i·tikbal hak
knıda besledikleri iımitlerin mo.hi
Yetini anlatmış olml\k için zikr!!dİ
Yoruz. 

Uını•mi harbi takip eden seneler, 
eu iye!il .. r için hayal s•ıku• undan 
b.:ka b"r ~ey getirmcmi~tiı·. G.CTçi 
dıcl"r ar p m!!mleketlc i ~-- t!Z çok 
~tı he.}.,, !ukutuna uğramıtlardır. 
f.: kat Fransa'nın id,.r ııine terke
~it,.,.,k Suriye için husu~i bir talih
rı .. !f\; eseri olmuıtur. fnıilizler, 
'""'anch ları altına aldıkları diğer 
h'lı=.'tl\ k .. tl,.ri, hrrkesi memnun eder 
!. " la1.7.dn değilse de vaziyet ve 
~~rtları müsait olduğu bir çerçeve 
't;ınde tanzim ederken, fransızlar 
Suriye.'yi anarti içine atmıt!ardır. 
Unıumi harpten aonra Viti hüküme
~1\İn elinden çıktığı güne kadar Su-
1'iye'deki fransız idaresini tebarüz 
•ttiren husu&iyet, anarıiden ibaret 
~lıtıuttur. Fransızlar, Suriye'deki 
~~1ciıniyetlerini idame etmek için 
:"' hir avuç memleketi dört bet 
'atüatakil" devlete aymnıtlar. Fa
~t her birinin de iatiklali karika-
;.""den ibaret kalmııtrr. Lübnan 

"•vleti", Suriye "dev.Jeti", Uzkı
h ''devleti" Dürzü "devleti" bu 
l!tü ' fp ltakil devletlerin baımda da bir 
d a~ara umumi valisi! Fakat Suriye-

eki fTansız idaresinin kötülüğü 
~ıı".ra devletin esas teıkiliıtında de
&ı dı. Suriye'ye gelen fr1tnsrz me
~rları, her türlü idare kabiliyetin
},~ mahrum kimselerdi. Bunların 
• ~çOğu da kısa bir zamanda servet 
-Playıp memleketlerine dönmek
tea baıka bir JeY düıünmüyorlardı. 
f ~ranaızlar suriyelilere birçok de-
• ıatildil vadinde bulundular. So
ll~cu vait de 1936 senesinde veril
k'ıtti. Hatta bu defa vait sözde de 
•lınadı, suriyelilerle fransız hükü

~~ti llraarnda bir mukavele bile imf" •ndı. Fakat her defa sözde ka
k•rı vait bu defa da kiığıt üzerinde 
aldı. 1936 mukavelesi hiç bir za

:'llh'fl tatbik edilmedi. Bununla be
• e. ,er, 1939 harbi çıktığı zaman, 
"Utıy l'l F ' . tin" • ~ e ı er, ransa nın v11.zıye ı 

1 
orJa.ıtırınak istemediler. Ve yirmi 
ı~~ednebir üzerine düıtükleri istik
e~ri"eaelesini harbin sonuna tehir 
r 1 e~. Franaa'nm yıkılııından aon· 
..,":.·k Vııi hükümetinin, Suriye'yi, bü
ı: U Politika kombinezonlarına mev
t İ olarak kullanmak istediği anla
h.ıa;Yor:. Bunu anlıyan İngilizler,. der
s .ınudahale ettiler. Ve netıcede 
lltıye h .. f • ·ı· . r alt ' ur ransız ve ıngı ı!: ı~r,a ı 
~ •na alındı. Memleket resmen hür 
he:"•ız idaresi altmda bulun1:1'ak!.a 
ftq •ber, hakikatte lngiltere'nın nu
tu 11 altında olduğuna ıüphe yok-r, 

lrı "(' . 
Ye' ıı •der ve hür fransızlar, Surı-
iaı-{j. ıirerken, memleket halkına 
c:t al vadetmiılerdi. lşte general 
tiye't'1" beyannameyi neırederk ~u: y_.. dere iatiklal verirken, bu vadı 
lar 

1"i l'etinnektedir. Bugünkü ıart
Ja.ı· a tlllda Suriye' ye verilecek istik-

'" ınuk k b'"d' ÇÜrtk.. ayyet olması pe ta. ıı ır. 
lı~ U rniistakil bir Suriye devleti, 
taçt teyden evet, müdaf ftaya muh
İatil!r· Suriye'nin, geçen ilkbaharda 
8irı aya uğramaaına ramak kalmıtlı· 
kad•en~leyh harp nihayetleninciye 
t91ı ar ı~gal kuvetlerinin memleket
"'• çekıJnıeleri bahis mevzuu ola
deh~İ Bunu suriyelilerin de ümit e
lc11.~:.Ce~eri~i farzetmiyoru~. ~~g!'I 
tll,... rı çekılmedikçe de ııtıklal 
lilec 0 aınıyacağından Suriye'ye •e· 
baı ele İaliklal, iıgal altına alınmr• 
Yet ~i'e.tnleketler.e benzer_ ~ir vazi
tl'lld hak gerektır. A11kerı ı$gal '!'). 
tiJtı·ll.ı ulunan bu memleketlere ıs-

il • ·ı .. 
"ıulı f erı ıneainin sebebi, asayıtın 
til'lb \ az•sına yerlileri de iştira~. el
de)~ •e hatta mümkünse, muca
litıi t e 0 • nıenıleket halkınm itbi~li
C'h.ı1ı~". ~tmekti!... Yeni Surıye 
raf1nd 'l'reıaı, kendısıne Catrous ta
der an •erilen vazifeyi kabul e
.. llaileta.ıez, "bugün müttefik demok-
d er a ,, 
tıdif raarna ı?irmiş bulunuyoruz 
~ 1 Zll.1ftan, bu itbirliğini. ~urat 
'1-,,.! ol•ealctır. Fakat inıılız v~ 
lttd ıı; ltral kuvetlerinin suriyelı-

eıa aktif bir iıbirliii beklemiye-

SOVYETLERE GÖRE 

Almanlar 
Smolenık'ten 35 mil 
meıaf ede bulunan 

I 
yartsevo ya 
püskürtüldü 

[Başı 1 ıncı sayl•d•] 

lngiliz tayyareleri almanlarla 
temasta 

Londra, 18 a.a. _: So\·yet umumi ka
rarır4hının ıtratejlk kumandAaı altında 

Sovyet Rusya'da bulunan lnslllı lıava 

Jruvl'!tlerl ılmdiden almanlarla temasa 
re~ml tir, Gönderllen )iir.lercP. lns!Uz 
tayyareslnden trllyük bir kıımı Rıııya'ya 
varını tır. 

tktısadl harp nazırı Dalton dUn deml~

tlr ki: 
"- Rus cephesının en kU\ etlı tarafı. rus 

erkeklerinin, kadınlarının ve hattA ı:ocuk

larının gösterdlği hayret 'erici oesaret ve 
l vk'alAde fedaktırlık hisleridir. Rusya':>a 
)ardım etmek tein elinden geleni )&pmak 
Büyuk Brltanya'nın vazı.fesidir. $imdiye ka
dar büyük yardım yapılmıştır ve bu yardı
mın mUtemarl yen artacağını ümit etmek
tevım. 

Benim nezaretim, Ru~ya')a ~imdiden yün, 
keıı ıir, kauçuk ve muka\ emele devam e
deb lmek !cin IUzumlu dııha blrcok madde
ler g!>ndermlıtır. 

Rusya'da alman kıtaları, üniforma yap
mak ıcın halkın elinde ne kadar kullanıl
rnıs yün, pamuklu bez ve dokunmamı~ eş
ya parcaları \'al'Sa toplamaktadır 

Alman askerleri. hararet derecesi sıfırın 

altında bulunan ve rusll'.r tarafından ı:ırı:ıp
lak bırakılmış olan yerlerde ~ a~ı)acııklar

dır." 

Leningrad civcmnda 
Londrıı, 18 a.a. - Alman-Rus cephe~lndt 

ruslar Leningrat civıınnda1':1 m"V'Zll •hare -
kAttıı bazı muvv.Ifa~:ı)etiC'r ka)detmekte. al
manlar ıse İlmen gölünün cenubunrlıı cok 
.mUhım muvaUakıyetler UAn eylemektectir
ler. 

Keza almanlıır cenurta a•!lğı Dnlcper'ln 
sarkında blr köprUbası elde ettlklennl bll
dirtyorlar. 

Almanların kıştan "' eJ bir delme tese">
büsline hazırlandıkları yer hAIA cenup böl
gesi olarak göriinmektedlr. Dllıer taraftan 
öğrenildiğine gore, Bitler rus cephesinde 
uuk )·etlerdeki macar kıtalarının geri alın
masını kabul etmlstlr. Bu haber Budape!
te'de bUyük blr memnuniyetle karsılanmıs
tır. Keza Macaristan'ın harpteki ro!OnUn 
yeniden mütalea ve tetkik edileceği bildiril
mektedir. 

Ru.tar k'§ın dayanacaklar mı ? 
Londra, 18 a.a. - DaUy Teleırraph aaze· 

tesi, "Rusya'da nAzik günler" baelıtı altın
da ne:retlll bqmakalede, Rusya'dakl vazi
yetin oldukta karanlık bir tablosunu tlz
mekte, fakat bununla beraber ruslann kı
şın da)anacaklarıru ümlt eylemektedir. 

Dnily Telegraph, müteakiben lnglltere
den bahsetmekte ve liÖYle demektedir: 

"lnılltere'ye halen ha\•a akınlan yaıııl -
maması, almanlann her delasında yalnız 
bir mesele üzerinde bütün gayretlerini tek
sif etmeleri Adetinden doğmaktadır. Fakat 
Rusya'ya kartı hücumun arkasında giz)! 
bulunan hedef hakkında hayallere kapılma
malı) ız. Rus)·a'ya hücumdaki hedef, bllAha
re daha mllesslr surette bl.2e kar$ı dönebil
mektir. Bunu hiç bir zaman göz önOnden 
kacırmamıılıyız ve tıpkı, Amerika Blrlealk 
devletleri bize yardım ederken nft!ll bizzat 
kendisini mUdafaa ediyorsa, biz de RU!D'a· 
ya yardun etmekle kendi kendimize yar
dımda bulundutumuzu unutmamahyu." 

Avrupa'ya ihraç yapdma•ını 
tekli leden gaz.eteler 

News Chronicle gazetesi, nesrettliti bir 
mnkalede lnglllz milletinin blrlncl derecede 
dlisüncesinl kıta Avruııasının lstllAsı te~kll 
ettiğini bildirmekte ve söyle demektedir: 

Hıtler, Rusya'ya hücum l!dell Oc ay olu
yor. Bu Ut ay içinde denizde harhettlk, ha
.. alarda harbettlk. Fakat karada bir tek 
darbe) e tescbbüs etmedik. RUS)·a, ı:arıı11tı. 
lnglltere, seyretmekle lktıfa etti. Kıta Av
rupasına, bir tebliğ çıkarmab deler mahl
~ C'tte bir tek akın ~·apmadık. Rusya'ya, 
Norveç ve Yunanlstan'a verdiğimiz yardımı 
,•ermedik. Rusya için, hattl Girit lı;ln dahi 
yaptığımızı yapmadık. 

BU:>Uk bir ordu teskll ettik. Bu ordu)"U 
ne zaman ve nerde kullanacatız? HiUer'e, 
dU~manlannı teker teker temizlemesine 
müsaade edecek miyiz? Rusya'nın mdltltı 
olma~ını mı bekllyeceğiz? Kıta Avrupaııınıı. 
bir lsUIA yapmak, 6, 12 veya 24 ay sonra 
daha mı kolay olacak., Hayır, daha güç o
lacak, ımkAnsız olacak ve ordumuzun bO
yük bir kısmı, sahillerimizde hareketsiz ı:ü-

rürecektlr. 
Jnglliz mUletl, halen bu sahada bir san-

sımız bulunduJunu ve bu oansımızı kacır
makta olduğumuzu müphem ııurette hlase· 
diyor. Acaba bir ıeye teıehbUs edemez mi-

yiz?" 
Nev.'11 Chronlcle yazısını bitirirken diyor 

kl: 
"Rusya'ya )ardım !cin bir vasıta vardır. 

ve bu da annmnzdekl hafta zarfında ruslar 
itin mümkOn olduğu kadar fazla tank imal 
etmektir.'' 

Dally Herald gazetesi de aynı tanda 

cekleri aıiki.rdır. Bunlarm auriyeli
lerden bekliyecekleri en büyük yar
dım, aaayiıi muhafaza etmelerinden 
ve harbin sonuna kadar İstiklal ıne
selesinde sabrrsızlrk göstennemele
rinden, yani tamamiyle pasif kal
malarından ibarettir. 

A. Ş. ESMIR 

Yunınisf•' ı enik 
gönderilmesine 

Berlin ltirııda bulanmıyor 
Berlin, 18 a.a. - Yan resmi bir 

menbadan bildiriliyor: 
Alman hariciye nezaretinde teyit e

dildiğine göre, beynelmilel kmlhaç 
tarafından derpiş edilen şartlar dai
resinde Yunanistan'a Tlirkiye yolu 
ile erzak gönderilmesine Almanya 
hiçbir itirazda bulunınıyacaktır. 
Yunaniıtan'a erzak gönderilmesine 

muha.5am tarafın itirazlarda bulunma
ması, alman i§gali altında bulunan di
ğer araziye kar§<ı aynı muhasım tara
fın devam ettirdiği açlık ablukasını 
daha ziyade tebarüz ettirmektedir. 

B. Ruzvelt kongr~den ,yeni 
tahsisat istedi 

Vatlngton, 18 a.a. - Mr. Ruzvelt, kon
greden, ödüne; verme \'e kiralama kanu • 
nunun tatbikıı.tında kullanılmak Uz•re yc
nid"n be~ milyar g,.,., milyon doll'.rlık tah· 
slsat talep etmletlr. 

mUtalealar yürütmekte ve makalesin" şöy-
le nıhayet \ermektedir: 

"Lüzumu kııdar gayret ~a!)ıyor muyuz? 
F1ıı;3ttan istifade ettik mi? Her gün, naıır
l11rd!ın baslıynrıık herkes, kendi kenn.s ne 
su suali so'"m~1ı1ır: 

ItUtte!ıJ.;lerımıze ~ nr-lım itin da1'n fn•la 
bir şey yapamaz mı)ız? · 

Akim kalan bir alman ihra~ 
tc§ebbüıü 

BERLI N'E GÖRE 

Almanlar 
merkezdeki bazı 

sovyet mevzilerini 

derinliğine 

16 dan 50 yaJ(I kadar 

bütün Sovyet 
vatandaılan 

mecburi talime 
tabi tutulacak yardılar 

Berlln, ıs a a. - Askeri menbalarda MC>Skova, 18 a.a. - Müdafaa Jt.omi-
blldlrildiglne göre, bir alman piyade tll- tesi, 16 yatından 50 yqına kadar bü
meninin piodar Jruvetıerlne mensup bir te- tün sovyet vatandaf larının bit' te~rini
&ekkUI, 16 eyllildc rus cephesinin merkı>z cvcldcn itibaren mecburi tallın devre
bölges1nde cereyan etmıı olan muharebe- sine tabi tutulacaklarını ilan etmi§
lerde sQ·ıyet ıne\zılcrlnl bUyllk bir dmn- tir. Bunlar, çalı-..uıkta ôldırkları atöl-
likte yarmıştır. Alman kıtllları, eovyetle- r·-
rin gösterdik! rl mahflllt ve munzenesiz yeleri, fabrikaları, çiftlikleri ve diğer 
mukavemeti sUratıe kırmı11lardır. 12 ıov- tefkilhı terkctmek mcc.burivetinde 
yet topu iğtinam edllmııtir. Pişdar Jruvet- kalmıyacaklardtr. Zira bu t~lim, iş 
lerlne m nsup diğer bir tcııekkUI, civarda- saatleri dışında yapılacaktır. 
"' b r bllll""rl" 19 so,.-yet topunu ele ge - Bu talim devreıi ceman 11 O saatlik 
ı;ırml tir. 

Raradeniz'de alman hava bir mlıddett~n ibaret olup vatanda!-
/ lann normal itine hiç.bir suretle en-

faa i:;cti • gel olmıyacaktır. 
Berlln. ıe e a D • .:ı B aj~n!ının tuı -

k rl ka)nakl:ı.ıdm ötrendı ine göre. cev- Talimlerde mitralyöz, tüfek ve 
rılm ş bulun n O:.i sa ı m n lC'ı;ıeatı 17 ey- bomba kullanmak, maıkeleme, gazlar
IU!do alm n s r 1 r l rarındnn I d2n korunma ve kara torpilleri dökül
mu' r !kı t1° t n b~l,r.• ' •ır. Boloevlk-, mesi öğretilecektir. Bundan ba§ka da 
lcrin bır o' m hm ı ·rım d pol rı yı - , rriinfl"rit ve top1 h 11 . d 
k•l ... 11 tır. . ' . . . u arp lli!ıu crı e 

A n l a ı ı·ı Pnt peı ın fi!l.rkın . 1 gosterılcc""ktır. 
a .ı t ı d., m 1~ ddı so' et mot<ırtu 

1 
İlk önce l923 ve 1924 sınıfları çağ-

hU tm.~ r' mnn'1 mal-' rılacaktır. 
gır .ıylıı.t \'Prdırmı§ -ı Bu kararın ıebebi Kızılorduya ta

lim görmüs adamlardan mürekkep 
D • H ajan•ına göre . iman ta· srel"'ri . . . 

11 e ı d Kar den .. d ld n so ) et ge • , bır ıhtıvat hazırlamaktır. 
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Moskova radyosuna göre 

-SoVyetlei 
Tahran'a 
girdile.r 

Yeni Şah parlômento 
hu%urundo' and içti 

(Başı ı ıncı sayfada} 

Tahran, 18 a .a. - (Ort): Ssbık ~ah R~ 
za Pehlevinln İsfahan'a gitmekte olduğll 
söyleniyor. Fakat dııha ziyade muhtemel 
olarak sabık ş~h. ln~ilız iş al mıntakaııı· 

na gitmektedir. Sabık ıah baı:ılannın de· 
dıklerine göre Mısır'a, d ·er bazılarının 
dediklerine göre de Amrrlkıı'ya gttmeyl 
ı.ararı~ıstırmaktadır. Filhakika, Reza ıah 
PehlevınJn memleketl!ı iı;:rrlerine çekil -
meyi dil§Unmeai, pek az muhtemeldir. ZI· 
ra, sabık §!lh, burarla, İngiltere'nin kabul 
edemlyeceg-ı nutu:aınu yeniden elde etm~ 
yt dUıUnebllecektır. 

"Y . h 'I · enı ıa ı1azı esıne iyi 
bQ§lıyor,, 

Londra, 18 a.a. - Times gazetesinin dil'"
lomatlk rnuh~rrlrl, "yen! §ah, vaz fesine lyl 
başlıyor." baslığı altında nesrcttll:I bir ma
kal"de dl)or ki: 

"~eni ıa h bil yük bir bnsırct cöster!yor 
E:ib!dlr. Mebuslara hitaben ~aııtıtı beyanata 
bakılırsa, 1 e l)i b:ışlıyor. Eğer bu Yolda de
vam eder ve millete, son 20 sene içinde 
gördütilnden fazla hürlyet verirse, uzun 
!,1•neler saluınat sürmemesi lçln sebep k· 
tur.'' YO Londra; ıs. a a. - P.oyter ajan°ın•n I 1 .. h ı;t 1 dl s hil p d d ' k' 

1 
• • • mı .. rın n ·• n Lm ır.ı tr r a rav a ıyor ı: 

llo ova muhablrı bıld!rıyor : 1 c" rın 1'.l (1 O torill'ol { bır l!Ovyet ı "l . NewS' Chronlcle diyor kl: 
·'Sahll mUJa!aaeına m mur tutgeneraı., ,,~ ı · m · batır Jıımıtır. . , . ~uhar~be .. u.ıayıp gıtmekte ve her "1 1 

f b til k ki h ngl tere ve So~·eUer Blrllfl lle lran 
Alexcs, Almanln,.ın Hl!!i korrezinın met- JJığ r b r I' .lı gemi ıııe d,. bir çok ı '.ı;ı tara ın u n ayna arını are- d --. ~ ı k . h . . arasın akl mUnasebeUerln, lran'dakl l~-
hallnd bulunan öscl \~ Moon ad:ılarına brı tı ı t t ı g ı nğır hr1sara ete gcıtıren uzun ve mer ametsız hır liz ve rus menfaatlerini muhafaza ve dahi· 

1 ugrumı • h' f · 1 k d y·· b" asku çıkarına te~ hb.ısl rınl nklm bırak- • , • , savaş ma ıye ını a ma ta ır. uz ın- 11 ıs!Ahat hakkında İran milletinin taleple-
lıgındnn dola:>ı tlım generalliğine ter!i Fm btnl'lrt rreh. ını ge~tı/,,.ı· ı ]crcc, milyonlarca tT!Üne\'Vcr ve çiftçi nnı isaf edecek tarzda lnktşanar côstenne-
ed•lmı~tır. 1 ınlanrt va kuvetle- Kı7•lortfonun yanında menfur düF.ma- si ~ayanı arzudur.'' 

