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Sovyet tayyareleri tarafından bombardıman edilen bir lin §ehri 

Wıs u a:ıoırs s s oırıoıs;: s • I 
Milli Şef'imizin 

Aydın' da tetkikleri 
Aydın 31 a.a. - Reisicümhur 

İsmet tn'önü dün buraya geliş~erini 
rnüteakip muhtelif müesseselerı gez
hlİ§ler ve müteakiben seyahatlarına 
devam eylemek üzere şehrimizden 
•Yrdmışl ardır. 

Milli Şef'in gerek buradaki kısa 
t~vakkuflan ve gerek §ehrimiz~ ge
lı§ ve ayrılışları halkımızın en ıçte~ 
j ..... Bi :v .. b~lılrk tezahürlerine vesı-
e olrnuıtur. 
,, 

7 RC o o ac o r051LP AP 

Kızı/yıldız 'm 

bir iması 
Falih Rıfkı AT AY 

l>n~o&kova'dan gelen bir haber, 
il" hPer Barajının berhava edildiği-

1 aber vermektedir. Mühim bir 
ayi b'" k hr oıgesınin muharrik uvet 
•Yacını temin eden bu baraj, yeni 

d~~a'nın başlıca abidderinden b!ri 
_:: nıa tarihinden itibaren, mem
~et' · ı· 1 ı zıyarete giden yabancı misa
ır ere ın h 
baı a sua seyahat programmm 
us •nl\ geçirilrni§tir. Uzun müddet ' 

aiınl nıec.ınualarında, baraja ait re
dünyer, &o&yalist alemin kapitalizm 

aaına k 
erns·ı • . arşı zafer gururunu 
ily 1 

1etrnıftır. Yüz binlerce 0§5İnİJt 
ar ar d - . d k. - • b" '" at • . egerın e ı emegı n·na~ 

ah . ıç.ınde Yıkılıp gitti. Bu kıyıcı ! 

u:;::a•k a!"!an ileri hareketini dur- 1 

türl" f ıçın, Kızıl Rusya'nın her 
u· u edakarlığa karar vermiş ol
e~~'!. gösteren yeni bir temsil hiz

sk; ~0rtnektedir. Rusya, cermen 
· stü~l !~ .!'Dekanizmasının yenilmez 
alk ugu karşısında Kızılordu ve 
- f ,1f! rnukavemet azmi kadar, Me-

e sınden iatifade etmeğe çalışı -
or.h~lmaAlar ellerine geçen yerler
e ı b. e d.ç ır fey bulmamalı, her şeyi 

n hı topraklarından nakletmeğe 
.e~ ur kalmalıdırlar. Şimşek-har-
~h:ffh~ırı"! .aürati ancak bu auret-

1 lıyebıhr ve devamlı bir mu
ave~et cephesi ancak bu suretle 

eessus ed b·ı· "d· b e ı ır: Kızılordu'nun ü-
ı ı undad ·ç·· k .. ur-ay ır. un u alman genel-

••• ının tu "dd. d w • d 1 ıası ogrudur kı 
a oo:d uau mahvedilmeınişse bile 

unun taarr k b'I· • , lmrıtır. A l Suz aa ı ıyetı kı-
h. ng o- akson d a ı, l<ızılord ' yar ımrnın 

at inden gayri u.;.a. 'k~kave~t ta
ği tasavvur d!rl ım an temın ede-

' e ı eınez. 
Rusya da talim ve terb" .. 
k •kt .. ıye goren 

s er ~ı a~;:•n, olen veya eair dü-
n1 as ld ~ı tarı.?dhan birkaç misli 
z a o uguna §Up e yoktur. Fa _ 

at tayyare, tank ve top sayısı bak _ 
ından mesele böyle değildir. Bu~
r, lngiltere ve Amerika'dan yetiş

"rilmek, ve insan kadrosu pahalı ve 
ğır makinalarla teçhiz edilmek 
Unun için de bir mühlet kazanı!: 
ak lazımdır. Mühlet, l 942 senesi-
İn kış mevsiminden ibarettir. Rus
r bu mevsimde Kafkasya'yı ve 
ral'ı müdafaa edebilmelidirler • 
. nlflo-Sakson yardımı, Fars körfe
nden Kafkasya yolu ile gelebile
ktir; ehemiyeti, kaybolanlar ka
k büyük olmasa da, Ural'da ve 
asında harp sanayii vardır. Iran, 

n İtilaf ile demiryollarını ve yol-
rını b ' b k - u nakliyata serbest ıra tı. 
03~0Veı.'dan gelen bi:- telgrafta 

'
0 l'le deniyor: "Stalin Yoldaş'ın 

[lenu J ilncü sayfada] 

ViiPURİ 
YANIYOR 

Fin kıtaları 

eski Fin hududuna 

geldiler ve kaybettikleri 

araziyi tekrar aldı lor 
Berlin, 31 a.a. - Haber alındığına gorc, 

Finlandiya kıtaları, 1940 da Moııkova•da 

imzalanan muahede ile Sovyetler 'Bırligi

MERKEZ 
KISMINDJ 

Sovyetler 

birçok noktalarda 

şiddetli bir mukabil 

taarruza geçtiler 
Budaprste, 31 n.n. - Mncnr ajnnsınır 

dlrlldiğlnı:• gör", dUsman, blltün Drdtl 
Dııic•pcr bol uncn muknb 1 tanrruzlannt 
vnm etmrktrdir. Esnscn bazı yerlerde 

ne tcrkcdilcn mıntakayı şiddetli muharc- ı'I tini k:-· bfotınls oı n dfi~n "'l ' , ,.,, 

bclcrden sonra tekrar ele ceçirmişlerdir. euma günü bilalsthma hiç bir tnrnftn · 
Ladoga golüniın şimali şarkisinde Fin k1 vnCfak o!nmamıstır. Müttefik kuvetler 
taları eski Fin - Sovyet hududuna var - nl muvaffakıyetler knznnmıslardır. H 
mışlar ve bu hududu bazı noktalarda da kl'ıt elan devam etmekte oldul!undnn 

e mişlerdir. hu.susta yeni tafsllAt ifşa cdilemenıekt 
g ç V • • yor Elimize dUşc>n esir ve hnrp malzemesi 

ıpurı ya~.ı . tan artmaktadır. 
Stokholm, 31 a.a. - Vııpurı yanmnkta-

(Sonu 3 üncü sayfada] [Sonu 3 üncü saylnda] 

• 

~ .. 't -

Finler tarafından alınan Vipuri şehrinin meşhur kaleıi 

Almanlara göre 

bir hafla i~indeki 

Atatürk'e, Milli 
1: .. 

Şef'e ve orduya 
.. . .. 

Türk milletinin 

~n~~~?.1 •~~ ~~,~~~~~~~I~ 1 
30 nğustos zafer bayramının hEr tarafta 1 

en derin bir heyecan içinde kutıanc)ı~nı. j 

ve bu mUn:ısebetle yapılan törenlerde h:ı
tiplrrln kurtulu§ savn§ının bu en muhte-

T
'll safhasını bir defa daha yaşatarak 

l::k ulusunu bu bUyUk gUne ulaştıran 

Ebedi Şef Atatürk ile .Mllll Şrf İnönU'ye 

\•e kahraman orduya karşı milletçe duyu
lan minnet ve şUkran duygularını ifade 
ettiklerini blldlrmektccllr. 

lngiliz Hariciye Nazırı 8. Eden 

Harpten 
sonraki 
dünya 

Eden nutkunda 

dünyaya verilmek 

istenen nizamı anlatıyor 
Londra, 31 a.n. - İng!llz Hariciye Nazın 

M. Eden dUn Ccvl'ntn•'de söylcdJU nutuk
ta lran'dan bahsetmiş \·e bu senenin kAnu
nusanl ayının başlangıcmdanbC'rl alman hu
IQIUniln tC'hlikelerlnl Iran'n ihtar ctmcğc 
bnşlamıs olduğunu hatırlatmıştır. lnglllz 
Hariciye Nnzın, sözlerine dl'\'&mla ezcümle 
demiştir ki. 

"- Almıınya'nın Iran'da lknme>tC' teşvik 
[Sonu 5 inci sayfada) 

Amerikan 
Japon 

konusmaları 
.,> 

8. Hull'a göre 

bu temaslar bir fikir 

teatisinden ibarettir 

1 

Şattülarap'da Abadan'da p trol sahan 

iRAN'DA 
bazı a~ık ~ehirler 

bombardıman edilmiı 

İ ngilizfer ve Ruslarla 

1 müzakereler yapılıyor 
Tnhran, 31 a.n. - İngiliz - İran petrol 

şirketinden blldirlldlğlnC' göre, İran ordu
su "Ateş kes,, emrini aldıktaıı 24 saat 
sonra sovyet bombardıman tayyareleri dUn 
binlerce litre petrol tahrip etnıi§lerdir. 

Şirket mUmcsslllerl mevcut petrol stokla- lran askerleri bir e . • 
nnın sovyet lhtlyaçlnrınıı tahşis edilebile- g ~ıt resminfle 
.<:eğinden Kaıwin bombardımanının bir ha- l .4;W_ 

ta olduğunu söylemıaıerdlr. ı Bulgaristan' da t 
Açık lran §ehirlerinin 

bombardımanı 

Tahran, 31 a.a. - Gecikmiştir.! Polis gizli bir 
komünist teıkilah 

meydana ııkar 

Pars aj:ı.m:ı bildiriyor: "İ an'' ve 
"Ittılaat" gazeteleri, açık İran şehir
lerinin bombardımanları hakkında 
neşrettikleri makalelerde Bcnder
pehlevi, Gazayan gibi diğer Azerbay
can şehirlerinin bombardımanını ten
kit ederek bombardımanlar esnasında 
insanca da bir çok telefat olduğunu So!ya, 31 a.a. - Bulgar polisi, 
ve muazzam hasar vuku bulduğunu limanlarından Rusçuk'ta gizli blr 
bu bombardımanların harp prensiple- nlst te§kilıı.tı keşfetmi§tir. Bu gayri 
rine muhalif olduğunu yazmaktadır. nl tcşkl!Atın reisi bulunan Avukat H 

Gazeteler, bilhassa İngiliz ve sov- komünist erkAnından aldığı taıımat 
yet hükümetlerinin tran'la harp ha _ ciblnce bu §ehirdeki mektep gençl 
linde olmadıklarını ve iranlılara kar- komUnlstıık ruhu qılamakta idi. Hr 
şı düşmanlık beslemediklerini mü • polisin elinden kurtulmağa muva.!fak 
kerreren ilan etmelerinden sonra hak- muştur. Beyannameler ve komUnistı &'e 
lı gösterilemiyecek bu harekatın se -ı dair eserler dağıtmış olan dört taıl'be tev. 

[sonu 3 . .. / d ] kit edilmişlerdir. 
uncu say a a -----

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

Transiraniyen demiryolu hattının Basra lzörlez.inde 
noktası olan Benderşapur 

• Petrol petrol bomla,.. 

münteha 

.. ... 
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Zafer Bayramının ertesi günü 

düşündüklerimiz .. 

Sonsuz facianın 
yıldönümü 

t tün gücümüzle yardım etmekle, ı 

1 ::!:·~~:"ı::.,:~~~: ~~ı:~~~; l Spor fi 1 o zo fi si 
i olacağız. 

İnsanlar, birçok şeyi unuturlar; fa
kat, 1 cylul 1939 tarihini unutamıya
caklardır. 

Bu tarihe tekaddüm eden günler -

l Bayramlarımızın en değerli -

Hüıeyin SAMI de Bertin, Paris, Londra, Varşova 
Urfa Mebu8u ar~sında, telgraflar, elçiler gidi~ 

l
• Jerinden birini kutlarken Hava 

Kurumuna yardım vazifemizi 
unutmıyalım. 

\ .............................................. .. 
Milli kurtuluş zaferimizi heyecan- " arttırılmasına kati lüzum hasıl olsa 

la kutladık. Mukaddes hatıralarımızı "bile muhtelif istihlak vergilerine 
derin minnettarlık duygulariyle an- "yap~lacak zamları durroa.~ı.z . bile:· 
'dık. Bu zaferin kazanılması için, ma- "Artan· kazancımızla dıledıgımız gı
li bakımdan az mı fedakarlığa katla- "bi ihtiyaçlarımızı, hatta kaprisleri
nılmıştır? Milli mücadele maliyesi- "mizi tatmin ederiz. " 
nin tarihi üniversitelerimizde başlı I Eğer yurdumuzda böyle düşünebi
başına bir kürsü işgal etmiye değer\ lenler varsa aldandıkların~ ~ok geç .. -
ehemiyettedir. Şurası muhakkaktır meden anltyacaklardır. Mıllı tesan~
ki fedakarlığa katlanılmadan ciddi de karşı saygısızlık gösterenlerın 
hiç bir muvaffakiyet kazanılamaz. haksız kazançlarını vergi yolu ile 
Nerede kaldı ki "istiklal" gibi kıyme- alabilmek için belki teşkilatımız bu
tine paha biçilmez bir nimet koruna- gün dilediğimiz derecede tamamlan
bilmiş olsun 1.. . . ., mamı§, cihazlanmamıştır. F~k~t ~ok 

"Kan vergisi" kadar "mal vergısı yakın bir istikbalde bu teşkılat mıl -
de ödenmeden istilaya göğüs gerile- letçe temenni ettiğimiz üstün iktıdar 
ınez. ve kabiliyet seviyesine muhakkak 

İkinci cihan harbinin üçüncü yılı- erişecektir. 
rıa ayak basıyoruz. Cümhu:iy~t hük~- Bizleri teselli eden cihet şudur ki 
ıneti, bir an şaşmıyan basıretı, uzgo· halkımızın mutlak ekseriyeti tasar -
renliği, hazırlığı, azimli tavır ve ha - ruf bonolarına karşı, candan, gönül -
reketi nyesindedir ki Türk milleti- den şuurlu bir alaka gösteriyor •. Esa
ni bu şuursuz facianın, §İmdiye ka - sen Türk devleti büyük milli imti -
dar. dışında tutmıya muvaffak ol - han günlerinde daima o asil ve necip 
muştur. ne kadar ekseriyetin müzaharetine dayanmış -

Tarih muvacehesinde tır. Bugün de ona dayanmaktadır. 
tivünse haklıdır. Sanılmasın ki bu za-
fer kolayca elde edilmiştir. Yalnız Her sabah, biz de Maliye Vekilimiz 
.. harbe girmiyeceğim" demekle, .. bi - gibi iki cetveli, iki yekunu gözümü • 
taraf kalacağını her gün tekrarla - zün önüne getirelim: 
ınakla" ateş ve kan volkanının lavla- a) Vergilerimizin tahsilat cetveli 
rından masun kalınamaz. b) Milli müdafaa bonoları yekunu 

Bitaraf kalabilmek her hükiimetin 
karı değildir. Tam manasiyle hlir ve 
müstakil devlet olarak bitaraf kala -
bilmek için yüksek derecede talim ve 
terbiye görmüş, kuvetli, büyük milli 
bir ordu ister. O orduyu icabında en 
büyük şiddet ve azimle kullanabile -
cek çelik iradeli "başlar" ister. Şuna 
inanalım ki bu harbin en büyük za -
ferini, Avrupa memleketleri arasın-
da. yalnız Türkiye kazanmı.şt:r .. ~u 
mesut neticeyi, sarsılmaz mıllı bırlı -
fine, hudutsuz sayine, hummalı ha -
zırlıklarına borçludur. 

İşte öyle mühim iki nirengi noktası 
ki bunlardan gözümüzü ayırmazaak 
sonu muhakkak selamettir. 

lstanbul ,ehir meclisinde 

geldi. Bir taraftan sulh güvercinlerı 
çırpına çırpına uçuşurken, harp ilahı 
palasını alabildiğine biledi. 

Ancak, 1 eylfıl 1939 sabahı tan ye
ri ağarıncıya kadar, dünya, sulhta~ 
ümidini kesmemişti. Hepimiz, sankı 
bugün olmuş gibi biliyoruz: Alman 
ordularının, İngiliz donanmasının 
umumi seferberlik ilan etmiş olma -
sına, dünya sahnesinde büyük dev~e7 
adamı rolünü oynıyanların, bu ışı 
harpten başka bir şey temizlem~z di
ye pervasızca konuşmalarına ragmen, 
onların dayandıkları insan yığınla -
rının harp afetine karşı duydukl?-ı 
nefreti düşünerek, bugün iki yaşı ı 
dolduran harbin, Alman orduları Leh 
hududunu aşmak emrmı aldıkları 
dakikaya kadar, korkulu bir rüyayı 
geçmiyeceğini sanmıştık. Fakat, Al
man - Leh hududunda başlıyan ve 
hüviyeti ölüm olan bu harp, bir iki 
memleket müstesna. iki yıldanberi 
çalmadık kapı bırakmadı ve korkunç 
bir hakikat oldu. 

ı eyllıl 1939 sabahı, Avrupa'da ve 
onun haritasında birçok şeyler ve 
bir de çekişenlerin dışında kalan bir 
bi taraflar alemi vardı. Birçok alem
ler gibi bu alemden bugün pek az bir 
şey kaldı. 

Serkeş olan, kayıt ve şart tanımı -
yan bu harp, indi bir sıfat olan, fakat 
hiç bir zaman istiklali kurtaracak, 
onu garanti edecek bir kuvet ol~ıyan 
bitaraflığı keyfi hükümlerle çıgne • 
mekten bir an bile çekinmedi. 

!ntalya' da geniı bir 
mar faaliyeti 
Jıtalya, (Hususi) - Viltı.yet makamly

le ıeledlyenln gayretleri neticesinde ııch
rıızin .Ali Çetlnkaya yolu lizerinde ve 
ha; pazarı yakınında 42,889 lira sarfiyle 
bltıoğuk hava deposu yept1rılm1ııtır. Ma
ktıleri monte edilen soğuk hava deposu
mı bu ay içinde çalıışması mukarrerdir. 

ından baııka Antalyn'nın son imar va· 
ziil cidden §ayanı şUkran bir haldedir. 
Bı"tur değirmeni önünden başlayıp Ali 
Ç~kııyn caddesinden geçerek AtatUrk 
caleainln ınlintehasına ve Halkevi önlln· 
deıapılan beton sahanın nlyhaetine ka
daimtldııt etml§ olan muntazam ve mU
tedlt ııelfıleli ve ortalarında mUtenevvi 
eltrlk ampullerle sUslU kanal ikmal e
dl:i§ olup gUndliz ve ı;ece ayrı, ayrı gU
ze:nanzrıralar arzetmektedir. 

ılkevl önU ba§tıın başa beton bir saha 
haıe getirilnılrı, mUntehasında gayet bU· 
yltılr havuz yapılnıı~tır. Yakında bu ba
vın ortasına çok yllkaek irtifae. su fl§· 
kı cak iıskıye tertibatı yapılacaktır. 

G< Halkcvi önllnden geçen btitün kana· 
ııtnrrıfeynl kanal imtidRdınca köprüler 
m'esua çiçek, hurma, palmiye ağaçla -
ri! sUıılU tnrhlarlıı bezenmiştir. 

tıdan başl<a ~arampol yolu Burdur 
şoıne raptedilmek suretiyle muntazam 
şo olarak yupılmış luhisnrlar önUnden 
.AÇetlnluıya yolu ile birlcşmi§ olan ka· 
na lara!cynindeki yollar şose olarak 
yı..mıijtır. Gene inhisarlar önUnden Ka
le pısı meydanlığı dahil olmak üzere 
pC yapılmış olup şehrin esas yolları 

bureUe ikmal edilmiştir. Diğer taraf
talil<Umet önllnden Burdur şosesini bir
ı~n yol da şose olarak yapılmakta ve 
cıuriyet meydanının tesviye! tUrabi
ylt! başlanılmıştır. Akşam kız sanat 
nı!!bi de Ali Çetlnkaya yolu Uzerind~ 

yljnaktadı r. 
tuluktıı çok gUzel bir çiçek bahçe.;! 

he konnlmakta ve içerisine gilzel bir 
ııı-.apılmnktadır. Vali konağı karşısı 

bil ınltedora kadar beton olarak yapıl
me ortası gayet zarif çiçekli ve çakıl 
ID'ikli tarhlarla eUıılenmlştir. 

' Filozof (Nietısche) Niçe'nin ahla
ki prensipleri hayati enerjinin, irade
nin, kudretin kültürüne istinat eder. 
Onun bütün felsefi akıydesi bir keli
me ile ifade edilebilir: kuvet ! (Ni -
etzsche) ye göre hak demek, kuvet 
demektir. 

Halbuki kemale doğru ilerliyen 
bakkın ergeç kuvetc galebe çalaca -
ğını da gene onun dilinden işitiyo -
ruz. Ancak dünya hadiselerinde ve 
tabiatta kayıtsız, şartsız saltanat sti
Ten daima kuvettir. 

Hayatta bütün insanların temen -
nilerine ıbakalım: zengin olmak, sı -
hatte olmak, mevki Sihibi olmak, 
mesut olmak! Fakat bütün bu dilek
ler kuvete ıhtiyaç göstermiyor mu? 
Tabip ve filozof (Buchner) pek ma
ruf olan (kuvet ve madde) adlı felse
fi eserinde maddesiz kuvet, kuvetsiz 
madde olmaz, diyor. 

(Leibniz) metafizikte kuvet fikri
ni yaşatıyor ve kainatın sade ve ru -
hani kuvetlerden teşekkül ettiğini 
öne sürüyor. İçinde yaşadığımız dün
ya onun felsefesine göre muhtelif 
olgunluk derecelerine ermiş kuvet 
silsilelerinden başka bir şey değil -
miş! 

Eski yunan filozoflarından (Ze
non) un kurduğu (Stoicisme) mekte
binde eşya ve hadiselerin alemşümul 
prensipinin kuvet olduğunu ve o ku
vetin dünyada her şeye hayat verdi -
ğini maddenin kuvetten ve kuvetin 
maddeden ayrılmadığını öğreniyo -
ruz. Yunanistanda (Pantheisme) akıy 
desi de lıundan başka bir şey değildi. 

(Zenon) un doktrinleri hayatın 

her türlü fırtınalarına göğüs germek 
olduğu içindir ki, haklı haksız hiç 
bir tecavüzden yılmıyan, her zorluğa 
dayanan insanlara (Stoique) bir kah
raman diyorlar. 

Gene eski Yunanistan'da (Herac -
les) kuvete alem olmuştur. Bu ku -
vet mabudun un yunan mitolojisinde 
bin bir efsanesi vardır. Daha beşik -
te iken kendisini öldürmek istiyen 
iki yılanı boğuyor LI Çocukken boğa
ları zaptcdiyor ! 1 Arslanların ağzını 
ayırıyor!! Aklın mantığın kaıbul ede-

Muhterem Refik Saydam hüküme
ti, çetin imtihan günlerinde . ~aima 
halkımızın gösterdiği şuurlu ıtım~t
tan kuvet almıştır. Halka güvenmış, 
ona memleket meselelerini bütün 
açıklığiyle anlatmaktan çekinmemiş
tir. Halk ile sıkı temas, hükümet te~
birlerinin en verimli en hayırlı bır 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstan -
bul şehir meclisi yarın vali ve, bel~
diye reisi Doktor Lutfi Kırdar ın rı
yasetinde fevkalade bir toplantı ya
pacaktır. Toplantıda asker ailelerine 
yardım mükellefiyeti kanununun b:
lediyeleri, seçmekte serbest. ~ır~ktıgı 
varidat menbalarından hangısının tat
bikı lazım geldiği meselesi görüşüle
cektir. Yarınki toplantıda A ayrıca 
Anadolu sahillerinin imar planı ha~
kındaki encümen mazbatası da tetkık 

Bu harbin bitaraflık tarafı en acık
lı bir macera olarak kalacak ve te -
vekkülün ağlanacak bir safhasını teş~ 
kil edecektir. Bu mesele hakkındakı 
mütaleaları tarihe bırakmak daha 
doğrudur. Hiç şüphesiz ki, ~u har.
bin tarihi yazılırken, onun hır de bı
taraflık ve bitaraflar faslı olacak ve 
orada bunlara dair bir ha.ta ve savap 
cetveli yapılacaktır. O zaman, bu gi
bi devlet ve memleketler hakkında 
iki tarafın ileri sürdüğü kanaatleri 
daha iyi mukayese ve muhakeme et - -~-=~---...---.... ---+--;;.m;_;;it...:--ec: eği kuvet harikaları gösteriyor. 

uvete arşı Hayranııx ouron nım .. -..-mek mümkün olacaktır. 

edilecektir. 
Bugün yüzlerce milyon insan ta ~ 1 

rafından oynanmakta olan facianın suratle 

ilham kaynağı olmuştur. 
ıittikçe sayısı artan, iyi silahlan -

iyi talim görmüş Türk tümenle
ğsümüzü iftiharla kabartıyor. 

tabiye, gerek malzeme bakı.: 
an her gün daba fazla tekemmul 
bu birlikler, yaşadığımız nazik 

ede emniyetimizi arttırıyor. Fa-
t unutmamalı ki bu büyük başarı -

ar, kendi kendine tahakkuk etme -
ıtir ve edemez de .. Her vatandaşın 

yrı ayrı fedakarlığına . muhtaçt~r. 
Türk ordusu Türk milletı demektır. 
Türk subayı Türk güzidesi demektir: 
Türk harp malzemesi Türkün .~e-~dı 
devletine vereceği vergi veya odunç 
para ile alınabilir. Başka türlü hür 
ve müstakil siyaset güdülemez .. 
Onun içindir ki Maliye Vekilimi:_in 
masası üzerinden bir an ayrılmadıgı
nı tahmin ettiğimiz iki önemli cetve
li zafer bayramının ertesi günü biz 
de hayalimizde canlandırmıya teşeb-
büı ettik: 

I) Vergilerimizin tahsilat cetveli 
II) Halkımızca mübayaa edilen 

milli müdafaa bonoları yekO.nu. 
Bu iki cetvel hepimizi ilgilendirir. 

Mutlaka omuzlarımızda resmi bir 
vazifenin bulunması lazım ,gelmez. 
•'Vatandaşlık vazifesi" Maliye Vekili 
kadar hepimizin bu iki "rakam" ile 

lzmit'te el dokumacılık kurıu 
1 it (Huııust) - İktisat VekUeti Ba· 

a ~~~um mUdllı"lUğU te.ra!ında.n ıehrl -
~!~de açılmı~ ola.n el dokum~c1~ık kursu
nun birinci devresi aona ermııtır. 

Bu müna.ııebetle kurııte.n mezun olanlar 
diploma verme merasimi yap1lm1ııt1r. Va
il muavini mezun olan talebeye bir nu -
tul< söyliyerek el tezgA.hlarının blrer fab
rika doğuracağını ve Tllrk i~tlee.t ~ıyase
tinin kendi kendine yetme ııyaaetı oldu· 
ğ hUkUmetin bu kursları açmaaından 
mu:~e.dinın köylUnUn boş zamanlarında 
kendi giyecek ve kullanacak .. eşyası~1 te
min etıneal olduğunu tebaruz ettirerek 
mezunları takdir ve tebrik ederek muvaf· 
t:aklyet dUemiıtır. 

Kurstan 34 genç kız ve kadın m.ezun 
olmuştur. Bunların içinde 9 u pek lyı de· 
rece ile kursu ikmal etmiıt olduklarından 
kendilerine birer dokuma tezglhı ve iplik 
hediye ed!lmlıtır. 

Gönen' de tütün mahsulü bu ıene 

üçüncü yılına giriyoruz. ~u fac.~a~.ın 
birinci yılı bitmek üzere ıken, onu. -
müzdeki yıl kati ve nihai neticelerın 
alınacağı yıl olacaktır, denildi. Şu ve
ya bu yeni muharebe saf~alar:nın 
açılması, fırsat düştükçe iddıa edılen 
kati neticeye gidildiği intibamı ver
di. Ne gezer? 1 Her biri yüzbinlerce, 
milyonlarca insan canına .mal. o.lan b~u 
yeni facia sahnelerini~ hıç bırı, !ela
ketzede dünyayı, harbın sonu mana -
sına gelen kati ve nihai neticeye var-
dırmadı. 

Harp uzayıp gidiyor. Ancak, bütün 
insanlık, tıpkı bataklıkta kımıldadık
ça daha ziyade !batan biri gibi, gittik
çe daha ziyade sefalete garlroluyor. 

çok iyi oldu 

Herkesin zihninde, harp ne zaman 
bitecek? suali gittikçe daha manalı 
ve daha büyük bir endişe ile dolaşı
yor. Okyanoslarda üç ~ün: .. şatolar
da, karargahlarda beş gun suren kon
feranslar toplanıyor; projelere k~r
şılık projeler hazırlanıyo:. .Lakı~, 

t "sulh" u her biri kendi pro1esıne go-Gönen, (Husuııt) - Ba.ndırme.'ya am k . 
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kilometre meaafede bulunan lıc:aza.mız re kurmak ve dünyaya iade etme ıs-
gUnden gUne terakki etmektedir. NUfueu tiyor. Bütün bu projelerde "~ulh" un 
12,ooo dlr. Bu rakam her ıene artma.kta- yalnız adı bir laf olarak geçıyor. 
dır. Evelltl seneye kadBl' kazamızda bir Harp, iki taraftan birinin serildiği 
orta mektep yokken, ıeçen ıene bUyUk yerden birçok nesilJer kımıldıyamı -
bir orta mektep yapılmı§tır. k d d 

Bundan bqka kazamız elektriğe de ka- yacağı bir hale gelinciye a ar e -

.dıra, (Hususi) - Ttirkiye'de en zi
yıl<.eten ekilen bölge Kandıra kazaeı
dıl:mlt körfeziyle Karadeniz arasında 
u:ıı bu tebeşirli arazide yetişen en 
ml mahsul kctendlr. Civar köylerin 
bilmı keten tohumundan çıkan bezir
yı yer. Bu yağ köylillerl vUcutça fev
kı kuvetlendirlr. 

lUlerimiz ve h-1kımız tamamen ken
df.Udukltrı keten bezlerinden elblae 
g~r. Bir çok taraflarda giyilen, doku
n:barlyle bir pnrça kaba olmakla be; 
rı gayet dayanıklı ve güzel olan bu 
e'er hep (Kandıra kten kumaıından) 
y1111tır. 

