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l &ONON GGLGESİ ! Güzel terbiyesi Yeni tasarruf bonol•ı 12 ya~!nda bir ~ocuk 

Bir tamim dolayısiyle 
~ . 

···································" 
Kuruluş davamızın 

Erbaşları yetişiyor 

Göz yolu hakkındaki kanun layihasının 
Vedat NeJim roR eıxümenlerde müzakeresi bitti kundura ~İYİSİ yapıyor 

0

Adliye Vekaleti valiliklere ve bü • 
tün müddeiumumiliklere çok şayanı 
dikkat bir tamim göndermiştir. Hu
kuk işleri genel direktörlüğünün 
3.9.941 tarihini ve 97 - 25 sayılı numa
rasını taşıyan bu tamimde Vekalet ce
miyetin temeli olan aile birliğinin te
sisi ve kanunun himayesine mazhar 
olabilmesi için evlenmelerin kanu -
nun tayin ettiği eşkalden farklı yapıl
maması lüzumundan bahisle hüküme
tin evlenme akdini kolaylaştırmak 
için 3686 numaralı kanunla evlenme 
işlerinde kullanılacak kağıtların Ma
liye Vekaleti tarafından tab ve 
ihzar olunarak Dahiliye Veka -
Jeti tarafından belediye ve köy
lere kadar dağıtıldığını ve bu kağıt· 
ların herhangi bir damga resminden 
veya harçtan muaf olmasına ve Türk 
ceza kanununun 237 inci maddesinde 
yazılı memnuiyete rağmen birçok va
tandaşlarımızın kanuni eşkale baş 
vurmadan biribirleri ile birleşerek 
karı koca gibi yaşadıklarını ve bu 
birleşmeden mütevellit nesebi gayri 
aahih çocukların günden giine arttı -
ğını tebarüz ettirerek vatandaşı, ka
nunun himayesinden mahrum kılacak 
bu şekildeki birleşmelere sevkeden 
ruhi, içtimai, iktisadi, harsi ve kanuni 
ıebep ve amillerle bu gibi birleşme -
lerin önüne geçilmesini temin edecek 
ve bu suretle birleşmelerden doğan 

nesebi sahih olmıyan çocukların va -
ziyetlerinin ıslahına yarıyacak idari 
ve adli bakımlardan alınması icap 
eden tedbirler hakkında vali ve müd
deiumumilerdcn mütalca 110:-makta • 
dır. 

Adliye V ekalctinin tamimini iki 
maddede hulasa ve buna göre tetkik 
ve mütalca edebiliriz. 

A - Evlenme akdi icra olunmadan 
yapılan birleşmeleri tevlit eden ru -
hi, içtimai, iktısadi, harsi ve kanuni 
ıebep ve amillerle bu tarzda birle§ -
mclerin önüne geçebilmek için alın -
ması muktazi tedbirler; 

B - Gayri meşru birleşmelerden 

olan nesebi gayri sahih çocukların 
vaziyetlerini ıslaha matuf tedbirler; 

a - Cemiyeti bir binaya benzete· 
cek olursak aile; binanın temelini 
tefkil eden tuğlalar gibidir. Sağlam 
ve mazb-.ıt tuğlalardan kurulmuı bir 
bina .ıasıl sağlam ve mazbut• oluna, 
.af lam ve mazbut ailelerden kurul -
muş cemiyetler de sağlam ve maz -
but olurlar, 

Amme intizamı ile alakadar olma· 
aı itibariyle aile; muasır medenl mem
leketler mevzuatında tayini deter -
minatif bir kanun mevzuu halini al
mııtır. Filhakika muhtelif memle -
ketler vazıı kanunu nipn, nikih, ev
lenme, ayrılık ve bopnma bahi•lerin
de aile birliğini vikaye etmek için 
her türlü ihtimalJeri nazarı itibara 
almı1tır. Katolik olan italyan ve iı • 
panyol vazıı kanunları bu huıuıta da
ha ileri giderek her ne pahasına olur
sa olsun taliki kabul ctmcmiıtir. 

İnkılapçı Türk vazıı kanunu, en 
ileri kültürlil bir memleket kanunu 
olan İsviçre kanununu kabul ve tat -
bik etmekle Türk cemiyetinin bün -
yesine ve temayUIJerinc en uygun bir 
kanunu aldığına asla şüphe yoktur. 
Bu, böyle olmakla beraber bazı kim • 
ıelerin nikahtan kaçarak g1zll gizli 
birleştikleri ve bu fili hadiseden müte 
vellit nesebi gayri sahih çocukların 
çoğaldıkları da inkdr edilmiyccck bir 
vakıadır. 

Gizli birleşmeleri ikiye ayırabili

riz. 
I - Köylerle bazı kazalardaki giz

li birleşmeler; 
II - Büyük şehirlerdeki gizli bir

leşmeler. 

1 - Bazı Anadolu köylerinde fah
aan yapmış olduğum tetkiklerde pek 
çok gizli evlenmelere rastladım. Ka
nuni memnuiyctc rağman bu gizli ev
lenmelere imıı.m nikahları ile ıurcta 
ahlaki bir şekil verilmiyc çalııılmak
tadır. 

Medeni kanunun 97 inci maddcti 
mucibince ihtiyar heyetlerinin nlklh 
kıymak salahiyeti olduğuna göre k6y
lü vatandaşın bu merasim için kan 
merkezine gitmesine lüzum yoktur. 
Nikaha müteallik evrak da her türlü 
harç ve resimden muaf olduğuna na· 
zaran kövlümüzün gizli birleıme ıek· 
!ini tercih ctm •sınc'lf'ki Mbap nedir? 
Bunda ne ruhi, ne harsi ve ne de ka· 
nuni bir sebep aramamalıyız. Bizce 
ıebcp ve amil çok basittir. Köylü da· 
yı, buna lüzum görmemektedir. Ah
kamı sabıkadaki nikah mecburiyeti, 
metafizik bir hal alan din hislerin • 
den mütevellit idi. Ve gene bugiln bi
le bazı köylülerimizin imam niklhı 
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Salaetltlin KARAN AKÇI 
yaptırmalarını icap ettiren; hep bu 
histen artakalan bir itiyattır. 

Türk tarihini tetkik cdec~k olur
sak görürüz ki, islamiyctten cvelki 
Türk ailesi tamamen monogamdı. Bu 
itibarla bahsimizin mevzuu olan ha
disede hani amiller arasında isabet 
görmemekteyiz. Biraz cvel i~rct et
tiğimiz gibi köylümüzün nikahıız bir
leımeleri ihtiyar edişi; kültür ıevi -
ycsinin daha henüz bu lüzumu mede
ni ve asli bir ihtiyaç olarak hissetti
recek bir hale ;e!memi§ olmasından 
mütcvcıtittir. Nit,·kim .ı(Oy mektep
lerini bitirerek askerliğini yaptıktan 
sonra köye dönüp evlenen dclikan -
lıların kanuni merasime uygun ola
rak aile tes.is ettiklerini mcmnuni -
yetle görüyoruz. 

Bu bahiste ufak bir mülahaza ola
rak ıunu da zikredebiliriz. Bazı mü • 
nevver köylülerimiz, bo~nma çok güç 
olduğu için medeni kanun hlilrümle -
rine tevfikan nikah yapmadan bir -
letmektedirler. Birden fazla ka -
dınla yaşamak istiyen bazı kemscler 
bir kadınla bir-müddet yaşayıp on -
dan bıktıktan sonra bırakmakta ve 
yahut bu kadını muhafaza etmekle 
beraber aynı şekilde, yani medeni 
kanun hükümlerine muhali r nlarak 
bir veya birkaç kadınla ya'8makta
dırlar. Cemiyetin rcsaneti bakımın -
dan asla tecviz olunamayan bu şekil 
birleşmeler; birçok ihtilatları ve :ı!
le sefaletlerini intaç etmektedir. 

Hulisatcn diyebiliriz ki, Türk köy· 
lüsünü bu gayri meşru birlc~elcrdcn 
kurtarmak için; onu kanuni yollar • 
dan evlenmek ihtiyacını hissettire -
cek bir &eviyeye getirmckliğimiz la
zımdır. 

2 - Şehirlerirr.izdcki gayri meşru 
birleşmelerde ahlikt tcıirleri kabul 
etmek meebcriyetindeyiz. Bazı indi 
mülahaza ve teemmülJerle evlenmek 
istcmiycn kimseler "metres hayatı" 
yapmayı tercih etmektedirler. Hu -
kuk dilinde Concubinage denilen bu 
müc•eseye her devrede ve her mem
lekette tesadüf olunabilir. 

Cemiyet ahlakı ve teamülü itiba • 
riylc ve mergup olmıyan bu tarz bir
leşmelerde iktısadi darlığın mühim 
bir imil olduğu inkar edilemez. Ge
liri; çchizi, gençlik ve güzelliğinden 
başka hiç bir serveti olmıyan kadın, 
belki beni alır ümidiyle aeçtiii bir 
erkekle gayri meşru bir surette yqa· 
mıya mecbur olmaktadır. Diğer ta -
raftan, 1683 numaralı askeri ve mül
ki tekaüt kanununa tevfikan dolgun 
maaı alan bir takım genç dullar; ye
tim maaşlarını kaybetmemek için her· 
hangi bir erkekle niklhsız yaıamak -
tadırlar. 

Tahlil ettiğimiz bu faslı terkip ede
cek olursak diyebiliriz ki, nikihs.ız 
birlcımcmesi için; köylU vatandaıı 
nikahı lüzumlu bir müe11esc tcla.kki 
edecek bir hale getirmek, kasaba ve 
Jthirlerimizde bu sakim birleımeyi 
bertaraf edebilmek için de ahllk ve 
iktısat ıartlarını düzeltmek, geliri 
olmıyan kadınlara it bulmak luundır. 

b - Nesebi sahih olmıyan çocuk 
dlva~ıı. gayri meını birleımeterin ta
bii bir neticesidir. Bu gibi doğum -
ları önliycbilmek, gayri mcıru bir -
!eşmeleri önlemekle mümkündür. 
Gayri meşru birlepncler devam etti
ği müddetçe neısıcbi sahih olmıyan 

çocuklar çoğalacaktır. Medeni kanu
numuzun neıebi sahih olmıyan ço • 
cuklar hakkındaki hükümleri çok sa
rihtir. Kanunun 295 inci maddesinde, 
evlilik haricinde doğan çocuğun ana· 
sı ve hattı bizzat çocuğun, baba veya 
mirasçıları aleyhine babalık davası 
ikame edebilecekleri yazılıdır. Aynı 
kanunun 296 ıncı maddeaine göre da
va müddeti çocuk doğmadan evci ve 
yahut doğduğundan itibaren nihayet 

Yurdun kuruluş davasında .omuz -
larına mesuliyct ve hizmet alacak ye
ni bir neslin yetittirilmesi, devle -
tin büyük meEelelerinden biri olmuş
tur. Milli Şef'imiz, aon Anadolu se -
yahatlerinde sanat okullarının çalış
malarını yakından tetkik buyurmak 
suretiyle meıelcyc verdikleri değeri 
göstermiş bulunuyorlar. 

Yurdu kuruyoruz. Bu şerefin bü
yük payı ancak Türk gençliğine ve
rilebilirdi ve öyle yapılıyor. Fabrika
larımızı biı yükseltecek, tezgahların
da biz çalıpcığız. Türk çocuğunun 

el yatlcınlığından şüphemiz yoktur •. 
Yabancıya kurdurduğumuz fabrikala
rı, bir iki sene ıonra ulaştığınız za -
man sizi karşılıyacalc manzara gönül
lere ferahlık verir: bizim işçiler ma
kinenin az zamanda dostu oluvermiş
lerdir. 

İçinde bulunduğumuz hamle, ileri 
Türkiye'nin endüstri hayatına can, 
kuruluş halindeki yurdumuza yeni bir 
çehre verecektir. 

Son haftaların. köy, kasaba ve şehir 
okul çocukları arasında kulaktan ku
lağa fısıldıyan en sevinçli haberinin 
ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? 
Sanat okullarına baş vuranlar geri 
çcvrilmiyecek... Çocuklarımız göz 
nurlarını ve el emekler.ini bizim ta -
şımıza ve toprağımıza katmak için 
biribirleriyle yarı~a başlamak üzere
dirler. 

Maarif Vekilimiz, bir seneyi kay -
betmemck için dün Büyük Millet 
Meclisinde yeni Eo<ınat okullarına dair 
olan kanunun kısa zamandl konu -
şulmasını rica etmiştir. 

Altı asrın uykusundan uyandık. 
Kuruluş Türkiycsi, artık boş geçen 
günlerimizi affedemez. 
Şimdi bize düşen vazife, devletin 

bu yeni hamlesinden vatandaşlara ve 
en başta çocuklarımıza en doğru ha· 
berleri yetiştirmektir. Bu işte, Anka
ra radyosundan da bir temennimiz 
olacak: bir vakittcnbcri, Ankara Dev
let Konservatuvarına talebe yazımı 

için anonslar yapıldığını duyuyoruz. 
Konıcrvatuvar, memleketin manevi 
in,asını hazırlıyor; anon3ların yüz
lerce Türk çocuğuna yol öğrettiği 

muhakkaktır. Acaba aynı yardım, da
ha timdiden başlanarak. mevcut ve ye
ni açılacak sanat okulları için de ya -
pılamaz mı? Gazetelerdeki ilanlar, bu 
~ocukların eline geç varı~r, vakti _ge
çiriyorlar. Geç kalıyorlar. 
Şu günlerde, ellerinde ilk okut dip

lomalı kimbilir kaç bin çocuk, girecek 
okul peşindedirler. Onları sevindi • 
relim ve çağıralım. 

K~al Zeki GECOSM AN 

bir sene içinde ikame olunmalıdır. 
Gayri meşru birlcıme nesicesi ço

cuk edinen kadın, mevzuatı bilme -
mcıi yüzünden babalık davası ikame 
edememektedir, Bu hal, cemiyet ara
sında nesebi gayri sahih çocukların 
çoğalmasını intaç etmektedir. Binae
naleyh mevzuatımızda tadilat yapıla
rak ıttıla halinde resen babalık dava
sı ikame.i hakıkını hUddeimumumilc
re de vermek düşUnülebilir. 

Halen Türkiye'de birçok nesebi 
gayri aahih çocuk bulunduğunu sanı
yoruz. Bu yavrucakların vaziyetini 
ıslah etmek üzere cümhuriyetin 
onuncu yıldönümü münasebetiyle ne
fir ve ilin olunan 2330 sayılı af ka -
nununun 16 ıncı maddesindeki hü
kümlere mümasil ahkamı ihtiva eden 
bir kanun neşretmek suretiyle evlen
dirme memuru huzurunda yapılmış 
akde müstenit olmıyarak birleşip ka
rı koca halinde yaşıyanların fili va -
ziyctini evlenme ve bu fili vaziyetten 
doğan çocukları da tesçil ederek ne • 
sebi sahih telAkki etmek mümkün -
dür. 

Güzel terbiyesinin bir yolu da 
Gö.zlerden geçer. 
Gözler, güzeli ve çirkini dimağı
mıza aksettiren sihirli aynalardır. 
Gözler, görmek için yaratıldı. 
Halbuki bakıp da göremiyen ne 
kadar çok göz var bu dünyada! 
Görmeğe, daha iyi görmeğe alıt • 
tırabilmek için, gözleri terbiye et
mek lazımdır. Gözler, görme ka
biliyeti arttıkça güzelleıir ve ma
nalaşır. 
Sanatkar gözleri tabiatin ve ha -
yatın içini ve arkasını da görür • 
ler. 

Güzeli gönniyPn gözler, çirkini 
hoı görür. Kerihten, murdardan, 
ldiden iğrennıiyen gözler, hayat
ta güzeli, temizi, yükseği arama.z
lar. 
Pislikle mücadele mi etmek iııti -
yorsunuz, milletin gözlerini terbi
ye edin. 
Millette kuvetli bir hayat sevgisi 
mi uyandrrmak istiyorsunuz, göz
lerinin güzel kar,ıaında hayran 
kalma kabiliyetini arttırın. Ha • 
yat :r.cvki, ç.alı\;ma şevki, yaratma 
heyecanı in11ımın içine gözlerin -
den dolar. 
"Gören göz kılavuz iste!11ez.,, 
derler. Doğru, yalnız 6Örmck şar
tiyle. 
Bakmak kolay, görmek ne güç ! 

İnsan, g(izlerinin görme kabiliye
ti arttığı nisbette medenileşti: her 
terakki, bir yeni görüşün mahsu
lü. Her icat, gözlerin bir zaferi. 
Görmenin nüfuzunu ve hakimiye
tini genişletmek için inıan, •,·ik . 
roskopu ve teleskopu da kesfetti. 
Görebildiğimiz nisbette ileri insa
nız. Göz terbiyesi, medeniyet ter
biycııidir. 

"'"'"' 
Çocukta görmek iıtiyakı, en ku • 
vetli bir insiyaktrr. Çocuk gözle • 
rinin görme i~tahı sonsuzdur. Ço
çuk, çabuk doyar, fakat bakmak
tan hiç yorulmaz. Fıldır fıldır ve 
ışıl ıtıl etrafma abkınan çocuk 
gözleri J<adar. insandaki öğrenme 
hıraını canlandıran bir sembol ta
savvur edemiyorum. 
işte, göz terbiyesinde istiamar e
deceğimiz en büyük kuvet, çocuk 
gözlerindeki bu tükenmez wör -
me - açlığıdır. 

Çocuklarımıza güzel olarak ne 
gösteriyoruz? Onlarm müıahede 
ve tetkik kabiliyetlerini arttrra • 
cak uıullerimiz nelerdir ? 
Bana öyle ıeliyor ki, bizde ~k
lar, daha zıyadeaiiilfyor1ar. "Sı • 
nıfta esas olan gözden ziyade 
kulaktır. 

Göz yoliyle ıüzel terbiyesine, 
mütahede terbiyeıine ıötürecek 
tedria vaııtalarrmız da pek kıt. 
Reıim ve mimari ıaheaerlerinin 
baaılmıı kolleksiyonları, güzel fo
tograf albümleri, iyi basılmıf ıa
nat kitaplllrı, sanat mecmuaları, 
güzel elitleri müzeleri v.s. gi·bi 
bir derece paraya pula bağlı olan 
vasıtaların her mektep için temini 
imkansızlıklarını takdir eder~k, 
yapılması nisbeten daha kolay if· 
ler Üzerinde duralım : 

1 -

2 

3 

4-

5-

6-

Her mektebin bir güzel 
bahçeıi olabilir. (Hatta bu
nu çocuklara zevkle yap -
tırmak ve baktırmak kabil
dir). 
Smıflarda daima çiçek bu
lundurulabilir. 
Duvarlara güzel fotograf • 
lar, tablolar aaılabilir (ve 
bunlar kllbilae her ay de -
ğiıtirilebilir). 

Her vilayet için yukarıda 
bahsettifim kollekıiyonlar, 
albümler, kitaplar, mecmu
alar tedarik edilebilir ·n 
bunlar sene içinde mektep 
mektep dolattmlabilir. 
Her vilayet için bir veya bir 
kaç seyyar sinema makinesi 
alınabilir. 
Her mektep ıüJ gibi temiz 

Milli Müdafaa ihtiyaçlarını karıı
lamak üzere satışa çıkarılan 25 mil
yon liralık tasarruf bonosu hakkın

daki kanunun 50 milyon liraya çııka
rılma!'lna dair kanun layihasının ala
kadar encümenler tarafından müzake
resi ikmal edilmiştir. Layihanın Mec
lisin bu tatil devresine girmeden evci 
umumi heyette müzakeresine bqla
nacaktır. 

Yeni hazırlanan layihanın bir mad
desine nazaran bu tasarruf bonoları 
umum! ve millhık bütçelerle idare e
dilen daire ve müesseselerle vilayet 
hususi idareleri ve belediyelerce ya· 
pılan artırma eksiltme mukavelele
rinde satış kıymetleri üzerinden temi
nat olarak kabul edileceklerdir. 
Liyihanın müzakere ve kabulünden 

sonra bonoların ~nilmü.rdeki ayın ilk 
günlerinde satışa çıkarılacağı tahmin 
olunmaktadır. 

1 Bütçelerinde münakale 

yapılan vi~ôyetler 
Kastamonu, Gümüthane, Sinop, 

Samsun, Ankara. Rize, Mardin, Trab
zon, Muş. Seyhan, Hatay, Tunceli ve 
Çorum vilayet hususi idarelerinin 
1941 mali yılı bütçelerinde münakale 
yapılması ve munzam tahsisat veril
mesi İcra Vekilleri Heyetince kabul 
olunmuştur. Yakında Dahiliye Veka
letince vilayetlere tebliğ edilecektir. 

Kutamonu'da cıkan ''Do4ru Söz., ırazete

alnden: 
Avrupa'dan gelen kundura ntac ch1s•ntıl 

kll0$U bugUn iki liraya •atılmaktadır Fıya • 
tın bu )Üksekl1 fı nı gören Daday'ın Derek6-
yunden on iki )nslanndakl 1smnıı orı•u ı.~e.'I• 

mf't Uzun cvelll. ı;nkı ile bllAhue kendi )&P" 

tıl':ı bir makine ile ar:ac kundura ch·ısı )·aP
mnı\n baılamıstır. 

Gilnde iki kiloya kadnr muhteltr numara• 
larda cıvı )·apmaktadır. Idarehanemıze göll• 

derilen muhtelif ıantımdekl bu cıvııerı ıbrilr 
ce ııotııümüz iftiharla kabardı. 

Türk mllll'tlnın sanata olan kablll~t vt 
istidadına en büyük bir delil le$kıl eden rı
ıenc aanatklrın Y&Ptıtı bu cıvııerın Dada:v' • 
da sntılmnktn oldul':unu 'lie kunduracılann ~ 
cocuktan cıvı aatın alarak kullanmakta b~ 
lunduklnrını memnuniyetle ötrendlk. 

ldarchancmlze ırönderllen bu ctvllerl ,eb • 
rlmlzdckl kunduracılardan bir lld zata gl.'ır 

tcrdlk. Bu cl;llcı1n renk ve benze:ytı ttlbar11" 
le tam Avrupa'dan ırelen çivilere benzed!ti• 
nl vı kunduracıların bu clvllerl kullanabil• 
celılnl at.yledller. 

Bu gene cocuk biraz himayeye mazhar .. 
lacak olul'fıı. )'aptıtı baılt mak\neyi daha • 
)'il.de tekA.mUl ettirecek ve daha vertmll pıya• 
aa)·a acac cıvı cıkaracaktır. 

Bu mUteıcbbu ırencı takdirle kanılana. 

Kızıl hastalığı için 

yeni bir aıı 

merkezi acıldı ,,. 
DünkU &ayımııxla temas ettltlmlz .... 

son rünlerde aehı1mtzdı tek tlik cörülm~ 
olan kızıl hastalıtına kal'lt blr lhtıyat tedW 
rl olmak üzere Sıhat ve lctlmal Muav
Vekrı.Jetlnln emriyle ııhat dairesinin tat.t>S 
etmekte olrtu(tu aeıya halkımızın cok ral"'C 
ettik! memnun!yelle ırörülmUsttır. Bunu .r-

• önüne atnn ııhnt "mUdllrlUIUmUz, btrııı Yr 
lzmir Enternasyonal nııehlrde meıtcez hıfZIMlhhll blnuında, dltr 

1 
rl Çocuk Ealrıreme Kurumu merku binasın• 

F b •• k da olmak üzere iki aıı merkul acm11tı . .ut• 
uarı ugun apanıyor !kara halkının ırösıenıııu aıUca vı ratııe" 

kartı bu iki merkezin yetmedlttnl eören ıı • 
lzmır, 19 (Huauıt> - bmlr fuarı yarın hat mUdUrllltU, mahza, halkımıza hlamet vt 

beltdlye rel.Jlnln bir nutku ile kapanacaktır. 'kolu•lık olsun diye Hamaml!nUndekl eenı-1 

1 Bu munuebl!tle eklp0zanlar aerettne bir ötle Yurduna alt ııhl mua)·ene btnuında bir o• 
1 z1Yaret1 verllecektlr. Fuarı llmdl:ııe kadar cUn<:U au merkezi daha acarak, dlln aaball • 

iS0.315 klıl ırezmııtır. tan Jtlbnren tullyete ırecırmtıtır. 

Sıhat dairelerimizin esaslı ve lhtlyatıı t ... 
birleri karwuıında haatalıtın teveeaü vı tad" 
ıarına mani olunarak. hertıanırt bir aaıJlll 

Ankara murır mUdürU Rahmi VJdln!!l'ln 'Zuhuruna meydan verllml:Ye<:ett muhaJdlilll 
Ankııra lls,.ıerlnrten birine otretmen olarak 'lae de halkımızın hutalıta karwı tuıa ,
tayin edlldltl hab~r allnmııtır. ıas daVTanarak yazılan ötutıera harfiyen ti' 

Ankara maarif müdürü 

Dün Maliye Vekaletinde 
müsabaka imtihanı yapıldı 
Maliye \·eklı.lttl muhtf'llr merkez dalrele -

rinde acık bulunıın memuriyetler ve daktllo
luklar tein dUn ,.ekA.lette bir mUaabaka im
tihanı yapılm11tır. 

lzm1r·de adltycyt: verilen 
ihtikar auçluları 

lzmlr, 19 <Hu,uıt> - Cc fırıncı un ve ha
mur sattıklanndan, bir muaevı de Y1.lk4ek 
rıyalla pazen aattıtından lhtlklr ıuçundan 

adliyeye verllmlalerdlr. 

Elektrik cereyanmdan öldü 
İzmir, 19 CHuaul1) - Seyltler'de koopera -

tıtıer btrııaı ıarap fabrlkaıında amele Mu -
harrem elektrik 
mu,tur. 

cereyanına carpılarak öl-

7-

8-

9 

tutulabilir. 

Çocukların temiz, bakımlı, 
aihatli olmaları, vücut gÜ -
zelliğine, dit ıailıiına ehe
miyet •ermeleri daha arkı 
telkin ve kontrol edilebilir. 
Çocuklarımıza güzel sanat 
eaerlerini, güzel tabiat par
çalarmı göstermek •e tat -
tırmak için daha sık tenez -
zühler yapılabilir. 
Bütün memleketi dolatan 

. seyyar sergiler tertip edile -
bilir. v.s. 

Kıaacaaı .. insan ne görürse ona 
katlanır.,. ıözü doğnı olduğu 
müddetçe, çocuklanmıza daima 
daha güzel, daha temiz, daha iyi 
teYler göstermek yoliyle onlarda 
güzel idealini, güzel aevgiıini, gü
zel ihtiyacını uyandırabilir ve 
böylelikle İçtimai hayatımızda bir 
inkıllip yaratabiliriz. 

ayet etmeleri de alınacak tdeblrlertn • _., 
ıııarından biri oldu4unda 1Uph1 :l"Qktw. 

Hatay kadaıtroıu 
itiraz müddeti uıatdd\. 

Hatay'1n ana vatana kavupnuındaa ŞIJlll 
J'uJ>"lllu.a 11. ..... .ııa "-...iV •-"•"-l u.lC',7hlu ... ..,.g~J,f .,,,. 

bepler dol&yıalyle IUraz hakkı kullanm.-ıtf 
olanlar tein blr kanun llYlhaıı hazırıanılıa•. 
tır. 

Ll:vihaya ır!!re bu vazlyet.tı olan vats' 
daalar altı ay !cinde kadastro hAkiml n_,r 
de itirazda bulunabileceklerdir. 

Kadın yüzünden cinayet 
tzrnır, 19 (Huıusl) - Tlre'nln Akcakıwtl,.. 

den İbrahim bir kız m-leslnden Ali Y.-' 
rım'ı l!ldürmUı, Hüseyin vı Clhan'ı da bl-" 
la :yaralamııtır. 

Adliyede vekaleten memur 
tayin edilmiyecek 

AdUye VekAletl daimi Ucretıı memurıaıt' 
Qcreuı mübaeır, müvezzi, ıardlY&n. adadı 
hademe ve nlr mUtererrlk mUıtahdentl_,
:Yerlne ''ek.\letcn hlc bir taY1n yapılınarıs"; 
nı, bUndan böyle bu kabil vekAıeten ıaytııl 
ıcın veklletten mütaadı alınmuını aı1ıcall • 
!ara blldlmılıtlr. 

Çocuk Esirgeme Kunımu 
çocuk bakıcı (mürebbiye) o~ 

Talebe kaydına b:ı.ııanmı•tır. :r.tektıP l~ 
ve ücrellllZ<llr. Tahsil müddeti ameıı vt ıı' 
zart iki aenedır. lsteklllerın llk tatıs!Uııl "'; 
tlrmlı olma.aı, aakat olmaması, on .ekli ,. 
&1ndan aaatı olmaması ıarttır. -~ 

Kaydolunmak ıcın mektep tahadttna:;f 
nürus cüzdanı, ehliyet kltıdı, aıı •• "' 
raporu, altı ve11lka rototratı ,.e bir dllekC-~.JI 
Ankara'da Çocuk Eıılrıı:eme Kurumu ~ 
merke:ı:ıne mektupla mQracaat lAzımdır. 

Kongreye dôvet 

ııııııııııııııııııliiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı C. H. P. Dumlupınar nahiyesi M~ 
ocaiı idare heyeti reisliğinden : • .ıı 

Ya% saatinden 

normal saate ! 
Bu ıece 1ar111, aaatlerinizi J,j. 

rer saat ıeri alacalumıs. O clald
kadan itibaren artılc 1•• ıaatini 
hıralonıt. nonnal saate clönmüt 
olacaiız. 

Yani bu rece saatleriniz iki de
fa :rirmi dördii ıöetenniı olac"k· 
br. 

Saatleri böyle toptan ıeri al • 
mak, ne de olsa, insanın hotuna 
ıidiyor. Bunun elektrik ıııtmclaa 
taaarruf bak11nmclan olan fayda • 
ımı hilıia arkadaılanms izah .. 
dedursunlar, ben, yqa-.., ı,.eç
mit bir aaati, saatin kadranıaclaa 
ailerek o altmıı da.kika11 Jeal -
den, yeni battan yatamama .... 
kinden dem Yarmak iatiJOl'Um. 

Fakat bu zm, daha tlmclidea 
altmıı dakika bile ıiinneclea aö • 
nilnrdi. 

Kör olmayaaı hafızam diJOr 
ki: .. _O hir aaati, yas mnaimi 
ne yaklaırrlıen, hi~ ya .. madıtm 
halde, Y•tanmıı_ ribi, ileri almıt 
clefil miydim? ~di l'erİ aldıfm 
o kendi ilerlettiiia, saattir. Sen, 

IANl~llL~R 
W1lelikle ömrünü bir saat daha 
ilerlettiiini mi aanıyoraun?., 

Onun için bu türlü köhne ede -
biyatr, kokmut filozofluğu bir ta
rafa brrakalıım da bu nonnal ıaat 
aay .. inde kaç kilovat elektrik ta
aarruf edecefiz 7 Ona bakalım ! 

• • • 
Satıcının lıaliyeleri / 

Gesıin satıcı aokakta hem ,.ü-
rüyor, hem haimyordu: 

- Faıulya •ar, kabak var; 
- Bam:ra •arı iapanak var. 
Bu satıcıların ufak ölçüde bir 

buteleri de olduiunu bilininiz. 
Bir saman bir mizah ıairi ,öyle 

bir beyit yazmııtr: . 
- Duan daclan dua dandan 

""""" "•""" """"""" llmm aru.a a~ altında aferin 
ocrtmon 

Gezıin satıcıyı duyan yol ar
kada9rm: 

- Dikkat ediyor mu.un? dedi. 

adamcaiız hece vezniyle iki mıa
rağ aöyledi. 

Gerçekten öyleydi. Cevap ver
dim: 

- Hem de genç §airlerimizden 
daha fazla nazım kaidelerine uy
gun iki mıaraf: çünkü hem •ezin· 
leri var; hem de kafiyeleri! 

Gerçekten domates ıalatasm
dan tiir yapan genç tairler, bir 
gezgin zerzevatçı kadar olaun, 
vezne ve kafiyeye ehemiyet ver
miyorlar! 

• • • 
ihtikar ve kar ! 

Konufuyorlardı. Biriai aordu: 
- Sualimi tuhaf bulacakım 

ama, gene bir aorayım: ihtikar 
yapmanın yolu nedir? 

Oteki cevap verdİI 
- ilk iki heceyi saldamak! 
- ••••••• ? 
- Evet, ihtikar yapanlar "ih-

ti" hecelerini aaklryor ve "kar 
için çalıtıyoruz" diyorlarf 

• • • 
Beı,itten ilhamlar ! 

Haber gazetesinin bir ıütunun
da "Mıırailardan ilhamlar alan,, 
bir muharrir vardı ki imzasmı 
"Liedri" diye atardı. Laedri arap
ça .. bilmiyorum" demektir. Bunu 
muharririn tavazuuna hamlede • 
bilirdiniz ve hazan da bir takım 
mııraiların yanlrt, vezni bozuk 
çıkmaımdaki hikmeti bu imza • 
dan anlayabilirdiniz. 

Şimdi aynı aütunun altında 
uçapanoilu" çıkıyor. Çapan • 
oğlu'nun yazdıiı yazılardan biri • 
ainin aonunda • mısrağ diyemiye -
celim - fU ıatır •ardı : 

Deme olmaz olmaz, buna lleml lmkln 
derler 

Taıbii, bu ıatır, mıırağ niyetine 
yazılmııtı. Yanrlmıyonam, bu ve
zinsiz aatır bir beytin kırpıntıla -
rmdan yaprlmıthr ve o beyit de 
ıudur : 
oımu olmaz deme, olmaz olmaz 
Ki bı&n• ~ıml llnk&a 4trler. 