. b S '~k salı ınde bulunan na karşı harbet,,,ek üzere ayaklan- Sabık •ahırı leragatrıama·ı· "Alw'i:es, Baltık denızind• ulunan ov- n :Jı! r ı~ M nun1~n gf'!:mlı- , . :1 ...., 

yet donanmasının muhtelif kısımlarıra 1 raıf Bu rrk t fmland yalılann ı-us mıştır. Muazzam sovyet mılletı ayak- Tahran. ıs a.a. - Onıted Press: P.ı.za 6all 
kıınınnda etm,.ktc ıdı. ld ı ı; rk \ • c nur> l'ltıkamct-: tadır. Fakat m<'r:lern harp, yalnız as- Pe.hlev1 nın teraıratnnme!I aöyle yazılmııtır: 

h le l'ld il ı llycbll cc: ı ı ını ta. 'l.mınurı et- ' keri talim görmü• adamlar değil har- ''Son ecneıerde bütün enerjimi memleket 
''Öscl adaeı, ve Rıga korf zinin m"t :ı.- ı m 21 

1 
.. :r hlmıetınde kullandım. Daha gene v d h 

be mukemmel su,.ette hazırlanmıc e a a linde bulunen ayni gnıba d:Uıll adalar, F nl • hlar s i n"lıı i:ıı hMka nok • .. • , 'J büyük ı:ayretlel' nrtedebllecek birinin lktı-
Ru • • ı ı eltnde bulund lkçe, Fınıo.ndıy a t 1 rd n d'.'l ı; "11l ı rd r. Dı ı· b k l d yukeek Vll!lıflarda muharıpler ıeabet- darı eline alması bir Z!lruret olmuıtur. Btn _ 

r 0 a · · İ b · ' d" k' · ıı· 1 )'h a körtc~ırde Alman gıomııerinin seyr s l rı n hr n 'ılır• b"lı nıın Lotınan - tırıyor. Jte unun ıçın ır ı mı ı eııaıe vellahte yerime ırcc:neaını tavaıu 
p~ıto ele g .,.rm :>e !:alı~ıyor. Bu müdafaa komiteıinin mecburi ar.keri eltim. Buıründen itibar n muıet ve ordunun 

mü~kUl olacak ve ~-i~a körfezinin Almaıı- bir kıP111 ru!ler tarafından tali.,, hi'!t,kındaki emirnamesi ar.keri bana gösterdikleri ıadakaUe :ııcnı eaha itaat 
!arın elıne ı; !::ncsının hl~t>ır kıymeti ol- ı"ı..., r 1 etmeler! ltı.zımdır.., 

• 1 ve siyasi bakımlardan fevkalade mU- T h . .. 
mıyaCfAklır. 1 u rad Petrozın!).1Jf: lst,kamPttn~e de . . a ran palı• mudürü azl.edildi 

tin llo le)'lşl d vıım etmektedir. Cepheden a- hımdır.,. Tahran, ıs a ıı. - Yeni ıahın ıahlt ernrı 
Tekzip edilen alman iddiaları j 1 nıın hııberı re ırtire Karcll'ntn hUkümet mer- le polis müdürü vazifesinden attedtlmlıtır Y• 

kezi ol n bu ı;ehrln yakır.da ıuaı cdıtecetl DIQ'er taraftan bin kadar kamyon al~ 
.Moskova, IS a.a. - DUn akşamki SO\-Yet 1 ümit o!unm ktııdır. Fllhaktkıı echlr ciddi JASS AJANSINA GO" RE elclll~lnln önünde dlzllmlı bulunu:vor. ,,.ım:: 

tebliğine ek olarak neı;redllcn bir h11berde, tehdit altınd dır. Fakııt rusıar eehrl elddeUe elcilik blnauna lsvec baHatı cekllıniaUr 
batı alman ld:llalan yalanlanmaktadır. mud:ıfaa cdl)orlar. Ve eehrln etrafında nn - ----- Kam3''0lllar almanya•ya dllnecek olan elcııık 

Bu ete teb!ığde denlllyor kl: kllom!'tre!Uc bir ' hada bt hkAmlar yapmıa - • 

1 
. memurlarını. kadınları ,.e cocuklan ve ewa. 

3 eylülde Hıtlerci fasıstler, Yelnla'mn ce- Iardır. Fin tn~-yarelerl bu lstlhkAmları bom - 1 şga Q 1t1 nda k 1 1 yı aötUrecektlr. tik memale Tebr1z'dlr. KatS-
nubu ~rkıslnde Brlansk'ın alman kıtalan balamaktadır. \ le 450 kadın ''e oocuk lle tecemmu kampla• 
taratından 1ea·aı edilmie oldu.tuna blldlrdl· -Almanların iılfal ettikleri aJalar t k' d;., rına ırönderllen almanlann alleslnden milrel5o 
ler. Bu iddia, diğer bl~oklan gibi, sırt bir Stokh<ılm, 18 a.a. - Almanlar •ecen Jıat- j rus opro o rı n U keptlr. 
fante7Jden ıbarettlr 'le mı'l.nasızdır. ta luıallnc muvnftıık olduklıın Kormaö acıa- TecıımmU kamplarına aöndeı1lecelr llmaa-

Almıınların bir hölgedt' 53•000 esir, 320 sından sonra :r.•oon ndnsından da ruııarı ı:ı. ı ların ilk katııeaı ılmend1terle Banda?'MhpUl"a 
kannııl rdır. Her iki ada d:ı DaclS ,., Ö!el ya p 1 a n cl:!nderllmlf ve oradan da Hindistan'& "°"' • tank ve 695 top aldıklnn hakkındaki iddia adn!nnnın civarındadır. Bu adaların ııraıı. edilmek üzere vapura blndlrllmllUr. 

da yalandır. Takııben bir ardan beri ı;arpıs- Baltık denizinde ruAla!'ln yegtıne istinat nok- . . ıran POll•l ve asker kıtalan ıon b'enle ... 
malara sahne olan cephenin bu bölge•indc, tnl&rı'lı tr kil eden Daırll, ôal'l adı1IıuiY1e ı · • 1 len katlle(len kaçan 1k1 almanı aratbrm&k • 
tahminen 30.000 asker kaybctUk. $20 tank Idllar.nıro nün zaptına alt umumi ı>Ulna dahil. z u u m e r tadır. 
kaybetmedik. Ha~all 695 top adedini de Yüzlerce alman Türkiye )'Oiuyle 
42 ye indirmek lAzımdır. Macar krtaları geri Almanya'ya gülivnr 

Bt bölged alın ı 1 müttnfikan, l\foskova, ll a.a. - Ta• aıan11 bildiriyor: ,,_ 1 e an es r er, " rag"'ı·ıln1ıyac k Tahr""', 18. a a. - P""a aj•"aı bildJ ... ::r a Alman taaııt makamları tını altındı bulu· ..... "" ~ ... 
nazllerin muazzam kayıplar kaydettiğini Eerlln, 18 a a. - Yarı resmi bir menbadan nan ıovyet topraklarında mahalll bir idare yor : Yüzlerce Alman, Türkiye )'olu•"'-
slhl~ektedlr. Almanların bu böl .. edekl IS· btldlrtllyor· .,. •• 0 

• kurmuolardır. Bu idareye memur tdllenler, ml'mlek" ı rint' hareket etmlıUr. 
IU ve yaralı olarak k•..,,n!arı, mutedil bir Sarkta carpıaan macar kıtalannın •eri ..., •· • hAydut ve ı-anı Kulak'lar aruın(lan ıecllmek· Bud:ıpeste, 18 a.a. - b1 haber alan maıı. 
tahmıne göre, 45 ılA 50 bl.ne varmakladır. ça~rılmasının tasawur edlld Q1 hakkında ec- tedlr. l'lnsk bölıı:etlnde Cıntıevtcl'de malta!- fillerde ıstrenlldlttne göre Tahran'dakl macar 

nebi meınleketlerde dolasan aaYlalar alınan 1 ıı idare lanınm•• ha"duUa'""an Puıkar ...... k· 
K .. , '" .-.. el(llllU memuplan c:arıamba aabahı ıran•. 
ırım tecrit edileli mi ? resmt mnl\flllcrınae blldlrlldl)ılne ıı:öre, tama· ı dalskl'nln elindedir. Bu adam 1920 dı ıactıe- dan amlm11lard1t. 1ran'dakt macar menfa. 

Londra, 18 a.a. - Annallst, askeri vazı- :1:1~,._~S:~dır. Bu aaYlalar kııUyen tekzip r1 kurıuna dtzmletlr. Puıkar, almanların em· aUerlnl ls'lieC: hükümell himaye edecektir, 
~et hakkında dl) or ki: J rt>·ıe, mahalli ahali üzerinde kanlı bir tazyik 

Londra'da lyJ haber alan mahfillerde, al
manların P1ckop a doğru ilerlemesi He Kl· 
nm'm belki de tecrıt edllml.ş olduğunu san
mak lı;ln sebepler me\'Cuttur. Mamnfih bu, 
Kınm Y&nm adasının herhangi bir ani teh
like karsısında bulundutu demek değlldlr. 
Bu, yalnız Budiyenl kuvetıerlnln yenl bir 

Fin - Alman kıtal arının I yapmak tein canlle mürelckep bir cete 
muvallakıyetleri teekll etmlatlr. 

Derlln, JS n a. - Fin ct!ı>heslnde, mütte. Almanlar XoJan kasabasına belediye retsı 

ger! çekilmesini göstermektedir. 

tlk al'tlan ve rın kıtaları, :veni arazi kazanç- olarak müteaddit dda hırsızlıkla mahkt\m 
ları elde ctmt6ıcrdlr. Bir sovyet mütrezesı, edilen Oleulk isminde birini tavın etmlaler
çember altına alınmıstır ve imha edilmek dlr. Hır11zlık ve ctnn••tla mahkQm Je'likovlkl 
üzeredir. Bu çn rpısmalnr esnıısında, blrcok ' isminde biri (le Putak böl resinde Da\ ldcoro • 
ıtank, 20 U>p, 200 kam)on ve 500 muhtelit a- dok'un Slmocoetıcı köyüne pollı ıefl tayfn e· 
roba, )'a müttctlklerln eline dUımüı ve ya- dllmtıtır. 
hut tahrip cclllmlıtlr. Yüzlerce csır alınmıe- Faılltıerln ıatılhına utn:ııan bölCelerde Kınm'a karıı bir taarruz, ı:etın bir tı o· 

lacaktır. Cünkü Kırım berzahında Karadenl· ur. 
Z1 Azak denızlııden a:ıııran dar arazı ıcrldlntn Bir günde 69 soııyet tayyareai 
müdafaası kolaydır ve burada, umumt harp dü:iirü[Jü 
•onunda reneraı Vrancel'ln bütün aa:rret- Berlln, 18 11-n. - 17 e)lülde, alman hava 
lerl klnlmııtır. Sıvastoııol deniz UssU de c:ok ktıvcUcrl ve tanare defi topcusu. 41 ı hava 
kuveuı blr tarzda tahkim l!dllmlı bulunmak· muhnrcbeJerlndc olmak üzere, 69 eovyet tay. 
tadır ve bu eehır, Kırım'da bulunan ve Azak •aresı dü&ümıü5tür. ' 
denizinin hlma)e!I ıuları "olu ııe Kerc:'ten 

' 17 ·ıs cYlül geı-r.sı, alman Aavaı tayyare-laH ve takvt:ııe edllecek olan kıtalar ıcın ku· 
veuı bir lltınat noktası teekU eyllyecektır. 
Demek oluyor ki Kırn'n'la dotru muvıısala 
hattının kesllmeııl, der V'Ukua geldi ıse, belki 
tde cl(ldt bir darbe mahlyettnl almıyacak ve 
alınanıann cenahında Odesa'ya benzer dtter 
bir müstahkem kalenin mevcudl.)'ett, alman 
muvasala hatlanna karıı bir tehdit ka:rnatı 
olaca ıctı r. 

Ne bir tarar ne öteki taraf, Smoıenlk etra
tındakl harekAttan bahaetmemr-ktedlr. Fakat 
burada, teıebbüs, dalma ruılann elinde ırlbl 
aözükınektedlr. 

Lenlncrat'ta vaziyet c:lddl olarak kalınak
tadlr. Fakat ıovyet maneviyatı dalma 8YJl1 

derecede )ülcaektır ve ruılar, almanlarıı. ka· 
zanablleceklert her karıt topratı pahalı)'a 
ödetmektedir. 

lerl, .Moskova ve Odcı;a'rtakt ukert hcderlere 
muvaffakıyetli hücumlar ynpın11lardır. 

Alman uvaı ve stuka tayyareleri, askeri 
tahauütıerı, (IMTJlnolu ıestsatını ve mühim 
)allan dn mUesslr surette boınbalamıslardır. 
6<>\'lr-tlere büyük kayıplar verdlrllmtıtlr. Dun
odan baıka, aıt:ır stuka bombardıman tana -
ırelerl, dtimtıının beton lahklmntına ve aahra 
mevzilerine hücumlar yapmıslan1ır. 

..-·····~··················••!•••·····-.. 

~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER E --............. ,., .... , .............. ,. 
\"aalnı:ton, ıs a a. - - Btrıeslk Amerika 

devletinin tarihte en yüksek vergiler derplf 
eden kanun lAYlhası A,merlka A:ran mecllıl 

tarafından kabul edllmlıtlr. 

Tokyo; 18. a.a. - BU)1ik Brltanya el~i-Vaziyet ciddi ama Leningrad 
tehdit alhnda değil llği, ve Britanya dominyonları ile Hollan-

da elçilikleri mUtekablllyet anlatması mu
Londra, 18 a.a. - Newa ChfOl'lcle cazetc-

ıl, Ruı:ııa'dakı aııkert vaıı:ret hakkında aaatı- clbince alacakların bloke edilmesi tedbl -
dakı mütaıeaıan YÜrUtmektedlr: rlnd"n mutlt tutulacaklardır. 

"Vazl)ıet ctddldlr. Fakat Lentngrat. Anl bir Stokholm. 18 a.a. - Stokholm Tldnlnaen 
tehlike tehdidi karımnda dellldlr. Bütün bu 1 gıızeteılne göre. Isvec bandıralı "G Ha.
mıntaka, cok b1 tahktm edllmtıtır ve her 

1 

fors .. ıı:emlıl 7 ey!Olde hava tehllke !.tareti 
mUılabkem mevzı, anca.k cok ald(letll carpıı· verlldlll ınrada Klel limanında bil' alman de
malar ıonunda elde olunablllr. . nlzaltL~ına cıırpmıı ve mühim hasara utTa • 

C.nuııta, Ukrayna'da, tehlike cok daha bil· mıetır. 
Y!loktllr. Burada her dakika, zenl'tn oonetz Berlin, 18 a.a. - Alman savat tayyare
havza11nı lltlhdaf eden ılddetll bir hücum teri ı 7-18 ey!UI gecesi ıtmall Afrlka'da. 
beklenebilir. Abukir tayyare meydanına muvaffakıyet-

Maree&ı Timoc:enko'nun mukabil ıaarnızu. ıe hUcum etmlıılerdir. Biulerce kilo tnfl -
•:ıını tlddetle devam etmektedir. lA.k ve yangın bombası hedeflere atılmıı • 

Daha cenupta, •hr almat'11ar ZaporoJYe- tır. 
Stvutopol demlr)·oıunun carbındıı vaziyete Küçük bir fransız tıehri üzerine inglllz 
hlktm oıurıanıa, kl Prekop'a vardıktan IÖY· savat (ayyarelerl tarafından atılan bom -
lendttınden bu m11rrılcU11dUr, o zaman alman· balar yUzllnden on iıçl evi harap olmuı, 
lar Kınm•a ""bilecekler ve tarka dotru beı sivil ölmUı ve dokuz kiıl y&ral&mnıf· 
ileri harüeUerlne devam eclebll9Ceklerdtr.,. tır. 

ahalinin mukadderatı, Gestapanun emrıne 

tA'lıl bu kııbll haydut ,.e canilerin eline bıra
kılmaktadır. 

Sov yet U kranyaaıntl erki 
zulümler 

Alman taılıtı~rı aov)·et Ukrayna&ında ıs · 
tllAya utrıyan bölseler ahıllılnı ıııtllmMntı 

bir gaddarlıkla muamele ediyorlar. Dnleper • 
Pet.roV1kl bölırestnde Tomakovka kö>ılnde al· 
tnanlar bütün ahaliyi cebren toplı:rarak kü· 
cUl< blr dere üzerinde ııır köprü ınısıını em· 
retmlılerdlr. Faıısuer köyltılerı aaır kaztk • 
!ar ve taslar taaımıya mecbur etmlılerdlr 

Bircok kadın ve lhtt:ııarlar tahammullerlnln 
Uet<ınde olan yUkler altında ölmüı?erdtr. Bu
nun üzerin• taellt ~ellltlar kırbacıa ve 11ün· 
CÜ lle bayaın btr halde yere dütenlerl kaldır
m11lardır. Bir alman ertıa11 atır •ırıkların 

ılkletı altında düten karısını müdafaa etme· 
te teetbbüı eden Gub•nko adındaki lbtıyar 

k&ylllYÜ 111ncü1emııur. 

Odeea clvınnda Pervomalstc bölgesinde 
Ekaterınovka köyünde aımanlar, köy koope
ratıtı rellhıln evine hücum ederek kUlannı 
almııl&r ve tecavüz etUkten eonra canavar
ca ISldllrmUalerdlr. Pervoınallk'e Yakın bir 
yeır(le alman ıubayları lclnde mülteciler bu· 
ıu111n tld arabayı durdurmuııar ve rnültecl -
lerl ıO)'dUlctan ve vahtlyane bir 11urette taz
yik ettikten 10nra heııelnl kursuna dlzmltler
dlr. Bu mllllect ITUPU bir lhtıyar kadından, 

ııır cencten. ıırt rene ktzıdan ve bir meme c:o
cutundan müreldceptır. Pervomalık'ln ut· 
muı ..Unler ıümıüıtür. Faalst ukerler toplu 
bir halde apartmanl&n yatma etmlt ve !cin
de bulunan mUdafauız kimseleri öldürrnüı. 
lerdiJ'. 

Bolu yardımaevenler 
Cemiyetinin tebemıları 

Bolu, 18 a.a. - Burada teıekkül et
mit bulunan Yardımsevcnler Cemiye
tine eenelilc taahhütlerinden maada 
Bayan Atalay 250 ve Bayan Emine 
100 lira teberru eyleaıitlerdir, 

Almanlar müıkülataz 
.ayrılabilecekler mi ? 

Berlln, 18 a.a. - Yan resmi bir menba. 
dan blldlrlllyor: 

Alman tebaasının lran'dan mtııkWltaıs 
a)Tılablldıklerlne dıılr Berlln'e henüz hlo 
blr haber gelmem!stlr. Askerllk hizmetleri
ne )'arıımıyanlann ve 45 ten yaşlı olanlann. 
mukaddem anla matara ratmen, salıverll

meıntı olmalan vaziyeti dırlnştıran bir hl
dlse olarak telAkkl edtlmektedlr. 

Sovyet \ e lng llz kıtalannın Tahrana gt. 
r~len ve lran'ın hürıyete kavuı;turulduğu 
) ol undaki SO\) et ve lnglllz iddialan hakknı
da alman hükümet merkezinin slyut rnah
fıllerlnde şu cihet hatırlatılmak isteniyor 
ki: sovyetlerln bu hUrlyetl ne şeklide tatbllc 
ettikleri kfıfl dC'recede 6ğren!lmlsUr ve ın .. 
gll z en!a)ışına ı:1Sre ol::ın hürlyetler de Hin
distan \'(' Irak'takl Mdl-ıelerle 61ı:Uleblllr. 

lngıliz prorıesan laııı İran hnlkına gıda 
madde!Prl gl\nde,.ilece> lnl haber verl)•or. 
Halbuki dı er tıı,.aftnn lnkAr edilmez olan 
şu vakınnın hatırlatılması lcabı:>der k1 t • 
ran'ın bolsevlk ve lncillz kıtalan tarafından 
lşgallndı>nbc>rl 1ran parnsının kıymeu yüz
de )"etmiş bc>s d!ı mu tür. 