~mız ketenclliği cumhuriyet dev • 
r~ze.mt inki§afa bqlıyarak 940 ıene
lf 3,000,000 kilo keten tohumu, 
ı 00 kilo keten elyafı lstihsA.l 
ell. tohumun kilosu 25 - 45, elyafın 

k de. M • 65 kuru§ arasında satılmııı
t 

ısaHl.t seneden seneye artmaktadır. 
~ senelik mahaul olduğundaıı ekim 
111inde bol yağmura ihtiyaç göster -
rilir . .Maamafih Ziraat VekA.leti ke
tcklo oekillerlyle. İl<tiae.t Vekrıleti 
cıen ıııfatlariyle çok yakından al(Lka
anaktadır. Mahsu!Un her sene art -
t~ııı için ll\zumlu tedbirler alınmak
tBu sene de keten fiyatlarında mU
ıtre!~Uler kaydedilmektedir. ÇUnkU 
_ı.trimızln yegtme müşterisi Alman • 
::> 

Vu•muı ve Gönen bir cennet h-1inl almı§· vam edecektir. Ve tarihin kaydetm~-
tır: 1diği bu facia sahnesinin ortasına bır ltzun müddet dünyaya diktatör-

Bu sene tUtUn mahsulU l'ayet iyidir. Ye· f'galip" çıkacaktır. Biri mağlUp ola- 'l.lecektir. 
nl sene mahsuıu ise hemen hemen ıatıl • cak öbürü galip gelecek ama, "sefa-
mıı gibidir. ' 

Hikmet TUNA 

lerin masallarında vardır. İran'da da 
öyle değil mi? Tahmuresi divbent, 
Rüstemi dasitan efsaneleri esatir dev
rinin masalları değil mi? 

Hazreti Ali'nin meşhur Zülfikar'ı, 
Hazreti Süleyman'ın havalarda uçan 
tahtı, kuşlara ve rüzgarlara kumanda 
eden kuveti din kitaplarımızda yazı
lı değil mi? 

Hem u7.aklara neden gitmeli? İb
nisina bizim içimizde doğup büyü -
müş bir adamdır. Onun hakkındaki 
rivayetler kitaplara geçmiştir. Bu 
zat bir odun keser, onu efsun kuveti 
ile beygir şekline koyar, sonra üstü
ne binip sahralarda dolaşırmış 1 ! Bu 
da gösteriyor ki Adem oğulları ada
le kuveti gibi, zekaya ve ruhani kud
rete karşı oldum olasıya hayranlık 

beslerlermiş. (Culte des Heros) mu
harriri meşhur ingiliz filozofu (T. 
Carlyle) Karlayl'ın dediği gibi in -
sanlar fıtraten kahramanlara hayran
dırlar ve bunda haklıdırlar, çünkü 
her büyüklük, her kudret hayranlığı 
davet eder. (Nietzsche) (Ecce Ho
mo 1) İşte adamı adlı eserinde (büyük 
balık küçük balığı yutar 1) kaziyesine 
iman eden bu filozof: "Arslanla ko
yunun, kurtla kuzunun münasebetle
rini hiç hatırımızdan çıkarmamalı -
yız !" diyor, Başkalarının hayatına 
tecavüz etmedikçe hayatın idamesine 
imkan yoktur. En haklı daima en ku
vetlidir. Napoleon Bonapart (Sainte 
Helene) adasında manfi iken "adalet 
ancak kurdun kuzuyu yutarken bo -

ııkı alakamızı icap ettirir. 
Her memlekette hasis düşünceli, 

hodgam insanlar bulunabilir. Fakat 

ekseriyeti bu kıratta adamların te~ -
kil ettiği bir cemiyet, imkanı yok, 
payidar olamaz. Misal göstermiye, 
zannederiz ki, ihtiyaç yoktur .• Ye:e 
serilen devletler, ıstırap çeken esır 
milletler herkesin gözü önünde der

1111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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hal tecesstim eder .. 
"Nasıl olsa bükümet vaktinde her 

.. tedbiri ittihaz ediyor. Bizim, ayrı
•• ca fedakarlık yapmamıza ne lüzum 
••var. Bu mevzuları düşünmemize .ne 
.. hacet ı Biz bütün akli melekelerı 
•• mizi bol bol para kazanmıya hasre
•• delim, arsa, apartıman her t.ü:lü. 
••irat, akar tedariklenelim, geltrımı· 
•• zi sağlam addettiğimiz kaynaklar -
.. dan temin edelim. Nasıl olsa rahat 
••rahat yaşarız. Nihayet vergilerin 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Sebat Eczanesi 

Her inkılôp gibi.... ~r J& ~ ı~ 1 iL ~ llD i~~;:;~ı;:5::'7;: t~~:~~!~::: 
/~ } ~ \' ~ 11' hıbı "ıuvrısıneklerı" demeMnı de 

Terkipııiz, ağda11z, güzel ve_ a- ı o bilir. Sivrisinek bizim için de saz-
henkli Türkçeden yana oldugu- g dır! 
muz, arada aırada bazı g!zet~le- dan Muharebesi" nin k~zanıldığı bar büroıu? ••• 
rin köhne kelime ve _terkıple~ı~e günün yıldönümüdür, dıye "za- kat bu haber verme mi, yok-
arkadatÇa dokundugumuz ıçın fer bayramı" olarak her yıl kut- lber alma mı demektir?. Kahveye dair ! 
dünün ve bugünün beynamaz ıo- • • • 
fuları dekadan yobazları ve • da- lanır. . l ·· 

' 'l · ) Bu bayram münasebetıy e yuce 
ha fecii - onların genç ve ı erı .o • Şef'imizin kutlama telyazısma Jinek ! 
maları lazımgelen çömezleri bıze B k ,,... ---

sayın Genelkurmay aş anımı~, 
küfrediyorlar. 

1 
.
1 

.. . verdiği cevapta BAŞBUG keh- ilığımız imzaeız mektupların 
Edebilirler. Söy enı en ıoze 11

- d O h ld b d ~arzından aahiplerı"nin kim · ı mesini kullan ı. a e un an 
ter -fendı·ce olaun, ıster o maeın, - . l 1 k .. k.. l ~ l d sonra Başkumandan demiyec~.gız; arını an ama mum un o -
önem verebilmek için on.arm k Başbuğ diyeceğiz ve bunu bo~le belki; fakat yatları, hatları 
ğerine, samimiyet~ne ı1:'a.n~a .. yaparken müstear muhafazakar- )ılır. 
lazım. Hali pürmelal terkıb!nı du- lar, yalancıktan cııkiciler seslerini elki gün gelen bir mektup-
zeltmek iatediğimiz için bıze. •· kl d la ••,ivesizlı"k" ba•lıklı fıkra-h k çıkaramıyaca ar ır. ,. 
ğızlarrnı bozanlaı;.a a • ~erı~~- Her inkılap gibi, dil inkılabı- >İr kupürü çrktı; üzerinde 
ruz. Hali pürmelal terkıbı tılı- mız da şeflerimizin ve ordumu- ~n kalemle yazılmıt üç dört 
mizde kalmahdır; fakat ya nız zun koruyucu kanatlan altında- ıe. Bu fıkrada "aivrisinek-
onların halini tasvir etmek için. kelimeıi .. sivrisineklerini" 

Sağdan, soldan yü~ıel~n bu dır. **"' ~e çıkmış. Yazıtından kırk-
türlü seslere rağmen tımdıye ka- ? ~ukarı olduğu anlatılan bu 
dar Yu··ru··yen ı'nkılaAp '-afı·tesi, bun- Alma mı, verme mi · .. . . ,, . • lımuz, sıvnıineklerini sö-
dan sonra da yolundan kalmıya- ihtikar işlerinden bahseden bir .. kimin, nerenin?" tarifle-
caktır. • • İstanbul gazetesi, yeniden dört düzeltiyor. 

Bunun böyle olacaima yenı bir b.. ld - krrkmr a•km, tecrübeli za-
30 Ağu Yerde ihbar urosu açı ıgını ya- " 

delil vermek istiyoruz: •- ttırlatalmı ki gazetelerde ter-

Bir tanıdığım anlatıyordu: 
- Geçenlerde kısa bir yolcu

luk yaptım. Bir gün aktarma tre
ni beklemek için bir köy kahve
sinde oturmak lazımgeldi. 

Kahveciye sordum: 
- Kahve var mı? 
Adam cevap verdi: 
- Var, hem de haliıl 
Sonra trende lokanta vagonun

da yemek yedikten sonra olup ol
madığını hiç sorma·ksızm kahve 
istedim ve şu cevabı aldım: 

- Kahvemiz yok! 
Kendisine dedim ki: , 
- Yataklı vagonlar, ne "de ol

sa, milletlerar\uı bir ıirkettir; 
yurdumu.zdaki berekete orada 
raatlanmazaa hayret edilmemeli
dir! 

T. J. 

Yaz.an: Selim Sırrı T ARC AN 
ğazında kalıp lboğulması ile tecelli 
eder!'' demiş. Fakat tam on sene Av
rupa'yı baştan başa istila ederken 
böyle düşünmemişti. O z~man ne di
yordu bilir misiniz? "Zayıfı ez! Ka
viye hürmet et!" 

Zayıfları himaye, zuafayı çoğalt -
maktan başka ne<lir? Esasen zaaf, vü
cutları ortadan kalkması lazım gelen 
mahlCıkata tabiatın vurduğu bir dam
ga değil midir? 

Hulasa kuvetli o1malı, daha kuvet -
li olmalı, mümkün olduğu kadar ku
vetli olmalı l Manen maddeten kuvet
li olmalı! 

Beşeriyetin ilk devirlerinde kavim 
ve kabilelerin üstünlüğünün biricik 
miyarı kuvet idi. Yirminci asırda ge
ne a.ynı zihniyetle karşılaşıyoruz; 

kuvetl 
Dünya kurulalıberi insanlar müca

deleden biran hali kalmamışlardır. 

Bu cidal bazan muslihane, hazan da 
kan dökerek yapılır. 

Harp kuvetin hakkını temin için 
yapılıyor, zayıflara da mevkiini bil
diriyor. Bir mücadelede gerek şah -
sın, gerek cemiyetin yerini müsa
demenin neticesi bildiriyor. Galebe 
bir üstünlük alametidir. Hak ne ya -
zık ki daima galiplere mevuttur. Gö
rülüyor ki yaşamak için bir çare var
dır: her manası ile kuvetli olmak 1 

Yirminci" asırda sporun kuvetle bü
yük aHikasını takdir etmiyen ona fi
kir kültürünün yanında yer vermiyen 
medeni bir millet yoktur, diyebiliriz. 
Yalnız Jbu iki kültür vasıtasının ga
yesi kafası gibi vücudu sağlam insan 
yetiştirmek olduğunu hatırdan çıkar

mamak lazımdır. 
Sporun temin ve idame ettiği ku -

vet vücudun olduğu gibi fikrin ve 
a·hlakın yükselmesine de hadim ol -
dukça makbuldür. 

Sporun insani cehd ü gayrete~ 

azim ve sebata, göz pekliğine olduğu 
kadar sabır ve tahammüle, fedakar -
lığa, feragate hazırlıyabilmesi ıçın 
onun bir gaye değil, bir vasıta oldu
ğunu hatırdan çıkarmamak, bunun 
için de spor felsefesinde saklı olan 
münevver kuvetc akıl erdirmek la -
zımdır. Aradığımız kuvet: fikir ah-
ıaı:t hAd".n ı,. ........ ~~ ... 

Kocaeli pancar ziraati 
İzmit. (llusust} - Bn sene tzmtt'te 

lMO dönüm arazide pancar ekilmiştir. 
Tahminlere göre Uç bin ton şeker panca
rı istihsal edilecektir. Pancarın Eski -
ııehir şeker fabrikasına. aevkiyatına 26 
Ağustostan itibaren başlanmıştır. 

Eceabat'ta yaban ·domuzu 
mücadelesi 

Ecell.bat, (Hususi> - Ecelbat ve civa
rındaki kl:lylcrde sayısı 100 bini geçen do
muzlar blltlin bostan, mısır, bağ mahsulA 
lerinl harap etmektedir. 
Mahsııı sııhlplcrl gece sabahlara kadar 

tarlalarda uykusuz kalmak auretiyle bek. 
!edikleri haltle yllzlerce domuz tarlalara 
zarar yapmakta ve bir tUrlU zararın ör>U 
alınmamaktadır. Diğer canavarlarde.r> Kurt 
de. fazladır. Köy ve kasaba ı.r..,oarlanna 
kadar sokularak sığır v_e. merkekp gibi 
hayvanları yemektıuurfer. 

Ziraat Ve}fr.ı~ti pek ynkında geniş mU
cadı:le~ 1ıaşhyacaktır. 

İzmir Fuar11 bileli ahı 
müsabakası bitli 

Ankara Atıcılık Ajanlığından : 
24. 8. 941 pıı.zar gUnU bıışlıyan İzmir fu

ar bileti mUsabakrun bugtin nihayetlen • 
mi~tlr. Bu müsabakaya 49 erkek ve ka
dın İ§tlrtık etti. Alınan net.lceler bugüne 
kadar yapılan mUsabilkalardan çok yUk -
sektir. :>O metre mesafeden desteksiz Uç 
mermi ile 33 puvan yapılmıştır. Azamt 36 
pnvan alındığına glire vasaU 11 vurulmuş
tur. Birlncll!ğl 33 puvanla Seyit Tayla, 
ikinciliği 30 puvanla Doktor KA.zım Kliy
ıu, ilçüncülüğtl 29 puvanla Reb!i Gorbon 
almıııtır. Kazananlara mUkfifaUan kal~ 
balık bir hazırun muvacehesinde tevzi e
dilmlııtir. 

Gaziantep'te yerli mallar pazarı 
Antep, 31 a.a. - Sümcrbank yerli mal

lar pazarı Antep mağazasının açılış resnıl 
dün yapılmış ve ttirene riyaset eden vali· 
nıiz yerli mallar p·ızarmın yaptığı hiz
metleri i,,uret ederek muvaffakiyet dile
ğiyle mağazanın kordrlasını kesmiştir. 

Açık teşekkür 

Kıymetli aile reisimiz Bay Sait 
Servet'in vefatı dolayısiyle gerek ce
naze merasimini teşrif buyuran ve 
gerekse her türlü taziyede bulunup 
bu büyük acımızı paylaşmak lutfun
da bulunan muhterem akraba, dost 
ve ·arkadaşlarımıza teessürümüz ha
scıbiyle ayrı ayrı teşekkür etmek 
milmki.in olamadığından saygı ve şük
ranımızın sayın gazetenizle iblağını 
rica ederiz. 

Eşi: Ferdiye Servet, 
Evlatları: Süleyman Servet, Dilfi-

ruz Servet, Necmiye Ceylan, Müker-
1 rem Eran. 
! Damatları: Seyit Ceylan ve Mus
I tafa Eran. 
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-~üncü senenin eıjğinde 

Eylul ile beraber, 19:i9 harbi, 
ikinci senesini bitirmiı üçüncü sene· 
aine baamış bulunuyor. Alman Füh
rer't Adolf Hitler, eylülün birinci 
günü, saat onda nefer elbisesini giy
nıiı olduğu halde Rayiftag meclisin
de söylediği bir nutukta harbin baş
ladığını §U sözlerle dünyaya bildir
:rnişti: 

bazı a~ık ıehirler 

bombardıman edilmiı 

KISMINDA bir iması l [Başı ı inci say/adıl 
.,. sevkulceyt telakkisine tevfikan AY.. 

nıpa Rusya'smın farkındaki ~ral 
dailrk .bölgeleri, memleket m~; 
faaamrn eaaımı letkil etmfiktedır: 

"Polonya bugün ilk Önce toprak
larımıza kartı çeteleriyle ateJ aç· 
nuştır. Sabahın saat 5.45 indenberi, 
bu alete ateşle mukabele ediyoruz." 

Gerçi lngiltere ve Fransa, ancak 
.iki gün sonra ve alınanlar tarafın
dan askeri harekat durdurulmadığı 
iç.in Almanya'ya karşı harp ilan et
miılerdir. Fakat harbin başlangıcı 
§Üphesiz, Polonya'ya ka111 eylül a· 
Yının birinci günü, aaat 5.45 te açı· 
lan ateıtir. Senelerdenberi beynel: 
ınilel münasebetler, gittikçe tereddı 
etmekte ve Avrupa bir harbe doğru 
YiİrÜmekte idi. Bu tereddi, Alman· 
Ya'nın harp başlamazdan dört ~ene 
evel, Ren nehri boylarını askerıleş· 
tirmesi ile başlamııtı. Bu, Ver~Y 
•isteminde açılan ilk büyük gedı~ 
oldu. Bundan sonra Almanya, bır 
takım emrivakilerle Veraay muahe
desini delik deıik etmeğe başladı. 
Silah müsavatını temin etti. İngilte
!'e ile yaptığı bir anlaşma ile donan· 
ına yapmak hakkını kazandı. Avus
turya'yı ilhak etti. Bütün b~nlar, 
garbi Avrupa'da az çok endışe u
Yandınnakla beraber, Vers~y 
sistemi itibardan düttüğü i~n 
ing.ilizleri ve fransızları tahrık 
etmedi. Almanya'nm silahlanma
•rnda büyük bir devletten ko
lay kolay eıirgenemiy~cek .?'~n 
ntüsavat prensipinin tatbıkı . ı:o~l
dü. Avusturya'nın ilhakı, mılh hır· 
lik prenıipinin zaferi olarak kartı· 
landı. Milletlerin kendi mukad~~
ratJarına hakim olmaları esasen ıtı
laf devletlerinin 1914 harbi~~e i~e
ri sürdükleri bir prensip degıl mıy
di? Avusturyalıların, ~e~eı:' olduk
larına göre, Almanya ya ıltıhak el· 
bıcleri, bu prensip icabıydı. A';up~ 
böyle dü~ündü. Çekoslovakya .d~kı 
almanların Reich hudutları 151n~ 
alınmaları da aynı tekilde telakk! 
edildi. Almanya'nın bu meseleler! 
halledit tarzına bazı itir~.z sesle;,ı 
Yiikselmit ise de bu da ıoyle argu
?rıanıarı .. >.k.ii.t edildi: 

[Bışı 1 inci sayfada) 

bebini bir türlü izah edemiyorlar. 

/ngilizler açık ıehirleri 
bombardıman etmediklerini 

•öylüyorlar 

Sovyetler 
birçok noktalarda 

şiddetli bir mukabil 

taarruza geçtiler 
·1· (Başı ı inci sayfada] Simla, 30 a.a. - Hindistan ingı ız 

umumi karargahının tebliği: Ker - Odeıa önünde 
İ f · Moskova, 31 a.a. - Reuter: Odesa'da &ld-manşah'ta ufak bir ran ~Ü. re.zesı .- dC'tll muhareb<'ler olmaktadır. Alman bom-

nin kalmasına müsaade edılmıştır. Dı- b:ı tayyareler! her gUn şehre taarruz et
ğer İran kuvetleri, mahalli İngiliz ve mekte ıse de sovyct avcısının ve hava mu. 
İran kumandanları arasında hasıl 0 • dafaasının milk<>mmcl oluşu sayesinde an
lan anlaşma mucibince petrol mınta - cak pek az muvaffakıyetler elde etmekte -
kalarından çekilmektedir. dlr. 

Harekat esnasında esir alınan İran S<'hrln merkezinde kadınları ve cocukla-
askerlerinin kimisi fakir ve bilhassa rı öldUren bir alman bataryası sovyet av
ayakkapları çok eskidir. Bazı grup- cılan tarafından kesfcdllm!s ve susturul • 
lar şiddetle harp etmiştir. Fakat pek muştur. 

0 -u devamlı bir tesadüf gösterme • Şimdiye kad.:ır hlc bir fabrika hl<: bir as-
ç ·g nra da dostluk izhar ederek ı kC'rl hedef hasara uf;ramnmıstır. 
mış ve so . . Kadınlar ve CO<'uklarla şehrin mUdnfaa
harekatta kuvetlerımıze yardımda ısında uırurtıolmıyan kimseler rus filosunun 
bulunmuştur. _ .. himaye ı altında tahliye edllml~tlr. Fakat 

İngiliz ve haber alındıgına gore sehrt sonuna kadar mUdafna etmek azmi 
Sovyet hava kuvetlerinin faaliyeti ka- katı;>en snrsılmamıştır. lscller bizzat ken
ra kıtalarımızı müzaharette bulunmı- dl atelyclerlnde lkı zırhlı tren yapmışlar· 
ya, İran tayyarelerini tarassut altın- dır. Bu trenler muvaffakıyetli taarruzlar
da tutmıya ve beyannameler atmıya da bulunmaktndır. 
inhisar etmiştir. Açık şehirlerin bom
bardıman edildiğine dair İran'ın ve 
mihverin ileri sürdükleri iddialar ka
tiyen esassızdır. 

1Ieri Sovyet kıtaları Hazar sahi -
Jinde Pehlevi ve Çalus'u işgal etmiş
lerdir. Ve Tebriz'den gelerek Zincan 
isti kametinde ilerliyorlar. 

Sovyet ilerleyiıi 

Moskova, 31 a.a. - İran'daki hare
kat hakkında neşredilen Sovyet teb
liğine göre Sovyet kıtaları 30 ağus -
tosta Reşt ve Saftrud'u işgal etmiş -
Jerdir. 

lran Baıvekilinin hitabesi 

Leningrat önünde 
Slmalde ise nlnıanlar batnklık arazide 

Leıılngrtıd'a ynklnsmak için ellerinden ge
len bUtUn gayreti sarfedlyorlar, fakat her 
yerde aynı azimli mukavemetle knr&ılaşı • 
yarlar ve ağır zayıatn u{:nyorlar. mildafna 
hattının lccrllerlndc halk sakindir. Tram • 
vaylar sabahtan aksama kadar muntıu:a -
mıın ıslı>mcktedlr. Lokantalar acıktır. Unı
vcrslte de ynz sonunda her vakit olduğu 

gibi açılacaktır. 
Halkın büyük bir kısmı, askeri mUtehaı

s:ıslann idaresi altında ısehrln ııokaklannda 
siperlerde ve tank kapanlan kurmakla 
meşguldür. ŞeJılr Cl\•arındn topçu mevzJJerf 
ve mitralyöz :t-uvnlan hazırlanmaktadır. 
DUı;mnndnn alınan tanklar ve otomobiller 
gene dUemnndan alınan yedek kısımlar ile 
tlimir edılmektedir. 

GUnler geçmekte ve Hlller'ln UçllncU ta
arruzu da. Dnleperpetrovsk etrafında ha
ra o olnn fabrlkalıırdnn başka bir ıey te-
mln etmemektedir. 

Fin askerleri bir yürüyü§ eınaaında 

.. 

Fin askerleriı makineli tülenkle goller mıntakaıında bir 
hücum eınaıında 

ViiPURi 
YANIYOR 

Fin kıtaları 
eski Fin hududuna 

Ukrayna' da 

12 vilayetten 7 • Si 

almanlar1n elinde 
Berıın, 31 a.a. - Ukrayna'dakl 12 vll&yet

ten yedlal tamaml:Yle lklıl de )'arı yanya al· 
manlarla mUttctıklerlnln ellndeaır. 

Bu }Cdl \'llAyctın lslmlerı ıudur: Dnlepe· 
ropetrovsk, Jltomlr, Domenez, Podolık. Nlko-

ne l diler Ve kaybettikleri lnyd. Odessn. Ccrmlkot ve \'lnltza'dır. Bu '°" ı yedi vllfl>etln mcsahnl uthlyesl 264.600 kilo· . . k ld I metre murnbbaıdır. SoV)"et lıtatlıtlklerlne a razıyı te ra r a 1 ar a:!!re bunların mecmu nUtuıu 16.724.000 dlr. 

Kızılyıldız gazetesi, bir ,eyler bıl• 
meden ve bazı talimat almadan bu 
aatırlan yazamaz. Bu satll'lar Kızıl
ordu Batkumandanlığmın Kafkasya 
ve Ural cephesine çekilmek ihtimal
lerini ciddi surette dikkate almış ol
duğunu röaterir. MaJUındur ki Le
ningrat, Moakova, Odeaa ve Kırwn 
bu cephenin önündedirler • 

Eier tahrip aynı azimle devam 
edecek olursa, hudutlardan Ural'a 
kadar devam eden meaafe hakiki 
bir azamet arzeder. Almanlar Kaf
kasya'yı elde edip nakil ve irtibat 
yollarını keıernezlerae, gelecek ba
hara kadar yeni ve kudretli bir rua 
ordus.unun h~z.rrlanacağı "olayca 
tahmın olunabilır. O •akit alman
lar, önümüzdeki kıı, motörlü kolla
rmı batka cepheletde kullanmak 
deiil, bilakis kendi kayıplannı da 
telafi etmek ve fark cepheainde aa
kat bir vaziyete düımemek için ba 
vaaıtaları tasarruf etmek ve arttır
mak mevlciinde bulunacaklardır. Bu 
iae Adalar ve Afrika'da Jngiltere':r• 
1942 yılma kadar umulmıyan bir 
masunluk temin edecektir. 

Mihver ne§1'İyatı, alman orchua
nun nihayete kadar rua ordusuna 
takip etmek mecburiyetinde oh11,a. 
dıtı cibi telkinlerde bulunmaktadır. 
Eter ana kuvetler dairtılmıı, l'Vİ
de yalnıa çeteler kalmıı, ve bu ç.. 
telerden muntazam ordu Jrurnum 
için ailah ve malzeme tedanki İln -
kanı bertaraf edilmiı olursa ba fi
lrir doğrudur. Arkaamr Ka~ 
nakliyat •e petrol, Ural aanari wı.. 
aeeine da:J1Yan ve birkaç ay icia-
talim ve terbiye aörmüı kacln. ile 
İngiliz ve amerikan Yaaıtal.,..claa 
istifade ederek, yeniden tee916& .. 
decek bir orduya lrartı fÜPlleeia 
bafka türlü tertipler almak, Y&llİ '"' 
aeneki kadar eaaalı bir 1942 Mferl
ne hazırlanmak icabeder. 

- Almanya bu meseleleri müza
kere yoliyle halletmeğe çalışmış; 
lrıtıvaffak olanıı•-s••• ~ lsıdtfe 
l>r"'"~ip itiLariylo hakh olduğu dA -
"9aları emrivakilerle halletmek ~ec
buriyeti kartısında kalmııtır. Sırf 
h'letot ıneselesi yüzünden Avrupa 
bir harbe mi sürüklenecek? 

Kimse böyle bir suale verilecek 
cevapta tereddüt etmiyordu. Al
lllanya'nın sulh bakımından ciddi 
endişe uyandıran ilk hareketi, Mü
nih kararına rağmen 1939 aenesi 
ilkbaharında Çekoslovakya'yı ta-

Tahran, 31 a.a. - Pars ajansı bil -
diriyor: İran başvekili cuma günü 
saat 24.30 da İran halkına hitabede 
bulunarak Tahran halkını, İngiltere 
ve Sovyetler BirAği mümessilleriyle 
müzakereler cereyan ettiği bir sırada 
soğuk kanlılığını muhafaza etmiye ve 
yanlış haıherler yayılmasına müsaade 
ctmcmlye davet etınlşhr. 

Tahran'daki örfi idare 
Tahran, 31 a.a. - Pars ajansı bildi

riyor: Umumi inzibatı temin ve pa -
nfğe mani olmak maksadiyle, İran 
baıvekili Tahran'da örfi idare ilan 
etmittir. Tahran askeri kumandanı 

korgeneral Emir Ahmedi örfi idare 
kanı•nunun tatbikına memur edilmiş
tir. 

Alman tayyareleri 
demiryollarına hücum~diyorlar 

Berlin, 81 a.a. - Alman hava kuvetıeri 
ııark cephesinin bUtUn bölgelerinde, demlr-

LBası l ıncı sayfada] 

dır. Alevler 70 kilometreden görUlfiyor. 
Ruelar evleri eker teker mildafaa etmıı· yolu Htlaak noktalanna ve teıılaatına kar· 

ıı hUcumlar yapmııtır. 
Dinyeper'ln ıark bölgesinde birçok mü

himmat ve nakliye trenleri yoldan çık· 

mıı veya ağır bombaların isabeti netice
sinde berhava olmuılardır. Brlansk • Ko
notop - Lgovo - Kurak mıntakalarında 

müteaddit demiryolu hatlarında mUnakale 
kesllmiııtir. Bu suretle sovyet demlryolu 
lılemesi mUhim zararlara uğramııtır. Dln
yeper Petrovsk • Moakova hattı Uzerlnde 
mUhJm bir iltisak noktaııında bUyUk ve 
kUçUk yangınlar çıkmıı;tır. Alman tayya
reclleri, Lenlngrat'a giden demlryollarını 
ve ııoseleri de bombardıman etmiıler ve 
muhtelif çaplarda bombalar atarak yolla
n letimıll edilmez bir hale getlrmiıterdlr. 
Şark cephesinin ıtmal bölgesinde Uç nak
liye treni ve 10 llkomotlf kııımen imha 
edllm!§, kısmen de hasara uğratılmııtır. 

lerdir. Soka!Qarda ıiddeUI çarpıımalar ol
mu§tur. Ruslnnn yaptığı tahrlb:ıt milyar
lara baliğ olmaktadır. Du tahribat mem
leketin lktısadiyatı l~ln son derece vahim
dir. Eslo civarında ,Rouhiala'daki bU)1lk 
elektrik fabrikalarının makineleri tahrip 
edilmiıtır. Bu fabrikalar Lenlngrat'ın 

eleklrlk lhtlyaC'J~ı temin ediyordu. Vuos
ki üzerindeki baraj da tahrip edllml11tır. 