T.L_ 

Ocaiımızın kongresi 20. 9. 941 cu~ 
saat 20.ao da Halkcvi salonunda yapıl• ; 
tır. Ocağı kayıtlı aayın i.r:inın teırifl 
rica olunur. 

Bursa'yı garbi Anadolu'y• 
kağlıyan yol • 

Buna, (Hususi) - Bursa • 1'~ 
cabey yolu yeniden yapılmakta d•" 
Burada 750 nafıa işçisi çalışmakt• ~ 
Bursa'yı garbi Anadolu'ya bağ~110' 
bu yolun csaalı şekilde inşası bU 
bir memnunluk doğurmu~tur. 

Taksim kıtlaıı r 
İstanbul, (Hususi) - Tak!i~ ~-

tasının Mete caddesine bakan :. -
kısmiyle, Taksim meydanı ve 'l' e • 
sim bahçesi tarafındaki kısımları~ 
velce yıkılmıştı. Kışlanın tra~tı • 
caddesi tarafındaki kısmı da yı_.ı # 

rılmaktadır. Kışlanın arsasına •P
tımanlar inşa edilecektir. 

ÇAGRI A 
• Nafıa enctımenı 'tıııaUn saat (11> 4' 

lanacaktır. 
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Lonclra ya ·göre 
.... Baıvekilimiz dün 

Alman ticaret heyeti reisi 

Dr. Clodius'u kabul etli 

-3-

Berlin'e göre Tür 
F - rJe 

Boğazlar ~eref e 
Harbi doğuran zahiri ııebcp Dan

~ig ihtilafıdır. Almanlnr iddia edi -
:Yorlar ki, eğer Dnnzig 1939 scncııi 
sonbaharında kendilerine verilmi§ 
olaaydı, harp çıkmıyacaktı. Diğer 
taraftan İngilizler Danzig ihtilafı • 

CENUP'TA 
VAZİYET 
C i D D l Dr. Clodius Atatürk'ün ALI 

E 
VA 
Dl 

( Bası 1 inci sayfada. ) 

Tilrklyıı'nln tavır ve hareketi hakkında da 
mlltelealer )'ilrütn)'orlar. 

( Bası 1 ıncı sayfada ) 

dilerine verdiğimiz imkanlar! en ~~: 
.. k eref hisısesini onlara vadettıgı 

yu § • 'h d "ecmek kadar en çetin ımtı nn an ~. 
• . 'h' guç he -ve Cümhurıyet tarı ıne en 

( Başı ı inci sıyfatla ) muvakkat kabrine 
bir çelenk koydu 

News Chronlcle'ın siyasi muharriri şunu 
yazıyor : sabı vermek külfetini de gene onla-

hın bir bahaneden ·ibaret olduğunu 1 ın terakkisi, Ktet bölgesindeki rua 
ve hakikatte Almımyn'nın bütün o~~~ıarına karoı cidd~ :.ir :ehdlt ~!t~e~ 
Avrupn'yı hc .. eınonynııı altına al - l~kkl olunmalıdır. Kıe e ar§ı 

., , . . . d yapılan viddetll hücumdıın bqka, Klet • 
lllak maksadını istihdaf ettııjını 1 

• Harkov hattını kesmeği tııtlhdaf eden al-
dia etmişlerdir. Ve sebebi her mnn kıPkacı da daralmıştır. 

[Başı 1 incı s.ıyfııda] 

ra)'Tla'nın merkul Klev'e karıı hücumu da 
lhllvıı etmekte idi. Dnlepcr·ın ıarp kıyııında 

kuvetll surette ta'lzlm cdllmlı lstlhkAmları 

cüretkAr bir tarzda yaran kıtalanmı7~ Klev Ba~vekll Doktor Refik Saydam dUn saat nehrtne rırmııterdlr . 
11 de Baevekilette Alman ticaret heyeti Bu sabahtanberı, Alman harp bayra~ı. Ki-

"Söylendl~lne göre, mihver devlctlcrt ta
rafından hazırlanan bir rırojede Butgarts -
tnn'ın ltalya'dan hanı gemll!'rl satın alma
sı \•e bu gemilerin Karadenlz'dekl bulgar 
lim&nlnrına kadar butınr bayrağı altında 
sefer etmelıort derııts edilmektedir. 

ra yüklemektedir. r . 
Bu halk ve onun yüksek mec ısı, 

milli kalkınma davasına ait itlerden 
hiç bir fedakô.rlığı esirgemez; ~u 
ufurdn sarfedilecek faaliye:lerın 
maddi manevi mükafatını asla kıs· 
lı:anmnz. Cümhuriyct maarifcileri 
nin bu hakihati bildikleri kac!ar. o
muzlarına yüklenen vazifenin ciddi
yetini de anJamakta olduklarına 
§Üphe etmeyiz. Terbiyecilerimiz, 
~İmdi, h er sahada milli in§anm temel 
i§r,iliğini yapmaktadırlar. Bine.mızın 
gağlamlığı, bu i§çilikte gösterilecek 
namusklı.r snye ve hünere, ve kul -
!anılacak harcın keyfiyetine bağlı
dır. Zirantin inki~afı, sanayinin in
kişafı, ticaretin inki§afı, ilim ve gü
zel sanatların inki§afı, bütün devlet 
hizmetlerinin inki~nfı, hiili'ısn, gele
cek zamanlar Türkiye'sinin dış ve iç 
tekamülü bu devir talim ve terbiye 
unsurlarının meauliyet şuurlarınz., 
va7.ife anlayışlnnna, irade ve i;; 
n iyetlerine İstinat etmektedir. On -
lar it seven §eflerin idaresi, §ahsi 
fedaki\rlığı takip ve takdir eden 
bir halk rejiminin mürakabesi al -
tındadırlor. Bu vatan, onun iUtün • 
de yaıııyanların terbiy~iyle, büyük 
ve kudretli olııcaktır. Memleketin 
her türlü ihtiyacı için, yeni gençleri, 
çiçekler gibi itina He yeti~tireceğiz. 
Bütün hizmet kadrolarmı, bu asrm 
her türlü müaabaka ve imtihnnları· 
na hazır unsurlarla dolduracağız. 
Dört bir hududunda harp çalka -
nan Türkiyc'nin, terbiy dava -
sına milli müdafaa ile mwavi bir 
ehemiyet vermesinin manası var -
dır. Maarifçilerimiz bununla mağ • 
rur, ve muvaffakıyetlcriyle, gu -
rurlarma layık olmalıdırlar. 

ne olurııa olıun, bir defa muharebe Cenubi Ukrayna'da, Almanlar Dnıc;per • 
ba§ladıktan sonrn nhnan harp he • in cenup kısımlarıııda bu nehrı getmışler· 
defterinin gcniılcdiği muhakk?-ktır: dlr. Bu alman kıtalan, Perekoıı berzahın& 
Alrnanya, İngilizlerin idd.ia cttıklcrı varmağa ve belki de Meııtopol'uıı cenu
gibi, böyle gcnit hcdeflerı t~hakkuk bunda Kırım ile Harkov ara~ırıdakl de • 
ettirmek için mi 1939 sencsı sonba - mlryolunu kesme~c çnııııınaktn~ır Fak!lt 
harında Dnnzig ihtila.fı!'ı ç~.k~_rdı ? DnicprC1petrovek etrafındaki D:ı•cp"r kav
Yokı;a bir defa bu ihtılnf yuzunden al, dalmn Rualar'ın ellnı:le buhınnıaktııdır. 

reisi orta elçi Doktor Clodiuı'u Türkiye ev kall'ııl Uıerlnde datııatanmııktadır. 
murahhas heyeti reisi Numan Mencmenci
oflu ile birlikte kabul etmistir. (a.a.) 

Londra'da şu cihet l)'lce biliniyor ki, Tür
kiye bu gibi hlylel!'rle aldaUlamaz. 

Poltava da diistü 
nerıın, ıo an. - Alman orduhın 

mandl\nlı~ının fl'vkalAde tııbll~I: 

Tllrkl~·e. Montreux mucibince malik ol -
batku - du~u haklar üzPrtndl! fevka1ılde ha&Sas bu

lundutunu her zaman lsbat etml&tlr . ., 

harp çıktıktan sonra mı _hedefler Rua tebliğine göre 

Atatürk'ün muvakkat kabrinde 
Alman ticaret heyeti reisi orta ,elçi Dok

tor Clodius dun nat 16 da refakatinde el· 

Kremen1:uı.: cl\a ındıı Onlepl!r'I ıreı;tlkten 

EiOnra almall aıırkl istikametinde ileri hatP• 
kellerine devam eden alman ı.:ı alan. Har
t<J\''un 120 kilometre cenubu ııarbhlnde Pol
tava';yı zaptetmlılerdlr. 

Tlmes &öyle yazıyor : 
"Boğazlnnn muhafızı bulundutu mOd -

dE?tı:e TUrklye, mlh\·er rıtı\nlannın tahak • 
kukunn blr hElll olacaktır. 

~enişlcdi? Bu ıuallcre katı cevap Londra, 10 n.n. _ Aonallst, ııııkerl 
Verebilmek için hnrbin ~nu~~ he!<· ziyet hakkırıda diyor ki : . 
leınek lazım gelecektir. Şımdılık bıl- Bu aabııhld 80vyet tcbll~I. Klef eıUka
diklerimiz §undnn ibarettir ki Al • metinde bilhassa tlddellı muhsrebeter cıl
h'lanya, Danzic ihtilafını çıkardık • duğunu bildırıyor. DUn akı;am ise. bir 
tan sonra hnrbc giri,ir giriımez, he- bölgede dU:ınnnıD Kirrin dıo mUdataal~-, 
defleri tedricen gcni\llemİftir. Ön~e rıDa glrırtio bulunduğU ıllraf <:dılmekte ı
alrnanlar bir hayat sahası nazarı - di. Mamafih, Sovyetler tarafından fazla 

çilik müıtcaarı Klaiber olduQı halde Ata
türk'ıin muvakkat kabrini ziyaret ederek va· 

' K d·ı • tafaill\t mevcut olmanıaaı dolay19.yl~ mu-

muhte~em bir, çelenk koymuı ve Ebedi 
Şef'in manevi huzurunda cğilmhler. (a.a.) 

Suykastları önlemek İ(İn 

Frans ' ay 

TUrklye finıdlye kaı:1ıır Montreux muka· 
Dört rus ordusu imha edilecek velenamıosının muharip dl!vll!tltre alt hııı;ı 

Berlln, 19 n.ıı. -- Buf:{ln ıı.lmnn resmi teb- l':E!mllcrfnl botazlıırdan getirtmemek hnk -
litl hakkında D.N.n. ask,.rl menbalardıın $U kın'1nkl hükllmlerlne bOYilk bir l!Jna Ut rl· 
tafsllfltı nlmıştır : ayet etmletlr. 

Kle\ 'in ~ark bölr:eslnde yar.ılnn ve ger,.k Berlin'dıo Byle tannıodtllyor ki, TQrklye'-
düşilnüş, ~erekse ıC'rtı ed lış bııkımından y• ta\'lr ve hareketini dıoıılstlrtmıok maksa· 
muıız.tam t>ır ehıomlyetı hal7. bu'unan alman dını 2Uden almnn ı:ayretlerlne Türkiye mu-

Yeaini ileri sürdüler. en ı erme ya-. h 
1 

k 
1
·,.

1
·n 

k d hıırcbenın neticelerini la m n ttnıe .. kın olnn bazı memleketlerin en ı 
1 d w \'akit henUz erkt'ndlr. 

hayat anhaaı içinde hu •ın ugunu B rlin'de ısc, bir kere daha ıılman mll-
İddia ettiler. Bundan sonra da Av • Jetine trnmpete ve boru aeııleri ile, ıarlıı 
l"Upa'nm yeni battan tnnzimi ~ese : ccphl'~indc mua~am muvaf!akiyetler bil
leıini ele aldılar. Almanya, ı§g:11ı dirilmektedir. Fakııt almıın iddiaları hak
altına aldığı Avrupa memlekctlerın- kında, bundan evelkl mUbalagıılıı.r göz -
de yeni nizamlar kurmuştur. Bu önünde tutularak onıı göre hüküm verile
"nizamlnr" her memleketin şa'rtla - bilir. Almnn iddiaları. umumiyetle y!b:de 
t'tna. göre değişmekle beraber, hep- :ıoo den yih:dc 800 c karlar haklkııtın !ev
•İnin de birleştiği şu noktalar var - kindedir. Hilhıuısa ticaret gcmlııl veya tay 
d k • • 'ki~ J fh ~·arc kayıpları bahlıı mevzuu ise bu hu· ır: Milletlerin es ı ıstı a me u- ., . 
mu ortadan kaldırılmıştır. Milli sos- susta hlc;: şliphe edilmez. Mamafıh. eu cl-

h 1 het do ll§lktırdır ki, A imanlar, kaça mal 
Yalist temayiillerini tnııyan şa ıs ar olnca~ını hiç nazarı dikkate almadan, bll· 
it baıına gctidlmİ\I, fakat bunlar da tlln cephe boyunca son bir ga)Tet ııarfet
Berlin'in tayin ettiği bir Gaunleiter'· mektcdlrll'r. I<'akat Ruslar'ın mukavemeti 
in müraknbesi altma konulmuştur. kırılınnz bir mahiyettedir ve mAnevlyat
Her memleketin iktisadi faaliyeti, ları hiç bir suretle zayıflamamıea benze· 
Almanya'nın iktisadi faaliyetine mektcdlr. Hatttı J.f'nlngrad ve Klet dil§
bağlanmı~tır. Burada dikkat. edile - se dahi Hitler, bu iki eehrin kaybının rus 
cek en mühim nokta şudur kı, Al - mllnevlyatını ve şecaatini kırmıyacağını 
nınnya'nm kurduğu bu idare i!'g~I görecek ve Rusya'nın lhtiyııtlarından ge
nıüddeti için devnm edecek olan bır len Yeni eeci kıtalarla kar§ıl~makta de
'\>a.2':iyet değildir. Alman i~dins~na vam edecektir. Bu y eni ıeci rue kıtal&rı 1-
fto"re daimi bir nizamdır. Fılhakıka rıe, karşılıırında, muharebelerle yıpranmıt 
..,, ı alman taburları bulaC'..aktır. devletler hukukuna göre, askeri iş-
gal altma ahnnn bir memleketin 
toprakları harp sonuna kadıır ilh~k 
edilemez. Faknt Almanya, kendı • 
•inde Avrupn'nın nazımı olmak sı • 
fat ve aıılnhiyetini görmektedir. 
Hııtta bugünden "tanzim" ettiği 
Avrupa nammıı söz söylcmiyc sal.ii: 
hiyet sahibi devletin yalnız kcndısı 
olduğunu iddia etmektedir. Bir 
l"nudde1ttenberi, almnn dc'\·lct ad1'lm· 
ları, Almanya nıımına değil, Avru -
l>a namına hareket ettiklerini söy • 
lüyorlar. Avrupa'dan lngiltere'nin 
aliikaııru kesmek, Avrupa'yı bolşe
~ildik tehlikesinden kurtarmak. iş -
te bir müddettenberi kullanılan ağız 
budur. 

Yeni alman hamleıi 
Londra, 19 R.a. - <Royter>: Ru~ya'dan 

gelen son hRberlere göre almanlar H&rkot 
lstıkametlndıı bir hamle yapmı~lardır. Ki -
yef'ten Kırım'& kadar bUyük hlr meydan 
muharebesi cereyan etmektedir. 

Lcnlnı;rad'da durdurulmuş bulunan ve 
Smolensk mıntakasında Timocenko'nun 
mukabil hücumlan nı>tlCl"~lnı'I<> rıllrkUrtülen 
almantor end!Jcrfne Don 11anayf havzuına 
doı;ru yol atmıya Ctıhşıyorlar. 

Alman motörlQ kıtalan tltr'lamba gOnQ 
Eudlennl ordusunun iki cenahına elddetll 
darbeler lndirmlelerdir. 

Almanlar Harkofa kad&r llerlemlye te -
şcbbUs ederek muharebe meydanına bUyUk 
kuvetl!!r göndermektııdlr. 

Buna İngilizlerin m.iıni olmıya. ç~- Gayn resmi habıırJııre göre sOratll almıın 
l k E kolları Klyef'ln yanından ııeçerek arkal&-1tlı !arı meydandadır. sasen ıngı-
li2lerin ha .... hedefleri de Avrupa'· nnda cok bUyUk bir aovyet Cl'bl bırakmıs-
d hö · r k 1 lardır. Simdi yıldırım harbi uıullyle llerll -il hyle bir nizamın uru masına 
hıani olmak noktnsında toplnnmı~ • yorlar. Ruslar ise, Dnlcı;ı,.r ve Donl!tz mın
trr. Fakat acaba bu "nizam" ile da· takalarını blrtblrtnden ayıran ırmakların 
h A girintileri, cıkınt1lanndn ılddetll bir mu -a yakından alô.kndnr olan vrupa 
halkı ne diyor? Bu suale alma:nlar kavemet göstermektedir. 

• İngilizler aynı cevabı vermıyor- B. Alexander'in bir nutku 
lal'. Almanlnra göre, Avrupa ~alkı- Londra 10 a.a. - Buetın Londra'ds bir 
kın büyiik ekseriyeti yeni nızamı öğle ziyafetinde nutuk göyl!y,.n Amlralllk 

!'bul etmiştir. Yalnız bazı bol.te • Dairesi Birinci Lordu Mr. Alnıınd•r, u • 
~kler ve lngiltere'ye sntılmış kı!'" • cümle demiştir ki : 

• hnrl!kfıtının \Rrdıt:ı kati nrtke, alman harp ı ka\'rrrıet etmt~·eC'ektlr. 

n 1' idaresi tarafından lhtimıımla taklnnan bir Mihverin Kn!kasya istikametinde icrasını 
J! sım lf&ıı l!tmektedlr Asn~ı Dnlerıer ile ı tasa\'vur ettııtı harekılt, tahnkkuk etmlye -

ŞİDDETLİ 
tedbirler alındı 

( Başı 1 inci sayfada ) 

da daıml bir lhtilAI vaziyeti muhafaza et-

Dosna ıırosındakl bölgede C"reyan etmiş cektlr ... 
olnn bu har!'kMın eh,.,mlyıotl, hPnüz takdir Al t k • l • 
ed ıemez. Fnkat şu ııaııtte aşlkAr görü - ı man e zrp erı 
nen sey, alınanların 4 sovyet ordusunu ti'· Rer~ln, 19 a a - Yarı rtaml bir menba-
vırml& olmalıırının bır tımrivakl olduılu \•e dan tı ldlrlll:yor: 
bunlann kAnıllen imhasının beklenebllece • Blrkac: ııOndenberı ecnebi memleketlerde 

dola&an \'e RıHıazlar meselesine temaı eden ğldir. eaYlıılıır ııltılkc:e razlıılaşmaktadır. Af;ustos nihayetinde baslnmıe olan bu ha-
Dr. cıaudlus'Un Ankara'da &'Uya Boğazla

rın acıtması ıcın mUzakercterde bulunduğu 
rl\ ayetl('rt de c::karıldı. 

reklıtın başlayış tarzı t"mmuz bidayetinde 
:;arıılan Bialıstok muharehe~lne az cok ben
zemektedir. Yalnız ıu farkla kt: $1mrlıkl mu-

tlrmeelnl emretnılııür. harebeler gerek genişlik \'e gerek zaman 
"HUkUmet, !'Cnebi bir memleket taratın- itibari) le daha cok ehcmlyetlıcllr. 

Bu rtvıı>ctler hakkında alman hariciye 
nezaretınde Or. Claudluı'Un münhasıran Al-

dan emredlle:ı bu tahrik hareketlerinin ne- Kıev'ın earkındıı dört haftndanberl süren 
Ucelerlnden Franrıız milletini kurtarmayı muharebııler, alman kuvetlerlnin tnarru -

manya ile TUrklye arasındaki ticari mübade
le lelerini mü1.akereye memur cdlldltl bildi· 
rllmtıllr. Eauıın Dotazlar mescleıılnln katı -azmetmıo ve komUnletler;ıı faaliyetini dur. zundakl irade ve kudretlerinin harbin ilk yen bahis mevzuu olmıudQ'ı da ıtlve edllmek-

durmağıı karar vermiHlr. ,. gOnlertnde olduA'u kadnr sıırsılmaz bir hıı.ı. tl!d r 
Farmasonluk teakllltınnı ııerı ırelenlerı dl' kalmıs oldut.unu lsbat etml&tlr. Almanların butıııı.r hududuna asker tamıt 

arasında bulunan dokuz ıreneral tekaüt e - Mareıat Kesserllng ve generalUlhr'un ettikleri ve Ruıııarlstan'ın da asker! hazırtık
dllmlıtır. Bu ııenerallerden bul &'•nelkurma- 1 kumandns ıaltındakl hava kU\'Ctlertntn, kııtl lnrda bulundutu hakkınd:ıkl haberler de bir 
ya, biri ordu levazım dalre~ıne, Uc:U de ordu- neticenin istihsalinde mlihlm bir rol oyna- hayal mahsuJU 0111.rak tavsif edllmelctMlr. 
nun ııhl te~kllltına mensuptur. dıfı bu yenl bU>·Uk zaferden sonra alman Alman ıııl!hlyeUI mahfillerinde beyan e -

Suykaıtlere kar•ı yeni tedbirler o!'dulannın kati mahly!!tte yenl harekAta dlldır:ıne ırôrc, doluan bu aııylalardan bir 
:I' gecmeleri mUmkllndUr. $imdiden cok za::t'!f· 1 neıtl'c cıkarılabılir. Bunun ıc:ın de bu ı.:lbl Londra, 19 a.a. - Ott aJansının vcrdıcı 

bir ha bere ııore alman aakerlerıne karaı de
vam etmekte olan &ulkastlere mnnl olmak 
maksad1Yle Fransa'dakl ıuaı kuveUerl ku • 
mandanı tararındıı.n yeni tedbirler alınmıı -
tır. 

Selne mıntakuında yarından itibaren saat 
21 den 5 • kadar ıokaaa tıkmak yasaktır. 

BütUn loktsntalar, ti)·atrolar ve ıınemalar 

,ııaAL 20 de k&ıııuıaca1ttır. Atman devriyeleri 
bu yuaaın tatblkına nezaret edecektir. Emir 
hllltında hareket edenlıır tevki! edUecektır. 

Alman acnerall emırnamcalnde ıöyle de · 
mektedir: 

"Almanlar aıertılndc yapılan ıulkasUerln 

meaullerlnl me)dana c:ıkarmak lc:ln aarfedllen 
sa)'l'eUere halk kiti derecede yardım eı.me • 
me.'<tedlr. Yaaa.k olan HaUerde huıuııı mu -
ıaade olmadın ıokaklarda dola~k yuak • 
tır. Eski ruııııatl.Yeler muteber detlldlr. Bu 
tedbirler cumarte..ı ııünü ötledcn aalı sunu 
ötleye kadar merldlr.,, 

Alman tıınl kuvctlcrl kumandanı general 
Stuelpnoaıl ayrıca 111 emlmameYI de neıret

mtıtır: 

"Mademki autkut failleri tevkif edilmedi. 
Hususi tedbirler almak mecbur!)'etlndl!yjm. 
Rehinelerin kununa dizilmesine ratmen ıı.l • 
mao askerlerine yeni taarruzlar yapılm11tır. 

Alman askerlerinin hayatının daha tasla 
tehdit altında. katmasına mUaaad• edemem 
'l1e etmlyeeetım. Aldıaım tedbirlerin elddet
Jendlrllmesı veya kaldınlmaııı ı!zln elln!Zde • 
dlr~. 

General, ıuc:Juların tevklt cdllmeel itin 
halktan muıaharet l&temtıtlr. 

Zağrep'te idam edilen 
komüniıtler 

Jamış olan sOV)'etler, hu yeni hıırekAt knrşı- halıerlertn kimler tarafından c:ıkarıldıtını 

d k 1 b ttl"l t d bl ka 1 t nıızarı dikkate almıık yeter. ıran hMlsele· sın a artı en e • arz a r mu \'en e 1 rınden sonra Türkl>·e'de hıuıl otan dikkat ve 
göStcremlyecektlr. endlseıerı batka cihetlere c:evırmek hedefini 

iki günde alınan esir ve güdenlerin bu habr.rlerı tıkarmakta tabiidir 
• / kl büyük menraııtıeri var~ır. 

ganımet er BUtUn bu aaytalar, )'akın 11rkta her halde 
Berlln, 19 a.a. - D.N.B. nln blldlrdiğlM 1nılllzlerln l&tedlklerl kadar çabuk unutul· 

göre, alman hllcum tanktan, 16 ve 1T ey • mıyan hassas bazı noktıılnrdan nazan dlk
lülde sark -c he& n n c nup mıntakasında. kati batka elheUare c:avlrmek hrdeflnl ~en 
bOyOk bir muvntfakıyetlf' hıırbetmlslerdlr. buıt bir nlle,re dııyıınmaktadır. 

Boleevlkler, almnn ilerleyişini durdurmak 
itin Qmltslz teştbbüslerde bulunmuşlar ise 
de mukavemetleri her tarafta kınlmış ve 
ııovyet teşekküllerinden bir katı talnamen 
imha edllm1$Ur. 

Bir alman tank teşekkUIO, rleat hallnde 
bulunan bir sovyet kolunu yandan Ce\1rerek 
heml!n hemen imha ctm1$Ur. 

Bu iki gün zarfınt'la 5500 esir alınmıı ve 
bir tok tank, top imha veya müsadere. e -
dilmiştir. 

Bundan bıışka ıovyetler, 850 kamyon ve 
bir tok tayyare kaybetmişlerdir. 

kısmının tahrip edilmesi üzerine, yangınJa
nn ıöndürOlmeslnde rörillen mU&kOIAt art
mıştır. Mamafih halkın ihtiyacını kar&ıla • 
mak ıcın k&.fl derecede su vardır. Sovyet 
makamlan ıu noksanlığının önUnc gecmek 
Uzere, kU::t"Ular kazılmasını emretmişlerdir. 
Mevcut yiyecek stoklarının ktıfl gelece~I 
tahmin erlllmii ise de )1yecek kıtlıtı kendini 
cltgtde daha ziyade hlsııettlrmektedlr. 

Son dakikada yapılan bir tahliye neUce
slnde, askerler dahil olmak Uzere eehrtn nü
fusu Ut milyona inmiştir. 

Sehrtn etrafında bUtiln şiddetle cereyan 
Berlin, 19 a.a. - Rus cephesinin cenup eden muharebeler hakkında buıtün az ha· 

mıntakasında harekAt, muvaffakıyetle de- ber alınmıştır. 

Cenuptaki harekat 

\'am etmektedir. 17 eylOlde cere)·an eden 
Kronstadt kalesi ve Lenlna'f'ad'ın oarkın

da bulunan Oranlenburg ıehrt son günlerde 
alman tayyare ve toplan tarafından at:ır 
bombardıman edilmiş ve hu iki kaledeki 
SO\'yet batary&lan bir mOddet susturulmuı;
tur. DUn, her iki taraf yeniden bombardı • 
mana baslanuştır. 

~el~r· bir ideale bağlılık do!ayısıyle _ Slmdlye kadar lktlham edilıon ııtıclOk
k:(nl, ~hsi menfaat kaygısıyle ~u- terin bir tetkiki, !nglltere'ye kamlqtıtı cld· 
ler"~ınette devam cdiyor~a~: f '?.gılız- dl gUnler ve imtihanlar bahsinde haklı o • 
l ısc bunun tnm tcrsinı soyl~yor • larak itimat \'e cesar!'t ver!'blllr. Fakat !iz
kar: Bunlara göre de yeni nızamı ıere şu ihtarda bulunmaklı~ıma m!laaade 
oİbuı .edenler, alınanlara aatılmış edlnlz: .M!lbalHslı n lkblnllJ;8 kapılmak za-

• o.n bır avuç menf aatpercst ve se - manı değildir. 
~,'Y~ai2: insanlardan ibnrettir. Acaba Derin bir hayranlık \'8 aynı zamanda bil-
UBddialnrın hanuiai dour1;1~ur.? • >ilk bir endişe tıe, rus mQtt8llklertmlz1n 

Zarreıı, 19 a .a. - Tuzla divanı harbi bcı 
komUnbll idama mahkQm etmıı \ '8 mah· 
kQmlar uıtm11tır. 

muharebel!rde bir alman piyade Ulmenlne 
mensup teıekkQller, mühim bir mevkii zap
tetmlş ve bir demlryolu hatunda mOnaka
IAtı durdurmuetardır. Cenupta harekıltta 
bulunan bir tümen bir nehri cetmlye mu
vaffak olmuştur. Sovyetler mükerrer hü -
cumlar yarıarnk alınan kıtalarının kurduk
lan kllpril basıannı tahrip etmek teşeb -
bUsünde bulunmuşlar ise de sovyetlerln bU· 
tnn taarruzlan püskUrtlllmUştUr. Düşmana 
a~r zayiat verdirilmiş, köprü bqlan ı:ıenıs
letllmlşUr. Başka alman tC$ekküllf'rl de 
kamyonlarla getirilmiş olnn sovyet kıtalan
na taarruz ederf'k bunlan imha etmişler • 
dlr. 

Teeyyüd ttml~·en haberll!re göre Mare -
şal Voroşilof Lenlngrad 'dan ayrılmış ve Le-

, nlngrad'a yardımdn bulunmak maksadlyle 
yeni ihtiyatlar toplamak için aehrln 550 
kilometre ıarkında bulunan Voloıda mın • 
takasın& gitmiştir. 

O.na idama mahkQın edilen dlter bir ko· 
mllnl.Jtın cezaıı. devlet reııı tarafından >1nnl 
ıene atır hıı.ııse tahvil edllmtıtlr. 

Falih Rıfkı ATAY 

Tekn'k öğre · 

la 1ihalar1 ec is'I 
(Başı ı. inci sayfada) 

Muvakkat encümende tedklk olunacak 
ltlylhalar eunlardır : 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve taadlilllne dnir olan 3636 ve 3SSS eayı
lı kanunlara bağlı kadro cetvclkrinde 
değişiklik yapılmtmna ve 19{1 malt yılı 
muvazene! umumiye kanut'UDa b~lı D 
ve L tı:ırl'tll cet\' lknn t.idlline, 
Maarır VekAletı m rkez t kilAt ve va

zifeleri hakkındaki 2257 sayılı kanunun 
3225 sayılı kanunla tAd 1 edilen birinci 
maddesinin deği tlrilmcslDc, 

YUksek mUhendle okulu ile teknik o
kulunun Maarif Vekıllctine devri hakkın
d:ı.ki kıınun 111.ylhalan, 

Bundan sonrn 1ııtanbul mebusu Ziya 
KIU'amursal'ın, Arzuh!t.I encUmenıntn bir 
kararının umumi heyette müzakeresini 
teklif eden bir tııkrlrl okunarak bu mev
zu Uzerlnde müzakereler aı;ılmıo ve encü
men kararı, tedklk olunmak Uzere ınaııya 
enctimcntne göndf'ril~,l~tir. 

Meclis pazartesi gUOlıl sut 15 to topla
nacaktır, 

Gelen evrak 
Büyük Millet Mccllslne hUktımf'tten vo 

encUmenlerden gelen evrakı yazıyoruz : 
ı - l9U mali yılı muvazcn ı umumiye. 

sine dahil bazı daire blltc;:elerJnde değ,~ik
lik yapılmnsı hakkında kanun JAylhaaı 
(bUtçe encümenine). 

2 - Devlet memurları avlıklannın tev
hit ve teadUlUne dair olan 3655 ve 3JIBS 
sayılı knnunlara bağlı kadro c tvellcrlnde 
değişiklik yapılmnsına Vl\ l9H m~ll yılı 
muvaT.enei umumiye kanununa bağlı L ve 
D f§aretll cetvellerin tAdlllne dair knDun 
lllyihası (Manrlf ve bütçe eDc im nleriDe) 

8 -· Maıı.rif vektıleti merkez tc~kılat 
ve vazifeleri hoıkkındaki 22 7 sayılı ka
nunun 3225 eayılı kanunla tA:llI f'cııl n bi
rhıcl madd sinin d ği~tlrilnıesıne dııtr ka
mın l~yihası (Maarı! ve tJUtçc encılmen • 
terine). 

ı· U auale cevap vermek ıçın ıngı. • kahraman mukavemt>tlnin müt!'havvll hare
t ızlerin ve nlnıanların iddialarını hır kı'Hını tllklp ediyoruz. Tasvir edlll!mtt te -
~~8.fa ~ıraluı.rnk Avrupa A halk~nı: 'cal sahnelerl)'ll! dünyanın ılmdlye kadar 
i n baglı bulunduğu mcfkurelcrı v mislini gtırmedlğl derecede kanlı, müthif \'8 
:tıı;aı .k?r\lıaındnki reaksiyo.nun1;1 na - nhşl)·anc muharcbell!r cereyan ediyor. 
k'kı ıtıbare almak gcrektır. Fılha • Amerika Birleşik Devletlerinden aldıA't -
ı> 

1
, a bunların birincisi, ynni Avru- mız bOtUn yardımlardan dolayı mlnnettanz 

ti~ nhı~ dü~ bağlı .bul~ınduğu. i~en_ı.t.e~ ve daha fazla miktarda :rardımlar alaeatı -

lıveç'te casuıluk yapan 
komüniıtler 

Stokholm, 19 a .a . - ooeteber&' komUn!lt 
ı:ıa.rtısı tarafından idare edilen telsizle cuua
luk meıeı~ı ıııttıkı;e ııenlıtemcktedtr. İl\'et 
ııolbl lavec t.Abllyetınde iki kbl daha tevıı:ır 
etmııtır. Bunlar 1ııvec toı:ıraklarında komU· 
nıet uııau teıklllllna !ıtırtık etmekten ıuç
ludur. 