Amerlka'da. ı:ıkan bUyük bir gazetenin, 
ta.hın tahtan ~ rngatl ke 'fiyetinde gentı 
mıkyaııta faalıyet sarfetmtı olması dol 
yıslyle Tahran'daki ingili% al,.lslnl ö &-
• B ı . ,. vme-

sı er i? de oldukça tuhaf teltı.kkl edl-
~ror: Bı: hUııkllm~ar nczdlne gönderilen 

r sıyaeı m mC'ssılln 0 hUkümd 
t d ı dl ·1 arın tah • 
ın an n rı meııı işine lştlrlk 
masının bu suretle övillmesı lctmlıl ol-
fltri ö a man ann ı ne g re de her halde .,..,.,f 

tedir. ııt .... p görillmek· 

Sovyetler Birliği Bulgar cevabını 
tatmin edici mahiyette bulmuyor 

Londra, 18 a.a. - Moskova radyo
•~nun bildirdiğine göre, Sovyet bari· 
cıye komiseri M. Molotof, Bulgaris
tan'ın v~rdiği cevabın tatmin edici ol· 
madı~ını bulgar elçisine bildirmiıtir. 

Sovyetler Birliği Bulgarisıtan'ı O· 
desa'ya, Kırım'a ve Kafkasya'ya kar· 
ıı mihverin taarruz planlarına yardım 
etmekle 1dıam eylemektedir. 
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İngilizler 
. 

tayyaresı 

yedi alman 
düşürdüler 

l.ondra, 18 a.a. - İnilllz hn\-a nezaretinin 
teb:ıaı: 

tnı;:lllz avcı tan·ııreler1 tarafından dlln Ut· 
leden ıonra ır~ \"akit )"apılnn tnarruzl hare· 
kll.t eenasında d<lrt dil,mnn avcı tnn·ıırt'sl 

dUıürUlmUııtUr. Altı ınırııız avcı lll.>"Yarcıı 

kaybolmuşsa da pilotlardan Qcll kurtanlmı1-
tır. Bcthune cl\·ıınndıı. l\fazlrı;: rbc·ye knrıı 

yapılan akındaki z~>1at dahil oldu~ halde 
dün ıcCndUz Jnırlllz zn>latı Blcnhelm tipinde 
bir bombardıman ta>':'•aresl ile 13 &\"cı taY>"ll· 
rf'fi!nden lb:ıretllr. Pllollardnn dordll kurla· 
rılm1$tır. Aynı ırlln ıı dilsman a\·eı tan·are· 
ıl dwıüıillmOstOr. Salı ı;:Unll bir düşman tay
yares,n'n dııh'l d:lşUrOJdUtll anlıısılmııtır. Eu 
ıuretıe evcllsl aUnkll dllıman :ınylatı yed 
tawaredlr. 

1 ngiltere üzerinde 
Londra, 18 a a - 1nı;:lllz hu•a ne7.ııretlnln 

tehi 111. 
oun rere lnıclltere Qzcrlnde blrkac düı • 

ınan lO.Y>ıı.resl ucmustur. Brızı hosar vardır. 
C'A!nup doğusu s:ıhUlndc iki )"rre bombn atıl· 
mıetır. Ea tıı.nı;:lla Uzerlne de blrkac bomba 
dUsmll~sede hasar ve ır..sancn un1at oldutu 
haber verıtmembtlr. 

ederek cernan zsooo tonllAtolıık dlirt tk'arırt 

ıemı.ını batırmıılardır. lnırlllz: ınuhrlPll'rl.Yl• 

mu\·at!aklyeU1 bir aavaata.n aunra bıitıln al· 
man cemııert haıara utramalcmızın dönınU. • 
lerdlr. 

Fer!! adalan acıklarınd& .ır.aıt uvc.u 7&1>
makta olan alman aavu tanareler1 blr ti· 
caret aeml.llnl cok aleaklan uçarak atır ha· 
aara utratmışlantır. 

Gene H\'aı ta>")"arelerl dlın ıece lııellte -
re'nln cenubu ııırklalnde llıman tealıatını 

bombalam13larılır. 

lnırlllz ha va kuvetıerl dUn rllndilzlln Man
che sahlllerlnde ıual altındaki mıntakalara 
taarruz teıeblıllslerlnde 18 ta>"Yar-e ka> bet· 
mlşlerıtır. Hunlardan on beıl hava muharebe· 
forlnde ve QcU de tan"llre•ıııı.tı topcuıu tara· 
tından dlhOrtllmilttOr. Bizim Uc ta>yaremlz 
kayıptır. 

.Mııhdut ını:lllz bomba tan·arelert dOn ae· 
ce Almımya'nın cenubu ıcarbı .. ınde lzac taar· 
ruz:lannrla bulunmııwlardır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, ıs a a. - So\)"et ı tıhbarat otı -

roıu tararınıınn aece )'aruı n redllen teb. 
llQ': 

17 e»lühle, kıtalarımız bUtUn cephe bo. 
yunca düşmanla nıuannldane bir ıurel~e mu· 
harebe elmlşlerdlr. 

15 eylulllc cereyan eden h::ı.va muhıırebe· 
!erinde ve d..ı,,man hıwa meydanlarında 78 
di.lşman t n·nreı;I tahrip edllmlıtır. 25 tay · 
)'nre kn)·lıettlk. 

* *"' l\IoskoYa, l a.a. - So\")"ct istihbarat bU • 
rosunun bu ırılınhkl tebllı:tl: 

İki yılhk harpten 
sonra İngiltere 

Kanada başvekili seyahat 
intibalarım anlaltyor 

Ottava, 18 a.a. - Kanada ba§vekili 
M . Mackenzie King BüyHk Britanya
dan avdetindenberi söylediği ilk ale
ni nutukta demiştir ki: 

"- Muhasara edilmiş olan Büyük 
Britanya adasının erkek ve kadını iki 
sene harpten sonra her zamandan da
ha metin ve cesurdur. J<akat öyle ıan
nediyorum ki taşıdıkları yük de her 
umandan daha ağırdır. Bombaların 

Londra'da yapmış olduğu hasar haki
kten fecidir. Göze çarpmakta olan ha
rabeler, bombaların is.tikhal hakkında 
gösterdiği imkan bakımından daha da 
dehşet vericidir ... 

Kanada'mn İngiltere'ye elde bulu
nan b~itiin gemilerle yiyecek gönder· 
diğin~en dolayı gurur duyacağını 
"söyliyen M. Mackenzie King sözüne 
şöyle devam etmiştir: 

Belediye Mecllslnln 
dünkü toplanllsı 

(BJl.Jl 1 inci sayfada) 
hlneal zammedltınlıUr. Bu zamlar uıllarl)'le 
blrlllı:t• belediyece tahııll olunacaktır. 

Sehlr hududu içinde 2'11)"en otobU.lerln be· 
her yolc:u biletine ve banlb·ö trenlerinin bl -
rtncı mevki biletlerinin heher!nı birer kurut 
JIAve edllmfftlr. 

ı:.ınat mlleueselerde kullanılanlar harlc 
olmak Uzere tehir hududu !cinde 18tlh1Ak e • 
dilen elektrik cere)"anının beher kllovatına 
kırk para ve havagazının beher metce mlkA· 
bına )'lnnl para llAve edllmlıtır. 

Bar.llyö ve otobüs biletlerine yapılarak 

hlrer kuruı zıımlar bu vasıtıı.lan lıleten mO· 
l!l!Keseleree alınacak ve belc<l\yeye verilecek• 
Ur. ı-;ıektrlk ve havaımzından alınacak his· 
ıeler de, taturalıınna llAve ıuretb·le ılrket • 
!erce tahsil olunaı.-aktır. 

Dlı:ter taratlıın lllö6 sayılı kanunun 25 ln· 
<'I vr 1111 aayılı kanunun 63 \"e 64 llncU mad· 
dıılerl hükmüne le\'flkan ukere alınmıyan • 
lıırdan beher m Ucccellyet &enesl lcln asker 
a !lelerine yardım kar11lııtı olnrnk bcnr lira 
alınması da bu karar cUmlcıılnrtendlr. 

Bu ııaralnr da belediyelerce tahsll edile· 
l'ektlr. 

Bcl<'ı11ye mPl'll~lrıln ltlltaklıı kabul etmlı 

olr!u~u hu zamlar l blrlnclteerln lDH tarlhln· 
den lllharen tatbik edllmcııe baslanacak, 
muhtac aıtker ailelerine ynııılacak )ardtm da 

f )"eni eııa!larıı göre ikinci teırln blda)·etlnden 

' Sebze fiyatlan 
Belediye Reislttinden : 

Sebzelerin sfınlük azami 
perakende tMlf fiyattan 

19.9.1941 

Cinli: 

Lahana 
Prua 
Domate. 
Sivri biber 
Dolmalık 

blbn 
SP.ml7otu 
Kabak 
Patlıcan 

<kemer> 
Yu\'arlak 
ı>atlır.ıın 

G.> 
"O 

ij c: 
~ ::=;.:;:::~_:j 
G.> ·~··e· = ~~~~~~ 

Ankara 
.Ankara 

.. .. 

.. .. 
.. 
.. 
" 

5 7,5 
5 7,5 
M 8 
7,5 

7 

7,5 

11 

15.5 
ll'i 
19 
30 

10 

10 
10 
11 

( RADYO J 
Tftrtdye s.dyo Dlfüzyon Postaları 

Tttrlrıiye Radyon - Ankara RadYosıl 
--( hlga l!rımnluğu )-

16" lıl. ı82 Kc/ıı. 120 Kw. 
31..'7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.7• M. ıl'i195 Kc/s. 20 Kw. T. A.. Q. 

CUMA : 19. 9. ıen 

7.30 Program ve Memleket Saat A"fz.tlo 
7.33 Müzik : Halit Parçalar (Pi), 
7.45 AJANS HABERLli:Hİ, 
8.00 MU:r.ik : Senfonik Program (l'l)• 
8.30/8.45 EVJN SAATİ. 

12.30 Program ve .Memleket Saat AYatl-
12.33 :l1Uzlk : Oyun Havalan, 
12.45 AJANS HABEHI.ERİ, 
13.00 Milzik : Yeni ve eski Piyasa ş'1' 

kıları, 

13.30/14.00 .MUzlk : Karışık Program (Fi} 
18.00 Program ve Memleket Saat AYatl-
18.03 Müzik : Karışık Şarkılar (Nnı• 

vent, Karcığar, Uoşak, Hicaz), ı 
18.40 Mlizlk : Rlldyo Sving Kuarteti ( 

Ö:ı:giir ve Atcı Böcekleri), 
19.00 KONUŞMA : ( İktlaat Saati ), ,t 
19.15 :Mlb:lk : Radyo Sving Kuıırt 

Ayşe taıulya 

Çalı 

Barbunya 
Bamya 
Soğan 

\. 

Bilecik 
Bill"cik 
Muhtel!! 7 

12 
22 
22 
25 
35 
10 Programının ikinci kısmı, :9 

19.30 Memleket Saat Ayan, ve AJj)i 
I HA BER~I<:R t. 

19.45 Müzik : Klasik Tilrk Müziği prol 
ranu - Şe!: Meııut Cemil, 

20.15 RADYO GA7.ETESİ, 

Almanya ü%erinde 
16jl7 eyllll ı;:ecesı kıtalarımız bOtlln cephe 

boyunca muharebe)'e ıle,·ıım ctmlılerdlr 

Hnva kU\'CtlerlmlJ: dOşmnn ku\'ellerlne " N · ·r · I ~ d itibaren ıatb!k olunnl'ııktır, Ancnk rlektr!k 
- e ıngı ız ımparator ugu ne e \"ehavıı;ızı lstlhll\klnden alınaı.-ak hl~•eler e>"• 

GiriJ müsabaka imtihanları 

ıu tarihlerde yapılacakhr 
20.0 .Müzik : Karışık Şarkılar: ( S~~ 

HUzzam, Hllsesni makamlarına-"' 
21.00 Ziraat 'fıücvlmi ve Toprak ')!ı' 

sOlıe.rl Borsası, 
r.ondnı, ıs a.a. -

tebliği : 

darbeler tndlnnle ve tıınare nıe~·tlıınlarınıla· 

Hava Nezaretinin ki ton·areler!! tnarruzlnr vapmı~tır Birle§ik Amerika devleti, münferit 11ıı ım ıclnıle yarılıı<'ak tahakkuklar Uıerln. 

tngıli.ı: bombardıman ta\·yarelerl ı;ar-

ıamb- .. ·ı p rşcmbeye ba~hyıın gece, Kcrls
rtıhl!' • 'ı ~ fl"rc yeniden hllcum etmiş· 
)erdir l~ mbnl~rın hedefler Uzerinde pat
la.dıı:!'ı gor llmJş~lir. Bir bombardıman tay-
7ar('si donmemlştlr. 

İtalyan resmi tebliği 
hareket etıikleri tak<lin.le Almanya- den he•aP olunııcaktır. . ı Y "" kı k M .. h d ' M kt b 
nın harp makinesini tahrip edemez· Ankııra vllA>ell idare he)ellnl"C yapılRn U e U en il e e j 
!er. Bu son iki sene zarfında Biiyük tetkikata nazaran. Ankara'da ası.art mal.$el Müdürlüğünden : 

21.10 T E ll S İ L, 
22.00 .Mlizlk : Radyo Salon Orkell~ 

{Violonist Necip Aşkın) : 
Romn. 18 a.a. - ltah·ıı.n orılııl!lrı umumi 

kararı:.lhının 471 numaralı tetıl 0::1: 

B • , haddi, kendl evlerlnıle oturanlar lcln bir tek j 1 Tesrlnleveı CR!'lamha 8'Un0: 
rıtanya ımparatorluğu ile Birleşik hllyOk nUfu~ !cin l:'.ı. klrııtln oturanlar lcln Silat dokuzıla ceblr ve trızonometrt. 

l - Schubcrt : TahattUr, 
2- Gralnger : Mock ?.Iorriıı, 

Slrennlk'te. Tohruk ccphpı n le rhltmıın Amerika mel'faatlerinin birbirine ı\P :..•rı lira rılarnk testııt oıunmııstur. Hıı al· SnRt on cıorıte Jeomrlrl. 3- Mlllöcker : Dilenci Talebe. 
22.ao Memleket ı:.aat Ayarı, AJANS 'SJ/ 

BI•:f>LERt; Esham-Tah\•IJıH, J{.tJ' 
blyo - Nukut Boraseı (Fiyat) •. ~ 

22.45 MUzJk : Radyo Salon OrkeSpr 

unsurlıırı tarıtedllmlttlr. ba ~lı olduğunun tanınması kadar ma- lelere tlıbl 12 >asından hü>Uk beher nJ!us .l Tearlnlrvel 1911 perıembe ııünU: 

Ren Uzcrlnde alman haya kuYetlerlnln 
merkezi olan Karlsruhe, bu &'1retle bir· 
b iri ardına iki gecedir bombardıman edil· 
mektedir. Karlsruhe'ye atustOfl ayı zar • 
tında Uç defn hilcum edilmiştir., 

Alman tanar•lerl Tolıruk mUslahkl'm 
me\l:llnl bombalıımı1lardır Bnmh ıl:ır lmm · 
)Onlara ''e konak yerlerine ı ahet etm.stlr. 

nidar bir şey olamaz. Harbi İngi ltere 6 llrn. 12 >ıııın•ı n k.lclik beher nütu• Uc 11· saııt dokuzda rız:k. 

h 1 ra alııcaktır. t d tt ki esa 1ına Rusya'nın ka:-anmasını bek- ~ııa on or e mya. 
Bt>ledlyemlzln tıu eHs üzerinden ıehrlml7.· 3 Tecrınle el 1911 · u 

lemek çok tehlikelidir.,, • ,. cuma ııun : 
oan rel'e Trablua ,.e Bini zı hııva nı·ın · 

!arına uarıı.mıslorılır. Blrkac kisi ölmUı;t.ır. 

Hasar mıı.hdullur. tnıı:lllz ha\"ll kuvc;llerlnın 

bllhaı:3a heder tuttukları bu U:I •ehir halkı lskenderiye üzerinde 
s~kQnet \'e ltldallerb·Je lt>ma> Uz etmrkleıl r 

Hava Kuvet- Go:ıdar mıntnkaııının muhtelit lı;:elerln • 
Knrarglıhının de ııert mUtrczelcrlmlzln r ı:ıll)·ctı ve torıcu 

Kahire, ıs a.a - İnglllz 
len Orta • Şark Umumt 
tebllfi : 

DUn gece, kUc;Uk bir dllşmıın haya te • 
ıekkü!U İskenderlye mıntnkasına bir mik
tar bomba atmışlır. Servislerde hiı; bir 
ha.sar olmamıştır. Zayiat do yoktur. İngiliz 
y.ere avcıları. dllşmıı.nn hllcum i.!'ln ha • 
•alanmt.Ş, !ııkııt hPrlınngl b:r ~·akalama 
vukua gelmeden dll;Jman tnvyareleri geri 
l'c:açmıştır. 

Libya'da askeri vaziyet 
Kahire. 18 a.a. - Ortaşıırk ln~ıı.z kuvct. 

lerl 11111umı knrarıı!lhının tebliği: 

L!bya'da dcvr1yelerlmlz Tobruk ve hudut 
111ıntakalannda faall)"eUerlne 
lerdlr. 

de\'am etmlı· 

l4 eylQlde hududu eecmtı olan dUr.nan 
lıollarlyle yaptıklıın muhıı.rebelerde lnıılllz ,.e 
eenubl Afrika zırhlı birlikleri 10 alman tıın· 

kını t~tlnam etınl•lerdlr. Kıtaııınmız :valnız 
bir tnnk kaybctmıstır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 18 a.a. - Alman ordulnn bo~ku -

mırndanlı~ının telıllQ'I: 

Ukra:rna'da, Dnlf.'per'ln enrkında taarruz 
bareketlertmız rıı.,ılıuız de,·am etmektedir. 

Lenlngrat lııtlhkhmlannın znptı ıcın yapıl· 

makta olan muhnrebelenle blh·Ok mu\'nffa • 
klyeUer elde edllmlştlr. Tf.'k bir pl)"nde tüme
nine alt mlitrezeler hllcumla 110 l.stlhkllm e· 
le aeclrmlslcrdlr. 

Alman hua kuveUerl Kınm 11\Jlnnnda O· 
tel adası acıklannda r.adoııa e31ünde, \·oısof 

nehrinin atzını:ıa \"e Beyaz denizde cemıın 

3000 tonlltı.toluk ile \"apuru batırmışlar \·e 16 
vapuru da o kadar hasara utratmı,ıarılır ki 
bunlardan bO>llk bir kı~mının bntmıs olrnıı.sı 

muhtemeldir. Btını'lnn rnukn SO\'YetlerJn bir 
torp do muhribi. iki denizaltısı \'e dilrt hU· 
cumbotu batınlmıstır. 

Alm:ın hOı.-umhotlnn ınelllz ııahlll acıkla • 
nnda torpido muhrlplerlnln ve s:ıhll muha· 
ta1a ı:emllerının lrnvetu himayesi altının clt· 
mekte olnn bir lncııız gemi knrlll'slne hllcıım 

atesi oımustur. 
nıısman tan·arelerı \"olt«.>flt'kkl mllstah· 

krm mevzllerlmlr.e taarruz Plmhlcril r. Ru 
tııyyarelerden bin dert topçumuz t-ırarınd;:ın 

dUsuruımu,ıor. 

DOn ını;:lllr. ta)·rarelerl l.lc'\tn·rn tınmb::ı· 

!arla \"e mltrnl>11Z ntesl>·lc taarruz elml1l r
rllr Halk ernsındn on kuıl;ır yrırn:ı \'ardır 

Ho (;ır ehem!) el•ı:r lir. 
Acık denizde ıı:lden bir tll'nret ıı:eml."lllZ bir 

dD,msn tan·nre ini ale\"ler it'lnıte dlhUrmlh· 
tDr nır ltııl>·an ıl nlzaıtı~ı Al:ılml~<lr otomo· 
bil )"UkHI 8000 tonllQtoluk bir dütman vapu
runu top at.,ılyle batırmıttır. 

Amerika Rusya'ya 

yüz milyon dolar verdi 
Moskova, 18 a.a. - Radyo bu aabahld 

nesrlyatında, .Moskova'ya ıceleceık ınıııız ve 
a merlkıı.n heyetlerlrle müzakere edecek ıov· 
~·et heyetine :.ı l\Iolotorun riya et edeceğini 

blldlnnlttlr. Heyeti t«kll eden dl~er A.zalar 
ıunlıı.rdır: 

\'oros!lcır. dıt tıcnret konıLserı Mlkoyan, 
makine ıanıı)11 komiseri Malısrt. bahrb·e ko
miseri amlrıı.I Kusnetrot, tayyare lmaınt ko· 
ml!ıerl Sakurln ve mUdal'lla komlserllı:tl top · 
çu dairesl relsl tako\ let. 
Vaşington: ıs. a.L - Amerlka'nın, A· 

merlka'dan harp malzemesi milbayaa et

mesi için, ı;:ovyet Rusya•ya 100 milyon do

lnr VPrdlğl rtsmen blldiı ilmiştir. 

Bu teknik bakımdan b.r lıtlkraz mahiye· 
tinde ıleiclldlr. 

Amcrlkıı Ru,rn'dıın maılen alacak ve Pil· 
rıısını pesin olaral: !S;llyec<>ktlr. 