Ukra:ıına•nın heyeti umumı:vuı Besarabya ve 
1939 da ilhak edilen ıarkl Polonya dahli oı

dutu hıı.lde 5:50 000 kilometre murabbaıdır vf! 
40 mlbon nUfuıu ihtiva e:vıemekted!r. Ukra:v· 
na•da nuruı keaııretı kilometre baıına 70 tir. 
NIHuıun .vUzde ıekHnl ukra:vnaıı. )11zde do
kuzu ru•. >ilzde 4, 5 1 Yahudi ve )11:rde 4 il 
atmıındır. Şehirlerin ahalisinin )11zde 401 
bUYilk rus ve yüzde 25 l yahudldlr. Alman 
ırkından olan ahalinin çotu eehlrlerln dışın· 
da ;ynsamakladırlar. 

Bütün meae)e henüz eylül Ye ilk· 
teırin muharebelerinden aom-a "'11-
zuh bulacaktl1'. Almanlar duna111 
detildirler; bilakis ilel"i hamlelerin
de aüratlerini delilse de, •l•nea 
enerjilerini muhafaza etm~ 
ler. Herkea kadar alman gene1lcQr. 
mayı da biliyor ki gaaye, LeııiDCrat 
ve Moakova ribi merkezler bile ol
ıa, bu tehirleri ele geç.irmelr tleiil. 
nıı ordusundan kurtulmaktar. Ba 
ordu, bu 4crı, Kafkasya ve Ura) böl
gene dayanarak tutunacak ol...._ 
ilk andaki telılilcenin mühila hir 
kınnmı atlatmlf olacafr aö:rl-.&i
lir. Falih Rıfkı AT AY. 

Fransa' da casusluk 
bircok kimseler kuqü Hükilmet halkın iaşesini temin için 

lazım gelen tedbirleri almıştır. • 
lran hükümetinin beyannameıı 

Tahran, 31 a.a. - Royter bildiri -
yor: İran hükümeti dün akşam neş • 
rettiği bir beyannamede halkı süku -
nete, memleketin iyiliğine Ç41ışan 
hükümete itimat etmiye ve dolaşan 
yalan haberlere inanmamıya davet 
eylemiştir. 

Beyannamede, Şehinşah ile ailesi -
nin Tahran'dan ayrıldıkları şayiala -
rının katiyen esassız olduğu ilave e
dilmektedir. 

der'ken 1 eylül nutkunda §U sözleri 
söylemiıti: 

- Bitaraf memleketler, nasıl biz 
daha evel onların bu bitaraflrkları
nı garanti etmit isek onlar da bita
raflıklarını bize temin ettiler: di
ğerleri bu bitaraflığı ihlal etmedik
çe, resmen yaptr~ımız teminat ~u
cibince katiyen bitaraflıklanna rıa
yet edeceğiz. 

Jtalya'dan bahsederken Hitler 
demişti ki: 

- Bize daima yardım etmit olan 
ltalya'ya teıekkür etmek isterim. 
Siz de anlarsınız ki bu muharebe 
için ecnebi bir yardımcıya müraca
at etmiyeceğiz. itimizi kendimiz gö
receğiz. 

Rusya için de tunları söylemi~ti: 
- Almanya ve Rusya dünya har

bi esnasmda biribirine kartı harbet
ti. Bu, ikinci bir defa daha tekerrür 
etmiyecektir. 

ınıamiyle himayesi altına almasıdır. 
ngili:der Almanya'nm bu darbe.in

de verilen sözü tutmamak ve imza· 
lanan mukaveleye riayet gösterme· 
inek gibi bir hareket gördüler. Bey· 
helrnilel rnünaaebetlerin temel laf· 
!arından birini teşkil eden itimat or
tadan kalktı. lngilizler Almanya ile 
J'eni bir anlaşmıya varnuva çaht· 
lhakta fayda l"Örmediler. Ve tedbir
ler almıya batladılar. lnR'iliz-Alman 
lhÜnaaebetJeri bir fasit daire içine 
&İrıniş bulunuyordu: lndltero siya
ai ve askeri aahada tedbirler aldık
ça Almanva çemberlenmekte oldu
fundan şrkayet ediyor, ve bu 
Çernberi kınnıya çalışıyor. Alm"n • 
v!' Çemberi krrmıya çalıştıkça. in • 
gıltere tedbirlerini arttırıyor. İngil
tere tarihinde o güne kadar görül
nıedik bir takım teahhütlere giritİ· 
Yor. Polonya'ya garanti veriyor. Ro
nıanya'ya, Yunanistan'a garanti ve
riyor. Türkiye ile kartılıklı teahhüt
lere girişmek için adım atıyor. Ve 
Rusya ile müzakerelere giritiyor. 
Almanya'nın Polonya'ya karşı aldı
iı vaziyet, bu çemberi kırmak mak
aadma matuf olsa gerektir. Dantzig 
gibi Almanya'nın haklı olduğu kü
çük bir davayı ortaya atarak; Po
lonya 'yı aulh cephe.inden ayırmak, 
yahut da polonyalılara verilen İngi
liz garantisini hükümsüz bırakmak 
maksadı istihdaf ediliyordu. Bugün. 
le~ zar!ı~da harp ve sulh Rusya'nın 
elı~de ıdı. R~sya, o zaman aulb cep
hesı adı. verılen kombinezona ilti • 
hak et'.".11 olaa>:dı, Almanya ıüphe
siL gerılıyecektı. Fakat ruslar, ıim
di yanlı~ çıktığı gün gibi &fikir olan 
bir hesapla, Almanya ile anlaıtrlar. 
Bu defa Almanya, İngiltere'nin ge
riliyeceğini ümit etti. Fakat alman
rus anlaşmasına rağmen, İngilizler 
Polonya'ya ver~ikleri ga~antide ıa-

tt.ler Hatta son dakıka bu ga-rar e ı • . h .1 d 
rantivi karsılıklı ittıfakad.tad·ıvı eAel-

k b .. b .. tün kuvetlen ır ı er. • :re us u • .. .. b h 
nıanya, eylülün birin~ 1~ulu ;~ a ı 
harekete gecerken, ha a ngı ere • 

• •1• b"leceg"ini ve herhalde 
nın gerı ıye ı . b ber sü 
l="ransa'nın lnıziltere ıle era. d • 
.. kl . .... · ümit edıyor u. ru enmıyecegını .. 

1 l-litler tarafından ° gün soy enen 
!tutuktaki bazı fıkralar bunu .anlat
maktadır. Fakllt lngiltere gerıleme· 
di. Fransa da lnr,iltere'den 8:Yrıl1ma-d ·· ·· .. ncu yr ına ı ve neticede bul{un uçu b. b. 
~İrt-Tt Polonya-Alrnııınya har ı, ır 
•ngiliz fransrz Polonya-Almanya 
hnrbi ~lmuştur.' Harbin daha çok 
Renişlenııesi için o zaman ortad~ se
hep görllnmlyordu. Bizzat Hıtler, 
diğer Auupa devletlerinden bahse-

İtalya, Ruıya, bitaratlar, bunla
rın hepsi de 1939 harbinin ikinci yı
lı arkada kaldığı bu günde harp 
çarkmın diıleri arasında eziliyor
lar. Tam iki sene evel bugün küçük 
bir Dantzi'( ihtilafı yüzünden çıkan 
~?lonvl!·A~manya harbi geni,lemiı, 
fumullenmı,, derinleşmiş, dünyayı 
ıamil bir revolüıyon mahiyetini al
mıştır. İki sene evel bir Dantzig ih
tilafından bahsedilirken, bugün in
sanların ıiyasi, iktıaadi ve içtimai 
hayatlarına tamil bir inkılap kanı
sındayız. Harbin ne kadar süreceği 
iki sene evelki kadar meçhuldür, Ki
min zafer kazanacai!ı da o derece 
mechuldür, Fakat 1939 senesinden 
evelki alem bu badirenin içinde 
yu~rulmut ve bir defa daha geri 
2elmemek Üzere tarihe karıtmıthr. 
Simdilik malum olan nokta bundan 
ibarettir. 

A. Ş. ESMER 

Ormanlarda ve bataklıklarda 
cereyan eden muharebeler 

Bcrllo, 31 a.a. - Sovyet kuvetleri Sal· 
la'nın uarkındakl ormanlar ve bate.klıklar
da cereyan eden muharebelerde bUytlk za
yiat vcrmi§lerdir. 

88 joci fırkanın gedikli mektebi tama
mıyla imha cdilmlı; ve cephenin diğer bir 
mahallinde mahdut bir saha Uzerinde 650 
sovyct askeri ceııedl bulunmuıtur. Mu
vakkat bir rapora nazaran soo günlerdeki 
muharebelerde '8 mitralyöz, 9 kar• torpi· 
11, 800 deo fazla sllA.h, mUteaddit toplar, 
200 den fazla araba ve 100 beygir iftioam 
cdllmlııtır. 

Alman tayyareleri ordunun 
muharebe laaliyetine iıtirak 

ediyorlar 
Berlln 31 a..a. - Alman bombardıman 

tayyarel~ri diln ordunun muharebe faaliye
tine mUzaheret etmlılerdlr. 

D.N.B. ajanııına gelen haberlere göre 
hava kuvetlerl, ın.rk cephesinin merkez 
kısmında dilıman tecemmUlerlnI, motörlU 
nakliye kollannı bll§lıca hedef olarak ııeç
miılerdir. Ruslar bUyUk zayiata uğralıl
mıılardır. Tam isabet alan birçok mühim
mat depoları berhava edUdiğioden birçok 
sovyet cUzUtamları mühimmatsız kalma
ğa maruzdurlar. Aynı bölgede müteaddit 
tayyare dafl bataryaları muharebe dııı kı· 
lınmııtır. 

Lenlngrat mıntakaaında, yUrUyUı kolla
n, kıılalar, dUıman mevzileri fasılasız 

bombardıman edllmlıtlr. 

Alman hava kuvetleri 111 
tayyare düıürdüler 

Berlin, 31 a.a. - D.N.B.: Bildirildiğine 
göre alman hava kuvetlerl dUn 70 sovyet 
tayyareııi dUıilrmUıler, yerde de '7 tay
yare tahrip etmtılerdlr. Bir ailn içinde 
ıovyet hava kuvetıerlnln ıı 7 tayyare kay. 
betmeelne mukabil ancak 9 alman tayya
resi Uıılerlne dönmemııur. 

l\1ıırlupol ve Odeııııa mıntakalannda :ra11 • 
yan nımıınların dlter halka ııazaran Jllıbetl 
y(lzde ondan tazledır. 

Ukra)'lla bllhaua hububat lltllıaal edllen 
Bu suretle sudan istlhsM edilen enerji !le bir memlekettir. 

Almanya'da, hububat ekimi memleket l§llyen fabrikaların hepsi durmuııtur. Tal- topraklarının y(lzde lcırkı nl•betlnde bir ıaha 
lin'ln tarihi ve kUltllr bakımından kıymetli kaplamakla, Ukra:vna'da ıae bu nlıbet :ırilzde 
tlbldelerl bulunan eski mahallelertne bir 
ııey olmamıııtır. Eski kllselcr, eski ııato

larıo kaleleri harbin tahribatından masQn 

83 tUr. Ukrayıuı.. Sov:vet Blrlltlnln bllhaaa 
ılmal ve ılmnll ııırklıl !cin bir hububat ve 
et anbandır. \'e Sovyet Blrlltlnln en mUhlnı 
zirai lıtlhaallt yapılan mıntakası4ır. Ukray • 

kalmııılardır. Duna mukabll liman ve gar na'dakl ıeker aanaytl de nususı btr e?ıemt:ııetl 
civartndaki bUtUn mahalleler tamamlyle haizdir. 
harap oımuftur. Evlerin çoğu da ankaz 
hallndedır. Tahliye esnuında, ruslar, bin
lerce ölU vermiş ve killllyeUl harp mal· 
zemesl tcrketmlşlerse de kuvetıerlnln hU
yUk bir kısmını FlnlAndiya körfezi yolu 
ile kurtarnıağa muvaffak olmu§lardır. 
Şimdi sovyet filosunun beşlıcıı. vazifesi 

Kronııtadt ana lıssllnden Lenlngrat'ın mU
dafaasına ııtırtlk etmek olacaktır. 

Berlln'den gelen haberlere göre Talil· 

Almanlara göre 

bir hafta idndeki 
hava f aallyeH 

nln dUşmesi Uzerlne Almanya ile Flnlfın· CBışı 1 inci sıylıdı] 
dlya arasınd:ı doğruflan doı,"I'llya muvasa- Geceli gllndllzlU liman tesisatı, her ne-

vi askeri hedefler ve bllhaua İngiltere • la tesis edilebilecektir. Finlllndlya'ya göı::- nin ıark sahilinde Great Yarmouth"da 5 

derilecck yeni kıtıllarıo ve harp malzeme- tayyare meydanı bombardıman edllmlıtlr. 
sinin artık isveç'tcn geçmesine lUzum kal. Alman tayyareleri tnglltere'nln cenu • 
mıyacak ve bu suretle İsvcç'ln bitaraflığı- bu §arkl sahillerinde bin otuz tonluk, Fe• 
nı lhll\l tchllkeel de bertaraf edilmiş ola- rö adaları açıklarında •OOO tonluk, Saint. 

George kanalında 6000 tonluk birer ticacaktır. Fin!Andlya körfezine dökUlen ma- ret gcmlelyle Pembroke'nln garblude ka· 
ynlara rağmen eovyet filosu Tallin ile !!lede giden ve blrl bUyUk sarnıç gemisi 
Helslnki arasındaki deniz nakliyatına a- olmak Uzere 12,000 tonluk iki vapur ba
caba ne dereceye kadar mAni olabllecek- tırılmııtır. Bu suretle alman tayyareleri 

tarafından ceman 23,000 tonllAtoluk gemi tırT Sovyet filosu ıayel Lenlograt mey-
batırılmııtır. 

dan muharebesinden aııağı yukarı sağlam Afrlka'da alman hava kuvetlerl İngiliz. 
çıkarsa ya mnyn barajını zorlıyarak h- ıere. ağır zayiat verdirmıııerdlr. 
veç'e iltica etmek veya keodl kendini ba- Tobruk mUteaddlt defalar bombardımaa 
tırmak mecburiyetinde kalacaktır. edllmlı, hava dafl mevzileri, cephanelik· 

ler, liman tesisatı tahrip edllmlı. ticaret 
Finlandiya harbiye nazırı gemileri ağır hasara uğratılmııtır. 
radyoda bir nutuk •Öyledi Marıamatruh'ta l&1e b~kımından e~~ -

Helslnkl, 31 a.a. - D.N.B.: Vilpurf'nin mlyetll olan fabrikalar ıle İııkenderıye, 
za tı münasebetiyle FlnlAndlya harbiye SUveyı ve temalliye'dekl liman teaisatın-

P . 1 da ve askeri hedetlerde atır huarlar ya • nazırı general Walden radyoda bır nutuk pılmııtır. 
söyiyerek Fln!Andiya milletinin bu zafer-
den !ahir duyduıtunu beyan etmlı ve de
mlıtır ki: 

Bu ıehrln tarihi, ıarkla garbin müca
dele izleriyle doludur. Kareli halkı bir de
fa daha en acı ıııtıraplara tahıımmlll et
mi§tir. Vatanı, uğradığı harabldeo kur. 
tarmak Kareli ahalisinin mütemadiyen 
Usttlne aıaığı bir vazıre olmuıtur. Fakat 
!in milletinin kalbinde istikbale karoı sar-
sılmaz bir iman yaııamaktadır. 

Göbbelı Venedik'te 
Venedik, 31 a.a. - Alman propa -

ganda nazırı Doktor Göbbels filmci
lik kongresinde hazır bulunmak üze
re dün Prcıburg'dan buraya gelmit • 
tir. 

lsviçre'de . 
peynır 

vesikaya tabi 
Bernc, 31 a.a. - 3 eyllılden itiba -

ren peynir lsviçre'de vesika usulüne 
tabi tutulacaktır. Herkese ayda ~00 
gram yağlı peynir veya 600 gram ye
~i yağlı peynir veya 800 gram yağsız 
peynir tevzi edilecektir. 

Kırklareli ıtadyomu 
Kırklareli, 31 a.a. - Burada yapıl

makta olan ıtadyomun inşaatı bit -
miı olan kıımı dün zafer bayramı me
raaimini müteakip açılmııtır. 

Parla, 31 a.a. - Fra.ua'daki 
mandanlık bildiriyor: 

Bahriye milllslml Henıi-Loul• 
d'Etlenne, komisyoncu J.ıaurice 

ve tüccardan Hollanda tAbliyetıııdlt aıw 

Louia Doornlk. caauıluk cUrmUndea dola
yı ölüme mahk~m edllmlı ve kurnııa ~ 
stımlılerdlr. Diter beı franııs Conate 
d'J:Uenne'e yardımda bulwıduklarıııdaıı .,. 
komUnlat nUmayiılerlne iıtırAk ettiklerin
den harp divanı tarafından idama Jnab

kQm edilmlı ve kurıuna dlzilmielerdlr. 

Cenubi Amerika ve 
nısıf kürrenin 

müşterek müdafaası 
Rlo • de • Janelro, 31 a.a. -Rio'da ak

ıamlan intişar eden Globo gazetesi Brezıı
ya iıtlklAllnln )'lldönUmU bayramı mUna~ 
betly!e Arjantlnın mUml'sslll olarak Brezıl
ya"da bulunan Arjantin cumhuriyetlnln har 
biye nazın M. Tonazzl'ye tevcih etti~! b r 
sualde "A\TUpa harbinin garp ntStf kllrre
ııını ve cenubi Amenka memleketlerini teh· 
dit edip etmedl~lnl,, sormuştur: 

Naz:ır verdiği cevapta "görUnUsc rıazaran 
bu, bir end!Je sebebi olmamalıdır.,, demiş
tir. 

Nıaıf kllrrenin mU&t<'rek müdafaası lı;:in 
ne mutaleada bulunduğu hakkındaki su
ale de nazır o~ cevabı vermiştir. "Havana 
ııııktı, kıta harlclndl' yapılacak b~r hilcuma 
ka!'lı nıııf kUrremlz milletlerinin lşblrllt'inl 
derrılı etmlstlr. Amerika mllletlerlnln yapa. 
caklan bir ıey varsa o da müsellAh ku
vetıerlnl hazır bulundurmaklır. Emniyet • 
lerlnl mahfuz bulundurmak itin bu mmet
lerin, bu kuvetlerlnl IAzım gelen bUtün 
malzeme lle techlz ed !mis blr halık tut • 
matı ihmal etmemeleri kabeder . ., 

Üniveniteye talebe kavdı 
. İstanbul, 31 (Telefonla) - Üniver

sıteye talebe kaydına yarından itiba
ren başlanacaktır. Kayıtlar fakülte -
lerin açılı§ tarihi olan ikinciteşrin 
bidayetine kadar devam edecek ve 
o tarihte tedrisata başlanacaktır. 

Dadav' da Atatürk günü • 
Daday, 31 a.a. - Daday halkı dün

kü zafer bayramı gününü, aynı za -
manda Atatürk'ün buraya gelişleri
nin 16 ıncı yıldönümü olarak kutlan
mııtır. 
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Türk milletinin istiklôl 
fikrinin lôyemut ôbidesi 

30 Ağustos 
Halkevindeki toplantlda Naki Tezel'in nutku 
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Yahudiler 

Hattıüstüva Afrikasına 

hicret ediyorlar 

Kastamonu imôr işleri 

Bu güzel şehrimiz günden 
güne güzelleşiyor 
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Arkada§ımız Naki Tezel 30 Ağustos günü Ankara Halkevi'ndcki 
toplantıda güzel bir nutuk vermi~tir. Bu nutku sütunlarımıza alıyoruz: 

Vichy, 31 a.o.. - Bu son zamanlnrdll 
birçok yahudlnln hattıUstUvn Afriknsı • 
nın serbest fran ız ve İngilizlerin işgcılln
dekl mıntakalnra hlcı et ettikleri Dakar

dnn bildırilmektedlr. Bu ynhudiler, hUkU

met memuriyetlerine ve diğer mllhlın iıı· 

lere kabul edilml lcrdlr. Bunlnrııı arasın
da F ran a'nın ma tnbiy tınd n sonra ee

nrbt memleketlere iltica etrni olnnlnr pek 

çoktur. 

Bu çalışmalar sayesinde şehrin manzarasının 

yakıl)da değişeceğine şüphe yoktur 
Kastamonu, 25 (Hususi) - Fevkaltıde 

olarak toplanan belediye ınecll 1 bir mUd· 
dettenberi münhal bulunan Kastamonu 
beleuıyc reisliğine memleketimizin yetiş
tırdiği kıymetli gençlerimizden ve tanın
mış muharrirlerimizden Zeki Cemal Ba
kıçelebloğlu nu ittifakla seçmiııtır. 

Gene Daknr'dnn g len bir habere göre, 

bu mıntnkalıırdıı ikamet eden fransızlat, 

nglliz ve de Gaulle'cUler tnrnfıııdan su

kutuha) ale uğrntılmııılar ve imdi yalnız 
::\tar şal Pctain'e itimat etmeltte bulun-

muşlardır. 

(T rk Hava Kurum 

cı z t r ışıkla ı ;var tırk n, 

Vichy Harbiye nazın 

GI. Huntzinger 

B. Zeki Cemal, ytik ek tahsil görmüş, 
u:ı:un zaman muallimlik ve muharrirlik 
Jo apmış, bu meslekte muvaffak olmuş bir 
g nçtır. Bir çok eserler vermiş Almanca, 
l• ı·ansı:ı:cn dili rlne vakıf olan yeni reisi
miz birçok defalar Avrupa'da seyahat ve 
omda etüt yapmı11tır. Ka tamonu mebu u 
iken vefat eden HlisnU Açıkgözün sahip 
•;e ba muharriri olduğu (Doğru Söz) ga
zetesinin Parti tarafından neşrine devam 
eclılmesl tizerine (Doğru Söz) gazetesi • 
nln başmuharrirliğini kabul etmış olan 
Zeki Cemal iki yıldır bu vadiqe m mleke
tlmlze çok kı)·metll eserler \'ermi!jtir. 

ık: Od mu ikısi (Pi.). 
Mustnta Kemal in verd ı mir, Tü k tarı • \ 
n n altın yapraklarına yeni bir ı >f lltı.ve Suriye ve Lübnan halkına 

radyoda bir nutuk söyledi 

R \DYO GAZETESİ. 

ık: B r H lk Türkü U Ö 
ed rdu. 

tUrkUsU: " Tarih n hiç bir devrinde yenilmek 
m ı o n Türk askeri, 30 a~ustos 1 22 de 
d 

atan, p rl.3 n eden Türk kudretinin 
dlr" 

u tıbtde, Orta Asya'dan Vuana kapıları· 
b rya ılteplerlnden Yemen c llerlne 

r at oynatmıs Türk mllletının yeni bir 

Vıchy, 31 a o.. Harbiye nazırı general 

Huntzinger, Suriye ve I.Ubnan halkına rad-
yo'da bir nutuk söyllyerek, adetçe ve mal-

koı> (' :ı:emece lislllnlUk kar5ısındıı donanmanın 

s ktırl hangi §artlar altından Suriye'yi terketmek 
"Ey Türk ı: ncllıtl. birinci vaz ren Türk mecburlyetlncle kaldığını hatırlatrnı§ ve 

lstlklll nı v cUmhurbetlnl il 1 bet mUd • şunları UA.ve etmletlr: 
fan \e muhn!az etmekt r .. s lerın. ı: n llk 
!cin ebediyen bir dUstur olarak kalac klır. Dllemedlğlnlz ve ef anevl sad:ıkatinlzln 

J;lu s ı:kr, kntnıarımızn ve k ipi rlml7.e tasavvuruna kargı evelinclen isyan ettiği 
r tıbldesldlr. 

B Abide, Canakkale'nln, Sakarya'nın ve mıhl nmıs ır!.. bir vaziyetin buglln kurbanısınız. Fakat 
!erin blr de\amıdır .. onların blr parça- Saati c ldıi::ı zaman, bUtUn mııı t, bUtUn sizi, ltaata mecbur etseler bile en derin 

ı:encıık, yeni 30 atu to lnr !cin \&Zlte b sınn köşesinde bir Fransa yaşıyan kalbinizi 
a ıehlt dUemU~ olan kahraman kar- kosaeaktır! .. 

Yeni belediye reisimiz vazifeye b::ı la 
mış ve cıehrin elektrik, su ve imar mevzu 
larında derhal faaliyete geçmiştir. İlk ış 
olaı ak ele aldığı elektrik mes lesini hat. 
letınek Uzere Ankara·ya hareket eden B. 
Zeki c mal beledıyeye alt İıi!ler hakkında 
hareketinden e\•el ııu malQmatı verdı : Kastamonu'nun faal ve genç 

belediye reisi Zeki Cemal 
Bakiçelebioğlu 

Üzüm incir piyasası 

bu haf ta açılıyor 

Gur enı nın ga elı, 

Ner deydın zelı? 

Nerede de ols severler 
Senin gıbi guzeli ! 

Z raat takvlmı ve Toprak Mah 

M ı • K ı ık rkılıır. 

KONUŞMA: (Kin gil Ailesi). 

.l\' zlk: R dyo senfoni orkes 

f: F,r t Aln::ır). 

2230 M l t ~ rı, Ajans Ha 
• T hviltı.t, Kam 

Nukut Bor ı {Fiyat). 

Yerinde rahat Ve huzur !cinde uyu• Ml'lnc- kimse zorlıyamaz. O Fransa, şerefimizin 
........ ırımlzln kanları, bu mllletln lıtlkltı.11 ve 

p hasına akmlStır" \I mevcud yetinin önı.lnde t imle e ıırım bırlcik muhafızı ve birliğimizin yegAne kd· 

- Kastamonu nun bugUnkll dertleri 3 
nokta llzerınde hUltısa edılebılır. Elektrık, 
su, imar plAnı. Filhakika bugün elimizde 
ilti elektrik motörU vardır. Takatlaı ı kal· ı 
mamış olan bu elektrik motörlerinden 
ancak saat 19 ile 21 arasında istifade e. 
diyoruz. Bunun kaça mal olduğunu ve ı

ııık yerine kırmızı bir ışaretten ibaret e
lektrik cereyanı için harice mazot p:ırası 
olarak kaç bin lira veı dlğlmlzi de bilıyor· 
sun uz. 

İzmir, {Husustı - Bor !dar h ye 
22 15 M lzlk: D n M zlği (Pi.). 

22.u5 23 00 Y nnkl Pro ran1 ve Kap 

bUtUn bunlara ıııı.veten, cUuın b r eb dl At ·m•.. fili msreşal Petnln'in etrafında ve mim BugUn medent hayatta su ve gıda mad· 
desi gibi zaruri ihtiyaçlar arasına giren 

Bunun içindir ki vaziyet ne olursa olsun elektrığin bu §eklini isl{Lh etmeği karar
Fransa'nın sizi unutmadığını ve her tUrlU lnştırdık. HükUınetımlzin yiıksek yardı • 

a anlamııtır ki, tarihten önce var sancağımızın altında bulunan Fransa'dır 
rk milleti, tarih knd r y ı malta ıtı.· 

Haliç'te bir sanayi 

mıntakası kurulacak 
mı ve valımiz Dr. Altıok'un del lettyle 

tazyike rağmen sadık kalan sizlerin hare- bunu yakındtı sudan istihsdl etmeğe mu • 

dUn toplanmııı. pıyasanın eylUn n ilk h:.ıf 
ta ında açıl'Tla ını kar rl tırmı tır V • 
rilen malumata göre. b zı UzUm ve ine 
mıntakalarında mnh ultin bır kı mı tıl· 
mıya başlan mı , şlmdı~ e kad r ı n • 
zlinıler ~ edı sekiz bın çuv lı bul mu •ır 

Ruzvelt'in oğlu 

İzlanda'ya geldi s eri zarer 
ıett ıcın blr donum yaprnC"ının ka· 

ustur. 
nüm yapratı, blr demir iradeli in· 
tından 19 mayı.; 1919 da Samsun da 
Sakarya ve tn n'ler nde çevrllmlı 

t 30 a~u tos 1922 de knpanmııtır. 
r m yurttaılanm, 

İstanbul, (Husu t) - İstnnbul'un lmnr 
pl!lnınıı. göre, Hıı.llç s:ıhilinin iki yakasın
da vUcude getlı ilecek sanayi mıntakaltırı
nın tnf il t pl nları hazırlanmıştır. Bu 
plG.nlar tasdik olunmak Uzere bugünlerde 
N fın V ekO.letlne gönderilecektir. 

kAtını uzaktan takip ettiğini biliniz. Bir va!fak olacağımıza eminim. Esasen pro
gtln bayraklanmız tekrar Surlye'ye dö- jelerl de hazırlandığı !çın bunu halletmek 
necektlr. O glln, ihtiyaçlarını ve emelle- bir gün meselesi haline gelmiştir. 