Leningrad mıntakasında 
Berlln, 19 a.a. - Alman kıtalan ıs C)'lQl

de Lenlngrad lstlhkAmlanna karsı hUcum -
lannn tam muvaffakıyetle devam etmiş -
lerdtr. Bir almıın plynde tümeninin hare -
kAt sahası olan blllgede mtıhlm bir nokta 
znptııdilmlştir. Alman piyade kıtalan civar· 
da harekl!.tta bulunan t~ekküllerle irtibatı 
tıımln edebllm!flerdlr. 

4 - Milli MUda!aa vekAl U 1941 •yılı 
Berlln, 19 a.a. - Dünyaca tanınmış !s • biıtc;:esfoe 83 000 OOJ lira tevkat!!. e ta~sı-

vecıı kA.$1! Dr. Sven Hedın bolsevlkllk a • sat vı:rllmeııı hakkındaki 40S4 sıvılı ka. 

Dr. Sven Hedin bolgevizm 
aleyhinde 

:tı' • tılerın mahıyetı dnlıa ıyı hı 1 ümit etmektc>1z. 
ı, 1Y~r. Avrupa fransız ihtilali~den : mızı • • • .. • 
b~rı, milli istiklal mefkurcsinı yenı ''Kcndı kendımıze gurJenmemız 
:tı!r din gibi benimsemiştir. Komü • lazım,, 
:~t.lik bunun yerine başka bir ide- Rus kahramanlığının bizim dlvamız ıcın 

: 
1 1

kamc etmek istemiş ise de mu ~ ba~ardıklannı, kalbimiz hayranlık hlslerly
d affe.k olmamıştır. En büyük d elilı le ~dolu olarak, kabul ediyoruz. Fakat aynı 
~~·komünist hükümetin, harp taz • zamanda şunu da kabul ediyoruz ki, nihayet 
\t 

1 kartıaında is ta vlıktan yardım kendi ı;eıtımetimlz itin blzzot kendi sıı:rret • 
\> nı.rnnsıdır. Bu milli istiklal .aşkının !erimize ıtımRt etmemlz lı\zımdır. MUmkün 
~ ı;nnının ansızın ıöndüğüne inan- olan bilt:tn vasıtıılarla lmalAtımızı arttır -
~ kolay degildir. mnh..vız. 

Jj I ıtgüııkü vaziyete gelince; inı::i • Ingiltcre'nln Rusya'ya ynıdım etmek bah-
İt!~~r Ve ruslnr tnrofın ileri sürülen sindeki hOsnQ niyetinin ,.e azminin Yl!gAne 
d.;ıı.ların rnübalan.alı olduğu kabul 

ke~ı8e bile, İ§el\I altındaki memle • 
ta. er hakkında alman kaynakları 
lt1~8t!_ld,~n verilen hnber.l':r de hal
lund ~Yuk huzurıuzluk ıçınde bu : 

Şlmdl)·e kadar bu ııe mcthaldıı.r bulunan 
klmeelerln adedi on biri bulmuıtur. 

l!uc:ıuıardıın biri, lsveç ıımenclıtcrlerl hak · 
kında malQmat alarak Stokholm'dll bulunan 
aenerıne vermıetır. 

hududunu, maddi gilt10kler teskll etmek • 
tet'llr. Rur;ya'ya yardım itin yarıılabllecek o
lan her sey, yapılmak nzeredlr \'e yapıla • 
caktu. Bu iste sonuna kadar Rus>·a ile be
rsberlz. 

Mr. All!xander, bllAhare amerikan donan
masının !aaıı:vetı hakkında Albay Knox'un 
nutkuna telmih etmıa ve dE?mlstlr ki : 

Sovyetlerln hUcunılan tardı>dllmls ve 
dUsmanıı knnlı zn)'lıı.t verdirilmiştir. 

Leningrad'da rJaziyet 
Stokholm, 19 a.a. - CO!i): Esir alınan 

bir rus subayı Lenlngrıı.d'dakl vaziyet hak
kında ıu beyanatta bulunmuştur : 

Norvue~nu nnlntmaktndır. ~esel~ 
tedbi~ç te Oıılo §ehirindc şıd;f etlı 
he.b 1 r almdığınr nlmnn aJanıı 
alnı er Vcrrni~tir. Frnnsa'<la sık 1.'k 
Alnı:" aalterlcri öldürülmek t~dı~. 
giJ 1

11 "1ekaınları, mukabele bılmı
l"r\e.~ rnl\ı{ Üzere, öldürülen her al -
"e.t Oak ri için üç ı;u<:suz frıı~ııız 
ler ll.B~ tını ltur~unn dizmektedır • 
~iy~t ~ l'llÜddettenbcri böyle ~~r vİ
llıartı eva.rn edip giderken, dun a • 
l'a h ~~ Paria'te saat dokuzdan son· 
l>.ttrn~ 1 •n ıoknklara çılrmaııını me • 
~ind11 

erdir. Herkes saat dokuzda 
ktc h bulunacaktır. Sırbiatan'da da 

dilmektedir. Binaenaleyh alman ha
berleri de İşgal altındaki memle • 
ketlerin, yeni niı:amı kabul etmek· 
ten uzak olduklarını anlatmakta 

dır. • • • 
lıte Almanya ıçın en zor vazıyet 

de budur. Anlatılıyor ki Almanya 
Avrupa memleketlerini fethetmit1 
faJ<at Avrupa halkrnm kalbini ka • 
zanamamı~tır. Avrupa ordularını 
mağlüp etmiş, fakat Anupa hal • 
kının ekacriya pıuif kalan, fakat 
bazan da aktif tekil alan mukave -
metini kıramamıttır. Bu mukave • 
met, yeni nizamm kurulup yıkılma
sında hatta İngiltcre'nin mukaveme· 
tinden de daha müeaair bir rol oy -
nıyacııktır. 

- Anı"rtka Blrleslk Devletleri, bize c;:ok 
• yardımı dokunacak l&lıore bnşlamısur. Bu 

kU\'!'tln maddi ve mane•;I mnzaharetl Is • 
tlhklr tdllemez. 

- Bir cok meşhur tıbldeler ve re.sml dai
reler harap olmuştur. Alman top ve tayya
relerinin fasılasız bombardımanı ve bunun 
cıkardığı yangınlar neticesinde Gehlrde tok 
bOyük tahribat olmuştur. Mamafih meşhur 
Ermltage ve kış sarııylan bombardımandan 
hiç mllteesslr olmamıştır. Bu &araylarda 
bulunan kıymetli eserler harbin bidayetinde 
başka bir yerıı götUrillmQstOr. Bundan baş
ka, 18 inci 11snn en kıymetli Abidelerinden 
olan Kazan katedralı dıı. kum torbalar ve 
tahta ıskP.leler sayesinde ılmdlye kndar ınu
hRfaza edllebllmlştlr. 

llteketlerinden sık sık bahse- A. Ş. ESMER 

Mr. Alexanrter, nihayet, lngillz donan • 
masına mensup cflzUtamların harp başladı
fl zamlln tııhmln eıtlldlfıinden azami lkl 
nıısıı fazla maddi tahammaı gösterdikleri -
nl, yanı fasılAsız bir surette acık denizde 
kalmış olduklannı lf&a etmlıtır. 

Svtr ve Volsov nehlrlıır1nln sahlllertnde 
bulunup tahrip '·eya işgal edilmiş olan e -
lııktrlk ırantrallerlnden cereyanı tedarl ke
den fabrikalarda Is durmuştur. Ancak kö -

M. Carbury Londra'ya gitti milrle calısan santrallerin cereyanından ıs . 
Londra, 19 a.a. _ Moskova'dakl fndllz tlfade edeblen fabrikalarda lstlhsallıt devam 

lkt!Mdt heyeti ~fi Mr. Carbury, !nsrtl~re'- ı etmektedir. 
YI! dllnmOıtnr. Mr. Cadbury, Lord Beaver- Su yokluğu 
brook ile g15rQsmelcrde bulunacaktır. Sehre ıu tevzı. eden borulann mllhlm blr 

leyhlnde bir hitabede bulunmuştur. nuna ek kanmı lılyihası (bUtç ı:ncUmenJ. 
Dr. Sven Bedin bu hitabesinde, bolal! ne). 

vtkllk aleyhindeki vaziyetinin hlc bir za :> - YUksek mUhendis okulu ile tf'knlk 
mıın şUphe eötürmıımıs oldui!unu sllyle okulunun Maıırlf VekAlctıntı d vrı hıık 
miştlr. kında kanun lflyihası INafıa, 1.Iaarıf, Ad: 

llyc ve bUtc;e ı:nctımenı rlne). 
Alman hava kur.Jetlerinin Mazbatalar 

faaliyeti 6 - Hatay kadastrosu ltlr.:ız m lddcti 
Berlln, 19 a.a. - o. N. s. nın aakerı kA)'· hıı.kkını:'lrı kanun llhıhıısı V" "dl. 

1 .... 1> rncu. naklardan ııırendltlne ı:ııre. ıs e:yJOlde, al - men mazbatası (ruznameye). 
man 11vaı tayyareleri, Karadenlzde so,·yet 7 - Kızılay Cl!miyeti ve h:ırp ve df 
harı> ve ticaret cemllerlne karıı muvarrııkl- vukuunda onunln birlikte c;:alı~mak üz et 
yeUI hOeumtarınn de..,.am etmtall!rdlr. Bir hUkUmettn mUsaaı:1ta ~le g ı cck b t re 
ta:nıare defi lmıva:tısrq ve bir küc:~k harp lU sıhl ve inaanl yardım heyeti 

1 
u ır

ıorem~ı. bombalarla ciddi surette hasara u2- Da Vlll"ıt edtt' k olan e~\·anı r D'!.mı
ratılmııtır Ceman ıoooo tonllAto hacminde resM nden m•ıttfiyetin dair k Dn g mrult 
Uç eovyet tl<"aret nmlslne de ciddi laabcıtlcr ı hası ve Malı) e. bUtçe ve u un 1 '1· 
kaırdcdllmlııır. hlııerlar encumenleri rrıa~bg ruk v .. •n • 

Cenubi Ukrayna'da, alman Hvaı ta)l')'lre· meye). ~ at Iıırı (ruzna. 
ıerı. mllhlm ıovyet trenlerini muvartaklyeUe S - Milli .Mild'lf 
bomhalamıııardır. Bir zırhlı trene tıım ısıı. nunun 27 t aa mUkelletlyeti kanu-

ncı maddesını b betler kıı.Ydcdllmletlr Dl~cr bir hatta hare. nın def.lştırilnıesı h n ırl:ıc, fı~-rası-
kot halindeki trenlere bomba ve mitralyöz hası ve Dahi'' 'ikkındn kanun IA\· • 
hücumlan yapılmıı ve bu trenler ~·otdan C'I. menlerı ı~e ve .Milll Mud f ;ı <>ncu. 
karıım1.1tır. 9 mazba.aları (ruznameye) 

Baıka bombardtmıın teaekküllerı, blrlblrl
n1 takip eden dalıralar hallnde, Ukrarna Cl"P· 
heılnln dtQ'er bir bl!lıreslnde, tıı~')'are detı 
bataryalarını, mou:ırıu kollan \·o kam;yon ta· 
hııniltıerını bOmhalamıaıardır . lkl tayyare 
det! bataryası muhnrebe hancı edilmiştir. 60 
kam~·on tahrir> olunmua ve başka kamyonlar 
Yakıtmıatır. Bu hUcumtar eanasında bolse
vlklere al':ır kayıpt~r verdlrllmlsttr. 

Ceph!nln Elma! bl!hıeslnde, almıın hava 
kUvetelrl, sovyetıerın alelacele ııua etllklen 
mevzilere vo lstlhkAmlara hücumlar yap
mııtır. Ciddi tahribata sebebiyet verllmtıttr. 
Ezenmıe bir toPtu mevzıı tamnmlyle tahrip 
edllm le tir. 

- Tasarr b · 
406S sayılı k u, onolan ihracına d:'llr 
Maliye ve bi~nuna <'k kanun IA>ih sı ve 
rı (ruzn ~f' encUm!nltri mazbatııııı 

ıırneye) • 

Romen genelkurmay r . . 
b' k eısı 

lr aza neticesinde öldü 
BUkre.,· 19 

"' · a.a. - Romen 
reisi generıı.ı Yoanıtiu tn;yy g D"lk .rmııy 

utradığı bir kaza n('t;cesınd::~:u!~~rken 
Ta;yyarenın ,, r. 

pervanesi generalin kafası. 
na Ç!lrJ>ıırak katayı g8vd"den 
c B nyırmı~!ır. eset Ukrete getirllnıt~tır. 
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s p o R Yeni çıktı 
Bir kanunu en iyi, kolay ve doğru anla

mak hiıkümlerinin tatbikattaki tezahürle-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rini, ııelahiyettar mercilerin 

görmekle kabildir i~te. 

kararlarında 

TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
H. Halis Sungur tarafından bu esas göz

önünde tutularak tertip edilmiştir. Her 

madde haşiyelidir. Ve her esaslı hüküm 

Ankara futbol birinciliği 
Pazar günü başhyor 

temyiz mahkemesi, Devlet şurası ve İsviç

Demir - re Federal mahkemesi kararları, Adliye Ankara Bölgesi Futbol Birinciliği mü -
ııı.bakıılarına pıızar günü başlanılacak -
tır. Hafta içinde iki defa toplanan llk he
:l'et1 maçların progr1tmını hazırlamış ve 
birincili~e girecek takımların vaziyetle -
rın! te~bıt etmiştir. 

Bu yıl futbol maçlarında Beden Terbi -
yeııi Umum MtldiirlUğtinfüı hazırladığı son 
Wimat hlıkümler! cart olmaktadır. Böy -
lece Ankara"da ötedenberi ihtilaf mev -
zuu olan vazlvetlerin öntine geçilmiştir. 

~taçlııra, AnkaragUcU ve Kırıkkalegücü, 
bir vekAlete ba~Iı ve men!lupları sivil olan 
rnüeıısese kulilbU; Harp Okulu İdman Yur
du, Askeri Okul; M:a.qkeııpor, bir vekAlete 
bağlı olmıyan müessesede teşkil edilmiş 
«ençl!k kulübü; Demlrspor, bir vek~lete 

bağlı miles~eo:ıe kultibU ve Gençlerbirliğl 
de cemiyetı .. r kanununa göre kurulmuş 
ve beden terbiyesi kanununa intibak et
miş gençlik knHibU, sıfatlariyle tı,ıtir!k 
etmektedirler. 

Bır kaç glln evet esaslarını neşrettiği -
:rnlz futbol mUsa.ba.ka tallmatına nazaran, 
kulilplerin bu sıfııtıan taşımaları kendi -
]erince çok mühim neticeler doğurmak -
ta.dır. Böylece, Ankara ve Kınkkale Güç -
lerinin kendilerini askeri teşekkill ııaya • 
rak takımlarına karşı diğer kulüplerin 
a~ker futbolcu oynatamamalan hususu 
bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 

Harp Okulu İdman Yurdunun da yeni 
talimat hükllmlerfne nıızaran futbol takı
mı münhMıran kendi okulu talebesinden 
ınlıteşekkU olacaktır. 

Dem!rsponın da evelce şubeleri aruın
de. yantıtı nakiller, 1:1 eylülden itibaren 
umuml htikl!mlere tı1bi tutulacaktır. 
Mukeııpor lsP. takımında yalnız mUe!

~!'ieııoi kadrosunda bilfiil vazife alanları 

oynatabllecektır. 

TalımattA Gençlerblrllği için geçen se
Del~re nazın·an dP#;iımlı yeni bir hilkilm 
yoktur. Ve yeni milsabaka talimıı.tı evel
kl !!enelerdeki m!isavatsızlığı ortadan kal
dırdı~ı cihetle bu vaziyet lehine de sa -
yılabilir. 

Bu sene tıı.kımlar az çok tadillerle sa -
hada görüleceklerdir. Fakat esaslı defi -
elkllkler beklenemez. Haftanın Uk mil -
aıı.bakaın KınkaklegilcU - Harp Okulu İd
man Yurdu, MaskPspor - Ankaragticü, 
ve Gençlerbirlift - Demirspor arasında -
dır. 

İlk mtiııabakıı.111.n görmeden takımlar 
hakkında bir mütalea ııerdetmeği doğru 
bulmuyoruz. Yalnız geçen sene lik maç • 
larında bu altı takımın yekdJferine kar§ı 
iki dPvrede aldıklan neticeleri yazıyoruz: 

Harp Okulu KırıkkalegticU Ue her iki 
devrede 1-1, 2-2 berabere kalmıştır. 

Maısl<espor iki karşılaşma.da Ankara -
gUctinU 1-0, 1-0 yenmlııtlr. 

Genc;lerhlrliğl de birinci deVN!de • • 1 
yendiği Demir.epora ikinci devrede 3 - O 
mağ!Op olmu~tur. 

Devrenın başında futbolcularımıza mu
vaffakıyetler dilerken, lcıındilerlnden Türk 
gençliğine lAyık, temiz ve sportmence o
yunlar bck•ediı,tlmizi de eheır.iyetle kay -
de deriz. 

Futbol Aanhğının maçlara ait tebliği 
eudur : 

Bölge Futbol Ajıuıtıtı.ndan : 

rlnciteşrin 1!141 cumartesi gllnU 
ııpor - Gençlerbirliği takımları arasında Vekaleti tamimleri ve diğer lüzumlu izah-
yapılacaktır. !arla ayclınlatrJmış!Ir. Kiıapla aynca meri· 

5 - Llk maçları iki devre Uzerlnc ya -
pılacaktır. Birinci devre ilk maçları fi • yet kanunu; Vilayet, vesayet ve miras ni-
kiistlirLl aşağıya yazılmıştır : zamnamesi ve bunlarla ilgili hususi kanun-

2I-9-19dl pa?:ıır: KınkkalegiicU - Harp lar ve eski hükümler vardır. 
Okulu İdman Yuı·du, Maskeı::por - Anka- Hakimlere, evukatlara, talebelere, diğer 
raı:-ücü ve Gençlerblrlig-ı - Demirspor. hukuk münetesiplerine ve bu ana kanun 

27-9-1941 CumArte11i: AnkaragUcü -
Gençlerblrliği ve Harp' Okulu İdman Yur- müvacehe~indeki hak ve borçlarını bilmek 
du - Demlrııprır. istiyen her kese tavsiye olunur. 

28-9-1941 Pazar: Maskespor • Kırıkka- 400 büyiik sayfa fiyatı 300 kuruş Taşra 
IC'~lic!l. siparişlerine posta ücreti zam edilir. Mü-

5-10-1941 Pazar: Kırıkkalegticü - Anka-
ragUcfi. . . racaat yeri Ankara posta kutusu No: 143 

!l-10-1941 Cumartesi: Maskespor _ De- ve birinci İcra dairesi. 

İzmir' de buğday tevziatı 
mırspor ve Gençlerblrllı:\'I - Harp Okulu 
İdman Yurdu. 

18-10-1941 Cumartesi: Maskeapor _Harp 
O~uıu İdman Yurdu ve Ankaragticü _ De- lzmır, (llu~usıı - 17.mır·e, kazalara \'e 
mır,por. nahiye merkezlerine verilen unlara lllı.\'eten 

19-10-1941 Pazar: Gcnçlerblrliğ! _ Kırık- &ecen ~ene olılu(ıu gibi lhlhac1 olan ktı)lere 
kalegiicU de buıidıtY tc\ zıatı Hwııması hakkında vJJA-

1 11 19 1 yetce 'l'lcaı et \'ckfllell ııezdlnde teaet.ıbü~ler -
- - .ıt Cumartesi: Gençlerbirllği -

Maskespor ve Harp Okulu İdman Yurdu _ de bulunulmuştu. <iden cevapta bu gibi ku)-
Ankaragticii. !ere de bu!:rlıı> lc\ZI e<lllmcslnln esas llıba-

2-11-1941 Pazar: Kırıkkalegticü _ Demir- rıyhı mu\ arık '°ori.ılduıiü t.ıUdırllmıstlr. Bu 
spor. ko)lere ılcrhaı lt\zlnta t.ıaslan"caktır. 

.Mevsim munı.-ehetf)le pille ve simit cı-
6 - İşbu fikstüre göre bu hafta 19 

karmaları 1r.:.n ııe fırınlara nytıı a un verll-
l!ayıs Stadyomunda yaptlacak lik maç - mest ve bakkallara halkın borekllk \'e sair 
larımn programı şı:..1ur ; 

hamur l~lerl lhttyadnrını karotlamak üzere 
Kırıkkalegücü - Harp Okulu İdman perakencte ~atış >11pmaıurı !tın un tevzi etlıl

Yurdu, saat 12.30, hakem: Cemalettin mcsl muvafık ırorulniu~lur. 
Kankırmııı:ı, yan hakemleri: Şinasi Gün -
görür, Şuur! Sümer. 

Ma.akespor - AnkaragUcil, saat 14.15, terlııp ectllmlşllr. l\llisahak.ıya blllı.lsllsna 

hakem: Nezih İoclli, yan hakemleri : herkL·~ glrehlllr. 
Salt Ata.kol, Yusuf ArmP<n. 

GençlerbirliA"i - Demirspor, saat 16, ha
kem: Faik Köyay, yan hakemleri: Rauf 

MıisaiJHka ~artları: 

ı - Alı~ vazıyet!: a;akta destekll 
2 - Me,ııle: "u nıetrt! 

Ataç, Adnan Özmen.. 3 - lleııct: 2·1 sırnllmene kutrunda datre-

7 - Maçların hakemleri bölge hakem 11 heder 
komitesince seçilerek ajanlığa bildirile - 4 - Mermi aıtrıll: :; 
cek ve maçların yapılacağı saha ve saat- 5 - )lusaoaka)ıı cumıı.-te~ı ııünü saat H 
lerle beraber her hafta muntazaman iHln te oaslan ıcuk pazrır 5:tinu .,aat 17 de nıha -
olunacaktır. 

Harp tüfeğiyle umuma 

n1ahsus müsabaka 
Ankara Atıcılık AJanlıtından: 

Buııun ve yarın Ankara atıı ııollııonunda 

umuma mahııuı olmak Uzere blr müsabaka 

) •: verilecektir. 
6 - Her müsutıık scrl halinde tıe~cr mer

mi atmak ıartlyle tstedtı:cı kadRr mermi 
sıırfedeblllr. En yüksek µu\ an alrıııtı seri ne
tice olarnk kabul edlllr. 

7 - Musavat hııllnde müsabıklar nra$ında 
Ucer m<'rmlllk tına! mUsıı.bakası )"apılır. 

8 - MükCırRt: birinciye ton. lkindye 50 

mermi, uçuncüye tııkrllrnnme verııecekllr. 

9 - Mliffabaka hakı!mlerl: Ferit Koper, 
Nurl Vural, 8:ırnt Ertnnsel. 

Erzincan' da spor çalışmaları 

«===============================:===========~ 

Muhtelif sebze fiyatları 
BELEDİYE RE1SLlC1NDEN : 

Sebzelerin günlük azami toptan ve perakende aatıı fiyatlan 
----l 20 / Eylül / 1941 )----

Cinsi 
Lahana 
Prasa 
Domates 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Semizotu 
Kabak 
Kemer patlıcan 
Yuvarlak patlıcan 
Ayşe fasulye 
Çalı fasulye 
Barbunya fasulye 
Bamya 
Kuru soğan 

Men§eİ 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Vezirıhan 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Bilecik 
Bilecik 
Muhtelif 

Toptan vasati 
Fiyatı 

5 
4.SO 
4.75 
7.25 
6.50 

7 
8.50 

14.75 
15 
19 
30 

7 

Perakende 
Fiyatı 

7.50 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
21 
22 
25 
35 
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Kuyu ·içinde boğulmadan ölen 
bir amele 

• 
Adana, (Hususi) - Kireç ocağın-

FAKÜLTELER 

İmtihane davet 
Dil ve Tıırlh-Co~ı·ur>·ıl l''ıtkültl._I Dekanlı

tıından: 

FakUlleye alınnrak burslu tnlt>ebnln yaıı:ı

lı lm!lh;ı nlıı rı ı5 ve 16 Jlkteıırın J!l4l ı:ünlL•-

rinde nıpılıırnktır. 

Aylin kırk ıırn lıar<:lık alarak talebe olmak 
ı~tlyenlrrln nihayet hlrlnrltt>srlnın 13 UnC"ü 
pıı?.artr~I ak,ıımınıı kıulaı fllkülteye k.ı)'clt••lil-

mlş olmaları 1:11.ırnllır. (H~3J ltifl~'O 

OKULLAR 

Muhte1if mobilya alınacak 

c RADYO J 
TUrklye Radyo Dlfüzyon Postaları 

Tiirkiye Radymıu - Ankara Radyosıı 
---ı Dalga Uzunluğu )---

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 ~l. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 
19.H M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. Q. 

CUMARTESİ: 20. 9. 19.U 
7.30 Prdgram ve .Memleket Saat Ayarı, 
7.33 .Müzik : Hafif Program (Pl), 
7.45 .AJANS IIAJJl!;HL1';Ri, 
8.00/8.45 Milzik : Senfonik Program (Pi) 

13.30 PrnJ;ram ve Meııılekel Saat Ayarı. 
13.33 .Miizik : Tlırkçe Pl."tklar, 
13.(.5 AJANS HABI.;RLBRİ, 
14.00 M llzik : TUı·Jcçe Plü klıır Prograınl' 

nın ikinci kısmı, 
14.30 Müzik : Rlya!letlcilmhur Bando!J 

(Şef: ihsan KUnçer) : 
1- J. Markey : Kısmet (.Marş), 
2 - H. Kllng : Fil ve Sıvri-Sınel 
(KUçllk lı'liit ve 1''ago için Solo). 
3- J. Fııcik : .Marinarella (U•;er 
tlir), 
4 - Gabriel Faure : Shylock, 
5 Al bert Ketelbey : Porselen Be' 
bekler. 

15.15/lf>.30 Mllzik : Dans Müziği (Pl), 
18.00 Pro~ram ve Memleket Saat Ayarı. 
18.03 Mllzik : Karışık Şa.rltılar : ( .Etıı-'t. 

Suzidil, Hicaz, Mahur), 
18.40 Mll:r.lk : Radyo Caz ve Tango Or' 

kestra.sı (İbrahim Ö.zgür ve ,A.te4 
Böcekleıi), 

19.00 KONUŞMA : (Kahramanlar Saati) 
19.15 ~1tlzik : Radyo Caz ve Tango Or' 

ke.~trası Programının devamı 
19.30 :Memleket Sa.at Ayarı, ve AJJ.>..;S 

HABERLERİ, 
19.4.'i KONUŞMA : ( İ~e Saati ), 
19.55 İstanbul .Mesire Şarkıları, 
20.lli RADYO GAZI<~TBSİ, 
20.45 M llzik : Karışık Şarkılar ; (Şeddi• 

araban mıı.kanıı), 

da, bağda oturan Celil adında bir şa
hıs kuyusunu temizletmek ~s·temiş ve 
Mahmut adında bir amele bulmustur. 
Mahmut kuyuya girmiş ve ternizl;me
ğe başlamıştır. Mahmut kuyu dibin
deki müzehrefatı kovaya doldurmuş 
ve Celil bu kovayı yukarıya çeJ...-meğe 
başlamıştır. Bu esnada kovanın ıpı 
çözülmüş ve bütün ağırlığ"iyle Mah
mut'un başına inmiştir. Zavallı ame
le derhal ölmüştür. Celil hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

21.00 
Siyasal Bılgıter Okulu ~atın Alma Ko- Ziraat Takvimi ve Toprak ı.!aJI' 

sülleri Boı·sası, 

P. T. ve Telefon U. Md 

Memur alınacak 

Ankara P T. T MUdtir ıuı::ünucn: 

ı - ldıtremlzde münhaı ın.ınsıı ve ucretll 
rrıern ur 1) eı lerle Ul'I etli ·HııJyerllklere orta 
mekıep mezunları mü~·ıt>aka ile .ı.lın.~ca,<tır 

2 - Müsaoakaıl.ı ıu. 9. ı>. 7 numara almak 
~uretlyJe ııek 1) ı ılerccı?de kazananlar lf lira 
maıtslı \eya fiO llra Ucretlt memurlYt"llcre 6 

Vl' ll num.ıı a ıılmak sureti} le orta derecede 
muva!lak olanlara da takdir hakkı idareye 
al olmak Uzere 20. 25. 30 llra aylık Ucretıl 

~ı.ıJ; eri lklerc tayin edileceklerdir. 

3 - StaJ devresinde muvarrak olanlar 
maaşlı veya ücretli memurluklara geclrlllr· 
ler. 

1 - Tallplerln 788 sayılı memurin kanu· 
nıınun 4 üncü ma<ldeslndekı ~artları haiz ot· 
makla beratıer devlet memuriyetine ilk ele-
[·1 ırtrPrl'klerln 

luzımdır. 

30 yaşını gecmeml~ olması 

5 - Mü~atıııkaya ıılrmek ısttyenler 29. 9 
9-U pa?.arteRI ırilnU aksamına kadar dllekce 

evrakı mu~hllelerlyle berıı.ber Ankara P. 
T. T mudürlii~tine muraraat etmelidirler. 

6 - Müsahaka 30 9 4ı salı ııünü sa"iıt ıu 

Yüksek 

BANKALAR 

mühendis ve mühendis 
alınacak 

Slimcrbnnk Umumi )1tiıli.ırllil':lindcn: 

l - lstantıulda merkezi Berkozda olmak 
n• dt'rl ve kundura ııılırlkA~•. De!lerdar men-

misyonundan ::ı ~ 
E >. 

'i aptırı l~cak 
eşyanın cınaı 

Ranko 
Kiir>ıJ 

Mase 
Tabure 

5 
~ 
·5 
1 
l 
1~ 

60 

= 
;;; 

:§ ~ 
... E 
~ E 
~~ 
350 
180 

18 
6,50 

·~ -;;; 
'O 
Q) 

ıxı 

350 
180 
270 
390 

1190 89.21i 
Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda 

cinsı ve miktan yaıı:ılı mobilya açık ek -
siltnıeye konulmuştur. Ekailtme eylülün 
22 ıncı pazartesi gfinli saat 15 te Ankara 
Mektepler Muhnsebeclll~inde yapılacak . 
tır. Muhammen fiyatlar ve ilk teminat 
miktarı yukarda te~bi t edilmiştir. Fenni 
ve idari şartnamelel' her giin mektepte 
görillebilir. (6288) 16281 

ikmal İmtihanları 
A nkarn ı·:rk('k Aksıını Elnlıre sa nnt Okulu 

MU<!Urlüiı:üııılrn; 

Okulumunın rt·~ım. TUrk~e ve mesleki 
teknoluJI ikmal ımllhıınııırı 22 eylul 19·11 pa
zartrRI ııunü. Rrltmellk \ I' ıreometrl ikmal 
lmllhıı.nlıırınıı da 21 e~·ıuı 1911 çar~aınba gü
nü qaaı 17 <il! )'ıtpı!ıı•·akt ır llırllllt>rln mPzkür 
g'ttn~rcıt! CH\U IUil llrtLU Uutunıııo.1a-1,. 

(66451 

ZlRAI KOMBİNALAR 

Benzin ve mnzot tenekesi 
satılacak 

Zirai Kıınıhlnıtıur M··rl"'' 1.folaesl fkl.slltın
den: 

21.10 
21.45 

22.00 

.l\flir.ik : Dinleyici İstekleri, 
KONUŞMA : (Gllnlin MeselelerO• 
~llizik : Radyo Salon Orkestrf.dl 
( Violonist Necip Aşkın) : 
ı- .Moıı:art : lılönUe, 
2- l\l assenet : Dramatik sahnele!• 
3 - Heelhoven : Möntle, 
4- Schıınıaun : Ninni, 
5- Haclıınnnlnoff : Pı·elild, 
6- StrnuH"' : Polka, 

22.30 .Memleket Saat Ayım, AJANS #' 
llEHLı.;Rt; Esham-Tahvilat, 1{ııJ11' 
biyo - Nukut Bor~Mı (Fiyat). 