SO\")"et hükUmellne ılmdlılen on mllYo:l 
dolar tediye edllmlstlr. Sovyet lıllkUmetl ta· 
lep edince de mun111m bir para verllerektlr 

Ru•>·a'nın para yerine ,•ereceı:tl bıııııc:ı 

mnıl.leler manıııınf:'Z. kramlt, amrnnt ve pili· 
llndlr. 

;;:=:.==== Tefrika No: 56======\\ 

Boğadardan bufgar 

bayrağı alhnda İtalyan 

aemi!eri mi oe<ecekmiJ! 
Londra, 18 a.a. - İngiliz hüküme· 

ti, Bulgaristan'ın 1taly;ın gemilerinin 
hulg:ır hayraf!ı altında boğaT.lardan 
geçmek miisaaclesiııi istiyeceği hak
krndaki haberler bahsinde hiçbir te· 
yide malik de~ilrlir. 

Royter'in d iplomatik muhabiri, bu 
hususta İngiliz noktainazarının çok 
urih olduğunu söylemektedir. Bu 
noktainazar şudur ki hu mahiyette 
her hangi bir teşebbüs, Montreux mu
kavelenamesi hükümlerinden kaça
mak suretiyle . kurtulmağa matuf bir 
tabiye olacaktır. İngiltere Bulgaris
tan 'la harp halinde bulunmama.kla l>e
raber, mihver, Montreux mukavele
namesinin gayri muhariplik hiiküm
lerini ileri &Üremiyecektir. Çiinkü 
Bulgaristan, halen, İngiltere'nin en 
az iki müttefiki ile, yani Yugoslavya 
ve Yunani&tan'la harp halinde bulun
maktadır. Bu şerait altında, mihve
rin bu tarzda Montreux mukavelena
me~inden kaçamak yolu ile kurtul
mak için yapacağı her türlü telkinat, 
bu mukavelenameden doğan vecibe
ler hakkında daima mesuliyet hissini 
göstermiş olan Türk hlikiimetinin 
muhalefeti ile karşılaşacaktır. Hatır
lardadır ki Türk hükiimeti; İtalyan 

donanmasından çıkarılara.k ticaret va
puru haline getirilen İtalyan Tarvisio 
petrol gemisine pilotaj kolaylıkları 

g-östermeği reddetmişti. Tiirkiye'de
ki ingiliz büyiik elçisine hiçbir sarih 

Bilinmez ki •• 

Kirpikleri, kelebekler gibi, arada bir, Frank'ın omuz-

1-lrını dövüyordu. Frank, bütün bu detayları g örebil

diğine hayret etti. 

Çok ıoonra Evlin &0rmuıtu: 
- Naaıl, iyi mi idi? 

~ ~ 

Yazan: Vicki Baum Çeviren:_ Burhan Belge 

Bir ufak macera yaşadığını sanmıştı. Karşısına bu 

kadar heyecanlı, bu kadar biiyük bir vakanın çıka -

cağını aklına getirmemişti. 

Evlin'i uyandırmamıya çalıştı. Hatta, gözlerini ka

payarak tekrar uyumıya gayret etti, ve Evl.in'in de 

uyandığını, a:ıcak iki koluyla boynuna sarıldığı za

man anladı. 

Ağzının altında ağzı, tazecik, serin ve mis gibi idi. 

f çinden: "yağmurdan sonra, çiçek bahçesi gibi" dedi. 

Hu düşüncesinde de bir fevkaladelik vardı. Esasen, 

Evlin ile biitün olan biten işler, fevkalade, acaip ve 

y eni idi. Sanki bunların kendi normal hayatı ile hiç 

bir atakası yoktu. 
Göğsünün içinde yüreği kocaman büyümüş ve ra -

hatlamıştı: K endini gençleşmiş, yeniden on yedi ya· 

şında gibi hissediyorıiıı. 
Bunlar öyle hisler idi ki ifade edilebilmelerine im

kan yoktu. 
Evlin uzaklaşınca, Frank bir miiddet diişiinnü ve 

omuzlarının arasını ok ıyarak söyliyecek hir söz ara

dı. Fakat bulduğu söziin hiç bir fevkalade tarafı yok

tu. 
- Nasılsın Jarling? diyebilmişti. 

Evlin cevap verdi: 

- Çok iyi, teşekkür ederim. 

Aşağıda bir adam geçti. Islıkla bir vals çaJıyordıı. 
Pencere aydınlandı. Uzun bir mü<lılet, uzandıkları 

yerde hiç bir şey konuşmadılar. Yarı uyanık yarı uy· 
kuda, öylece kalclı lar: kiirekleri alınmış bir sandalda 

gibi idiler. 
Evlin'in dersi p\lrUzsüz idi. Kızdırılmış bir made

nin yahut ııcak bir cam odanın Nthına benziyordu. 

Bu sualin bir bayağı tarafı vardı . 

- Çok! Harikulade idi. Dünyadaki. .. her fCydcn, 

daha güzeldi. 

Ve hayatında güzel bulduğu şeyleri bir gözden ge

çirdi: 

- Alabalık avına çıkmaktan da daha iyi.. Sonra çı

rıl çıplak, sırt üstü yüzmekten de güzel. Hiç böyle 

yüzdün mü? Altında seni taşıyan sular, üstünde, bu

lutlar! 
Bu anlattığını, haşan bir oğlan çocuğu iken yapar

dı. H ala suların soğukluğunu, tatlı çalkantısını ve 

gökte, bulutların kenarını kemiren kıpkırmızı guru· 

bu hatırlıyor gibi idi. 

Ve bir hükme bağlar g~bi: 

- Hayatta insan, ne kadar nadir ı:tmanlarda mesut 

ol.ahiliyor, dedi. 

Evlin, parma.klarının uciyle dudaklarını, kaşlarını 

alınındaki saç bitimini okşuyordu. Sonra sol bileğini 

tuttu, saate baktı ve içini çekti. 
Frank, şükranını ifade eder gibi: 

- Başka hiç bir kadınla, seninle oldufu gibi olma· 

dı, dedi. Sen nasılsın, bilmiyorum ama, her halde 

batka türlüsiin. Daha çok verip daha çok alıyorsun 

ne bileyi.m ben, baş.ka tiirlüsün işte •.. 
Evlin, is.rar etmek istemiyor gibi: 

- Almanım da ondan ... , rlelli. 

- Almansın da ondan mı? Bu dediklerim, alman- • 

lara has bir şey mi? 

Ve Frank bunu söylerken gtilctii. 

Şafak içeri girdikçe eşyanın yavaş yavaş şekli mey· 

Jana çıkıyordu. Yastığın üzerinde, Evlin'in yüzü be· 

!irmi!}ti. 

- Ben de başka türlü değilim. Seni sadece . öteki 

kadınlardan çok aeviyorum da ondan. dedi. 
Frank, alelacele: 

dPkl muht.ac ıı•ker ailelerine )'aı:ıncatı yıır • !'nal ıtnku:r.dn e<'nebl dil. 
dım senl'rte 342 b'n liraya ballıt ol"ll9.kta ve \'nktlnıle imtihan yerinde hn7.ır trnlunmı· 

)'an, knyıı karneoırıl ranırıda huluncıırmıyan 

tıılelte im' hanlarıı kabul eclllmcı. lmtlhıtnlar 

yazılıdtr \'ıızı lcln ancak kopya knl•ml )"ahut 
mnvı mQrekkeptl kalıom kullanılmasına muıa· 

)'Uknnrta )uzılııtımı:r. eııııs•ar d-ıhllln1,.kl zam· 
ınrıa temin edilecek varidat da bu miktarı 

kareılama ktndır 

Ankara belet!'> esine, meml<'ltct hizmetine 
ca~rılıı.n )'Urttaııann arkııd.1 bıraktıklan 

mu':ıtaçlara yartıC'ı bu hızll'etten drılan o 11.

ll!!ler adına leşckkUr etmd:I bir bnrc biliriz. 

Tayyareci lindbera yah"(i 

a!eylarhğı da yapıytr 
N evyork. 18 a.a. - (Unitcd Press) 

Lindberg. programına yahudi aleyh
tarlığını koydu koyalı taraftarların
dan bir çoğunu kaybetmiştir. 

İnfiratçı siyaseti kuvetle tutmus 
olan Hearst gazeteleri grupu şimdi 
Lindberg'ten tamamiyle ayrılmıştır. 
Şark vilayetlerinin başlıca infiratçı 

gazetesi olan Daily News de Lind
berg'i tenkit etmektedir. 

Odun ve meşe kömürü alınacak 
Ankıı ra Cnacvl o:rekUır!OChnden: 

,\nkara cezıı e\'ln.n !Hl mail )'Ilı lhtlyııcı 

olun on ton meee komüru He on ton l<ırılınıı 

meşe odunurıun ııcık <'k•lllme •uretl)"le lhıı • 
h')e konulmuetur. Tııllp olanların ylizde 7.5 
kuruı muvakkat tmnlnnt akcf.'sl olan (>'10) 11· 

ııde edlllr. (lSZ2S/G804) 16780 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Bina satılacak 
\'11Rı!lar Umum .MudUrl!l{ıunden: 

.\luiıaınnrnn lıeı11'll :1:loO, ınuvakkaL temi· 
nnt u;:,, rııı~ı \'nkıC tılna, mahııllesi lnönU, 
fioknf:ı ~;v kallını ~o. ::ı.ı. munaka!luı açık 
arttırma. 

\'ukancla e\•1afı yazılı vakır hlnnnın mUI· 
klyetl taksitle nıUzıı)'edeye çıkanlmııtır, 

lhııle bedelinin heıte biri P"•ln ve ııerl ka· 
lonı ıtörl ıenede ve dörL mü.a\'I taksitte ö. 
denecek lir. 

Talip olanların ve tartname) ı 8'1irmek Is· 
tb·enlerln vakıflar umum mUı!Ur!UtU mua • 
melflt mUıtürl!lıtUne müracıııılları ve ihale -
nln de r.. ın. 9-U Pll7.arteıl ııünU saat on heı· 
ı. mezkllr mUdUrlUkte :vaoılaraA• llAn olu-

nur. (6SZ7) 16!102 

Kapalı zarf usuliyle gayri 
menkul satlşı 

\'akıtlnr Umum MUdOrlUtOndıın: 

Tahmin eılllrn berlell lG.OIMl lira, mu\'ak. 
knt teminat 1200 lira, cın.~I lkl ıı.hıap ıtUkkln 

vııkır num11rası 44 45 mevki m1thalle•I Koyun 
ınız11rı cadıleslnde. 

ra 62 kurueluk banka mektubu \'eya o mlk· ı - Ank.unnın Koyunpa7.ıırı cndd('llinıle 

tnrda pnrnnın Ankara detterdıırlırı:ı veznr 1 • yııkıırıdıı e\·8atı rnzılı mıllhnk Ah<!Ulhadl 
ne yatırıldıf:ına dair maklıur.larlyle birlikle \'akrın<lan iki i'RHI m~nkulün miılklyetl pe
revml ihale olan 6.10. 941 tarihine rastlı~an ıln parıı ııe ,.e ıartnanır•I ınurlhln"e ıııtıl. 
pazıırtesl ııaat 11 de Ankara C • .M. U. llıl:ln • mak üzere J!l. !l. ıı ıı ııilnündrn s. Jll. !ı41 ıril· 

d( mUtesckkll l<oml•yona mDracııııt etmeleri nUne kadar yirmi ıcün mUdtlrtle knpııh 7.arf 
ve tnrtnameyl ıcvnnek 've ta7.la lzahııl almak usulble arttırmaya konulmuştur. 
lııti)·enlertn Cebecide cezae,·ı dlrektörllltUne 2 - -Kati ihalesi 9. lll. !Hl P<'re<>nılıe ı:llnü 
nıOracaat eLmelerl llAn olunur. 

(67'..!J) ıımm 

talimat gönderilmiş bulunmamakla 
beraber, İngiliz hükümetinin noktai
nazarından malfımattar tutulduğu bi
linmektedir. 

unt ı;; tı> ikinci vııkıf npulmnnıla nıkırıar 

umum m!lılllrHli'ı!l Pmlllk \'e ııraı:I mUılürlU· 

tUnıle ihale komls}Cınunra vakıflıır umum 
mUdürlUtünOn tascliklne tl\llkıın yaııılııcak

tır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanuna ııore hıı· 
7.ırlıyacakları tt'kllf ml'klubunu \'1! tPmlnal 
makbuz \'e mektuplarını ikinci madcte<le ya-

Programının ikinci kısmı : 
-4 - Gebhnrdt : MaskaraL 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Kapsııt 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

: Naftalin satışı ' 
: TUrkl)e Demir '" Çel k J.a'), " ııırı ~ = AIUeSltc~csl atUdUrlUğtlndcn: "I 

: MUenc•emlz fabrikalarında ıst!hs!1 ,_ 
: edilen haın nnttalln, mevzuatın m şterl i 
- lararırıcıan temini ıartıvıe uham :z.,_ l 
: \"aıtonda teslim tonu 180 lYtiZ ıcksen> 
: llrnılır. 

: s parlelerln mQıacaat 11raslyle as•· 

l: bt's ton üzerinden kabul edııecetl 
n olunur. 4354 
111111111111111111111111111111 
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BUGÜN 

ULUS Sinemumda 

2 Film Birden 
:ı.'4 ~ • 17.30 

1 - G~ç Kızlar Pansiyon11 
(Max Dearb'J 

16 - 19 da 

2 - Casus Avc111 
(Jean Murat - Mlrelle Ballnl 

GECE 21 DE 
GENC KIZLAR PANSIYO~ 

zıh anatten bir saat eveııne kadar ~ 
umum mUdOrlüıtU ihale komisyonu reıtll"' 
,·ennelerl lfızımdır. ..A 

4 ~ Tekllr mektubu ile temlnatını ~-:;, 
ıte \'ermemiş olnnlllr arttırma)'A kabul 
nwz. _J 

5 - Arl\ırmaya lıtlrAk edenler ıartJll'.'.'ıt 
nln ~lltQn muhte\•lyatını l<llbul et."Tlll "'1" 
lar. ~ 

6 - satııııı ıılt tnrtname Ankarada 
!ar umum mUdllrlUitU emlAk ve ara~ 
dürhlı:tilnde ıı:•ırUleblllr. 6839! J. 

- Bak işte bunu yapma, dedi. 

Ve bunu söylerken, samimi idi. 
Evlin'i güzelcecik kollan arasına aldı ve yorganı 

çe-kcrek örttü. 

Saat beşi çalmıştı. Yedi buçukta, kendi· treni kal

kacak ondan sonra da her §CY bitecekti. 

Aralarında geçen, ne kadar harikulade olursa olsun, 

katiyen, ne kendisi ne de Evlin için ehemiyet keıııbct

memeli idi. Evlin'in bir kere kocası vardı. Ve mahke· 

me reisi, gözünün önüne geldi. Ama o kadar vazıh o

larak ki... İnce ve zarif aynı -zamanda sevimli bir a

dam: burnunda gözlükler 1 Hoş gözlüğü fil~n yoktu 

ya ... Fakat bütün manasiyle bir gentleman idi. Ev
lin'in kocası ha ... 

Ve bu kocan~n hayalini böyle göz önüne getirirken, 

Frank'ın onu, birdenbire kıskanacağı tuttu. Manasız 

ve faydasız yere ve ~iddetle kıskanacağı tuttu. Ekse

ri ahvalde, aşıkların kocaları kıskanması gibi ... 

İçinden bir ihtiras kasırgası geçti. Dişlerini sıktı 
ve Evlin'i kucakladı. 
· Mırıldanarak: 

- Bu artık veda anı, dedi. 

Evlin, ellerini Frank'ın omuzlarına dayadı. Yüzü, 
karanlıkta, gayet ciddi bir ifade ile parlıyor ve bu-
11un yanında Frank'ın yiizü ikinci planda kalıyordu. 

fıitilemiyccek kadar hafif bir sesle, Evlin: 

- Senden bir çocuğum olsun istiyorum, dedi. 

Bu söz beyninin içinden bir kurşun gibi geçti. 
Çünkii aynen bu lafı, Şanghay'daki, Havana'daki ve 

harpte cephenin arkasındaki orospolardan da işitmiş· 

ti. Bu beynelmilel fahişeler arasında cari bir parola 

idi ve ba9kaca bir manası yoktu. 

Öteki kadınlar, evli ve namuslu kadınlar, böyle bir 

şey düşünmezler bilakis telaş ederler ve bütiin tedbir

lere itina ederlerdi. Mesela, bizzat kendi karısı 

Pear'ın, çocuk olacak diye gösterdiği histerik telaş, 
aile hayatlarını zehirliyecek kadar esaslı idi. Bunun 

da böyle olduğunun ıimdi, 'ıu sırada farkına vardı. 

Ve birden, düşünememeğe başladı. Dalga dalga üs

tüne, dalga dalga üstüne, üzerinden geçti: sonunda 

Evlin'in kolları arasından sıcak ve tatlı bir sahile fır
ı.tslı~ atıldıfını hiaeetti. 

- Canım! diyordu, muttasıl, canım! Sevgilim!~ 
gilim! 

Uykusuz geçen bu gece yüzünden, göz kapaklaf'S 

muttasal kapanmak istediği halde, o gözlerini, ardı" 
na kadar açmıı, Evlin'in yorgun ve gergin yüzünil 
seyrediyordu! Ve ''Şerburg'a giderken trende u~ 

rum,, diyordu. 

Şimdi artık odanın içi aydınlık olmu§ ve Paris, ti" 

zaklardan homurdanarak ve civar köşelerden kor~ 
seslerini ver yansın ederek uyanıyordu. 

Canı bir cigara içmek istedi; fakat Evlin'i gücetV 

dirmekten korktu. Ve tekrar uykuya daldığını, bat 
ucundaki telefon çalınca anladı. 

Evlin yatağın içinde, dimdik oturuyordu. Saçı.ti 
öne doğru du~üş yanaklarını örtüyordu. 

F rank, telefonu kaptı. 

Telefoncu: 
- Saat altı! diyordu. 

Adamın fransızca konuşması Frank'ı §aşırttı. ÇiifY 
k ü, bir aaniye önce, Florida'da, sahilde, kumsala uzaJ\" 

mıştı ve yanında ne Evlin ne Peul fakat her ikisil11 
de birden benziyen bir kadın vardı. 

Toparlanarak, bu masallardaki ka<lar harikulade ge
cenin tesirinden kendini yav&§ yava9 kurtannağa çr 
lıJtı. 

Evlin, korkmuştu, telefona bakarak soruyordu : 

- Ne var? Ne istiyorlar? 

Frank cevap verdi : 

- Hiç~ Saat altıda uyandırmalarını söylemiştiıO
Evlin içini çekti ve: 

- Ne tuhaf! Her ıey önceden tertip edilmiı. dedi 
ve, ilave etti: 

- Ben de erkek olmak isterdim. 

Frank bir cigara içmeğe karar verdi. Bir tane dl 
başını saJ1' Evlin'e uzattı. Evlin, hayır makamında, 

dı. 

dizlerinin e~aft" 
(Sonu vac), 

Yatapn içine oturmuı, kollarını 
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Muavenet Sandığına müsabaka " UU't gtın gtırtııtır. adeyağ almacak 

Trotuvar inşaatı ile iki memur ve bir daktilo GELEN iLANLAR +- tsteklllerln ka.nunUll 2, g maddele- Erzurum Sa. A.l. Ko. dan: 
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alınacaktır. rinde.ki ve.saiki hlmil tekll.f mektuplarını' 
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- Kilosu 155 kurustan ıo ten ıa~a 

ıs - TeavtYet türab1Ye, ıose ve JcArıtr ıa
taata alt wnumı te:ını aartnamo. 