Şlmdıki halde 9 numaralı Uz m 2 ıl 
80 kuruş arasında fiyat verilmckt dir. M -
mafih son günlerde fiyatlar biraz dah 
yUkseımı, bulunmaktadır. MUbayaatı y -

R ' kj v k ten bil 
orc> l\I. RU7.\ ırın oğlu yilzb 

b r hombarclıman tayya 

için lstlklAl ve zafer, bölünmez bir 
nd n ayrılmaz bir v sıttır. 

hayatının ld me 1 iç n ıu \e ekmek 
Türk için de lstlklll, k hr mnnlık ve 

Hazırlanan pUtnlara göre; Hallç'teki sa
nnyl mıntaknsı her ikl sahilde Ktığıtba· 
ned n başlıyacak, Gnzl köpı1lsll ve Kabn
t a ı nd r lmt\dat edecektir. Bu mınta· 
k :ın ) i şub !erine göre kısımlara ay • 
nlmı tır. Kt'ı •ılhane den itibaren Siltlü • 
ce ye k d r uzayan (A) mıntalmsı en a
ğır 8!1.nayie tahsis olunmuııtur. Burada 
ispirto, ekmek fabrikalarlyle fazla mlk • 
turda koku ve duman çıkaran fabrikalnr 
in :ı olunacaktır. 

rinlzl bilen bizler, size yalnız vAldler ve Bundan sonra su meselesi geliyor. Kas
gUzel s!lzler getirecek değil asırlardanberi tamonu gibl Tepelce, Topçuoğlu, Sinan • 
süren dostluğumuzda yeni bir merhaleyi bey ve saire gibi ıu menbalariyle dolu o
birlikte aşabilmekliğlmlz için feyizli bir lan eehirde bir su derdi olduğunu söyler

ıttlhndın canlı bir surette tahakkuk ede- ken adeta teessUr duyuyorum. Fakat bu 

ceğlni lsbat edeceğiz. hakikattir. Bllha"'sa evden eve, havuzdan 
havuz ~ snunfpqom bonı.

larla menbalanndan getirmek ve evlere 

birer kol uzatmak için çalıgıyoruz. Bu • 
nun modern projesi de hazırlanmıııtır 

Bundan baııka bir derdimiz de imar plG.nı· 
dır Şehrin yeni hartası alınmıştır. Henüz 
imar plAnı ikmal edilmemiştir. Halbuki 
birçok yangınlardan Kastamonu harap ol
muştur. Senede milyonca liralık kendir, 
ur an, elma, meyva, kereste, yumurta, 
canlı baş hayvan alıııveriı.ıl olan bir çok 
zenginleri bulunan bu ı.ıehrin çarııısının 

r halde bulunduğunu daha iyi biliyorsu· 
nuz. Senede 3,5 milyon kilo yalnız kendir 
ve urgan muamelesi yapılan çar11ıda, pa
ra sahipleri haklı olarak kendilerine dUk
ktrn. yurt yapmak istiyorlar. Fakat eli • 
mlzde imar p!G.nı olmadığı için buna mU
saacle edemiyoruz. Halk dn haklı olarak 
ı:ıızlanıyor. İmar planını en kısa znman
da ikmal edebilirsek Kastamonu'nun man 
:ı:arnsı pek çabuk değişecek. Bu tarih! ııe

hir llzllm, incir şehri İzmir, tUtlln merke
zi Samsun, pamuk merkezi Adana gibi, 
kendir ve meyva merkezi Kastamonu da 
en modern Türk ııehlrlerl arasında lft.yık 
olduğU mevkilni alacaktır. 

panlar ihracatçı taclrlerdlr. 
Ekseri mıntakalarda UzUm fiyatları son 

günlerde a.ni olarak tereff Jler ka) detm • 
tir. Ehemiyet verilen bu inkl <ıf, Tıcaret 

Vekilimizin plyas:ı haklnnd ki tatmlnktır 
beyanatından ilham alan m ııtab lll rln 
mallarını satmak için acele 
atfolunmaktadır. 

ü 1zl nda ~a g lm stır. 

T AHTAKURULARINI 
yalnız ve yalnız 

- TÜRK iCADI -

d km sini blml n, 
JA k de· 

, yasamanın ket relidir. Esir y n • 
a" ölmetı tercih etmek ınaanlıtın en 

mamıı, c:arp ımıa. ölmUı ve öld r • 
t eb dlY n lia&amal': 1 yık ol u· MU nil madde depoları buralarda ku • 

,e rulacaktır. SUtlücc'den Gazı köprüsüne t etmlatlr 
e bu mlll ti ı sırtına ııı kadnr olan ikinci mıntnkadn boyahaneler, 

konserve imnll\thanel ri ve umumi çama-
o sun, Türk mil· 

ırhnn !er vlıcude getlrileceı.tir. Gazi 
ltöprU Unden itibaren Galata köprllsllne 
k dar olan sahada da kumnıt elyafı, pn • 
muk, yun ve iplik fabrikal rı kurulacak
tır. G lata köprü Unden Kabatnşa kadar 
ol n mıntakadn daha hafıf sanayi mUesse
seJ rl tesis olunacaktır. 

Lüksemburg Dü§esi 
Amerika'dan İngiltere'ye geldi 

I.ondra, 31 a.n. - Düsrs Chnrlotte de 
Luxemburg ile z \C FC'llx de Bourbonparme 
refnkallerlnde Luxcmburg adliye nazın 

Victor Bod on oldu •u halde cumartesi günü 
tayyare ile Amerlka'dan lnglltere'ye gel • 
mlılerclir. Se)ahat Terre • Neuve yolu ile 
yapılmıstır. Yolcular Terrc • Ncuve'den cu
ma ı;:Unü hareket etmlşlerclir. 

Tanınmış bir Hint mihracesi 
öldü 

F as'ta yeni askeri tayinler 
KnlkUta, 31 il.il. - En mümtaz Hint şah

siyetlerinden ve başlıca H nt mihracelerln
den Burd\an m hrneesı Pahadur'un ôldü ·U 
blldlrlllyor. Mihrace Pahadur'un Avrupaya 
mütendrl t SPyahııtlerl olmuştu. 192G da 
Londrada toplanan lmrıaratorluk konrcran-

Vlchy, 31 an. - General Juln Fas'tnki 
fran ız hava kuvetl ri başkumnnd:ınlı ı

Sc c n verm kte b r san Y b le ter dd dil· na, general Lattre de Snslgny de Tunus-
aı ımıyn ktır 1 . 

tuhter m ark d ıar, taki fran ız kuvctlerı b §kumandnnlığın:ı ına 1 t rak ed n blrkııc hlntll arasında o 
da bulunu) ordu. 30 aCııstos zarerlnln kazanılm ın tek d· tayin dılmi lerdır. 

li •====Tefrika No: 41 ======\'\ 

Bilinme'7- • 

~~====================================.!) 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

- Evet, Frank, ben de evliyim. 
- Kocan, senin şimdi Paris'te olduğunu biliyor 

mu? 
- Tabii biliyor. 
- Benim de burada olduğumu biliyor mu? 
Cevap yok. Evlin'in uzaklaşan elini tuttu. Gene 

üşiımüştü. Isıttı. Hiç bir şey söylemiyor fakat bu 
kiıçük eli de elinden bırakmıyordu. 

Müteakip dakikalarda, yanyana oturup çayırlardan 
yükselen gumuşu sis bulutlarını seyrederlerken 
Frank Devis hayatta hem de harikuliide bir şiddetle 
hayatta olduğunu hissetti. Bu, var,lığını, hem açan 
hem de aynı zamanda büzen bir his idi: kendini din
liyebiliyor, kendini duyabiliyordu: kendinde bir sÜ· 
k\lt keşfetmiş bulunuyordu ki, onu çoktanberi unut· 
muştu. 

Hayatı yaşamak, portakal yetiştirip satmak, gez • 
mek, para kazanmak ve harcamak, ihtiras sahibi olmak 
evli olmak, muvaffak olmak. Borsa, otomobil, kulüp, 
poker, golf, radyo. bütün bunlar, güzel şeylerdi, bir 
erkek için normal, Hi.zım ve hoş şeylerdi. 

Fakat, şu cakikada hissettikleri başka idi: bu arzu 
ve bu derin memnuniyet, bu bilerek nefes alma, insa
nın bu en içindeki sükun, aynı zamanda ve o sükunun 
hemen yanı başında duran endi c. hayat denilen şey, 
asıl hunların bir araya gelmesinden ibaret degil mi 
idi' \ 

Halbuki, işte, insan yaşadıkça, asıl bunları gözden 
kaçırıp unutuyordu. Çünkü insan, çok gürültülü çok 
acele bir hayat yaşıyordu. Fakat, şimdi, şu daikada, 
~ayırları örten siste, avucunun içinde ısıttığı ufacık 
elde, Evlin'in sessiz ve kendininkine karışan nefesin-

de, işte bu unuttuğu hayatı, birdenbire bulmuştu, 
Bir ses, kendisine: 
- Elini gene kalbimin üzerine koy, dedi. Frank, 

Evlin'in istediğini yaptı fakat onun büyük bir hayret· 
le baktığını görünce: 

- Seni s'eviyorum, dedi. 
İşte. hem ele hiç istemeden bu gülünç söz, gene gelip 

dudaklarının üzerine oturmuştu. Bu ne ani bir ya
landı 1 

Evlin, bir çocuğu teskin eder gibi: 
- Biliyorum, biliyorum, dedi. 
Ve bu harikullide dakika ortasından çatlıyarak kay· 

boldu. 
Frank'ın gözü gene bileğine ve saate doğru kaydı. 

Saat beşe gelmişti. Ertesi sabah da, sekizde, Şer -
burg'a giden trene binecekti. 

Gece oluyordu. Evlin'e kalırsa, gidip uyumak için 
daha hiç olmazsa yüz sene vardı. 

Frank içini çekerek garsonu çağırdı ve hesabı ver
di. Paris'in meşhur korusu, çocuk sesleri, kuş cıvıltı
ları, otomobil korneleri ve aşık çiftlerle dolmuştu. 

Bu Paris, sevişmek için sahiden, fevkalfide idi. 
Gene sırf nezaket olsun diye, Frank: 

- Gidelim mi? diye sordu. 

Fakat gördü ki, Evlin'de, gerçekten yalnız alman· 
lara mahsus bir takım fikirler vardı. 

- Hayır, önce Sent • Şapel kilisesine gitmeliyim, 
dedi ve şoföre talimatı, o verdi. 

Frank, adeta içerledi. O kadar ki, Evlin arabaya 
girip yanına outurunca, sormıya mecbur kaldı: 

- Canın mı sıkıldı? 

- Hayır, fakat sabrım kalmadı. 
ve Frank gülümsiyebilmek için kendini zorladı. 
Evlin gene Frank'ı sanki bir şarkı söylüyormuş gi-

bi dinliyordu. 
Frank, bir yerde daha, Sent • Şapel kilisesinden 

bahsedildiğini hayal meyal hatırlar gibi oldu. İçinden, 
almanların her şeyi öğrenmek illetine küfrediyordu. 
Eğer Pearl, kendisine, açıkça homurdanmayı menet
memi§ olsa idi, belki bu sefer de, yüksek ıesle ho-

UT " yok cd 
İngilizlerin Ortaşark 

başkumandanı 

Ankara ve Haydarpaşa' da 
Devlet Demiryolları Komisyo 

huzurunda yapılan tecriıbelcrde (A 
J:.>AUTİN) biıyük muvaffakiyetl 
kazanmıştır. Tunu, 31 

Şam'a gelml tir. 

(Memurlar Kooperatifi ve Hal 
"Şevket" Bakkaliyesinde arayınız. 

lngıl z ı;:enerallerl, de (; ııll • ü n ral 
, Bugün Catroux ile görü m k Qz ·re B ~ ı ut a t • 

mektcdır. ULUS Sinemasında 

2. Film birden 

Macaristan' da hükümetin 
selahiyeti uzahldı 

14 30 • 17,30 

1 - SEKiZiNCi 
(CI ud tte Colbert • Gary Co~per) 

Budaııe t , 31 a a. H kümet, 16 • 19 da 

Ziya DEMIRCIOGLU 

lıde sal ıhiyetlerinl haı bın d vamı m ldd • 

tlnce u:ı:ntmağa karar vermiştir. Bu fev
kalfıde saltı.hlyrtıer 2 ey!UJ<1 sona or 

cektl 

2 - Vicd3n azabı 
'.rl'. M to • V el r Mc Laglen) 

Gece 21 de SEKiZiNCi 

murdanacaktı. Sen sahilini takip ettiler, Site köprü
sünii geçtiler ve eski yapının öniine geldiler. 

Şikayet eder gibi: · 
- Üç yüz kere Paris'e geldim, bir kere buraya gir

medim, dedi. 
Evlin: 
- Ben de ne zaman Paris'e gelsem, bir keresinde 

bile buraya gelmemezlik edemem, dedi. 
Bu kül rengi duvarın arası sanki kendi evi imiş gi

bi, Evlin önde yürüyordu. Kilisenin avlusunu geçerek 
kapıya geldiler; Evlin, derhal içeri gireli. Frank, cı· 
garasından son ve kuvetli bir nefes çekerek attı ve 
Evlin'i takip etti. 

Küçük kilise bomboştu. Mavi camlarından içeriye, 
günün son ışıkları sızıyordu. Frank, şapkasını çıkar· 
dı ve mekanik bir hareketle, elini saçlarına götürdiı. 

Sanki, bir billur kavanozun içine girmişlerdi. Bu 
sessiz ve mukaddes halvetgahın ayinler icrasına mah
sus bir kürsüsü yoktu. 

Evlin, bir zaman konuşmadı ve kendini zorluyor • 
muş gibi kaşlarını çattı. Sonra yanından dolanarak 
merdivene gitti ve yukarıki galeriye çıktı. Buraya, 
ışık, daha bol ve daha mavi giriyordu. İkisinden baş
ka gecikmiş hiç bir ziyaretçi yoktu. Frank, ibadetga
hın bu salonu içinde, kendini sessizliğin ve bir billur 
kabın içinde hapsedilmiş sandı. Bu hapisten kurtul -
mak istiyordu. Kendini, burada, mavi kostümü ve za
rif kravatı ile gülünç buluyordu. 

"Burası hiç de fena değil ama .. Ritz otelinin barı, 
her halde buradan iyidir" diye düşündü. Sonra biraz 
gerindi ve kendine kadar kalan mavi ışığın gelip ken
dini iyice sarmasını ve kucaklamasını bekledi. 

Evlin, kımıldamıyordu; her zaman gümüşü saçları 
masmavi kesilmişti. Gitti, arkasında durdu ve iki dir
seğini iki avucunun içine aldı. 

Hemen o anda, içinden müthiş bir şey, sabırsız, 

hoyrat ve dayanılmaz bir ihtiyaç halinde, ona hemen 
oracıkta malik olmak arzusu boşandı. Tıpkı, birkaç 
gün önce, balıkçı kulübesinde olduğu gibi. .. 
Kucakladığı Evlin'de, his_ bir hareket yoktu. Tam 

bu sırada, daha yukarı çıkan ve belki de dama giden 
ufak merdivenin basında bir siyah giyinmiş adam pey
dahlandı. Belki de, ibadetgahı kapatmak istiyordu. 

Evlin Frank'a döndü. Ayakta, gözlerini kendine 
dikmiş, kendisi seyrediyordu: gözlerini değil, agzı • 
nı seyrediyordu. ·• 

Sonra alçacık bir sesle: 
- Senle yatıp uyumak istiyorum, dedi. 
Ve Frank'a cevap verme vakti bırakmaksızın, ilave 

etti: 
- Hayır, senin zannettiğin gibi değil. Senle, ben, 

sadece yatıp yanında uyumak istiyorum. Öyle uyku
ya ihtiyacım var ki ... Sanki o günden beri, gözüme 
uyku ... 

Frank: 
- Sahimi, canım, dedi. 
Fakat Evlin cevabını tamamladı. 
Frank, bir şey söylemeden Evlin'i taksiye götürdil. 

Bu işin, alelade maceralarla hiç bir münasebeti yoktu. 
''Bu, daha tatlı, daha içli bir şey" idi. Frank, bunu 
tavsif için en doğru kelimeyi arıyordu. 

Fakat arabada, gene aklına portakallar, kırk bin 
sandık ve bir de bunları asgari fiyatın sandık başına 
2 sent ucuza sattığı geldi. 

Birden, bütün Sen nehri boyunca, sokak lambaları 
yandı. Evlin, yumuşacık, sıcacık, omuzlarına yaslanı· 
yordu. Frank, bütün enerjisini bir araya getirerek 
portakalları unutmıya muvaffak oldu. 

KADININ CUMA GÜNÜ 
Sabahleyin, yataklar kalkıp küpe gündüzki haline 

ifrağ edilince, Bayan Rabinoviç'in filvaki biraz şiş -
manca fakat gayet sevimli, yardımı sever ve tecrübe
li bir kadın oldugu görüldü. 

Gözlerinin etrafındaki kırışıklıklara ve bunların 

alaycı haline bakılırsa, şişman bayanın erkeklere dair 
olan malUmatı, külliyetli olmak lazım gelirdi. 
Eğer bu kadıncağızın sohbeti ve yardımları olmasa 

idi, Evlin, seyahatinin son saatini kimbilir nasıl ge • 
çirecekti. 
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Ortaşark tebliği 
Kahire, 31 a a. - Ortaıark ını:llız: umumi 

kararı:Arının tcbll(ıl: 

Libya da, Tobruk mıntakasında dcvrlyele
rım.z:dC'n tiri d..ııman mevzllnc s..ınırU hucu

. ynpmıı ve dlı&mana zay.at verdlrm, tir. 
BuırUn ırUndUzUn dU&manın toııcu faaliyeti 

Prof. Dr. Sadi IRMAK mutedil olmuıtur. Düıman bir ha\O akını 
1 yaıınııasa da hlc bir hasar olmamıstır. 

BuP,ün, Avrupa'da psikopat, cani,\ nazari yatınca belki do.gru. oh~~y:n Hudut mıntakasında toııcu düellosu kay -
saraıı, itiyati ayya~ olarak on mil _ bir şeydir. Fakat cemıyetın buyuk dedılmlıtır. 

en 
• 
1 

ya 

Eden nutkunda 

dünyaya verilmek 
yo.ııuk hır kütlenin buıundugu hesap menraatıeri bunu icap ettirirse ~at - Alman t bl" ..... 
edılmiştır. Her yerde yapılan istatis-ı bikinden çekinmemek hizım gelır. e IQI İstenen nizamı anlatıyor 
t~kl.er .. ısp.at ediyor ki, bu tipler vasa _ Asosyal unsurların bütün hayatla- Berlln, 31 a a. - Alman ordu.arı basku -
- mandanlı{ıının tebllfıl: !Hası 1 ıncı saytadaJ 
tının ustunde ço~almaktadır. İşin da- rı müddetinde bir müessesede kalma- Fnkalı\d b1r tebıııtıe de blldlrlldlltl Oze· ettıf;ı b rcok gene nlmanlnr \ardı. Bunların 
ha fenası bu kutlenin fertleri normal ları ve orada gene cemiyet için ken- re rın kıtalnn &ldMtll muharebeden sonrn hepsi dC' askerl.k Jılu tın! gor t'Ck yn tn 
fertlerle değil kendi gibileriyle ev _ dilerine uygun işlerle me~gul olma - Vtıpurl ı;chrını 30 aı\'uıtostl\ J$gal etmişler- ld IC'r. D..ınun sade: c bu g ne er n iskanı 
lenmektedirJer. Onun için iş kendi !arı hem cemiyetin menfaatine, hem dlr. ı ka\gu .ınclnn m.ıtc\ellıt ol mı) c ğı a ! -
haline bırakılırsa bu asosyal sınıfın de insani düsüncelere uygun radikal j hA>nı zamrkandndtın Lteııeıkkülltcrıı tKlkarmel~tıbedr- kA.~dı. Bınnenalcyh nlmanl:ınn lrnn'Jnn g t-
d 

.. . :ı: nın me ez n en en nı:ra s a ~ n e 
aha beş on misli artması mukadder - bir çaredir. Ancak bu usulun ıcap et- .ıcıı mısı r 'c cok arazı kazanmı$1nrdır. nıdcrl il c. ırb ı hJk m t t bbilsunUn 

dir. Halbuki yiıksek kabi!iyet aılele- tirdiği masrafları da bir kere düşiın- lnı:ııtcre·nın rk Bahlllndc. su\·as tana- akım k:ılm. ı llM n edim t r. 
ri gittikçe azalmaktadır. Onun için mek gerektir. Amerika gibi en zen - releri dun ı::ccc muhtcı.t liman tesisatını B. Ed n ı,a\ in' o)lc c.cm tir: 
milli ıstıfaya aktif bir şekilde miıda _ gin millet bile bu usulü tamim etmi- tıoMl lamışl rııır. Merkezi lnı::ııtere·ııe de - Bu hal ' kıf oldu umuzdan iki şık-

h l A 1 • nare mc}dnnl:ırın tı:uık ca taarruzlar tan birini tercih etmem z rJ )Ordu: h r 
a .. e etmek zarureti açıkça kendisini 1 ve muvaffak olamamıştır. vru.pa ı-

J } pıl ı •ır. gUn daha bariz bır kil 
gostermektedır. lar içerlerinde bulunan 10 mılyon 

Yapılacak müdahalelerin istinat asosyal ferdi böyle bir yerde kapalı 
edebileceği ilmi esas veraset biyolo - tutmak ve beslemek imkanından büs
jisidir. bütün mahrumdurlar. Asya'nın fakir 

Ulus'ta şimdiye kadar ne'?rettiğim milletleri için ise böyle bir şey şim
bazı yazılarda veraset biyolojisinin dilik hatıra bile getirilemez. 
en mühim esaslarını ve cemiyet ha - 3 _ Bu zar'uretler karşısında pasif 
yatında oynadığı rolü izaha çalıştı~. ıstıfa için üçüncü bir çare bulunmuş: 
Bu yazımda muhtelif memleketlerın tur. O da asosyal unsurları mecburı 
ıstıfa sistemlerini bilhassa mecburi bir kısırlaştırma ameliyatına tabi tut
kısırlaştırma işini gözden geçirece - maktır. Bu usul Amerika'da ve Al -
ğiz. manya'da vasi mikyasta tatbik edil -

t ı~> ır ı rl de Nor\eC sahlllerl 
lm:ıı z ta>'} rC'~I dUs rmilslcrtllr. 

3 

tnı: il. bOmb rdıman tayyareleri dUn ıı:cce 

s m it ııarbt Alm n)n°cla munterlt olarak uc
musl r t r H \ dırı torıcusu dlisman tan·a
rclC' lnr!Pn lı rlnl d\ıs;.ırmüslür. 

İta iyon tebliği 
Roma, :;1 u.n. - ltnl)an umumi karargA.-

hının 4a7 nun aralı tcbl.i;:I: 

nl gordum. 

Şwıall ACrlka'dn: Kam cephelerinde top. 
c:u diıdlolnrı olmuştur. Alman tnnnrclerl 
Tobruk lımnnıncla lngllız gcmlle>rlnl bom· ''Tcr'nnl, rahmnndan, a('CI", s ytandnn 
bahmı ardır. 

ıtcl!r" liC kl.ndcKI şnrk darbımeselini tat bık 
ln • lız hn\a ku\'ctlC'rl Trablus'a bir akın 

Amerika Birleşik devletleri bu sa - mektedir. Ve şimdiye kadar yapılan 
hada ilk fiili icraata girmişlerdir. Bu- 5 bini mütecaviz ameliyatın fert için 
rada eveıa irsi hastalıkların miktarı sıhi bir mahzur da doğurmadığını 
ve menşeleri sağlam istatistiklerle görmüşlerdir. Bu ameliyatta berta -

"kl · d · d. yapmıştır. Bııkoc olü \C bıızı hnsar \"ardır. 
ettik. 

Memnunbı>t şayan h t bir CC'vnp ala -tcsbit edilmiştir. Bu istatistı erın raf edilen şey cinsi kuvet eğı 1 ır. T d 1 d b 1 bU c k b dü . d .. . . • orp o nnmız an ır y ı ır şman 
verdiği netice çok dıkkate sayan ~.r. Yalnız tenası.il hucrelerının harıce horr.bn tnnar s.nı Trablus acıklarındn a - madık. Alınan c \l\plar, ltırazlardnn, bahn· 
Bunlardan bir misal alalım: bugun çıkması menedilir. Bu hususta en çok ı ıe,·ı r i~ ndc dU ürmü:stür. ıwlerden ve eh m yet z b r takım mtisna-

A · • K ealı · k · ı· t el kfırlıklnrdnn lbarc>ttı. merika'da mevcut ırsı or tatbik edılen vaze tomı ame ıya ı, DUn ötledcn sonra düşman tayynrc>lerl 
d

. } 6 l" b k Son n~ ar zarfınd:ı naz 'erin fnal!yetlerl 1500 ü geçen fer ın as en 1 ıncı asır- husyeleri tamamen sa ım ıra ır. LI ata'dn tkam<'tgah nıahnllckrl üzerine şiddetini nrttırmış ve tran hm um tı _ lh- o)nıyıı ı mın• kn \"C)a hl' mo Y t r n. 

Sulhü kazanmak 
Harp fat' a ınd:ı kaU der eede dıkk 

m cıı ımız b r unsur "ardır. 1918 de 7 ı 

diyorcl k ıu harp bıtlncc rahat cd 
d 

da Avrupa'dan gelen 6 kiı::iden üreme Yalnız meni hücrelerini prostada ge- bombalar ntmıştır. Sh il halk arasında dört k ı t d k ld kt H rp s nu ~ tımnl alman nrın trhd dind<'n kork rak - a Yt'n ot a -ın a ı!"ma a ır 
oldug-u anlaşılmıştır. tiren meni kanalını bir yerinden bağ- kış! ulm;,ış ve dokuz kişi )aralanmıştır. 1 lht 1 t 1 1 ,.. 

1 
d n~alil hl'rkcsln 1' ılr ı ıne muhtac olacak- dır Bugün covantl")'d h ~ b n 

yapı an ar , rn, n r p re ra,.me>n zarur · 
Bu pasif seleksiyona üç çare düşü- lar. Bu suretle fert cinsi kuvetini hiç Şarki Afrlka'da: Vuolşefıt mıntnkasmdn hlc h r horek<'tte> t ulurmndı 'I g bi, alman- tır. .. • • ' el kiırlııdar l tenı;yor. Başka bir " > " 

nülmüştür. .. kaybetmez. Bu kuvet belki de fazla - dü mnnın nNlcesiz kalan hava tanrrullnrı lnrı mf'm'rk t' ıinc ön:i rme e dr knrnr Ruzvelt w Çor il in Al nnt k te buluşma- \Cünktı z fer'e> rr lObbetln, h 

1 __ Bu gibilerin izdivaçlarına mu· laşır. Yalnız meni borusu kapalı ol- olmu)tur. Gondnr'ın d ğer mıntnkalnrında ları. )tılnız iki buyük arlnımn b r araya g 1- rett n h r nl t r h d " z:. 
. kıtalnrımız muvaffnkı:ictll me>vu hareket. vrrmcrrıı tir. Blnn tlc(' biz ve ırütteflklerl mc nden amerikan \'C BUy..ık Brit11ma im· ı 

saadc etmemek. duğu için cinsi temas esnasında menı ın z olan rusl r, harekC'tc geçmek mceburı- ı ' . . · )aqmakln ölm kt n hlrl"ll ter 

B 
1· . . inde buhınmuşlar<lır. YC'l .nde kaldık. parntorlu ll m ilet! rı gıb bu:iük mıllctll'r mektlr, HugGn frdakArlıklarımı ın 

Nazariyat itibariyle müsait netice- dışarıya çıkamaz. u ame ıyatın ıyı Akd nl.ı:'de: Av tnn-arelerlmlz bir du-s. d ki bl t 1 t d b t d ,... ld · k u Bereket \"ı'.'r&ln daha baslan ıcta pek az arasın a · r Ot\ anı an 1 3 rC' chı r. m ;ı;e<' n ' b r > te k n bu ı 1 
ler Vermesı• laAzım gelen bu usulün tat- neticelerinden birisi de istatısti ler- man bomba tn•-..·arc tnşckku··1u··ne taarruz B bulu nft~ il n ı l nk 

.u ' cnrııı8TTla oldu Zannıma ka.ırsa lran hl.kil- u ma ~. me>znnnı lazır am. tufanından, daha !)' b r 1 m n 
bikatındaki rnüşkilat pek büyüktür. le isbat edildiği veçhile cinsi hasta - C'dı'.'rek We>Il,ngton tipinde iki tayyareyi dil- met! \C ıra., mili 1, hareıcetıml.ı n esbabını )olunda aUlnn d ğer bir adım daha olmak- Uır lt ct'1lcm z ıc n blrcok seb 
Çünkü cemiyet içinde gayri meşru lıkların azalmasına yardım etmektir. sürmQ crcl.r. h ıce anlamıaı rdır. ş mdl nı ı~mız haber.er tan da fazladır. Bu bulu mn biz m de sulh Bu do arak YC'nl !il md, b lkı d 
surette tenasül imkanları daima mev- Demek ki bu işte gayri insani bir şey • tr n h'lıkının kıt ınrımıza karu iyi hisler len 11lan1 aıımız ve harp !cin de snkulc Y& rahat ctmly ceğ z. Fakat bu Ak <' _ 

yoktur. Ve hiç bir kimse bir şey kay- orta şark 1ngi1 i % izhar etmekte oldu una lt sterm ktedlr. ln- dUşilncelrrımlz olduğunun bir lladc~ını trs- ı z m c n ger k bUtUn ln .. ~nlar 1 n r cuttur. 