22.45 Mlizik : Radyo Sıılon Orkestrş.91 
l'rogı·anıının ikinci kısmı : 

1 7 - Lnutenschlager : Neşeler jçıııd 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Kapantt 

~ 
ADLİYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliye \,:pknletln<len: 
Vı•kn lı•t ve teın~·ıı. ınnhkemPsl motörlU .,,. 

kil vıtsıt.ılıırı lhLh·uı·ı Jçın alın.ıcak 750 te' 
nrke tıı•nzlnln ihalesi ı:ı. n. fi ıı tarlhJndr. >"

10 

rıılıırıı~ı llfuı cılllmı, bt• ılc mezkQr guP 
1 

talip 7.ulıur Plmı-.tıwlnılcn 2490 ~ıı.> ılı 1'~ 
nun -ıa llnr.il mııtlıksl murll>lnce cksııtrne c' 
U"iln .J.•:t..11J1ınıu. •• __.lb.pl.A il.: O Q.11 t:arU·'-o ti' 

s.ıdlir t•drn ııı•rseiııhe gunu saat 15 te ~eı:Al 
levazım ve ılalre muılUrlül':Unde yapııacl, 
kararlıı~tırılnı13 olmcıklıı tallplcrln met~ 
gün ,.c ~antıe vekAlet ck51ltme komısrorı 
mürarııııtlıırı ll.'ın olunur. 16!1::_..., 

BU GÜN -
1 - 941 : 942 yılı futbol lik maçlarına 

21-9-19-11 pazar gtinU 19 Mayıs Stad -
yomunda b9.1lanacaktır. .. stıC'nt ve Bnkırlwy lıl'Z falırlknlıırı bakım lıı -

B' f' ,. 
1 

, , j kriyle t:ıvzır cdllnwk ve ııcnc merkezi Bur -

l - 3000-·lOOO ht>nzın l<.>nPkr~I salılncak -
lır. Behı>r teı1l•kenln muhıınımen bedeli 50 
ırnrustur. Tt·nıınntı JfıO liradır. 

ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 
2 - Bu yıl A takımları arasında yapıla

ealc olan futbol tik maçlarına AnkaragticU. 
Demlrs:por, Gençlerblrl!ği, Maskespor, 
Bıı.rp Okulu İdman Yurdu, KırıkkalegU -
cü l§tlrft.k edeceklerdir. 

3 - Futbol takımlan kadroları Beden 
'Terbiyesi Umum MUdürlU1fünün ahiren 
lrulUplere tebliğ edilen talimatına tevfı -
kan tesbit olunacak ve bu takımlar mü -
aabakalara bu §eraite tevfikan lştirAk et
tirileceklerdir. 

4 - 940 : 941 şlld maçının finali 4 bi -
atletizm takımları -
nı göstermektedir. 

,,-======Tefrika No: 57===== 

l Bilinmez ki .. ] 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge .. 

na dolamıştı. Harikulade genç bir hali vardı. 
Perl için sabah saati dilberi denemezdi; kendi dahi 

akşamın dokuzu ile gece yarısı arasındaki müddet 
müstesna, günün diğer saatlerinde bir harabe olduğu
nu hep itiraf ederdi. 

Frank Evlin ile Perl'i mukayese etmekten kendini 
alamadı ve bu ikincinin aleyhine oldu. 

Böyle, Perl'i her hangi bir kadınla mukayese et
mek de, ilk defa olarak başına geliyordu. Ufak tefek 
maceralarının hiç birinde, aklına böyle bir şey gelme
mişti. Bunu düşününce kıza:rdı. 

Karısını aldattığı için her hangi bir vicdan azabı 
yoktu. Fakat, aldattığı kadınla karısını mukayese et
mek, civanmertce bir ha:-eket değildi. Frank, bunun 
farkına varmıştı. 

Nihayet bu düşüncesini kafasından uzaklaştırarak 
yataktan fırladı ve banyo odasına gitti. Soğuk duş, 

geçirdiği bütün geceyi, vücudundn s.ildi. Sonra, ban
yo teknesini ağzına kadar doldurdu, gözlerini yumdu 
ve önce kafasını daldırarak suya girdi. 

Te-kne, eski biçim, muazzam, derin bir şeydi. 
Yeşil pijamasını giyip saçlarını fırçaladıktan ıonra, 

kiiçük "-alona d0ndü ve eşyasını toplamıya başladı. 
Krvatını, yakasını, Jozefin'in boynuna dolamıştı; 

caketi rokoko divanın üzerine fırlatılmıştı; müteba • 
kisi de '.cendi yatak odasında kullanılmamış olan ya -
ta~ın üurinde :di. 

Buradaki '=nrk:.ınç intizamsızlığı görünce, gülmiye 
başladı. 

Tekrar banyo odasına döndü ve şevk ile, tra§ faslı
llt agtı. 

Acıkmıştı. Memnundu. 

NJ,. ,. ~ < ~ ' 1 t:t' ~Y . s.,dıı olnınk ve m<.>rlnus ve sunıripek fabrika-* ııtt if. · ... ~.~"'·' · ıarı b,ıkım işleriyle t;ıvıır edilmek il7.crc Jkl ~-.ı \ l" • ,.;c;;;;.x,, •. 

:ıt~ lfİ »' "'~·' ' tePrülıt•ll ın~nut rııUhı•nıllslne, 

2 - 30ll0-;1Clıııl m,ıznl lt•nl'kl'Rl satılı:ıcllk · 
lı •. Muh.uıımen bedeli 20 kuru~tur. 'l't>mlnllll 

liradır. 

3 - l\•n,.kelt'r Ankara ve Polatll merkez· 
ıt'rlndı.> tr~llm alınat"akıır. sat11 bt'tll'll pcş!n· 

dlr. DelliıllY.! ve pul ve 1aır m:ı~rıı.r mi.lşll'rl· 

H alt lir. S·ı lış: 21 t'Ylül cıır~11nıba ırunil saat 
ı!'> le yııııılnraktır. l~teklllt-rln mezkür tarih!• 
kadar zirai kombinalar merkpz bölııt>sl rl'l~· 

.ıoıne ıKrı.:lurt>n )olunıtakl ıohurn ı-l·~!ı ıı.H. 

'ındaı nıüıuraatıarı llln olunur. (63331 

1·1.30 - 17.30 

1 - Genç Kızlar Panıiyonll 
(:\IRX Dcarly) 

16 - 19 da " 2 - Knrııtıükte Türkiye demir \"e cellk 

Telefona seyirtti ve kahvaltıyı ısmarladı: aklına ne 
geldi is.e ! 

Sonra Evlin'in kapısında parmaklariyle trampeta 
çalarak hanımefendi kahvaltıyı teşrif buyurabilirler, 
dedi. Kalkmak ve giyinmek zamanının geldiğini de 
fransızca ilave etti. 

Sabah güneşi odaya giriyor ve döşemenin üzerine 
titrek dört köşeler resmediyordu. 

Evlin'in bir türlü gelmediğini gorunce getirmek 
üzere, bulunduğu odaya gitti ve dedi ki: 

- Yani küçük kırmızı bir balondan farkım kalmadı. 
Hemen havalanıp çatlıyacağım. 

Evlin, uzun geceliği ile, odanın ortasında duruyor-
du; ormanın içinde kaybolmuş bir çocuğa benziyordu. 

Paylar gibi: 
- Hani terliklerin? dedi. 
Evlin, dertli dertli başını salladı. Küçücük, masum 

ve hiç bir kadında görmediği kadar kusursuz ayakları 
vardı. Perl, pedikür yaptırır ve tırnaklarını boyardı. 
Marion da öyle ... Gene Perl'i düşünmüştü. 

Frank Evlin'i kucağına aldı ve banyo odasına taşı
dı. Lüzumundan fazla kuvet sarf etmişti; Evlin, çün
kü şaşılacak kadar hafif idi. 

- Kaç kilo geliyorsun? dedi. 
Evlin, sadece omuzlarını kaldırdı. Frank da onu, 

öylece, elinde havai mavi havlusu, oracıkta bıraktı ve 
çantalarını yapmıya gitti.. 
Kahvaltı masasına oturduğu zaman, saçları taran -

mıştı, kendisi de pek rahattı. Bu gibi geceleri takip 
eden günlerdeki intizamsızlık hissi, bu defasmda yok 
idi. 

Otelin oda hızmetçisi Andre, her zamanki hamarat
lığı ile kahvaltı masasını yuvarlıyarak lazım gelen 
nok;taya getirmiş, başka yapacak bir şey var mı diye 
de, odanın içinde sağa sola seyirtiyordu. 

Evlin'in giyinmesi daha bitmemişti. Andre, ocağın 
üzerinde duran bir çiçek vazosunu alarak kahvaltı ma
sasının üzerine ve tam tereyağ ile bal çanağının ara -
sına yerleştirdi. 

Bunu yaparken: 

!.ıbrlkalnrı mUeGS!'S!'~I merke1Jnde <:nlışnrnk 

ULere 300 lira ücretli bir )'Ük~ek muhenıltse 

lhtl)a<: \0n rdır. 
Tnllıılcrln lüwmlu vesalkle birlikte An

karaıla SümL•rlınnk umumi müdürlü~üne mü-

1 
ı acantlıı rı lUzıımu JIAn olunur. 

(6~5) 16824 

- Eminim ki, efendim, hanımefendi çiçek merak -
lısıdırlar, diyordu. 

Ve bakışında neşe ve memnuniyet, Frank ile anlaş
mış gibi bir hali vardı. 

Frank eğilerek halının üzerinden, Evlin'in akşam 
kaybetmiş olduğu bir iğneyi kaldırdı. Bu, basit ve 
adi bir iğnecikti. Azıcık altını, ortasında da ufak bir 
incisi vardı. 

Evlin içeri girdiği zaman, iğne henüz Frank'ın elin
de idi ve Frank bunu sevgi ile tetkik ediyorlu, çünkü 
bu sadecik şey tam Evlin'e göre idi ve ona pek yakı
§ıyordu. 

Evlin, s.iyah bir eteklik ve beyaz bir büluz giymişti. 
Tertemizdi. Şapkasını bile giymişti. Şapkasının altın
dan gümüş gibi saçlarını her zamankinden biraz daha 
fazla taşırmıştı. Daha altmlı ve daha çalımlı bir hali 
var gibi geldi Frank'a. 

Frank, san dalyayı hazırlı yarak: 
- Bonjur canım, dedi. 
Ve Andre, genç kol hareketleri ile, fincanlara kah

veyi koydu. Sonra, Frank'ın işaretini beklemeksizin, 
odadan çıktı. Bay Devis'in, karımdır diye otele getir -
diği bu genç kadın Andre'nin son derece merak ve 
tecessüsünü tahrik etmişti. 

Andre çıkar çıkmaz, Frank, Evlin'in elini tuttu ve 
öptü. Ve bir kere daha: 

- Bonjur canım, dedi
0

• 

Onu gene kucaklamak ve nihayeti gelmemek üzere 
sevmek ve öpmek istiyordu. Fakat artık, yeri ve za -
manı değildi. Artık sadece "bonjur, canım" yahut "na
sılsınız" demek lazımdı. 

Tuttu Evlin'in fincanına tam üç topak şeker attı. 

Sanki bunu yapmakta muhabbetini daha iyi izhar edi
yormuş gibi ... Sonra, bir dilim ekmek aldı, tereyağ ve 
bal sürdü. 

- Yorgun musun canım, dedi. 
Evlin'in yüzü, gene soluktu. Gözleri, kocamandı. 

Nasıl olurdu da, bu güzelim ~eyi, az sonra tekrar ko
ca.sına iade etmek lazım.gelirdi. Bu ne saçma bir ka -
rardı. 

2 - Casus Avcısı 
(Jcan Murnt - :\Urelle Balln) 

GECE 21 DE 
G&.'\C KT7.l.AR PANSlYO:!l.'U 

16310 

Evlin, uysal, kahvaltısını yapıyordu. 
- Yok artık fazla yiyemem, diyordu. 
Gecenin halvetinde, istenileni vermek hususundaki 

tehalük, içinde, kocaman, esrarlı bir çiçek gibi açmış
tı. Faka.t şimdi, gene yapraklar kapanmış ve ortada 
sımsıkı bir. konca kalmıştı. 

Frank sordu: 
- Azıcık da omlet vereyim mi? 
Evlin, reddetti: 
- Hayır teşekkür ederim, pek fazla amerikanvarf 

oluyor, alışmamışım... . 
Frank cüzdanını çıkararak içinden, otelci kadınııl 

kendine bir gün evel verdiği tayyare biletini uzattı. 
- Yavrucuğum, beni dinle. Ben seni Burje'ye (1) 

götiiremiyeceğim. Senin tayyare, saat tam sekiz bu -
çukta kalkacak. Ben seni Skrib sokağına kadar götü
receğim. Yani tayyare meydanına giden otobüslere 
kadar. Oldu mu canım? 

Evlin, gayet uysal: 
- Tabii, tabii, dedi. 
Pekala işte. Bileti, zarfı ile birlikte aldı. Zarfın us

tünde, nefis bir yazı ile havayolları için propaganda 
cümleleri yazılı idi. Zarfı, kahvaltıya beraberinde ge• 
tirdiği çantasının içine koydu. Çanta siyah deriden -
di. Köşeleri biraz aşınmıştı. Küçük incisi ile, deminki 
iğne, şimdi gene Evlin'in kravatına iliştirilmişti. 

Frank sordu: 
- Tayyareye çok bindin mi? 
- Çok değil. Bir defacık bindim, yarım saat kadar 

Berlin'in üzerinde uçtuk. Bileti de, hukukçular ba • 
!osunun piyangosunda çekmiştik. 

- Korkmadın ya? 
- Neden tayyareden mi? Ne mi.inasebetl 
Saat şimdi, yediyi on geçiyordu. Dakikalar koşll ' 

yordu. Frank ayağa kalktı. Masanın etrafını dolarıa .. 
rak Evlin'e sokuldu. Şapkasını usulcacık çıkardı .;e 
saçlarını okşadı. 

(Sonu var) 

,(1), Parll'Ul tıaware meydanı. 
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~ RESMİ TEBLİGLER l 
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Libya'da askeri ·vaziyet 
1\ Kah re, 19 a.a. Urtnşark lngiliz Umumi 
ararı:~hının tebl•ği : 

Bir Japon subayına göre 

Uzak§ark'ta 

TEHLİKE 
çanı çalıyor 

( Başı ı . ıncı sayfada ) 

ULUS - S-

Alman el(isi hakkında 
yapılan ilhamlar dolayısiyle 

ALMANYA 

ARJANTİN'İ 
PROTESTO ETTİ 

1 
8 - Eklsttme 7.10. 941 tarihinde aalı ııü· ı her rlln encümen kalemine ve isteklilerin de 

nll ıaat 16 da Ankarada O. D. yolları >Ol da· 26. 9. 941 cuma gUnU ıı et lll 30 da bele >e 
------------------ !resinde toplnnaı ak merkez birinci komls}o - dalrcs!nde mUteıckkll cnct;mene müra<'aat • 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Bina İn şaatı 
Dc\·lct Dt•mtılollurı ~u. Al. Ko. dan: 
Alaıchlr istasyonunda >eııılacak )'lllakhene 

binası tneaııtı knpnlı zart U•Ull>:le \ e vahidi 
tlyat üzerinden eksilt.meye konmuıtur. Bu in· 
ıaatta döıeme \'e lenlolıır lcln muktazı de. 

itler idarece verilecekllr. 
1 - Bu itin muhammen bedeli (42.70o) ll· 

. • dır. 

nunca )"llpılal'aktır. !arı. \U799 J 16S18 

4 - E~lltmeye glrcbllmek tein fstekllle • 
rln tekllt mektuptnrlyle birlikte aıal!:ıdn .va • 
zıh tt'mlnat \"e vesaiki a)nı &Un ııaat 15e 
kadar komi•> on relıılll::lne \"ermeleri !Azım -
dır: 

aı (OOOlıı liralık mU\"akkat teminat, 

Matbaacılara 
Ankara Beledi> cs.nden. 
ı - Otoblls ıderl !cin tabettırllecek olan 

2S kalem eHakın ktıtıdı dalre!.nl'len \"etil• 
mek \ e dl~er malzemesi muteahh,de a lt ol . 
m11k üzere pazarlıkla >aııtınlacaktır. 

2 - .Muhammen bl!dell t470 ı liradır. 

3 - Teminat (251 lıra (251 kJ,l rua•ur. 

L b>·a da: Tol>ruk'ta şiddetli bir kum fır
tınası, dün kl',lf kollarımızın faaliyetine en· 
i:l'I Olrnu,tur. Hunut mıntakasında motör· 
lu kuveı lertrnızın llurl unsurları yenlnen fa
aJı\ett 

.,_ Çan-Kes-Şek. Çln'I sbmUrgeleotlr· Berlln; 19. a.a. - Yarı reııml bir men
badan bildiriliyor : 

2 _ lsteklll<'r tıu lae alt eartnııme ve ııatr 

evrakı o. o. yolları Ankııra \'fi lzmır vezne 
sinden 1215) kur~ mukabilinde alabtllrlf'r. 

3 - Eksiltme 29 9. !l41 tarihlnı1e Pazıırteııı 

ırllnll saat U6J da Ank11rad11 D. D. l"olları 
)'ol dalrt'.slnde toplanacak merkez birinci ko . 
mtsyonıınca >'npıtacakıır. 

b) 2490 1ayılı kanunun la)'ln etllAI \"esi -
kalarlıı bu ite mahııua olmak üzere .MUnaka· 
!At \',.kAlcUndrn alınmıa ehliyet vesikası. 
l'hll)Pt vl".ıılkuı lcln ihale terthlndP.n Pn az 
•ekiz ll'Ün C\'l~I hlr t111lıl11 ile MUnakalAt Ve -
klletlne m•ırar11at olunması. 

..ı - Nümunelerlnl &ormek Lsllyı"ı t r n her 
&Cin encümen kalemine \'C ısteKlll~r n de 

23. 9 . 941 salı günü aaııt ıo SQ da beledl) e da· 
!resinde mtıtl'5C'kkll cncumene müra~a 'ltl !lrı. 

" bulunmuşlardır. 

resmi tebliğleri Sovyet 
De\'lel Vemlr>olları Sn. Al. Ko. dan: 

Yabancı bıı.sın m!lmessilleri laratınoan 
(67'23) lf)SlO 

(GS31J l6Sll Taş münakaaası 

Mosko\a, 19 n.n. _ So\yl'l tstihbarat BU

l"osunun bu akı;nmkl tebl ti : 

mel< istlyen bllyUk devletl~rln bu ~melle· 
rlnl anlamamıştır. Birleşık .Amerıka ve 

ingııtere"nln tAbil olmak gibi bir vazı -

. tle gUnden güne yolunu ııaııırıp durmuıı 

~.: işte bunun içindir ki, Çin ihtilACı ı>nUne 
geçilmez bir hal almıotır. .. • 

sorulan bir suale cevaben, Alman hariciye 

nezareti, Almanya"nın Buenos-Aires'dekl 
bliylik elçisi M. von Thelmann'ın, hayır 

işlerine yntınlmıtı mebnliğden kendi hcııa
bına para çckmiı olduğu hakkındaki işi • 

4 - Ekslllml'ye ırlrl'bfknek ıetn brleklllerın 

teklU ml'ktupl:ırlyle birlikte uaı:tıda )'azılı 

teminat \'c \csatkl a>nı eOn saat ıt~ı e kadar 
komls>on reL•tıı::ıne vermeleri IA7.ımdır 

Aıa~ıda rlnsl, mıktarı, muhnmmen bedel 
\'e nıu\uı<"at ıeıııını.ıı >azılı bir kııtem ıaı 
kapalı xarr uıul,>rn eks ı llme)e konuımuıtur. 

MAHKEMELER 

18 l') lülde kıtnlıırımız, biltün ccııhe bo • 
tunca dusmıınla çarpısmıslnrdır. Uzkaıark harplerinin ıebebı 

Binbaşı Tomlnaji, şı>yle devam ediyor : 

•• Uzakşark'taki harpler, şark milletle· 

dilmemiş itllhamları protesto ettiğini bil· 

dirmiş ve evelce izhar edilen mütalaa 

bu vesile ile bir kere dahn tekrar edilnılıJ· 
tir. Bu m!ltalAn §tıdur : Ancak yapılmış 
veya yapılacak bazı hizmetler için kendi-

a) t3202.:lı ıtrahK muvakkat lemlnat 
b) 2490 sa)1lı kıınunun ta> in ettıı::ı \"E'sl • 

knlarla bu ite mahsu~ olmak 0Zt"re MOnaka· 
tAt \'ekA etinden 11 lınm11 l'hll)ıf't \'ellknaı, eh· 
lb et veslknsı lcln lhıı le tarihinden en a.z ıc· 

klz eUn e\'l'l bir ııtııın ile Münak11IAt \'ekAle· 

Ekaıttme fi. 10. ıın pazartesi ırunü •aaı ıı Ankara Asliye Ticaret Ma!'ıKe:ncs.nc.e!l • 
de Slrkıwlde 9 l&leıme binasında A. E. ko - M dd 

u eıaleyh Ankara rımontaları Turk mlJl)onunda )aı>ııa.ukıır. .. 
Ha\•a kuvetıerlmlz, muharebe meydanın

da dUsrrıanın zırhlı kttalnrınıı, plyadesıne 
Ve topçusuna dnrbeler indirmiş \"e tn>yare 
l'lı hü um et· 

. in beyazların boyunduruğı.ından kur -
rın ' t 1 

k Ve 18tik1Allerini temin etmek ç n 
tıılma 

lsteklllerln mu\akı;at teminat makbuzu Anonum ı:ıirketı mlıduru olup Ankarada Ye
ve dııter kanuni \'eıık ılarını ha\ ı k111>ulı nişehırde mukim iken memalıKı ecnebiye -
zartıarını a>nı ırun \e ıant lO a kadar komıs- de ikametk.ihı meçhul bulunan M. Mişel 
>On reUlıQ'ıne \ermeleri IAzımdır. L · l'>"danlannda hava ku\·cllerine c 

Jntştır. Ş evı aleyhine aynı cirket tarafından ıkame artnameıor Pil aaız olarak Sirkecide ko - v 

tine müracaat olunmuı (6472ı lliM7 

ıs e) IOlde hava muh::ırebelcrlnde ve tııY· 
hre rrıcydn~lnnncta 112 almnn tnn aresl 
tahrıp edilmiştir. Illzlm kayıplarımız 29 tıır
tareı:ıır. 

yaptıktan bir teşebbllstUr. Japon dış Uca
. bulunduğU nııişkUI vaziyete rağ -re tının 
J n orduııu birçok cephelerde ayni men, apo • 

d "e mııvartaldyetle harp etmeğe zaman a • 
kllfl gelebilecek kadar lptidat maddelere 

sine şıı veya bu suretle mtt<idl istifadeler 

temin etıııege alışmış oianlttr, bııfkalerını 

böyle bir hareketle bulunmuş olmakla lt
tlham edebilirler. 

mls>onrıan \ v ll11mtırmada Bandınna ısıu>o· olunan 61800 lira 99 kuruşn tahsılı hakkında 
nıınılan ıeııım eılllıı. ki alacak davasının esnayı mülıakemesinde : n nemıryoltarı Sil. Al. Ko dan: Cı ı ıı ı M hk 

ns anı ırma ı•ıırke ıaıı, miktarı 110 j il cmenın 12-9 94 1 tarıhli ı · d somR tsla&)Onundıı Y•P•laı·ak Yatakhane tıın adel muhı m n b d 
1 

lGSOO 
11 

ce sesın t 

Bina intaatı 

1 • ı me (' e ra, mu· davacı vekilinin t 1 binası ınsuau kupalı zarı u~ully e ve vahidi ı \akkat lcmınat 1260 lira. a ep ve mı.wafakatr uzeri-
Tahrifat yapmaktan çeklnmiven bir ko- ti)al O:r.crlndım ekıltlme)e kıoınnıu$tur Bu in· t :29ı>/ 6Stid> ne ( 21 2 933) tarıh ve 91 tun vadeli ve 

Son ~Unlerde Klev clvnnncla şiddetli çar· 
ıı14rna1ar olmııktndır. Almıın tıışist kıtalan. 
lııaan ve m:ılzemeee kaydettikleri munz • 

::nı kayıpları hiç nııznrı dikkate aı;n::::.· 
Uharebe meydanına durmadıın yen 

taınıar sokmaktadır. DUsmnn, Kfc\·'ln mü
dafaa hattı üzerindeki bölgelerden birinde 
latlhktınııanmızı yarmıyıı mu\·affak olmuş 
\'e lehrin vareşlnnna doğru cıkmıstır. Şld
detıı ı:arııısmnlar de\·nm etmektedir. 

maliktir. 
" CenuptakJ gerginliıte gelince· şu cihet 

id . ki Hollanda Hındlstıınından bilinme! ır • . 
Japonya"ya yapılacak scvklyata mlnı ol-

• herhangi bir devlet bu gibi 

t do ••e lt'nlot ııı p n muktaı:I de- 1450 1 1 k ıaat a aeme • • 16Sl9 ıra ı ve 2-2 933 tarih ve 91 .. u·n "adelı" misyonun hattı hareketini tebarüz ettir - mirler tdar!'l"e verııei·ekıır " • 

mek nokla11ından da ııunu hntıı !atmanın 1 • su ıs ın muhıımnıen bcdt'll 14:? 700 it- ve 1610 liralık ve 1 2-933 tarıh ve 91 gün 

do~u olaca~ı mlltnlfııı edılmi~tir : Bahiıı 1 radır AN KARA BELED l YESl vadeli ve 1530 liralık ve 31- 1-933 tarih v e 
me\•zuu olan komjsyon, öyle klnısclerlc 1 2 lsteoklller nu tıl" att tarınaml' \"e saır !H gun vadeli ve 990 liralık ki ceman dört 

mak Jstıyen • 
1 • bo•lıı""•nu anlıyacaktır. Ken. manevrc erın " .. -

ersini lktısaden boğmakta devam eder -
ı. . •ereflni kurtarmak için 

ıerse Japon.ı-a, " 
• ' bir adım atmağe mecbur oıa. llcrıye doğru 

edenberl şarkta tehlike işa-
caktır. On sen • ..... 

evrnkı D O )'t>llnn Ankıtre \"" Batıkesır \eZ· bono tutarı olan 5580 lıralık scn•tler"ın kar çalışıyor ki bunların arasında evrak tahrif nesinden ı:rn'.>' 1<uru5 muknbUlnde at:ıbll rıer Muhtelif inıaat ~ 
etmek cUrmllndcn dolayı Arj nlln mah • 3 • <".kslltmn 30 " 941 tınlhlnde •alı ırU A şılıksız olarak keşide cdildigı ve verildı·~ 

• ~ " nkara Beledi) esi im ır lltu:turıoıunden. • • 
kemelerlnce pek uzun bir mliddet ic:in hu. nll •aat 1161 1111 Ankaradıı D D yollıırı yol l - ı-:ksllıml'a Konulan lı. Anı;arıı 1$t.ınır ve bedelsiz oldukları iddia edıldiğinden ha-
pis cezasına çaptırılmış ola:ı Yurgcs gibi dairesinde loplıınnr"Rk merkez blrlnl't kolnu· mezarlı'°ında yııpıtacuk olan tklncı kısım hisle) davacı tarafından teklıf edilen yemi-

1 yonunl"a )apılaeektır ıeı\ ı)el türnbl)e, lltınut du\'arları \e )'ollar nin icrası için miıddeialeyh M " 1 L •• adamlar da \"ardır. 

1rfoskovn, 19 a.ıı. - Sovyct lstlhb::ırııt Bü· 
t osunun bu sabahki lebllğt : 

d!lnyanın yenı nizamını hareti çalıyor ve 
. ve •ıı.rkla Japonya gibi. garp. 

ber verıyor "' . j" 
İtalva esklmış re ıın -

Arjantin proteatoyu reddetti 

lluenos Alrr 11: 10. n.a. - Unll'ld·Preııs 

.Arjantin hill<Unıl'li, Alman buyUk elçisi M. 

von Thelmann'ın protestosunu reddetmi~-

J 4 - bk~lttmeye ıılrebllmrk lc•n ,aıeklttrrln kanall:ı:nıyun lnJaı.t \"e keıtınde ır11sterlle~ t . 1 1$e eVL'lUl 
tı•kllf rnPktupl11rble birlikte asaf:ıda )'azılı d Q:er lılrr olup bedeli keırı iki )\iz otuz do- ayın o un~n 611-941 perıembe gilnu saat 
temtnnı \P vesa iki &)nı ırun saat ıı:o.ı e kn· kuz bin iki yUz attmıı üc ıtrn kırk kuruıtur j 9·30 da ve ıl5.n tarihinden itibaren bir ay 
dıır komls)on l'l'lstltılne \'ennelerl IAzımdır 1 2 - Bu lae alı keaırnnme \'il ınır t.!\' rak zarfında mahkemede hu:ır bulunması lüzu-

aı ı3:.I02 !'ıı liralık muvakkııl tl'mlnat, 12 lira ııeııeı mukablltnıic Ankııra tmıır mil· mu ilanen tebliğ ı lS-19 cy)UJ gecesi kıtalanmız, bUtUn cep· 
he boyunca dUsmıı~la çnrııısmaJ...-ta devam 
•tınıştır. Bilhassa Klev istikametinde ıid -
deuı muharebe olmuştur. 

ta da .Almanya ve • 
!ere karoı miicade le ediyor. 

. ileriye doiTU atılmak ve " Jnponyl\ lı;ın . 
. d ki bOtlln mllnıaları kır. yolunun llzerın e 

tir • .M. V<>tı Thelmann, bu pr1Jtf•stosunda, 

kenclı hakkında sbylenıldığinl ıddia etllğ'i 

hı 2490 ~&)ılı konunun !R)'ln etııı::ı \"e~lka· dllrlü4'ünı1rn alınır. 0 unur. '4396 

lıırla hu 111' mah8UB olmak uzrıf! Münııknllt s - EkıllLme \ahldı kıyasi rıyat üzerin· Malatya Sulh Hukuk Hakimlifınden , 
\"l'kAIPtlnllcn ııtınmıı enll>cl \"esıkası. ehtl>et den kapalı zarr u uıı•ıe •apılacaktır M 1 1 

, , a atyanın &metııasa ı:ıabiyesırıın molla vesika~• ıeın lhRle tarihinden en az ıcktz. ıılln 4 - !hale 26 e>luı NI tarihine nıüsadlt 
Son Oc gQn zarfında, merkez cephesinde 

faaliyette bulunan blnbnşt Goroznnskl ku • 
Jnandasınaakl clizOtıım, 34 alman tankı ta~
rft> etrntş, 13 sahra topu lğtlnnm eylemiş 'e 

60s esir almıştır. bir 

k zamanı gelmiştir ... ma • 

J Sovyetleri proteato etlı aponya . 
9 a.a. - OFİ : Japon hükU· Tokyo; l · 
t makamları tarafından VlA-metl, sovye • 

sözleri bahis me\"ZtıU etmeltte ve haka -

rete manız kaldı~ını beyan etmekte idi. 

M. von Thclmann"a Arjantin hariciye 

nazırı, hnkkıncta söylenilmiş olan bUtü:ı 

sözlerin kanunun tesbit etliği hududu te-

e\·eı bir ıs•ıda ile MüMknlAt \'ekAIPttnl' mQ- kasım mahallesinden Bctto oğulJarınd .. -cuma ırUnU ıRat ı de vll(l)et binasında imar ..... 
ı&ı7l3ı 16~8 

idare hc>ell huzurunda >apılacaktır Bekir Oğlu ~erci& Das Demır ile o mahalle 

~ - Ekılllml'>e s: reb imek !cin: den Lok oğlu Sefer, Abubekır, Ömer 01-
a - 13214 llra muukkat te:nlnat \"eril· man ve Mehmet Ali aralarındaki tesbitüı 

rncaat olunması 

Bina in ıaatı 
Oe\;l•l Demlr>olları Sa At Ko dan: 

. k ön'ıne dökUlen maynlenn Japon 
Ce:tıhenın ı.;imııll garbi istikametinde 

•lınan DlYnde tümeninin altıncı alayının 3 

Onctı taburu, 260 subay \"c asker kaybet • 
btluır. 

dıvosto . 
d k . sevrise!aln lçın teşkll etllğ'I denizin e ı • 

tehlike hıtkkında mükerreren Sovyet hU-

kUmetinin naıo:arı dikkatini çekmle ve IA· 

cavUz etmediğini beyan etmiştir. 

mrsı, tashihi davuının duruşma d · dd roıaııı ıstas>on \'e allmantas)'On btnelan b - Ankarada kanuni lkaml'tdh ar ıoterll· sın a. mu el· 
inşaatı kapalı Zllrt usullyll'! \'e \'ahldl tlyat mest, 1 aleyhlerin ikametgahları meçhul bulundu
Uzertnden eksıllmr>• konmU$tUr. Bu ınıutta . c - 1941 ••mcıtnde ticaret ottaıında ka · ğundan devetiyenin ilanen tebliiine ve du-

ArJantln m:ıtbuutının alman bU>llk elcisi döıt'me \'e ll'ntoııır tein muktazı demirler Hllı bulunması. ruşmanın 1-10-941 ııı.at 10 talikine karar v 
von Thclmannın aleyhinde.ci ne.riyatı şıd- ldııreee \eriteorektlr. d - Bu iti lRPlm11ı::a ehil bulunduı::una ı . . . . e 

Alman resmi tebliği 
dulan 'buku • Berlln, 19 a.a. _ Alman or 

1 n tedbirleri almağa dAvet etmiştir. zımge e detlenmektedlr. .ı _ Bu tıln muhammen bedeli t80.000J ıı- dair lmlır müdllrlllt'Unden VHlka alınmuı rıldığındcn muay~en gu~de mahkemede bu-
Almnn ale>hlarlığı ile tanınmıı olan "Crl- radır. icap ııder. lunmaları veya bır vekıl gondermeleri akı-

tlcn,, enzete$l elmd l de hUkUmell 
aöslcrmekle lthnm C) lemektMlr. 