C - Gratlk 
D - Metra1 
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tuvar ınıaatı pazarlıkla 20 - eyl!il -941 cu- maması. eU kapalı u.rt uıullyla münakuaya konut. tır. Muhammen bedeli 15:500 Ura katı teml - G - Ktılt htıluuı .... nıuıtur Şeker alınacak nat 2323 liradır Sad ,.. 1 H - Eksiltme ıartna.mest 
--rtesi ı:ünü saat 12 de ihale edilecektir. 3 - Yüklek okula de\'ama mt111ade edil· • · eya.ına a t e\'Uf ve 'I'alı'pl 
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.. m'"ecektlr. 2 - Mt1nakasuı 22. 9. 941 ııazartaı -'•-u D. Bayezit Sa. Al. Ko. dan: şartname Ko. da görülür. ı.teldller1n belli 1 - Mukavele projesi 
er n ill1 ouı en gun ve ıaatta kati ~ sa t l" ...... ı ooo kil k ırtind t ı I tl ı k h man n tı • t 
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_ Kazananlara 
36116 

ıayılı barem kanu· a ., te Erzurum S&. AI. xo. da :vapılacaıı:- - 40. o ıe er pazarlıkla alınacak- e em nal makbuı:larlyle Xo. na müra- ı yen er ou evra ı tt u. a a m ... eınfnatlariyle birlikte Komisyona müraca· • - tır. Muhammen bedell 28000 lira llk teminat caatları. (GS50) 16 .... ,. dürlüıtünde par&aJJ; olarak ıısrebltlrler. 
nu hükUmlerJ dıılreslnde ücret verilecektir. ..,.. ltlan, (1574-4) l67S5 

15 
_ Alınııcak daktilonun, cok aert ve aı· S - Muhammen bedeli 60750 lira Uk teznı. 2100 liradır. 4 - 11 yeri: ~kl~eııır • Se>'ltıaıl )'Olunua 
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•Imtıhand k nat 4557 lira ııınr etine alt evaat ve ıa-na· 2 - Pazarlı~ zı. 9. 941 paurtesı aaat 10 Patates alınaea.k 31+940-43+000 kilometreleri aruıdır. 
ün battani'-•e alın .. cak a ı >·azması zım r. , a azanan· • , '4 , u ıac "•""'" muuv" nall•d• o.ıa okul mo- m• Ko. da ""''••· •• o. ""'"" S.. Al. •~ da nP<laoakt... K>Ckl.,..11 SL Al. Ko.dan , • - """'" '" mok"b '°'" va """' 

· M. Sa. Al. Ko. dan ı zunu olanlar tercih edilecektir. 4 - lıteklllerın kanunun 32 ct maddesine 3 - 1stekll!erln teminat makbuzlarlyle 1 - 13 muhtelif mnhal için ~akı.da mik- lmallt lnsaatıdır . 
• Beher tanesine tahmin edilen fiyatı Ol\ 

6 
_ lmllhan 22 eylül 9

41 
pazartesi ırtınü tevtlkan hazırlıyacaklan tekllt mektuplarını Ko. na mUracaaUan. (6783) 16666 tarı, muhammen bedeli, ilk tem!natı ile 8 - Eksiltme: 22. 9. 9.u tarihinde Eski_. lıra elli kurU:J olan ikibin be~yüz tane yün saat 

14 
te yapılacaktır. ihale aaatınden bir eaat evel Ko. ııa verme- ihale güı:ı ve 11aati yazılı patatesin eksilt. ııır vllAyeU t>lnasında topl&nan dal:nt encü 

4 

battaniye 
22 

eylül g
41 

pazartesi cünii ı;aal 7 - Tallplertn en r;ec :ıo e)'1111 941 cumar· !eri. <6301> 16284 Çarık alınacak mesı yapılacaktır. mende uat 115 te yapılacaktır. 
l1 d teal ırOntlne kadar a~ı::ıdıı. )'azılı vesikalar!)'- lzmlt Sa. Al. Ko. dnn: 2 - 'l'allplC'rin kanunt veslkalariyle tek- 7 - Eksiltme kapalı zart uıulb1edlr. 

e Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da ıe blrlll:te askeri ıabrlkalıı.r umum müdürlt1· Yük~ek mimar aranıyor l - sıı.rtnar:ıeıılnde ynzılı eve..at ve ıartıar lif mektı.ple.rını ihale &:ıatlnden bir aa.at 8 - Ekıııtmeye cırınek 11t1yenler1Jl 
Pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin C'U blnaııı dahilinde sandık mOdUrlUtOne bl. Balıkesir Sa. Al. Ko. BaıkanlıtındAn: dalres!nde >-&.zıh oldutıu üzere Qç bo:;lu eveline ke.dar Kırklareli Sa. Al. Ko.na <4-ıss 99> Ura muvıı.kkat teminat vermesi ve 
1575 liralık teminatları ile birlikte pazar _ rer tsUda ile mUracaat eylemeleri lAzımdır. 1 - Mıntıkamızda lnhllAI eden mimarlı. 1500!> cm. cank kapalı zart usulb1e Jhaleye vermeltri. aaa:tda l'öıterllen \'Hlkıılan halı oımalan 
ı.L _.,_ A .. kl h d t ı ( ı ~a 200 lira Ocrelle autı:!altl ıeralt muclbln- konulmu$tur. 8 - Şaralt ve evs·'ının Ank"~a, f•t•"- aarttır. 
"Ut •\lll ve saatında mezkur Ko. da bulun - - ... c cp ıa a c namcs aıs veya ıu- .u .-.. ~ .... Dıal retl). ce bir yüksek mimar alınac.ıktır. 2 - Toptan olan muhammen bedeli 15.!500 bul Lv. Amirltkl rl, Çorlu ve Kırklareli Benzeri (30000> liralık ıı yaputuıa daU' 

an. (674g). 16758 
8 

_ Evelce ''azltede t>ulunmuı olanların 2 - Yüksek mimar okulundan diplomalı liradır. llk tc:nınat 1163 liradır. Sa. Al. Kod gorebilirler. bon&er\1sle mali reteranıa istinaden ihale• 
Pa\•yon yaptırılacak aldıklan bonservis uıı \'e:Ya sureti. olması. s - lh:ı.lesl 6 10 9.U rııızar esi gtjnO uat 

4 
- Postndakl g cikmeler kabul edil • den en az üc ~ün u·eı vll!vete mQracaaUa 

ll M. Vekaleti sa. Al. Ko. d&n: C - NUtus tezkeresi uıl veya turetl, S - Ttlrk olması. 17 de İzm't Sa. Al. 1(., da )'Apılııeaktır. • mez; (6,.Si) 16795 alacaJ<lıı.rı ehliyetname l'e senesi itinde tıca• 
4nkarada bir pawon ınıa ettırtıecektlr. D - Askerlik terhlı vesikası. 4 - Askerlll:le lllıltl olmaması. 4 - Eu lac alt ıartnamel2r htanbul, An· Cınsl: Pat'ltl'S, Miktarı: 10T40 kilo, Mu- ret odası vesikası. ltııılt bedeli (30.711) ura 37 ıcurustur. :.tu· (6773) 115709 5 - Cümhurb•et hükumeti hüviyeti cüz - kara Lv. rımlrl klerı IıMlt "':ı. Al. ı-:o. r1a ırö- hammrn bede il: M7 lira, İlk teminatı : 

9 

- Teklif mektuplan Y'Ukarıda altıncı 
\'akkat teminatı (2.303) ura 35 kuruatur. danını hAmll bulunması, rülur. lstPl.lllC'rln belli ırun ve saatten hır 4

10 Hra 27 kurue, İhale te.rlhi: 13·10·1941, maddMe yazılı 111.ıı.tten bir saat eve'lne k1• İl\alest 6 blrlncltl'~rın 9.ll pazarted ırUnü sa- 6 - $imdiye kadar yaptırıı l$ler nıı.kkını:ıa saAt eve!, K'l. nıt vermeleri. hale il' lnU: Pazo.rtui, Santl: 16, Şekli : dar \'llAYete ıreurııecek d1lmt eneü~en re• 
at~ te kapalı zarrıa yapılacaktır. Kesif ve ANKARA Lv. AMfRLiGI elinde vesaik buhıomuı. (GSl~l 167ta Kapalı z rf. ~ııtııne makbuz mukabilinde vtrleceıctlr 
&alr evrakı 154 kurue mukablllnde verilir. 7 - Resmı dııtre ve müesseselerr1e C.'11~- • Clnsi: Pa~:ıteıı, Mlkt!lrı: 17360 kilo, Mu· osta lle ır1'nderııo~ek mektupların nihayet 
Ta.ltıılerln teminat mektuplarlyle birlikte lha- Nakliyat ya.tu ılaca.k ır.ıısa elinde hOnservts bulunması. l\1uhtclif y!yPcel: ınaddesi hamM"n brd lı: F-"8 lıra, İlk teminatı 65 altı..,cı maddede Yıtzııı saate kadar •elrnlı ol· 
ı. ıaattnden btr aut evellne kadar teklif Ankara Lv A. Sa. Al. dan: 8 - Sıht durumu hak'lo;ında do!<tor rapo - alırıır.~nk lirı., İhıı.le tl'!rlhl: 13-10-194.1, ihal• günU: maSl ve dıı zartının r.ıU"'ıür mumu tle IY1 11:ıeırtuplarıru M. M. v. Sa. Al. komll!yonuna l - Aı;ıl. eksiltme ile 1000 ton nakliye ru, ~ Al K A Pazıırt•sl, s~ııtı: 16 Şl'kli l\'.apalı rarf. kaplatılmuı IAzımdır. Postada olacak cec~~ 9 - Muaaddıık hüsnühal varakası , Çı:.nkın .,a. · o.u n : CI p me er kabul edll:nez <154"") ~elerL (6770) llSWG ta&ıttınıacaktır. ı _ A§:ığ da miktarı ve cinsi yazılı 13 r.::;,: s.tntes, Mıktarı: 2680 kilo, MU· · """ 16452 

10 - Tııllplerın Balıkesir As. me\'kl k-.. u· hı:nmen bed il ıs• ıı 1 v... kal~m yıyeC"k maddel•ri hizıı.lnnn1~ ya- • " : .. ra. lk temlnalı: 10 Parke 
tanlıı')ına müracaat atmelerı. (64221 1~'6 lıra 5 kurun 1h l t !hl ı zıh ı;tın ve .ısıuıUerde açı~ ck&ıl ~me ile '" a c nr : 13-10-1041, hı· 2 - Tahmin edilen rı:·ııtı 2 lira olu mu· 

Voltmetre' ke hat muayene tıammen bedeU :xıoo liradır. llk temlnaıı ıw 

taşı alınacak 

cihazı alınacak ltradır. 
lıl. M. VekAletl sa Al. Ko. dan: S - thalcı;I 20 9. !l~' cur.:artesl ı:unn ı.at 
Behertne tahmin edilen !l)'atı (1630! kU. 11 dedir. Talipler prtn ıme.Yl her g'..n Ko. da 

ruı olan 90 adet voltmetre ile beherınıı tah• ı;!Sreblllrler. (S:.04 ı 16250 
llıln edilen tl)atı (40) Ura olan 75 adet hat 
ınuayue cihazı acık eksiltme lle munııkasııya 
konmu$tur. Ihaleıl 6. 10. 941 pazıırtul gün O 
1&1.t 10 80 dadır. Ilk teminatı 33&,3S liradır. 
8artnameşl 1'L M. v. satın alma ko:nıa~o· 
hUnda r!SrülUr. Taliplerin kati temlnatlarlY
le birlikte thale ıtün l'e ıaatınde komisyona 
ıelmelert. (6771) 167117 

Yazı makinesi a!maca!t 
Harp Akademi'! Sa. JW Ko. l>atl:anlıCın · 

dan: 
l - KOcUk ltallk hartı! blr >·ıızı maklne31 

alınacaktır. Müstamel de olabilir. btekl1lerın 
:?2. 9. 941 :ııazarte~I glln!ine k:ıdar muracaat. 
ları. t668:ıı 1GG19 

Odun alınacak 
Elektrik ve aımsör te:ıitatı Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn 

yaptırılacak Pa:r.ıırlıkln 1200 ton oclun salın alınaeak-
M. M. Veklletl Sa. Al. ı->o. dan: tır. Beher ktlosuna tahnıın edılen fiyat 3 
Xuıt tutarı s:; l!'Y.l otuz bes bin yüz dok - kuruş olup kati teminatı 5400 liradlıv Iha· 

&an lira olan Sıva.& elektrik tesisatı ve asan· lesi :;:s-9-941 salı gUnU saat l~ de dir. Te.l!p. 

;::1~~ 1:~~~~~r::ıa~:t~~s:;a,::~n;~s~~r: lerln komisyona mUracaııtları evsaf eart· 
namesi her gUn l{o. da görülebilir. (6387 

Cllr. Ilk teminatı (2 633,23) liradır. Şartname· 16549 
11 176 kuruş m•ıkabtllnde ?t. M. V. satın al-
ına komisyonundan atınıı.blllr. Tallıılertn ıhll- ~1arangozluk işleri 
le ırtın ve saatinden eon ıız bir saat evcllne Harp Akademisi Sa. Al. Ko. Baskıı.nlı{nn -
kadar kanuni tckııt mPktuplarını kornu;yona dıın: 
\'ermeleri. (677:2> 16798 1 - Alrndemlye alt ııardrop, dolap, masa 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Seyyar etüv alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. danı 
1 - On adet aeyyar etUv pazarlıkla sa

bn alınalaktır. Muhammen bedeli 11.000 11-
ta olup kati teminatı 1650 liradır. Pa.ı:ar
lıtı 22. 9. 9•1 pazartesi günü ıaat 11 de 

4ııkara'da Hava satın alma komisyonunda 
hpılacaktır. Şartnamesi komiıyonda rorü
lebilir. İsteklilerin muayyen g'iln ve saatte 

konıiıyonda bulunmaları. 
(6723) 16701 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Er kundurası ahnacak 

ve 5andabe c!Uısı )aptırılacaktır. Malzeme 
\'e tartname her ı:un 2 numaralı kıslada ı?ö

rüleb!Jlr. lstcktııerın Cô\nknya malmUdUrıurıu
ne yatıracakları 27 lira, 60 kuruıluk muvak
kat teminat ma}:buzl3rlyle birlikte 25. 9. 941 
penembe ~UDU 1ant 15 te Ko. na mOracaat
ları. 6i05J 16679 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlıı;ındanı 

1 - Askeri liselere askeri öğretmen ye

ti~tirilmek üzere iki tabiiye, üı; fizilı:, dôrt 

kimya, altı riyaziye bir fransızca, iki lngi
lizce, iki almanca olmak üzere ceırıan 20 ta
lebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden liaan ötretmenl ye
ti5tirilecekler Ankara. Dil, Tarih ve Coi
rafya fakültesine ve diğerleri İstanbul fa
kültelerinde Harp Okulu talebesi olara'.< 

yetişeceklerdir. 

3 - Kabul 5artlarr 
A) Harp Okulu kayıt, ve kabul şartlarını 

.
1 

Gü. Mh. Gn. K. lstanbul Lv. a>·nen haiz olınak. 
#'.\rnirliğinden : B) İsteklilerin brııntlarına göre yabancı 

27 eylül 941 cumarteal ~onu saat U de dil ve fen bih;ileri iyi derecede olmak. 
4 - İsleklllerın ııcçilmek ıuretiyle alına-41".J)()() lira muha'mmco bedelle 5:>00 çl!t er 

kı.ınduruı kıı.pıılı zart usullyle alın-ıcı.Ktır. İlle teminatı 
8450 

ıtradır. Şartname nll· cak talebeler fakiiltelerln 941-942 tedrisa· 

l?ıune her cün komınonda Eönıleb!llr. ts
tekınerın kanuni vesikaları lle kapalı zart· 
l.ırını en ce:: eksiltme saatinden nihayet bir 
&.aat evellne kadar c:alata Mumııane c!lddesl 
&ı numaralı binadaki satın alma komisyonu· 

tına iıtirak edeceklerdir. 

ııa venneıcrı. <783l/63SOJ 16401 

Odun ve kuru ot ah nacak 
Urfa Giimrük Muhafaza Kıta-

11 Satın Almn Komis onundan : 
t Cinsi: Odun, :Miktarı: S66Hi0 kilo. Tu • 

1~1 : S46n lira, 1lk teminııtı: 2600 lira, 
haıe gUn•ı 6-10-1941 pazartcııi saat 9.sn. 

'l' Clnsı: Kuru ot, Miktarı: 3ll4SOO kilo. 
~ları: 21360 lln. İlk teminatı: 1602 lira. 

aıe gtlnU: 6-10-llHl pazartesi ınat ıı. 
.A ) Yukarda yazılı odunla kuru ot hi· 

2!J.Jar d U t ındıı gösterilen gUn \•e s3atıer e r-
~ a CUmrt\k Muhafaza aatın rJma komls • 
0~U1'da kapalı zarfla ı;atın alınacl!.ktır. 

"el ) Tatıpler ihale aaatlnden bir saat e· 
la tekıır zıırflannı komisyona verml" o· 

rııık1 rdır 
tU C ) Şartnameleri okumak lstiycnler s8· 
ı~. geçen komisyonda her gün goreblUr· 

g~~t l. fatcklller h~r ke.lcmln hizasında 
l'ilk "'rılrn teminat akçelerlnİ Urfa güm -
ile nıuhataza kıtıuıı vezrıflıılrı" yatırıp vez· 
narn~~buzu veya banka mektublyle "ıırt
dtn . ın dördHneU maddeslnrJe kendilerin· 
lerdı ııtennen vrsiknlnrla birlikte gelecek· 
~235-6805) 16800 

~SKERI FABRiKALAR 

5 - Kayıt ve kabul günleri 1 Teıırinie\·el 

941 de sona erecektir. Bu tarihlerden son
raki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

6 - hteklllerin evrak ve vesaiki ile 

Harp Okulu komutanlığına derhal miiraca· 

aUarL (6707) 16700 

2 masn. yaptırılacak 
Harp Akademisi Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Akademi ihtiyacı ıcın mevcut numu

nesi tekil ve evaarındıı yirmi iki adet yazı 
makinesi mnsıı.11 yaptırılıı.caktır. NUmuneslnl 
ııörmek ıstıyenlerln her ~Un \'e isteklilerin 
Çankaya mıılmOdUrlU~Une yatıracakları 10 
llrıı. 70 kuruıluk mu\akk11.t teminat mıı.kbuz
ıartyle blrm .. -ıe 24. il. 1941 çaraamba ıünU sa· 
at 15 te iki numaralı kışlada komlsyenumu· 
za mUracaıı.tları. 

::ı - seıuen tıc untımetre earyolu bir adıot 
bU>ilk yazı makinesi alınacakUr. lsteklllerln 
24 9. 941 careıımba eünü saat 14 te Ko. na 
mliracaatıan. (67E:9> 16iZ2 

Süpürge alınacak 
Ankara Lv . .A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı..o:nlsYOnda mevcut numunesine cısre .2000 

adet calı ve 1000 adet hıı.ıır ı:.tpürıre aatın a-

lınacaktır. 
ihalesi 22. 9. 941 paıarle!ıl ı:Unü 1&at 14 

tedtr. Taliplerin teklif edecekleri tJya t U:ı:e • 
rlnden yüzde 115 tl'mlnatıarlylıı birlikte ko -
mls>ona mUracaaUnrı. 

(6S:S7ı 16763 

Kuru ot alınacak 
Ankllrl' Lv. A. Sn. Al. Ko dan: 
1 - pazarlıkla sn. 82. 8!5 ton ki ceınan 

:47 ton ıcuru ot gatın alınacaktır. Teli .. ·er11· 
Dog 1 mek ıarttyle Ankara l5tuyonunda vaı:ondan 

{asına bağlı üç listede ynzıh te.~ıım beher kUosunun muhammen ııyatı 6 
e ektrik malzemesi alınacak kuruı blrll!<ll'.re tesllın beher kilosunun mu-
..... Fab. satın 

1 
K d . 1 hammen tıedell 7 ku~u•tur. Evaat ve ıartna.· 

T h R ma o. an • l'Uk a ın n edilen bed•ll l3F245 ı !ıra olan ml'sl Ko. dıı ırörille!Jlllr. so, 52, 85 ton olan 
P' arıda y 

1 
A k 

1 
bu otlar ayrı 11.yrı taliplere de \'erllc':ılltr. 

il.brik azı 1 elel<trlk malzemcsı 8 eı 2 Tekarrür edecek t lyat üzerinden yüz 
tırı al~ar umum mUdürlüiO merkez sıı· de 1;-kati temlnıtt ıılınacııktır. hteklllerı~ 
iiintı &aa komısyonunca 25·9-941 peıı;eınbe 20. 9_ 941 cumıırt~ı ırüııU temlnatlarlyle blr
cektı t 14,30 da pazarlıkla thale edile - ilkte Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. na mUraca· 
!{atı r. Şartneme nı lira ıu21 kuru~tur. atları. <6856) 16784 

tiınanat (5736 k tur l ı lira ı 75ı uru5 · Gaz ve makine ya~ı alınacak 
1)

0 
6465> 16637 Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1Yaarna bağlı iki listede yazılı Pazarlıkla aıaı?ıda cins \·e miktarı )azılı 
e ektrik 1 • ! acak 4 kalem maklna yaf:ı satın alınacaktır. Pa -
>.s. Fnb ı::; r;ıa :z:emesl a rn zarlıtı 21. 9. !Hl pazarteııl 1:!inü saat 14.SO 
'I'ahının' 'a ın alma Ko. dan : 

1 
n dadır. Tallıılcrın tekllt edecekleri tlyat üze. 