Y " ·k h bl • ~ • >ı SC\lnc du>m .t•adır. J 
unsurlardan kurtuluyor. Cgi.lne dı - ava te IQI M\I nııd nlzlc ur umt hattı hareketimizi ki nizamdan biri 

Buna rağmen bu usulün tatbik edil
diği yerlerde diğer bazı müsait ne -
ticeler alınmıştır. Bilhassa bu fert -
lcrin evlenmesine müsaade edilmedi
ği münasip vasıtalarla ilan edilince 
bu netice daha iyi bir şekil almıştır. 
Fakat söylediğimiz gibi kati bir çare 
olmaktan uzaktır. 

betmiyor. Yalnız cemiyet tehlikeli 5ılllz Jmparatcrlukunda herkes, bundan dola- kil ctmı Ur. in" daha saa1 tll olacaktır." 

kat edilecek nokta ameliyata t abi o- Kahire, 31 a.a. - ürt.aşark ın ı;ııu: hava bir kere d hn izah ede>lm. lran'da a raz.l ba- AHupa - ve on•ınla beraber Alman~a- .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
]anların i~ıi ve doğru seçilmiş olma - ku\ellcrı umumi kararı:,ıhının tebllil: kımından bir ı,:ı.ına talebimiz >Oktur. ıran a- bugün iki şeyden b rlnl srcm<'k vnzıyetln - - il~ 
sıdır. Maamafih cinayetlerin teker - 29-30 aı:tu tos gc<Csl ınırııız hn~ıl kuvet- ruzlslnln bir 'tek 8 ntlmctre murnb"ı<ıınn ı:ı z dcdır. Ya HU! r'ln y •nl nlznmını )ahut dn Satı,,,, ev :. 

2 - Asosyal unsurların bir müesse
sede toplanması. 

rürü ve aynı fertte cinayet temayülü l(•rlne mensup bombudımnn tayyareleri koymus d tll.z. ıı ztm \e m ti<'! klmız olan b z:imkınl. 
• . Trnblusı:arp &<'lırlne ağır hücumlar Yı•rrmıs- rusıarın kıtaa•ın•z tarıı!ınCun tşı:aı c-ıtımtı Gl'c nlerrll' de> s!lyleml tım. l:rgiltere>'nln _ 

yanında daha bir takım ruhı gayrı lıırdır '.rakrıb n :?3 ton bomba hede!kre atıl· olan mıntak lıırdan hlc tırını ilhak etmek harpten sonra Almanya'ya karsı s yas U = 
tabiiliklerin mevcudiyeti, ferdin ec - mıs \ e h\leumdan sonra mnhruk,ıt deposun- tasnwurumuz }Oktur. iki hedef gUdecckUr. 
dadında psikopatların butunuşu mü- dan cıktıQ:ı anlaıııan bil>·Uk 5l)ah duman HCıkumell kırnhye ve Sovy t hük'1mett, 
him ipuçlarıdır. Ve bu noktalar na - bulut! n g!irUlmUıtUr. Sekiz bin ve bea b!n ıran hUkuınctıne ıranın sbası ısttkltıllne ve 

tonluk iki gnmJve tam .isabeti lmU b mUlkl tamam!yctlnc riayet cdltc('eğl h kkın· 
Zarı dikkate alınınca bir haksızlık ~ ~ er 0 ı ve u l:l'mllerde )anı:ınıar cıkarılmıı;tır. Hu ı:eml. da mükerreren teminat vermtsıerdlr. 

1 - Almımyn tekrıır sllll.hlanıp sulhçu : 
mnmlckctlcri tahakkümü ııltınn almak mll- _ 
cndclcstne trkrnr br 1 ynmıyncnk vazbett' : 
gctiri'C'C<'ktlr. Almnn~a'nın bu hallnden ar

Bahceıı Evl ~d n 

... -------Cemiyet içinde bazı fertlerin bu 
suretle hüriyetlerini tahdit hukuk yapmak imkanı güçleşir. krdcn blrlmn bnatnn basa yanmakta olduı:tu 

ıı,ıllt are ı:orOlm\15tUr. Az znman ıonrn kU. 
cilk bir ıreml havaya ucmuştur. Dombnlnr 
J.ııabet ettirilen orta bil> lıklUktc dlfıcr bir ırc-

Bu teminatı, müttc!lklerlmlz olan Türk· 
tere ve kom$u memleketlere tC'krar etlik. Bu 
tenılnat, dalmn haki ve mutcbenı.r. Askeri 
ıeratt müsaade eder c'.mcz lrıın'dakl kuvct
lcrtmlzl geri cekcl'ci':'z:. Ku\ tll \ e mu t kil 
bir tran'ın ortatiarkta lstıKrarın es.ıslı bir 
unsuru olduC::unu biliyoruz. 

tık bıktık. ~11111111111111111111111111111111111111~ 

Bir sovyet kasabasında Almanların sokak muharebesi 

========:===:==:=======:=========• 
Satılık arsalar 

S f bolu Belediye Riyasetinden : 
afrnn b lu kasabasının Nafıa Vekaletinden tasdikli müstak -

Sa ran ° · · b t d. • b d il l . • planı mucıbınce e e ıyece ıcn e en yo ar açı -
bel şehır unar • d 1 d h"l· d 

tl meydana gelmış olan n a ar a ı ın e çarşı 
mıc. ve bu sure e . -" k n b·ınalarına aıt arsalar sntılıgn çıkarılmış -
d .. kkA 1 ve mes e 

u an arı k Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına sekiz 
tır. imar mınta ası _ 1 500 ·ıe 575 rakım arasında şimali 
k ·1 ·ıe baglı o up ı 

ı ometre şose ı k •· ı ve latif bir sathı mail üzerin -1 -a lık ço guze 
kapalı suyu bo ag ç k zu eden bütün vatandaşlara 
ded:r. Safranbolu'da oturma ar 16116 

ilan olunur. ·- • 

mi de yanmıştır. 

Karamanlı rıhtımında Uc yangın cıkmıa

tır. Alevler cok uzaktan ı:or lUyordu. Rıhtım
da cıkan )angınlann bir petrol deposuna sl
ra>ct etmesi lızerlne blr lntlltık olmuıı ve bu 
ınrı!Aıo bt.> Lk bir yanı:ın taklı> ctmlstlr. 
Rıhtımda \'e tıılımll iskelesinde dlC::er kUcük 
yanıtınl:ırın cıktııtı mUsahcdc cdllm!Atlr. 

lran'dıı takip etmekte oldu~umuz ga}c, 
dJsman olarak bu mcmleke•ı lsı:al etmek de 
ii ı, belki tranlılarla dostcas n'l mesn 1 bl rll(ıl 
)'apmakttr. ln&lllz kıtaatı lran'a ı:lnnlı, !a
kat bu kıtaat ile beraber lran milletinin 

ErtC'sl ı:Un, bir kcsıt UC\liU esnasında ıı. muhtac olduıtu ıı.t1alar da memlekete ı:lrmlı· 
mn ndısında bulunan 8000 tonluk bir ticaret tir. 

lnı:lllere hUkUmeU ile Rus)n, tran'ın re -s;emffilnln baıtnn ort:ıya kadar yanmaktn ol
duıtu, ıım nda bulunan 5000 tonluk bir ı:e - tabını temine y.ırdım etmektedir. 
minin taMamlyle yandıltı H gene GOOO ton- /ran'dan yapılacak talepler 
luk diğer bir ı: rnlnln lkl noktada nle,•ler 111. Eden nutkunda lnı;llt rı.; n n \ e Sov -
!cinde oldui':u müsahede edllmls ve Kara· ı yeller 13 rl ıtın.n l r n d n Yavtok rı taleııten 
manlı rıhtımında )angınların hAltı de\am et- bahsederken ııunu d &<J;, r.ı tir. 
tlC::I lıl rtılmü~tlır. SOn 5:\lnlerde Londrn, Mo to~ ve T hrnn 

Bln{;azl"dc Jullann rıhtımında bulunan bir arasında &l)n&I goNıımcler oımustur. lngllız 
ı:cml)e alcak bir ırtıtddan hUcum edilmiş ve 60\)Ct hı.kum tlcrl tam mble mutabıK 
ve hücumdan sonra ı:enılden beyaz bir du· knlmıslıırdır ve ıran hukı..meU kend slne ko· 
man cıktııtı ı:;<ırUtnUşlilr sulııcak ~artlurı )aıundıı o ren ecktlr, Bu 

tnı.:lllz ta)')arelerl Berka tau•are me)da • eartlıır ı..ıursuzca ıe) ~.dır \e blttabl mu · 
nınıı hucum cd,.,rek hedı.!!lerınl mıtralytız a • vııkkat mahl>eUc o aeaKtır. 
tcııne 1utmu,1ıırı1ır. Sovyetlerin vaziyeti 

Donanma>a m nsup tayyareler B:lrdıa·nın Bundan sonra B. Ed~n. &o\y, t hUkt. '.'!Ctl -
ılmrıllndc bulunan lc\·azllTI deroııırını bom· nln tıe)nclmll ı m..ınus ctl~rı saC::ıaml &tır • 
bardıman ederek mUte:ıd llt >.ını:ınlnr ttkar· m.ık ıc n te\knl de mlıhlm ıkl tedbir aımıa 
mışlardıı-. oldut:unu bc>y11n C'tml&llr 

29. 30 a(ıustos CC'CC'sl donanmaya mensup so~)ct hUk met!, Hu )il ı e munasebctle-
tan re! r Slclba'da Ferblnl tayyare me>·d:ı- rlnl Hnlden tanzim ctm.a olan Polonya l'e 
nına tıoırba \ e mltrııl)'oz taarruzıarında bu· ıtııtıt ctml&tlr Rus toprak ır.nel.ı bir Po.on-
ll.ırll'uslardır. ya ord..ısu te&kUlnl derp $ et:nl'kledlr. 

nıccr b:ıhn>C tan·nrelerl SlcllYll sahlllerl sovyet hUkum ti, TürKıyc } ... yap lan be -
acık! rınd:ı muhrlplerln htrnn>cst altında 5:l· yanatta da bizimle beralıer olnıus ve Türkl • 
den sooo tonluk bir ticaret gemisini kcsır ve ye etımhurı)etlnln mülki l mambetlnC' ke • 
bu ı:<·MI kafllesın hOeum ctmlslerdlr Zıın • mali ihtimamla rl >et etme e 'e Tür• yc'
nedlldlfılne core ticaret cem.sl tonııı.enmlş· nln A\ rupa evlelll'rlnı1cn h.rhnnı:l ıı,rının 
tir. ternvOz..ıne u r rn sı t kd n3e on Y rdım 
tnı:ıllz ha\"ll ku\'ctlerlnc mımsup Dlenhelm • ve muznh rette bu.• nmııfı.ı Amade olduc:ıınu 
tan areleM Lıcata d:\ mühimmat fabrikaları· be) an cım,ştlr. 
na elektrik ccre)Janını \eren tesisata hOcum sonet hük..ımellnln bu tc eblıuslerl, bız m 
l'de>rl'k 1.JUtun hcclc!lcrc mUtcaddıt tam !sn- t rarımızd n har retle k r lanmı tır, zira 
b Ucr ka)d tm'ılcrdlr. llcd rıcrd n dumnn mC'\ZUU bahıs olan lkl meml K t > nl Tur· 
sUlunıarıNn >tık eldll':I \"e cnımzın ha\'a)a kl}e \ e PolonlJ le hu~usl mü •erde rabıt -
uc:ıur:..ı gorUlmUşt..ır. Çok blı>Jk hasar oımus- ıartmız \ardır. nı m bu iki m mı etle mü 

tur 
llııbeslstan'dn ınırlllz ve cenubi Afrika 'ha

\ a kuvctlcı1 29 aıtustosta ve dün d08TTlnnın 
D barek teki müstahkem me,k!lerlnl bom- mczlycllC'rb·le Türkbc \C' Polonya, harpten 
bard•man et.misler ve mltrıılyöz ateslnc tut- sonraki be)-nel-nl, l islerde nıUhlm bir rol OY· 
muşlardır Kulelere, kulUbelerc ve alpcrlcre namaf:a namzcttırl r. 
tam lsııbetlcr olmuştur. 

nuton bu harekctl<'rdcn bir tannre Ussu- istihsal zaferin anahtarıdır 
ne donmemıstır. 

.ı 11111111111 1111 11111111111 1111 ı 111111 • a. - --
tnı:lllz harlcbe n zırı 1\1. Edt"n nutkund .. 

sunları da &O) !cmlştlr: 

lstlhs:ıl z:ırerı:ı anııhtan olarak kalnn < -
tadır. l\lütterıkl rln Bir k Am nka da da-

Terzihane nakli -- : hll olmnk Uı re b ı.1 le l r r olan d r 

Anafarlal r cnddC' indeki t rzlhnne· 
mızı Bankalar caddesinde 41 No lu ma· -

te\'kaltıde -- r:azaya naklc>decel'nmlzl \'C --- &Ozeı yeni kupon cesltlerlmlzln ıayın --- -musterllcrlmlzln emtrlerlnc Amade bu- -- -- lunduğunu arzcderlz. 4005 -- -- -- Necati Halit Terzihanesi -- --.,ııı ııı ı ıııı ı ııııııııııııııııııııııııı ıa-

dcvlctkrln harp m lzcmc- 1 ı l lıs llc•l lhtl· 
yacıarımızın cok 1 ırd ılır Hı ı u ha P 
ı:ııııcsl b t n d..ıny yı sUr kl ~ı'.' k d r ede 
ı:C'nlşlcdlkce tu lhtl> :ıclnrırıız da rt"l'lakta • 
dır. Zatcrlmlz B >'tik Brltama'nın, lnıtlllzlc-rc 

ve mUttrflk\erıncı muhtac olduktan harp 
mnlzemcstnl bl1.znt temin kudretiyle ölc:Qle
cektlr. Buyilk Brltanya lmrarntorıurıu ile 
Blrl<'alk Am rlka kayr'lklnnnın iktidarı da
hWnde bulunan l>Utün i;a>retler blr mlall 

Müdür ve mu asebeci yetiştirilmek üzere 

stajiyer memur ve daktilograf aranıyor 
Çukurova Pamuk Tarım Sat'§ Kooperatifleri Birliğinden: 

Kanunu mahsuslıı teşekkül eden ve merkezi Adana'da bulu

nan büyük bir müessesenin merkez ve te§kilatmda çalışmak, taı

ra teşkilatı için müdür ve muhasebeci olarak yetiştirilmek Üzere 

dört stajiyer memur ile müessesenin merkez servislerinde çalış

mak Üzere Bayan daktilograf alınacaktır. 

1 - Memurların Lise veya Ticaret 

şarttır. 

Lisesi mezunu olmaları 

2 - Kendilerine; yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyet 

ile mütenasip stajiyerlik maaşı verilecek ve üç ay sonra daimi 

kadroya nakledilerek kadro maaşları tediye olunacaktır. 

3 - Tayin olunacak maaşhırın barem kanunları ile alakası 

yoktur. 

4 - Dnktilografhğa talip olanlarm en az Orta Mektep mezu

nu olmaları ve Fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından biri

sine iyi derecede vakıf buunmaları lô.zımdır. İki lisan bilenler 

tercih edilecektir. 
Taliplerin tercümei hal varakası, cvelce çalıştıkları müessese

lerden aldıkları bonservis ve şehadetname suretleri ile ikişer a

det 6X9 ebadında fotoğraf leffcderck mektupla (Adana posta 

kutusu numara 3) adresine müracaatları. 4039 

~•11!!;&1!11!11: .. ll!li .... l!lll!l~IEl»EAAll!AA .. lm .. lllllllAAlllıml .. lımlm!lllılllllllllllllll~l!!!l .. ll!IE__. . .,. ... 
,.._1<'!!!111_._. __ .... __ mmm ____ ._...__~ 

Müsabaka ile memur ah nacak 
Türkiye iş Bankası Anonim Şirketinden: 

Bankamızın muhtelif şubelerinde çahşhrılmak ve 3659 1 
k h .. k.. 1 • d • . d • sayı ı 

1 
anudn. u. udm erı aıresın e maaş verılmek üzere aşağıdaki ~art-
ar aıresın e müsabaka ile memur alınacaktır: 

1 - Müsabaka imtihanlıırı 15 Eylül 1941 p t • ·· " A azar esı gunu n-
kara, Istnnbul, İzmir, Samsun ve Adana'da yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 

a) Laakal orta mektep mezunu olmalc 

b) 18 yaşından aşağı ve 30 yaşından y~karı bulunmamak 
c) Askerliğini yapmı.. l k ( k ·-· • - ' ,.. o mn as crlıgını henuz yapmamış O· 

lanlar muvakkat memur olarak almacaklardır.) 
3 -- imtihanda muvaffak olnnlnr arasında ecnebi lisanı bilen

ler tercih olunur. 

4 -- Taliplerin en geç 13 Eylül 1941 cumartesi gününe kadar 

yukarda yazılı şubelerimiz Müdürlüklerine vesikalariyle birlik-
te müracaatta bulunmaları ilan olunur. 3925 
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Ticaret Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden : 

2 - Birinci Teşrın - 1941 perşembe günü ıaat 15 te toplanacaiı ilin 
olunan fevkalade umumi heyet ruznamesinde ya.zıh sebepler dolayııiyle 
esas mukavelenamenin yeniden tadil edilen fekli aıağıya kayıt ve ilin 
olunur. 

lanan akııiyon •ahlplerinin temıll ettikle· 1aplan ve bunlar hakkındaki milra,ldplar 
ri aermaye miktarı ne olursa olsun umu- raporunun matbu suretlerini lstlyen aksi· 
mi heyet muntazam bir ıekilde inikat et- Yon ııahlplerine verllmek üzere ılrket mer· 
mlı telAkkl edilerek müzakerata bqlar ve kezinde hazır bulundurulacaktır. BllAnço 
icabeden kararları alır. Kararların mute- ve kAr ve zarar hesaplan idare meclisi Vt! 

ber olması için asaleten veya vekO.leten murakıplar raporu He birlikte umumi he
verilen reylerin ekserlyeU ııarttır. İdare yetin toplanma tsrlhlnden itibaren bir ay 

Iı:lnde TJcaret VekAletlne tevdi edlllr. BI· 
meclisi Azt\larına ait aksiyonlar bilft.nço· IAnı:olar aynı müddet zarfında biri Resmt 
nun tasdikine ve idare meclisi A.zAlarınm G 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
(Bu mukavelenamenin b 1 tarafı 27, 28. 29, 30, S1 atustOI 1941 tarihli 1ayılarunızdad1r.) mesullyetlne dair mesallde içtima nlsa-
İDARE MECLİSİ İÇTİMALAR!: 1 SALAHİYETLERİ : hına dahil addedllirse de bu meseleler 

Madde 23 - İdare Meclisi lçtimaları- Madde 31 _ Şlrketln bUtUn idari ve hakkında sahiplerine rey hakkım vermez. 
m Aankara'da veya !Uzumu halınde diğer icra! muameleleri Umum Müdüre mevdu- REYLER : 
bir ııehlrde akdeder. Bu lçt1maların en az dur. Umum MUdtir muavinleriyle diger Madde 41 - Adi ve fevkalt\de içtlmalıı-

azete olmak üzere en az lkJ gazete lle 
ncşr \"e 114n olunur. 

TEMETTUUN TEVZll : 
Madde 49 - Slrketln bir senelik mua

melfıundan mUtevelllt kArlarından bUtUn 
masraflar ten:ı:ll edildikten sonra kalacak 
safi kllr aşağıda yazıtı sekil ve nlsbetler da
lrcslnde ve sıra ile tefrik ve tevzi edilecek· 
tir. Şöyle ki : 

a> Snn kArın % 5 1 kanuni ihtiyat ser· 
maycslne. 

KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her n evi Banka muameleleri 

ayda bir yapılması mecburidir. İçtlmaın mUdUrlerln ve ılrket namına imzaya me- ra iştirak edebilmek için asaleten veya 
muteber olabilmesi ıçtn lLzanın yarısından zun memurların tsylnl, azil maqlarının vektUeten en az on aksiyonu temsil et
bir fazlasının huzuru ıarttır. Kararlar tesbiti ve taltif, terfi ve tecziye ve tah· mek ırı.zımdır. Umumt heyetlerde gerek a· 
mevcut A.zanın ekseriyetiyle ittihaz olu- vlllerln umum müdilrUn teklifi ve idare ıaleten ve gerek vekAleten hazır bulunan 
nur. Reylerde musavat halinde keyfiyet meclisinin tuvibl ne yapılır. Diğer me. aksiyon sahiplerinin her on aksiyon için 
selecek lçtimaa talik olunur. Bu içtimada murlar ve müstahdemler hakkında yukar- bir reyi vardır. Şu kadar kl her bir ak
d& reylerde muııavat olursa yapılan teklif daki hususlar Umum .MUdtir tarafından siyon sahibinin ondan fazla reyi olmıya· 
reddedllimlı addolunur. Azanın yckdlğer- resmen icra olunur. Şirketin bütUn MU- caktır. Vekillerin de ıahsen aksiyon sahi· 
lerine ıuyabetlnde rey vermeleri caiz de- dUr ve memurları talimat ve emirleri u- bl ve rey ıahlbi olması Uizımdır. Umumi 
jildlr. lçtımalarda c reyan eden mUznke· mum MUdUrden alırlar. heyetlere lı.ıtırdk edecek olanlar içtima 

b> Kanun! ihtiyat akceslnln tetrlklnden 
sonra kalacak mebaliğin % 6 ine tekabUl 
edrn miktar (3659) sayılı kanun hUkUmle
rlnc söre birer aylıklarını tecavUz etme • 
mek üzere, şirket umum mtidüriyle mua • 
\inlerine ve mUdOrlerlyle memurlarına. 

releri ve iıttrAk ed n t\zanın isimlerini DÖRDUNCU FASIL gUnUnden eo az bir hafta evel malik ol· 
mübeyyln bir zabıt varakası tanzim edl· MUrakıplar dukları aksiyonların miktarı ile numarala· 
Jerek idare mecllst karar defterine derce- MURAKIPLARIN İNTİHABI : rını gösteren bir cetveli ı.ıirket merkezine 
dili:. Ve celseye iştirak eden A.za tarafın· Madde 32 _ İıbu statUye ve kanuni veya gösterilecek mahallere tevdle ve 
ta imzalanır. Kararlara muhalif olanlar diger hUkUmlere tevfikan murakabe vazı. aksiyonlarını ibraza mecburdurlar. Muka· 
muhalefet sebeplerini tasrih ederek imza !esiyle mUkelle! olmak Uzere her aene bilinde kendilerine aksiyonların adet ve 
etmek mecburiyetindedirler. Bu zabıtların umumi heyet tarafından iki mUraklp aeçl· numaralarını mUbeyyln bir duhuliye kartı 
tamamen veya kısmen suretlerini çıkar- lir. .MUrakıpların tekrar intihapları caiz- verilir. Aksiyon sahiplerinden bir diğerini 
malt lcabederse, UçUncU ıahıslara karşı dlr. İ!laa veya tedlyatı tatil eden mUrakip- tevkil suretiyle umumi heyetlere lştirllk 
1DUteber olablme l iç n Rels veya Reis Ve- ıar istifa etmıı ııayıhrlar. edecek olanlar metni idare meclisi tara-
Jdll nya Umum MUdUrden ikisi taratın. VAZİFELERİ : f'ından tayin edilecek bir salllhlyetnameyl 
dul bnsa edilmesi ııı.zımdır. İdare meclisi Madde 33 _ MUrakıplar ııtrketin bUtUn içtima gUnUnden en az bir hafta eve! YU· 

tlrafıDdan mezun veya makbul bir sebep· hesaplarını ve muamelelerini tetkik ve karıda sözıi geçen cetvelle bırllkte ıılrket 
1e muur olmaksızın mUtevallyen Uç ay mtirakabe etmek aalAhiyetlnl haizdirler. merkezine veya gösterilecek mahallere 
lttlmıJarda hazır bulunmayan A.za istifa BUtUn defterleri, muhabere evrakını, za- tevdi etmelidir. Şu kadar k1 aksiyon sa. 
_..., addolunur. bıtnameleri mahallinde tetkik ve mUraka- hlbi resmi bir idare ve hükmi bir ııahııiyetl 
Bl'r.AS!:T : be edebilirler . .Muraklpler lııbu statü \'e haiz bir ıirkct veya müessese ve yahut 

Madde 2' - İdare ::Mecllııi her ııene A.za· Tıcaret kanunu ve saır kanuni hükümleri· 
a aruuıdan bir Reis ve bir Reis Vekili ne göre yapacakları tetkikatın neticelerini 
'911r. Reisin vazl!esi celselerde inzibatı 

.,. mUsakerelerln zaptedllmeslni temin 
t. 11mumt Heyet içtimalarına riyaset et
~ banttır. Kft.Upllk vazifesi A.zadan 
~ Jaarlcten birisine tevdi edilebilir. 

iDARJD MECLİSİNİN VAZİFE VE 

~TLERİ : 
Jradde 25 -
a) - ketin ldaresi ve aksiyon aahip

lerbıe ft Uncu oahıslara klLl"fı ve mah· 
JıımDe1 1$au.runda temam idare mecllslne 
•ttiı: ·m'tunı Heyetten karar istıhsalini 
i8tilsam etmi7en ve Umum MUdUrUn salA· 
J1iıeti ~de kalo.n hususların k4ffe· 
.._.. meclisi mUzakere ile karar it· 

ve senelik bilAnço, kl\r ve zarar hesapları 
hakkındakl mUtalAalarını bir raporla umu
mi heyete bildirmek mecburiyetindedirler. 
MUrakıplar idare meclisi içtimalarında re. 
ye ı11t1rAk etmemek D8J"tiyle hazır buluna
billrler ve mUnasip gördtiklert teklifleri 
gerek idare meclisi ve gerek umumi heyet 
ruznamelerine koydurabilirler. MUrakıp

lar, kanunlarda yazılı hallerde, umumi he· 
yeti lçtlmaa dO.vet etmekle mükelleftirler. 
:MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ : 

Madde 3' - .Mtirakıplara 3659 sayılı 

kanun hUkUmlerlne &"Öre tesblt edilecek 
aylıklar verillr. 
MESULİYET: 

hacır altına alınmış bir kimse ise ayrıca 
vekt'ı.letnaıneye hacet katmayıp temall hak· 
!arının usulen tevs\k ve tesbit edilmesi 

kt'ı.fldir . 
CELSELER: 
.Madde 42 - Umumi heyetlerde içtima 

nisabının mevcudiyetini tayin için iııtırak 
eden aksiyon sahiplerinin isimlerini ve ve
kAleten veya asaleten mallk oldukları rey 
adedin! gösterir bir cetvel içtimadan evci 
tanzim edilerek iştirak edenler tarafından 
imza edilir. Umumi heyetlere idare mecll· 
si reisi veya reis vekili yahut gıyaplarında 
idare meclisi a.zaları arasından seçilecek 
bir zat riyaset eder. Hazır olanlardan en 
ziyade reye malik iki zat reyleri taanite 
memur edilir. Klitlbl reis tayin eder. 

c} Yukarıda a ve b tıkralarında yazılı 

meballğln tefrikinden ııonra kalacak safi 
kdrdnn, bedeli tamamen ödenmfs aksiyon
lara '"'v 5 nlsbetlnde birinci temettu olarak 
tefrik olunur. 

d> a, b, c fıkralarındaki meblağlar ay
rıldıkLan sonra bakiyeden % 10 fevka!Ade 
ihtiyat akı:eslne ayrılır. 

c) Geri kalan '"'o 90 Jklncl temettu ola
rak aksiyonlara tefrik olunur. 

Ancak ikinci temettu bedeli ödenmiş 
sermayenin r 0 7 sini tP.cavUz edemez. 

b \e e fıkrnlannda tc\Zlattan arta ka
lan kısım ikinci tertip fC\ kal4de ihtiyat 
nkı:esine geçirilir. 
İHTİYAT AKÇESi ve KULLANMA 
YERLERİ ı 

Madde 50 - Yukarıdaki (49) uncu mad
denin (a) frkrasında yazılı kanuni ihtiyat 
akçesi sermayenin tamamına baliğ oluncıya 
kadar tefrik olunacaktır. İhtiyat akçe bu 
miktara baliğ olduktan sonra her hangi bir 
sebeple tenakus edecek olursa noksanı va
ki ikmal edilinciye kadar tevklfata tekrar 
devam olunur. Bu ihtiyat akçe şirketin 

muhtemel zararlarına karıılık olup (2999) 

numaralı kanunun (45) inci maddeııi hük
müne tevfikan menkul kıymetlere yatırı. 
lır. 

Birinci ve ikinci fevkalade ihtiyat akçe· 
!eri bir kıil teşkil eder. Bunların kullanı-
lacakları yerleri, umumi heyet serbestçe 
tayin eder. Bir senenin hasılatı aksiyon ba· 
ıına birinci temettu olarak % 5 kAr tevzi
ine kifi gelmediii takdirde noksanı fev-
kail.de ihtiyat aks;elerinden ikmal edilecek-

Madde 35 - Muraklpler, kanun ve lıbu 
statU ile kendilerine tevdi olunan vazife· 
Jerin itasında kanuni hUkUtnler dairesinde 

Ruznameye dahil maddeler hakkında 

YEDİNCİ FASIL 
umumi heyetçe karar ittihaz edilinceye tir. 
kadar mUteaddit celseler akdi suretiyle 
lçtlmaların temadisine reiıı karar verebilir. Şirketin infisahı 

u ile alAkadar her nevi akitle- mesuldUrler. 
BEŞİNCİ FASIL 

Umumi heyet 
ADİ ve FEVKALADE UMUMİ 
HEYETLER: 
.Madde 36 - Şirketin aksiyon sahipleri 

senede en az bir defa umumi heyet ha· 
llnde içtima ederler. Kanuna ve if bu ıta· 
tU hUkUmlerlne muvafık ıurette içtima e· 

llecllsl icabeden direktifleri den umuml heyetler bUtUn akıiyon sahip· 
!erini temsil eder. Bu suretle toplanan uaap senesi sonunda kanunen 

0 ye ka.r ve zarar hesapları· mumt heyetlerde alınan kararlar, gerek 
ır r ve bir senelik muamelA· muhalif k&lanlar ve gerek içtimada hazır 

bulunmıyanlar hakkında dahi hUkUm ifa· r hazırlayacağı raporu ile bir· 
1 Heyete takdım eder. 
vazife ve ıallhlyetıer 

-~•ftfdadldlr. 