ıızlmstzllk 
2 _ tsırktller bu ite atı ıartname \'f' snır 6 - Tekli! mektupları yukarıda 4 Uncu l si taktirde giyap kararı verıleeeği ilan olu-

evrak ıO o. yolları AnknrA veznesinden 400 madderlc yazıtı saallen bir 1a ıt evellne yani nur. 
4398 kurut mukahlllnde alablllrler. saat 17 H kadar idare heyeti rty t"llne 

lltandanJı~ının bugünkil tebıttl: 
'6. dt ve maresal von 

JL.._:"'"retal Von Rundate k~ taarruz 

Fakat Sovyet hlikUmeU icap eden ted· 

blrlıo.ri almadığı. için mevrut tehlike ve 

Sovyet maynlerlnln ııebeblyet vereblleceğ! 

kazalar dolayıslyJe Japon hUk ümetl Mos· 

kova nezdinde protestoda bulunmuıtur. 

ANKARA Lv. AMIRLJCI 
3 _ Eksiltme ı lO !141 tıırlhtnde '<'artRm· makhuı mukablllnote tc\"dl eılllccekıır. PoJta ! Daday Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

ba ırunü ınRt ı 16) da Ankıırad11 o. o. ;ı;otln· ile ll'Önderllecek meoktuııların kanunun 34 Un· .
0 

d k h il . d 
~ mUtemer 
... Ordu Jrruplannın !hata ınuhare-
-..u-ekeuerı :reni bir muazzam 
be.ıne müncer oımuıtur. Uhtm ku -

,.._ 1 den ıonra m 
""meı muh11rebes n ını::ı mec -

\'etı 1 > ukarı ve a 
er Delına nehrin n d tll muharebe· 

~~!arına do~ru ııerııyerek 'rı~a~ıslar ve son-
..,r n bu nehri ıı:o 
l'l etkeslnde ıstıkametlnde devam 

11a taarruza cenup brlnl Krcmen· 
lder••· onfeper ne 

""' cenuptan kllOmt'tre een1$-
~lt'un 1kl tarıırından 120 revkaıtıde mUskUI 
il<te bir cephe Qzcrlnde ikametinde taar
•aruarıa eeccrek ı1mnl ıst pla blrlennls -
~!Qa hatır bulunan diğer 1:ru13 e>·Iatde Ki· 

rcıır. Bu iki ı:rupun irtibatı ı.-u bulmU$tur. 
ttırı 20o k11omctre unkmdn vu etrafında ka· 
teınber dort eovyet ordusunun edilmektedir. 
1111 ıtınııtır. Bu dört ordu ımhJl 

1 
J..öhr'ün 

ıı ve ııcnera 
b ar~aı Kc sclrlns: rıt n tnklsnrına 

av• tııoıarı bu parlRk hnrek· 1 

bU)"(lk mUcva.ua ı.tırtık ctmlstır. w.yyarelt>rl 

lıl 18/19 eecen atman ınva;ımanına mu-
Oskova•.va ve Odeııa ııchrl ile usıardır. 

'°llftakı>euı bir tnarruz<ln buıunm 
lıır<:ok 

:ranınn eıkınısıır. Brltanya• 
Alınan a:ıvas tanarelerl BUrUkl oınn mU

llın ta.rk ıahlllndc nskcr1 ehemb·et 
ltaıııııt teaııratı bombalnm11ınnıır. 

"" Hollanda \"e 
~ ... n !!~leden sonra dünnnnın 

İ4 hR\'a a• 
it illi altındaki topraklar ozcrınde ek te -
illları YaPmak tein lllıı nche"dan ı:cem ta>•yare 

~bbusu esnasında, ıııman a\cııar~~eııız tnY· 
e.rı toncusu ve mnyn etmllcrı 20 bOm-

l'ar .... 1 la ın dordU ~. dllsUrmcısıerdlr. nun r 
ba tillYaresıdlr. 

top· l>Uıınan ne eündUz ne de eece aınıan 
taıunrı üzerinde ucmnmısur. 

1 So k dar esir o a-
ra VYet ordusunun &imdiye a , rUbc bl-

lt kayıbı bir milyon 800 tıtndlr. 'lec ıu ka· 
~b iôatermısttr ki aovyet or<ıusunun :htemcl 
~ 1 da hle değilse tıu kadardır \"e ın 0 taıc daha tıı7.lııdır. artık 

Bun :ıgand:lsı 
l.n1c,a il mukııbll dlbmnn proP . ttakl)'ctırrl-
11 r edemı>c-cctı alml'ln mu\ 11 zn)·latı 
.. _n lcsırını aznllmnk ıeın aımnn ınız 
"'«kkı rcrck >a 
1110 nda U>durm:ı rakamlar 'c ki mııyon 
o• llılktannın bir bucuk \ e>n 1 
'4u~unu iddia etmektedir. 

'1 22 hBzjran 1941 ile 31 ağustos 1941 ara • 

12 lldakı rnüddl'te ait :.nııılan kati mUsahe -
eıer, tröre hakıkt zn•latımız sudur : o , 1 ~)"8 • liıt l'duda, slliıh altındaki nns:.·onıı ı;o. ölO 

&ı rnıı Sll'rl de dahil olmak Uzcrc. 
.31

54• aralı 292.6!:!0 ,c knyırı 18921 d'
3
.r

9
·SO 

Iav11 k . ..42 yaralı \oe U\ C'lll'rlnde ölü l.J • 

nka)'ıp 1378 el r. 1 rf 
31 U~a harblndl', alman hnVa kU\'C'l: 
.... attıstosa kadar bır avlık tan·are isti • 
"""'"lı ' • •yare ita. lllızın ancak bir kısmını. 725 ta:. 

.Yi>e t trı tıu r. 

İtalyan resmi tebliği 
t~Onıa, 19. a.a. - İtalyan umumi karar

ının lebli~i. 
Şfrnaı· · • d kaY-

de d 1 Afrika"da. Tobruk cephesın e 

ı eı:er bır degişiklik olmamıştır. 
ll(Cı)j . Trablus· 

tar z tayyareleri Bingazı ve 
il U2c · bulunmui· lard rınde yeniden faaliyette 
ır. 

'rica d ik 
tet rt: ·1 • • diınkii tebliğ e z -tiedilcıı ta mı erımı.z d'" nın diger 

iti YYareden başka uşma 
]) tayyaresini de duşlırmüşlcrdir. k 

li•rnaıı k • . • r de edre !Sar'-ı esıf bir sisten ıstı a . . • 
"' lı.f .,_ • dekı ılerı 

itte . tıı<ı\"da Volşefit bölı;:esın 
\'ııı · ·· ünde bıı1ı1 trınıize hücum etmek teşebbUS 
nhıuı . h 1 muka· bıı t ııe de kıtalarımızın der a .. 
••rru zun mu· 

'-•lr ta &eçmeleri ve topçumu i• 

Grev yüzünden 

Kansas - City ıehri 

saatlerce ıııksız kaldı 
Kansas-City; 19. a.a. - Elektrik sant

rali lıçllerinden bir kısmının dUn gece an

sızın grev ill\n etmeleri, 650 bin nlıfuslu 

Kttnsas-City ııchrini tam bir karanlık için

de bıraknıı11tır. Grevdler, saat 11 e doğru 

santrali tahliye etnılılerdir. Yalnız mil -

şevvlklcrden J5 kiıl kadar snntrallle kalıı

rak gece yarısından birkaç dakika evel 

ceryanı kesmiş ve başka iıçiler tarafından 

ceryanın açılmasına mAnl olmak üzere 

tralde kumandayı ele almı,tır. Şehirde 
sarı . 

n m\ıhafazası için mılU muhaf'ızlarnızanıı 
dan bir tabur derhal harekete geçirilmiş 

ve dört saat sonra elektrik ceryanı kıs -

men temin edilmlıtır. Bu arada polis, mU-
"kl ri santralden ur.akla§tırmağa mu-

şevvı e . 
k oımuııtur. Milli mlldafaa lçln bır 

vaCfa · 
1 

• 
1 il"On dolar tutan bir siparııı oın 

buçuk m " 
akt olan çelik fabrikasındaki mesai 

yapm a . 
.. atlik ceryan keailmesı esnasında bu dort sa 

n durmuıtur. tamame 

Alman 

Tobruk'u 

tayyareleri 

bombaladılar 
19 a a - Alman hava kuve tleri 

Berlın. · ' · • 
' ld Tobruk üzerinde yaptıkları sı-18 Eylu e 

. k "f uçueu esnasında attıkları 
lihlı bır eıı .. 

1 malzem e ve muhımmat antrepo 
bombalar a • . 

en tahrip etmışlerdır. 
!arını kısm .·······························\. ,J'" • 
; KÜÇÜK DIŞ HABERLER E 
. ······················-.._ ··········· 11 

• 19 a.a. - Vichy hlikümetinin 
L ondrll, · · ı· 

ton'daki b!lylik elçllığl ma ıye ata. 
Vll~lnı; h nd istifa ederek, ııene ral de 

si M. A IP a . b"ldl . . şe i ıetlne gfrdi~ınl ı rmıştır. 
1 ··in h zn 

aaul e 
1 

_ Mançuri hadisesinin 
tonı 19 a.a. 

Kon . . münasebetiyle vukubulan şid -
yıl donu~ul yü 7 ünd en örfi idare ilin e dil r hadıse er 
det 

1 
h dise sırasında ıehirde iki da-

C{j madd A•lne U' ~un olarak "''nı saate ka • a ayın mer ez ma a esın e oturan File n )'Ol dalrcslnrıe toıılıınarak mt'tkPz birinci ~~ •• • 
komtsyonun<la yapılaeaktır ılar eelmlı olması ll\zımdır. Her ne suretle ri kızı M efkıire Gür can tarafından kocası 

4 - t:kıtttmen ırirehllmPk ıctn ııtekltlf!. olurl!B olsun \' llklln'1e heyr.te \"uıı t1lm1yan Kastamonunun cebrnil mahallesinden M :b • Bir yazı makinesi alınacak 
rln teklif mektuplarl>le blrtlkte un.A'ıda yazı· mektuplar n11znrı itibara alınm'lZ. met Ru$tU oglu Fuat G rcan aleyhine açı-

Harı> Akııdcmlsl Sa. Al. Ko. BaakanlıAın - ıı temlnnı \'e \'esalkl aynı ıriln Hat ı t~ı e (6'115J 16403 
dan: • 

ı - KücCik italik hnrrıı bir ) a:ı:ı makinesi 
alınacaktır MU tamcl de ola ll!r . lst.cklllertn 
22 9. 941 PıtzaMe•I .rUnune kadar muraeaat-
lar:ı. 6706> 16680 

Tal ebe alınacak 
Harp O kulu Komutanlıgındanı 

1 - Aıkcri lıselere askeri oğretmen ye

tiştirilmek üzere ıkı tabiiye, üç fızik, dci r t 

kimya, altı riyaziye bir fransızca , iki inıi· 
lizce, ıkı almanca olmak üze re ceman 20 t a· 
!ebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni ye
tiştirilecekler Ankara Dil, Tarih ve Coi· 

rafya fakültesine ve diğerleri İstanbul fa
küllelerinde Harp Okulu talebesi olarak 
yetişeceklerdir. 

8 - Kabul ıartları 

A ) H arp Okulu kayıt, ve kabul ıartlarını 
aynen haiz olmak. 

. 
B ) İsteklilerin branşlarına göre yabanc ı 

dıl ve fen bilgileri iyi d erecede o lmak. 

'4 - İsteklilerın seçilmek suretiyle alına
cak talebeler fakültelerin 941·9'2 ted risa

tına iıtirik edeceklerdir. 

5 - Kayıt ve kabul ııünleri 1 Te:srin ievel 

941 de ıona erecek t ir. Bu tarihlerden ıon
raki m üracaatlar kabul edilmiyecektir. 

6 - İsteklilerin evrak ve vesa iki ile 
H a rp O kulu komutanlığına derhal müraca· 

atları. (6707) 16700 

Kuru ot alınacak 
Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Pazarlıkla so. sz. ton ki ceınan 

2-17 ton kuru ot •atın alınacaktır. Teli \·erli· 
mek tartble Ankara ıstas)onunda vaırondan 
t~ıım beher kilosunun muhammen tıyatı 6 

kuruı birliklere teslim beher kilosunun mu
hammen bedeli 7 kuruıtur F.vsnt ve ıartna
mesl Ko. da ır!lrUleblllr. so, 82. ss ton olan 
bu otlar ayn rıyrı tnllplcrc de verilebilir. 

2 - TcknrrUr edecek rtyat UT.erinden yüz· 
de 15 katı temlnnt alınncakıır. bteklllertn 
20. 9. 941 cumart!'sl gllnU temlnatlıırlYle bir
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUraca-
alları . (6850) 16784 

lan bo&anma davasıııdan d ılayı yapılmakta kadar komisyon relsll~lne \ermeleri !Azım -

Toprak tesviyesi i~i olan duruşmada ı dır: 

a ı (52:,0) llmlık mU\"akkat teminat. 
b l 2 4fl0 ••J"ılı k•nunun !ayin ıl'ltııt ı vnı • 

katarla bu tıe mahıuı olmak Uzu• MUnalcJl· 
llt VekAlellnd•n atınmıa ehllyeı vnlkaaı. •h· 
Uyet \"eslkuı tein ihale tarihinden en az H· 

klz rUn evel bir istida ıte Münakallt \'ek!le· 

Ankara Bf'ledt>eıloden : Mıiddeialeyhin Ankaraya ~·uigi ve An· 
1 - Cebflcl de Hukuk mektebi Janındakl 

Enl•m •oka tının toprak t•e\ ly•ıt •·e nakil ı.ı 
onhf'ı ll'Un mUdjl•tte acık ek11tllmPye konul· 
muııur. 

tine müracaat olunması. 
(6474) 

Kireç alınacak 

16:-.49 

2 - Muhammen bedetl 126401 liradır. 
3 - TemtnRtı ıt!lRı llradır. 
4 - Şartname \e kesir cel\ellnl eörmck 

lstl>enlerln hPr rUn PnC'UmPn kalemine \'e tıı· 
leokllll'rln de 3. 10. 041 cıımn ennu ınat 10,30 

Oe\"let Oemlryolları Sa. At "<o. dan: da heledl)'e dalreatnılf' müte&ekklt encümene 

karadaki lkametkahı!'lın me;hul bulunması 
dolayıaıyle ılinen giyap kararı tebliğine 

karar verilmiş oldugunr!an duruşma gunü 

olan 8-10 941 &'tinli Darlay eslıye hukuk 

mahke:nesinde bulunmadı ı talttirde durut

manın giyabın yapılacağı ilin olunur. '4397 

"Gerede Asliye C eza Mahkemesinden 
1 

zıınııulılak ıttaa)nnunda •"al'on ıctn<lf! tes- ı mUraraaıııırı. (67571 16776 Gerede belediyesince kılosıı (60) kuru1-
llm tartb1e 400 ton ıönmemlı klree acık eok· dan satılması ıçin narh verill'n çıviyi (100) 
sııtme ıuretı>·le 1atın alınncaktır. Muhammen Tat kırma ve silindiraj iti kuruşa vcrebileceginı mus•crıyc soylcmelc 
bedell <11400) Uc bin dört Yllz liradır. Ankara Bl'lcdtyestndl'n: ve ayni zamanda çıvılerı satışa arıct • 

Bu tıe girmek lsll)enlerln kanunun ta)'ln 1 - Haccıtcpe dııhllt )Ollnnna feraettlrlle• 
eltili \'ctıalk ile t:ZMı iki yüz elll beı tlralık cek kımıa teı \"e •lllndlrnJ 111 on be e.ıo memek suretiyle mılli korunma kanu _ 
mU\'akkat temlnaU11rını hnvı ver.ne makbuzu lmUddelle acık ekıtllmeo>e konutmusıur. nuna muhtelif harekette bulumnaktaa 
veya idarenin knbul ettttt rormUle mutabık :z - Muhammen bedeli \28 ı liradır. 

1 
şuçlu Geredenin scnller. M. den Ab • 

banka mektuıılarını hamilen thal• ırOnU olan 3 - Temtnau (2151 ııra uoı kuruaıur. bas oglu 70 yasınJa Mehmet Altın halr-
29 eylUI 1941 tarihine rastll)'an pazarlHI ırU· 4 - Şartname \ e k1.11lt ı:et\t'llnt ııormek \ ' t! • 

nll ııaat 16 da Ankara istasyonun/la ikinci ıs- bedelıtı: almak lstı>enlertn her ııün ent'ümo>n kında me~hut suçlular kanununa tevfı -
!etme müdllrlüAü binasında toplanacak ko - kalemine \'e tıteklllerln de 3 10 9h cuma kan yapılan dnrusmada: M ili korunma 
misyona müracaat etmeleri ll:r.ımdır. ırUnU aaat ıo,30 da bPll!dl>e dairesinde mllte· kanunun 32,59 ve T. C. K. nun S6 cı mad-

Şartname vr mukavele proJe.I komtıyon· eekkll encümene mllrncaattarı. 
dan ve Zoneuldak lstıısyonundan :ııaruız ve- (67:18) 

rltmektedlr. (6567> 16~ 1 16777 

Satılık enkaz 
Tat alınacak .Ankara Bell'dl)esl Jmar MüdUrtUt'Uruten: 

Devlet Demiryollan Satın Al. K o.d&n 
Aıatıda miktar, muhammen bedel, t e • 

minat miktarı ile istihsal m nha lll ıöste 
rllmio olan ı kalem t&J kapalı zart usu -
liyle satın alınacaktır. Münakasa 29·9· 1941 
pazartesi gknll saat 11 de Sl rkecl"de 9. 
işletme binasında A. E. komlayonu ta • 

Me\'kll Oncebecı ıpor me)ıtanı, adası :582, 
parseli 10, cinai kl\rırlr I!\', muhammen kıY· 
met! 100 lira. 

Yukanda eda \'e ııarael numarul)le me\"· 
kil yazılı bulunAn klreır e\'tn enkazı hedım 
\'e ıesvl)'t't türebl>C8l alal'ık ıatua alt olmak 
üzere (700> lira muhammen bedelle acık 

delerine tevfikan ve ten:ı:ilen beş gun hapiı 

ve 41 lira 60 kuruı agır para cezeSJ ahnına

sına ve on iki gıin dukkanın kapatılmasına 

karar verilerek mezkür hUkUm temyiz 

mahk emesi heyeti umumiye inin 7-7-1941 

T . ve 147 125 sayılı ilamiyle ıslahan lastik 

edilmiş olmakla katiyet kes~etmiş olundu

'!Undan Maili Korunma Konunun 63 madd• 

si mucibince keyfıyet ilin olunur. 

rafından yapılacaktır. arllırma)·a konulmuıtur. ihalesi 6. ıo nu ta- Uşak Asilye Hukuk Mahkemesinden ı 
İsteklilerin teminat ve kanuni vesika • rlh rıazartesl :ırUnU ıut 15 te lmar MüdUrlO- Uşak terekki ziraat şirketi namına vekil 

lannı ihtiva edecek kopalı :ı:.artlarını aynı tünde yııpılncaı::ından taliplerin ml'zkQr ırun 
gUn saat 10 a kadar komisyona vermele • ve alla e > z e " , ti U el 7." temlnııtlartvıe birlikle lerl tarafından Alasehirin dere koyundcn 
ri 1Azımdır. Şart.nameler parasız o larak hazır bulunmaııırı llAn olunur. 
komisyondan verflmektedir. (6716> 

Ocak Sırtk!iy, Miktarı 8SOO M ', Mu • 
hammen bedel 23376 L. Teminat 17~3.13 L. 

(8036-6~2) 16607 

Hava kompresörü alınacak 
Devle t Demlryolları Sa. Al. Ko. dan ı 
Muhammen bedel i (S900) li ra o lan bir a . 

det hava kompresö rü 17. 10. 941 cuma g ü

nü saat 15.30 da kapalı za rf u su liyle An

kara'daidare binasında satın alınacaktır. 

Satılık yer 
Ankara Beledbeıındcn: 
l - Yenltehlrde 2536 ada 4 

16809 

panelde bu • 

Hacı Himmet ağa:ı:ade E!!at ve Hacı Musa 

zade R eşat aleyhlerine Uıak aslıye hukuk 

mahkemesinde ikame edilen, 92-; llC""e•i ve

ı'ilen pancar tohumu, hafriyat, a'llor t istnan, 

alit ı ziraiye ve avans bedelinden alacak da · 

Linyit kömürü alınacak 
Ankara L\". A. Sa. Al. Ko. dnn: 
Pazarlıkla 190 ton linyit kömürü aatın alı

nacaktır. Bchcı tonunun muhammen fiyatı 
l 32 kurus olup lhalcıl 23. 9. 941 perııtmbe 
rünü t.rıat 1; ı1 ıdır. 

B u iı e ıirmek iıtiyenlerin (442,50) lira · 

!ık muvakkat teminat ile ka nunun tayin et

tiği vesikaları ve tekliflerin i aynı ıün aa
at 14.30 a kada r komiıyon reiıliiine ver· 
m el eri • . tir Bu a 1 "k" · mı& • . dört bomba pat amıı ve ı ı Ja-

kika ara ıle 
"'tmüştur. 

pon ° 
1 19 a.a. - Uç destroyerin ba t -

sıokholm olan büytik infi lak yüzünden 

Tallıılerln 523 liralık knU 
birlikte Ko. na mUrııl'nattnn. 
>onunda görUlebtllr. (6886) 

temlna tıarl:rle 
E\sarı komlı -

16840 

Şartnameler parası z olarak Anltara'da 

malzeme J air esinden, Haydırpaıa"da tuel

lüm ve ıe vlt ıefliğinden daiıtı lacaktır. 

pazarlıkla 5:l ıun kuru ot .atın alınacaktır. 

2 - ~tuhıımmcn bcdl'll (3900> liradır. 

S - Teminatı <2921 lira \ro} kuruıtur. 
a sebeP • 

masın d d" 33 Ü bulmuştur. B u felake-. a e ı 

ölcnlerın rin sebebiyet vermiş olması 
. destroye 

te bı r . "k kuvet lenmektedir. 
· gıttı çe 

fikrı a _ l rlanda'nın Fransa el-
. h 1 19 a. · 

Vıc Y M urphy dün ııeee Cenevrc'den 
çisi M. Sam . t"r M Murphy be$ ay Dub· 

lelmıt ı · · bura Ya 
. "de kalmıstır. . h b" "k" lın _ Ceııir dıvanı ar ı. ı ı 

T ne•· 19 a.a. . • 8 
• ti vatınıye ıuçundın ıydama 

zı hıyane • . • . 
fransı • ve bu kırar ınfaz edılmııtır. 

hk6m etrrııı 
ma 19 11 - Gönlil lü ııhhiye tcıki· 

""1cres: · • 
B u • • ıerıeral Due de Coburg, r esmi 

1corrı11erı 

Muhtelif malzeme alrnacak 
Ankarn Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla ıı1al!:ıdn clnı ve miktarı >azılı 

bea kalL'Tll mıılzl"me satın alınııcaktır. 
İhalesi zı. 9. 941 ııazartE'SI eünu ınal 

15.30 dadır. Tallıılerln tahakkuk edecek fiyat 
Uzerlnden kanuni temın11uarlyl• birlikte Ko. 
na mllracaathı.n. 

NUmunPsl komisyonda ırllrllleblllr. 
Miktarı Cinsi 

20 NlkelAJlı musluk l/2 
46 San muıluk l/2 

3 Kilo llltlk levha 2 M/M 
8 
2 

Kilo mualuk lctn kl!lel• 
Kilo kala:r 

(6566 ) 16660 

Muhtelif intaat 
De\·Jet Utnıll")ollan Sa, Al, Ko. dan: 
Ankara istasyonu civarında yaptı rılacak 

4 - Snrlnameslnl ırurınek lstbenlerln her 
ırün encümen kAlcmlne \ e llltklllerln de 
~. 9. 941 cuma l'llnU saat 10.30 da beledi><' 

deııo ıcın yemekhanı • )ıkanma ve ziraat baı Şose inşası 
mü!ettl&llt't blnııları Ilı Cebeci lıtaayon bl • Ank11ra Beledı>eslnden: 

nası ınıaatı kapalı zart usullyle v• vahidi l - Ankarada kA.ln küc:Uk evler aruııunun 
ttyat üzerinden eksiltmeye konmuıtur. Bu ıc sokakları ıou lllne lıtekll cıkmamaıına 
ıntaatta doıeme \'e ıentolar tein muktazl de· 1 binaen btr ay !cinde pazarlıkla )aptınıacak. 
mirler ldartce \'erllecektlr. tır. 

ı _ Bu lıln muhammen bedeli (15:1.000) 2 Muhammen bedeli 128.376) lira (Sl ) 
Uradır. kuruıtur. 

2 - haldiler bu ltı alt urtname v• sair ı - Tıımlnau (1753> lira <22> lcuruıtur 
'btc"-nıQdahalui ilzerine düımın kaçnıad 
L . uıır it 1 ydanın • uıtsoır i5J ~ nııı ve muhar ebe ırıe 

li bıraJmıııtır. 
lltı 1 iıı Romann'n ıelmlıtir. 
bir ıiyaret ç .<8187>. 18M1 

evrakı D. D. )'Ollan Ankara veznninden ' - $artnam11IYI• k" lt cetvelini s örmek 
.(Tni). Jcurua muk&blllnde al&blllritr. "' 117 lcurua mulcabWnde almak tsUyınlerln 
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h aüııtl Mat u ü bkarada bava Mtm alma ~· paraaudır. Kat'! teminat (16n) lara 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 1tom11Yoııuııda npıı.caırtır. eartnamea 1t• <.SO> nnıttur. 

lan ehliyet "99ika&, Ticaret oduuıda ka-
71tlı bulundut1ma dair 9il 11h vMlkaııl ile 
birlikte teklif mektuplannı 2490 •J1lı ka· 
nunun ltUkt\ınlert dahilinde huarlayıp 

10-10-941 cuma süntı aaat ona kadar YilA· 
Eğer sabunu alınacak 

111. l\1. \ kAlct. ~a. •\I. Ko. dan: 
Pazarlıkla 15 0()0-17.000 kilo der ıabuııu 1&· 

tın alınacaktır. Hcı•slne tııhmın olunan Oyat 
20 000 lira olup teminatı 3000 liradır. İhalesi 

22. 9. 041 pazartesi gUnU saat 1!i tedlr. Talip 
olanlann komls~ona müracaaUıın. 

(6320) 18287 

Çorap alınacak 
ır. M. VcklLleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher çlftino tahmin edllcn fiyatı S4 

kurulJ olan elli bin ~i!t yUn ve pamuk ka
rıGık çorap 22. eylUI 941 pazartesi ıünt.I 
s:ı.at 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden is· 
tcklllerin 2450 liralık kaU teminatları ile 
birlikte pazarlık glln ve saatinde mezkilr 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16318 

Kalorifer malzemesi alınacak 
'.M • .M. Vek!letl Sa. Al. Ko. dan : 
Keoit bedell 2319 lira 17 kuruı1 olan 63 

k~em kalörifcr bakım malzemesi 22 EylUl 
941 pazartesi gllnU snat 11 de açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

1ııteklilerln mezkilr gUn ve saatta 174 
liralık ilk temlnatlarlyle birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 

(63Gl) 16329 

Oto malzemesi alınacak 
11(.. M. VeklUetl S;ı. Al. Ko. dan: 
Hepaine tahmin edilen fiyatı 1300 Ura o

lan 71 kalem oto matzemesl müteahhit nam 
" hnabına 27 eylül 041 cumart~l rUnU 
aaat 11 de Ankarada ?.L r.ı. V. satın alma 
Ko. da acık eks1ltme usullyle thale etUlece
l'lnden ı..teklllerln 193 liralık katı teminat· 
laHyle birlikte mezkQr tarihte Ko. da bu. 
l'unmaları. (6451) 16437 

Muhabere malzeme sandığı 
ah nacak 

:M. M. Vektüeli S:ı. Al. Ko. dan: 
Beherlne tahmin edllen fiyatı yirmi Oç 

'1ra olan 200 adet muhabere malzeme san
dığı 2 Birlnclteşrin 041 per§cmbe gUnU sa
at 11 de Ankarn'da M. M. V. satın alma 
Ko. da açık eksiltme usuliyle ihale edile· 
eeğl.nden isteklilerin 34~ liralık ilk teml· 
zıatlariyle birlikte mezkilr Ko. da eksiltme 
slln ve saatinde bulunmaları. 

(6664) 16646 

Otomobil malzemesi alınacak 
• :M. M. Veklllctı sa. Al. Ko. dan: 

200 adet büyük ve 200 adet ktlcUk reııo 
'burçlartyle 100 adet N- S. U. motoeikletlerı 

borcu ve 200 adet :ı:ıtsto pazarlıkla utın aıı

nacakur. Hepsine tahmin edilen tıyat 3000 

liradır. Pazarlıtı 24 eylül 941 canamba rü • 
1 

nü saat ııs tedlr. isteklilerin kanun! katı te • 
mınatlarlyle pazarlık gün ve uatlnde komla-

)'Onda bulunmaları. (6746) 16738 

Bina tadilatı yaptırılacak 
M. M. Sa. Al. Ko. dan ı 

Ankara Askeri Doktor tatbikat okulu 
muhtelif ş!lbelerinde muhtelif tadilat yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 12.323 lira 
katı teminatı 1848 lira 53 k\lnutur. Paıar· 

lığı 23 eylul 941 salı günü saat 11 de Ve· 
kllet satın alma komisyonunda yapılacak -

tır. Taliplerin teminat mektuplariyle bir -
likte pazarlık gün ve aaatında komisyona 

müracaatları. (6u69) 16759 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, A~te~irde 

Maltepe ve Bursa askerı lısele· 
rinin her üç sınıfına talebe alı -
DzyM ( 

1 _ Kuleli, :Mnltepe Bursa ıuıkerl 1 se· 
lerinln her Uç sınıfına 1. I. K~n. 9U de 
başlıyacak olan yeni ders devresı lçln .Ma· 
arif liselerınden ve Maarlf orta mektebi· 
ni ikmal ederek devlet olguniuk imtihan· 
Jarını muva!f'aklyeUe vermiı ol&nlardan 
talebe aıınııcaktır. 

2 _ .AJıno.cıık talebenın TUrk ırkırıılan 

olması sıhi muyayenede sağlam çıkma· 
aı ve İstekli adedi lhtiyPçtan fazla oldu
ğu takdirde yapılacak seçme ıııııavında 

kazanması aarttır. 
3 - Tııhsllı terl:c:ıeol•·r, her ne sebep

le olursa ol:ıun yaşını bü)111lmüş veya 
kUçUltmllş olanlar, bulundukları okulla • 
rın son sınavlarınd:ı ipka veya bUtUnle· 
mlye kalanlar, yaşları, boyları ve ağır -
lıkları askeri liseler talimatındaki hadle· 
re uygun olmıyaıılar kabul olunmazlar. 

Bu hadler §Unlardır.; 
Lise I. sınıf: 15 - 19 dahil 
Lise II. sınıf : 16 - 20 dahil 
Llııe III. sınıf : 17 - 21 dahil 
4 - Bu ~artları taşıyan isteklilerin bu· 

lundukları yerlerin askerlik §Ubelerinden 
d ğer ka:ı;dtikabul aartlarlyle müracaat 
yollarını öğrenmeleri ve buna göre de 
kaydükabul ka.ğıtlarını hıızırlıyarak 1. I. 
Teş. 941 den i tıbaren askerlik §Ubeleri yo
liyle bu kıı.ğıtları ~irmek istedikleri okul
lara göndermeleri ve vkulların bulunduk
ları yerlerde oturan isteklilerin de yine 
1 . I. Te3 941 den iUbaren en geç 10. Il. 
Tef. 941 tarihıne kadar doğrudan doğru
ya okul m:.ıd lrlilklcrine müracruıtıan iltın 
olunur. (6745) lG812 

Sarı vaketa alınacak 
ll. M VcJdılctl sa Al. Ko. dıın: 

Beher kllos1;.na tahmın cdlll'n tlyat (400) 

dört > ü;ı; kuruş olan altı tün sarı vaketa pa. 
zarı kla milnak .. sayn konmuıtur. lhaıesı 7. 
10 1941 salı &:unll saat ıı d!!dlr. llk teminatı 
(lSOOJ liradır. EHat \'e ıartnamesı r.ı.' M. v. 
ıatın alma kom y0nunda 6l'i>rUlllr. lstekllle
rln ihale v.un ve saatinden en az bir ııı.at •· 
vellne kadıı.r kanuni teklif mektu.ııtannı 

me.zkOr ı:omlsyona vermeleri. 

.un komLIYO!lda •örültblllr. httklllertıı fllale 
saaunde komisyonda bulunmalan. 

(6'.283) 

Mendil alınacak 
M. M. VekAleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yirmi bin adet mendil pazarlıkla 

satın alınacaktır • .Muhammen bedeli 3400 
Ura olup katı teminat mlktan 610 lira -
dır. Pazarlığı 23. 9. 941 salı cUnU 1&&t 10 
da Ankarada Hava Satın Alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamvıi her ıün 
komisyonda görülebilir. iııteklilerln ihale 
saatinde komisyonda bulunmalRrı. 

(6398) 16337 

Çorap alınacak 
M. M. VekAleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 20.000 (>"lrml bin) çift yUn çorap 

pazarJıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedl'!JI 8000 (ııeklz bin) lira olup kati te
minatı 1200 liradır. Pazarlığı 22. 9. 941 
pa:r.11rtesl günU ııaat 10 da Ankarııda Hava 
Satın Alma komlııyonundll yapılacaktır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda görtilebl· 
lir. hteklİlerin ihale saatinde komisyonda 
bulunmalan. (6400 ı 16339 

Vazelin alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1500 kilo \'azelln yatı satın alınacaktır. 