YUkarıda edilen bedeli ı53762ı lira 0 a j rlnden kanuni temlnatıar!Yll! b!rllkte Ko. na 
F'abrikaı Yn:ı:ı•ı elektrik malzemesi Askeri mtıracaııtıan. (6S5S) 
•l:rıa k ar umum müdUrlUtü merkez satın Kilo Cinsi 
tltı ~ om S}·onunca 25-9-941 perŞembe g{J· llOO C:rea yall 

Ot Ve !
"'rnan alınacak Ça~kırı Sa Al Koda inal esi ) apılaC3.k - le g ln'l: Pazartc31, Saati: 10, Ştkll: Ka - E 

Balıkeaır Sa. Al. Ko dan: tlr2 - Pnzerh"" 25-9-11'141 saat 10 dadır Cin.sı: Palete~. ~liktarı: 7ZOO kilo, Mu- hRıJ'!d~n . mar ır iği Baıkan-.... .. . . . l pah zarf. rzunım 1 B. 1 

1 - Bellrr kllo5una 5 kuruı 50 santim t.- o• • · hıı.nnı n bcd"ll • ~ 1 r İlk · I!: • 
yat tahmin edilen 1400 ton bal)'ıılı kuru ot İst.,klll!"ın kati temınat pvralarl~·le mü - 1 İh 1 · ıra, temınatı: !?~ rzurul"'lda imar btrllttntn r&.ıt racaatlsn. trn, 'l ,. trr hl; 18-10-1941. İhale r;iuıU: de muntıı.zam bir ıurette •·tıt erecett Yft'o 
ve 4 kuru~ 50 1&ntlm fiyat tahmin edilen pa-art.-·ı e; t 16 .. edilerek t ıı 1000 CırıJi: Tuzsu- tcreyoı'tt, Miktarı: 6000 _.. -~' aa ı: ş ki!: Kapalı :ter!. ed!lmtk Uz:.ere 22xl4)(l6 eb es m 

ton tıııly.ah aaınıın kııpalı zart uıullyle kil T t ooorı 11 C'!!ll!I: Pntateıı, Hıktnrı: eıııo kilo Mu - mı bee b n parke ta•ı k l adında Yüz )'ir-
ekılltmeye konulmuıtur o, ı: arı:. ra, .ı. 11.n tı: lv50 1.:-a. h b d . • ~ ıpa ı zarı usull)ll 

2 - Ekslllmıısı :zs. 9 94
1 

cwnıı ...unu sallt Ciruıl: Sut, Mik~arı: :: '!\)') kılo, Tutarı: .ammrn e lı: 324 llrıı, İlk t~miııatı: 24 •llLme>e çıka.rılmııtır K~ııı b e ek-

1
,. "" d 1 3900 lı'rn, T'"ı••ınntı "il" !ıra. lira 30 kun;o, !ha.le t-ırllıi: lS-10-19.U, 1 - liradır. Mu\•nkkat le:._lnıtı ll'!eıı on bea btıı 
"""' a Ba ıkeıır Sa. Al. Ko. dA yapılacak· "' " "' " " h ı lı ., ... "' liradır Ek tı Ciu~i: Yo ;.ırl, 1'1!ktnrı 4'10'.l kilo, Tuta- ~" g n ı: l azft.rt si, S:ı.ati: 16, Şekli : elltme ve lhaltsl 2blrtncı tenin · • 
r. Kapn.lı zarf. bt ı:Untı aaat ı:ı t• ... • 

941 Perıem-
3 - Kuru otun muvakkat tıımlnstı mtk. rı: SOO lira, :remtne.tı: l!:O lira. c• 1 F ~ .:.n:u.um .. 1ayet maJc: tarı !5100 liradır. Samanın muvllkkıı.t temi_ Clnnı: Limon, :Uiktnn: CC."'0 adet, Tuta- .n" : >ntat ll, Uiktan: lOHCI kilo :Mtı· mında toplanacak imar bl ıı a-natı 8375 liradır. rı: 600 lırn, Temlnetı: oo lira. ~nm:arn beı:l•lr r>24 lıra, İlk teminatı: 39' tarafında" :ııapılacaktır. ;.1~!1::ı~ret::ıYet! 
4 - E'·sat ve ııırtııırını ııörmek latıyenler Cin3i: Kcs:n makıırnn, Miktarı: 9000 ıra kur-.ı!i, h!lle tarihi: ıı-ı0-1941, İha- mektup ve:;a makbuzunun ve ti na 

her r;Un Ankııra. lstııntıuı ı.v. amı•llklerı sa i kilo, Tutarı: 3300 llr:ı, Tem.n!ltı: MO llrs le gfüıU: Pazar~csi, Saati: 16, Şekli: Kapa- ve hu ııe alt narından Alacak.lan C::~ı:etodası 
Al Ko larında ve Batık~lr s:ı. Al. Ko da ' Cinsi: Çubuk me.karnıı, Mlk!arı: 9000 lı ::art. stkalarınm ekı:lltmenln açılacatı ve-
eörülllr. " kilo, Tutarı: 3600 lıra, Tem natı: ô!O lirn. Cin l: Patatı's, Mlktan· 1'iStO kllo Mu uat evellnt kadar teldıt mtktubu a~aı:,:n btr 

:ıı - Taliplerin muvakkat te-nınatlarıvıe C.nsi: knonr peyniri. 1"ıktarı: 4000 kilo, hamme:ı bedeli: 234 lira. i1k teminatı: 2; ba$kanlıh wrmelert 11ln olunur. 

1 

raber 
l'lrllktt! teklif mektuplarını ınaıe nallnd~n Tutarı: 4 00 Ura, Teminatı: 720 ura. lira [j lruruıı, İh~e tarihi: 13-10-19'1, lha- csı451sn9) 16897 
bir ıaat evel tekllt mek upl11nnı Ko na ''er- Cinsi: Kuru kaysı, .Mlktl\I'ı: 3000 kilo, le gUn I: Paz:ırtesi, Saati: 16, Ş2kll: Ka· 2 k 1 
meler!. Bu aaattl!n ıorırıı verilen mel:tıııılar Tutan: 2•00 lira, Teminatı: 360 lira. palı z:.rf. 1 amyon Q ınacak 
kabul edilmez. (64:?3> l&t07 Clnsı: Şehrıye. Mıktarı: 4000 kili, Tu- Cinsi: Patates, Miktnn: 13020 kilo, Mu- K . tarı: ı6r>O lira. Tcmın3tı: 240 lira. hammt:n b~dell: 651 lira, İlk teminatı: ayaen Belediye Ri~n • 

Cinsi: İrn ik, Miktarı: l'lOO kılo Tutarı· 43 lira 82 kuru5, İh:ıle tarihi: 1&-10-19"1, den : Ot ve saman alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 5 kuruı 50 l!lntlm fi· 

yat tahmin edilen 1576 ton tıalyalı kuru ot 
ve 4 kurus 50 Hotlm tlyat tahmin edilen 
345 ton balyalı uman kapalı zarr usullYle 
eksiltmeye konulmuatur. 

2 - Ekftlltmesl 26. 9. 941 cuma ıünU 1aat 
16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

a - Kuru otun muvakkat temlnııtı 2373 
liradır. Balyalı aamanın muvııkkat teminatı 

1165 liradır. 
4 - Evtaı \'e urtıa:-ını ırtsrmek lıtlyenler 

her ıüp Ankara, btanbul Lv. lmlrllklerı Sa.. 

AL Ko. ıarında ve Balıkesir Sa. Al. Ko. la.rın· 
da ıörebtllrler. 

il - Tallpl(!rln muvakk.ııt teın!n1.tlarMe 
birlikte tekllt mektuplarını ı!lzU ıreçen aaat• 
ten bir ıaat •vel Ko. na v•nnelerı. Bu aaat· 
ten ıonrA verilen mektuplar kabul edilmez. 

(6424) 16408 

Kunı ot alınacak 
Bahkl!lltr Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllO!una :) kuruı 50 1antım n

ya l tahmin er1llen 15330 ton balyalı kunı ot 
kapalı za~t uıuıtyle eksiltmeye kon•Jl:nustur. 

2 - Eksiltme 26. !I. !Ml cuma ırUoü aaat 
17 de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı ü~erlnde:ı mU\'ak· 
kat teminat miktarı 879SS lira 20 kuru~tur. 

4 - E\'lat ve oartıannı ı;:!Srmek ıştıyenlcr 

her gün Ankara, lstanbul Lv. lmlrllklerl Sa. 
Al. Ko. lıırında ve Balıkesir Sa. AL Ko. da 
c!Srüleblllr. 

5 - Taliplerin belll ırtın ve saatten bir 
ıaat evel tt'kllt mektuplannı vermeleri •art• 
tır. Bu saatten ıonra verUen mektuı>la.r ka-
bul edilmez. t6425) 16'109 

Nohut alınacak 
sa.rıkamıa Sa. Al. Xo. d:ın: 

l - Kapalı zarrıa 21. s. on de lM.lul ya
pılıı.n S9 ton nohuda teklif edilen 21 ınırus 

!50 santim fiyat pahalı aörüldlltünden ııır ay 
zarfında alınmak Uzere pazar1ıta konuımuı· 
tur, 

2 - İhalesi 2!5. 9. 9.U ııerıembe gilnü saat 
10 da Sarıkamıı Sa. Al. Ko. da yapılacakUr. 

3 - lsteklllerın belli gün ve saatte ilk 
temınatlartyle Ko. na mUraea.atlan. 

(646ı) 19419 

Kuru ot alınacak 
E!"ztncan Ilı. Al. Ko. d3.n: 
1 - Beher kllosuna ::; kanıt tb'at tahmln 

edllen 600 bin ıcıo kuru otun kapalı zıırna 
ekalltrnesı 29 9, 941 pazartesi rünü aaat 15 
t~ Erzincan Sa. Al. Ko. dil ya.pılacaktır. Ta.h· 
mtn etmen bedell 30 bln ura olup ilk teminatı 
~!5 liradır. Sartnamesı Ko. dıt e\Utı ııorun 
bütün ıramtzonlıı.nnda vardlr. ıateıtuıer tara· 
tından okunablHr. 

2 - 1at~klllerln be111 gün \"e sa.ıtten bir 
saat evel teklif mtktuıılannı Ko. n .. venne-
lert. (654!J> 16497 

1 iS ııra, 'l'emınatı: ZS Jıra 25 ku~uş • 1 t~alc &1lnll: Pr.znrtest, Saati: 16, Şekll : 1 - Ford muka beheri )'edl bln Tl1 k 
Cinci: Pirin~ unu, ı iittarı: GOO kil~. Tu- Kq ah Z"rf. rası muhammen bcrlclli UZUJl ıaseli 2r u. tarı: Z20 lira, Teminatı: <l'l lira. Cinsi: P t~t•s, Miktarı: ll:i1'0 kllo, Mu- Jcamyon ı.ıo 941 carN.mba ri ü adet 
Ci~i: Çay, Mıktllrı: 150 kılo, Tutarı : j ~anu~~n bedeli: P')7 lira, İlk ter.ıinatı : da yapılan teklif haddı l!yık ıı>r~ld'~~t 16 

1050 Ura., Teminatı: l~i lire. :50 kuruş. lı a 2 kuru§, İhale tarihi: 18-10-19•1, dirde beledi e e . . u tak. 
Cinsi: l{ırmızı mereımel< MiHarı. 10000 l İhale günıı: Pazartesi, Saati: 16, Şekli : r 1 k ./ ncume:unde kapalı zarf ıı-

kilo, Tutıı.rı: 250') lira Tc~lne.tı .. 3;" 11 ı Kapalı zarf. su ıy e e sı tmesi yapılacaktır. 
• • ı.., ra. C' 1• p l t 2 "' (6840J 

16787 
ıns • .a ıı es, _Miktarı: 6450, Mııham • - çartnameler bedelsiz olarak beledl-

Sığı eti a!ınacak 
Urta Sa. Al. Ko. dan: 
1 - A6atıda uzııı ıııtır cUne talip cık

ma.d.JC-mdan wlltmeııı bir ay lclnde pazar. 
lıkıa yapılmasına karar ..,crllml&tır. 

2 - Pnzarlık 8. 9. 9ll den s. ıo. 9-U tarihi· 
n• kadar dcvnm eder "e talipler her ıtın 
komtay0na muracaa tla pazarlık )'aı>at>lllrler. 

a - ı.teklllerın Urta Sa . .Al. Ko. na mu. 
racaaUarı. (68421 

Clnsl 
sıaır eu 
Sıtır cU 
Sıtır eli 

Mlktan 
144 000 
144000 

72.000 

Kunı odun alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al. Ko. rııın: 

16788 

1 - 400.000 kilo kuru odun 
ihale edilecektir. 

pazarlıkla 

2 - Muhammen bcdell lG.000 muvakkat 
teminat 1002 lira. 

3 - Pazarlıtı 24. 9. 941 carıamba. ı;:Qnü 
saat 16 da D. B:ıyıı.zlt Sa. Al. Ko. da yapıla-
caktır. (6544) 16789 

Odun alınacak 
Urla. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aıa.:ıda mlktnrlan »a:ı:ılı odunlara 

ıü1'11nde talip cık"madıtından eksllt.-n •-:tn bir 
ay içinde yapılmasına karar verıımııur. 

2 - Pazarlık ll. 9. 941 den 11. 10. 041 ta.rl· 
htne kadar devam er1"r ve istekliler her &ün 
Ko. na mUrııcaatla pazarlık )apablllrler. 

3 - Taliplerin Urta Sa. Al. Ku. na mUra-
caatlan. 

C1ıı.a1 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Miktarı 

M0.000 
960.000 
640.000 
800.000 

CGS~5) 

16790 

Saman alınacak 
Eskt:,.hlr Sa. Al. Ko. dan: 

men bed"lı: 324 lıra, İlk teminatı: 24 lira ye baı:ı kttabetlnd"n alıııacakt,ı.r. 
30 kııru!'l, İhale tıırlhl: 18-10-19.u, İhale 3 - Beher kamyonunun muvakkat 
gtınıı: Pazartesi, Santi: 16, Şekli: Kapalı minatr 525 liradır. t., 
zart. 4 - Teklif mektupları ka'ltm--' 

Clnııl: Patates, l!lktan. 7.,00 kilo M . e ı '"T• açma 
he.mmen bec! .. ll: 360 lira,. tı"k t 1' t u: ıaatınden bir aaat eveline kadar malı:bus 
2'. Ur.a. İhale tarihi: 13-10-lSU, ;~:;: ~: mukabilinde belediye reisli~lne tevdi edil .. 
nU: Pazartcal, Saa.U: 16, Şekli: Kapalı cek ve posta ile cönderilen teklif urnan 
zarf. bu uatten evel gelmiı bulunacaktır 
h Cinsl:bPat~teıı, Mlktan: 111540 kilo, Mu- Pmtada valrl pclJmıelar nazara al~Qlla 
:ıml'n r.delı: l$77 lira, İlk tentinatı: 43 calrtır. • 

lira 27 kı.ırıış, İhale tarihi: 13-10-1941, ı. 
h~le gUnU: Pazartesi, Saati: 16, Şeklt • 
hepalı zrırf. • 

Cinsi: Patates, Miktarı: 5560 kilo. Mu
hammen bedeli: !:i8 lira, İlk teminatı • 
20 llrn 85 kuruı, İhale tarihi: 13-10·1941. 
1?nle gUnU: Pazartesi, Saati: 16 Şekil '. 
Kopalı :ı:nrf. ' · 

Yektln: 122760 kilo patates. _____________ . ______________ ....;.:;;;;;;~ 

Devlet Konservatuvar Md. 

Talebe alınacak 
Ankara Devlet Kon&ervatuvanndan: 

, 1941 • 1042 dcnı aeneşlndı devlet konur_ 
\&tuvıırına talebe alınacaktır. Is•eklllerın 
maarır. llae. ıı:retmen okulu ve orta okul 
n'ıtldUrlUklerlyle devlet konservatuvarından 
ıart_ıa.rı ve imtihan ırunıertnl ötrenmtlerl. 

?l:ot: <Mektupla mıılQmat almak l!Unnle· 
rtn 7 kurualuk mektup PUiu ır!!nı'lermelert 
lAzımdır.ı Namzet kayıUarı 28 eylül 1941 ak· 
ıamı kapanacaktır. (6106, 16203 

TAPU ve KADASTRO 

(8159/6753) 1MM 

Kapalı zarf u.suliyle ekailtıne 
ilinı 

Antalya Nafıa lnıaat JComll)lonundan· 
l - !lkıılltmeye konulan la: An . 

Burdur Ytılunun 2S+~+OOO lalJ.oa • 
ıometrelerı ıruı tamiratı aub'MI, ıncı lcl • 

Keılt bedeli (12:208) lira 86 kuruaıur 
2 - Bu 111 alt Hrtnaına vı ıvra.ıc • 

dır: •unJ&r. 
A) Keştf, 

Bı H115USI fenni eartname, 
C) Grafik, 
d) eartname, 
E> Mukavele ımıjut. (Bu l!'.TaklAr Aııtal

)'I narıa mOdürlOl'ünde rurüleblllr.) 
3 - EksUtme 1. 10. 9U de canamba ır!lntı 

aut 11 de Antalya'da Tentkıı.pı c:addıııılnde 

naıı:ı mUdUrlUtil blna11nda kurulu (Antalya 
naııa lnaaat komlayonunda) ;vapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarı uıull.Yla ve vahl· 
dl fiyat 1lzerlnden yapılacaktır. 

!5 - Ekı:ltmeye rlrebllmek scın latekllt.rln 
<915) lira <65> lnıruıluk mu\'lıcıtat temlna.t 
yatırmılan l'e bundıı.n baıka aaatıdakl "Hl· 
kaları ibraz etmeleri ııırttır. 

Ank~ra Kadestro MalmUdUrlütUMt'n: 1) Bu işe girebilmek ıcn natıa müdQrlYetı 
Ankaranın Cıncın hatları mevkllnde k!lıı 

1 

ehlb•t komla.Yonundan alınmıı müteahhlllllc 
ve kadaatronun ınsı arta 89 parsel ı:ıyısı al· \'tslkaaı. 
~~dil tahdit edilen ve ctrarı erbaaaı Karaca· 2) carı ıeneye alt Ucaret odası \'tt!1<aSl. 

ya :volu, UY\lz ku)'Usu, berber Mustata vt 1 16704 
Mahir Salt tarlalarlyle mahdut evelce bat 1 
halen tarla olan bu 1 urt usullyle ekalltmeye konuımuetur Ek· 1 öl(l yer senetslzden P~r-• ot· 

Elltme 9.10. 941 :ııel"8cmbe ııUnü aaat ıı:ııo da ul .. Ahmet ''ereaelerı adlanna tesb:tı )a -

1 - 600 ton döküm dtlı?en ııamanı kapalı Kopalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı Eak ! Pl ac:a.,ından bu yerin Ulk'" 

leehlr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llk te· a hl m .,eti lcln baı.'<a 
mlnatı 1012 Ura 50 lcurustur. lsteklllerın llk Aa kp veya altıkıı.lıları varsa. lkl ay zıırtında 
temlnatlarlyle ve hamili teklif mektuplarını 1 n. ara kııdastro kom!S)'Onunıı. rellp müraca- A 1 N l 
eksiltme ırtınü mua~en saatten blr sn at e at eylem~erı aksi takr11Nle m•z.kQr mU:!det nt~ ya af ıa ll!aat Komi& 

- ı cectıkten ıonra . ki '-" ..J -
\·el Ko. na vermeleri. Postadal:I ı;:eclkmeltr \ n olacak iddialarının . J cnt:n:ı&n: 
kabul edilmez. Evaa! va tartlar Esklıehlr sa. ~eamu olamıyacatı kadaıtro kanununun 49 j 1 - !:kslltmeye kOl'\Ulan ıa: Antah•a. Bur 
Al. Ko. da r!Srüleblltr. ncu maddeıl mucibince beyan \e llln olu - dur yolunun SS+OOG-cO+OôO tncı kllomet: 

(6847) 16792 nur. 4372 1 r<'lerl arasında yapılacak tamiratı 1 alt. esas :veya 

Odun alınacak Kesi! bedel1 192M lira 80 kuruetur. 
2 - Bu ıae alt ıartname "e evrak eunıar. 

dır: Sabun alınacak n. Bııyazlt sa. Al. Ko. c1an: 
VlLAYETLER 

Yalova Ss. Al. Ka. Rs. den : 1 - 500 bin kilo kuru odun pazarlıklA a-
l- Tahminen beher kilosu 1'i4 ıcuru§tan lınacaktır. 

36.000 kilo sabun kapalı zartla alınacak • 2 - Muhammen bedeli 20.000 liradır. Mu. 
tır. Muhıı.mm!!n bed•ll 19.926, muvaltkat vakkat teminat 1500 liradır. bteklller her 
teminatı 140• lira 45 kuruştur. rtın Ko. d:ı eartnamcY1 2örcblllr. 

27' İhaleııl SO. 9. 941 ııalı gUnU ııı.at 15 S - Paza.rıı~ 23. 9. 9.U saa\ 15 te D. Ba· 
dedır. yazıt Sa. Al. Ko. d& yapılacaktır. 