ETLERİN DEVRİ : 

tahdidi 

p tem tasrih edeceft ıeralt dairesinde 
iade bir veya bir kaçına veya Umum 
JIUdtln devredılebllir. 
JU1KNU MUAMELELER 

Madde 27 -
a) - İdare .Mecli i A.zaları ıahııen all· 

bdar oldukları huauaların mUzakereııne 

Jftlrlk edemezler. 
•> - İdare .Meclisi Azan Umumi Be· 

de eder. 
Umuml heyetler, adt veya fevkalA.de o

larak içtima eder. Adi umumi heyet he· 
sap devresinin ıonundan itibaren Uç ay 
içinde ve aenede her halde bir defa top· 
Janır. Bu içtimada ıirketin blr senelik mu
ameleleri ne bllAnço ve kAr ve zarar he
sapları ta.idik edilerek karara bağlanır. 

FevkalAde umumi heyet, ılrket ıııerlnln 

!Uzum göstereceti hallerde ve zamanlarda 
toplanır. 

İÇTİMAA DAVET : 
Madde 37 - Umumi heyet adi içtlma

larını mutat zamanlarda idare mecliainln 
daveti ile ve bu meclisin davet etmemesi 
halinde muraklplerin veya Ticaret VekA· 

.,. ten izin almadan kendi veya bqkaaı ıetının daveti Ue içtima eder. 
aamına bizzat veya bilvasıta ılrket Ue her umumi heyetin fevkalAde içtlmaları ke· 
laaDsi ticari bir muamele yapamaz. za idare mecliıılnln daveti üzerine vuku· 

C) - İdare Meclisi Reisi ve lLzası hu- bulur. şu kadar ki ıirket sermayesinin en 
kak usulU muhakemeleri kanununun (2t5) olan aksiyon sahiplerinin, mucip ıebeple· 
mel maddesinin (8) numaralı bendinde az onda. biri kıymetinde aksiyona malik 
7uılı derecelerde karabeti bulunan kim· 
aelere taaılQk eden l17lerın mUzakereelne 
JftikAk edemezler ve bu J§ler hakkında 

rey veremezler. 
d) - İdare Meclisi Şirket hesabına ıır-

ket aksiyonlarını satın alamaz veyahut 
1-ı aksiyonları rehin mukabıllnde kabul 

rı havi talepleri Uzerlne idare mecliııl ve· 
ya murakipler umumt heyeti fevkalade 
içtimaa davet etmek mecburiyetindedirler. 
Etmezlerııe Ticaret VekAletl bu daveti 

yapablllr. 

İLANLAR : 

umuml Heyetlerde reyler el kaldırmak FESİH KARARI ı 
ıuretiyle verilir. Hazır bulunan aksiyon Madde 51 - Her hangi bir sebepten şir-
sahiplerlnden birinin talebi Uzerine tahriri ketin feshi ve tasfiyesi icabettiği takdirde 
reye mllracaat edlllr. umumi heyet fevkalade itimaa davet edile· 

KARAR NİSABI : rek bu hususta bir karar ittihaz eyler. Fe-
Madde 43 _ Umumi heyetlerde karnr· sih kararınr mUteakip takip edilecek me

lar hazır bulunanlnnn mutlak ekseriyeti rasim Ticaret kanunu hlikümlerine tAbidir. 
ile alınır. Reylerdı: musavat halinde Reisin TASFİYE MEMURLARI ı 
taralı tercih olunur. Ak5lyon sahipleri ıah· Madde S2 - Tasfiye muamelltı iki ve-
san altıkalı bulunduktan meselelerde kendi ya daha :ı:iyade tasfiye memuru tarafından 
rey haklannı kullnnamnzlar. ldare meclisi tedvir olunur. Bu memurları umumi heyet 
11.zAlannın intihabında ekseriyet hasıl 01• tayin ve intihap eyler. Tasfiye memurlar~ 
mazsa ekseriyet bellrlnclye kadar intihap ılrketin bilcümle menkul ve ııayri menkul 

tekrar olunur. emvaline vaziyet ederek kanuni hilklimle-
STATÜ TADİLATI : 

Madde 44 - Statü hükilmlerlnln tadili 
lı:tn toplanacak umumi heyetlerdeki lcU -
ma ve karar nisabı ticaret kanunu hükUm· 
!erine tabidir. Bu nevi kararlar Ticaret Ve· 
kt\letlnce tasdik ve usulen tesı:ll ve 116.n e· 
dlldlkten sonra muteber olur. 

MÜZAKERAT ZABITLARI : 
Madde 45 - Umumi heyetlerin verdik· 

!eri kararlar muteber olabilmek için alınan 
kararlann mahiyet ve neticeler! lle muha· 
lif kalanlann muhalefet sebeplerini g6stc· 
rlr bir zabıtname tutmak Jtwmdır. Bu za
bıtname reye lştlrlik eden aksiyon sahiple· 
rl lle celsede hazır bulunan hükümet ko • 
mlaerl tarafından imza olunur. Reye lııtl· 

rAk eden aksiyon sahiplerinin imzıı.lan al· 
tında verecekleri bir selO.hlyetname ile re
is ve rey toplamaya memur zevatın 16zil 
geçen zabıtnameleri imzaya tevkil edllme
leri caizdir. Zabıtnamelere, tçtimaa dAvetln 
usu!U dairesinde cereyan ettiğini gösteren, 
veslkalann bağlanması veya mUnderecatı· 
nın dercedllmesl llizımdır. tdare meclisi bu 
zabıtnamenin bir suretini derhal ticaret al· 
clllne tesı:ll ettirir. 

HOKOMET KOMiSER! : 
Madde 46 - Adi ve fevkalade umumi 

heyet lçtlmalannın Ticaret VekAletlne lı:· 

tlma gilnUnden en az onbeş gün evel bll· 
dirilmesi ltızımdır. Mtıuıkere ruznamestyle 

re tevfikan tasfiye muamelelerini tedvir 
ederler. Hillfına umumi heyet~e bir karar 
alınmadıiı takdirde bu memurlar müttefi· 
kan hareket ederek tasfiye halindeki ılr· 

ket namına imza vazına sallhiyetlidirler. 

TASFiYENİN NETİCESİ ı 

Madde 53 - Mefsuh ıirketin bors;ları 

tasfiye edildikten ve infisahın Uçüncü ill
nından itibaren bir sene geçtikten sonra 
bakiye kalan nUkut ve ihtiyat paraları ak· 
siyon sahiplerine aksiyonları niıbetinde 

tevzi olunur. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Müteferrik hükümler 

MEMURLARIN 
MÜKELLEFİYETLERİ ı 

Madde 54 - Şirket mlldür ve memurla
rı (3659) sayılı kanunun (IS) inci madde· 
si ile tecviz edilenlerden baıka hiç bir iıle 

meııgul olamaz. 
.Muvakkat madde l - Şirketin evelce 

çıkarılrnıf olan hisse senetleri, hiçbir ser. 
maya te:z:yldi veya tenkisi ne alakadar ol· 
maksızın yeniden basılıp çıkarılacak akıl· 
yonlarla tebdil olunur. Yeni &kalyonlar 
idare meclisince teııbit ve Ticaret VekAle· 
tınce tastlk edilecek nllmuneye mutabık 

olacaktır. Madde 88 - Umumi heyet ruznamesi, 
ederek para ıkr z veya avana ita edemez. buna alt evrakın birer suretleri de ayni veç 

İdare mecllsl tarafından tanzim ve içti· 
Bu suretle yeniden çıkarılacak aksiyon

ların eski hisse senetleri ne nasıl ve ne 
zaman tebdil olunacağı idare mecllııl kara· 
rtyle birlsl Ankara'daki resmt a-azetede 
olmak Uzere en çok Uç muhtellf yerin ga
zetesinde birer ay fasıla ile Uç defa llAn 
edilir. İlt\nda gösterilecek mUddet zarfında 
tebdil edllmlyen hiHe senetleri idare mec
lisi kararlyle resen iptal olunarak bunlara 
tekabUl eden aksiyonlar borsa rayici üze
rinden satılıp bedelleri eıırkette açılacak 

emanet hesabına mustahakları emrine mu
hafaza olunur ve keyfiyet ayrıca yukarıda 
yazılı şekilde iltm edilir. 

lukadarkl temettudan tefrik olunan meba· hile Ticaret VekAletine tevdi olunacaktır. 
ma JPlnUnden en az on bet gUn evel llAn Bütün lı:tlmalarda Ticaret VekAletl koml-

llt mukablllnd bedeli rı tamamen tediye • 1 ak llA-1 d 
olunur. Bu suretle vaki o ac .... ar a serinin huzuru şarttır. ldare mecllsl ve mU· 

olunan aksiyonların iıtlruı ıçln umumi bit dil k içtima yeri, gUn ve saati teıı e ere rakıp raporları ne senelik bllAnçodan u-
lıeyet idare mecl sıne salAhlyet verebilir. dahli ı ak aavet ve içtima gUnledi o marn mumt heyet zabıtnameslnden ve bu heyet 

e) - (3~9) sayılı kanunun menettiği uzere içtima gUnUnden en u onbeıı gün lçUmalarında hazır bulunan aksiyon ııahlp· 
hususat ta yapılamaz. 

İDARE MECLİSİ AZALARINA VERİ· 
LECEK ÜCRET: 

evel Resmi Gazete ve dlter gazetelerden !erinin isimlerini mUbeyyln cetvelden lda
en az bir i"&:zete ile ilAn olunur. Umumt re mecll.sl reis! tarafından tasdikli d6rder 
heyetlerin ıçtımalarına dair olan ilAnlara nUaha son içtima ırUnUnden itibaren nlha· 

)ıladde 28 - İdare Meclisi Reisi ile Reis müzakere ruznamesinin cıercl mecburidir. yet bir ay içinde Ticaret Veklletlne tak-
v "- ı ("6"9) dlm kılınacakur. eklll ve ....,.a arına ., .., sayılı kanun Ruznamede gösterilmlyen husuıılar gö-
hükUmlerlne göre tayJn olunacak aylıklar rti§Ulmez. ALTINCI FASIL 

İÇTİMA YERİ : Hesaplar ve temettuun tevzii yerilir. 
MESULİYET: Madde 39 - umumi heyetler ılrketin 

HESAP SENESİ : 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

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

4 Adet 1000 Liralık 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
41 

4 
40 

100 
120 
160 

,, 
" ,, 

500 
250 
100 

,, ,, 
,, 
,, ,, 

,, 
,, 
,, 

50 
40 
20 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 11 Bl
rincikanun tarihinde çekilecektir. 

D1KKA T : Huaplarındaki paraltlT bir •ene içinde 50 
liradan G§aiı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
laz.la•iyle verilecektir. 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Jandarma Genel K. 

Miktarı 

Kilo 
3.500 
2.200 
6.000 

Cinsi 
Satın AlmaKomisyonundan ı 

Fiyatı Teminatı Eksiltme gUn ve saaU 
Kuruıı Lira Kuru~ 

90 
415 

115.000 
SS.OOQ 

Zeytin yatı 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Kuru ot 
Saman 

60 580 50 
7,50 646 88 
s,50_2_23 __ 1s_ 

12. 9. 941 cuma ııaat 15 

115. 9. 9il pazartesi saat U 

870 OQ 
Miktarı, cinsi, fiyatı teminatr, yukarıdaYa.zılı dort kalem iaıe malzemesi hizala 
rında yazılı gün ve saatlerde AnkaradaJ. SA. AL. Komisyonumuzda iki kapalı 
zarf eksiltmeaile alınacaktır. Kuru ot vesamanın bir istekliye: veya ayrı ayrı iki ia 
tekliye ihalesi caizdir. Evsaf ve prtnameparaaız her gün Komisyonumuzdan alınır. 

hteklilerin yazılı cun ve 1aatlerden bir eaat eveline kadar kapalı zarf teklif mektup 
lannı Komiıyonumuza vermeleri. (6037) 16003 

Yatı mekteplerine 
Çocuk verecekseniz: Yatak, yorgan ve çarıaflarlyle yatak örtUsU, batta-j 

niye, havlu ve bornozlarını ucuzca mağazamızdan alırsınız. İstanbul suı. 
tanhamam caddesi No. 4. Tel: 20625 

BURSA PAZARI : SIPAHIOCLU HASAN HÜSNÜ 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Su teıiaatı 
M. M. Vek. Satın Alma Ko. dan: 
Keılf bedeli 1768 lira 80 kuruı olan 

Harp akademisi ıııgalinde bulunan bina
nın bahçesinde yapılacak su tesisatı 6 ey
ıuı 941 cumartesi gUnU ıaat 11 de Anka· 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da açık 
eksiltme usullyle ihale edilecektir. İltek· 
lilerln 132 lira 66 kuruıluk temlnatlariy
le birlikte ekslltme gUn ve saatinde mez· 
kflr Ko. da bulunmaları. 

(6774) 15771 

Kilim alınacak 
M. M. Vekileti Sa. AL Ko. dan ı 
Beherine tahmin edilen fiyatı (335) Uç 

yüz otuz beı kuruı olan 100.000 yüz bin 
adet kilim pazarlıkla mıinıkasaya konmuı
tur. Kilimler için 10.000 adetten a11atı 
olamamak ıartiyle ayrı ayrı teklifler de 
kabul edilir. İhaleai 3. 9. 941 ı;arıamba SÜ· 

nil saat 11 dedir. Evsal ve 11artnamesl 1675 
kuruı mukabilinde M. M. V. satm alma 
komisyonundan alınabilir. Taliplerin tek
lif edecekleri miktarlar U:ı:erinden kanuni 
kati teminatları ile birlikte ihale ıün ve 
saatinde komisyona aelmeleri. 

(60,2) 16055 

Kamyon yedekleri alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Enternasyonal kamyonlar için 84 kalem 

Yedek parça ıatın alınacaktır. Tahmin olu· 
nan tbal 3761 lira olup teminatı 565 liradır. 
lhaleıi 12. 9. 941 cuma ırUnU ıaat 16 da pa
zarlıkla yapJlacaktır. Talip olanların komla· 
yona mUracaallan. (6039) 16133 

Kayıplık ve haciz kararı 

Toplantl 
Ankara Esnaı DUkkAnları Yapı Kooperau

flnden: 

14 eylül 1941 pazar ırünU 1aat (13) de An· 
kara Ticaret ve Sanayi 6cıaıı salonlarında 
tevkalAde umumi toplantı yapılacaaından teı· 
rltlerı, aa:ııın ortaklara ııan olunur. 

RUZNAME: 
1 - ldare heyeti ve muraklpler raparu. 
2 - Kooperatttlmlzln yeni durumunun ırö-

rü1ülme1! ve tesblll. 
8 - Dört maddenin deıtııttrllmesl teklifi. 
4 - Yeni idare heyeti ve muraklpler ıe-

c:llmeal. 4012 

~111111111111111111111111111111111111111.. -: Samanpazarı Cadırcıoaıu yokuıunda : - -
~ÖZEL IŞIK OKULU § -: Kayıt muamelesine batlamıştır. _ 
: Okul ana ve ilk kısmını havidir. Kayıt : = laatlerl Hbah 9 dan 12 ye ve öRleden = - -: ıonra 14 ten 1 ya kadardır. ~ do- -
: ıtumıu çocuklar blı1ncl ıınıfa k bul o- : 
: lunur. Eski tal b lerln de kayıtlarının -
: tecdidi lc:ln okula muracaalları rica : 
E olunur. Ti. 24 9 3874 : -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye VekAletlnd n: 

Yapılacak lı: Hukuk fakilll si 2 m n katın· 
da darph ne "c dam a m l t hsta e-
dilmek üzere yaı;nlacak d mir kapı 

K ıır bedeli: 275 liradır. 
Sureti ihale: Pazarlıkla 

.Madde 29 - İdare Meclisi Reisi ile Retı idare merkezi binasında veya idare mer· 
, Vekili ve Azası deruhte ettikleri vezifeler· kezinin bulundutu ıehrin diter mtıaait 

den dolayı kanunl hUkUmler dairesinde bir mahallinde içtima eder. 
ınes1ll olmakla beraber şirket namına ya- İÇTİMA NİSABI : 
pılan ıılerln akibetinden mesru deflldlr· Madde 40 - Bu ıtatUde ve Ticaret kanu 

ler. nunda hiç bir sarahat olmıyan hallerde 
b - UMUM MUDUR gerek adi ve gerek fevkalAde umumi he-

Madde 47 - Şirketin hesap senesi ikin· 
clklnun ayının birinci gününden baslıyarak 
blrincikAnun ayının sonuncu günü biter. 
Birinci hesap senesl mUstesna olarak şir

ketin kaU surette teşekktll ettiği tarihte 
başlayıp aynı sene blrinclkAnun ayının so
nuncu gUnU bitecektir. 
BİLANÇO VE KAR VE ZARAR 

HESAPLARI : 

ASKERLlK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Askerlik Şubeııi Relıllğinden 
1- Dil FakUlteslnde 20~ numarada ta· 

lebe iken FakUlteyl terkettlti anlqılan ve 
hacı Doğan ö~rencik mahallesi, Leblebici 
soka!< No. 10 dakl adresinde bulunmadığı 
Emniyet'ten bildirilen yedek piyade tet· 
meni Uşaklı ve 329 doğumlu Şerif oğlu 
42676 Necati GUrkaynak talim vazifesi al
mıııt.ır. Acele ıubemize veya bulundutu 
aAkerllk ıubeslne !Usumu ınUracaab UAD 

Türkiye hudutlan dahilinde Surlye'nln 
Zof köyU bekc:llerl tarafından ôldUrillen Mu· 
rat cavuıun katil hAdlıeılnde Uıkuyat kö.YU 
halkından banın bu cürmün talllerlYls lıU· 
rAkl bulunduil;u hakkında tahkikat ıonunda 
kU\ etli deliller ele ıreclrllmlıtlr. Maznun hA· 
dlııeYI müteakip Surlye'ye kacmııtır. Maznu
nun bu tııl ve hareketinden ötürU hakkında 

Muvakkat tem n l lkt rı: 20 lira 62 ku· 
ruıtur. 

lhale tarihi ve mah 1 1 ıs 9 941 t r h ne 
mUıadıt cuma aünü saat 15 tc Mal ye Vek • 
!eti mıııı eml~k müdür! ünde. 

( 113) 16066 

UMUM MUDUR : yet içtimalarında aııaleten veya vekAleten· 

Madde SO - Umum MUdUr ldere mec- armayenin en u dörtte birini teıkil eden 
llıinee intihap ve taytn olunur. Azli dahi aksiyon aahiplerJnlD buaurıı ıarttır. İlk 

ayni veçhile icra olunur. Umum MildUre 
(~) numaralı kanun hUkUmlerlDe söre 

tayin oluııacak aylık verilir. 

içtimada bu D1.ab huıl olmaua en çok 
bir ay içinde &klty01a sahipleri lkmet bir 

içUmaa davet edilir. tk1Dc1 içtimada top. 

Madde 48 - Her hesap senesinin so -
nunda ılrketln mali .;eziyeti umumlyeslnl 
sösteren bir bl!nco ile kAr ve zarar vazi
yetini K&ıterlr bir hesap cetveli tanzim e
dilecektir. Umumi heyet lı;tlmalanndan on 
bel dn evel bll&nço lle kAr ve zarar he· olunur. (6H4). 16924 

hukuku Amme dAvası acılarıık tevkUlne ka· Za:Yl makluz - Gazetemiz n mına S rk el 
rar verllmlıtır. Durutmıııı ıcın malı.kemeye ırümriltünden alınmıt 2418 ı .YI ı ithalat be
celbine 1mklln ırörülmedltlnden Aı. M. u. x. :rannaml!llne alt 31. 10 940 tarh \e ., 
nun 212 cJ maddeııne röre kayıplıtına ve numaralı 982 46 1 r lık ırümrük d Po ıto mü• 
aynı kanunun 216 cı maddeıl ıreretlnce dej buzu zayi ed im lir. 
maznunun TUrklye"dekl mallarına haciz kon· Yenisini cıkaracatımızdan asıl mnkbu:ı:u• 
maaına 39. TUm &mlrl adltlltınce karar ve- hUkmU kalmadıtını llln ederiz. 
rllmllt1r. .(61B8>, 16181 ULUS Milessesesl 
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VİLAYETLER 
lıbu eksiltmenin Malatya maarif müdllrlilta 
binasında toplanacak olan ıatm alına komll· 
yonu taratından 6 eyJQl 941 cwnaneıl silnU 
saat l2 de yapılacatı il.An' olunur. 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Matbaacılara 

NAFIA VEKALETi 
yirmi bq) liralık muvakkat tem1ıı&t ile 
kanunun tayin etUtl vesikalan ve teklif· 
lerinl ayni gün aaat 14.30 a kadar komla
yon relı!liğfne vermeleri lbımdır. Cezaevi inıaatı 

Tokat Nafıa MildürlUıtUnden: 
Niksar kazasında tahılaatı dahilinde yapı

lacak olan 6092 lira 78 kuruı bedeli keıırıı 
cezaevı ınaaatı 16. 8. 94l tarihinden !Ubaren 
:ıo 1rUn mUddetle acık eksiltmeye kowıımuı· 
tur. 

4 - Kapalı zartlar en 1rec: 6 eylQI 941 ta
rihinde aaat ll e kadar alınacaktır. 

ıı - Ekmetln kilo fiyatı olan ·lt.~ lclnde 
nakllYHI de dahildir. 

Devlet Hava Yollan Umum Miidilrlll -
ilinden ı 

Sulama kanalları inıaatı 
Nafıa VekA.letlnden: 
Eksiltmeye konulan it: 

Şartnameler parasız olarak Ankara'd& 
:Malzeme dairesinden., Haydarpa,a'd& te
aellüm ve sevk ıetııtinden daj'ıblacaktır. 

lhaleıı ıı. 9. 941 cuma stınü daat ııı te To
kat nafıa dairesinde ynııııacaktır. 

Muvo.kkat teminatı olan 4:s6 Ura 96 kuru· 
ta alt makbuzla kanunen verilmesi ıcabeden 
ehliyet ve ticaret oda.ı veatkalannı L'ıııle ırU· 
nünde komlaYona lbru edeceklerdir. 

Bu hususa alt keılt ve proJeyt &'llrmek 11· 
tb'enıer Tokat Nafıa dairesine mOracaatıan 
11An olunur. (57~> 15734 

Cezaevi inıaatı 
Tokat Nafıa MUdUrlü~tinden: 
Reıadlye kazasında lalulaatı dahlllnde ya. 

pılacak olan 6092 Ura 78 kuruı bedeli ketlfll 
cezae\'1 lnııaatı 16. 8. 941 tarihinden IUbaren 
:;ıo &'Un müddetle ac:ııc ekılltmeye konuımuıtur. 

llıalesı 5. 9 . 941 cuma ırünU ııaat 15 te To
kat Nafıa dalreslnJe )apılacaklır. 

Muvakkat teminatı oıan 456 llrıa 96 kU· 
rusa alt makbuzla kanunen verilmesi ıcabe· 
den ehliyet ve ticaret odası vesikalarını ihale 
aUnOnde komisyona lbru edeceklerdir. 

Bu huıuııa alt kesif ve proJeYI ırörmek 11· 
tlyenlerln Tokat Nafıa dairesine mUracaatla· 
n UAıı olunur. (57M) 157311 

Cezaevi inpatı 
To'kat Nafıa 'MüdUrlUltünden: 
Tokat merkezinde yapılacak olan tahllııatı 

dahilinde S9!156 Ura 48 kuruı bedeli keılfll 
cezaeV1 ınıaatı 16. s. 941 tarihinden itibaren 
20 ııün müddetle ve kapalı zart uıullyle ek· 
ıııtmeye cıkarılmıstır. lhaıeııı 5. 9. 941 cuma 
• •nu aaat 15 te Tokat Natıa dairesinde ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminatı olan 2996 lira 74 kuru· 
18 alt makbuzla birlikte kanunen verilmesi 
lcabeden veııalkln kapalı ve mühürlü zart 
de•ununda ihale ııaaUnden btr saat evellne 
kadar teklif mektuplarının makbuz mukabl• 
Unde komisyona teslim edilecektir. 

lnıaata alt keıl! ve proJeyl ııörınek lstlyen· 
1 ·ın Tokat Nafıa dairesine müracaatıan ııan 
olunur. (57~) 15736 

6 bteklller, teminat akc:elerlnl maliyeye 
yatırarak alacakları makbuz ve Ticaret odası 
vesikalarını kapalı zarfın ıcıne koymalıdırlar. 

Jhaleıl yapılacak erzalnn cınıl: tek tip ek· 
mek. miktarı: l~.000 azami, 120.000 aa1rarı, 

beher klllnu: l4.7ıl, tutarı: 22125 lira, temi· 
natı: 16!S9 lira 37 Kr. 16086 

Ekmek alınacak 
Istanbul Lt.eler Alım Satını Komisyonu 

Relılltlnden: 
Belediye nark fiyatı Qzertnden 25. 8. 941 

sününde ekılltme)e konan ve talip zuhur et
mlyen Galatasaray, Kabataı, Kandilli ve 
ErenköY Uııelerlnln 230000 kllo ekmeiı;I bir ay 
pazarlıCa bırakıldı ve 4. 9. 9.U ııencmbc KU· 
nü saat ll de Beyotlunda liseler satın alma 
komlıy0nunda pazarlıkla > apılacak eksiltme· 
sinde un:un fiyat verene ihalesi yapılacak • 
tir. llk teminatı 2113,50 liradır. tsteklllerln 
kanuni veslkalarlylc birlikte ılizü ı:cccn ciln 
ve ıaalte kom!Jyonda bulunmaıarı. Şartna • 
me Galatasaray llscslndcd!r. 

(71536/6072> 16129 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Elbise alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 3000 takım kıılık er elbisesinin ka

palı zarf usullyle ekıılltm~si 11 eylül 941 
perıembe günü ııaat 15 te Ankara • Yenı· 
ııehlr'de orman koruma genel K. binasın
da yapılacaktır. 

2 - ,Beher takımının muhammen bedeli 
H lira &O kuruş olup muvakkat tcminatJ 
3262 lira 50 kuruştur. 

g - Şartnamesi ve numunesi her gün 
komisyonda gorUlcbillr. 

İsteklilerin kanuni veslkalariyle bera
ber tekli! mektuplarını lhnle saatinden bir 
saat evellne kadar komisyuna vermiş ol-
maları ilfın olunur. (5937) 15937 

Cezaevi inşaatı Kat - Küt alrnacak 
Erzincan Nafıa :MUdUrlutUnden : Orman Koruma Genel K. Sa. Al. Ko. 
l - Eksntmeye konulan it Erzincan dan : 

viltıyeUnin Relahlye kaza merkezinde ya- 1- 6000 adet (2) ve GOOO ndet (3) nu
pılacak cezaevi lnııaatıdır. Açı~ ekaUt • maradan ceman 12.000 (2,5 metrelik ku
miye vazedilen bu inaaatın kegif bedeli tulnrda olmak üzere) adet knt-kUt !tapalı 
7914 lira 46 kuruııtur. zarf usuliyle eksiltmesi 12 eylul UH cuma 

2 - istekliler inııaat ketlf ve ıartna • gUnU saat 11> de Ankara • Yenişehir'de 
melerlnl Erzincan Nafıa mUdUrlUğünde Orman Koruma Genel K. binasında yapı-
görebilirler • lacaktır. 

3 _ Eksiltme 4. 9. 9U perşembe gUnü 2- Beher knt-kUt'ün tahmin fiyatı 59 
aaat 16 da Erzincan nafıa müdUrlUğU bl· kuruıı olup muvakkat teminatı 1>31 liradır. 
nasında toplanan eksiltme komisyonu ta- 3- Şartnamesini görmek Uzere hcrgUn 
rafından yapılacaktır. isteklilerin teklif mektupları ile beraber 

4 - Eksiltmeye girenler 593 lira 58 ku· ihale saatından bir saat cveline kadar ko· 
ruıı muvakkat teminat vermesi ve 941 Y'ı· misyona verml§ olmaları ilı1n olunur. 
lına alt ticaret odası veılkaaı ve ihaleden (6004) 15998 
en az Uç gUn evel Erzincan vllA.yetlne 
mUracaatıa bu ıııe ait ehliyet vesikası al· 
malan ıarttır. 157l'il 

Kapalı zarf 

eksitme 
usuliyle 

ilônı 

ANKARA BELEDiYESİ 

Aafdlt: yol yaptırılacak 
Ankara Belcdiycsinde-ı : 

1 - İdaremiz ihtiyacı olan evrakı mat
bua pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 600 lira olup mu
vakkat teminatı 45 liradır. 

3 - Pazarlık 5. 9. 941 cuma sünli aaat 
11 de tayyare meydanında klin Umum Mü
dürlük ibinuında yapılacaktır. 

4 - Nümune ve eartname Hava Yolları 
Umum Mudürlüğünde her ırün ırörülebilir. 

(6109) 16065 

Benzin alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü -

den ı 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ~ı
karılan ve talip zuhur etmiyen 82.000 litre 
tayyare benzini ile 20.000 litre otomobil 
benzini pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - Tayyare benzininin muhammen be
deli 26.240 lira olup muvakat teminatı 1.967 
lira, otomobil benzininin muhammen bede
li S.840 lira muvakkat teminatı 438 liradır. 

3 - Pazarlık 6. 9. 941 cumartesi günü sa. 
at 11 de Ankarada tayyare meydanında ki· 
in Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait fenni şartname, eksiltme 
&artnamesi, muavele projesi Devlet Hava 
yollarından temin edilebilir. 

6144) 16083 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlıt\'lndan 

1 - A:ıağıda. yazılı eartları haiz okur· 
ıar harp okuluna alınacaktır. 