Muhammen hedell 332:; lira olup kati teminatı 
528 lira 75 kuruıtur. Pazıırlıtı 29. 9. 941 PA· 
zartesı ztınU saat ıı de Ankara 'da Ha\'a ııatın 
alına kom~yonunda )'llpılaeaktır. Şartnamesi 
komisyonda cl:lrü!eblllr. btekıtlerln muan·en 
c11ıı ve ıaatte komisyonda bulunınalan. 

(6:>69) 16Wl 

Aseton alınacak 
?.L M. v. Ha\'a Sa. Al. Ko. dlln: 
1 - Dört ton Aseton p11zarlıkla 111tın alı· 

nacaktır. lltunammen bedeli 6400 lira olup 
kati teminatı 960 liradır. PazartıQı 29. 9. 94ı 
ııazartesl &'tlnQ uat 10,31) da Ankara'da Hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. $11rtna· 
mest komisyonda rör<Jlebll!r. lstf'kllf'rin muııy
yen c11n ve ıaatte lcomlı:;onda bulunmalttn. 

(6';61) l~ 

F ot in alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1- 5000 çift dahllt fotin pıu.arhkla sa· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 43.7~0 
lira olup kaU teminatı M62 lira 60 kuruo
tur. Pazarlığı 2. 10. 941 perşembe gUnU 
saat 11 de Ankara'da Hava Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şllrtnamesl hergUn komis • 
yondan 220 kuru, mukabilinde alınabilir. 
İııteklllerin ihale ııaatlnde komisyonda bu-
lunmaları. (6647) 16871 

Ot: >bil yedekleri alınacak 
M. M. V. •ıava sa. Al. Ko. dıın: 

1 - 1T7 kalem eevroı- otomoblll yedek 
malzemesi pazarlıkla ıatııı alınacaktır. Mu • 
hamml'n bedeli 66:18 lira 70 kuruı olup katı 
temlnaU 1298 lira 81 kuruıtur. Pau.rlıaı 

23. 9. 941 ulı ctınU uat l0.30 da An karada 
hava aatın alma komlıyonunda yapılacaktır. 
:iarlnamtsl komisyonda &örülebilir. lltekllle
rtn muayyen alin \'e 1aatte koml,yondıı. bu-
ıunmıı.tan. (679:1) 18734 

Su tesisatı malzemesi alınacak 
M. 111. V. Ha\•a Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 47 kalemden ibaret ıu tesisatına alt 

malzeme pazarlıkla ıatın alınac;ııktır. Mu· 
hammen bedeli 11820 lira 87 kuruı olup ka· 
ti teminatı 1773 lira 1ll lluruıtur. Paaarlııtı 

24. 9. 941 çarıamba sUnU ıııat 11 de Anka· 
rada hava aatın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Şartnamesi komlıyondll ıörUleblllr. 

isteklilerin mua>'Yen rUn ve ıaatte komlı· 
.vonda bulunmalan. (6793) 167M 

lliç ve ııhi malzeme alınacak 
l\l. M. VekAletl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 121 kalem ille ve ııht malzeme ı>a· 

zarlık.la ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
9!500 llra · oıup kati teminatı 14~ liradır. Pa· 
zartıtı 23. 9. 941 aatı runa 1aat ıı de Anka· 
rada hava 11.tın alma komlıyonunda yapıla· 
caktır. Şartnamesi komlay0nda ıörilleblllr. 

llteklllerln muayyen ıun ve 1111.tte komls· 
yonda buluıımalan. (6794) 16736 

Nöbetçi mu§&mbaıı alınacak 
M. M. VekA!etl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ıoo adet nöbete! mue11mbuı pazarlıkla 

mtın alınacaktır. Muhammen bedeli 3800 ll
ra olup kati teminatı :i70 liradır. Pazarlıtı 
24. 9 . 941 carsamba ııUnU ıııat 10.80 da Anka· 
rada hava aatın almJ komisyonunda yapıla· 
ı:ıı.ktır. Şartnamesi her ıun kom!ııyımda ıl:I • 
rUleblllr. lsteklllerln ihale ıaa tinde komis-
yonda bulunmalan. (6795) 16731 

ASKERi FABRiKALAR 

· Tabip alınacak 
Askerl Fabrikalar Umum lılildUrlUtün • 

den : 
Muhtelif yerlerdeld fabrlkalanmızda 

istihdam edilmek Uzere tabip alınacak • 
tır. Kendilerine 383& sayılı kanun bllkUm· 
!erine göre ücret nrtıecektır. 
1ıteklilerin ellerindeki veılka ve hal 

tercümelerini lııtldalarına batlıyarak u -
mum mlldUr!Uğe mUracaatıan. 

(6568) 16606 

60 Ton san ıabualu kösele 
1 O Ton sarı ~aketa 

As. Fab. Satın Almı Ko.ı 

Tahmin edilen bedeli (346.000) Ura olan 

yukarıda yazılı &O ton ıarı 1abunlu köıele 

ile 10 t on aan vaketa Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merku 11tın alma ko· 

miıyonunca 26, 9. 941 cuma ıiinii uat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

( 17) lira (30) kuruıtur. Kati teminat 
(3S1SO) liradır. (6570) 1!1661 

<GSZıı 16822 Merkezde yaptırılacak inıaat 
Salisilat dösüt alınacak As. Fab. Satın Alma Ko.ı 

l\t M. VekAletl Sa Al. Ko. dıın: Keıif bedeli (4707) lira olan yukanda 
neııer kıtosuna tahmin cdllen tiylltı ts:!Ol yazılı inşaat Askeri Fabrikalar umum mü

Uç >'UZ elli kuruş olan llOO bel yüz kilo uU- dürliıiü satm alma komisyonunca 3. 10. 9U 
ıı ıt dö sut ıçık eksiltme ile münakollaya 
konmuıtur llw.lesı 7. ıo. 041 salı allnü nat tarihinde cuma ıunli Hat 14 ta açık ek-
10 80 dadır tık teminatı lSl,2:1 liradır. Sut· ıiltme ile ibate edilecektir. 
namf!SI M M v. satın almll komlsyonundı\ Şartname paruızdır. Taliplerin m'llvakkat 
ııörUIOr. la~ckı terin kanunun emrettı21 bel· teminat olan (3S3) lira (2) kuruıla komiı· 
ııclcrle ihale ııUn ve sıı.ııUıu1e komtıyona ııel- ·· ti ı c••ıo) 1"'••2 
mel eri. (G8Z2) 16823 

M. M. V. Hava Müstetarlığı 

Battnıye alınacak 
M. :tL VekAletl Hava 5aUn Alma Ko. dan: 
ı - Talıbl zuhur etmlyen 2000 adet bat. 

tantye tekrar pazarlıkla ııatın alınaca~ır. 

Kuhammen bedeli (yirmi bin) lira olup kati 

ı.ıınau SOOO liradır. Pazarlıtı 23. 9. 9il ıa· 

yona muracaa ar • vv uuv 

10.000 adet havlu, 16.600 adet 
mendil alınacak 

Askeri fabrikalar Sa. Al. Ko. danı 

Tahmin edilen bedeli (11150) lira olan 

yukarıda yazılı havlu ve mendiller Aıkert 

Fabrikalar Umum MUdürlUtü Merlıı:u SL 
Alma Komisyonunca SG-9-941 Hlı rünü ıa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. ·ıuı · 

Am ayrıda ihale edilebilir. (6670) 16772 

Muhtelif malzeme alınacak 
.Aıkerl Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan: 
Malzemenin cına ve mlktan: 6:500 takım ça· 

maıır, ihalenin .un ve aaat1: 80. 9. 941 aalı 

14,80, muhammen bedel MM lira, kati temi· 
nat: 1~ lira ro Kr. 

Malzemenin cins ve mıırtan: 13400 cltt tire 
corap ile 3QOO çıtt yün çorap, ihalenin rün ve 
aaatl: 3Q, 9. 941 llllı ııı, muhammen bedel: 6670 
lira, kati teminat: 1000 Ura 50 Kr. 

Malzemenin cins ve mıktan: 10 ton dt'!nlr 
pen:ııı çlvlıl, ihalenin ırUn ve ıaatı: 80. 9. 941 
aalı 1:;,ao. muhammen bedel: 10000 lira, ka· 
U teminat: lııoD lira. 

Yukanda yazılı malzeme hizalarında cl:ls
tertten rün ve ıaatlerde Asker1 Fabrikalar 
umum mUdUrlU20 merkez satın alma komlt· 

yet daimi encUmenlne makbuz mukabilin
de vermeleri Uln olunur. 

Postada Yukubulacak aectkmeler kabul 
edilmez. <6668> 1661 

Muhtelif yol inşaah 
İstanbul Belediyesinden : 

Atatürk bulvarının Şehzadeba,ından iti· 

baren 568 metrelik kı!lmının toprak tesvi· 
yesl makadam ,o.se ve ıranit bordür in~a
atı kapalı ı:arf usuliyle eksiltmeye konul

muştur. Keşif bedeli 79'87 lira 42 kuruı ve 
ilk teminatı S224 lira 37 kuru,tur. Mukave-

Yonunca pazarlıkla 1h11le edilecektir. le, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu-
Muhammen bedeller1yle katı temtnatıan si ve fenni Darlnameleri, proje ke$İf hulfi.. 

nızalarında söstertlmlıtır. sasiyle buna müteferri diğer evrak 397 ku-
(6671) 16773 

ruş mukabilinde belediye fen i,teri müdür-
Yazlık elbise ve tomruk lüğünden verilecektir. İhale 2 . ıo. 941 per-

alınacak şembe günü saat IS te daimi encümende 
Aı. Fab. SaUn Atma Ko. dan: yaplacaktr. Taliplerin ilk teminat mııkbuz 
Malzemenin dns \'e miktarı 8:117 takım 

yazlık elbise, ihale rUn ve saati 29. 9. 041 
pazıırtesı 14, muhammen bedeli 30773.50 lira, 
katı teminatı 4616.07 lira, ıartname bedeli 
lM kurue. 

Malzemenin cins ve miktarı 1000-lllOO l\13 
ce\•lı tomru~u. ihalenin &:Un ve sııatı 29. O. 
941 pazartesi U.30 muhammen bedel 82500 
ıırtt, katı teminatı 107.3() lira aartname bede
li 413 ı..-uruı. 

Yukarıda cına ve mlktan yazılı malzeme 
hizalarında sösterllen sUn \'e ıaıı.Uerde na· 
kert r11hrlkalar umum mUdUrlUCIU merkez sa
tın 11.ıma komltyonunca pazarlıkla lhnle edi
lecektir. lllul\ammen bedelleriyle, kati temi· 
nalları ve ı:ırtname pnrıı.ları hlzalarındıı 

rösterllmlıllr. Taliplerin mezkOr &:Un \'e sa
atte komisyona müracaatları. 

(6715) 16808 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alınacak 

Ar.. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin Cflllen bedeli (16900> lira otan yu

karıda yazılı 2000 - 2600 LÜP oksijen askert 
fabrikalar umum mürlUrlUtU merkez satın 
alma komı.yonunca 29. 9. 941 pazartesi günU 
aaat 1~ te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
name paruızdır. Kati temlnııt (2:133) liradır. 

(6S02) 16819 

VİLAYETLER 

yağ ve peynir alınacak 
İstanbul B!'lediyesinc\en: 
Darülaceze mile.ssesesi 1çın defaten t~s

llm edilmek §arliyle alınacak SOOO kılo 
sıı.deyağ, 900 k\lo tereyağ ve 2500 kilo be· 
yaz peynir kapalı zarf usullyle eks_lltme· 
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmın ~e
deli 16695 Ura ve ilk teminatı 1252 lıra 
13 kuruıılur. Şartname zabıt ve muameHıt 
mUdlirl!lğil kaleminde görilleblllr. İhnle 
23. 9. 941 11alı gtinU ııast 15 te daimi en· 
cllmende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları, 941 yılına 
alt ticaret odası vesikaları ve kanunen ib· 
ruı tlzımgelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazır
lıyacaklan teklif mektuplarını ihale gUnU 
saat Hı de kadar daimi encUmene verme• 
!eri l&zımdır. (7804/6384) 16378 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilim 

Çorum Villyeti Dalmt Encümeninden: 
1 - Çorum - Çerikli yolunun 26+000 

-34+ TOO Uncu kilometreleri arasında 
5040 metre uzunlugundaki oo.se esaslı ta· 
miratı 19U eylülUnUn 2~ inci perıembe 
sllnU 1aat 16 da daimi encllmen içtima 
ealonunda ihale edilmek üzere yirmi bir 
ıün müddetle kapalı zart usuliyle eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Yapılacak iein keııt bedeli 1~244.82 
liradır. 

S - Muvakkat teminat 1143 lira 36 ku· 
ruıtur. 

' - Bu ııe ait evrak ıunlardır : 
A) Keılfname ve allıilel fiyat, 
B) Ocak &Tafltl, meııatei vasatiye cet

vell, 
C) Ekllillme ıartnameııl, mukavele pro. 

jest, 
D) Hu1t1st eartname, 
F) Bayındırlık itleri genel eartııame.si, 
G) Şose ve köprüler fennt §artnamesı. 
6 - Bu vesaik tatil günleri hariç ola-

rak her gün encümen kaleminde ve nafıa 
dairesinde görııtebllir. 

9 - Eksiltmeye girebilmek için temi • 
nat akçelerinin yatırılmaııı, ihaleden Uç 
sUn evet villyet makamına müracaatla 
alınacak ehliyet veılkaıılyle ticaret odası 
veslkuının ibraz edilmesi ve ihale ka • 
nununun ııs Uncu maddesi mucibince tek
li{ mektuplarının zamanında verilmesi 
ıarttır. 16397 

Elektrik buhar 
makinesi alınacak 

Çankın Belediye Reisliğin -
den : 

110 beygir takatinde ve dakikada 300 
devirli buhar lokomobil makinesi ile bir 
adet 90 kilovat amperlik 3 aa!hah cana· 
ratoz alınacaktır. 

Vermere talip olanların evsat ve ıerait 
ve bedellerini havi teklif mektuplarını ni· 
hayet 5. ' 10. 941 tarihine kadar Çankırı 
Belediyesine 1röndermelerı ilAn olunur. 

(79~3/6497) 16480 

Şosa intaatı 
Bursa Nafıa MUdllrlllğijnden : 
1 - Eksiltmeye konan ıs: <Bursa • Ya-

10,·a hudut yolunun 1+300-56+700 kilo • 
metreler! araııındakl bozuk ııosenln sando· 
vlç sisteminde ln~ası, kapalı zar! usull ne 
ekslllmeye konulmuştur. Keşif bedeli 555033 
lira 59 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 10·10-941 cuma g{lnQ sa· 
st on birde Bursa vll&yetl daimi enenme -
nlnde yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt hUl&saı keşif sllsllel fiyat 
cetveli, malzeme ocaktan grofiğl, !ennl 
ve hususi, kapalı zarf usullyle ekılltme, 

bayındırlık lfleri ıartnamelerlyle mali ıart 
name ve mukavele ı:ıroJesı nafıa dairesinde 
a!>rllleblllr. 

4 - Eksiltmeye g'lrebllmek için (26151) 
lira 34 kuruşı muvakkat teminat vermele
ri, UçUneil maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu inşaatı yapablleceklerl· 
ne dair ihale ırUnUndea eıı as beı run evel 
Bursa vilbeUne mQracaat ederek alacak-

veya mektupları, ihale tarihinden Eekiz gün 

evci belediye fen İ$1erl müdürlüğüne mü
racaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılı-

na ait ticaret odası vesikaları, imzalı şart-
name ve kanunen ibrazı IB.zımgelen diğer 

vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 

çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar daimi 

enciımene vermeleri lhımdır. 
(806816672) 16666 

E 1 bise yapttrılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Temızlik amelesi için yaptırılacak caket, 

pantalon, kasket ve tozluktan ibaret 1000 

takım elbise kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bede· 
1i 17500 lira ve ilk teminatı 1312 lira SO ku-

ruştur. Şartname zabıt ve muamelat mudür
lüğü kaleminde görülebilir. İhale 2. 10. 941 

perıembe günü saat IS le daimi encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak

buz veya mektupları ve 941 yılına ait ti· 
caret odası ve~ikaları ve kanunen ibraz 

lizımgelcn diğer ''esaik ile 249!1 numaralı 
kanunun tarifatı çevre~inde haz:ırlıyacak

ları teklif mektuplarnı ihale ıünü saat 14 

de kadar daimi encümene vermeleri la-

zım.dır. (ı:i069f6673) 16667 

Tômirat yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Belediyece istimlak edilen Mısır çarşı

aında yaptırılacak tamirat kapalı zad uau
liyle eksiltmeye konulmuıtur. Kesif bede· 
1i 259,788 lira ve ilk teminatı 141 U lira S2 

kuruştur. Mukavele, eksiltme, bııyındırlık 
iıleri genel, hususi ve fenni ıartnameleri 
proje keşif hulasasiyle buna mütefcrri di

ğer evrak 12 lira 99 kuruş mukabilinde be
lediye fen işleri müdürlüğünden verilecek

tir. İhale 2. 10. 941 per,embe ıünü saat IS 

te daimi encümende yapılacaktır. Taliple· 
rin ilk teminat makbuz veya mektupları, 

ihale tarihinden sekiz rlin evel belediye fen 
işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları 
fennt ehliyl't, 941 yılna 11it ticaret odaı11 ve
sikaları imzalı ~artname ve kanunen ibrazı 
16.zımgclen diğer vesaik ile 2490 numaralı 

kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 

kadar daimi encümene vermeleri l!zımdır. 
(8070/6674) 16668 

Ceza evi 
. 
ınsası 

Erzincan Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - Ekılltmeye konulan ıe: Erzincan vlltı· 
yet merkezinde ceza evi lnııı.atıdır. Su lıln 
kesif bedeli 60.000 lira olup kapalı zart uıu
llyle ekıılltmeye konulrnuıtur. 

2 - lateklller bu itin ke1lf ve ıartname -
ıerlnl 800 kurue mukabilinde Erzincan natıa 

müdllrıuaUnden atabilirler. 
3 - Ekllltme 2 teartnlevel 1941 peraembe 

ııtınü saat 16 da Enlncan nafıa müdUrlU2U 
blnıııında toplanacak ekAlltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye tıtırlk edecek lıteklller!n 

4250 lira mu\'akkat teminat vermesi ve 941 
yılına alt ticaret odası veıılkaaı ve en u 25 
bin ıtralık ı. yaptıtına datr buna benzer ve
&ika ile ihaleden Uc ııun evel Erzincan vll&· 
yetine müracaatla bu ıae atnnek !cin almıe 
otıtuklıır:ı vesikayı teklif mektuptanna rapt
etmclerl sarttır. 

:; - Tcktır mektupları yukarıda UcilncU 
maddede yazılı saatten bir aaat evellne ka· 
dar Erzincan nafıa müdUr!Ut"Unde tesekkUI 
edecek komisyon rellllQlne makbuz mukabl -
Unde vcrtlecekt.ır. Posta Ue zönderllecek 
mektupların muayyen aaate kadar ııelmle ol
ması ve d11 zartlar:ın mllhür mumu ile kapa· 
tılmıı olmıı.aı earttır. Postada vuku bulacak 
ııeclkmeler kllbUI edilmez. 

(6217/6766) 

inşaat münakasa11 
ç.anakkale Natıa :.1UdUrlü2Unden: 

16730 

1 - Kapalı zarf uıullyle ekılltmeye konu· 
tan ıı 76361 lira 38 kuruı keett bedelli Ezine 
kazası Jandarma hastanesi ikmali ınıaatıdır. 

2 - Bu iae alt evrak eunlardır: 
a - rroıe, 

b - Hususi \'e fennt ıartnllme, 
c - Yapı tılerı umumi ıennı eartnamesl, 
d - Bayındırlık lalerl ııencl 1&rtnamesl, 
e - Sıhl tesisat, elektrik t"ealsatı, tennl 

aarlnnmeıı. 

t - Fiyat bordrosu, 
a - Eksiltme aartnamest. 
h - Mukavele ProJest. 
s - lstcklller bu ite alt keıır evrakını C.· 

nakkale narıa mQOQrlUtünden bedels~ ola· 
rıık ııllrebt\lrler. 

4 - lhale 4 blrlneıte,rln 941 cum11rtest •0-
nU ıııat 11 de narıa mUdUrJUtU blnaaında 

toplanacak komisyon huzurunda yapılacak· 

tır. 

& - Eksiltmeye rtrebllmek tein taliplerin 
5727,11 liralık muvakkat teminat \'ennelerl 
\'C ihale rUnUnden l.!ı.akal 3 cUn evci Çanak· 
kale vlltı,ı;ctlne mUracaatla alacakları ehliyet 
\'eslkasl>·le tlearet odası vesikasını komisyona 
ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Tekıır mektupları .4 ın. 911 cumarte· 
~ı sUntı saat ona kndu makbuz: muıtııbllln-

de k~•ml~.ıeına \O:rllm!ı oırnıuı ~ e posta ile 

.ılnderllecek mektupların ihale ırtınl1 saat 
oea kad&r komtayon& •elmta butuıımuı eart· 
br. Pcatadakl •eolkmeler kabul edllma. 

T - MUteahhlda arzu etUll takdirde mu· 
b&aMel umumb'e kanununun 88 1lneCl aıacl • 
desi muolblnce verecett lelninat mektubu. 
unıııtı olarak ihale bedelinin ttçte bl.rlnl 
aecmemek üzere avam verilebilecektir. 

8 - Tallplerlıı ehll.1et ves11taaı alabilmek 
için v1llyete verecekleri ısUdaya bir kalemde 
30.000 liralık yapı iti yaptıklanna dair vesı -
ka eklemelert l&.zımdır. 

(819216767) 167:51 

T retuva r işleri 
İstanbul Belediyesinden : 
Beyoğlu, Eminönıi, Fatih, Beşiktaş, Üs

küdar, Kadıköy belediye hududu dahllin
dekl yollarda ve tertuvarlarda açılacak 
bacaların kapatılması ve üst revetman· 
!arının yapılması jfl kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
30,000 Ura ve ilk teminatı 2250 llradır. 

:Mukavele, eksiltme, bayındırlık işler! 
genci, hıısıısl ve fenni §artno.melerl proje 
keşif hUlı\saııiyle buna mUteferrl diğer ev
rak 150 kuruş mukabilinde belediye !en 
işleri nıt.ldUrlüğUnden verilecektir. İhale 
6. 10. 9!11 pazartesi glinü saat 15 te daimi 
encümende yapılacak~ır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mekhıpl11rı ihale ta
rihinden seki· gün evel belediye fen İ§· 

lcrl mUcturlllğllne müracaatla alacaklım 

fenni ehliyet, 941 yılına alt ticaret odıuıı 

vesikaları imzalı §artname ve kanunen 
ibrazı lı\zımgelen diğer vesaik ile 2490 nu· 
maralı kanunun tarlfatı çevresinde ha • 
zırlo.dıklnrı teklif mektuplarını ihale gU
nU saat 14 de kadar daimt encllmene ver
meleri lA.zıındır. (8214·6765) 16813 

Yol in§aatı 
Tunceli Nafıa miıdllrlli!\'linden 
l - İhalesi 10. ı.ı. 941 tarihinde yapıl • 

mak üzere eksiltmeye konulan Tuncell 
vUA.yctinde Se)ithan Phımer }tutu köp
rUsti yolunun Seylthandan itibaren 2i,000, 
31,000 \'e 62,000, 70000 kilometrelerinde 
;>•apılacak kısımlar inşaatına mezkO.r gU
ne kadar talip çıkmamı§ olduğundan fi· 
yatlar yUkseltilerek tekrar eksiltmeye ko· 
nulmuş:ur. lşln muhammen ke§if bedeli 
1800.000 liradır. 

2 - Bu i§e ait §artname ve evrak §Ün-
lardır : 

A - Eksiltme §&rtnameai 
B - .Mukavele projeııl 
c - Bayındırlık ıoıerl genel ıartname

a. 
E - Şose ve köprliler !ennt ııartname· 

si. 
F - Scridöprl 
G - Gr11fik 
H - İstiyenler bu işe •ait eyraktan §O· 

se ve köprUler ıartnamesiyle bayındırlık 
hılerl genel §artnameslnden madasını 4 
Ura mukabilinde Tunceli Nafıa mlidUrlU
ğllnden satın alablllrler. Şoııe ve köprUler 
fenni şartnameııılnl ve bayındırlık i§leri 
ııartnameııini görmek lııtiyenler Tunceli 
Nafıa dairesinde bedelıılz olarak görebl· 
lirler. 

3 - Eksiltme 6. 10. 941 pazartesi gUnU 
saat 15 te Tunceli Nafıa mUdUrlüğU bina· 
sında kapalı zarf usuliyle yspılacaktır. 

4 - Ekılltmeye girebilmek için istek
lilerin ıo 250 lira muvakkat teminat ver
mesi ve aııaP:ıdaki vesikalan haiz olup 
gtisterme!l lbımdır. 

A - !haleden en a:ı: tatil gUnleri hariç 
3 giln eveı Tunceli vilayetine müracaat 
ederek ıee girebilmek için alınmıı ehliyet 
veııi ka.eı. 

B - Ticaret ve ııanayi odası vesikaııı. 
C - Bir defada devlete alt 40000 lira

lık Yol ktiprU ve ııalre tıtnin muvatfakı· 
yetıe ikmal etmiş olduğuna dair ve.slka. 

~ - Tekll!lerl 3 Uncu madrldede yazı
lı Bllatten bir saat evellne kadar Tuncer 
Nafıa daireııindekl !'kelltme komi"Yon~ 
r~lsllfine makbuz mukablllnde teslim e
dılecektır. 

Posta ile gönderilecek mektupların ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olmMı ve artırma eksiltme ve ihale kanu
nuna uyguıı olarak mtihllr mumu ile iyice 
kapatıtmıı olması J&zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (6862) 16848 

Şofe inıaatı 
Tunceli Nafıa Mür!UrluQ-llnôen: 
1 - lhııleıı ll. 9. 941 tarihinde yapılmak 

üzere eksiltmeye konulan Tunceli \'llbetln. 
de yapılacak .Mamekl Seylthan yolu tesvtnııı 
tUrablye ve l<)Se ln1&atına meıkQr aUne ka· 
dar talip ctknıadıtından bu lneaat !lyaUan 
Ylllueltllerek tekrar elulltmeye çıkarılmıştır. 

lıtn muhammen keetf bedeli 250.000 lira • 
dır. 

2 .- Bu ı.e alt ıartname ve evrak ıun -
tardır: 

A - Eksiltme ıartnameaı, 
B - lttuka\•eıe ııroJest, 
C - Bayındırlık lıterl renel aartnamesı, 
D - Hususi tartname, 
E - Şoae ve köprüler tennı urtnamesı, 
r - l'lerııtoprl, 

G - Grafik, 
H - tıtıyenler bu Jıe alt evraktan ıose 

\'e köprüler eartnameıılyte bayındırlık l~terı 
aenel ıart1111mestnden maadaaını 4 lira mu -
kablllnde Tunceli nafıa mUdUrlUttınden aa -
tın alabll!rler. Şose ve köprüler tennı eart -
namesini ve bayındırlık tıterl rene! tartna -
meıılnl rörmek 11tlyen!er Tunceli natıa dal· 
resinde bedelsiz olllrak ııöreblllrler. 

a - Ekılltme 7. 10. 9·U aalı ıünll ıaat 111 
te Tunceli natıa müdUrıuau binasında kapa
lı zart usullyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye zırebllmek lctn lıtekllle • 
rln 187:11) lira muvakkat teminat vermesi ve 
aaatıdakl vesikaları hal& olup röatermeeı IA
zımdır. 

A - lhıı.leden en az tatil zUnlerı harlç Uç 
c11n eve! Tunceli vlll)'etlne müracaat ederek 
bu he rlrebllmek tein atınmıe ehliyet veeı. 

ka81, 

R - Ticaret ve 111.na>·I odaıı ıkll veatkuı, 
C - Blr defada devlete alt :ıo.ooo liralık 

IOlle ve tesviye uını muvaffakıyetle ikmal 
etm!e oldutuna dair vesika, 

& - Tekllrıer UçUncü maddede yazılı saat
ten bir aaat eveılne kadar Tuncell nafıa dal
reelndekl ekalltme komisyonu reı.sııııne mak· 
buz mukabilinde teslim edllecekUr. Poata ile 
rön(ltrllecek mf'ktuplıırın nlha.>·et ücUncU 
maddede yazılı ıaate katlar ııelmle olmuı ve 
arttırma eksiltme ve lhııte kanununa u>·aun 
olarak mühUr mumu ile IYlre k11patılm11 ol -
muı ırızımı1ır. Postada olacak zeclkmeler 
kabul edilemez. (6863) 16l!!SO 

Kabul edilen talebeler 
Burııa Orman Mektebi 
Bursa Orman okuluna 

27 Kemalettin Baydar 
23 A.. Sabri Akoe 
40 Necati Eren 
'5 N. J'lkret B&7er 

MUdUrliltfinden: 
seçilenler 

Silifke 
Çatalca 
İstanbul 
Tekirdal 

25 H. HUaeyln Günd!a 
69 Zekeriya Kayguı 
88 Sami Akın 
u Musta.fa Serin 
•8 Müfit Suner 
66 .uahı.ttin Gilleeıı 

S Emin Elçin 
50 Kemal Keskin 
56 Fevzi Bulut 
18 os~an Nuri Sakızlı 

20/9/1941' 

Yalvaç 
Tire 
İskilip 
Yalv99 
İzmit 
Bursa 
Bursa 
Vakfıkebir 
Ş. Karaağat 

11 Tahir Çevik Tekirdağ 
87 Emin B114er Yalvaç 
63 E§rc! Avcı Çal 
81 tsmnll Aydın Orhaneli ı 
29 :M. Kemal Meral Gemlik 
60 So.dık l1Jık Tarsus 
95 Cavit İlker Gbztepe 
49 M. Ali YUcesan Vak!ll.!blr 
91 Mehmet Arslanoğlu Ceyhıın 
79 Mustafa özcan Elbistan 
85 Muharrem GUney tlsktidGZ 
i8 İsmail Pepe Çorum 
33 Kemal UstUndağ Bursa. 
;7 Seyfullah Erdoğan Kars 
58 Hüseyin Karlı Burııa 
82 İbrahim Önder İstanbul 

Bolu Orman okuluna ııeçılenler 
12 Kı'l.mll Tarhan Eğridir 
46 AbdUlvehap Özdemir Mesudiye 
14 Aslon Aydın GUlnar 

2 Kemal Sönme& Gemlik 
22 Osman Kartal Yalvag 
35 Faik GUley Bursa 

8 .Abdullah .Akbaı Yalvaç 
42 Hu!Osi GUl Kırklareli 
15 Seyfi Kandemir GUlnar 
92 Yusuf Koç MllAa 
61 So.IAhattln Köker Elblstaa 
41 Fevzi Bozkır Eğridir 
38 Muammer Altıok Be)'lehW. 
72 Muııtafa .Ashuı Savpt 
94 Pa,şa Kaya Şavoaı 

62 t drlıı Tuncel Ula 
~3 Ahmet SUlUn Biga 
1!S HllştU Sinir Tire 
98 Rauf Cüm bl1f Adan& 

5 Mehmet Özkara Tarsuı 
4 Mehmet Ören Çanakkale 

39 Necmettin Toker Sapanca 
26 H. Nihat ÖztUrk Bey§ehi.r 
97 Hüseyin :Maden Salihli 
!Sl Tarık Özbek Göynük 

101 s. Fikri Akgör Antalya 
88 Osman Sönmez Giresun 
l Ahmet Fırat ı;larkııla 

13 Tahsin Yatman Ke§an 
37 A. Kemal Yavuz Elazığ 

Bursa ve Bolu orman mekteplerine ~ 
velce gazetelerle ilAn edllmle ıartıa.r "":; 
resinde kura ile seçilen yukaı•da kur~_.!1• 
mara ve adları yazılı talebelerin ay•:. 
dıklsrı Bursa ve Dolu orman mektep!•'" 
ne 5 Tc§rinlevel 1941 pazar gününde 1'I" 
lunmaları ve gelmlyenlerln hakla.rındl' 
vaz geçml§ sayılarak yerlerine sıraal>"' 

yedek olarak seçilenlerln kabulü ile ~ 
rlsata ba§lnnacağı UA.n olunur. 16551_,... 