3- Şartnamesi Ankara htanbul Lv. A· I (6849> 16795 

Muhtelif yiyecek maddesi ahnacak 
;ankırı Sa. Al. Ko.dan : 

- Ap~ıda mıktan ve cinsi yazılı 
yazılı gf.ln ve Sl'.l\tlcrde oçık eı.:tııtme ile 
İsteklilerın ihale eaatin~e kati teminat 

Cinri 
Sığ"ır etl 
KOj'Un eti 
Sade :rnt 
To% ııcker 
Sabun 

(6$46) 
Miktarı 

Kilo 
00000 
sooorı 
:ooo:ı 

16000 
HOOO 
25000 

8000 
200'.l 

Tutan 
Lira 
l~ooo 
li500 
ZDOOO 

7840 
iiOO 
6250 
5600 
1600 

12 kalem yiyecek maddeleri hizalarında 
Çankırı SL Al. Ko.da lho.lesl y:ıpılacaktır. 
p:ıralartyle Ko.na mUrar..aatıarı. 

Teminat 
Lire. Kr. 
!?700 00 
2525 00 
4850 00 
ll 7Ei 00 
ns5 

937 
8~0 

240 

16791 

İhnle gUn ve ııaatl 
24-9-1941 10 .. .. .. " 
" .. 
" .. 
" .. 
•• .. .. .. 

lntaat yaptırılacak 
Atyon VlltıyeU Beden Terblyeıl sısııre 

Baakanlıtındao: 

1 - VIJ3.yetımlz merkezinde beden terbi· 
YCSI umum 1'\Udurıu:üne alt eskl Dumlupınar 
okulu blnaaının blllııe merkezt ve Jimnastik 
sıılonu olarak ikmal lnaaau lıt 2 lklneıteırln 
1941 pereembe 2UnU saat 15 tıı ihale edilmek 
üzere kapalı zarf uıul!)'le ekstltmeye konul_ 
mUltur. 

2 - Keııt bedeli (3308:1) lira (7S> kuruı 
olup muvalı:ka t teminatı (2SM) liradır. 

3 - Ihala Aty0n vllA>'et merkezinde vllA· 
Yet makamında müte1ekkll komlayon marUe
tlyle yaııııacaktır. 

4 - lsteklllerln, bu .rbl lıleri yaptıklan
na dair vesaik Ye teminat mektu 1 l P 11.Ml\I lh&-
e ırllnü muayyen aaatten bir saat eveıın 

kadar komisyon reııııaıne vermeleri ıı• e 
lunur. ..n o-

16430 
Sose inşaab 

Esklst>hlr ?\afıa MUdUrlUtünı1ne· 
1 - Ekelltmeye konulan le· . 

Seyit.azı :yolunun 81+940 43+ooO ~lıehlr. 
lerl tasılanndıı. yenl ıose ve 

1 
kllol'lletre· 

saatıdır. ınaı 1maU.t tn-

A - Ktalf, 
B - Hususi fenni 1&rtname. 
C - Craflk, 
D - llartname. 
E - Mukavele rıro]esı (b 

ta\ya nafıa müı:!ürlUtUnd ö u •vra'lclar An· 
3 - Eksiltme 2 10 :. c rUltbillr.) 

' .,,.1 Perı be ıaat 11 de Antalya. Ye lk em rünü 
fıa mll1Urlütü bl n apı Caddesinde na • 

nasında k'Jrul 
nafıa lnıaat komıs u <Antalya 

4 - !:ks!ltrne k Yonunda) Yapılacaktır. 
h ap:ı!ı zart u 11 idi l!)'&t QzertM ıu Yle ve va· 

s _ "'k en ~·apılecaktır. 
"' sııtmeye cırebll 

963 lira 34 kuru 
1 

k rnek ıcın isteklilerin 
rılmuı ve hund • u muvakkat teminat Yatı· 
ibraz etmeı•n an baıka asa tıdaı...-ı vesika lan 

" urttır. 
a - nu lef' cır bil 

Yeti ehliyet k • mek lcln natıa mQdür1 _ 
hltllk veslk sı~mlsyonunc1an alınmıı müteah. 

~ - Cart •eneye it t 
115729 

a lcaret odası ve•'kan.. 
(8197/Siô-t ı 

Tabip 

"-rtrı !.t 1' te pazarlıklı ihale edııecektır. SOO , tııklna yatı 
ln!natıne <2> Ura <69> 1turu~tur. Katı te- 20 Teneke raıydı 

(7876) lira (20> kuru:ıur. <646i) 80 Donyaftı 
ısm 

J<unı ta.rutye 
Seyaz peynir 
Zeytin yat; 
NQhut 

1 
Yumurta (adet) 
Kuru ot 
Saman 

25000 
200000 
118000 
10$000 

3i50 
8000 
7080 

562 
l'i!iO 

10S2 

00 
50 
00 
00 
eO 
00 
00 
50 

" .. .. .. .. " 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 
10 
10 
10 
10 

2 - Keılt bedeli: (STUlll.92) lira 
S - Bu he alt 11rtnameıer 4ır. 

!ardır: ve •vrak aun-

d 1 - Eı!klıehlr tayyare fabrikan kad!'ORn· 
a münhal tababet yerine bir tabip alınacak· 

ur. 
2 - 8u tababete tıtekll olanlann dtııloma 

''8 yııtJerln4ekl vesaiki hlmllen dllelcc:e ııe 
tatırlka •el\el dlrek«SrlQttı ına1'&mına müra-16638 2160 32, • • 4 - Banndırlık ı.ıerı ren el • ..,._ 

•-wa&mt1ı. caat •tmeıerı 11An olunur. 16807 
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Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 

Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 
Teknisiyen mektebinin hirincitetrin 1941 de ba§hyaeak ikinci 
devresi için namzet kaydedilmektedir. 

Meldebin biri nazari, diğeri ameli olmak üzere iki sömedre 
ayrılmı§ dört senelik tahsili vardır. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmit olanlar abndığma 
ve tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 &ayılı 
kanunun 3 Üncü maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebi
lecek derecede tahsil görmü~ sayılacaklar ve lise mezunlarından 
bir sene fazla okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin Zonguldak'ta mezkur 
mektep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatlan lüzumu 

ilan olunur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - Jyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek. 
3 - Bulaş[cı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi miden o

caklarında ameli çalı§mağa müsait bulunmak (sıhi muayene Zon

guldak'ta yapılacaktır.) 
4 - En az orta mektep yahut orta derecede &anat mektebi dip-

loma veya vesikasını ibraz etmek, ' 
5 - Asgari 16 ve azami 25 sayısmı bitirmj~ bulunmak. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 eylül 1941 ak~aınma kadar m;jracaat eden namzetlerin 25 

eyli.il 1941 de Zonguldak'ta he!ap, hendese, cebir ve türkçeden 
yazılı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt 
ve kabul edileceklerdir. (6535) 16485 

Et, nohut, oduıı ahnacak 
Ankara J. Gn. K. Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

\1ıktarı Kilo Cinsi Kilosu Kr. Teminatı 
L. K. Eksiltmenin nevl ve zamanı 

180 00 26. 9. !Hl cuma saat 15 açık ek:sıltme 
577 50 29. 9. 941 pazartesi saat 15 kapalı zarf 

71 25 30. 9. 941 salı saat 15 aı;:1k eksıltme 

SU 000 Odun 3 
::: 000 Sıgıretı narka göre 

5.000 Nohut 29 
l - Miktarı, cinsi, fiyatı, 

dP'll hlznlarında yazılı giln 
ı.ıtın alınac-ıktır. 

muvakkat te mln!l.tı yul~sr1da yazılı liç kalem iaşe ma.d
ve saatlerde bir kapalı zarf ve iki açık eksiltme ile 

2 - Et fiyatmıı. esas belediyenin narlu olup kıı.palı zarf teklif mektubunda bele· 
dtve narkından ne miktar noksanlyle etio taahhilt cdlld!ğt tasrihan yazılacak ve 
e:ırtnamesinde ya:r.ıldığı glbi nark değiştikçe ihale fiyatı da dı;ğışecektir. 

3 - Üç kal-:m erzakın ııartnameleri her gün parasız komisyonumuzdı1.n alıntr. 
4 - İsteklilerin veıılka ve temlnatlarly le yazılı gtin ve suntlerde komisyona get

melerl ve kapalı zar! teklif mektubunun eksıltme vaktinden bir saat eveline kadu 
komisyonumuza verllmeEL (6i47) 16426 

• ah nacak Sıra ve Masa, saıre 

Je.ndanrıa GN. K. Ankara Satm Alma l{om.isyonundan 
Muvakkat tem!nat1 

Lira Kuru~ 
'Miktarı Bir adedi 

A d-et 
115 
18 
26 

3 
2 

.l50 

Cinsi 
Ders eırası 
Yemek maııası 
Yemek "tra~ı 
Öğretmen kl!rsüsll 
S!ys.h yazı tahtası 
Yemek saldalyası 

Lira 
25 
60 
20 
70 
25 
2 

215 63 

147 00 

1.ıtı }(,alem mab:emenin teminatı 362 63 
Mıktan, cinsi, tahmin fiyatı ve muvakkat tem\nat1 yukarıda. y<ızılı altı kalem 

malzeme 1-10-1941 ça~amba günli saat ı~ te açık ekE-iltme ile Ankara J. Sa. Al. 
Komisyonumuzda alınacaktır. Altı kalemin bir istekliye ihale.si ca!z oldug,ı gibi 
ders sıralarının bir ve beş l>aleıninln dlğ~r bir istekliye ihalesi caizdir. Şartname 
koml.eyonumuzdan parasız alınır. Nilmuneler Jandarma Subay Okulunda görtiltir. 
İsteklilerin teminat ve vesikalarlyle eksiltme zamanında komisyonumuza gel -
neleri. (6666) 16633 

İpekli pamuk mensucat satışı 
İstanbul Gümrükleri 

"İh&le g!lnU : 23. 9. 941 

Başmüdürlüğünden: 

Değeri Teminatı Y .K.N. Marka No. Mlkta.rı 
Kilo Gr. L. K. L. K. E~ya cinsi Anba.rı 

22~ DMG 4-174 B 
AiNO 17/18 

4.37 000 17140 76 12S5 60 Yilzde 20 den fazla 50 deıı 
az ipekli pamuk me~ucat 3 

İhale gUnU : 24. 9. 941 
26 A.HT 425a 2914 000 47498 21 3562 4.5 Yi.lzde 1 den fazla 20 den 

90 az ipekli pamuk mensucat 3 

27 AHT 42373 2S64 500 46702 95 3502 75 YUzde ı den fazla 20 den 
89 az ipekli pamuk mensucat 3 

28 AHT 42356 2731 500 «559 33 3342 00 YUzde 1 den fazla 20 den 
71 az ipekli pamuk mensucat 3 

Yukandakl e~ya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 24.. 9. 9-11 de kapalı zarf usu. 
llyle satılacaktır. ı:'latıştao üç gün eveline kadar eşya 9-12 arasında görUlebilir. 
Satıı, Reşadiye cadde.;indekl satış mtidürtu{tünde saat 13.30 dadır. Şartnameler 
anılan giımrUkten parasız verilir. istekli !erin pey akçelerini ihale gUnU öğleye ka
dar vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarlyle birlikte p~y akçelerinin m.B.kbuz
lıı.r1nı ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarını eaat 12 ye kadar aatıı mlidUrlUğüne 
vermel!>rl l!zımdır. !7886/6H4) 1642!"i 

Satıhk eşya 
lı~anbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 

Marka 
DMG 
.AİNO 
.AHT 

.AHT 

.. "'o. 
41748 
17/18 
42574 

90 
42373 

89 
423M 

71 

Miktan 
Ki. Gr . 
437 000 

2914 000 

2564 500 

2731 500 

Değeri Teminatı 
Li. Kr. Lira Kr. 

17140 76 128:5 60 

47498 21 3562 45 

46702 95 3502 75 

44559 33 3342 00 

Eşyanın cinsi 
~r20 den fazla 50 den a.z 
ipekli pamuk mensucat 
~~ı den fazla 20 den az 
ipekli pamuk mensucat. 
%1 den fazla %20 den az 
ipekli pamuk mensucat. 
%1 den faz %20 den az 
ipekli pamuk mensucat. 

7-9-19-H htanhul'da Akşam, 9-9-19-11 Aokara'da Ulus, İzmlr'de Yeni Asır, çıkan 
gazet-cleı·le ilA.D edıldiği tizere yukarıdaki e~ya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 
2!·9-1941 gUnlerin<le kapA.lı zıırf usuliyle satılacaktır. Satıştan Uı;: gün eveline kadar 
eşya 9-12 arasında gorülebllir. Satış Reşıı diye caddPslndeki satış mtidürltiğünde 
saat 13.30 dadır . .Şartnamel~r anLlan gtimriıkten parasız verillr. İsteklilerin pey ak· 
çelerinl ihale gflnli ö~lcye kııdar vezneye yatırmııları ve teklif mektuplariyle bir • 
lil<te pey akçrlcricin mııkhuı1arını ve 2-1!JO sıtyıh kanunda yazılı vesikalarını 
saat 12 Y"' kad~r satı!'ı mtidUrlU@ne verm ı?leri lılzımdır. (7884-6445) 16545 

Satılık depo ve arsalar 
1skcnd~ru.n Bele1iye R,..l~llğinden: 

Sıı a No. l'arsel No. 1ı!ıntakası Mevkii Cinsi 
l 691 1 5 Tem. C. Depo: yarısı kA.rgir çatısı kiremit diğer 

yarısı beton dıvnrlı ve kAr&"ir çatısı de· 
mir ve çinkodan ibaret olup 450 şer met· 
re murabbaı olmak l.iı:ere 900 metre mu
rabbaı sahasında 2 bina ve çerçevesin
deki 1367 metre murabbaı arsasiyle bh'
l!lrte Z0.000 lira. 

l 5 Tem. C. Depo: be~on dıvarlı, çatı'!ı çinko ve de
mirli ıso metre murabbaı ealıa tizerinde 
bina ve 2480 metre murabbaı arsaslyle 
bırlikte 7500 lira. 

"fukarı(!a evsaiı, pnrsPl numaraş, mev 1di ve tahmin bedelleri yazılı belediyemize 
ait d<>poya ve fabrika inşasına elverişli depolar ve artırma eksiltme ve ihale ka
nununa gore 15 gUn müddetle müzayedeye çıkıı.rılm1ştİr. 

teminat Tali!' olA!:!ların 27. 9. 941 pazartesi saat 16 da belediye encü.-nenlne 
mektupları veya r.ıakbuzlariyle :miracaat eylem-:leri 11.izumu ilAn olunur. 

Not: memlekete fayda temin edici fabrika (bilhassa un fabrikası) ill§a edecek· 
Jer tercih edileceklerdir. 1674~ 

ULU~~, 

ncARET VEKALETİ 

Elbiselik kumq alınacak 
Ticaret VekAle'tlnden: 
Vekl.lettmız müstahdemleri tctn 7.9.941 

tarlh.l.lı.den itibaren 15 aiin içinde acık eksilt· 
me Ue 116 metre 10 sanllınetre kOYU sri 
renk elblsell.k, 42 metre 75 .santimetre koYlJ 
renk paltoluk kumaı 11• 43 cıtt vidala is

karpin satın iınacaktır. 

Her üçünün ayı-ı ayn ta.sarlanm~ tutarla· 
n ve muvakkat teminatları aıail;ıda a-öste· 
rlhnlstir. 

Muvakkat teminatı: 69,66 tasarlanmış tu
tarı: 928,80 cinsi elblsellk kuınn.ı. 

Muvakkat teminatı: 22,45 tasarlanmıa tu
tarı 299,25 cinsi paltoluk kumM. 

Muvakkat teminatı: 2!5,80 tasarlanmıa tu
tarı 344, cinsi iskarpin. 

Bunların h
0

eı:ıslnln bir arada veya ayn ay
n verllmeal caizdir. 

Elkılltme: e~·lüliln 23 üncü aalı aiinü saat 
15 te zat lılerl ve levazım müdürlüğünde 

toplanacak komlayon taratından yapılacak

tır. 
Şartname ve nümuneler, calısma. aaatlerl 

Jçlnde her zaman ırôrilleblllr. 

tsteklllerln eksiltme aiinü bıınka mektubu 
veya teminat makbuzlarlyle komlsyona mü· 
racaa ti arı ııa.n olunur. (6413) 1fi378 

GÜMRÜK ve lNHlSARLAR V. 

Yol halısı alınacak 
Gümrük ve tnhlsarlo.r Veklı.letlnılen: 

l - Glımrük ve 1nhlurlar \·ekl'\letl bina
sı kin alınacak 100 metre yol halısının 12. 9. 

941 aiint.ı >·apıln<"ak olan acık ekslltmesine ta
llı:> zuhur etmedi{tlnden 2490 MYtlı kanunun 
43 tincü maıiı1ı>~lne ııöre !~in paz:ulıkla bir 
a:-' lı;lnde ·' lınm&~ınn. karar verllml~tlr. 

2 - Taliplerin her ırun vekAlet levazım 

müdürluğitne mtlracaıı.tla umum\ ve fenni 
ıa:-tnamelerlnl ı~temelerl llAn olunur. 

{683S> 16804 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Müteahhit nam ve hesabına 
t<'lmİrflt yaptırılacak 

Ankara P. T. T. Mtidürltl~ıtncıen: 
Çankaya P. T. T. merkezi binasının mUteah. 
hldl lararınrtıı.n henlız yapllrılmamıs olan ba· 
zı noksanlar müteahhit namı hesabına ıt~ık 

ek~lltmeye konulmustur. Bu l~ln keşi! bedeli 
2043.72 muvakkat teminat 153.:.ıs liradır. Ek· 
amme 27 el'ltil 911 cumartesi ırünü saat 12 
de evkaC aııartmanının birinci katında. müle
~ekkll müdilrlU!'ıUmUz mubayaa koml$yonun
da yapılacaktır. Buna alt keşif evrakı mUdilr· 
Jürtümüz kaleminde aörüleblllr. 

Taliplerin bu tıl yapablıeceklerlne dair An· 
kara nı\fıa müdürlU~ünden alacaktan vesik<ı. 

ve kanuni vesa1kle birlikte o aiin ve s:tatte 
mUracaalları. {658j) 16540 

Vantilasyon tesisatı yaptırılacak 
P. T. T. Levazım MüdUrlUı:tünden: 
l - Ankııra Posta <:aıldeslnde P. T. T. u • 

mııml mUdürlllk hlnaeındn vantllll.ııyon te~I • 
satı yaptırılacaktır. 

2 - Ke,ıc bedeli 2!'170 llradır. 

3 - }.luvakkııt teminat 192 lira 75 kurus

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kereste alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan; 
tdaremlll ihtiyacı !cin muhtelit ebatta 

17.8<\0 M3. caı:n dilme ve 9.840 M3. cam tah· 
ta ve kalas ~ eylül 941 tarlh1ne rastlıyan 

cuma aiinli aaat 16 da Ankarada ikinci Je
ıemıe blnasınıı.a toplanan komisyonda k&.Pa· 
ll zar! u.sullyle sa tın alınacaktır. Bu ı~e &lr· 
mek iııtlyenlerln kanunun •tayin ettıtl vesa· 
Ucle 119,21 yü;ı: on dokuz lira yirmi bir ıru

nıs muvakkat teminatlarını havi tekllOerlnl 
aynı atin saat on beşe kad.a.r komisyon rels· 
11.l'ılne makbuz mukabilinde vermeleri IA· 
zımrlır. Şartnl\me ve mukavele ııro!esl ko. 
m!Jyon kıılemlnden parasız. alınablllr. 

(6476) 16134 

Pamuk yağı alınacak 
Devlet DemlrYolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell (19500) (on dokuz bin 

bes yüz) lira olan (301 otuz ton ta~tlye edil· 
mis pamuk ya~ı 29. 9. 911 pazartes1 l!'ünJ sa· 
at 13 te kapalı zar! URU!lyle Ankarııda ırtare 
~in:ı.~ında ıatın alınııraktır. 

Bu he aırmek ı~tıyenlerln (1462.50) (bin 
dört yüz aıtın13 iki IJra elli kurusı !lralık 

muYa.kkat teminat ile kanunun tayin elti~! 

ve~lkl\ları \'e tl'klltlerlnl aynı ırlın saat 14 e 
kadıı.r komisyon reı8ll:C1ne vermelerl IA~ımdır. 

Ş;utnameler P<"rasız olarak Ankarada 
maı.~cme clrı.ıreslnclen, HaYdarpasıı.da tesellüm 
ve •evk S('tJIC?lnden daı:tıı ılacaktır. 

(65~4) 1Rr>65 

Otel ve yatakhane inşaatı 
rıevlet Demlryolları Sil. Al. Ko. dan: 
Yerköy 1•'anonunda otel ve ye.takarıe bl· 

naları ınsaatı kapalı zarf usufü•le ve vahlı11 

fiyat tızerlnden ı>k~lltmeye konmustur. Bu 
ln511atta do~eme ve lı>ntolar lcln muktıızl de· 
mirler ıılarel'e \•erllel't>ktlr. 

l - Bu lain munammen bedeli (71'000> 11· 

rarlır. 

'ı - btrklller hu işe ıılt sartname ve sair 
evr;ıkl O. D. yolları Ankııra \·ezne>lnden 
1390ı kunıs mukahlllnrle alablllrler. 