A) Ankara'da bulunanlar doğnıdan doğ· 
ruya Harp okuluna, Ankara haricinde bu· 
lunanlnr bulundukları yerin askerlik ou
bcsıne mlıracaat edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 1·9·1941 
den itibaren 20 • B. TC§rln - 1941 tarihine 
kadar devam edecektir. Bu tarihten son • 
rakı mllrncaatıar kabul edilmıyecektlr. 

2 - Gir!& §artlnn : 
A) Tilrk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk imtihanı 

vermiş olmak, 
C) Tanı teııekküllD heyeti sıhiyest olan 

askeri hastaneden (Harp okuluna girer) 
kararlı al.bat raporu almak. 

D) 18 - 23 ynşında olmak (24 yqına 
girmıo olanlar alınınaz.) 

E 1 Diğer ııartıer askerlik ı:ıubelerlnden 
ve Harp okulundan ögrenileblllr. 

(60851 16039 

Kaloriferci ve hemıire alınacak 
Yedek Subay Okulu Komutanlı{ıından: 
1 - ~ lira aylık ücretli bir hemılre Uc

retlen maada bir tıbbiye okuru tayın bedeli 
bedclen veya a)ıten verilecektir. 

ı - Bursa su ıoıerl birinci §Ube mU
dUr!UğU mıntakaııı dahilindeki Kocaçay 
üzerinde bir regUlo.tBr ile Kocaçay sag 
sahili sulaınn kanalları hafriyat ve tnııa

atı ve :MUrUvvetler d~esi ıslo.tı iııleri mu
hammen ke&ılt bedeli vahidi fiyat esn.sı 
üzerinden (268 907) lira (87) kuruttur. 

2 - Eksiltme 12. 9. 1941 tarihine rast
hyan cuma. günU saat 15 te Ankara'da su 
t:ılerl reisliği binası lı;:lnde toplanan su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zart 
usuliyle yapılacaktır. 

S - İstekliler, eksiltme onrtnanıesl, mu
kavele projesi, bayındırlık l§leri genel 
§artnamesl, umumi su i§leri fenni şartna
mesiyle hususi vo fennt ııartnamelerl ve 
projeleri (13) lira (441 kuruş mukabllln
de su ıoıeri relsliğindcn alnbillrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin (1450G) lira (81 l kuruııluk muvak· 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin ya. 
pılacağı günden on az tlç gün eve! elle
rinde buluna.o veslknlarıa birlikte bir dl· 
lekçe ile Nn!ıa Vcktı.ıeUne müracaat e· 
derek bu i§e mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
tarltır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iııtlr4k edemez
ler. 

5 - İsteklilerin teklit mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
cvellne kadar su işleri reısliğlne makbuz 
mukabilinde vermeleri lıtzımdır. 

Postada olan geclkmtlcr kaqul edilmez.. 
(5591) 15650 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekfllettnden: 
1 - Eksıltmeyc konulan iş: Ankara Ata
türk Lisesinde IUzum görUlen bahce tan· 

zlml ve t4dilıtt isidir. 
Keşif bedeli: (18335.00ı liradır. 

2 - Eksiltme 16.!Hl41 salı günü saat 15 
te Nafıa Vekl\letl Yapı ve lmar işleri Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf u
sullyle ynpılncnktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna müt~ferrl 
evrak (46J kırk altı kuru~ bedel mukabl· 
llnde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alı
nabilir. 

4 - EkslltmC'ye girebilmek tein istekli
lerin 0375,13> bin ile yüz yetmiş beş lira 
on Ue kuruşluk mu\akkat teminat verme
leri \'e Nafıa Vek41etlnden bu ıs tein alın
mış ehliyet vesıkası ibraz Nmelerl lfızım 

rlır. İşbu \0eslkayı almak üzere lste>klllerln 
eksiltme tarihinden en nz <tatil günleri hn
rleı üe gün evci bir istida lle Nafıa Ve
kl'lletlne müracaat etmeleri ve dl!ekcelerl· 
ne en aı: bir kalemde bu ise benzer < 15.000> 
liralık bir ıs yaııuklarına dair ısı yaptıran 

idarelerden alınmıs vesika raptetmelerl 11!.· 
zımdr. 

5 - tsteklller te>kllf mektuplannı ihale 
ı:UnQ olan 16.9.041 salı gilnO saat 14 de ka
dar eksiltme komisyonu relsllilne makbuz 
mukabilinde \'ermeleri 111.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-

(5920) 15922 

Çam kereste alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan 

Muhammen bedel, muvakkat teminat 
ve miktarı &1atıda yazılı iki llıte muhte
viyatı çam kereste 11. 9. 941 perıembe 
günU saat 15 ten itibaren sıraslyle ve ka
palı zart usullyle Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır 

Bu fıe girmek lstıyenlerin llateal hiza
sında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerfııl 
aynı gün ve saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler (100) kuruı mukablllnde 
idnrenln Ankara, Eskiıehlr, Haydarpa,a 
ve lzmlr veznelerinde Htılmaktadır. 

Liste 1 miktarı 978,400 m3 lımi çanı 
kereste muhammen bedeli 58704. lira mu
vakkat teminatı 4185,20 lira. 

Lıste 2 miktarı 400 m3 ismi çam kerea
te muhammen bedeli 24000 lira muvak -
kat teminatı 1800 lira. (:S876) l:S931 

Bezir alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 33.000 (otuz Uç bin) 

lira olan 20 ton kaynamıı lngili:a bezlrl 
10. 9. 041 ~arııamba gtlnU saat 15 te ka
palı zart usuliyle Ankarada idare bina -
sın"• satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUyenlerln 2476 (iki bin 
dört yUz yetmlıı beıı) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettlti vesika
ları vo tekliflerini aynı gUn .saat H e ka
dar komi yon reisliğine vermeleri JA.zım
dır. 

Şartnameler 150 kuruıa Ankara ve Hay 
darpaııa veznelerinde aatılmaktadır. 

(58i7) 15932 

Çam kerestesi alınacak 
Devlet Demıryolları Sa. Al. Ko. danı 

Muhammen bedeli (17~880) lira olan ı 7 
kalem ı;am kereste 15. !il. 941 pazartesi gü. 
nü saat 15,30 ta kapılı ır:arf usulü ile Aıı • 
karada idare binasında 1atın alınacaktır. 

Bu iı;e girmek iıtiyenleri (10244} liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiil 
vesikaları ve tekliflerini aynı &'Ün Hat 

14.30 a kadar komisyon reislitine verme • 
leri lazımdır. 

Şartnameler (100} kuruşa Ankara, Eski
şehir ve Haydarpaıa veznelerinde satıl • 
maktadır. (150671) 16053 

Münakasa tehiri 
D. n. Yollnrı Satın Al. Ko. dan: 
4. 9. 941 tarihinde yapılacaıtı !Hin edilen 

300 adet küctlk uıtunc takımı ekslltmeslnln 
görUlen lüzum üzerine tehir edildi~! llln o. 
lunur. (6112) 16188 

Kereste imali ve nakli 

Antalya llbaylığından : 

l - Ankaradn Se!Anık, Akbay, Işıklar, 
Mektep, Karakuş sokakları as(fl t yolları 
yaptırılması l:ıl on beı gUn müddetle ve 
kapalı zarı usullyle eksiltmeye konulmU§· 
tur. 

1 - 45 lira aylık OcreW kaloriler ateacısı. mez. <5839> 15929 

D. D. Yollan Satın Al. :Ko. dan: 
ldnremlzin Duraunbcy devlet orman lılet· 

meslnden &atın nldıl:ı takriben 5000 M3 cam 
tomrutun ormandnn tndlrtlerek blcllmesl, 
mamul kerestenin istasyonda vaıronlara tah· 
mili lıl kapalı zartla eksiltmeye konmuıtur. 

ı - Eksiltmeye konulan iı: Antalya'da 
ınektep tnıaatı olup kealf bedeli 25485 U· 

ra 84 kuruştur. 
2 - Bu ııe ait oartname ve evrak tUn· 

lardır : 
A. - Proje 
B - Sllııilel fiyat cetvell 
C - Keıılt cetveli 
D - Keııt hWAaası cetveli 

.. .. .,.. . 

E - Kaplama nevilerini söaterlr cet-
Yel. 

F - Hususi, fenni ıartname 
G - Bayındırlık iıleri genel ıartname

ai. 
H - Yapı itleri umumi ve fenni ıart-

D&nıeeL 

.t - Eluıntme ıartnameıd 
J - Mukavele projeal 

2 - :Muhammen bedeli (31304) Uradır. 
3 - Teminatı (2347) lira (80) kuruıı -

tur. 
' - İhalesi 12. 9. 941 cuma günü saat 

11 de yapılacağından ıartname, keılf cet
velini görmek ve (157) kuruı mukabin· 
de almak istlyenlerln her gUn encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale günü O· 
lan 12. 9. 941 cuma gUnU ııaat ıo a kadar 
uauıu dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını belediye dairesinde mUte -
ııekkil daimi encılınene vermeleri. 

(6842J 16930 

Satılık enkaz 
Ankara Beled!yeıı lmar MUdilrlU~ünden: 

1 - 30-35 lira Ucrctll bulaıık maklne1ı 
kullanabilir bir bulaııkcı. 

l - 2:1-35 lira Ucretıı bir hademe bunun 
sıınatkAr olması tercih edlllr. 

2 - Yukarıda yazılı !tellerin 2. 9. 941 Alı 
aünll yedek subay okulu daire 'Md. ne müra-
eaatlan llAn olunur. (6169) 16098 

AKADEMi 

Elektrikçi aranıyor 
Harp Akademiıi Komutanlığından ı 

Harp akademesine 60.70 lira ücretli bir 
elektirik ustası alınacaktır. Nafia Vekile· 
tinden üçlincü derece ehliyetnamesi olması 
ıarttır. 

Matbaacılara 
Natıa Vek41etinden : 
10. 9. 9U çarııamba güna saat 16 c1a 

Ankarada Nafıa Vek(ıleU binası içinde 
malzeme mUdUrlUğU odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda ödene
cek basım Ucreti takribi 8000 lira bedel 
tahmin edilen vekA.letln neııretmekte ol· 
duğu idart mecmuanın Birinci teorin 941 
tevkaltldo nüshasının kapalı zarf usuıu i· 
le vahidi fiyatları Uı•:erlnden eksiltmesi 
yapılacaktır. Eksiltme ııartnameal ve te
ferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUr
lUğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve ıartnamesinde yazılı ve
saik ile birlikte aynı gUn saat 15 e kadar 
mezkQr komisyona makbuz mukabilinde 

İdare:re alt tomruklardan blçlllp bu tekU· 
de teslim edilecek mamul beher M3 kereste -
nın masrarı 27,42 <:vırmı yedi lira kırk iki 
kurul) tahmin edllmlıtlr. 

Eksiltme 15. 9. 1941 paz.arte.I ırUnU eaat 
15.45 le Ankarada umum mUdürlUk blnuı 
lccrlslnde malzeme dalreılnde yapılacaktır. 

Bu lae 1rırmek lıtıyenlerln 7419,11 (yedi bin 
dl!rt Yllz: on dokuz bucuk lira) muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettltl vealkalan ve 
tekliflerini a:rnı rtın ıaat 14.45 e kadar :ko -
misyon reısııtıne vermeleri IAznndır. 

Sartnameler 200 kuruta idarenin Ankara, 
Ha>·darııa1a ve Balıkesir veznelerinde aatıl -
maktattır. (6098) 16135 

JANDARMA 

Şartnameler ve evrak Antalya ııatıa 
lnUdUrlUA'Unde görülebilir. 

Mevkii :lkl kale arası, adası 487, P. l.l, 
cinsi ahpp ev, muhamm.:n kı:vmetl 500 llra. 

İstekliler~n 5- - eylill -941 tarihine ka -
dar iki numaralı kıılada harp akademisi vermeleri lhımdır. (5896) 15933 Kömür nakli 

3 - İhale 19. 9. 941 çarp.mba gUnU aa
at 12 de husust muhasebe binasında vııa.
Yet encümenince yapılacaktır. 

Komutanlığına müracaatları. 16016 Demir köprü boya iti ilanı 
Natıa \'ekAletınden: 

Jandarma Cn, K. Ankara Satın Alma Xo
mhy0nundan: 

ANKARA VALlLlCI 

Tamirat yaptmlacak 
Ankara Valillgtnden: 
BalA kU&Bı merkez okulunun 234 lira 

kqlf bedell tamiri 20 gUn müddetle ~ık 
ekailt.meye konulmUltur. :Muvakkat temi
nat 17 lira M kuruıtur. İhale 3 eyJUl 94,1 
salı gUnU uat 15 te Bal! kaymakamlııt 
makamında komiıyon huzurunda ıcr~ kı
lın.acatınd&D prtna.meyi görmek iatıyen
ler .Ankara Nafıa mUdUrJUği.lne, Ball'd~ 
maarif memurluğuna müracaat etmelen 
illD olunur. (5686) 15688 

Pulluk alınacak 
AııJta:ra Vi!Ayet.inden: 
ı - Vlllyetımlz çiftçilerine dağıtıl

mak üzere &-7' numaralı avantreııll (150) 
adet pulluk kapalı zarf uaullyle aatın alı
nacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli ~200 
liradır. 

a - İhale 115. 9. 941 pazarteai gUDU sa
at IS te villyet daimt enclimeninde yapıl.
Caktır. 

4 - Pulluklara alt idari ve fenni ı~ 
nameler vllAyet ziraat müdUrlUğUnde p 
rUlebUlr. 

15 - Talipler muhammen bedelin yüzde 
T,S nlıbetinde depozito &kçeal tutan olan 
890 liraya alt teminat mektubu veya h&• 
su.si muhasebe mUdUrlflt11 vezneııne tedi .. 
ye edilmiıı makbu:a ile birlikte ihale gUn3 
gösterilen eaatte vtll.yet daimi encüm .. 
ne gelmeleri ilAn olunur. 

(5853) 15903 

Şose tamiri 
Ankara Valllltlnden: 

ı - Ankara - Aya, - Beypazarı - Nana,. 
han yolunun 128+400-170+200 cU K1ıa. 
lerinde yapılacak ıoıe tamiratının ihaleli 
15-9-1941 tarihine raatııyan pazarteat s0-, 
nU saat (15) te vll4yet daimi enctıme~ 
de yapılmak Uzere kapalı zarf uauıt7le *
siltmeye konuımuıtur. 

2 - Keıif bedeli ('11547) lira (il) ır.. 
ruıtur. 

3 - Muvakat temlnab (8118) )in. (Ol 
kuruıtur. 

4 - İlteklllerfn teklif mektuplumg 
muvakkat teminat mektup veya maJdı9m 
lariyle, ticaret odaaı veıikalarını n ~ 
gUnUnden en az (3) gUn evel vlllJ* ..,~iMI• 
tıcıa ile müracaat ederek bu il lcla .ıa:~__. .. _,_ 
cakları fenni ehliyet vealk~ -
ilkte yukanda adı geçen gUnde Mat • 
de vllA.yet daimi encümeni reialltfM 'ftl'I! 
meleri. .. 

5 - Bu ite alt ketlf ve ta.r1naıııae7i ._ 
gUn na.tıa müdürlUtunde giSrebllecelderL 

(6096) .. 

Şoıe tamiri 
.Ankara VA.lllittnden : 
1 - Ankara • Çubuk yolun:aııl T+t00-

48+700 cU Kim. lerl arasındaki 1Q1enin .. 
sash tamiri itlnln ihaleal 1&-9-19'1 tan. 
hine raatlıyan pazarteal gUııU au.t (U) ta 
villyet daimi encUmenlnde ~ tı .. 
zere kapalı sarf usuliyle ekslltıMJ'e ~ 
nulmuttur. 

2 - Ketif bedeli (133306) lira (Ti) b
rııttur. 

s - Muvakakt teminatı (791G) Ura (24)' 
kuru§ tur. 

4 - 1ıteklllerln; teklif mektuplarım. 
Ucaret oduı veaikası teminat 
veya malcbıızlarlyle ihale &'ün 
(3) &11D tvel vtll.yete bir iatıda 
racaat ederek bu 11 için alacakJm 
ehllyet veaikalarlyle birlikte ~ 
dı geçen günde aaat {lfı) de dalnd-
encUmen relslitıne vermeleri. 

6 - Buna alt kqlt ve ı 
&11D D&tıa mUdUrlUtllnde g 

(8097) 

M. M. V. Ha•a Müı 

Ecza almacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. da 

1 

fı - Eksıl ,mc kapalı zart US\ol\yle ve 
Yııhldl fiyat JzPrlı.den yaı.ılacaktır. 

Teklltler 2400 sayılı kanunun kapalı 
zart uauliyle münakasa hükümlerine gö
re yapılmalıdır. 

Yukanda ada ve parsel numaralan ile 
me\'kll yazılı bulunan ahıap evin enkazı he· 
dlm ,.e teıvbel tUrablye mıuıraflarlyle arta· 
cak moloz parc:alarının baıka yere nakil 
masrafları alacak ıahsa alt olmak Uzere 500 
lira muhammen bedelle acık arttırmnta ko
nalmuıtur. lhalcsl 16. 9. 941 ealı s:Unil saat 
111 te imar mUdUrlUtUnde yapılacaQından 
taliplerin mezkQr ııün ve 1aat~ yUzde 7,5 
temlnatıartyle birlikte hazır bulunmalan 

ENSTiTÜLER 
l - Ekıılltmeye konulan lı: Erzlnc'.an vlll· 

:ret.inde Fırat nehri üzerindeki Kemah ve 
Ilıc köprüleri demir Uat ynpı boyalarının Ye· 
nllenmesı işidir. Keılf bedeli (1474) liradır. 

Ankara istasyonunda varanlardan Jandar· 
ma muhafız taburu kararırAhına (73) ton 
kömOrUn nakil pazarlıtı 8. 9. 941 puart11l 
a11nü ıaat 15 te Ankaradll komlıyanumuzda 
yapılacaktır. ihale bedeli üzerinden kati te • 
mınat verilmek aartlyle lıteklllerln pazarlık 
saatinde komisyonumuza ırelmelerı. 

rın muanren 
lunmalan. 

:5 - Eksiltmeye girebilmek Jçın ıatek
lllerin 1911 lira 44 kuruı muvakkat temı· 
nat yatırmaları ve bundan bııtka a,.ıgıda.
ki vesikaları ibraz etmeleri ıarttır. 

1 - Bu ııe glrebi!r. .. eğine da • .- ehliyet 
vesikası. 

2 - Cari seneye ait ticaret odası veaı
kaaı. 

6 - BllQmum re•ml mu;af'ar ıa~':!ldi· 
:ve aittir. (74'32-60 >3> 15~~1 

Odun alınacak 
Mardin Gümrük Muhafaza Taburu Sa. 

A1. Ko. Baıkanlıtındaıı : 
ı- <383000) kilo odun satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli (18268) lira (40) 
lruruıtur. 

llln olunur. (6150) 16130 

Kuru ot alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belecll)e cop arabalan ha)'Vanatı tein 

alınacak f>2 ton kuru ota istekli cıkmadıfıın· 
dan ekılltmeıl on ırUn uzatılmıııtır. 

~ - Muhammen bedeli <3000> liradır. 

3 - Teminatı <mJ Ura (50J kurustur. 
4 - Şartnamesini 1rörmek \'e bedelsiz al

mak lltlyenlerln her eUn encümen kalemine 
ve lıteklllerln de ll. 9. 041 cuma 1rünü saat 
10.30 da beled!Ye dalrcslnde mUteıekkll dal· 
mı encUmen1 müracaatları. (6110) 16136 

Satılık araalar 
.Ankara Beledb·eelnden: 2- Odunun evsatiyle teslim mahall ve 

l aruan t 1 - Yenlıehlrde 255G ada 4 parselde bulu-' ıar namesinde yazılıdır Şartna 
meler Mardin Gümrük .Muhataz~ Tabu~ nan 160 metre murabbaı ada ve 133 metre 
Sa. Al. Ko. da görülebilir. murabbaı yol fazluı ki ceman 293 metre 

Talebeye ilan 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlütün
den ı 

1 -Bu yıl tecil edilmiı olan askeri kamp 
lara 10 eylül ı 9U de baılanacaktır. 

2 - Yüksek Ziraat Enıtitüıünün kamp 
ile ilgili erkek talebeleri 8. Eylül 19'1 18· 

bahı Ankarada bulunaca~lardır. 

8 - lkmal imtihanları Enstitüde Uln 

edilecek ııra üzerinden 8 ile 22 birinci 
teşrin 19U araııında yapılacaktır. İkmlli 
olan talebeler birinci teıırin ayının birin· 
ci günü Enatitüde olacaklardır. 

6 - Bu ıene orman fakillteıinin ikinci 
sınıfından üçüncli ıınıfa ıeçmiı veya ik

male kalmıe talebelerin kampı da Anka-
rada olacaktır. 

il - Orman Fakültesinin Bahçeköy kıs
mında bplunup da askeri kamp ile ~llka
dar olan"lar 6 eylülde doirudan dogruya 

2 - Eksiltme 8. 9. 941 pazartesi aUnü sa
at on betle Nafıa VckAletl ıoae ve köprüler 
relslltl ekılltmc komisyonu odaaıncıa pazar
lık usullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna mUtererrı 
dllter ewak aoııc ve köprüler relslltlnde ırö· 
rUleblllr. 

4 - Eksiltmeye alrebllmek lcln htekllle -
rln eksiltme tarihinden üç 1rün evel bir isti· 
da ile Nafıa VekAletıne müracaat ederek bu 
lıl yapabileceklerine dair ehliyet veıılkuı 

almaları ve 110 lira 55 kuruı muvakkat te
minat vermeleri J.Az.ımdır. (6114) 16139 

Yapı ve imar itleri ilanı 
Nafıa Vt!klUellnden: 
2. 9. 941 tarihinde ihalesinin yapılacatı 

Ankarada Ulus ve Reımıl Gazetelerle lstan
bul'da İkdam ırazetealnde 14, 18, 21 ve 23.8. 
941 tarihlerinde 1111.n edilen &7078.30 lira ke
ılf bedelli Ankara b!llırc sanat okulu tesviye 
atelyelerlnln lkmAI ııı aörülen !Uzum üzerine 
almdlllk eksiltmeden kaldırılacaktır. 

(6193) 16141 

(6190) 16132 

Acele sahhk ve kirahk 
Azimet dolayıaiyle Keçiören tepe 

ba,ında yeni yapılmıf 3 dükkan ar
kasında iki katlı tam konforlu bir ev. 
Tl: 3258. 4021 

BANKALAR 

inşaat ilanı 
SUmerbank Umum MüdUr!Uftlnden 
ı - KarabUk'te yapılacak naftalin tab· 

rlkaaı inşaatı vahıdl fiyat eeaaiyle ve ka· 
pEJı Zdlf usuHY'li eksill .• -ney. Aıcnul.n.ıif • 
tur. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Muhtelif yiyecek almacak 
T .H.K. Genel Merke:a Baek&nlıl'lndaa: 

Ankara Havacılık Okulu talebeleriaia 
aenellk ihtiyacı olan 16302 lira 05 kllnlf 
muhammen bedelli 33 kalem erzak ,.... 
tiler halinde açık ekailtmeye konulmut • 
tur. 

Her partinin ekllltmeaine girecek taUp. 
o partiye alt teminatı verecektir. 

Bu ite ait ıartname Türk Hava Kuru
mu Genel Merkezinden ve İıtanbul fUıt.. 
alnden paraaı:a verilir. İıteklller ekalltme 
r;Unü komiayonda bulunmalıdırlar. 388' 

Matbaacılara 
T. H . K. Genel Merkez Baııkanlıtından: 

S- Eksiltme kapalı zart usuliyle olup murabbaı belediye malı )ere iıtekll cıkma. 
11. 9. 941 perıenıbo gtlnU saat 11 de yu. dııtından arttırmnıı on 1rUn uzatılmııtır. 
karıda adı geçen komisyonda yapılacaktır ~ - Muhammen bedeli (1463J liradır. 

İıtanbuldaki fakülte kuımında hazır ola- -----------------
İııbu ınııaatın muhammen ketlf bedell 

28.b 76.=..6 11 rodan ibaret tir. 

K!ğıdı Kurumdan verilmek. suretiyle 
70x100/2 ebadında olmak üzere 100.000 
fitre ve 100.000 kurban ati§i bastırılması 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammeu 
bedeli beher yUz bini 1000 liradan 2000 U
ra olup muvakkat teminatı 150 liradır. 
Ekııiltme 8 eylUl 1941 pazartesi gUnU saat 
16 da TUrk Hava Kurumu Genel Merkez 
binasında yapılacaktır. Bu ioe alt ııartna
me her gtin Ankara merkez satınaıma ko
mlıyonundan ve İstanbul TUrk Hava Ku
rumu ıubeııinden verilir. 

4- Muvakkat teminatı 1370 liradır. · 3 - Teminatı {109) lira (88) kuruatur. 
&- Teklif mektupları ll. 9. 941 ı>ertem- 4 - Sartnameılnl &'Örmek ve bedelsiz al-

be ...ıınu eksiltme saatinden bl mak lııtl)enıerln her 1rUn encümen kalemine 
5" r saat eve. ve ı.teklllerln de fi. 9. 941 cuma aünQ ıaat 

llne kad:ır ( saat lO a kadar l Htın alma 10.30 da belediye dairesinde müteıekkll dat
komisyoouna makbuz mukabllinde veril· mı encUmene mUracaatıan. 
miş olacaktır. Bu santteo sonra mektuplar <61ll> 
kabul edilmez. 

16137 

caklardır. 

8 - Yüksek Ziraat Enstitüıiinün bütün 
fakültelerinde tedrisata 8 İkinci teıırinde 

ba&lanacağından erkek ve kız talebenin i· 
kinci teşrinin ilk cünü Enıtiüt.de bulun· 
malan llzımdır. (ll687) lll60• 

6-- İstekliler yukarıda yazılı muvakkat Muhtelif tamirat 

teminatı Mardin maliye veznesine yatıra· ASKERi f ABRJKALAR Ankara İsmet pqa Kız EnsUtUsU MU-
rak makbuz veya teminat mektubu He dUrlllğünden : 
ıartnameslnln dördüncü maddesinde ya- Enstitü binasının muhtelif yerlerinde 
zılı vesikaları muvakkat teminatın ko - Muhtelif yiyecek alınacak yapılacak tamirat açık eksiltmeye konul-
ııulduğu zarf fçerslne koyacaklardır. Aı. Fab. sa. Al. Ko. dan: mu§lur. İsteklilerin ııartnameyi görmek 

(7437/6009) 15999 12.000 Kır. ıadeyat beher kilosu 170 ku- üzere her gUn mektep müdürlüğüne ve 
ruıtan, 6.000 Kr. Zeytınyatı beher kilosu 95 eksiltmeye gireceklerin do 11 EylUI 1941 

Ekmek alınacak kuruıtan, 10.000 Kg. beyaz peynir beher ki- per§embc gUn saat on beııte Ankara Mek-
Maıatya • Akcadd Köy Enstitüsü Müdllr· ıosu 60 kurustan. 10.000 Kıı. toz aeker beher tepler Muhasebeciliğinde Okullar satın 

ıu~uncıen: kilosu 48 kuruatan. alma komisyonuna teminat akçelertyle 
ı - lltnlatya _ Akcadd köy enstıtllsU ve Tahmin edilen bedeli <3G.OOO) lira olan birlikte ve tamirat iıılerlnl fenni bir tarz-

buna merbut etltmen kursunun uatıda cins, yukarıda yazılı 4 kalem erzaınn askeri tab. da yapmağa muktedir olduklarına dair 
Ollktar ve teminatı yazılı yıllık ekmek ihtiyacı rlkalar umum mUdUrlUtü merkez satın alma nafıa vekA.leU yapı ve imar l§lerl reisll -
2'190 sayılı kanunun sı ıncl maddesi hükmUne komi&> onunca 8· 9· 941 pazartesi &'tinü saat ğindeıı alacakları belgelerle ve komisyona 
töre kanaı f ıı le eksiltmeye konınu1- 14 te pazarlıkla lhale edilecektir. Sartname kanunen ibrazı muktezi vesalkle beraber 
tur "' 

1 
zar usu Y (1) ııra <85> kuruıtur. Kati teminatı (5535> müracaat etmeleri. 

2 - lateklller, eıalltmeye alt aartnameyl 1 liradır. Heyeti umumlyeslnl vermek mUmkOn tııı? nevt muhtelit tamirat keııif bedeli 
'-nkara Maarif müdUrlUıtUnde röreblllrler. oJmadıtı takdirde ~:23~yn c1a 1hal~~ebl· ı 729 lıra 76 kuruf. Temlnab M lira 73 ku-

l - kapıW aarı utullYlt yapılacak olan ıır, • ?Uf. fo 1,50. ,(8067). 16006 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muzayyak hava aletleri 

alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (50.000) elli bin lira 

olan 71 kalem muzayyak hava A.letıerl 10 
blrlnciteırin 1941 cuma gUnU aaat 15 te 
taahhüdUnU ita etmlyen müteahhidi na· 
mına açık eksiltme usuliyle Ankara'dıp 
lclare binasında satın alınacaktır. 

Bu iııe girmek istiyenlerln 3750 Uç bin 
yedi yUz eııı liralık muvakkat teminatiyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllt· 
Jerlni aynı gUn saat 14 de kadar komisyoıı 
reisliğine vermeleri 14zımdır. 
Şartnameler (1) liraya Ankara ve Hay. 

darpaııa veznelerinde satın alınacaktır. 
(5834) 15913 

Kireç alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan 
Muhammen bedeli 15.000 (onbeıı bin) 

lira olan 1000 ton iyi kalitede ıönmemiş 
kireç 11. 9. 9U per,embe gUnU ıaat 15,30 
da kapalı zarf uaulU ile Ankara'l!a ldate 
binasında satın alınac$ktır. 