VAKIFLAR UMUM Md._.., 

Tamirat yaptırılacak 
\'akınar Umum MüdUrlUtünden: ~ 

Ketlf bedeli (63 82> lira olan zıncıru~ 
arkasındaki (27) sa)·ılı vakıf dilkkArı -ııa-' 
hkla tamir etUrUecekttr. 1' 

Pazarlık 22. 9. 941 pazarteal c11nü aaat 
te vakıflar umum müdUrlütü tnıaat nı~ 
IUl'ıUnde yapılacatından ehliyetli ıaııpl f#' 
muayyen &:lln ve saatte yüzde 7,5 teminat 
ratarıyte müracaat etmeleri lllıı olunur-~ 

(6871) 11111"" 

Su satı_şı 
Vakıf menba suları itlets" 

müdürlüğünden : "' 
Vakıf menba sularının Ankara ~ 

ye hudutları dahilinde satışı ı~. T u# 
eve! 941 tarihinden itibaren bir sene ~ 
detıe en mllsaıt aeralUe ve en çok t& 
ğı denıhte eden bir bayia verllecekUf·; 

Şnrluamesi Aukarada Vakıflar uııı , 
mUdlırl,lğU ziraat ren oubeıılnde; tıı~ 
buldıı Çenbcrlltaşto. Vakıflar başınU ., 
ıugu binnııındaki vakı! menba suları 1 

resinde mevcuttur. _,J 
. Taliplerin bu §artları ö#renerek ~fll' 
3 Teşrinievel 941 tarihine kadar teld ,ır 
rlnl §nrtnamede yazılı teminat mektl1 -1 
rlyle birlikle İstanbulda Vakıf menba 9" 
!arı idaresine te.vdi etmeleri ve 6 ıneı I'_ 
zartesi günU teklif atı vakıa hakkınd• '#ti 
rllşillmek üzere menba suları idare~ 
bulunmaları i!An olunur. (8303)· 

1654 4 -;:::::::/' 

KAZALAR __./ 

Harta yaptırılacak 
Karabük Belediyesinden : ~ 

1. - Karabük §ehrlnln yol yapı ~ıol' 
nunun ı. inci maddesi hükmU dalıi, ,,r 
1/2000, 1/1000 ve l/500 mikyaııındalO ~ 
llhazır hartalarının yapılması ııı. ,, 
:tuhur etmcdlS:-inden bir ay müddetle;; 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 1< 
muştur. S. • 

2 - Hartalar Na!ıa meclisinin 1 v,,ı 
936 ve 29 sayılı karariyle taııdlk edl ~ 
olan §artuame mucibince tanzim ve tıf' 
fıa vekAlelince tasdik edllmlo ola~ 1t"_ 

3 - Bu l§in muhammen bedeli bır ııı' 
ter için "20., Ura hesabiyle "4000 •• 
dır. Muvakkat teminat ·•aoo ııradıl'· ..1 

n lC r 
4 - Bu l§e ait §artn~me Karabll 

lediyeslndeıı parasız olarak aıınabi11'~ 
5 - İhale 10. 10. 941 cuma günil y,f 

l!S te KarnbUkte belediye dairesinde 
lacaktır. 

1
, 1 

6 - Taliplerin mezkQr gün saat ti. 
kadar yukarda lamı geçen §nrtn~ ~ 
13. eli mnddesinde zikredilen vesaı ~ 
teminat mektubu vcyn makbuziariY1e 
racnaUo.rı. (8310-Gf.6~ 

TÜRK HAVA KURU~ 

Depo yaptırılacak ' 1 

T. H . K. Genelmerı:c.z Daika.ılıi1 il 
Etimesğut Hava meydanında yaP. ·~, 

cak deponun eksilmesine ihale gu.,u 
1 
ı' 

_çıkmadrğından keşif bedeli 8S3 ı Jirıı S 
1 

rufa çıkarılarak kapalı zarf usuıi)M ~I~ 
den eksiltmeye konulmuştur. ~lef~ ~ 
6.10.941 puartesi günü saııt ıs te 1'·gıı 
Genelmerkez binasında yapılacaktır· ıı. ~ 
ait vesaik 2S kuruş mukabilinde 'f, 1'- ~ 
Genelmerkezinden ve İı;tanbul 'f. 
ı~besi Başkanlığından verilir. 4-' f 

İstekliler, ihale ıünü sut 14 e le~ 1,ı' 
pah zarflarını komisyona vernıelid1'' 



20/9/1941 

DEVLET ORMAN lŞLETMESI 

Sallhk ~ırah (am aımanlan 
Devlet Orman lıletmesi Düz· 

ce Revir amirliğinden : 
Devlet orman işJctmeııl Düzce revlrt • 

Yemeni alınacak 
Maraa Sa. Al. Xo. dan: 
1 - Kapalı zarfla alınaeak olan T9DO olft 

yemeniye talip cıkma4ıtmdaa '9. 1. 9U ta • 
rfhtnden !Ubarm otuı a11n lctnd• • 9. M1 
tarihine pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80 bln ltradır. lh· 
vakkat temtnatı 250 liradır. hteldllerln her 
E"Un Maraı Sa. Al. Ko. na mUraeaatıan. 

(6219) 18313 

UL US 

a - Bıtır etine aıt evsaf '" Nrtııame JCo. 
ü w6rtllG.r. Kuhaınmeıı bedell 26480 1Sra. 11k 
temtnatı 198S liradır. 

' - ı.t.lclller1n kanuııuıı 82 el Dladdeetne 
terı huırlıyacaklan teklif mektuplarını tha
le aamanından bir aaat eval ıco. na •enne-
lerL (6627) 16:572 

Kundul'a alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 

n: 800 lira, Teminatı: 90 lir&. 
Cinııi: Keıımo makarna. Miktarı: 9000 

ktlo, Tutarı: 3600 llra, Temtnatı: MO lira. 
Cinııi: Çubuk makanı&, Miktarı: 9000 

kilo, Tutarı: 3600 lira. Teminatı: MO lir&. 
Cinııi: k&.§ar peyniri, Miktarı: 4000 kilo 

Tutan: 4800 lira, Teminatı: 720 llrL ' 

:nin DUzce Bolu ııosesl Uzcrinde Tatava F otin alınacak 
deposunda istifle mevcut 1145 adet mua- .Maraı Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Nümuneat ve 1&rtlan Ko. da al)r(ll -
mık 112ere 2000 citt kundura yaptınlacaktır. 
İhale sunu 2T. 9. 941 cumartesi ırünü ıaat ıı 
d.e muvakkat teminat 1200 liradır. !stekllle· 
ı1n muayyen ctın •e aaatte Ko. na mUraca. 

Cinsi: Kuru kayııı, Miktarı: 3000 kı1o, 
Tutan: 2400 lira, Teminatı: 360 llrL 

Clrui: Şehriye, Miktarı: 4000 ktU, Tu. 
tarı: 1600 lira, Teminatı: 240 Ura. 

Cinsi: İrmik, Mlktan: öOO kilo, Tutarı: 
175 lira, 'l'emlnııtı: 26 lira 25 kuruı. dili 378 metre 218 desimetre kUp d~rt kll· 1 _ 7soo clft ıotının kapalı 1artıa yapılan 

ııe cam kerestesi 29. O. 941 pazartesı gUnU k ııtmestnı:e talip cıkmadıtından '8. 9. 9U 
ııaat 14 de DUzcc revir amirliğinde açık :.:!hinde pazarlıkla alınacaktır. 

Cinci: Pirinç unu, Miktan: 500 kilo, Tu· 
tan: 320 lira, Teminatı: 48 llrL atları, (8681) 16575 

arttırma ile satılacaktır. Azmanlar 18 X 1 ~ _ Muhammen bedeli 80 bin liradır. Mu· 
18 - 40 x 40 ebndındıı muntazam dört vakkat teminatı 2so liradır. tateklllenn il.er 
köıe halinde balta ile yontulmu:;ı ve çıra· E"iln r.ıaraı sa. Al. Ko. na müracaatları. 
lı 188 tane dört metre 548 tane beş met- <6221) 1Ml5 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi: Çay, Miktarı: lôO kilo, Tutarı : 
1050 lira, Teminatı: 157 lira 50 kuruı. 

Cinsi: Kırmızı mercimek, Miktarı: 10000 
kilo, Tutarı: 2500 lira, Teminatı: 375 lira. 

re 330 tane altı metre 105 Uıne yedi met
:re 24 tane sekiz metre boyunda ve beher 
J:netre küpünün muhammen kıymeti 27 ll· 
:tadır. Şartnameler İstcınbulda orman çe· 
'Vırge mUdllr!UğUnde Ankarada orman u
J:nurn mUdürlllğUndc görUlebllir. 1'"azla tat 
Blllt ve listeler Düzcede revir lmirllğln· 
de keresteleri yerinde görUlcblllr. Talip· 
lertn "'o 7 5 teminat ve evrakı lazımele • 
?iyıe ihal~ gUn ve snatlnde DUzccde revir 
lnıirliğlnde mUtc ekkll komisyona mU-
l'acaatıarı. (8302-68611) 16843 

ANKARA Lv. AMIRLlClNE 
GELEN iLANLAR 

Saman alınacak 
lle?'%lton Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı nrtla l.152.000 kilo uman a· 

bacaktır. 
2 - saman dl)kllm halinde alınaca~ stlbl 

k4'& vazbetlnde Clahl alınablllr. BalYa ha-
21ruse verlldlll:l takdirde muktezi balya telleri 
bedelsiz olarak verilecektir. 

a _ Tahmin bedeli 84560 11ra Uk teminatı 

1 - Beher kilosuna talibi tarafından 44 
lcuruı 98 ıantım Uyat vertıen 60 ton 11tır etı 

Sığıl'eti almacak veklletce pahalı sıl)rüldü~Unden tekrar !ha -
Yalova sa. Al. Ko. dan: le:ı.1 29. 9. 941 pazartesi eünU ıaat 16 da ka· 
1 _ Tahminen beher kllOIU 40 kuruıtan palı zartla ıaun alınacaktır. Muhamm~ be· 

490.000 kilo ııtır etı kapalı urf uıullyle 1&• deli 26988 llra olup ilk teminatı 2024 lira lO 
tın alınacaktır. Muvakkat teminatı ııo:ıo 11· kurustur. 
radır. 

2 - lhaleııl 23. 9. 941 aalı ctınü saat 15 
tedlr. 

8 - Sartnam11t Ankara, tatanbul Lv. l • 
mirlikleri Sa. Al. Ko. lartyle komlgyonumuz· 
da ber ıun aörUIUr. 

4 - btekl!lerın hellf attn vı aaatten bir 
saat eve! teklif mektuplarını Kn. na vetme• 
ıerı. <G42ll 16405 

2 - E\'Uf ve ıartnameat her ctın Çanak· 
kale Sa. Al. Ko. da ıörUIUr. 

3 - Tallplenn ihale saııtınden bir ıaat e
vci tekli! meıctuplarını Ko. na vermeleri. 

l6634J l6S78 

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

1 - 89'8 ton sığır eti ve ayaktan sığır 
kapalı zart usul! ıle satın alınacaktır. Sı-

(6840) 18787 

Kuru fasulye alınacak 
Topkaııı Maltrpe Sa Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarf usullyle 1000 ton kuru 

fıı.ıu!ye &atın alınacaktır. Fasulyenin beller 
kilosunun tahmin edllen tlyatı ~ kuruı ol • 
dutu tutarı 2ll 000 llrııdır. Teminatı 13750 
llradır. E\sıır ve huıusı ıartları Topkapı 
Maltepeıl Sa Al. Ko da roruleblllr. 

2 - lhaleıl s. ın 9.n tıır8amba eUnU saat 
16 da Ko. da y11pıl11cııktır. Isteklllerln mezkQr 
&ünde ihale aaatlnden bir ıaııt eve! tekllt 
mektuplarını Ko. nıı vermeleri. 

(6788) 16.'ll4 

f:ır eti veya ayaktan sığırın beher kilosu - Topkaı:ıı l\lıııteı:ıe sıı. Al Kn dnn: 
Samıun Sa. Al. Ko. dan: 

90 
nun muhammen bedeli 36 kuruş olup tuta- l - Pazarlıkla 100 ton kunı ıasul)le sıı.tın 

Saman a lrnacak Kuru fasulye alınacak 

ı - Tahminen brher klloıu 3 kuruı 142l:il80 ıı d alınacaktır Fnsul>enln beh.r k !osuna tah -
santimden 420.000 kilo uman kapalı ıart n ra ır. mın edilen tı:rat 2:; kurus oıuı:ı tutarı 2:> 000 
usullvle ıatın alınacaktır. 2 - Evsaf ve hususi $artlar Topkapı 

' ~ı 1 si S Al K d "-"! bili liradır. E\tıa! ~e hususi urllnr Torıkaı>ı Mal· :ı - Muhammen bedeli 16380 lira katı te· ., il tepe a. . o. a gu1u e r. 
l trpuı Sa Al. Ko. da Sl rUıUr mtnatı 1228 ııra l50 kuruı. 3 - halesi 7-10·941 salı &'i1nil saat 11 

2 - lhnlesı 24 9 941 c:ıraamba ~nü ııa· 
8 _ Sartnıı.mesı Ko. da mevcuttur. de komisyon binasında yapılacaktır. Istek- at 

16 
da Ko da uııııac ktır. Kati teminat 

4 - lhalest 27. 9. 941 cumartesi KllnU 11- liJ,..rln mtzk1lr eünde ihale saatinden bir 
8750 

liradır 
at 11 de Samsun Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. saat evel kanuni ilk teminat makbuzlannı (6790J 

15 - bteklllertn mezkQr wUn ve ıutten ve teklif mektuplannı saııt 10 a kadar Ko. 
bir aaat evclloe kadar teklif m•ktuplarını 
Ko. na vermeleri. (6~ı:ıı 16475 

na vermeleri. 

ıssıs 

Sadeyağı al ınacak 

alUıacaktır. J'uu})'enta 'betıv ldl01unun t&h • 
mtn edilen fi.Yatı ~ lcuruı olup tutan 25000 
liradır. 

2 - Evaat ve huawıt ıartıar Toı;ık.apı ?dal· 
~eat Sa. Al. ıco. da ııOrüleb!Ur. llıalea1 
)6, 9. 941 cuma ırUnU aaat ıı de Xo. da yapı· 
lacaktır. KMı teminat a7!iO ltradır. 

(6873) 16832 

EğeT takımı alınacak 
Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 

.., . -
ıtplere de ihale edllebllecektır. 

15 - Şartname Iatanbul, Anıta '1 \iC Konya 
Lv • .A. Sa. Al. Ko. ıarında c rtııur 

ı - llteklllerlıl temınatlu1Yle ırı. te Ko. 
ııa ın11racaaUan. (6879) 1603.> 

Saman alınacak 
E8kleehlr Sn. Al. Ko. d n: 
1 - Teli bayje nlt otma.k ilzerC' hııy"a"'la1 

ihtiyacı tein ıııo ton b:ıly.ılı düv n m ını 
pazarlıkla satın alınnc:ıktır. llk t :n nntı, 
865 lira 63 kuruıtur. Pazarlıf:ı 25 9. 941 per-

1 - 14.. 9. 941 ıı:Un ihalesi yapılan 800 adet sembe ctınU saat 16 da sa. Al. Ko. dn yııpı-
eQ-cr takımına evaat ve ıart dahlllnde, talip ıacaktır. lsteklller her 100 ıernıt ve e\sntı 
cıkınadıQ'ından aynı ııvaaf ve ıeratt dahlıtnde 

her ıUn 'Ko. da ıörülQr Yalnız teli bay t • tekrar pazarlıkla münııkasaya konulm~tur. k 
Dörtte birden Billtı olmamak Uı:ere d h mln edemezse komisyondan temtnıı.t olun· 

a a az f1Y beh kil t l r•·~tı tcnz 1 e • miktarda tallı> olanlara da kııım kısmı iha- at er osuna e >.JU 

1 lcııt ~apılacaktır. Beher adedinin muhammen 1 cektır. (6SS1) 

bedeli 9S llrn olup tutan 76 000 liradır. 
2 - Nllmunesı ve e\laf ve husuaı 1artıan 

Topkapı .Mnlterıesı Sa. Al. Ko. da sl)rUlebUlr. 
lhalest 2:>. 9 941 prrıembe aunu u.at ıı dl! 
Ko. dn ~apllacaktır. 

3 - Katt tl!mlnat DSSO liradır. 
l6S74) 16833 

Kuru ot alınacak 
Topane sa.. Al. Ko. dnn: 
l - Aıat:ıda clruı ~e muhammen b <11' :1 

)'azılı Uc kall'm kuru ot 23 9 941 ı; lı E n..ı 

hlzalarında >azılı saatlerde ıııı:url kla satın 
nlınncaktır. Şartnameler h r gUn Ko. da i'Ö-

rUlur. ateklllrrln b 111 ı;:Un ve an tle F n· 
Bu~ da Ö ~ üttürülecek dıklı Sa At. Ko na Kelmeıeorl. 

g Y g Kuru ot 1340 ton, 77030 lira muhar.:-en 
Kon>a Sa Al. Ko dan. bedrll, katı teminatı 102 s lira, ıo.so s at. 
l - 1440 ton buğdıı.y un )aptırılmuı ka • ı Kuru ot soo ton 27500 lira muhammen be· 

ı>alı zart usullyle eks ıtme)o konulmu6tur. I del!, kati tl'mln3t 42"'~ lira, sııat 11 de. :Ku. 
2 - lhalesı 8 10 941 caraamba ıUnll ısat ru ot <iM ton, 2:187:> muhamml'n bed ıı "csı 

15 te Konya da komlB>onun bulunııue:u ma • lira 2:> kuruı. kati tcm.nat, ıınat 11,SQ do 
halde )'apıJneaKtır. 1 (GSS2) 16537 

3 - MuhammE"n bedeli 46800 lira Jlk te • 
mınat 43 1 ıırıı :ıo kuruatur. Kuru üzüm alınacak 

4 - Şartnamesi lstanbul. Ankara ve Kon-
0 Baynzlt Sa Al. Ko. dan: ya Sa Al. Ko lannda mC\ ruttur. 
1 

_ 
40 

bin kilo ku 
s - bteklllerın temınatıartyle ıOzQ recen ru Uzum P z rWd:ı a -

ıı:Un ~e saatten blr ıaat evet teklif mektuıııa- lınncaktır. l\tuh mmen bedeli 24SOO lira mu
nnı Ko na vermrlerı. Bu saatten ıonra 'e • vakkat teminat 1860 liradır. 

rllrn m~ktuptar kabul edılınez. 
(6S~) 

2 - Münaknıası 24 9 941 carumb:ı a;:ı.at 
l6S34 10 da D. IJa>azlt S&. Al. Ko da :yapılacaktır. 

l.ateklllerln belll ı;:Un ve saatte te'1ll ut m:ık· 
buzıartyle Ko na mUracaauan. Bulgur yaptırılacak (Ci284) leb39 

Konya Sa. Al. Ko. Ra den: 

ltıe2 liradır. 
4 _ İh&IC!lt 22. 9. 041 ıı!lnU saat 16 da ya-

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

• - Mu~akkat temlnntı 56383 lira 4C 
kuruştur. <6630) 16651 

ı - 400 ton sert butdayın bulrur yaptı· 
Eruzurum Sa. Al. Ko. dan: rılmıısı paıarllk ıuretlyle elcılltmeye konul· O. Dnyaztt Sa. Al. J<o. dan: 
ı - :ı..ııosu JM kuruatan 10 ton ıadcrat 1 mu6tur. 106 bin kilo 'Pirine alınacıı.ktır. Muham-

P irinç alınacak 

Jlılacaktır. ~ırtnamesl her ıı:lln Ko. da &örü· 
lUr. Ve ıattyenlere 173 kuruı mukabilinde ve
ruır. 

15 - ı.teklllrr1n •·- uyszun tekllt mek· 
tuplannı !.hale aaatlndıın tılr aaat evet Ko. na 
'f'ennelerL (62'9) 16258 

Kunı ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 4 kuru3 fiyat tahmin 

edllen 400 ton kuru otun kapalı zarfla ek -
ıtıtmeal 2:2. o. 941 pazartesi günU aaat 15 te 
Erzincan sa. AL Ko. dıı. yapılıı.l"llktır. Mu· 
hammen bedeli 16000 llra Uk teminatı 1200 
liradır. Şartnamesi Ko. da evaarı kolordunun 
bütün ıı:arnlzonlo.rında mevcuttur. btckllle
rtn tekllf mektuplarını sant 14 e kııdar Ko. 
aa vermeleri llzımdır. 6336> 16:.?90 

Yün keçe belleme alınacak 
.AfYOn Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 10.000 ndet Uc bcllemellk bir arada 

J11n kece belleme kapalı zarf usull.ylc eksilt· 
llleye lconuımuıtur. 

2 - Eksiltme 22. 9. 941 pazartesi aUnQ sa
a t 16.30 da sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

ı- Kilosu f8 kuruştan 91; ton pirinç ka· 
palı zart uııu!U ile mUnakaııa~·a konmuı • 
tur. 

2- :MUnakıuıaııı 29. 9. 941 pazarteııl stl· 
nU saat 15 de Erzunım SL Al. Ko. da ya
pılacaklır. 
s- Muhammen bedeli f6.080 lira, ilk 

teminat 3456 liradır. Pirlnı:e Ait evıaf ve 
§arlname Ko. da görUJUr. 

4-- İııteklilerln kanunun 82 ci madde· 
sine tevtlkan hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihale zamanından bir aaat evel 
Ko. na vermeleri (6516) 16483 

Yeşil mercimek alınacak 
Kıırs Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kilosu~ tahmin edllen tl:vat 28 lnı· 

nııtan 60.000 kilo Yeıtı mercimek kapalı :ııart 
wıulfyle satın alıntıcaktır. E\'ııatı korun bütün 
ıarnlzonlannôa me\'cuttur. Teminatı 1:160 ıı
radır. Şartnamesi Ko. da al)rUtur. 

2 - İhalesi 29. 9. 941 pazarteel ctınU 1&at 
16 da Kal'9 Sa. AL Ko. dA yapılAcaktır. 

8 - lttekUlerln mezk1lr ctın ve aaatte t.elc
llf mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(6542) 16492 

Yetil mercimek alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. rlan : 
1 - Kapalı :ıar! usuli ile 600 ton yeşil 

nı,.rclmek satın alınacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 20 kuruş olup tu
tan 120000 liradır. 

2 - E\'Saf ve hususi eartlar Topkapı 

Maltepesl Sa. Al. Ko. da görüleb11ir. 
3 - 8·10-941 ca ... mba günü saat 11 de 

yapılacaktır. Isteklllerln mezk1lr gilnde i
hale saatinden bir saat e\'el muvakkat te
minat olan 6750 lira makbuzlyle teklif 
mektuplannı Ko. na vermeleri. C6675l 

16654 

Nohut alınacak 
Maltepe Topkapı Sa. Al. Ko. dan : 

kapalı zarfla mllnııkasa)a konuımuıtur. 2 _ pazarlığı 22 9 941 pazartesi rünQ sa· men bcd,11 37100 llrn tlk teminatı 2783 ıra-
2 - Munakasaaı s. 10 941 caraambn SlUnU at 11 de Konuda komisyonun bulunduau dır. Sartnamesı her gün Ko. dn ı: ırUı b lır. 

aaat 11 de Erzurum S . Al. Ko. da YBPlla- mııhalde yapılacııktır. Pazarlıtı ZI. 9, 941 pnzartesı SlUnU ıant 11 
caktır. 3 _ Muhammen tutan 20 000 lira ve ilk dedir. Doıtu Bayazıt Sa. Al. Ko. da :y ıa • 

3 - Muhammen bedel! 1~500 lira ilk te - terntnat 1500 liradır. eaktır. ls\eklllerln belli ırttn ve saatte t mı-
mlnat 1163 llradır. Sadeyıı.aa alt evsar ve 4 _ 400 ton bulrur ıcıııı ettlO'l takdirde I natlarb·Je blrllkte komisyona müracaatları. 
ıartname .fi:o. da sz(jrUIUr. 50 tondan 111aaı olmamak tızcre a:rrı ayrı ta· (6SS8) 16842 

4 - Jııteklllerln 2490 sayılı kanunun 82 el 
maddesine ıcıre hazırlıyncakları tckllr mek • 
tuptannı lh,,le zamanından blr saat e\'el Ko 
na \ermeleri. 

(651:1) 16521 

Et ve ot alınacak 
Bursa Sa. Al. Ko. dan: 
l - 4S ton ııtır eti ve 630 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sı~ır etinin rıazarlığı 

ton kuru ot 

23. 9. 941 salı 
sıUnü sant 15 te kuru otun da ayın ıUn uat 
16 da Bursııdn Toıııınede 7 cl ilk okuldaki 

Muhtelif yiyecek ve yakacak a lınacak 
lll!hlye Sa Al. Ko. dan: 
l _ A§ağıda cins ve mlktarlan yazılı be3 kalem yiyecek yem ve yakacak mad. 

deleri hizalarında gösterilen gUn ve saatlerde kapalı zartla ııatın alınacaktır. 
2 - Bunlara aıt ıartnameler lııllhiye Sa . .Al. Ko. dıı görülUr ve hizalarında ya.

zıh bedeller mukabilinde alınır. 
3 - lsteklilerin belli gUn ve ııaatten bir saat evel teklif mektuplarım Ko. na 

vermeleri. 
Cinsi :Miktarı ton Muhammen B. Muvakkat T. Şartname F. İhale gUn saat 

1 - Kaaph zarf usullyle 250 ton nohut Sa. Al. Ko. da )ııpılneaktır. 
Sadeyağ 

Sığı reli 
Saman· 
Kuru ot 
Odun 

25 
200 
800 

Lira 
38392 
52720 
2€\560 
67200 
39200 

Lira 
2850 
3886 
1992 
•610 
2940 

Kr. 
192 
264 
133 
836 
196 

29. o. 941 
aatın alınacaktır. Beher kilosunun muham
men bed,.11 17 kurus olup tutan 43750 lira
dır. Evsaf ve husus! şartlar Topkapı Mal· 
tepe Sa. Al. Ko. da gllrUleblllr. 

2 - lhalesl 7-10·941 ııalı g{lnfi ııaat 16 
da koml!)·on binasında yapılacaktır. lstek-

S - Pazarlık sonundıı tekerrür edecek he· 
del Uzerlnden yüzde ı:; kati teınJnat alına· 
caktır. Tallı>lerln muayyen &Un ve saatte Ko. 
da bulunmaları. (6S4) 168'26 1200 

2000 
(6518) 16456 

29. 9. 941 
30. 9. 941 
30. 9. 941 
1. ıo. 941 

17 
15 
15 
17 
10 

8 - s bellemeoıl.c bir ar\lda yün l:ecenln 
muhammen bedell GS.000 Ura. :yUzde 7,5 te • 
11ıınat akceal 487:> liradır. 

4 - ŞartnameYI törmelt lstlyenler her gün 
lCo. na ve Ankara, tıtanbul, 1zmlr Lv. tımlr
lıklerl Sa. Al. Ko. ları:rıe Manisa Sa. Al. Ko. 
aa müracaat edeblllrler. 

Kunı üzüm alınacak illerin mukQr g{lnde ihale saaUnden bir 
saat evel muvakkat temlnat olan 3281 lira 

ı..nurum Sa. Al. Ko. dan: 

Saman alınacak 
Toııkaııı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 16. 9. Wl pazarlıkla ihalesi yapılan 

150 ton umana talip cılanadıl:;ından tekrar 
pazarlıkla lhılffe konulm114tur. Sıtmanın 
döl<1lm hallnde beher kllOAunun muhammen 
bedeli Uc kuruı olup tutan 4:>00 liradır. Sa· 
manın balya hallndc beher kilosu 3 kurue 75 
sanUm, tutarı :>62:> llra, aamanın balya teli 
komL!oyandan verilmek ıartlyle beher kilosu
nun fiyatı 3 kuruı 40 santim, ve tuto.n 15100 
liradır. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak olanacak 
'1 - Kilosu 48 kuruıtan ıaııoom"--~ ... ~ !~ ~r:s:a::k!':.1:at~l!ı:~u~~~~ • 

llı:Qm kaı>&lt aa.rt u•uliyle ...,........, .....- GJJ.Ziantep Sa Al. Ko. dım: 
1 - Aıaaıda cina ve mUı:tarları, muhammen tutarları, muvakkat teminatları ya

zılı ve thale sUnU ııaatleri bellt 10 kalem erzak, yem ve mahrukat maddel rl ayn 
a)-rı kapalı zartla eksiltmeye konulmu~tur. 

5 - 1.ateklllerln belll ıl1n ve ıınatten btr 
il.at evel tekllt mektuplarını makbuz moka· 
bllınde Ko. na vermeleri. <6337) 16291 

Saman alınacak 
Adapazarı Sa. .Al. Ko. dan : · 
1 - 700 ton saman kapalı zarf usullyle 

il.tın alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 24500 liradır. tik 

teminat 1837 liradır. . 
s - İhalesi, 25. 9. 9U pereembe gUnU 

il.at 16 dır. İsteklller teklif mektuplıırını 
kanuni veslkalariyle tekllt mektuplarını 
1haıe saatinden bır saat evel Ko. na vcr-
bıelert. (63:i2) 16299 

Mete odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan : • 
ı _ Tahminen beher kilosu • kuruş~n 

'50 ton meşe odunu kapalı zartla eksilt· 
ırıeye konulmuştur. 

2 - ::Muhammen bedeli 26.000 Ura olup 
ilk teminat 1950 liradır. Şartnamesi Ko. 
dan verilecektir. 

3 - İhalesi 22 9. 941 pazartesi gUnU 
&aat 16 da Van sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin belll gUn ve saatten bir 
&aat eveı teklif mektuplarım Kn. na ver-
JnelerL (6353) 16300 

ı ··.ını ot alınacak 
l:rzinC&D Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Beher kilosuna ' kuruo fiyat tah· 

lrıin edilen •OO ton kuru otun kapalı zarf· 
la eluılltmeııi 22. 9. 941 pazartesi gtınU sa
at ıı de Erzincan Sa. Al. Ko. d:ı yapıla
C&lctır. Muhammen bcdell 16,000 lira ve 
11k teminatı 1200 liradır. 

2 - 6nrtnamesl Ko. da ve evsatı kol· 
ordunun bUtUn garnlzorılannda gorU!Ur. 

3 - İsteklilerin belli gün ve ııaatten 
bir •aat evel tekili mektuplannı Ko. na 
:.erıneleri. (6354)" 16301 

Saman alınacak 
l!:rzincan Sa. Al. Ko. dııc : 

nulmuıtur. 

:ı - MUnalcuuı 23. o. Hl aab 111nil • at 
U de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacalrtır. 

S - Muhammen bedeli 6488 Ura llk tem-
nat 487 liradır. 

4 - Kunı tızUme alt e\"Mf w Nrb\ame 
Ko. da &örtııor. latekUlenı:ı teklif mektuplan· 
nı ihale zananından bir saat eve! Ko. na VW· 
meler!. C6M.l) 184~ 

Sı ğıl' eti alınacak 
Gelibolu s_, Al. Ko. dan: 
1 - lhtıyac tein 2!50 ton 11tıretS 

zart uaultyJe satın alıııacaJcUr. 

2 - Muhammen bedeli 112500 ıtra ve mu· 
ra.kkat teminat 8437 lira :50 kuruttur. 

il - Evııaf ve ıı.uıuaı Nrtlar Ankara, tat.an· 
bul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Xo. lannda aör11· 
lür. 

4 - Eklllt.meel il. 10. IMl cuma attnl1 aut 
11 30 da yapılacaktır. 

5 - Taltplertn belll ctın ve M&tten bir saat 
evel teklif mektuplarını Ko. ııa vermeleri. 

(6:>45) 16494 

Saman alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart uıullyle 800 ton 

aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 118.000 lira, llk te
minat 2700 liradır. Evaaf w ıartname Ko. da 
ıl)rü!Ur. 

s - EkaUtmeel =-s. ı. 9U cuma attnil •at 
11 de. 

4 - tateklllertn kanunun 112 1nc1 madd•· 
ne tarlt edlldlltl eeklldıı haıırlıyacaklan lekltt 
mektuıııannı ekalltrne aaatinden bir ıaat eve! 
Ko. na \'ermelerL (6546) 16495 

Kuru ot alınacak 
Erz!ncan sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kUOl'Una 5 kurut tb'at tabrnln 

edilen 600 bin kilo kuru otull kapalı aartla 
eıautmesl 29. 9. 9.U pazartesi ctınU aaat 18 
d• Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah· 
mln edilen bedeli 30 bin Jtra olup ilk teminatı 
2223 liradır. Şartnametıt Ko. da evaafı korun 
teJ.mıll &amlzonıannda ''ardır. 

:ı _ lst.eklllerln belit eünde saat 1:5 kadar 
teklif mekturıtannı Ko. na vermeleri. 

(6:>47) 16498 
1 - Btıher kilosuna 3 kunııı tlyat tah

~ln edilen 600, bin kilo samanın kapalı 
1 '-:rfla ekııııtmesi 22. 9. on pazartesi gUnU Kuru fasulye alınacak 

llat 15 te Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıla· o. Bayıızlt sa. Al. Ko. dan: 
~tır. Muhammen b deli lft,000 lira olup 1 _ 230 bin kilo kuru fasulye kapalı zarf. 
:ı: terninatı 1350 liradır. Şartnamesi Ko. la ekılltmeye konulmuıtur. Muhammen tıe-

2 rııru1ur. deU :>5200 lira muvakkat teminatı 4010 Ura. 
bir - İsteklilerin b ııı gUn ve saatten t dır. 
:\le 11&at evel teminat mcktuplannı Ko. na 2 _ E'kslltme 29. 9. 941 ııazarteaı ırllnU aa-

rnıeleri. (6356) 16303 at 16 dıı ooıu Bayaz..lt Sa. .Al. Ko. da yapıla· 

Keçi kılı alınacak 
~fYon Sa. Al. Ko. dan : 

~aı - ıo.ooo kilo debağsız keçi kılı ka· 
tur~ zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§ • 

2 • 
•aat - Eksiltme 22. 9. 041 pazartesi gUnU 

8 l6 da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lıtcı ;--- Debağsız keı:l kılının muhammen 
"•it~ i l15Qoo liradır. % 7,5 teminatı :mu· 

• ata 1125 liradır. 
tUıı k ş rtnameyi görmek istıyenler her 
a:ı,1 ° na ve Ankara İstanbul. İzmir Lv 
caıı,;11 klerivıe anis3 Sa. Al. Ko.na mlira· 

5 tdebııır1er 
llıun - l!:kantm~ye iıtır4k edecekler kanu
ı..,..z:rnrettıgı veııaik ile teminat mektup
~9ı'ııı ihale ııaattnden bir ııaat eveı Ko. na 

•lerJ. (6357) 1680• 

caktır. 
3 _ lsteklllertn belli ctın ve aaatte kanu· 

nun 32 ınct mad4Hlndekt hazırlıyacaklan 
teklif mektuplannı ekllltmeden bir ıaat e. 
vel Ko. na trvdl etmeleri. eeoo le24 

Sığıl' eti alınacak 
Erzurum sa. Al. Ko. dan: 
1 _ ııaıankalı teslimi 126 ton 11tır eti. 

nln ıo. 9. 941 tarihinde kapalı urna yaınlan 

mllnakasallna tkl klıt teklif mektubu ver
mısse de mezkQr mrktuplar kanunun h el 
maddesine ıöre haıırlanmamıt oldutundan 
ııahlplerlne iade edlldltlnUdtn bu lht!Yac 
tekrar lı:apalı zartla münakuaya konuımuı
tur. 