3 - Ekr.lllme 2. 10 941 tarıhinde perşern

b ııünU ~aat 16 da Ankarada O. O. ).nllan 
YOi daıre ·inı.lıı topla nacak merkez blrincı ko . 
m1syonunra yapılacaktır. 

4 - Ekslltme~·e &:lrebllmek ıcın ı~trklllr . 
r1n tekil! mcktuplarh·le birlikte asııtnda y11• 

zılı lemlnn.t ve vcsıılkl aynı ııılıı ~ıı.at l 15> e 
kadıu kom1~yon relslltrlne vermeleri ıa.zım· 

dır: 

a > \i'>l?50> llralık muvakk~I tt'mlmıt 

b> 2400 sa)·ılı kıınunun tayın ettltıl \"!'~iki\· 

ıarı.ı bu l~l' mııhsu~ olm11k Uzere Mtin,ıkaliıt 

Vek., letlnı!Pn a lınmıs ehli) et ve•lka~ı. ehll~·eı 

ve~lka~ı tctn lhllll' lıtrlhınden en 117 •E'klz ııiln 

eve l bir l•llclıı ile MU na kıı llı.t \'e1'a.letlne mü
racaat olunması. (6:>31) 16366 

Elbise diktirilecek 
D. D. Yolları Afyon 7 inci İşletme Mü. 

düdüğünden: 

Muhammen bedeli 20005 lira olan. işlet

nıcmi:ı memur ve müstahdemini için, 640 ta. 

kım açık yaka (caket, yelek ve pantalon

dan ibaret) ve 210 takım kapah (cakct ve 

pantalondan ibareı) ceman 850 takım elbi

se ile 490 adet palto ve 450 adet şapkanın 

dikimi işinin, kumaşı işletmemizce veril· 
tur . 

4 - thııle 3.10. !l·l1 cuma ırtinü saıtt rn te mek ve aslar (saten kazalin}, tela, düğme, 
vakıC apartmanı asma katınrta P. T. T. umu· 
mi miiılürlütil .atın alma komiRyonunda ya
pılllcaktır. 

:S - rroJe ve $:ırtname ııe tererrll!ı.tı P . T. 

T. umumi mtidilrlüA"il levazım müdtlrluğün· 

den on üç kuru• mukabilinde ahnablllr. 
(6824) 16801 

~ırma ve diğer harç ve malzeme ile ala

meti farikalar müteahhide ait olmak üze-

re 2. 10. 941 perşembe eüoü saat 11 de 

Afyon'da yedinci işletme müdürlüt!ü bina

sında kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı

lacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 l!ra 38 

19/9/1941 

ra'd.a idare blnas1nda ıatın alıı1aeak:tır. 

ANKARA BELEDiYESi Bu lıe ıılrmek lstlyenlerln 4012,50 (dört 
bin on iki llra elli kuruş) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun t11yln ettlA1 vesikaları ve 
tekll!lerlnl aynı ırün sant 15 e kAdar komls. Çizme alrnacak 
yon relı:lll:lne vrnnelerl JAzımdır. Ankara Bele<llycslnden: 

Şartnamell'r 200 kuru~a Ankua. ve Hay. 1 - Altı cifti memur ve 119 clttl de to• 
darpua ve hmlr veznelerlnıle ~atılmaktadır. !ör ve erat lcin olmak üzere ltfab·e mıistall' 

(66:1
5

) 
16740 

dem!n1 !cin eeman (123) c!rt clı:me on oef 
ııun müd,letıe açık ek•lltmeye konulmuştur· 

l~çi elbisesi alınacak 2 - Muhammen beılell l3l25ı liradır. 
Devlet nemlryollıı.rı Sn. Al. Ko. dan: 3 - Tl•mlnat 1:?31) llrn {3R) kuruştur. 

Muhıımmen bedeli <7~00) lira olan 11000 4 - Şutnnmeglnl R'«irmek ve tıedcllılz al• 
Adeıll tulum lfıiıo adedi caket ve pantalondan mak tstiyenlerln hı>r ırıin encümen ıo.ıe:nıııe 
ibaret takım olmAk üzere ceman 12500 adet ve ı~tekıııerın de '.?(;. ~. 911 cuma gtlnti saıtt 
isı;l t>lhlseR! 2. 10. 941 peraeınbe aünü saat 10.30 da helrdlye dnlrr.slrıılc mUte,11k;.:11 dal• 
15.45 te kapalı zıırr tıftullyle Ankarada !da· mi encümene mUra,•aatıan. 
re blna~ında satın alınac~ııktır. {6182J 1S449 

Bu ise ıılrmPk lstiyenlerln (5000) liralık 2 h • 
mu\·akkat lrmlnat ile kanunun tavin ett1ğl l A k mu asıp aranıyor · n ara nc-ıedlye Rel~ll~lnden· 
vealkaları ve teklltlerlnl aynı gün saat 1 k · - An ·ara su isleri müdürlüğü ıcın bit 
14.4!5 e kadar komisyon reısııaıne vermeler! mı>•ul muhaql bir . uh ibl ı·"J' ırız1mdır. P aynlyııt m as a ,,. 

caklır. 

2 - Talipler ıı.sal':ııla yazılı ve!<alkl tı;tıda' 
darı:ııı~a ve 17.mlr ve1nelerlnde satılmakt!ldır. 1 ıHl~·ıe birlikte eylül ıonuna kadar su idi· 

l)artnameler C200l kunı$a Ankııra • Hını -

(6'>5';) 16741 re~lne Vt'reerklerdlr. 

ANKARA V ALILIGI 

Benzin alınacak 
Ankıı.ra \'11 llllı:tlnıl!'n: 
Vll(l>'"l nıtlıll rı11ıreql kamyonları için (~3'5) 

teneke hem:ın millıııyaa lıl 20. 9. 941 pazar· 
1 ·ı ıcuııU saıll onh<'~te ihalesi yapılmak üze· 
re ııcık ek~lllmeyc kıınulmu~tur. 

A - Resmi bir dlllred asgari üç sene tıll 
\'azırenln ır11 eclllılll!'lnl gösterir veslka. 

B - sır.n cil;o:danı, 

C - ~ıhat raporu , 
D - Ü<: iotoil;rat. 

(6;>30) 

ENSTlTOLER 

Jl!uhnmmen bellell <49SOJ lira muvakkat 
tcmln11lı (3731 llra (;'illl kurustur. 

1,1 rklll!'rln mU\ akkH teminat mektup Vl'-

Talebe alrnacak 
Yüksek Ziraat EnJlitüsü Rektör!üA-ünde~ 
Yüksek ziraat enstltUsü orman zlraat. \,,. 

ya mııkhu?.u tlrıırel od,Hı ve~lkasb·le birlikte terlner takültelerlnde talebe kayı~ ve pbll 
sözü ıre<:en gün ve saatte Nafıa komisyonuna !üne 15 aı::ustos 1941 tarihinden itibaren b'I' 
gelmPlerl. ıanacak ve 30 eylUI 1011 ırı.lnü aksamın& 1'$' 

Buna alt sartnam~yl her &:ün nııf1a müdür· ılar devam edec·cktır. 
ıuaunde ırörelılle,•eklerL ıs:l33 l - Ru yıl kabul e..ıııecek talebeler blYo 

Tamirat işleri ıoJI. rızlk. kimya, reblr. Türk«ı tahrlr ve yı 
Ankara \'allll~lnrlen: bancı dilden {fransızı;a, lngillzce, aln'laJlcJ 
ı..:e~lf heılell lfi>'<i lira 20 kuruş ot~n Bey. dillerden biri) bJr secim imtihanına tAbl ol.ı 

pazarı kaza~ı hususi idare dl8panser bınası c,,::ııır,ı.r. 
tamir ettlıll<'ı·ı>~llr. 2 - secim lmtlhnm Ankara ve t&tanbuldl 

29. 9. 1!'11 pa?.ıı.rt~~l ırünü saat l!I te .ııa· yaııılacak ve tarlhl!'rlyle yerleri ırazetelerl• 
ıarlıkla lhall'•ı )l\l>ıııı.caklır. 11: rıl'a llAn C'dllec!'kllr. 

Tıtllpll'fln mezkür ı:;ı.ln ve s.ıatte teminat 3 - Enstltilmüz fakllıtelC'rlne yazılınal< ır 
lıeclell olan 117 lira 60 kuruşu hıısu~ı muha- LIH•nlrr ırn;· ıt ve kabul ~arllannı en~tıtU relt' 
set;e vl·~ııeıııne yalıı uıklıtrına ıı. .. ır ma:.;uuzl.ı. liirlıi.l'ıll ile 'ili\~ et ziraat, oıman, veterıııet 
beraber vlltıyet dR imi encümenine müracaat· mütlürlüklcrlnrlAn tedarik edeblllrler. 
lan \'f plltn ve şartnameyi ırurmek lsth•ı>nle· 4 - Sıhat raporu numune~! enstitü ve ~!' 
rln dP \"lliıret sıhal mUdürlüılüne milraca:ı tt· lfl»<'tler zlrant. orman, veteriner ınüdi1rJlllı' 
ıarı. l67l2) 16GS·i lerlncl('n t('llaı-lk eıllllr. 

Odun alınacak 
Ankara \'11lll ~ ıırlen: 

)tuhammen hrılell 1R'1 llı"Aılıtn lbar<'t bulu· 
nan ııltı ton kırılmı& ~o!>Alık oılun alınacak -
•ır. $arln:ı.ıneslnl staclyum mUıllirlU.ıünile gii· 

r<>blllrlcr. 
TıtllP!l'rin 2:;. !l. !ltl pnrşNllhl" günü saRt 

1:; le vıt;ıyet ıt ılıııl en"üml'nine mil r:wa:ıtla-
rı. (t:S2~) lıi.~3 

MAHKEMELER 

Kalorifer memuru alınacak 

Ba~ku ra ııor ka tıul edllemez. (52!16) 
15512 

o il nacak 
Kmla)' <'cmlyetı L'muml Merkezinden: ti 
Tek cı:r<'l:ll ve ı;-lrt direkli beser yüz ıd,i 

çadır alına<'aktır. 'l'allplerln kısım kısım r' 
her kıqımılıtn clllılen asaC:ı olmamak uıe 
tl'klitl kabul l'ılillr. T,•sllm mü<lılctlerl ,.e ti' 
yıı.llnrını ve mullarının evsarını blr meı-ttıf 
la 18 hirlnrllı•srln !Hl t ırlhlne kadar AJ'lıı•' 
rnda umumi mcrl(l•zlmlze bllıllrmı>lerl. 

4~ 

de;~:~Y:11::::k:::::z n::ı~~:ı~::s~:i~r: 1 v Bahçe merakhrarına 
i\cı-1.'lll knlijrifrr nh nıuı·luı'!;ıına aş;ıi;ıdn 
ya.zılı şartım·. hnl:t. olanlunlım imtihanla 
birisi alı nac:ılctır. · 

Nncliıll' modern ~alon ye~illll<lerlıılZI • 
envnl ('tı:nlnr, muhL«llf ~!ls tldAnlM1• 

~··kil vc·rıımı' fidanlar, A\•nıpa ıruııer!. • 
heı:onynlıır. manolyalar ve saire. or• ı 
tıık.Jy Ankara lıahc;eslnlle bulablilrP° 

:ıı.ıemmiıı lcınnnımıın 5 cı mıtdılı>ııinılekl ı 
evs~-ıfı ha.iz bıılmıııınl;ln. bı·raber kalciı'ifrr 
ye "'il lf!'"l-tınıu lfll-ıolğÖ•u• v4k•C-4lmak.+ 

ve bu tesisatın arı1.nl:ınnı tamir ve isliih 1 ...... 

ve istimallerin! bilmek ş:u·ttır. ~'9•••••ıı:.•••••••·~ İsteklileıin iıııtihanları yapılmak lizere ----------------Y 

-111ı. -- -·- - ,,.a.~1 ~e 

25-9·1941 tarihine kııdar lııtid•ı ve evrakı A ( m!i!'ıbiteleriyle birlikte birinci reisli""e ce e satılık eşya 
ka:ıunun e. mtiracaat etmelı-ri ll:ın olıınur. h•"!Jıt 

ı k
- tayin eltiği vesikalart ve tekliflerini yuka· J{ıynwllı•r t11hak. ıluvnr 'e yan , ..... ı 

,:!J1111111111111111111111111111111111111~ _ kuruşluk muvakkat teminat ile 

~Çanta be%i Q· f n Q CQ = !6637) 16631 kus tllyü e,_,;ılar <atılıkttr. 21. 9, 941 pJ~ 
rıda yazılı gün saat 10 a kadar Afyon"da ye· ;.• = Ankara Blrlnrl Asll~·e Hukuk ;\[ahkeme· ı .ııünü ~aıtt !l .:ııı dan 17 ye kadar Yen!!~· ----- Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 

E dinci işletme komisyon reisliğine vermele- slndrn: , 1-:ı\1ım Cıaıtıı <'adıl s .\clak:ı.1<' 11okak 24 ıı 
.. ri Iazımdır. Anl)ara Kay11s r11brlkl\~ınılıı. fabrlkll mil. maralı Rparlml\n 11lt kata mUıaC'l\at.__../ - : Şartnameler parasız olarak yedinci İŞ· dfJrü bınlınsı ~ehuıet Nail Torer , ·ekili avu· jl 
_ letme müdürliiğünden ahnabilir. kal ~ıtsan Hu~erln Re~e tıır11rından mahke • Zayt - 1~119 No. tak~\ arabasına '1\ı:ıı 
: (

6713
) l8702 memize ıı.çı! 11 n S•l)'adı deıttetlrme dıı.vasının ııilnliik hrm:ın ,·eqika~ını za~·ı ettim. ):'eıı.i· 

: l-'arntttn duru.sması "onuncht. mitvckklll ~leh~ alaca~ımtlnn C!\kit:ılnln hUkmu } 'Oktur. 

: İstasyon binası yaptırılacak met Nallln almış oldutu (TClYerı ~oyadının Mu•tara sarJ~ 

Cemiyetimiz iazmaske fabrikası lh· -E tlyacı ıcın (3!5.000) metre çantalık bez 

: Devlet Demiryolları Sa. Al Ko. dan: (Topı;u:a-ıuı soyaıllyle dr~.ıstlrllmeslne ve n~- 7.ıt)·I - l'~k\irhr kı!l.aqı nüfus meınurıııi ~I' 
--~ ~::~a::~:su;:~;ez::de:nb:::~~: ~:: : Tarsus da yaptırılacak istasyon binası cu:a ~~ ~19'~~ ıı:ın~a kahıll temyl! olmak u- dan alriıt:ım nUrus rUzıln.nımı zayt ettırıı~r· 
- eartna.melerl alınacaktır. Nfunune ve -- tstanbul'da Yeni Postane caddesinde 

: ze e . . ırun nde kıı.rar \'erlltllğl ilan 
1 

nlslnl ıılacııl!ımdan cqklslnln hükmü yoıct 
:: nır. 4:299 inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat olunur. 4375 1!129 doğumlu A!us o:rlu Şakir GUlbS.! 

'=İ1tll~llllllllllllllUlllllllllllllJllr üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşa· _______________ __./_ 

atta döşeme ve lentolar için muktazi de • M U h te ı ı• f meyve satışı 
Meyvae1hk mutahassısı 

arayanlara 
Yerli ve ecnebi meyva ı;eslUet·inln ı:ıomo · 

loJtk vasıflarını tanı~an, meyvaların hasat, 
muha!aza ve ambaaJ usullerine; t1dancılık, 

bat. bahce ve budama l~lerlne ırenls vukufu 
ve elınde yüksek zlraat enstitüsü rekti:irlU~ü 

tararınd:ın tıurllknamesı bulunan blr Türk 
müteha~sısına ihtiyacı olanların Ankarada su 
adrese mUracaatıarı. 

Rıza Sevinç. Atatürk bul\'arı No. 182 
Ankara 

Resmi dairelere 
ve aeta.retıere 
Telefon: 1067 

elverlsll otomobil 

Kirahk hane 

satılıktır. 

Alman se!aretı arkasında a~raıt üzerinde 
5 oda bir galon bl\n~·o, havaııazı, elektrik te· 
leton 5-6 ıldnUm bııt, mükemmel bahçe, temiz 
bir moblh·e He. Telefon: 6805 4SlS7 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7230 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Arturı 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Mildüril 

Mümtaz Faik F en.ik 
Müessese Müdürü Naıit Ulut 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemııe ııonııerueo neı nevi 1a· 
ıııar. neıreı1ıtaıır edilmesin a-erı ve
rllme2 ve lı:aybolueundan dolayı b.1C 

bir ıne.ullyet sabul olunma& 

~===================1i 

mirler İdarece verilecektir. 

ı - Bu işin muhammen bedeli (60000) 

lira-dır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sa

ir evrakı D. D. yolları Ankara ve Adana 

vezrıesindfın (300) kuru~ mukabilinde ala 

bilirler. 
a - Eksiltme 3-10 !>41 tarihinde 

günü saat (16) da Ankarada D D. 

yol dairesinde· toplanacak merkez 

komisyonunca yapılacaktır. 

cuma 

yolları 

birinci 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için istekli

lerin teklif mektuplarıile birlikte aşa~ıda • 

yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat (15) 

e kadar komisyon reieligine vermeleri la -
zımdır: 

a) (4250) liralık muvakkat teminat. 

b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesi· 

kalar ile bu işe mahsus olmak üzere Müna

kalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesika· 

sı, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en 

az sekiz gün eve! bir istida ile Münakalat 

Vek8.letine müracaat olunması. (6642) 

16739 

Elbiselik kumaş alınacak 
DeYlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
:ı.ıuhammen bedeli 55250 (elli bcs bln iki 

yüz elli) lira olan tulum elbise imaline elve· 
rı~ıı 6:'i.000 metre kumaı ~. 10. 941 per,ıembe 

günü saıı.t 16 da kapalı zar! u~ullyle Anka. 

YENİ Sinemada 
Buıriln bu geec 

Hatıruını ebediyen unutamıyacatınız 

ılhane bir film 

Bu Kadın Benimdir 

Bu roll.erde: 

Heddy Laınarr • Sppncer Traey 
SeanBlar: 14.30 • 16.30 • 18.30 gece 21 de 

Hamamönü Acık Hava Sineması 

KAHVEct GÜZEL! 

Türkçe ıözlU ve aarkılı 

Hatay Defterdarlı!;ından: 
Muhammen kıymeti Nevi Miktarı Köyı.i 

Lira K. 
1788 25 Portakal 

145 55 Limon 
174 40 Mandalina 

87 50 Z. tanesi 
2 50 Muz 

257650 A. 
14555 A. 
23240 A. 

875 K. 
fı K. 

Zeytuniye, 
Zeytuniye, 
Zeytuniye, 
Zeytuniye, 
Levşiye'de 

Levıılye 

Le ve iye 
Lllv~iye 
Levşiye 

4767 
122 
177 
620 

2 

2198 20 Yelcil.n fJ1 
~ukanda cins v.e miktarı yazılı mahsuller a<}ık artırma. ile satışa çıkarılfll1~1 

Talıp olanlıırın y1 ızde 7,ZJ teminatiyle birlikte 27. 9. 941 g!mU ııaat 10 da pe~ 
darlığıt miiraeaatları. (67::i6) ~ 
,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111~ 
= ~ 
= Umumi heyet toplantısı ~ 
= ~ : Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Mensupları YardıJll ~ 

Cemiyetin den : ~ 
: Cemiyetimiz Umumi Heyetinin 25.9. 1941 tarihine mü~adif pe(' ~ 
:;: şembe günü saat ( 14) de, cemiyetin, Ankara' da Atatürk But~ıı.· ~ 
_ re No. 347 de kain dairei mahsusıı.sında toplanması kararlaıtır.ıl· ~ 
: mlştır. ~ 
- c ~ : emiyet a?.a ve mümessilJeri.nin yukarda yazrh gün ve saatte i 
: umumi heyetin toplantısında hazrr bulunmaları ilan olunur. ~ 
: RUZNAME ~ 

1. - idare Heyeti asli ve yedek azesının intihabı· ~ 
2. - Yeni bütçenin tetkik ve tasdiki. '4373 f - ,ı 

--
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Sus Sinemasında 
Bu!<'ün bu ııeae 

Saat: 16.30 ve 21 •e!lnsJarında 

PARtS DELtLlKLF.Rt 
Bas rolde: Mona Go~·a • Coco Aslan 

Saat 14.30 ve 18.30 seanslarında 
!Kt GÖNUL BİR OLUNCA 

Bas rollerde: 
Dantelle Darrleux • Jean Klepura 

Cebeci Yenldotaıı. SlnemaSJ 

KADIN İHMAL EDİLİNCE 

SOMER Sinemasmda 
Buzun bu ııeec 

!ki lllm birden 

1. LO.NDRA 11ATAKHANELERİ 

Bae Rolde: Jack de ıa Rue 

2. SİHİRLİ Y1.'7.ÜK 

Türkce sözlU 

Ismetpaıa Sakarya ıınema5l 

AKASYA PALAS 

Türk rıımı 