Bu lfe slrmek iatQreDlerlıı ll2li .(biıı 7,11& 

2 - Eksiltme evrakı ı.:ıo lira mukabi· 
llnde SUmerbank muamellt ıubeıinden 
alınabilir. 

3 - Ekıiltme 10 eylUI 19'1 tarihine 
mUaadlf çarıamba gUnU aaat ıs da Anka· 
ra'dl\ SUmerbank umum müdUrlUtUnde 
yapılacaktır. 

' - Muvakakt teminat miktarı 2.185.73 
liradır. 

6 - 1ateklller tekllf evrakı meyanına 
şimdiye kadar yapmıı olduklan bu kabil 
i§lere, bunların bedellerine, firmanın tek
nik teıkilltının kimlerden teıekkUl etti -
tıne ve hangi bankalarla muamelede bu -
ıunduklarına dair vesikaları koyacaklar -
dır. 

6 - Teklif mektuplarını havt zartlar 
kapalı olarak ihale gUnU aaat ıs e kadar 
makbuz mukabilinde Ankara'da Sllnter • 
bank umumi k9.tlpliğine teslim edilecek· 
Ur. 

7 - Poııta ile giSnderilecek teklifler 
nihayet ihale aaatlnden bir saat eveline 
kadar gelmlo ve zarfın kanunt ıekilde 
kapatılmıı olması lhımdır. P011tada va.
ki olabilecek gecikmeler nazarı ltibare 
alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada aerbe1ttir. 
,(800S), J.e02J 

1ste'ldller ihale gUnU komisyonda bu-
lunmalıdırlar. 

4036 

Erzincan Sulh Hukuk H!klmlitinden 
DAvacı hazine veknı Bekir Karapolat 

müddeialeyh Erzlncan'ın Horan kByUn • 
den ö!U Dursun oğlu Salih ve Zinet oğlu 
Halll ve saire aleyhlerint ikame eylediği 
lzaleyi !IÜY\1 dlvaaı duruşmasında : 

MUddelaleyh Zinet oğlu Halil adına çı
karılan gıyap kararına verilen 11arhta 
mUddelaleyh Halllin mahalli ikametinin 
meçhul bulunduğu beyanlyle bllA tebliğ 
iade kılındıtı görüldlifUnden gıyap kara
rının İl4.nen tebllğine karar verilmlııtiı'. 
Bermuclbi karar yevmi muhakeme olan 
17. 9. 941 çarıamba gUnU aaat 10 da biz
zat veya tevkil edeceflnlz bir ııaha.ın mah
kemede hazır bulunmuı, bulunmadığı 
takdirde l'IYabınızda bakılacağı ve iııbu 
U&ııın l'IYap kararı yerine kalın olacaaı 
ilb~wıur. ~l 
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ANA - iLK - ORTA ve LiSE 

Kız ve 
Er kek BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatılı ve 

yatısız 

Amavutköy - Tramvay caddesi : Çiftesaraylar 
Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat 
edilebilir. Derslere 25 Eylulde batlanacaktır. lstiyenlere 
tarifname gönderilir. Telefon : 36 - 210 

ANKARA Lv. AMIRLIGINE 
GELEN iLANLAR 

F otin alınacak 
Bursa Sa. Al. Ko. dan: 

l - 20,000 lira dahlllnde totln alınması 
let kaııalı zarı usuıp-1e münakasaya konul • 
muıtur. 

2 - Tahmin bedeli 20.000 lira olup muvak
kat teminat 1500 liradır. 

3 - İhalesi 6. 9. 941 cumartesi günü saat 
11 de Bursada Topıınede yedinci ilk okuldaki 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale gUn ve saatinden mu· 
vakkat teminat paralarını herhangi uır mal· 
ıandı4ına veya Bursadııkl As. Po. l!l3G mu
hasebesi veznesine yntırmıs olacaklıırılır. 

~ - Tallplerln teminat mektuplarını muh
tevi tekllt mektuplarını ihale gUn ve saatin· 
den bir saat evel Ko. na tevdi ecteccklcrdlr. 
E'<lıar ve &artnamesl Ankara. lstanbul. Kon· 
J'8 ve Erzurum Lv. tımlrllklcrlyle Bursada 
)'edinci ilk okuldaki Sa. Al. Ko. da ı:örulebl· 

lir {5!;47) 15\.i13 

Ot ve saman alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan: 

mamnk Uzere kısımlara ayrılarak ayrı 

ayrı taliplere de ihalesi yapılabilecektir. 
4 - İhalesi 19-9-1941 cuma günil sa.at 

16 da yapılacaktır. isteklilerin mezk1lr 
günde ihale saatinden bir saat· evel talip 
olacakları miktara göre kanuni ilk te • 
mlnat makbuzlarını saat 15 kadar Ko.na 
vermeleri. (6938) 16042 

Kuru ot alınacak 
İzmir Hükümet Sa. Al. Ko. dan 

1 - Beher kilosuna 7 kuruş 50 santim 

fiyat tahmin edilen 1,152900 kilo kuru ot 

ihtiyacı toptan veya her mıntakaya ayn ay

rı taliplerine ihale edilmek suretiyle ve 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
lur. 

2 - Eksiltme 15. 9. 941 pazartesi günü 
saat 16 da İzmir Lv. A. Sa. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 66468 

liradır. Teminat muvakkatası 5574 liradır. 

.J, - Şartnamesi Ko .da görülür. Eksilt

miye iştirak edecekler kanuni vesikalariy-

le teminat teklif mektuplarını ihale saatin-
ı _ 1200000 kllo kuru ot ve 900000 kilo den en az bir saat evel Ko. na vermeleri. 

aman kapalı zart usu!ly!e satın alınacaktır. (6079) 16058 
2 - Kuru otun muhammen bedeli 72000 

Ura ve muvakkat teminatı 5400 ııradır. Sa· Palaska kayı'ı alınacak 
manın muhammen bedeli 27000 lira muvak· Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

kat teminat 20
23 liradır. ı - O n bir bin palaska kayışının 25. 8. 

3 - Pazarlık kuru ot 3. 9. 911 saat 16 da 
aman s. 9. 941 saat 17 de<llr. tsteklllerln tek· 941 günkü ihalesine tekliE mektubiye ka· 
ut mektuplarını belll vakitten bir saat evel 
Ko. na vermeleri. Bu saatten sonra verilen 
mektuplar kabul edilmez. {5651) 15617 

nunun 32 inci maddesine göre hazırlanma 

mış olduğundan sahiplerine iade edilmiş · 

tir. Bu ihtiyaç tekrar kapalı zarf usuliyle 

• 

v I.; us 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma sa. Al. Ko.dan : 

1 - Aeaitıda elrui ve m!ktan, muhammen tutan ve muvakkat teminatı yazılı ve ihale ırtı· 
nU ve saatleri belli dört kalem erzak, yem, ve mahrukat maddeleri ayrı ayn kapalı. zarna 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eks11tme 15-9-1941 pazartesi 2ünü aaatıda yazılı saatlerde Bandırma satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklller asatıda her muvadın hizasındaki muvakkat teminatlarını ihale saatinden 
eve! askerı posta 1359 mUhasebecll!ğ!ne yatırarak teminat makbuzlarını havı teklif mektup· 
lnrını 2490 sayılı kanunun hUkUmlerlne ve bllhaıısa 32 ıncl maddesine uygun olarak ihale sa
atinden cveı komisyona vermıs olacaklardır. Bu saatlerden sonra verilen zartlar kabul edll· 
mlye~ektlr. 

4 - Asal':ıdnkl mevatıara alt evsn! ve husust ~artınrı Ankara, !stanbul levazım amirlik -
lerlyle Bur~a. Bıılıke~ır, Susurluk, Tlrllye, Bandırma Sa. Al. Ko.larında mevcut oLup lstıyen
lcr her vakit ıröreblllrler. 

s - Taliplerin Mağıdak1 llM adresinde ihale i:UnU 1\:o.da hazır bulunmaları llAn olunur. 

Cinsi Miktarı Muhammen T . M. teminat İhale tarihi saat 
Odun 660000 13200 990 00 15. 9. 941 11 de 
Sığueti 222700 89080 6681 00 15. 9. 941 16 da 
Kuru ot 770000 50050 3753 75 15. 9. 941 17 de 
Samıın 655500 16668 1249 88 15. 9. 941 18 de 

(5942) 1:;900 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Durt kaleM erzuk yem ve mahruknt madrlE'lcrl nsaıtıdn gö~terllen miktarda ayrı ııs

rı tııtarlnrı lllbarlyle kapalı zart ve aı:ık eksiltmeye konulmustur. 
2 - 1".slltme 18·9·1!M1 persembe ırilnil asartıdald saatlerde Bandırma Sa. Al. Ko.da ya • 

pıltca ktır. 

3 - Jsteklllf'rln aşnğııTFI her muvacl<lın hlznsındakl kapalılar tein mu,·akkat tf'mlnatlarını 
ihale saatlerinden bir saat eve! As. Po. 13:;9 muhaseheclllı'l;lne yatırarak teminat makbuzla
rını havi teklif mektuplarını 2,190 sayılı kanunun hükllmlerlne ve bllha"~" 32 inci m·ıılı)~l
ne uyııun oı ırak ihale saatinden birer saat eve! Ko.nn \•ermiş olac:ı.klrırılır. füı s:ı.:ıtlerılrn 

sonrn verilen :zarflar kabul edilmez. E\·sat ve husus! şartlnr Ankara. tstanbul Lv. Amirlik· 
lcrl;-le Bursa, Ilalıkeslr, Susurluk, Tlrll;-e, Bandırma Sa. Al. Ko.larında görU!eblllr. 

Cinsi Miktarı M. tutarı M. teminat 

Sıı:tıretı 

Kuru ot 
Sam on 
Odun 

Kilo Lira J.irıı. Kr. 
41250 16500 1237 50 

880000 52500 39GO 00 
484000 14036 10fı2 70 
165000 2805 210 38 

(5!)43) 

Gaz yağı alınacak 
D. 13cyoııt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 65 ton ımz)·a~ı pazarlık!ıı alınacaktır. 

~.tuhammt'n brclell 27i>O lira muvakkat temi
nat 1707 llradır. 

İhale glin saat Şekli 
18. 9. 911 11 Kapalı 

ıs. 9. 9.n 16 
18. 9. !l41 17 .. 
18. 9. 941 18 Açık Ek. 

15901 

Sığır eti alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 

2 - Pıızarlıfn 17. 9. 9·ll persembe ınınll ıın-
münakasaya konmuştur · nt ıo da Beyıızıt sa. AL Ko. da )'apılacııktır. 

2 - Münakasası 13. 9. 941 cumartesi gÜ· tsteklllcrln belli ııun ve saatte teminat mak· 

ORMAN 
ÇİFTLİGİNDEN: 

ı. - e ton aığıretl veya ayaktan sığır kn· 
lllllı a rt wıullyle saUn alınacaktır. Sığıretlnln 
lleher kilosuna tahmin edilen !!yatı 35 kuruıı 
ol11P tutan 15700 llradır. 

nü saat 11 de Erzurum Sa. A l. Ko. da ya- buzlnrlyle müracaatları. 

2 - ı:vsat ve hususı sartlar 'ı'opkapı Mal· 
tesıennde Sa. Al. Ko. da ırôrülUr. lhalesl 9. 9. 
'M: ..ıı aünü saat ıı de yapılacaktır. lstek
Ulerin aıezkt'.lr ırtın ve ihale ııaatlnden bir sa· 
at eveı ıekut mektuplarını Ko. na vermeleri. 
llUV t teminatı llSl lira 25 kuruştur. 

(5965) 15956 

Er fotini alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
ı-Jlıtıyaç için 2000 çift iyi cins er f o

tbıi p&111.rlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

2- JOOO çift !atinin muhammen bedeli 
19.000 Ura ve katı teminat 2850 liradır. 

8- Evsaf v e hususi şartlar 310 Sa. Al. 
Eo. da Ankara İstanbul Lv. Amirliklerin
de ve Qanakkale Sa. AI. Ko. da görüle -
bilir. 

6- thaıesi 22. 9 . 941 gUnü saat 11 de 
aıo Sa. Al. Ka. da yapılacaktır. Taliplerin 
'belli s11D ve saatte K o. da hazır bulunma-
ları. (5966) 15993 

Er f ot ini alınacak 
on Sa. AL Ko. dan: 

prlacakt ır. 

3 - Muhammen bedeli 20900 lira ve mu-

vakkat teminat 1568 liradır. 

4 - Palaska kayışlarına ait nümune ev

safı ve şartnamesi Ko. da görülür. 

5 - İsteklilerin kanunun 32 ci maddesi
ne göre teklif mektuplarım ihale zamanı

nın<lan bir saat evel Ko. an vermeleri, 

6123) . 16071 

Saman alınacak 
Tophane Fımlıklı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kllosuna tel balya olarak 3 ku

rus 75 ve düküm olarak 3 kuru$ !lyat tahmln 
edilen 1270 ton saman 3. 9. 941 carsamba ırU
nU saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli balya saman !cin 47625 lira 

kntl teminat 7143 lira 76 kuruş, dükUm ola
rak 88100 lira olup kati teminatı 5715 Ura· 
dır. Şartnamesi her ırtın Ko. da gorilltlr. ls· 
teklllerln bclll gün ve saatte kanuni veslk!l· 
larlyle birlikte Fındıklı Sa. Al. Ko. na gelme· 
lcrı. (6134) 16079 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alrnacak 

Bandırma Sa. Al. Ko. dan: 
palı zarfla alınacatı 11An edilrnls 
ı.ıt er totlnlne lstek!l cıkmadııtın· 

l - Aaııf:ıdıı cins ve miktarı muhammen 
2"- 9 . 

941 carıamba ırünü saat t utar muvakkat teminat ihale tarlhl saat ve 
rlıkla alınacaktır. ihalenin sekil yazılı llürt kalem erzak yem 

mmen bedell 21250 llra katt t e· 
Ura 50 kurustur. 

rtname ve nümunesl .Merzifon Sa. 
h ııörü!Ur. l steklllcrln belll ~Un ve 
nunı bel~elerl ve t emlnatlarlyle Ko. 

(6054) 16009 

Sadeyağ alınacak 
Topkapı Maltepe S a. Al. K o. dan ı 

1 - Kapalı zarf usuliyle 520 ton sade

Jai alınacaktır. Beher kilosunun muham

men bedeli 160 kuruş 50 santim. Tutarı 

834&00 liradır. 

ve mahrukat mrıddclerl ayrı ayrı kapalı zurt
la 

0

ekslltmeye konulmustur. 
2 - l~kslltmc 22. !>. 911 pazartesi gUnU yu· 

kandaki sııatlerılc Bandırma Sa. Al. Ko. <la 
}·apılncaktır. 

S - ısteklller yukarıdaki her mevadılın 

hizasındaki muvakkat teminatlarını lhnle sa
atinden evci As. Po. 1359 muhascbeclllğlne 

}atırarak teminat makbuzlannı havı teklif 
mektuplarını 2400 sayılı kanunun hükümle -
rlne \'e bilhassa 32 el maddesine uygun ola· 
rak ihale saatinden birer saat evel Ko. na 
vermls olacaklardır. Bu saatlerden sonra ve
rll<.'n znrtınr kabul edilmez. 

2 - E vsaf ve hususi şartlar Topkapı 4 - Yuknrıılakl mevatıara alt hususi sart· 
Maltepes i Sa. Al. K o. da görülebilir. ııı ve evsar Ankara, tstanbul ıevnzım tımlr-

3 - İhalesi 19. 9. 941 cuma giınü saat llklPrtyle nursn, Balıkeı.tr, Susurluk, Tlrlly~. 
11 de Sa. Al. Ko. dan yapılacaktır. Bandırma Su. Al. I<o. lıırındn her ırün gürllle-

4 - İsteklilerin m ezkfir günde iha le sa- bilir. CG04sı 
Cinsi: Odun. miktarı 72a.OOO kilo, 1\1:. tuta

atinden bir saat eve! talip olacakları mik- rı ız:ı2:-; lira. ::11. temınnt 928 lira, ihale gUnU 
tara göre k anuni ilk teminat makbuzları 22. fi nıı, ıırınt 11, srkll kapıılı znrf. 
Ye teklif mektuplarım saat 10 kadar Ko. cinsi: sığır eti, miktarı 125.000 kilo, lif. tu-

l 1 tnrı 50000 llr:ı. M. teminatı 3750 llra, ihale aa vermeleri. (6987) 604 
günü 22. 9. !> ıı, snnt JG, şekli kapalı zart. 

P·ırinç alınacak Cinsi: J<uru ot. mlktnrı a.12.000 kilo 111. tu· 

(6170) 16099 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alrnacak 

Banı:Jırma sa. Al. Ko. dan: 
1 - A&aAıda cins ve miktarı muhnmmen 

tutar muvakkat tcmlno.t ihale tarih ve saat
leri yazılı 4 kalem erzak yem \•e mahrukat 
maddeleri a}·rı ayrı tutarları itibariyle kapalı 
zartla l'kslltmeye konuırnu~tur. 

2 - Eksiltme 24. 9. 941 pazartesi &Unü YU· 
karıclakl saatlerde Bandırma sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - lsteklller yukarıda her mevaddın hi
zasındaki muvakkat teminatlarını ihale saa
tinden eve! As. Po. 1359 mubasebeclllQ'lne 
yatırarak teminat makbuzlarını havi tekııı 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun hükümle · 
rıne ve bilhassa 32 el maddesine uygun ola
rak ihale saatinden bir saat eveı Ko. na ,,er
mis olacaklardır. Bu !aatlerden sonra veri · 
len mektuplar kabul edilmez:. 

4 - Yukarıdaki mevatıara alt evsat ve 
husust sartlar Ankara, İstanbul Lv. Amlrllk
lerlyle Bursa, Balıkesir, Susurluk, Tlrllye, 
Bandırma Sa. Al. Ko. Jarında ırörüleblllr. 

5 - Ta!lplerln yukarıdaki ilan dairesin· 
de ihale aUnü Ko. ı:Ja bulunmaları. 

(6049) 
Cinsi: sıQır eti, miktarı 144,000 kllo, :M. 

tutan 571i00 lira, M. teminatı 4320 lira, !hale 
tarihi 24. 9. 941, saat 11. 

Cinsi: saman, miktarı 500,000 kilo, M . tu
tarı 15000 lira, M. teminatı 1125 lira, ihale 
tarihi 24. 9. 9,11 saat lfl. 

Cinsi: kuru ot. mlktarı 770.000 kllo, M. tu
tarı 46200 lira, 1\I. teminatı 3465 lira, !hale 
tnrlhl 24. 9. 941 saat 17. 

Cinsi: Odun, miktarı 1.240.000 kilo, M. tu
tan 248C'.> lira. M. teminatı 1860 lira, ihale 
tarihi 24. 9. 941 saat 18. 16128 

Mercimek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa.. A l. K o. dan 
1 - Pazarlıkla 30 ton kırmızı •mercimek 

alınacaktır. Beher kilosunun muhammen bc
ılell :.ı ı kııruı 25 santimdir. Tutarı 7275 lira-
ılır. 

2 - Ev~rıf ve hususi sartıar Topknpı Mal
tepeslncl<• Rıı. Al. Ko. da görüleblllr. 

3 - !halesi 4. 9. 941 pcrşcmhe gilnU saat 
10 da Ko. ela ~·npılncaktır. Katı teminat 1001 

lira 25 lmnıştur. (6077) 16134 

Kuru ot alınacak 
Bursa Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 68G.OOO kilo kuru ot pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
Topkapı Sa. Al. Ko.dan : tarı Z-'230 lira, lif. teminatı 16fi7 lira 25 ku - 2 - Kuru otun tahmin bedeli 41160 lira 
1 _ Kapalı zarfla 300 ton pirinç alına • rus. ihale gilnü 22. 9. 9U, saat 17, sekli kaııa- olup muvakkat teminatı 

6174 
llradır. 

caktır. Beher kilosunun muhammen be - lı zart. 3 _ l'az~:trlığı 5. 9. 9.U cuma günü saat 15 
d eli 45 kuruş olup tutarı 135.000 liradır. Cinsi: Saman, miktarı 207.000 kilo. l\I. tu- te Dursıı'da Topanede Sa. Al. Ko. da yapıla· 

2 _ E vsaf ve hususi §artları Topkapı 1 tarı 6210 Ura :iT. teminatı 4fi5 lira 75 kurus, caktır. 

M altepeslnde Sa. A l. K o.da görtileb!l!r. ihale günU 22• 9· 941• saat 18• sekil karıalı 4 _ Tııllıılerln ilk teminatlarını ihale sn· 
3 - 300 ton pirinç 50 tondan aşağı ol • zart. 16127 nHnclen evcl herhangi bir malsancllğına ve-

KIZ ve 
ERKEK 

ANA - iLK - ORTA ve LiSE 

HAYRİYE LİSESi 
Fatih : Sarachanebaşı 

YATILI 
YATISIZ 

Kayıt !cin her ırün 10 dan 17 ye karlrır mektebe mUracaat. Eski talebe 
kayıtlarının yenilenmesine 8 cy!Ule kadar de\•am cdllecektlr. 

Telefon: 20530 ••••••••••••••I• 
«=DAKTİLO KURSU 
[ 

'6 m0> dmNlnl d• ~,"' ""''"'" "" ] 
Bir ayda dlı>lonıa verillr. Tahsil a;anmaz. Aksam kurlan aı:ılmıstır., 

\... Memarıar Kooperatltl karıısı No. 3 Tel: 3714 ======== 

~--·GAUTHIER VIDAL----., 
Ev işlerine mahsus her ci:ls 

ANİLİN 

HOROZ 
.MAHKA 

kuma, için 

Umumi sallı 
deposu : 

yn Bursa askcrt muhasebeclllğlne yatırmış 

olnıılları ll\ıımdır. 

5 - Kuru ota alt şartname Anko.ra, İs· 
tnnbtıl Lv. l\mlrllklcrlylo Dursa Sa. Al. J<o. 
dn mevcut olup talipler tarafından okunabl· 
lir. 

6 - Tallplcr muay)•en glln ve saatte Ko. 
da hazır bulunmaııırı. {6124) 16140 

Ulus - 22 inci yıl. - No. 7212 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artutt 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -

1 - Tecrübe hayvanları 
için çiftliğimizde gösterile
cek bir mahalde (haddi la
yik görülmediğinden ) ye -
niden açık eksiltme ile bir 
saya inşa ettirilecektir. 

2 -inşaatın muhammen 
bedeli 5600 liradır. 

3 - Bu inşaata ait keşif 
evrakı ve planlar Çiftlik 
Müdüriyetinde görülebilir. 

4 - İştirak edecek müte
ahhitler o/o 7,5 teminat ak
çesi olaın 420 lirayı Çiftlik 
veznesine yatıracaklardır. 

5 - İhale 6. 9. 941 cu -
martesi günü saat 10 da 
Çiftlik Müdüriyetinde ya -
pılacağından taliplerin o 
gün ve o saatte Çiftlik Mü
düriyetine müracaatları i-
lan olunur. 4022 

Zayi makbuz 
G alata İthala.t GUmrtiğünden 6097 No. 

lu beyannameye ait 29885 N o. lu U.3.941 

tarihli 349 T. L . 52 kuruş 3 sandık Moto

pomp ve hor tuma alt gümrük makbuzunu 
zayi ettiğimizden döviz işlerinde kullanıl

mak üzere yenisini çıkaracağımızdan 

eskisinin htikmü olmadığını bildiririz. 

6253 Gillchrist Walker And Co. 

C. H. P. Ankara Vilayet 
idare Heyeti Reisliğinden : 

Taş nakil ettirilecek 
Çal tepesinden Dikmeç köyü

ne takriben üç kilometre me
safeye nakledilecek 3.000 M3. 
kadar taşın yalnız nakliyesi pa
zarlık suretiy le münakasaya 
konmuştur. Taliplerin 1 - ey!Ci l 
- 1941 pazartesi g ünü saat 17 de 
Ankara'da Yenişehir'de P arti 
merkezine gelmeleri ilan olunur. 

Kireç alınacak 
250 ila 300 t on miktarında k i

reç alınacaktır. Vermiye talip 
olanların 1 - ey!Cıl - 1941 pazar
tesi günü saat 17 de Ankara'da 
Yenişehir'de Parti merkezine 
gelmeleri .itan olunur. 

Kiremit taşınacak 
Ankara istasyonundan Kalaba 

mahallesine ve Dikmen köyüne 
300 ila 350 ton kiremit nakletti
rilecektir. Taliplerin 1-eyhll-941 
pazartesi günü saat 17 de Anka
ra'da Yenişehir'de Parti merke
zine gelmeleri ilan olunur. 3979 

YENİ Sinemada 
Bu aeec 21 den itibaren 
TUrk tllmclll~lnln zafer tacı 

KAHVECİ GÜZEL! 
Yaratanlar: 

l\Iünlr Nurettin • Ha:zım - ~ezlhe 
Saat 16.30 seansında 

AŞKIN' ZAFER! 
Saat 14.:lO • 18.30 seanslarında 

DANSİNG MELECl 
Saat 12.15 te ucua matine 

1/9/1941 

I'--

, 
tHA~ · 
Hlll\1$f 

Si: 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 İkramiye Plam 
adet ıocıo liralık - 2000.- lira 8 adet 250 liralık - 2000.- lira 

2 • 

4 • 

ıooo 

7'0 

';OO 

.. 

.. 
• 

- ~urırı.- liar 

1500.- lira 

lOOO.- Lira 

35 .. 

80 • 

300 .. 

100 

';0 

20 

• 3500.- Lira 

• 4000.- lira 

• - 6000.- lira 

Krşldeler: 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lklncltcşr!n tarihlerinde yapılll 

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

Muhtelif kumaş ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitilsil !tektörlliğünden : 

ı - Kurumumuz okurları Ic:in aşağıda miktarı yuzılı kumaşlar Ticaret Odasınd 

ıılınnn muhıımmen bedeller üzerinden k:walı zad usuliyle ihale yapılııcaktır, 

2 - İhale 6-9-1941 günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 37,5 dır. 

4 - Şartnameyi görmek ve daha fazla izahat almak lstlycnlerln daire müdürlüğün 

milracaatlan. <5722> 

Cinsi 

Erkek paltoluk kumaş 

Erkek elbiselik kumaş 

Kız tayyörlük kumaş. 

Krz mantoluk kumaş 

Miktarı 

375 metre 

1100 
110 

30 

" 

Muhammen bedel Fi. 
630 •• 

615 

620 

730 

" .. 

T utan 
2362,50 
6765,00 

1240,00 

.. •• 219,00 

(5722) 15766 10,586,50 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -
Kovacık menba suyu -------

§ MİKYASIMA DERECESİ 1,5 ~ 
- En selah iyettar Laboratuvar şefi r esmi raporunda; (sertliği :::: 
;; çok düıük d;ğer mevaddı m ôde niye•i çok a z olmaoı it ibariyle ~ 
_ Ankara için kıymetli bir su o lan KAV ACIK SUYU) cümlesiyle :; 
: takdirini bildirmekted ir. T elefon: 1634 4003 :::: - -'=İıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Büyük gece eğlenceleri 

r Hava Ku;~;~·~enf aatine 
Yenişehir Bira Parkında - Eski Bomonti Bahçesi 
Caz, Dans müsabakaları, Varyete, Oriyantal dans, 

Akrobatik hareketler, Monolog ve saire ...• 
Hariçten yiyecek getirilmiyecektir. 

~ Duhuliye 25 kuru§. ~ 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. = ~ 

~ Hukuk mezunu bayan memur ahnacak § 
= ~ - ~ 
§ T. C. Ziraat Bankasından : i -Ban'(amı7 merkezinde İstihdam edilmek ve ehliyetine göre 

120-140 liraya kadar aylık verilmek Üzere Hukuk Fakültesinden ---
- iyi derece ile mezun ha.yanlardan müsabaka ile iki memur alma-
: caktır. 

: Mesleki sahada iki seneden fazl a tatbikat görmÜ§ olmak rüç-
: han sebebi addolunur. 

::=,, 
"" :=. ::: 
~ 
~ 

: imtihan 3-9-1941 çarşamba günü saat 9 da yapılacağından ta. 
: liplerin lüzumlu vesikalariyle 2·9-1941 aksamına kadar banka- -_ - - ~ 
_ mız Personel l§leri Müdürlüğüne müracaatları lazımdır. ! 
':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,!' 

Sus Sinemaunda 
BugUn bu gece 

2 mm birden 

1. ORMAN ZEBANİLERİ 

Seo.nslar: 14.30 - 16.30 • ıs 30 ı:"P<'<' ::n <le 

SOMER Sinemasmda 
Buı:Un 12.15 ten itibaren 2 rıım birden 

I - G,\NGF.STEHLER ŞEBEKESİ 

(I - S \!IRA KAC'AKC1LARI 

;c:ınslar: 

12.1;.ı - 14.30 • 16 30 • ıs 30 gece 21. d e 

P A K E T 

IOYALARI 
lstanbul, Çtçekpazan 

Sokağı Altıparmak 

Han No: 8-4 

Gazet emize aönderııen ııer nevi ya
zılar, nesredllsln edilmesin aerl ve· 
rllınez ve kaybolusundan dolayı hlc 

bir mesul!yet kabul olunmaz. • 

Ramamıınn Acık Ha va Sineması 

ZAFER DONCşU. LOREL HARDI 
Türkçe sözlü ATEŞ DUELLOSU 

Cebeci Yenldo~an sineması 

LOREL HARDt KODESTE. Türkce sözlü 

StLAHŞÖR KOBOYLAR YARIŞTA 

(tsmetpasa) Sakarya sineması 

Mevsimin en heyecanlı filmi 