2 - lılUnalc.uuı 30. 9. 941 salı sünü aaat 
ıs 20 de Erıurum sa. AL Xo. da yapıl•c:ak· 

w. 

1665!1 

Çizme .alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. danı 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulan 15.000 çift çizmeye ihale rünü t alip 

ruhur etmediğinden 10. 9. 941 tarihinden 
itibaren kanunun 40 ıncı maddesine tevfi· 

2 - Evııar ve hususi ııı.rtıar Topknpı Mal· 
tepesi sa. Al. Ko. da K(jrUleblllr. 

3 - lhalesl 24. 9 941 cartamba ctınü saat 

2 - tııteklilerin 2490 sayılı kanunun hilkUmlerlne ve bllhaua 32 tnel maddesine 
uygun olarak ihale ııaatlnden eveı teklit mektuplarını belll gUn ve saatten bir saat 
evel Ko. na vermeleri. 

3 - Şartnameler her gUn Ko. ~a görU JUr. 
cı1111i Mlktan kilo Tahmini Tutarı ı.Iuvakkat T. İhale gUn ve ıısnt Se-klt 

Lira Lira K. 
4800 360 

11 de Ko. da yapılacaktır. 
Iran cene kapalı nrf usuliyle yeniden mil- 4 - Tekllflerln yüzde 115 kaU teıntnatıa 
nakasaya konulmuıtur. blrllkte Ko. na müracaatları. 

Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
K. fuulye 
Nohut 
Pirinç 

120.000 
144.000 

48.000 
48.000 
48.000 
•S.000 
90.000 
18.000 
•S 000 

ıosoo s10 
7680 576 

29. 9. 941 
29. 9. 941 
29. 9. 941 
80. 9. 941 

9 
14 
16 

9 

Kapalı zarf .. 
2 - İhalesi 30. 9. 941 aalı rünll ıaat 16.30 (6843) 16827 

11520 864 
7650 576 30. 9. 941 14 

80. 9. 941 16 
l. 10. 941 9 
1. 10. 941 H 
ı. 10 041 16 
ı. 10. 941 17 

" 
dur. 

3 - Talip olanların yüzde 7,5 teminat 
akçesi olan 12.500 lira ile teklif mektupla· 

nnın ihale ıaathıden bir ıaat evet Ko. na 
vermeleri. (6708) 16699 

Nohut alınacak 
Maraı Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı ıartıa 89.000 kilo nohut alma-

caktır. 

2 - Muhammen bedeli !5070 lira vı mu • 
vakkat teminat 880 lira 2:5 kuruıtur. 

8 - Kapalı zartla lhaleet 30. 9. 941 1alt 
attnü ıaat 18 dır. 

' - tıtl!klller1n tekllf mrktuplannı !halı 
Hatlnden bir ıaat evel Ko. na venneltr1. 

il - &aruıame ve evsaf Ankara, lıtanbul 
Lv. A. ıatın alma komtıyonlannda ve ko-
mlıyonumuıda sl)rü!Qr. (6781) 16715 

Pavyon, kanalizasyon intaıı 
Canaltkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Çanakkale • Balık .. ır IOlelll Uzerlnde 

P8\"70n kanallzaııyon ınıuı pazarlıkla ekallt· 
meye konuımuıtur. 

2 - lhala eünü 24. 9. 9'1 canamba sbnO 
aaat 15 dlr. 

il - Kettf bedeli 12545 ve muvakkat temi· 
nalı 944 liradır. 

' - 1ııtekllhır komllyond.a mevcut keıif ve 
Nrtnameatnı her aun Al. Po. 1578 sa. Al. JCo. 
da söreblllrler. 

15 - tıteklllerın kanuni veelkalariYI• tayin 
edllen aün ve aaatte Ko. na müracaatları. 

CG77:5) 
0

16761 

250 ton levamarin kömürü 
alınacak 

Canaldtale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 2SO ton levamar1n maden kömür11 H· 

tın alınacaktır. İhale ııünQ 2:;. 9. 941 penem· 
be ctınQ ıaat 15 dlr. 

2 - Kömüre alt evsaf ve ıartname Anka· 
ra Lv. A. sa. Al. Ko. da .ııruıur. 

( 6777) 161'63 

Muhtelif yiyecek maddesi 
alınacak 

Cankın Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Atağıda miktarı ve cl1111I yazılı 13 

kalem yiyecek maddeleri hizalarında ya
sılı gün ve ıa.atıerde açık ekstltme ile 
Çankırı Sa. Al. Ko.da ihaleııl )'apılacak • 
tır. 

2 - Pazarlıtı 25-9-1941 aaat 10 dadır. 
İııteklllerin katı teminat paralarlyle mU • 
racaatıarı. 

Chıııl: Tuzsuz tereyağı, Miktarı: 6000 
kilo, Tutan: 9000 lira, Teminatı: 1350 Ura. 

Cinai: SUt, Miktarı: 26000 kilo, Tutarı: 
3900 lira, Teminatı M~ llrL 

Cinai: Yoturt, l4Uctarı •OOO kilo, TUta· 
rı: 800 lira, Teminatı: 120 lira. 

Cimi: Limon, Miktarı: 8000 adet, Tuta-

F ot in alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
'l - 925 kuruıtan ıo bin clft fotın ı:>. 9. 

941 tarihinde kapalı zartla ihalesi yapılacak· 
sa da Ankara. uıua ıazeteılnde Uc deta 11.An 
edllınll oldultundan bu llAn hQkümlUı oldu· 
tundan bu UAn hükUrmOz sayılarak tekrar 
kapalı zarfla alınmasına karar verildi. 

2 - 111Qnakasaıı 8.10. 941 canamba saat 
ıs te El"Z\lrum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 02:>00 lira muvakkat t.e • 
mlnau 15875 liradır. 

3 - Fotlnlere ıılt ev.at ve ıartname Ko. 
da aörülür. lltek111erln belli aün ve aaatten 
bir saat evet tekJU mektuplarını Ko. na ver-
meleri. (6848) 16828 

F ot in alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 9:2S kuruatan 6670 cıtt fotmln 15. 9. 

141 ctınü yapılan ııazarlıta latekll cılcmadıtın 
dan tekrar pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlıaı 3. ıo. 941 cuma snnu aaat 
10 da Erzurum sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 61698 lira kaU te· 
mtna t 68'l'O liradır. 

4 - FoUnlerıı alt ev.af ve 1&rtname Ko. 
da ıOrUIUr. hteklllerln teminat mak1ıuzla· 

rlyle Ko. na mUracaatlan. 
(~1) 16829 

Kuru fasulye alınacak 
.Mutla Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zartla ekıılltmeye konulan 

s:ı:;so kilo kuru fasulye)le talip cıkmadıQ"ın -
dan pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 17012 lira, teminatı 1126 liradır. Şart· 
nameel Ko. da ıörUIUr. Pazarııtı 23 9. 941 
salı Slilnü saat 14 te pazarlıkla yapılacaktır. 
Taliplerin temlnatlaı1yle beraber Ko. na mü· 
racaatlan. (6812) 16831 

Kuru fasulye alınacak 
Toplcapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlılda 100 ton kuru taaulye satın 

21600 1620 
" S. Eti 21600 1620 
" S. Yat 

Sabun 
Odun 

27450 205$ 71> 
28800 2160 

600.000 
(6519) 

13500 1012 50 .. 
16457 

Muhtelif yiyecek maddesi ahnaca~ 
Çankırı Sa. Al. Ko.dnn ı 
ı - .A§ağıda miktarı ve cinsi yazılı 

yazılı g1ln ve saatlerde açık ekııilt.me ile 
lııteklllerin ihale sa.atinde kati teminat 

Cinsi 
Sığır etl 
Koyun eti 
Sade yağ 
Toz §eker 
Sabun 
Kuru fasulye 
Beyaz peynir 
Zeytin yağ 
Nohut 
Yumurta (adet) 
Kuru ot 
Saman 

(6846) 
Miktarı 

Kilo 
90000 
50000 
20000 
16000 
14000 
25000 
8000 
2000 

25000 
200000 
118000 
108000 

Ttıtıın 

Lira 
18000 
17500 
29000 

7840 
7700 
6250 
5600 
1600 
3750 
sooo 
'i'OSO 
2160 

12 kalem yiyecl!k maddell'ri hlz:ıl ındll 
Çankırı Sa . .Al. Koda lhnleııi yapıl caktır. 
paralarlyle Kona mtlracaatıan. 

Teminat 
Lira Kr. 
2700 00 
2625 00 
4350 00 
1176 00 
111>5 00 
937 50 
840 00 
240 00 
562 50 
550 00 

1052 00 
324 50 

16791 

İhale gUn ve s~ u 
24-!l-1041 l~ 

•• ., ll') 

.. 

.. 

.. 

•• 10 

.. 

10 
l'l 
10 
l!) 
lt) 
l') 

llJ 
10 
10 

Erzak ve yem alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dıın : 
l - Kapalı zarf uııullyle tkalltmeye konulan 

ıağıda yazılı dört kalemden ibaret 23. 9.9U salı 
ve talibi çıkmıycın, mUfredııtı rı.. 
gUnU saat 15 le pazarlı ı anı-

lacaktır. 

2 - Şartnameleri Ko. dır. Taliplerin 
Muhammen B. 

Cln.ııl 

Saman 
Kuru ot. 
Sade yat. 
Bulgur. 

16888 

Lira Kr. 

92070 
207887 

72023 
30f29 

temlnııtlarlyle birlikte mUracaatıarı. 
Teminat Miktarı 
Lira Kr. Kılo 

5S54 
11645 

4852 
2288 

1534500 
2309850 

48650 
144900 

(1CSS3) 

Muhtelif yakacak ve yem ahnacak 
Karaburgaz Satın Alma Komisyonundan : 
1 _ .Aıağıda cınıı ve :.nlktarları yiyecek, yakacak ve yenı maddelerinin hlzaların. da gösterilen g!in ve ~:ıatıı-rdc lmpnh zarf 

usuliyle Gelibolu Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 
2 - Evsaf ve ıartnameler her gUn Ko. da gl!rUlUr. İııteklilerln lhale 

Ko.na vermeleri. (6Ml) ııaatinden en geç bir saat evel tekli! mektuplarını 

Cinsi 
Kuru UzUm 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Gazyaf 
Sabun 
Toz ıeker 
Sığır eU 

Miktan 
Ton 

7'7 
3410 
6125 
6750 
H:i 

82,5 
66 

119 

Tutan 
Lira Kr. 

28490 
187550 
358820 
135000 

f6250 
jOU5 
33660 

8'3980 

Teminatı 
Lira Kr. 
•278 50 

:?8132 50 
r;s823 
20250 
6987 
6063 7:i 
M•9 

61597 

Şekli 
Kapalı zart 

.. " .. .. .. .. .. 
" H .. 
• • 

İhale gUn 
29·9·1941 .. il .. " .. .. .. .. H 

H .. 
• • 

164 9 

Saati 
15 
1530 
ıs 
]630 
17 
17.30 
ıs 
ıs so 
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Talebe alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 

Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açılmıt bulunan Maden 

Teknisiyen mektebinin birinciteırin 1941 de baılıyacak ikinci 

devresi için namzet kaydedilmektedir. 
Mektebin biri nazari, diğeri ameli olmak üzere iki sömestre 

ayrılmıı dört senelik tahsili vardrr. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmit olanlar · alındığına 
ve tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 sayılı 
kanunun 3 Üncü maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebi
lecek derecede tahsil görmüı sayılacaklar ve lise mezunlarından 

bir sene fazla okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 
Aıağıdaki tartları haiz olan isteklilerin Zonguldak'ta mezkur 

mektep müdürlüğüne vesikalariyle bizzat müracaatları lüzumu 

ilin olunur. 

1 - Türk vatandaıı olmak, 
2 - lyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek. 
3 - Bulaııcı hastalıklarla malul olmamak, bünyeşi maden O· 

C8.klarında ameli çalıımağa müsait bulunmak (ııhi muayene Zon· 

guldak'ta yapılacaktır.) 

4 - En a7. orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip· 

loma veya vesikaunı ibraz etmek, 
S - Asgari 16 ve azami 25 ıayısını bitirmit bulunmak. 

6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 

24 eylül 1941 akıamma kadar müracaat eden namzetlerin 25 
eylül 1941 de Zonguldak'ta hesap, hendese, cebir ve türkçeden 

yazılı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt 
ve kabul edileceklerdir. (6535) 16485 

, 111111111111111111111111111 1 Ik • Orta _ .Lise 111111111111111111111111111, - -- -
İSTİKLAL LİSESİ ~;~ek ~ -

--- Yalıll ----- Yalıt!.% 

-E T aJebe kaydı için hergün müracaat edilebilir 
§ Şehzadebaıı, Telefon : 22534 6257 : 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.., 

Ankara - Yenişehir kız ve erkek liseleri 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

Lise, orta ve ilk kısımlarmın bütün smıflarına yatılı ve yatısız 

kayıt ve kabulüne baılamııtır. 

talebe 

Ücretler aıağıda gösterildiği ıekildedir : 
tık 

Yatısız • 

Yatılı. 

• 70. 
• 240. 

• • 

Orta Liae 

• 110 • • • • 130 
• 300 • • 325 

Eaki talebenin nihayet 15 eylüle kadar kayıtlarmı 

snndır. ( 5389) 

yenilemele
0

ri li.-
15554 

- KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORCA.N, YA.TAK kulh.nmak h.eın keaenlze ve hem de 

süıatlnlze 

faydalıdır. Bir kuı tüyü yastık 1 liradır 
Yastık. yorzanlan da pek ucuzdur. Adr~: latanbul Cakmakçılar, 

Ballotlu Kuı Tüytı fabrikası. Telefon: 23027 

Om er 
6259 

Eczayi tıbbiye ah nacak 
Ankara NUmune Eaataneııi Ba§tabipllğ indt. : 

İhale 
~unu 

Muvakakt 
Fiyatı muhaınınenesi 

Münakasa 
şekli teminat 

Lira Kuruş 

400 00 
Cinsl Lira Kuruş 

l:czai tıbbiye ıa1 kalem 6000 00 Pazarlıkla 27·9-1941 
Saat: 10 da 

ı - Ankara NUmune hastanesinin 19'1 malt 'yılı eczai tıbbiye lhtiyacı kapalı zar! 
u..Wlyle eksiltmeye konulmu§sa da talip zuhur etmediğinden pua.rlıkla alınacak • 
tır. 

2 - htekltll'rin yeni yıl ticaret oduı veslkaııı ve ticarethane namına hareket 
edenlerin noterlikten muııaddak veslkıı.lar i)·le ve teminat mektubu veya makbuzu 
ile bırlikte belli glln ve saatte Ankara Numune hastanesinde müteşekkil komlsyo. 
na mUracaatlan. 

S - Şartname ve listeler her gUn NUm une hastanesinde ve İı!tanbul Slhat mU • 
dUrlUğUndc görUlebllir. (6521) 16550 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - Yeni teneke kırpıntısı satılacak § 
----------.. -------------

KIZILAY CEMiYETi UMUMi MERKEZiNDEN : 

50 ton kadar teneke kırpıntııı satılacaktır. Taliplerin nümu -

neleri görmek Üzere Ankara'da Yeniıehir'de Kızılay Umumi 

Merkezine ve lstanbul'da Kızılay Cemiyeti Deposu Müdürlüğü -
ne müracaatları. 4395 

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

'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Fotoğrafçı aranıyor 
At;raııdlsman yapar ve tııer, iYi bir pazöre 

1hllsacım vardır. ~000 kıtıeden onar adet 
veıııcalık resim yapıtacsktır. 

Kendi nezaretim altında iyi bir tapcıya lh· 
tıyacım var. Arzu ederse atel)'e 111 de verile
cektir. Acele aıektupla mQracaat ed\lmesı. 

1 ~··•11111111111111111111111111111111111~ 

; Ra4yolarınızı ~ 
mutlaka bize tamir ettirin. Zira taml• -- ratımızı bir ıenc zarantl ed<)O~uz. -: Radyo Teknikevi 

- Yenlıehlr Ulus sineması yanında -· : • Ti. :5622 4335 

----
Zonguldak Slng<r yan•nda 1 ';ıııııııı11ııııııııı111111111111111111ıi" 

F OTC KEMAL Fllll 11111111111111111111111111, 

Meyvat1hk mutahassısı = Naftalin satışı : 

arayanlara 
Ye:ll ve ecnebi meyva çealtlertnln pomo · 

loJlk \'ruıtflarını tanıyan, me:vvaların h.aaat, 
muhataza ve an.balAJ u~uııerlne, fidancılık, 

bat, bahc.ı ve bud;ıma hlerlne a"etll$ vukufu 
\ie oltn<lc Ytikıeıc zlrllllt enstltQsü rektörlüğü 

taratırıı.'lnn t~ııdlknıımesı bulunan bir Türk 
mUtehaumr.a lhtl>"acı olanlııcın Ankarada ıu 
adrese milr<&caıı.tır..ı. 

:ıtıza Sevine. At.ıı\Ur\t bulvan No. 182 
Ankara 

Zati - Ankar d6rdUncü orta okulundan 
aldıtım 1940 • 1941 ders y\lına att l&hadetna
meml ıcaybettım Yen!!!.nl alacatımdan eıııct

aınııı hSlkmll olmadıtını ıan ederı:n. 

: TUrkbe Demir \C Cellk Fabrikaları -
: .MUe5'eJl'lll llldUrlllC:Unden: 
- MUeıscsemlz .tabrtkalnnnda tstlhd.l : 
E edilen ham naft&lln. mevzuatın milstet1 : 
: tarafından temini aarUyle ııahıı.mızda : 
: "ııı;:onda teslim tonu l~ (>11~ Rck·~n> 
: ııradır. 
: Slpnrlılerln mUracnat ıııraslyle nu· : J mi bes ton Ozerlnden kllbul ed!leccğl 1 

ıırın olunur. 43:)-1 , 

~111111111111111111111111111111 

Kiralık hane 
Kecll!reıı otobüs duratı yakınında 152 

numaralı hane kiralıktır. l'all;ılerln 

MARMARA 0SS0BAHR1 K. 

45,000 kilo sadeyağı alınacak 
Marmara OsaQbahrt K. Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - lhllyn.cımız için yukarıda miktarı ya

zılı ıadeyn.ıt kapalı zart usull)'le eksiltme.ve 
konuımuıtur. 

2 - Ekıılltmesl 23 eylUJ l9U sıı.lı ı:UnU sa· 
at 16.30 da lzmlt'le Tersane kaııısındnkl ko
misyon binasında .vaııılncalctır. 

3 - ıaıtın bir kilosuna tahmin edllen ti· 
.vat 160 kurus olup muvakkat teminatı 4850 
liradır. Bu ise alt eartname 3(j(J kuru• mu • 
k blllnt.le komls)•ont.lan alınabilir. 

4 - Ek~lllmeyc lsllrtık edecek tstcklllerln 
2400 ınyılı kanunun tıı.rltatı vcchlle bu isle 
nlAkadıır olttuklarına dair ticaret vcstk:ı.ları· 

nı ve Ucünetı maddede yazılı Uk teminatın -
rlyle birlikte tanzim edecekleri teklif mek • 
tupla•ını tıclll gUn ve santte.n tam bir ınat 
e\"llııe kadar komls)on bnskanlıjtınrı verme-
leri. (78!J2/fı3Sl.) 1633:l 

40.000 kilo sadeyağı alınacak 
Marmara tıssübah•I K. Satın Alına Ko

misyonundan: 
ı - Yukarıda mtkı.rı yazılı ıındeya~ ka· 

palı zart usuıı.vıe ekılltmeyc konulmuıtur. 

:ı - ~:kıılltmesl 22 eylUl 941 pazartesi gQ-

MALİYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye VeklUetlnden: 
Yapılacak ıa: Ba§vekll.let binasında ya

pılacak tamirat. 
Keı;ılt bedeli: 175 liradır. 
.Muvakkat teminat mıktan: 13 lira 15 

kuruştur. 

İhale tarihi ve mnhalll: 25. 9. 941 tarihi· 
ne ınUsadlf perşembe gllnll saat 16 da :Ma
liye Veklı.letl Milli Emll\k mlidUrlü~Unde. 

Eksiltmeye lştırA.k edenler iııbu i§e ait 
olmak üzere Nntıa mildUrlliğilnden alına
calt ehliyet vesikası ibrar.ı lcabeder. 

(6613) lfıG52 

Tamirat ilanı 
Mo.liyc Vcktilctlnden : 
Yapılacak Is : Hukuk Fakültesi zemin 

katında Darphane ve damga matbaasına 
tahsıs edilen yerde )'apılacak demir kapL 

Keşi! bt'dell : 275 liradır. 
Sureti lhnle : Pn:ı:arlıkln . 
Mu,•akkal teminat mlktan : 20 lira 62 

kuruştur. 

20 ' 9/ 1941 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. 

~Sayın Ankara halkına 1 
- -- -:: Ankara Belediye Reisliğinden : § - -- -=: Hazerde ve şeferde kırk bet günden fazla müddetlerle silah ;:: 

- altına. alınanların ailelerinden muhtaç olanlara kanunen yapı - ::: 

= -lacak yardıma kartılık olmak Üzere 423 numaralı belediye vergi :;::: - -· - ve reaimleri kanununun 9, 14, 22 ve 28 inci maddelerinde be :: = -- yan ve tarif olunan : :::: ----------
-------
--

-1) Lubiyat, ) :::: -2) Levha, ) :: -3) Dellaliye, ) Resimleriyle S 
4) Mevaddi mÜfteile is.tihl&k, ) =: 

1 ) :::: ve 19 uncu maddede yazı ı :: 
5) Konturato, :: 

28 inci maddede bahaolunan § 
6) ( Mevaddi mÜfteile ardiye ücreti ) nin 

bugün meri tarifelerine ( yüzde elli 

nisbetinde ) zammiyat icrasına ve : 

1) Belediye hududu içinde itli yen otobüs-) 
1halP tarihi ve mahnlli : 25-9-941 tarl· 

hine müsadll ı>erscmbe günil ~aat 15 ele 
Mnl!ye VcklılcU Mllll EmU\k Müdürlüfün-

n saat 16.30 da lzrnil'\c Terııane kapısında· de. (6Sl il 
ki koml~yon b.naınnda )"apılaeaktır. l6653 

)erin beher yolcu biletinden, ) 

8) Banliyö trenlerinin beher birinci mevki) 1 
:::: Birer kurut 

3 - YaQ:ın heher kilosunu tahmin olunnn 
fiyat 160 kuruı olup muvakkat teminatı 41:50 

llrnctır. Buna ııll ı:ırtnnmc 320 kuru, muka
hlllnde komısyond:ın alınnııııır. 

4 - Ekıııtm!'>e ıstırtık edecek lstckll1erln 
2490 en>ıh kanunun tarltalı vechlle bu tıle 

alAkndar olduklarıııa dair ticaret ,·eslkılnn· 

n ve OcüncU maddede )"azılı ilk temlnntlnrb"-
. birlikle tanzim edrreklerı teki r mektup· 

tarını belli ııOn ve ııaattcn lam bir ~aat eve· 
llne kndıır komls)on haskanlıtınu müracaat· 
ıarı . (7 3 63821 16333 

JANDARMA 

NAFIA VEKALETi 

Köprü betonarme döşeme ve 
parke kaldırım inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 

1 - Seyhan vilayetinde Ceyhan köprü -
sünıin betonarma döşeme tecrit ve parke 
kaldırım inşaatı (26.800) lira ke$İf bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1-10 941 tarihine miisadif 

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

yolcu biletlnden, ) 

9) Müessegatı sınaiyede kullanılanlar ha·) 

riç olmak Üzere belediye gınırları için-) 

de istihlak edilen elektrik ceryanmın) 

beher kilovatından : ) 

Belediye sınırları içinde sarfolunan) 

havagazının beher metre mikabından) 

1076 ve 1111 numaralı kanunların hü-) 
kümlerince askerliğe alınmıyanlardan) 

10) 

11) 

beher mÜcelliyet senesi için defaten) 

alınmasına ve : 

Yimiıeı- para 

beı lira 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 11 inci paragraflarda yazılı o/cSO zam -

::: :::: ::::: ::::: :::: :::: :::: -:::: ::::: :::: --:::: 

Çamaşırlık bez alınacak çarşamba gunü saat ıs de Nafia Vekaleti 
Jnndnnm Gn K. Ankara Sııtın Alma Ko- şo~c ve köprüler reislici eksiltme ve artır -- !arla beşer liranın : 

::::: ::::: ::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::: 

mıoonundan: 

Bir metresine otuz bir kurus 90 santim 
fiyat tahmin ed len wıs.sooı me\re t>ama$ır

lık bez 2'.I 9 UU paznrtesl zUnU saııt 15 te 
Ankıırada J Sa. Al. Komlıyonumuzda kaıınlı 

zart eksiltmesiyle nlınııcııktır. NUmune kO· 
ml!)onumuzda her ~Un zöıillOr :;inrtname 
(362> ıcuruı bedel kanılığındıı Ankara ve 
lalanbul J. Sn. • ı. Ko. ıarın<lan alınır. Mu· 
akkat teminat <4867> lira (46) kurustur. 

isteklilerin kapalı zıırf teklif mektuıılannı 
eksiltme vaktinden bir ual evcllne kadar 
ltoınls>·onumuza ,.e,.melert. <6Z7Sı 16306 

Ekmek at.nacak 
Erciş Jandarma Okulu Satın 

Alma Komisyonundan : 
Beher kilosu 13 kuruştan iki yUz elli 

bin kilo ekmek 2490 sayılı artırma eksilt
me ve ihale kanunu mucibince eksiltmeye 
konulduğunlan taliplerin ı Birlnciteşrln 
941 çarşamba gllrıU saat 10 dl\ Erciş Sa. 
Al. Ko. Hs.ne nıliracantları. 1GG59 

Eşya satışı 
Diyanet hicri ttelsllfılnden: 

Alenl arttırma ile müstamel dt-mlrlı:u es· 
)-a , •• levazım aalllac-nilından ıaııvıerln ı ıo. 

941 cnreambn gUnU ııaat 14 te ana)I cnl'!cıesı 

Cını:ıllı apartmanında dbanet iller! relsllI:I 
önündeki mc>danda hazır bulurmalnn ıırın 

olunur. (6796) 16724 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

--

ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte -

ferri diğer evrak Naria Vekaleti şose ve 
köprüler reisliğinden ( 131 ) kuru'j mukabi
linde alınabilecektir. Bu evrak Seyhan Na
fia Müdürlüğünde de görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli • 
lerın tatil günleri hariç olmak Ü.tere ek -
siltme tarihinden en az 3 gün evel bir isti
da ile Nafia Vekaletine müracaat ederek 
bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret odası vesika!!! 
ile (2010) liralık muvakkat teminatlarını 

havi olarak 2490 sayılı artırma ve eksilt -
me kanununun tarifatı daireııinde haurla • 
yacakları kpalı zarfları ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukabilin.de vermeleri 
muktazidir. (661Z) 16725 

TAPU ve KADASTRO 

Ankara Kadastro Müdürlüiünden ı 

Ankaranın Osman mahallesi hamam ar -
kası sokağında evelcc kadastronun 363 ada 
5 parsel sayısı altında tahdit olunan arsayı 
şimdi senetsizden ölü• Afife kılları Sadriye 
ve Hatice namlarına müstereken tesbit ve 

--
--

--

1 inci teşrin 1941 tarihinden itibaren, asıllariyle birlikte, (Be

lediyece), 

- 7 ve 8 inci para&'raflarda yazılı (bir kurut) un: keza 1 - 1 
İnci teşrin 1941 den itibaren: (bahsedilen vaaıtaları itletmek -

te olan müesseselerce), 
- 9 ve 10 uncu paragraflarda yazılı olanların: alakalı mües

seselerce yapılacak eylül 1941 tahakkukundan itibaren fatura

larına zam suretiyle (tirketlerince): 

Tahakkuk ve tahsil ettirilmesine. = 4109 numaralı kanun hükümlerine tevfikan belediye mecli - :::=; = sinin 18 - Eylül • 1941 tarihli fevkalade İçlimaında müttefikan Si 
- karar verilmiş ve kaplarına tevessül lulınmıt olduğu ilan olu· :=::; - ~ = nur. (6896) 16847 ~ 
- ;;;;.ı! 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfr' 
.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
~ Talebe al.nacak 1 - -~ 
~ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: ~ 
- ~ Maden çavuıu yeti,tirilmek Üzere Zonguldak - Kozlu'da leyli :; 

ve meccani olarak açılmıı bulunan Maden Tatbikat kurslarına ::; 
~ talebe kaydedilmektedir • ~ 

Kuralarda tahsil her ıene bir ayı nazari, bir ayı ameli olmak ~ 
~ ve münavebe ile devam etmek Üzere iki ıenedir. ::: 

Kuralara ilk mektep mezunları alınmakta olup, talebe birinci ~ 

-----------------
NEOSTERİN 

Sıhhatlı olmak için insanın ağız. 

burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi 
- bir tar:ı:da temiz bulundurması l! -

: tescili yapılacaiından bu yer hakkında ayni 
_ veya şahsi bir hak iddiasında bulunanl:ır 

: varsa iki ay :ı:rfında Ankara kadastro mü
: dürlüğü komisyonuna müracaat eylemeleri 

---
-

== 
senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde aagari 100, ikinci ae· ::: 

nede asgari 120 kuru, yevmiye alaca:k, mektebi bitirenler ma- ::: ::: 
den çavu,u unvaniyle en az 230 kurut yevmiye ile ite baılattı- ::! 
rılacaktır. ::! 

~ Ataiıdaki ıartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 eylül pa- ~ : zımdır. : - -Bu yollarla giren anjinler, grip, : --: kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, :; 
: çiçek, suçlı,;eğl, menenjit • • UA.h --------
---

bulll§ıcı hastalıklarda 

NEOSTER1N 
pülverizasyon veya gargarası 

ııitnya yardım eder. 
Böyle hastalar ile temasta bulu 

-------
-----: nanları korur, ıahsi ihtiyat ve tedbiri : -- --aldınr. 

aksi taktirde sonradan vukubulacak iddia 
ve itirazlarının mesmu olmıyacağı kadastro 

kanununun49 uncu maddesi mucibince be -

yan ve ilan olunur. 4392 

DAVET 
Anıtköy =-- Küçükevler 

Yapı kooperatifinden 
126 ya dahil ortakların tapularına 

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

zartesi aktamına kadar Zonguldak'ta Maden Teknisyen mekte- ::: 
~ 

bi müdürlüğüne nsikalariyle bizzat müracaatları lazımdır. ~ 

1 - Türk vatandatı olmak, ~ 

== 2 - iyi hal ve ahlik sahibi olduğunu tevsik etmek, ::: 

3 - Bulatıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi madeıı ~ 
ocaklarında ameli çalııma.ğa müsait bulunmak ( sıhi mu· ~ 
ayene Zonguldak'ta yapılacaktır), ~ 

4 - ilk mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek, ~ 
5 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. ~ 
6 - 16 yafını bitirmit 25 yaıını geçmemiş olmak.. ~ --- Eczanelerde reçetesiz satılır. : ait vesikaları almak üzere 20. 9. 1941 

cumartesi güni.i saat 15 ten itibaren 
kooperatif merkezine müracaat et -

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
(6640) 16599 ~ - r 

":11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

--

Motosiklet aramyor 
En aıatı 8 beyctrllk \"e 800 cmS si· 

llndtr hnclmll ve Sldc·Cnr'Jı yeni ve> a 
kullanılmıs bir motosiklet satın alına· 

caktır. SRtmnk lstlyenlertn Ankara'da 
Ellbank umum mUdUrJUtUne m!lıııl'!I· 

at etmeleri. 

SATILIK 
Kcç!Orcn'ln en cUzeı )'erinılc 60 dönQm 

tıail:lı bahcell s o<lalı tahlil edilmiş menba ıu· 
ıu ve havuzlu ev acele satılıktır. 

caddesi AL Parla. Ti: 1255 ve 1256 
Bayram 

4~43 

Ulus- 23 üncü yıl. - No. 7231 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artul" 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı t,leri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Müesıese Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Uaıetemıze ıroncıerııen ne: nevı ya. 
ular. oearedlllln edilmesin ırert ve
rllmeı ve ıı:ayboluıuııdan dolayı bit 

., 111111111111111111°11111111111111111111 ... 1 ~ '1111111111111111111111111111111 ı ı 1ıı1 ~ - - - ""-- - ... E : Muhasip aranıyor ~ 
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